
رییس قوه قضاییه با انتقاد شدید از برخی اظهارات 
در روزهای اخیر گفت: برخی مســئولین به صورت 
شفاهی یا کتبی، با  واسطه یا بی واسطه، درخواست 
برخورد با برخی مطبوعات و رســانه ها را دارند، اما 
وقتی در میان اهالی رســانه قرار مــی گیرند ندای 

آزادی مطبوعات سر می دهند.
آیت ا... آملی الریجانی که در جلسه مسئوالن عالی 
قضایی سخن می گفت، با اشاره به سالروز 13 آبان 
و برپایی راهپیمایی ضد اســتکباری در کشور، به 
ســخنان مهم رهبر معظم انقالب به مناسبت این 
روز اشــاره کرد و گفت: برخی تالش دارند بغض و 
دشــمنی آمریکا را نسبت به کشــور ما و انقالب تا 
حد یک تعصب تقلیل دهنــد و آن را کمرنگ کنند 
که البته خوشبختانه مقام معظم رهبری این سخن 

فریبکارانه را افشا کردند.
در ادامــه گزیــده ای از اهم ســخنان الریجانی را 

می خوانید:
  مطبوعــات و رســانه ها در هر کشــوری نقش 
شفاف ســازی و آگاهی بخشــی را بر عهده دارند و 
فی الجمله نظام فکری جامعه را شــکل می دهند. 
حتی در امور ارزشی و دینی اینگونه است، یعنی در 
این امور، چه جامعه رشد کند و چه رو به زوال برود، 

قطعا رسانه ها دخیل بوده اند.
  همه موظفند از نقش آگاهی بخشــی رســانه ها 

دفاع کنند.
  مطبوعات چشــم بینای جامعه و مانع بسیاری از 
تخلفات هستند. آزادی بیان در جمهوری اسالمی با 
وجود تبلیغات مسمومی که در این زمینه می شود، 

یک آزادی معقول و منطقی و واقعی است.
  در عرصه مطبوعات و رســانه ها، از صدا و سیما 
گرفته تا روزنامه ها، همه قوا را نقد می کنند؛ منتهی 
برخی انتظارات باالیی دارند و می خواهند آزادیشان 
مطلق باشــد در حالی که در هیچ کجای دنیا و در 
هیچ نظام سیاســی، آزادی مطلق وجود ندارد؛ زیرا 
آزادی ها با هم دچار تزاحم می شوند. گاهی آزادی 
یک فرد با آزادی فرد دیگر مزاحمت می کند. گاهی 
آزادی فردی ممکن اســت با ارزش های اخالقی یا 
مصالح ملی تزاحم پیدا کند. در تمامی کشورها حتی 
در نظام های لیبرال دموکراسی معتقدند که آزادی 
به نحوی باید محدود شود؛ چنان که می بینیم خود 
آنها در بحث تاریخی هلوکاست انکار آن را مخالف 

مصالح خود می بینند و آن را ممنوع می کنند.
  ما در جمهوری اسالمی، قانون اساسی و اسالم را 
به عنوان چارچوب های اصلی حیات سیاسی خود 
شناخته ایم و قانون اساسی را نه از باب زور بلکه به 
عنوان بستر زندگی سیاســی خود پذیرفته ایم؛ بر 
همین اساس مطبوعات، رسانه ها و همه مسئوالن 
باید ملتزم به قانون اساســی و شرع مقدس اسالم 
باشــند و این را نباید نوعی مقید یا مضیق ساختن 
مطبوعات تلقی کرد؛ چرا کــه ارزش های اخالقی 
و قانونی، بــرای آزادی واقعی انســان هــا بوده و 
خط کشــی های اســالم نیز برای حمایت از همین 

آزادی هاست.
  متاســفانه قوه قضائیه در همه جــا مظلوم واقع 
می شــود زیرا کار این قوه، قضاوت اســت و در هر 
پرونده ای ممکن اســت یک طرف ناراضی یا حتی 

هر دو طرف ناراضی باشــند. در مــورد مطبوعات 
نیز همین گونه است یعنی گاهی مطبوعات شاکی 
خصوصی دارند یا دادســتان از جنبــه عمومی به 
موضوع ورود پیدا می کند که ایــن را نباید تقیید 

مطبوعات بدانیم.
  برخی فشــار می آورند که چرا فــالن روزنامه را 
نمی بندید و برخی دیگر فشــار مــی آورند که چرا 
فالن رسانه را توقیف کرده اید؛ در پاسخ به تمام این 
فشارها، ما یک سخن داریم و آن اینکه ما راه خود را 
براساس قوانین کشور و موازین شرعی طی می کنیم 
و اگر عنوان مجرمانه ای بر اقدام یک روزنامه یا رسانه 
صدق نکند، دلیلی ندارد به موضوع ورود پیدا کنیم.

  برخی می گوینــد قلم ها را بــه بهانه های واهی 
نشکنیم یا دهان ها را به بهانه ای غیراساسی نبندیم؛ 
واضح است خطاب آنان به دســتگاه قضایی است. 
این نوعی افترا به قوه قضائیه اســت و بلکه توهین و 
عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت هایی 
را به قوه قضاییه روا می دارند، مدام هم دم از اخالق 
و اسالم می زنند. این گونه افتراها و توهین ها با کدام 
اخالق و اسالم سازگار اســت؟! این گونه افتراها به 
قوه قضائیه و تضعیف دســتگاه قضایی به سود چه 

کسی است؟
  برادر بزرگوار، شــما خودتان شــفاها یا کتبا، با 
واسطه یا بی واســطه، بارها گفته اید که چرا با فالن 
روزنامه یا فالن سایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام 
معظم رهبری گالیه می کنید که چرا دستگاه قضایی 
با فالن روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین 
اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید، ندای آزادی 
مطبوعات ســر می دهید و اینکه قلم ها را نشکنید 
و دهان هــا را نبندید! البته ما به هیــچ کدام از این 

سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می رویم.
  ما همواره تاکید داریم که پیش از طی شدن روند 
قانونی یک پرونده و رسیدگی های قضایی و صدور 
حکم، نام کسی در رسانه ها برده نشود و آبروی کسی 
نرود، البته منکر این نیســتیم که ممکن است خود 
قوه قضائیه هم در جاهایی مرتکب این اشتباه شده 
و از کسی نام برده باشد؛ اما اصل این موضوع همواره 
مورد تاکید اســت که به بهانه آزادی بیان و آزادی 
مطبوعات، نباید به کسی افترا بزنیم و آبروی افراد را 

در معرض تهدید قرار دهیم.
  )با اشــاره به برخی اظهار نظرها پیرامون سپردن 
تشخیص تخلفات مطبوعاتی به اهالی مطبوعات(، 
این سخن خام و غیر حقوقی است. مثالی که در این 
زمینه می زنند، نظام پزشــکی است؛ حال آنکه هم 

مثال و هم ممثل در اینجا غلط است.

رییس قوه قضاییه:

برخی، هم خواهان برخورد با مطبوعات می شوند و هم ندای آزادی 
مطبوعات سر می دهند
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امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:

توجه جدی به حقوق مردم
در مسئله آب

15

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

سایه سنگین نماهای وارداتی بر 
ساختمان های اصفهان

3

فاجعه یا معجزه در ذوب آهن؛

ریل ملی به کدام سمت می رود؟

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
آیین افتتاح ســامانه خدمات غیر حضوری مشترکان 
1522 که با حضــور وزیر نیرو، مدیر عامل شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشــور و معاونان و مدیران 
شرکت آبفای اســتان اصفهان برگزار شد، گفت: این 

شرکت با قدمتی پنجاه ساله از قدیمی ترین نهادهای 
خدماتی استان به شــمار می رود که تا کنون با بیش 
از یک میلیــون و 900 هزار آحاد مشــترکان آب در 
93 شــهر و یک میلیون و 300 هزار آحاد مشترکان 

فاضالب در 35 شهر استان اصفهان جمعیتی ...

با حضور وزیر نیرو  صورت گرفت؛ 
 بهره برداری ازطرح های آبفای استان اصفهان 

با هزینه ای بالغ بر 914 میلیارد ریال

ساکن چهل و پنجم کاخ سفید چه کسی است؟

روزی روزگاری در آمریکا ...

16

»کمپین انتخاباتــی امســال کثیف ترین کمپین 
آمریکا بود.« همین جمله از »بــاراک اوباما« که تا 
ســاعاتی دیگر، تبدیل به »رییس جمهور سابق« 
خواهد شــد، کافی بود تا کلیدواژه جدید تمامی تحلیل ها و تعبیرها 
و مقاالت سیاســی درباره این انتخابات کشف شــود. اما اینکه آیا به 
راستی، این کثیف ترین انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا هست یا 
نیست، تاریخ نشان می دهد »نیســت«. تاریخی که قدمت آن حتی 
به دهه 70 میالدی نیز می رســد ، ثابت می کند مردم آمریکا پیش 
از این هم، انتخاباتی آکنده از ترور، فســاد، جنــگ لفظی و حقه های 
کثیف قدیمی را به چشم دیده اند؛ از انتخابات 1960 میان نیکسون 
و کندی بگیرید تــا انتخابــات 1800 میان جفرســون و آدامز. این 
آخری اما »نوبر« بود! مــرگ »اخالق« در آمریــکا را به عینه دیدیم 
آن هم در جامعه ای که مدعــی دموکراســی و آزادی بیان و حقوق 
بشــر و همه فضایل اخالقی و انسانی اســت و از قضا ایران را به نقض 
همه این فضایل متهم می کنــد و آن وقت در مهــد آزادی و تمدن 
دنیا)!( کاندیدای ریاســت جمهوری مدعی می شود که در انتخابات 
تقلب می شــود و اگر برنــده نباشــد، نتیجه را نمــی پذیرد! پخش 
مناظرات انتخاباتی آمریکا از رســانه ملی )که بــرای اولین بار اتفاق 
افتاد( جدا از اینکه مردم را ســرگرم کرد و لحظات مفرحی برای آنان 
رقم زد، ایرانی ها را با واقعیت های تلخ موجــود در جامعه آمریکایی 
بیش از پیش آشــنا کرد؛ موضوعــی که مقام معظــم رهبری نیز در 
دیدار اخیر خود با دانش آموزان به مناســبت 13 آبان ، به درســتی 
به آن اشــاره کرده و فرمودند:» ســخنانی که این دو نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در هفته های اخیر درباره مسائل غیراخالقی 
بیان کردند که احتماال حرف بی حســاب هم نیســت، برای نابودی 
آبروی آمریکا کافی اســت.« و امروز در پایان تبلیغــات و مناظرات 
انتخاباتی و در فاصله چندساعت مانده تا آغاز گران ترین، عجیب ترین 
و پرچالش ترین انتخابات دنیا، دســتاورد مدعیــان آزادی و اخالق، 
ازاین همه جار و جنجــال و هیاهو، چیزی جز »بــی آبرویی« برای 
آمریکا نیســت. تنها کمی تا آغاز رای گیری و پایان شوی بی اخالقی 
با مدل آمریکایی مانده است. شاید سال ها بعد، در تاریخ بنویسند که 
»روزی روزگاری در آمریکا« مناظرات نامزدهای ریاســت جمهوری، 
آبروی ایاالت متحده را در سرتاســر جهان به حراج گذاشت تا دوئل 
پول و ثروت و شهرت و جنجال و دعوا و تهمت و ... آغازی باشد بر یک 

پایان؛ پایان امپراتوری آمریکا.

نگاه
سمیه 
یوسفیان

به بهانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا؛

کثیف ترین دوئل

مه
هنا
یژ
و

6



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2001| سه شنبه 18 آبان  1395| 8 صفر  1438

پیشنهاد سردبیر:
نفتکش هایی که به مقصد می رسند

ویژهیادداشت

اخبار

عکس روز

 رهبر انقالب درگذشت حجت االسالم 
شجونی را تسلیت گفتند

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در پیامی 
درگذشــت روحانی مبارز و آزاده جناب حجت االسام آقای حاج 
شیخ جعفر شــجونی را تســلیت گفتند.متن پیام رهبر انقاب 

اسامی به این شرح است:
بسمه تعالی

با تاســف فراوان خبر درگذشــت روحانی مبــارز و آزاده جناب 
حجت االسام آقای حاج شیخ جعفر شجونی را دریافت کردم. آن 
مرحوم از مبارزان دیرین با رژیم طاغوت و از وفاداران به امام)ره( 
و انقاب و نظام مقدس جمهوری اسامی در سراسر عمر تبلیغی 
خود بود. منبرهای روشنگر و بیان صریح و شیرین او خاطره های 
ماندگاری در ذهن و دل آشــنایان این روحانی شــجاع بر جای 
گذاشته اســت.از خداوند متعال غفران و رحمت برای آن مرحوم 

و صبر و اجر برای بازماندگانشان مسألت می کنم.
سید علی خامنه ای 1395/8/17

سیاست خارجیانتخاباتپارلمانخبر

رمضانعلی سبحانی فر گفت: با تثبیت تغییر و تحوالت 
مدیریتــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، هیئت 
رییســه فراکســیون به زودی با وزیر و مدیــران این 
وزارتخانه نشست مشترک برگزار خواهد کرد.نماینده 
مردم ســبزوار در مجلس از به جریــان انداختن طرح 
جامع رســانه در مجلس دهم خبــر داد و افزود: طرح 
مذکور در مجلس نهم تهیه شــد اما بــه دلیل ترافیک 
طرح ها در این مجلس در دســتور کار قــرار نگرفت. 
هیئت رییسه فراکسیون  در پی به جریان انداختن این 

طرح در مجلس دهم است.
ســخنگوی فراکســیون مطبوعات دلیل به سرانجام 
نرســیدن طرح جامع رســانه را متولیان متعدد حوزه 
رسانه دانســت و افزود: در حال حاضر وزارت خانه های 
ارتباطات و فناوری اطاعات و فرهنگ و ارشاد اسامی 
و صدا و سیما متولیان رسانه ها و فضای مجازی هستند 
که همین مسئله موجب به ســرانجام نرسیدن قانون 
جامع رســانه بوده اســت و البته پایان دادن به کندی 
کار در این بخش مشــروط به همفکــری و هم افزایی 

کارشناسان و متولیان این حوزه است.

حســن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان گفت: 
اصولگرایان تقریبا با شکل های مختلف جلوه می کنند 
و هنوز رویــه اصولگرایــان برای به وحدت رســیدن 
مشخص نشده اســت. وی افزود: افراد شایسته ای در 
جریانات سیاسی کشــور اعم از اصولگرا و اصاح طلب 
حضور دارند کــه به دلیــل نبود حزب هــای فراگیر 
در کشــور، در صحنه حاضر نمی شــوند. وی در ادامه 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیــا اصولگرایان 
بایــد در انتخابــات 96 روی گزینه هایــی که قبا در 
ریاســت جمهوری شــرکت کردند، ســرمایه گذاری 
کنند گفت: گزینه های جدید بســیار خوب اســت اما 
در این دوره نمی توانند مگر اینکــه فقط برای مطرح 
شدن، وارد عرصه شــوند. بیادی در ادامه مدعی شد: 
اگر اصولگرایــان بخواهنــد روی گزینه هــای قبلی 
ســرمایه گذاری کنند، به جز قالیباف شخص دیگری 
توانایی کار اجرایــی ندارد، قالیباف هم در شــرایطی 
می آید که شخص دیگری از اصولگرایان وارد انتخابات 
نشــود. آن طور که از اطرافیان قالیباف پرسیدم، آنها 

هم این نظر را قبول دارند.

سخنگوی فراکسیون مطبوعات اظهار کرد:

به جریان افتادن طرح جامع 
رسانه در مجلس 

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان اظهار داشت:

شرط قالیباف برای کاندیدای 
ریاست جمهوری شدن

عضو فراکسیون امید مجلس :

نظارت بر نمایندگان فراتر از 
قانون، خالف است

سرلشکر رحیم صفوی مطرح کرد:

هشدار به بارزانی ها در تسلیح 
ضدانقالب توسط سعودی ها

غامرضا حیدری عضو فراکســیون امید مجلس درباره 
تداوم نظــارت بر نماینــدگان در دوره نمایندگی، گفت: 
باید این مسئله را به شکل مســتندتر نگاه کرد، بهترین 
مســتندات هم مشــروح مذاکرات قانون اساسی است. 
خبرگان قانــون اساســی در آنجا به صراحــت  نگرانی 
خود را مطرح کردنــد که اگر کاندیداهــا در هیئت های 
اجرایی رد صاحیت شــوند جایی بــرای تظلم خواهی 
آنها وجود داشــته باشــد. نماینده مردم تهران  با اشاره 
به اصل اســتقال قوا ، خاطرنشــان کرد: قوه مقننه به 
تعبیر امــام)ره( در رأس امور اســت و نباید کاندیداهای 
نمایندگی مجلس را چه در زمــان کاندیداتوری و چه در 
زمان نمایندگی در منگنه گذاشت؛ چرا که در این صورت 
حریت و آزادگی آنها خدشــه دار می شــود و نمایندگان 
می توانند زبان گویای ملت باشــند. در این صورت خانه 
ملت موضوعیــت پیدا نمی کنــد و آزادی بیان تبدیل به 
خفقان می شــود. اگر چنین روندی وجود داشــته باشد 
حداکثر در یک برهه 1۰ ساله بستری برای بروز استبداد 

ایجاد می شود و قطعا به استبداد می انجامد.

ســردار سرلشــکر ســید یحیی رحیم صفوی دستیار و 
مشاور عالی فرمانده کل قوا در نشست خبری در پاسخ به 
سوالی درباره حضور نظامی ترکیه در عراق گفت: روابط 
ما با ترکیه روابط خوبی اســت. ما چنــد ده میلیارد گاز 
به این کشــور صادر می کنیم. وی با بیان اینکه »ترکیه 
در مســائل سیاســی با ایران رقابت هایی دارد و ترکیه 
مخالف سیاســت های ایران حرکت می کند«، ترکیه را 
از عوامل ایجاد بحران در شمال عراق و سوریه دانست و 
گفت: آقای داود اوغلو قبا گفته بود ما به دنبال مرزهای 
امن با همسایگانمان هســتیم، اما امروز این مرزها ناامن 

شده اند.
صفوی در ادامه گفت: از اینکه بارزانی ها اجازه می دهند 
در شــمال عراق کنسولگری ســعودی ها به ضد انقاب 
ایرانی ســاح بدهد هشــدار می دهیم؛ بارزانی ها باید 
بدانند مدیون ایران هســتند.کردهای عراق آریایی بوده 
وریشه شان ایرانی است و به ایران عاقه دارند اما بدانند 
اگر وارد این بازی سیاسی شوند معلوم نیست دیگر ایران 

کمکشان کند یا نه.

ظریف با قائم مقام وزیر امور خارجه 
سوئد دیدار کرد

حواشی رای »۵ میلیون تومانی« 
نمایندگان به وزرا

استیضاح »طیب نیا« یکشنبه آینده 
تقدیم هیئت رییسه مجلس می شود

طرح »استرداد دریافتی های مازاد 
مدیران« روی میز مجلس

 مراسم تشییع پیکر
 حجت االسالم جعفر شجونی

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، با هانیکا سودر قائم مقام وزیر 
امور خارجه ســوئد دیدار و دو طرف درباره موضوعات منطقه ای و 
بین المللی با یکدیگــر گفت وگو کردند. روابــط دوجانبه، راه های 
گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی به 
ویژه همکاری های بانکی، روابط ایران و اتحادیه اروپا از محورهای 
عمده رایزنی و گفت وگوهــای دوطرف بود.در ایــن گفت و گوها 
همچنیــن موضوعات منطقــه ای و بین المللــی، از جمله بحران 
 ســوریه، معضل ترانزیت مواد مخدر نیز مورد بحــث و گفت و گو

 قرار گرفت.

  عضو هیئت رییســه مجلس در واکنش به خبــری مبنی بر خرید 
5 میلیون تومانی رای برخی نمایندگان، این اظهارات را دروغ محض 
خواند. غامرضا کاتب عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه »هیچ 
انسان عاقلی رای خود را نمی فروشــد«، وجود زد و بند در مجلس 
فعلی و صرف هزینه های مالی برای تغییر رای نمایندگان را بی پایه 
و اســاس خواند و گفت: »این حرف ها دروغ محض اســت و حتی 
یک درصد هم صحت ندارد و چنین چیزی امکان پذیر نیســت.« 
اظهارات عضو هیئت رییســه مجلس، به بخشــی از صحبت های 
یکی از نمایندگان سابق مجلس اشاره دارد که گفته بود: »در میان 
نمایندگان زد و بند می شــود و برخی بــا دادن 5 میلیون تومان به 
نماینده ها سبب می شــوند تا آن نماینده به وزیر دلخواه آنها رای 

اعتماد بدهد.«

حسین مقصودی سخنگوی کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس از تهیه طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی از سوی وکای 
ملت خبر داد و گفت: ایــن طرح با بیش از 25 امضا روز یکشــنبه 
23 آبان تقدیم هیئت رییسه مجلس می شــود.وی ادامه داد: این 
طرح در 13 محور تهیه شده که بیشتر آن درباره بی توجهی وزارت 

اقتصاد به موضوع اقتصاد مقاومتی است.

عضو هیئت رییســه مجلس از ارائــه طرح ســاماندهی دریافتی 
مقامات و مدیران کشــور و لزوم اســترداد دریافتی های مازاد خبر 
داد. غامرضا کاتب در حاشــیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه تســنیم در گفت وگو با 
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم »پویا« از ارائه طرحی 
برای استرداد حقوق های نجومی خبر داد و گفت: این طرح با عنوان 
»طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد 
 دریافتی های مــازاد« هفته آینده در دســتورکار مجلس اســت.

این طــرح دارای 1۰ ماده اســت کــه براســاس آن دریافت های 
مازاد به مدیــران و مقامات از اول آبان 88 باید مســترد شــود و 
 مدیرانی که تخلفشــان محرز شود، از یک تا ســه سال از خدمت 

منفصل می شوند.

مراسم تشییع پیکر آیت ا... جعفر شــجونی عضو جامعه روحانیت 
مبارز، صبح دیروز با حضور برخی شخصیت های سیاسی در مسجد 

هدایت برگزار شد.

بین الملل

رییــس اداره روابط بیــن الملل اقلیم کردســتان عراق 
خواســتار برخــورداری از کمک های ضدتروریســتی 
روســیه در حوزه فنی و دفاعی شد. فاح مصطفی گفت: 
درخواســت دریافت کمک های مرتبط با تروریســم و 
همچنین انسان دوستانه به مسکو تحویل داده شده است.

روزنامه ایزوســتیا روز دوشــنبه به نقل از این مقام کرد 
عراقی نوشت: درخواست دریافت کمک ضدتروریستی از 
مسکو با توجه به اهمیت مبارزه با تروریسم اهمیت حیاتی 
پیدا کرده اســت. فاح مصطفی همچنیــن تاکیدکرد: 
مبارزه با تروریسم نیازمند کمک جامعه جهانی و متحدان 
ماست و روســیه نیز بین آنها قرار دارد که ضروری است 
پشــتیبانی همه جانبه ضدتروریســتی انجام دهند.وی 
در پایان خاطرنشــان کــرد: در مذاکرات انجام شــده، 
طرف روســی به حمایت از مبارزه پیشمرگ های کرد با 
تروریست ها و اقلیم کردســتان عراق اشاره و اعام کرد، 
درخواســت کمک های ضدتروریستی را بررسی و تاش 

می کند در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

عملیــات بازپــس گیــری موصــل، دومین شــهر 
بزرگ عراق از روز 16 اکتبر آغاز شــده اســت.ژنرال 
نجم الجبوری افزود: آمارهای مقدماتی نشان می دهد 
که از زمان شــروع عملیــات بیــش از 2۰۰۰ نفر از 
نیروهای داعش از جمله چندین فرمانده ارشــدآنها 
کشته شده اند. الجبوری همچنین گفته است که عمار 
صالح ابوبکر که یک فرمانده ارشد داعش در موصل بود 
هنگام فرار مورد حمله قرار گرفته و کشته شده است. 
وی افزود: در حال حاضر تعداد کمی از تروریســت ها 
در شهر هســتند و نمی دانند که کجا بروند و فقط از 
منطقه ای به منطقه دیگر فــرار می کنند. دفتر اطاع 
رسانی نخســت وزیر عراق در بیانیه ای اعام کرد که 
»حیدر العبادی« پــس از ورود بــه منطقه »برطله« 
در شــرق موصل با فرماندهان و نظامیان و یگان های 
 نظامی دســتگاه مبــارزه به تروریســم دیــدار کرد.

حیدر العبادی در دیدار با اهالی برطله اعام کرده بود 
که »خبر مسرت بخش آزادســازی موصل را به زودی 
اعام خواهــد کرد.« نیروهای عراقــی در حال حاضر 
در محور جنوبی شــهر موصــل و در 2۰ کیلومتری 
شهر در منطقه »حمام العلیل« مشــغول درگیری با 

تروریست های داعش هستند.

درخواست کمک اقلیم 
کردستان عراق از روسیه

از آغاز عملیات موصل بیش از 
2000 داعشی کشته شده اند

کافه سیاست

عملکــرد اخیر »صــادق زیبــا کام« و عدم گــذر از روی پرچــم رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا در روزهای گذشته در یک رســانه صهیونیستی 

انعکاس یافته به طوری که از وی به عنوان  انسانی سلیم ، یاد کرده اند.
وبگاه »جوییش پرس« با اشــاره به روابط قبل از انقــاب رژیم »پهلوی« 
و اسراییل نوشــت که اســام گرایان تندرو به این روابط خاتمه دادند و در 
حالی که رژیم کنونی ایران اســراییل را تهدید به نابودی می کند؛ اما هنوز 
اشخاص سلیمی هستند که روابط آن روزها  را به خاطر می آورند.به نوشته 
این رسانه اســراییلی، زیبا کام در نقطه مقابل مواضع ضد اسراییلی ایران 
قرار گرفته به طوری که اخیرا او به طور آشکار از برنامه طرح ریزی شده گذر 
از روی پرچم های اسراییل و آمریکا  که بر ورودی ساختمان  دانشگاه تهران 
)محل مذکور دانشگاه آزاد مشهد بوده است( قرار گرفته بود، اجتناب کرده 
است. جوییش پرس در خاتمه خواستار حفظ ســامتی زیباکام شده و 

مودت و متحد شدن مجدد تهران و تل آویو را آرزو کرد.

حســین شــریعتمداری مدیر مســئول روزنامه کیهان در میان مدیران 
مطبوعات بیشترین شکایات مطروحه در شش ماه اخیر  را داشته است. او 
بارها برای پاسخگویی به شکایات متعدد دستگاه های اجرایی راهی دادسرا 
شده ؛ این بار نیز  برای پاســخگویی به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت. در 
بین شــکایات، یکی از عجیب ترین هایش، مربوط به شورای عالی امنیت 
ملی بود، که از شریعتمداری، به دلیل بی احترامی به رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهور ترکیه شــکایت کرده بود! ماجرا  این است که پس از وقوع 
حادثه منا و محکومیت سراسری رفتار حاکمان وهابی عربستان، اردوغان 
در اظهاراتی ، از مدیریت عربســتان در برگزاری مراسم حج تقدیر نمود و 
ایرادات وارده به آنها را واهی دانست! کیهان هم به دفاع از قربانیان فاجعه 
منا در مطلبی، به سخنان بی ارزش اردوغان پرداخته و آن را رد کرده بود؛ 
بنابراین شورای عالی امنیت ملی  از کیهان به دلیل بی احترامی به اردوغان  

شکایت کرده است!

واکنش اسراییل به حرکت 
متفاوت  زیباکالم

 شکایت از شریعتمداری
به دلیل توهین به اردوغان!

دریادار ســیاری در گفتگو با مهــر در خصوص اهمیت این 
منطقه گفت: »یکــی از جاهایی که بــرای برقراری امنیت 
بســیار اهمیت دارد، »خلیج عدن« اســت، زیرا بیشترین 
محل عبور کشــتی های تجــاری و نفتی مــا از این خلیج 
انجام می شــود. ناوگروه های نداجا در چند ســال گذشته 
 نزدیک بــه 3 هزار کشــتی را اســکورت کــرده و بیش از 
3۰۰ بار با دزدان دریایی درگیر شــده اند، که 195 مورد از 

این درگیری ها خیلی نزدیک بوده است.«
البته اسکورت کشــتی های ایرانی و حفاظت از نفتکش ها 
توسط نیروی دریایی ارتش تنها مختص چند سال گذشته 
نیست و در دوران دفاع مقدس نیز بیش از 1۰ هزار کشتی 
تجاری و نفتکــش به مقصد جزیــره خارک و بنــدر امام 
اســکورت شــده بود تا چرخه اقتصاد مملکت در آن زمان 

بچرخد.
در ســال جاری نیز ناوهای جنگــی ایران 3 بــار با دزدان 
دریایی درگیر شــدند و باز هم با اقتدار توانســتند عاوه بر 
شکســت آنها از کشــتی ها و نفتکش های ایرانی حفاظت 
کنند. اواخر فروردین ماه بود که دریادار حبیب ا... ســیاری 
خبر از حمله هفت فروند قایق دزدان دریایی به یک کشتی 
ایرانی داد که با برخورد شدید ناوگروه چهلم متشکل از ناو 

پشتیبانی تنب و ناوشکن البرز مواجه شده بودند.
در اواسط تیرماه نیز دوازده فروند قایق دزدان دریایی حامل 
115 نفر مسلح که قصد ربودن یک فروند نفتکش ایرانی را 
داشتند با حضور به موقع ناوگروه چهل و یکم نیروی دریایی 

ارتش مواجه و متواری شدند.
دزدان دریایی در حوالی تنگه باب المندب قصد ربودن یک 
فروند نفتکش ایرانی را داشتند که پس از مواجهه با حضور 
ناوشکن شهید دریابان نقدی متواری شدند. دزدان دریایی 
با همان اســتعداد و به فاصله 3 ســاعت، بار دیگر به سمت 
نفتکش ایرانی هجوم آوردند که باز هم ناوگروه چهل و یکم 
نیروی دریایی ارتش متشــکل از ناوشکن شــهید دریابان 
نقدی و ناو جمهوری اســامی ایــران الوان آنهــا را ناکام 
گذاشت. این ناوگروه پس از دفع حمله دو مرحله ای دزدان 
دریایی به نفتکش ایرانی، این شناور را تا رسیدن به مسیر و 

منطقه امن اسکورت کرده بود.
آخرین درگیری ایران با دزدان دریایی اواخر ماه گذشته به 
وقوع پیوست که بر اساس آن 3 مرحله حمله سنگین دزدان 
دریایی به دو کشتی تجاری ایرانی با رشادت تکاوران نیروی 
دریایی ارتش در ناوگــروه ۴۴ این نیرو نــاکام ماند. بامداد 
بیســت و هفتم مهرماه دزدان دریایی خلیج عدن که عمدتا 

از ســواحل ســومالی حرکت و اقدام به دزدی می کنند، به 
کشتی تجاری ایرانی هجوم برده و قصد ربایش این کشتی را 
داشتند ولی پس از تبادل آتش سنگین بین طرفین فرار را 

بر قرار ترجیح دادند.
این دزدان در دو مرحله دیگر به کشــتی تجاری دیگری از 
کشورمان، نخست با هشت فروند قایق در ۴6 مایلی جنوب 
عدن و سپس با 13 فروند قایق در 55 مایلی جنوب عدن با 
تعداد نفرات زیاد و تجهیزات پیشرفته حمله می کنند که در 
هر دو مرحله با تبادل آتش گســترده بین دزدان و ناوگروه 

نیروی دریایی ارتش ناکام می مانند و پا به فرار می گذارند.
البته همان طور که در باال به آن اشاره شد ماموریت ناوهای 
ایرانی تنها مختص منافع کشورمان نیســت و در مواردی 
به کشــورهای دیگر هم کمک می کنند. به طور مثال یک 
کشتی تجاری چین توسط دزدان دریایی در اقیانوس هند 
ربوده شده بود و بنا به درخواست فرمانده نیروی دریایی آن 
کشــور، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران وارد 

عمل شد و آن کشتی را نجات داد.
این عملیــات، آن چنان مهــم و بزرگ بود کــه جنبه ای 
بین المللی پیدا کــرد و دولت چین با اعزام ســفیر خود به 
بندرعباس رســما از کشورمان تشــکر و قدردانی کرد. بعد 
از آن، مســئوالن چین از نیروی دریایی ارتش کشــورمان 
درخواست کردند که از نیروی دریایی چین بازدیدی داشته 
باشد و به همین دلیل ناو گروه ارتش به چین رفت و در بندر 
»ژان ژیانگ« چین مورد استقبال گرم چینی ها قرار گرفت. 
همچنین ناوگروه سی و پنجم نیز پس از درخواست کمک 
یک فروند کشتی تجاری خارجی، با توجه به اینکه نزدیک 
ترین یگان نظامی به این کشــتی بود به موقع در محدوده 
حمله دزدان دریایی در خلیــج عدن حاضر و با اجرای آتش 

پرحجم آنها را مجبور به فرار کرد.
با گذشــت چهار ســاعت، دزدان دریایی که از حمله قبل 
چیزی عایدشان نشده بود قصد هجوم به یک کشتی تجاری 
خارجی با ملیتی دیگر را داشتند که باز هم با واکنش سریع 
ناوگروه ســی و پنجم نیروی دریایی ارتش مواجه شــده و 

ناکام ماندند.
ناوگروه ســی و پنجــم نیــروی دریایی ارتش متشــکل 
از نــاو جمهوری اســامی ایــران بندرعباس و ناوشــکن 
جمهوری اســامی ایران الوند کشــتی های مورد تعرض 
دزدان دریایی را تا محدوده ایمن اسکورت کرده و مسئوالن 
این کشــتی ها طی تماس های جداگانــه از حضور و اقدام 
 به موقــع ناوگروه رزمــی ارتش جمهوری اســامی ایران 

تشکر کردند.
امروز حضور مقتدرانه ایران در آب هــای آزاد نه تنها باعث 
دلگرمی کشورهای دیگر به شمار می رود بلکه نشان دهنده 
ســطح باالی توانمندی ایران در عرصه نظامی و ســاخت 
تجهیزات ســبک و ســنگین اســت. تجهیزاتی که مانند 
تجهیزات برخی از کشــورهای منطقه وارداتی و برآمده از 
دالرهای نفتی نیست و می تواند به خوبی از منافع کشومان 

در مقابل تهدیدات در آسمان، دریا و زمین دفاع کند.

ماموریت ناوهای 
ایرانی تنها 

مختص منافع 
کشورمان نیست 

و در مواردی به 
کشورهای دیگر 

 هم کمک 
می کنند

خلیج عدن و تنگه باب المندب با توجه به موقعیت اســتراتژیک و حضور دزدان دریایی ســومالیایی از حساسیت 
ویژه ای برخوردار است و ناوگروه های ایران با محوریت حفاظت از کشتی هایمان به این مناطق اعزام می شوند.

برتری ایران در نبرد با دزدان دریایی؛

نفتکش هایی که به مقصد می رسند
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سوژه روزيادداشت

درحاشیه

پیشنهاد سردبیر:
پائیزی که به اصفهان سالم نکرد

حجت ا... غالمی، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان، اجرا 
و تکمیل پروژه های مســکن مهر را از جمله طرح هــای اداره راه و 
شهرسازی در اســتان اصفهان برشــمرد و گفت: در استان اصفهان 
161 هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که از این تعداد حدود 8 هزار 

واحد بدون متقاضی است. 
از مجموع این واحدها نیز تنها 16 هزار واحد با پیشرفت 90درصدی 
 باقی  مانــده که امید اســت این تعداد تــا پایان ســال 95 تحویل

متقاضیان شود.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: از 1100 
واحــد مســکن مهــر شهرســتان شــهرضا، 551 واحــد آن 
 افتتــاح شــده و 550 واحــد دیگر نیــز تا پایــان ســال تحویل 

داده می شود.

رییس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق تعاون استان اصفهان گفت: 
بی مهری و عدم اعتماد دولت ها به تعاونی ها و نسپردن نقش مشخص و 
موثر به آنها، از مهم ترین دالیل عدم توفیق تعاونی های کشاورزی است. 
احمد صالحی در جلســه کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون اظهار کرد: 
امروزه تعاونی های کشاورزی در بسیاری از کشورها نقشی تعیین کننده 
در اقتصاد ملی دارند ولی تعاونی های کشــاورزی ایران برخالف جایگاه 
قانونی خوب، نتوانســته اند نقش موثری در اقتصاد کشاورزی ایران ایفا 
کنند. وی افزود: یافته ها نشــان می دهد عدم استفاده از توانمندی های 
شــبکه تعاونی ها از طریق مبادالت فی مابین و تبادالت بین اســتانی، 
محدود بــودن نهضت تعــاون به پــاره ای از فعالیت هــای اقتصادی و 
سنتی، عدم حضور فعال جوانان و زنان در فعالیت های تعاونی، ازجمله 

چالش های موجود در تعاونی های کشاورزی است.

8 هزار واحد مسکن 
بدون متقاضی در استان 

اصفهان

ريیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون استان:

دولت ها به تعاونی های 
کشاورزی بی مهری می کنند

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به رشد معامالت خرید 
مسکن در هفت ماهه ابتدای سال جاری گفت: یخ رکود 
عمیق مســکن در حال شکستن اســت. محمدهاشم 
بت شــکن گفت: خوشبختانه تســهیالت اعطایی بانک 
مســکن به بخش مشارکت مدنی ســاخت، 108درصد 
رشد داشــته و از جهت تعداد واحدهای مسکونی مورد 
مشــارکت نیز درحال رشد هســتیم. مدیرعامل بانک 
مسکن افزود: بر این اســاس تصور ما این است که رکود 
در بخش ساخت مسکن متوقف شده  است؛  چراکه شاهد 
رشد پرداخت تسهیالت هستیم؛ ضمن اینکه باید توجه 
داشت که رشد تسهیالت بخش ساخت نیز دو سال بعد 
خود را نشــان می دهد. وی تصریح کرد: تسهیالت برای 
خرید مسکن نیز در این هفت ماهه، ۷0درصد رشد داشته 
که این دو سیگنال نشــان می دهد جلوی تعمیق رکود 
در بخش مسکن، گرفته و سیگنال هایی مبنی بر خروج 
تدریجی از رکود نمایان شده اســت. به گفته بت شکن، 
حجم معامالت واحدهای مسکونی به نسبت دوره مشابه 
افزایش یافته؛ ضمن اینکه قیمت واحدهای مسکونی نیز 
نسبت به دوره مشــابه خود، ۷ درصد رشد داشته است. 
بنابراین قرائن در کنار هم این تصور را تداعی می کند که  

برای خروج از رکود آماده می شویم.

مديرعامل بانک مسکن خبر داد:

يخ رکود مسکن
شکسته شد

مسکنپارلمانارز
مشاور عالی وزير صنعت  خبر داد:

تولید پژو ۴۰۵ و پرايد تا 
پايان امسال متوقف می شود

پوربافرانی:

 کسی حق ندارد دست
در سفره کشاورزان کند

مشاور عالی وزیر صنعت با اشــاره به مشکالت کیفی 
دو خــودروی پراید و پــژو۴05 گفت: تا پایان ســال 
95، ایــن خودروها از خــط تولید خارج می شــوند. 
بهروز ریاحی اظهار کرد: شــورای سیاســت گذاری 
خودرو در دولت یازدهم، هر دو هفته یک بار تشــکیل 
جلسه داده  و اقدام به بررســی  وضعیت کمی و کیفی 
خودروها می کند. وی افزود: درمقایسه با سه دهه قبل، 
پیشرفت هایی در صنعت خودروی کشور داشته ایم اما 
هنوز نتوانســته نظر مردم را جلب کند. ریاحی گفت: 
بیشــترین گالیه های مردم از خودرو سازان در  بخش 
خدمات پس از فروش اســت و درخصــوص قطعات و 
مدت خواب خودرو برای تعمیر، نارضایتی های زیادی 
وجــود دارد. ریاحی گفت: با توجه بــه نیازی که برای 
تامین قطعات داریم، به شــکل مطلوبی نتوانسته ایم  
قطعه ســازان را بر اساس اســتاندارد های  موردنظر 
هماهنــگ کنیم؛ هرچنــد برخی خــوب کار کرده و 
اســتانداردهای ما را رعایــت می کننــد. وی درباره 
خودروهایی که بیشــترین ایــرادات فنــی را دارند، 
تصریح کرد: دو قطعه »سنســور بنزین خودروی پژو 
۴05« و »شیشه باالبر پراید«، بیشــترین گالیه های 

مردمی را به خود اختصاص می دهد.

عباسعلی پوربافرانی، عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به وقوع بحران خشکسالی 
در مناطق مختلف اســتان، اظهار کرد: هیــچ قانونی به 
هیچ دولتی اجازه نداده اســت که به دلیل خشکسالی، از 
آب بخش کشاورزی برداشــت کرده و به مصارف شرب یا 
دیگر مصارف اختصاص دهد. وی اذعان کرد: طرح تامین 
آب اســتان اصفهان ازجمله طرح هایی است که از حدود 
30 سال قبل در دستور کار دولت های مختلف بوده اما به 
درستی اجرا نشده است. افرادی که در گذشته با توجیهات 
مختلف دست در سفره کشاورزان کرده و آبی را که به این 
بخش اختصاص داشته، به سایر مصارف اختصاص داده یا 
به دیگر مناطق منتقل کرده اند، باید فکری هم برای بخش 
کشاورزی می کردند. نماینده مردم نایین و خور و بیابانک 
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت کشاورزی 
در منطقه شرق اســتان اصفهان، گفت: یکی از مهم ترین 
اصول اقتصاد مقاومتی، رونق بخش کشاورزی و حمایت 
از کشاورزان اســت که متاسفانه در بســیاری از موارد با 
بی توجهی مسئوالن مواجه می شود. پوربافرانی ادامه داد: 
اگر قرار است طرح برای آبخیزداری یا توزیع آب در استان 
اجرا شود، باید حقوق همه مردم در تمام مناطق استان نیز 

در نظر گرفته شود.

خودرو

ريالنام ارزپرچم

31۷1۲   1 دالر آمریکا

3۴8۲3   1 یورو

۲3۷9۲    1 دالر کانادا

319۴۷   1 فرانک سوییس

35۷۲   1 کرون سوئد

38۴0   1 کرون نروژ

۴68۲   1 کرون دانمارک

۴۷۴   1 روپیه هند

10۲01   1 لیر ترکیه

8661   1 درهم امارات

38511 1 پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

برچسبی که باعث جريمه 3۰ هزار تومانی می شود؛

ماری جوانا نزنید
اخیرا رانندگان برخی از خودروهایی که در ســطح پایتخت تردد 
می کنند، عکسی از گیاه »ماری جوانا« در قسمت عقب خودروی 
خود نصب کرده اند. رییس پلیس راهور نیروی انتظامی در مورد 
نصب عکس گیاه »ماری جوانا« در برخــی از خودروهایی که در 
ســطح شــهر تردد می کنند، گفت: نصب این گونه عالئم خالف 
قوانین آیین نامه راهنمایی و رانندگی اســت و پلیس با این گونه 
تخلفات برخورد می کند. ســردار تقی مهری افــزود: افرادی که 
بخواهند از هر گونه برچسب و »لوگو« روی خودروی خود استفاده 
کنند، باید طبق آیین نامه رفتار کنند چــرا که تمام این موارد در 
آیین نامه تعریف شده است. وی ادامه داد: شرکت هایی که مجوز 
قانونی دارنــد، می توانند لوگوی شــرکت خود را بــا همان ابعاد 
طراحی شــده، در خودروها نصب کنند. برابر قانون و کد تخلفاتی 
۲069، نصب هر نوع عالئم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر 
به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی 
مسافربری، بدون داشــتن مجوز الزم، جریمه دارد. بر این اساس 
افرادی که عالئم فاقد مجوز را در خودروهــای خود نصب کنند، 
در کالن شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی 300 هزار ریال و در سایر شهرها و روستاها و 

راه های روستایی ۲00 هزار ریال جریمه می شوند.

تسنیم: پائیز گرمی که خنکای اردیبهشــت را به ما می دهد، 
انگار که گرما را از تابســتان وام گرفته و هنوز بهار و تابســتان 
را با خود همراه دارد. پائیزی که ســال گذشته در همین موقع 
باران های شاعرانه بر سر ما اصفهانی های می بارید و همه همراه 
با بارش پائیزی، ســر به کوچه و چهارباغــش زده و در میان 

قطره های باران قدم زدند.
اما امســال در حالی دومین ماه پائیزی را سپری می کنیم که 
به گفته کارشناسان خبری از بارش نیست؛ حسن خدابخش، 
مســئول اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
نیز با بیان اینکه اواخر آذرمــاه بارش پاییزی به وضعیت عادی 
می رســد، گفت: به دلیل اینکــه بارش در طول پاییز بســیار 
اندک اســت می توان گفت امســال در اصفهان بارش پاییزی 
نداریم. رییس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
تصریح کرد: بیشتر بارش ها به صورت بارانی بوده و بارش برف 

کمتر می شود.
شــاهرخ فاتح، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی، طی خبری که در تمامی رسانه ها منتشر 
شد تاکید کرد: »پاییز پر بارانی در راه نیست و بارش ها با تاخیر 
آغاز می شــوند.« وی گفت: »در ســال آبــی 95-9۴ تا نیمه 
شهریور مجموع بارندگی ها در کل کشور حدود ۲3۲ میلی متر 
بود که نسبت به بلندمدت 1/۷درصد کاهش را نشان می دهد و 
در واقع می توان گفت که خوشبختانه وضعیت سال آبی جاری 
برای مجموعه کشور نامطلوب نیست.« با این وجود، او با اشاره 
به اینکه در برخی از استان ها میزان بارندگی ها کاهش زیادی 
داشته است، افزود: »این کاهش در استان های یزد ۴۴ درصد، 

سیستان و بلوچستان 38 درصد، خراسان جنوبی 3۴ درصد، 
اصفهان ۲۷ درصد و فارس ۲۲ درصد بوده است.« وزارت نیرو 
نیز اعالم کرد سهم اصفهان از بارش های سال آبی جدید فقط 
0/8میلی متر تاکنون بوده است. مینا رفیعی، کارشناس محیط 
زیست، با اشاره به کاهش بارندگی گفت: آلودگی هوا با میزان 
بارش ها ارتباط معکــوس دارد. آلودگی هایــی که در مناطق 
شهری و صنعتی تولید می شــوند، به عنوان عاملی در کاهش 
نزوالت آســمانی و بارندگی عمل می کنند. وی افزود: باتوجه 
به اینکه در معرض تغییر اقلیم هستیم، کاهش بارندگی روند 
سرعتی به تغییر اقلیم و کاهش آب های زیرزمینی داده است؛ 
کاهش بارشی که در میزان آب رودخانه ها، دریاچه ها، مخازن 
و سطح آب های زیرزمینی تاثیر گذار در اصفهان روی می دهد 

که این قضیه خوبی نیست.
رفیعی بیان کرد: تغییر اقلیم به دلیل کاهش بارندگی، تغییرات 
تنوع پوشــش گیاهی و جانوری را به همراه دارد که برای این 
تغییرات و افزایش نزوالت آسمانی باید راه حلی جدی در نظر 
گرفت. این کارشناس محیط زیســت تصریح کرد: یکی دیگر 
از پیامدهای کاهش بارندگــی در اصفهان، افزایش آلودگی در 
سطح شهر است که این مسئله نیز عواقب جبران ناپذیر خود را 
به همراه دارد که درخصوص آن می توان گفت کاهش بارندگی 
در اصفهان و عواقبی که در پی دارد، از بحران تا فاجعه را به ما 

گوشزد می کند.
با این حال هنوز هم همه چشم به آســمان برده اند و به دنبال 
اصطکاک ابرهایی هستند که بارش الهی و پائیزی را به اصفهان 

هدیه دهد و مانند گذشته، باز هم پائیز به اصفهان سالم کند.

ایسنا: چند روز قبل معاون اول رییس جمهوری به اصفهان آمد 
تا پس از سال ها گمانه زنی، ســرانجام خط تولید ریل ملی در 
ایران را کلید بزند؛ ریلی که هنوز تولید نشده، ابهامات زیادی 

در مسیر آن مطرح است.
در طول تمام سال های گذشــته، یکی از اصلی ترین مسائلی 
که صنعت عمرانی ایران با آن درگیر بــوده، بحث خودکفایی 
در برخی از حوزه های زیرســاختی مانند تولیــد ریل یا واگن 
ملی بوده اســت. با وجود آنکه در ســال های قبل تعدادی از 
شرکت های واگن ســاز داخلی موفق شدند نخستین تولیدات 
خود را به مشتریان شــان تحویل دهند، اما بحث رساندن ریل 
ملی به شرکت راه آهن و شرکت ســاخت، با ابهام های زیادی 
مواجه شد. در شرایطی که ذوب آهن اصفهان اعالم کرده بود تا 
اواسط یا اواخر سال 139۴ نخستین محموله از ریل های تولید 
شده ملی را به راه آهن تحویل خواهند داد، اما هرگز این اتفاق 
محقق نشد. بخشی از دالیل مرتبط با این مشکل، به نرسیدن 
منابع اعتباری، بخشــی به جابه جا شــدن مدیران ذوب آهن 
ایران و بخشــی به نیاز برای تایید نهایــی کیفیت محصوالت 
برمی گشت. این ابهام ها باعث شدند تولید ریل ملی برای یک 
مدت نسبتا طوالنی با تاخیر مواجه شود و سرانجام رساندن آن 

به سال 1395 برسد.
در راستای حمایت از تولیدات ملی، شرکت راه آهن تالش های 
زیادی به کار بسته است که یکی از آنها با نادیده گرفتن بخشی 
از بدهی های ذوب آهن و بخشــی دیگر که شــاید اصلی ترین 
اهمیت را در این توافق دارد، با گران خریدن ریل از تولیدکننده 
داخلــی در قیاس بــا خارجی ها مرتبط اســت؛ موضوعی که 

می تواند قدری از نظر مزیت های نسبی و اقتصاد رقابتی برای 
ایران دردسرساز باشد. هرچند نمی توان چنین انتظار داشت 
که حمایت از ریل ملی متوقف شــود، امــا قطعا این محصول 
باید در دو حوزه متفاوت امکان رقابت با خارجی ها را به دست 
بیاورد. موضوع نخست، کیفیت ریل تولیدی در ایران است که 
هرچند به خطوط ســنگین اختصاص نخواهد یافت، اما قطعا 
باید در ماه ها و هفته های آینده امتحان خود را طوری پس دهد 

که امکان جابه جایی آن وجود داشته باشد.
دیگر موضوع، بحث قیمت تمام شــده ریل ملــی خواهد بود. 
اگر بنا باشد در بلندمدت راه آهن و شرکت ساخت از ریل های 
داخلی اســتفاده کند، قطعا باید این محصوالت از نظر قیمتی 
نیز توان رقابت با رقبای خارجی خود را به دست آورند که این 
موضوع جز با کاهش قیمت ها ممکن نیست. با وجود تمام این 
مسائل، ذوب آهن کار خود را برای ساخت ریل های جدید آغاز 

کرده است. 
طبق ارزیابی های ابتدایی، این شــرکت توانایی آن را دارد که 
در ســال حدود ۴00هزار تن ریل جدید به بازار عرضه کند و 
این در حالی اســت که راه آهن در پیش قرارداد ابتدایی خود، 
خرید ۴0هزار تن از ریل های ذوب آهن را در دســتور کار قرار 
داده اســت و در صورتی که تمام ظرفیت بالقوه در نظر گرفته 
شده در این شرکت به خط تولید نهایی برسد، می توان انتظار 
داشت که بخش قابل توجهی از نیاز داخلی تامین شده و حتی 
صادرات این محصول در آینده ممکن باشد؛ موضوعی که البته 
نهایی شــدن محصوالت تولیدی و قرار گرفتــن آن در صف 

رقابت تکلیف اش را روشن می کند.

آبان از نیمه هم گذشت؛

پائیزی که به اصفهان سالم نکرد
فاجعه يا معجزه در ذوب آهن؛

ریل ملی به کدام سمت می رود؟

طبق ارزيابی های 
ابتدايی، اين 
شرکت توانايی آن 
را دارد که در سال 
حدود ۴۰۰ هزار تن 
ريل جديد به بازار 
عرضه کند

 تغییر اقلیم به دلیل 
کاهش بارندگی، 
تغییرات تنوع 
پوشش گیاهی و 
جانوری را به همراه 
دارد که برای اين 
تغییرات و افزايش 
نزوالت آسمانی 
بايد راه حلی جدی 
در نظر گرفت

 افتتاح ۵ هزار پروژه در استان اصفهان
در دولت يازدهم 

برای رفع کم آبی در اصفهان هیچ راه حلی 
پیش بینی نشده است

ذوب آهن يک کارخانه معمولی نیست

زرگرپــور،  رســول 
اصفهــان،  اســتاندار 
بااشــاره بــه اینکه طی 
سه سال گذشته بیش از 
5 هزار پروژه در اســتان 
اصفهــان افتتاح شــده 
اســت، گفت: اعتبار این 
پروژه ها بالغ بر 50 هزار 
میلیارد ریــال بوده که 
۷5درصد آن مربوط به 
است.  غیردولتی  بخش 
زرگرپور، اجــرای طرح 

تحول نظام ســالمت را بزرگ ترین طرح رفاه اجتماعی کشــور 
دانســت که در دولت تدبیر و امید اجرا شــد و اظهار کرد: برای 
اجرای این طرح تاکنون 650 میلیارد ریال در اســتان اصفهان 
هزینه شــده که رقمی در حدود 16 میلیارد ریــال از این مبلغ 
مربوط به شهرستان شهرضا بوده است. استاندار اصفهان بااشاره 
به محدودیت منابع مالی دولت، اظهار کرد: مدیران استانی باید 
با اســتفاده از تبصره های موجود در قانون بودجه و نیز منابع و 

امکانات و تاسیسات موجود در استان، تولید اعتبار کنند.

ابطحی، عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس گفت: 
در آخرین جلسه مجمع 
اســتان  نماینــدگان 
بر ســر  اصفهان، بحث 
این بــود که خواســته 
دیرینه کشاورزان درباره 
زاینــده رود تحقق پیدا 
کند؛ به ایــن ترتیب که 
صنف کشاورزان، شخصا 
از  به نظارت برداشت ها 
و  پرداخته  زاینــده رود 

این موضوع را ســامان دهی کند. باتوجه به سخنان معاون اول 
رییس جمهور، باید تعامل بیشتری با کشاورزان داشته باشیم تا 
با توجه به کمبود آب و عدم بارش ها مشکالت به حداقل برسد.

برای رفع مشــکل کم آبی هیچ راه حلی پیش بینی نشده است. 
آنچه اعالم شده، این است که هر زمان بارش ها آغاز شود اجازه 

کشت پاییزه به کشاورزان داده خواهد شد.

فوالدگــر،  حمیدرضــا 
نماینــده اصفهــان در 
مجلــس گفــت: یــک 
نگاه بــه ذوب آهن، نگاه 
توســعه اي و رســاندن 
میزان تولیــد محصول 
بــه  ۲میلیــون  از  آن 
5میلیون تن اســت که 
اصالح ســاختار علمي 
و فني و صنعتــي را نیز 
شامل مي شد؛ اما تا به 
بازدهي اقتصادي نرسد 
نمي توان از آنها انتظار 
رسیدن  داشت.  زیادي 
بــه مرحلــه بازدهــي 

ذوب آهن، مثل دیگر واحدهاي صنعتي نیست چرا که مثل یک 
شــهر، داراي ســاختارهاي فرهنگي، اجتماعي بوده و تنها یک 
کارخانه معمولي نیست. البته رکود ۲ ســاله گذشته نیز بر این 
مشــکالت این واحد صنعتي دامن زده؛ چراکه تا به حال سابقه 

نداشته محصوالت ذوب آهن روي زمین بماند.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چه آدامسی برای دندان مفید است؟
برای حفظ سالمت دندان ها و جلوگیری از پوسیدگی آنها، مصرف آدامس 
بدون قند توصیه می شــود. به گفتــه متخصصان دندانپزشــکی، مصرف 
آدامس های بدون قند، اولین قدم برای حفظ ســالمت دندان هاست که در 

جلوگیری از پوسیدگی آنها موثر است.
اما ضروری است به نکات زیر در انتخاب آدامس توجه کنید:

ـ پیش از مصرف هر گونه آدامس، از بدون قند بودن آن مطمئن شوید.
ـ از آدامس هایی اســتفاده کنید که حاوی شــیرین کننده های آسپارتام، 
ســوربیتول، مانیتول یــا زایلیتول هســتند و موجب پوســیدگی دندان 

نمی شوند.
ـ جویدن آدامس حتی نوع بدون قند آن را هرگز با شیوه های اصلی و روزانه 
شست وشوی دندان ها، شامل مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان، جایگزین 

نکنید.

اگر سرماخوردگی و سرفه به سراغتان آمده است، می توانید توسط یکی از 
اعضای خانواده مرکبات به ســرعت خود را درمان کنید. یکی از مفیدترین 
میوه های پاییزی گریپ فروت اســت که اثراتی منحصربه فرد بر ســالمت 
بدن می گذارد. در طول قــرن ها از این میوه پرخاصیت بــرای درمان انواع 
بیماری ها به ویژه در کاهش وزن استفاده شده است. درعصاره این میوه انواع 
مواد مفید از جمله آنتی اکســیدان های بسیار قوی وجود دارد که خاصیت 
ضدالتهابی داشــته و می تواند باعث کاهش تمایل به خوردن مواد غذایی و 
الغری شود. همچنین خوردن گریپ فروت باعث کاهش و کنترل استرس، 
درمان عفونت های مجــاری ادرار و جلوگیری از ابتال به انواع ســرطان ها 
می شود. عالوه بر خود میوه، آب و پالپ میوه، عصاره گریپ فروت نیز دارای 
خواص درمانی فراوان بوده و از آن در انواع محصوالت آرایشی بهداشتی برای 
حفظ سالمت و زیبایی پوست استفاده می شود. در عصاره این میوه، ماده ای 
به نام لیمونن وجود دارد که می تواند تومورهای ســرطانی را از بین ببرد و 
به محافظت از DNA و جلوگیری از آســیب ســلول های بدن کمک کند. 
این میوه جزو دسته مرکبات اســت و حاوی مقادیر فراوان ویتامین C است 
که می تواند از ابتال به ســرما خوردگی در فصول سرد سال جلوگیری کند. 
عصاره گریپ فروت می تواند برای درمان گلو درد، عفونت های تنفسی، رفع 
خستگی و دردهای عضالنی و نیز کاهش عالئم بیماری آرتریت روماتوئید 
به کار رود. به عنوان یک سم زدا می توانید از خواص ناب میوه گریپ فروت 
استفاده کنید، زیرا دارای مواد موثری برای پاک کردن کبد از سموم و مواد 
زائد است؛ همچنین به خارج کردن مواد سمی از غدد لنفاوی بدن نیز کمک 
می کند. با افزودن مقــداری از عصاره گریپ فروت به آب آشــامیدنی، می 
توان از ورود بســیاری از باکتری های مرگبار از جمله E.coli و ســالمونال 
به بدن جلوگیری کرد. از ایــن میوه همچنین می توان بــرای نابود کردن 
باکتری ها و انواع قارچ های پوستی استفاده کرد؛ افزودن عصاره آن به مواد 
غذایی باعث مبارزه با رشــد کپک و حفظ تازگی مواد غذایی می شود. اگر 
در فصل زمســتان دچار عفونت ریه و بینی می شــوید از بخور آب گرم با 
عصاره گریپ فروت اســتفاده کنید زیرا می تواند باعث بازشــدن مجاری 
تنفســی و ضدعفونی شدن ســینوس ها شــود و درنهایت این میوه دارای 
خواص نشاط بخشی و تسکین دهندگی درد است و می توانید چند قطره از 
عصاره آن را مخلوط با روغن نارگیل روی پنبه استریل ریخته و با آن، موضع 

دردناک روی پوست بدن خود را ماساژ دهید تا مشکل درد آن برطرف شود.

به گفته محققان، بین مصرف غذاها و نوشیدنی های حاوی قند افزودنی، 
با بیماری عــروق کرونر ارتباط وجــود دارد. در مطالعه ای گســترده، 
محققان دانشگاه لوند ســوئد بر قند افزودنی ســاکاروز تمرکز کردند. 
ساکاروز به طور طبیعی در میوه و ســبزیجات وجود دارد؛ درحالی که 
عمده مصرف ما از ساکاروز افزودنی اســت. عالوه بر نوشیدنی ها، کیک 
و شیرینی ها، ســاکاروز به بســیاری از غذاهای روزمره و متداول نظیر 
محصوالت لبنی، نان و مربا نیز افزوده می شود. املی سانستد، کارشناس 
تغذیه و عضو تیم تحقیق، در این باره می گویــد: »برای اکثریت مردم، 
مصرف مواد قندی افزودنی مشکل ساز نیســت، اما برای شمار کمی از 
مردم که مصرف باالی مواد قندی افزودنی دارند مســئله فرق می کند. 
در بین ۵ درصد از شــرکت کنندگانی که حداقــل ۱۵درصد از انرژی 
روزانه شان را از ســاکاروز دریافت می کردند ریسک بروز مشکل قلبی 
»انفارکتوس میوکارد« تا حدود ســه برابر افزایش یافت.« این مطالعه 
رابطه سببی بین میزان مصرف ساکاروز و بیماری عروق کرونر را اثبات 
نمی کند، اما به منظور کاهش اشــتباه در نتیجه گیری ها، فاکتورهای 
دیگر مرتبط با بیمــاری قلبی-عروقی نیز مورد توجــه قرار گرفتند که 
شامل سبک زندگی، سیگار کشــیدن، مصرف الکل و عادت به ورزش 
کردن بود. سانســتد در ادامه عنــوان می کند: »مــا در این تحقیق بر 
کل رژیــم غذایی فرد توجه کردیــم و تنها برخــی از غذاهای منتخب 
نظیر نوشیدنی های شــیرین شــده با قند را در نظر نگرفتیم.« در این 
مطالعه، شرکت کنندگان تحت چکاپ پزشکی قرار گرفته و به سواالت 
مربوط به سبک زندگی پاســخ دادند. وضعیت آنها به طور میانگین به 
مدت ۱۷ سال تحت نظر بود. گفتنی اســت که تعداد شرکت کنندگان 
 بالغ بر ۲۶ هــزار نفر بــود کــه در ابتدا مبتال بــه دیابت یــا بیماری 

قلبی-عروقی نبودند.

دبیر علمی پانزدهمین کنگره سالیانه گوش و حلق و بینی و جراحی 
سر و گردن گفت: بیشــترین جراحی حوزه گوش و حلق و بینی در 
دنیا مربوط به عفونت و بیماری هــای مزمن گوش بوده که در نهایت 
می تواند در صورت عدم توجه، پارگی پرده گوش، کاهش شنوایی و 

عفونت مکرر را به همراه داشته باشد.
دکتر کوهی با بیــان اینکه ایــران از لحاظ جراحــی در این حوزه 
جایگاه خوبی نسبت به سایر کشــورهای جهان دارد، گفت: تمامی 
جراحی های گــوش، قاعده جمجمــه و... در ایران تفاوتی با ســایر 
کشورها ندارد. متخصص گوش و حلق و بینی در مورد بیماری های 
حنجــره گفت: این بیمــاری شــامل دو بخش بدخیم بــه تومور و 
خوش خیم است که ایران در زمینه جراحی های مربوط به این حوزه 

نیز پیشرفت های مناسبی داشته است.
کوهی با تاکید بر اینکــه هرگونه گرفتگی و تغییــر صدا باید جدی 
گرفته شود، گفت:  مشــکل تنفس و عمل بلع غذا می تواند از عالئم 
وجود تومور در حنجره باشــد؛ بنابراین این مسائل باید توسط افراد، 
بسیار جدی گرفته شود. وی اضافه کرد: در مورد جراحی های اطفال 
نیز ایران موفقیت های زیادی داشــته ولی بایــد توجه کرد که صرفا 
بیمار کودک، همان بیمار بزرگســال کوچک نیست؛ چرا که عالیم 
یک بیماری در کودکان می تواند متفاوت باشــد و نوع درمان نیز در 
آنها مختلف اســت. وی با اشــاره به اینکه عفونت ویروسی حنجره 
مخصوص کودکان است، افزود:  عفونت گوش میانی از بیماری های 

شایع در کودکان بوده و علت آن نیز در کودکان متفاوت است.

چه آدامسی برای دندان مفید است؟

گريپ فروت؛ داروخانه طبیعی در فصل سرما

با موثرترين بخور گیاهی آشنا شويد

تحقیقات نشان می دهد؛

 ارتباط بین رژيم غذايی حاوی قند
و بیماری عروق کرونر

صدا گرفتگی را جدی بگیريد

پاییز، فصلی اســت که با اتفاقات مختلفی همراه است: شیوع 
بیماری ها، کاهش دما، افزایش استرس، خشکی پوست و...؛ با 
این حال، زمستان در راه است و  اولین کاری که به آماده سازی 
ما برای فرارسیدن زمستان کمک می کند، پوشیدن لباس های 
چندالیه خواهد بود. درواقع، همزمان با ســردتر شدن هوای 
پاییز، باید تعداد الیه های لباس ها را هم بیشــتر کرد. شــکی 
نیست که قرار گرفتن در معرض سرمای زیاد می تواند سیستم 
ایمنی بدن را تضعیف کرده و خطر ابتال به بیماری های مختلف 
را افزایش دهــد. بعضی از افــراد، همزمان با شــروع پاییز از 
لباس های خیلی گرم و سنگین استفاده می کنند، در صورتی 
که چنین کاری پیامدهای مخربی دارد. نکته مهم این است که 
اگر لباس های خیلی گرم را قبل از ســردتر شدن هوا بپوشیم، 
روند سازگار شــدن بدن با نوســانات دمایی را مختل کرده و 

درنتیجه شانس ابتال به بیماری ها را افزایش می دهیم.

نتایج مطالعه ای جدید نشــان می دهد صرف وعده شــام در 
هنگام غروب و اوایل شب، یک الگوی مناسب برای کاهش وزن 
است که سبب می شــود عالوه بر کاهش احساس گرسنگی، 
ســوخت و ســاز چربی و کربوهیدارت به گونه ای باشد که با 
چربی های اضافه بدن مبارزه شود. این مطالعه اولین بار است 
که نتیجه موثر صرف شام ســبک در اوایل شب یا صرف نظر از 
وعده شــام و جایگزین کردن آن با میوه و ســاالد را بر کاهش 
توده چربی و خطر ابتال به بیماری های مزمن در انســان تایید 
می کند. مصرف وعده شام سبک در اوایل شب باعث می شود 
ساعت درونی بدن عملکرد مناسبی داشــته و از این طریق در 
بهبود سالمت موثر باشــد. در این مطالعه آمده است که هرچه 
زمان بین وعده شــام و صبحانــه روز بعد طوالنی تر باشــد، 
وضعیت سوخت و ساز بدن بهتر می شود و درنتیجه به کاهش 

وزن کمک می کند.

برای کاهش وزن، شام را اوايل شب 
بخوريد

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

تحقیق جديد نشان می دهد؛

مصرف پروتئین 
گیاهی؛ راهکار 

مبارزه با گرسنگی

مطالعه جدید محققان نشان می دهد خوردن پروتئین گیاهی در 
مقایســه با پروتئین حیوانی، به حفظ احساس سیری در طوالنی 
مدت کمک کــرده و در نتیجه تا وعده غذایی بعد کمتر گرســنه 
می شــوید. در این مطالعه ۴۳ مــرد جوان دانمارکی در ســه روز 
متفاوت، ســه وعده صبحانه متفاوت خوردند که فاصله هر کدام 
باهم دو هفته بود. وعده های غذایی از لحــاظ پروتئین حیوانی و 
گیاهی موجود در آن متفاوت بود: وعده غذایی اول شامل گوشت 
با پروتئین باال و ســیب زمینی، وعده غذایی دوم حاوی پروتئین 

باال متشــکل از حبوباتی شــامل لوبیا و عدس و مقداری نخود و 
وعده سوم حاوی مقداری حبوبات کم پروتئین همراه با برش های 
ســیب زمینی بود. محققان دریافتند مردانی که وعده غذایی دوم 
)حاوی پروتئین باال متشــکل از حبوبات( را مصــرف کردند، در 
مقایسه با دو وعده غذایی دیگر، احساس سیری بیشتر و گرسنگی 
کمتری را گــزارش کرده بودنــد. محققان همچنیــن دریافتند 
شــرکت کنندگانی که وعده غذایی حاوی پروتئین باالی گیاهی 
را در صبحانه مصرف کردند، در مقایســه با دو نوع صبحانه دیگر، 

۱۲ تا ۱۳ درصد کالری کمتر در وعده ناهار مصرف کرده بودند. به 
گفته محققان، میزان باالی فیبــر در وعده غذایی حاوی پروتئین 
باالی گیاهی، در میزان باالی احساس ســیری نقش دارد. فیبر و 
پروتئین با مکانیســم های متفاوتی در بدن عمل می کنند. بدن 
قادر به تجزیه فیبر نیســت؛ از این رو این ماده غذایی تا زمان دفع 
در دستگاه گوارش باقی می ماند. اما پروتئین، هضم و جذب بدن 
می شود؛ از این رو اجزای آن توســط بافت های بدن از جمله مغز، 

مورد استفاده قرار می گیرد.

در پايیــز لباس های خیلی گرم 
نپوشید!

اگر مــی خواهید زانوانی قوی و محکم داشــته باشــید، 
توصیه می کنیم این ورزش ها را انجام دهید.

6- چرخش مفصل ران:
بنشــینید و مفصل های پاهای خود را راســت کنید. در 
حالی که زانو را در همان وضعیت کشیده قفل کرده اید، پا 
را باال ببرید و دایره هایی را با پای خود در فضا رسم کرده 
و آن را به ســری های ده تایی برســانید. این تمرین را با 

افزودن وزنه به مچ پا انجام دهید.
 7-حرکت الفبا:

بنشینید و پاهای خود را راست کنید. در حالی که زانو را 
صاف نگه داشــته اید، پا را باال برده و بدون توقف حروف 

الفبا را در فضا بنویسید.
وقتی این تمرین برایتان آسان شــد، آن را با افزودن وزنه 

به مچ پا ادامه دهید.
 8- باال بردن پا در وضعیت نشسته:

بنشــینید و پاها را راســت کنید. در حالی که زانو را در 
وضعیت کشــیده قفل کرده ایــد، پا را بــاال و به صورت 
عرضی، آن را به یک ســو ببرید و به آرامی به سمت مرکز 

برگردانده و به نرمی پایین بیاورید.
این حرکت را با هر پا ۵ بار تکرار کنید و به تدریج به ســه 
سری ده تایی برســانید؛ ســپس این تمرین را با افزودن 

وزنه به مچ پا ادامه دهید.

9- دور کردن مفصل ران:
به پهلو بخوابید؛ به نحوی که پای آســیب دیده باال قرار 
گیرد. زانو را راســت نگه داشــته و پا را از زانو باال ببرید، 

سپس تا سه شمرده و به آرامی پایین بیاورید.
با ۵ بار شروع کرده، به تدریج تعداد تمرین را به سه سری 
ده تایی برســانید و ســپس با افزودن وزنه به مچ پا آن را 

ادامه دهید.

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد با بیان 
اینکه تشــخیص ایــن بیماری در ســنین پاییــن به روش 
 D معاینــه و اندازه گیری مقدار کلســیم، فســفر و ویتامین
امکان پذیر است، درخصوص روش های تشخیص این بیماری 
گفت: گاهی اوقات شــرایطی به وجود می آیــد که نیازمند 
نمونه برداری در آزمایشــگاه هســتیم. اما در مــواردی که 
تغییرات شبه استخوانی به وجود می آید، این راه اصلی برای 
تشخیص نیســت. دکتر فرشــید باقری  افزود: کودکانی که 
دچار این بیماری هســتند در قسمت صفحه رشد خود دچار 
اختالالتی می شوند که به طور معمول سطح این صفحه، پهن 
و فاصله آن نیز زیاد می شــود. همچنین انتهای اســتخوان 
شــکل فنجانی پیدا می کند و این امر منجر به برآمدگی در 
اطراف مفاصل می شــود که این مــوارد در رادیوگرافی قابل 
تشخیص اســت. باقری با اشــاره به اینکه راه اصلی درمان، 
تشــخیص به موقع و اســتفاده از ویتامین D است که بسته 
به وزن بیمار اســتفاده می شــود، افزود: دوره  درمان آن نیز 
کوتاه اســت و در طول چند مــاه به راحتی بهبــود می یابد. 
کسانی که به کمبود ویتامین D به صورت اکتسابی یا به علت 
مشــکالت محیطی و نحوه تغذیه دچار شده اند، قابل درمان 
هستند؛ فقط کافی است سبک تغذیه آنها اصالح شده و رژیم 
غذایی مناســب ایجاد شــود تا بیماری به طور کامل درمان 
یابد. وی ادامــه داد: در بعضی از موارد بیمارانی هســتند که 

مشــکل کلیوی همراه با این بیماری دارند؛ بــه این بیماری 
»راشیتیســم مقاوم به درمــان« می گویند و تــا زمانی که 
بیماری کلیوی وجود داشته باشد، این بیماری نیز ادامه پیدا 
می کند. باقری خاطرنشان کرد: همچنین بیمار گاهی اوقات 
به مصرف بیشــتر ویتامین D نیاز دارد کــه در نوع خودش 
ســمی نیز هســت؛ زیرا این ویتامین از مواردی است که در 

بدن تجمع پیدا می کند و مقدار زیاد آن خطرناک است.

نرمی استخوان و روش های درمان آن)2( ورزش هايی برای تقويت زانو )2(

توصیه پزشکی

جسم، مرکب روح است و اقتضای سفرهای عاشقانه این 
اســت که این مرکب، همراه و راهوار باشــد. لذا در شور 
ســفری چون پیاده روی اربعین نیز چاره ای از تیمار این 
مرکب نیست تا در خدمت روح مشــتاق باشد و نه مانع 

طریق او.
توصیه های عمومی

۱- ســبک بار ســفر کرده و از بــردن وســایل اضافه و 
غیرضروری خودداری کنید.

۲- از چنــد ماه قبل از ســفر، بــه درمــان بیماری ها و 
توان افزایی خود مشــغول شــوید و عادات نامطلوب و 
مزاحم در سفر- به ویژه مصرف دخانیات- را ترک کنید.

۳- غفلت از سالمت دندان ها ممکن است شما را دچار 
مشــکل کند؛ پس معاینه دهان و دندان را قبل از سفر 

فراموش نکنید.
4- پس از اســتفاده از ســرویس های بهداشتی و قبل 
از غذا خوردن، دســت ها را با آب و صابون بشــویید. اگر 
برایتان مقدور اســت، در کوله خود مایع دستشــویی یا 

خمیر صابون داشته باشید.
۵- آهسته و با قدم های کوتاه حرکت کنید.

6- ترجیحا در ســاعات اولیه روز قســمت بیشتری از 
مســیر مورد نظر را پیموده و در ساعات میانی و همراه با 

تابش آفتاب، کمتر به خود فشار بیاورید.
7- اســتراحت متناوب در حین پیاده روی، استراحت 
یک ســاعته بعد از ناهار، قطع پیــاده روی در یک تا دو 
ساعت قبل از غروب آفتاب و اســتراحت کامل شبانه از 

ضروریات این سفر است.
8- از عطــر مناســب اســتفاده کنید. ایــن کار باعث 
نشــاط افزایی و تقویــت جســمی و روحــی خــود و 
اطرافیانتان شده و بوهای نامطلوب را نیز پنهان می کند.

9- داروهــای مصرفــی خــود- بــه ویــژه داروهای 
روانپزشــکی، صرع، فشــار خون، بیماری های قلبی  و 
دیابت- را بــه اندازه کافــی- و ترجیحا کمــی بیش از 
نیاز- همراه داشته باشــید. یادتان باشد بالفاصله قبل از 
سفر اربعین، وقت مناســبی برای ترک یا کاهش مصرف 

داروهای شیمیایی نیست.
۱۰- نســخه داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید 
تا در صورت نیاز بتــوان آنهــا را از داروخانه های عراق 
تهیه کرد. از پزشــک خود بخواهید نام ژنریک و علمی 
داروها را نوشته و از نوشــتن نام تجاری آنها خودداری 
کند تا در تهیه آنها دچار مشــکل نشوید. البته به همراه 
داشتن نســخه برای پیشگیری از مشــکالت مربوط به 

بازرسی های لب مرز هم مهم است.

 نکات بهداشتی برای 
زوار اربعین

۱- تنقالت
برگرها، سرخ کردنی ها و چیزهایی شــبیه آن، ما را دچار وسوسه 
 می کند اما خوردن این مواد غذایی باعث انباشــته شدن چربی ها 
می شود که خود، امری اعتیادآور است. مصرف نامحدود تنقالت 
مانع تولید »دوپامین« می شــود که ماده شیمیایی »شادی« در 
بدن اســت و عالئمی را به وجود می آورد که با نوســان اخالقی و 

افسردگی ارتباط دارد.
2- محصوالت غذايی غنی از قند

قندهای ذخیره شده مسبب مشکالت عصبی است و مصرف بیش 
از حد آن منجر به کاهش تولید یک ماده شیمیایی در مغز می شود 
که به عنوان فاکتور نوروتروفیک مشتق شده از مغز شناخته شده 
است. نبود این ماده باعث اختالل در یادگیری و به خاطر سپاری 

می شود. 
طبیعت اعتیادآور شکر عواقب بلند مدتی به همراه دارد به طوری 
که بر توانایی یادگیری تاثیر می گذارد و مهارت های شــناختی را 

تضعیف می کند.
۳- مواد غذايی سرخ شده

مواد غذایی سرخ شده به ســبک پخت جنوبی در جنوب شرقی 
آمریکا، به عنوان »کمربند ســکته مغزی« شــناخته شده است. 
ســطوح باالی چربی و کلســترول موجود در مواد غذایی سرخ 
شــده، بر دیواره های شــریان تامین خون به مغز رسوب می کند 
و عدم خون رسانی کافی در نهایت باعث ســکته مغزی می شود. 
بنابراین، هنگامی که رژیم غذایی به طور منظم شامل مواد غذایی 

سرخ شده باشد، شما بیشتر با دردسر و مشکالت مواجه می شوید.
4- وعده های غذايی منجمد شده

اکثر افراد در زندگــی خود به دلیل زمان کمی کــه دارند مجبور 
می شوند غذاهای خود را فریز کنند. مصرف مواد غذایی یخ زده، به 
طور منظم می تواند خطر ابتال به بیماری آلزایمر را افزایش دهد و 
همچنین به زوال عقل که تخریب سلول های مغزی در طول زمان 

است،   منتهی شود.

۵-  محصوالت غذايی شور
مواد غذایی شــور درســت مانند مواد قندی، می تواند اعتیاد آور 
و با عواقب خطرناک همراه باشد. ســدیم در تغییرات فشار خون 
شناخته شده اســت؛ اما نکته اینجاســت که این ماده می تواند 
توانایی های تفکر ما را نیز مختل کند. پزشکان برای هر چیزی به ما 
توصیه نمی کنند که مصرف نمک را کم کنیم. نمک، به عنوان یک 
ماده نگهدارنده در ترشی ها استفاده می شود؛ پس از زیاده روی در 

خوردن آن خودداری کنید.
6- پروتئین های فرآوری شده

پروتئین ها و چربی ها را از دوران مدرسه می شناسیم. پروتئین ها 
زمانی خطرناک می شــوند که  فرآوری شده و به شکل سوسیس، 
پپرونی و کالباس در آیند. مواد نگهدارنده مانند نیترات سدیم نیز 
زمانی که در فرآوری گوشت با پروتئین ها ترکیب می شوند، بسیار 

سرطان زا هستند.
7- نیکوتین

نیکوتین ]اگرچه جزو مواد غذایی نیست اما خوب است میان آنچه 
به بدن سرازیر می شــود نیز به آن اشاره شــود زیرا[ زمانی که به 
میزان باال مصرف شود، به دلیل کاهش عرضه خون و اکسیژن به 
مغز، به عنوان عامل سرطان شناخته می شود. عالوه بر این، سفت 
 شــدن مویرگ ها و تاثیر بر عملکرد انتقــال دهنده های عصبی و 

انتقال مواد شیمیایی در بدن، از دیگر عوارض آن به شمار می آید.
8- شیرين کننده های مصنوعی

بســیاری از ما درخصوص ایــن موضوع که شــیرین کننده های 
مصنوعی بــه زندگی ما آســیب نمی رســانند، دارای تصور غلط 
هستیم. اســتفاده از شــیرین کننده های مصنوعی در نهایت به 

آسیب های مغزی منتهی می شود.
9-  چربی های ترانس

چربی هــای ترانــس )trans fats( هنگام افــزودن هیدروژن 
به روغن هــای مایع گیاهــی )عمــل هیدروژنه کــردن(، برای 
باالبردن نقطه ذوب )جامد کــردن( آنها جهت افزایش طول عمر 
و پایداریشــان به وجود می آیند. چربی های ترانس در روغن های 
شیرینی پزی، روغن نباتی جامد، مارگارین ها، شیرینی ها، غذاهای 
حاضری، غذاهای ســرخ شــده مثل پیراشــکی و سیب زمینی  
ســرخ کرده و ســایر غذاهایی یافت می شــوند که با روغن های 
هیدروژنه، پخته یا سرخ شده اند. مصرف چربی های ترانس خطر 
ابتال به بیماری کرونر قلبی را افزایش می دهد و طی یک دوره، ما 
را با درد و رنج یک سکته مغزی حساس مواجه می سازد. همچنین 
مصرف این نوع چربی، سبب کم شــدن حجم مغز و در نهایت به 

بیماری آلزایمر منتهی می شود.
۱۰- الکل

قطعا از شهرت الکل به عنوان قاتل مغزی خود متعجب نمی شویم. 
ما معمــوال از پیامدهــای مخــرب و ویرانگر الکل بــر کبد خود 
آگاهی داریم اما این در حالی اســت که الکل همچنین می تواند 
به سلول های مغزی، صدمات جدی نیز وارد کند. عوارض جانبی 
شناخته شده از الکل شامل لغزش های حافظه و عدم تمرکز است 
و مصرف طوالنی مدت الکل نیز باعث اختالل در قوای شــناختی 

می شود.

در رژيم غذايی ما برخی از مواد غذايی يافت می شــوند که با خوردنشان باعث کندذهنی و نابودی هوش خود 
می شويم! بله، هضمش کمی سخت است!  اما در اين نوشتار با چند نمونه از اين مواد غذايی آشنا می شويم. همه 
ما با آن دسته از موادغذايی که باعث حمالت قلبی، چاقی، سرطان و ديگر موارد ذکر نشده ای که تند و زننده اند، 
آشنا هســتیم؛ اما در واقع خوراکی هايی وجود دارند که خوردن آنها باعث نابودی هوش می شود. اين دسته از 

مواد غذايی شامل الکل، مواد  غذايی کم ارزش و قندهای مصنوعی است.

مصرف مواد 
غذايی يخ زده، 

به طور منظم 
می تواند خطر 
ابتال به بیماری 

آلزايمر را 
افزايش دهد و 

همچنین به زوال 
عقل که تخريب 

سلول های 
مغزی در طول 

زمان است،   
منتهی شود

با این خوراکی ها کند ذهن می شوید
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 وبســایت Patently Apple اخیرا ســند ثبت اختراعی مربــوط به آیفونی 
با نمایشگر تاشو که از نانوتیوب های کربنی هم ساخته شده، منتشر کرده است. 
 زمان ثبت این سند به ســال ۲۰۱۴ باز می گردد و یک دســتگاه انعطاف پذیر 
با طراحی تاشو را نشــان می دهد. یک ســند دیگر هم که مربوط به یک آیفون 
تاشو است در سال ۲۰۱۳ ثبت شــده و در مجموع این اسناد نشان دهنده توجه 
 اپل به چنین کانسپتی است. در این سند مسائلی هم درباره موادی که احتماال 
در این آیفون به کار خواهد رفت، ذکر شــده اســت. ســرامیک، شیشه، فیبر، 
آلومینیوم و پالستیک احتماال برخی از موادی هستند که در این گوشی به کار 
خواهند رفت و نانوتیوب های کربنی هم انعطاف و قابلیت تا شدن این گوشی را 
فراهم خواهد کرد. نتیجه ای که با بررسی این سند ها به دست آمده نشان دهنده 
عالقه اپل برای ساخت چنین گوشی ای اســت، اما نمی توان آن را به عنوان یک 
شــاخص در نظر گرفت که حتما این ایده ها در مدل های یکی دو سال آینده به 
کار روند. تعداد دیگری از تولیدکننده های بزرگ گوشــی های هوشــمند مثل 
 ال جی و سامســونگ هم عالقه خود را به ساخت گوشــی های منعطف و دارای 

صفحه نمایش تاشو نشان داده اند.

برخالف اغلب ساعت های رومیزی و هشدار دهنده، Yawnie یکی از گجت های 
استثنایی است که به بیشتر خوابیدن شما کمک می کند.

این ساعت ) که البته هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده ( برای یادآوری وقت خواب 
و همین طور کمک به ایجاد آرامش در محیط ساخته شده است.

Yawnie که به معنای » خمیازه « اســت توسط سه دانشجوی دانشگاه هنرهای 
بصری نیویورک، به نام های » رویا رمضانــی «، » زیون کیو « و » نیک باراخاس « 

طراحی شده و با اپلیکیشن موبایل خاصی قابل تنظیم و استفاده خواهد بود.
 ســاعت مورد بحث با نگاهی به تاثیر علمی خمیازه کشــیدن الگوبرداری شــده 
 و در کنار یــادآوری وقت خــواب، با چندبار خمیازه کشــیدن بــه ایجاد فضای 
 خواب آور کمــک می کند. رویا رمضانی معتقد اســت: » در حــال حاضر بازار پر 
از محصوالت کنترل کیفیت خواب است. مردم امروزی کمتر به خوابیدن اهمیت 
 می دهند، در صورتی که تاثیرات منفی و مخرب آن را در زندگی روزانه مشــاهده 
 می کننــد. « وی ادامه می دهد: » ما ســعی کــرده ایم رفتارهــای مضری مثل 
 دیر خوابیدن را تغییر دهیــم. به خصوص برای کودکان کــه این گجت می تواند 

به والدینی که در خواباندن فرزندان شان مشکل دارند یاری برساند. «

ولوو XC60 مدل ۲۰۱7 به تازگی در حال تست در آلمان دیده شده است.
در حالی که این خودرو با پوشش استتاری کاملی تست می شود برخی اطالعات 

آن درز کرده است.
نســل بعدی ولوو XC60 از طراحــی S90 و V90 پیروی می کند تا با ســبک 

طراحی جدید معرفی شده در XC90 جدید منطبق شود. 
چراغ های جلوی Thor’s Hammer نمادین و جلوپنجره آبشــاری در ظاهر 
 XC60 تاثیرگذار هســتند. شکل کلی این خودرو شــبیه به XC90 خواهد بود 

در حالی که کابین آن نیز از این شاسی بلند گرفته می شود.
 XC90، S90 بهره می برد که اکنون برای SPA از پلتفرم XC60 نسل دوم ولوو
و V90 استفاده شده است. گمان می رود موتورهای بنزینی و دیزلی سه و چهار 

سیلندر سوپرشارژ و توربوشارژ Drive-E برای این خودرو ارایه شوند. 
یک مدل هیبریدی شارژی بنزینی - برقی تواین Engine نیز برای این خودرو 

ارایه خواهد شد.
ولوو XC60 مدل ۲۰۱7 اوایل ســال آینده و قبل از فروش در اروپا در نیمه دوم 

سال، رونمایی خواهد شد.

ساعتی که وقت خواب را یادآوری می کندآیا آیفون تاشو در راه است؟ » ولوو XC60 « جدید تست می شود

پیشنهاد سردبیر: 
  آیا آیفون تاشو در راه است؟

 گوگل بلندگوی هوشــمند خود را که قادر به درک فرامین متنوع است، 
با قیمت ۱۲9 دالرعرضه کرده است.

ایــن بلندگو که رقیبی بــرای محصول مشــابه آمازون موســوم به اکو 
 محسوب می شود تا پیش از این با صدور دستور Ok Google راه اندازی 
 Hey Google می شــد. اما هم اکنون کاربران می توانند با بیان عبارت
آن را راه اندازی کنند. گوگل صفحه ای رسمی برای پشتیبانی از بلندگوی 
 مذکور راه اندازی کرده که در آن فهرســتی از دستورات قابل درک برای

 Google Home درج شده است.

سامســونگ در ارایه بروزرسانی برای سیســتم عامل هایش بسیار کند 
 عمل می کند و در این زمینه اصال شــهرت خوبی ندارد. احتماال این کند 
عمل کردن به دلیل تولید تعداد بسیار زیادی گوشی مختلف و تنظیمات 
و اصالحاتی است که برنامه ها و سیستم عامل های هرکدام از این گوشی ها 
نیاز دارند. حال خبر رســیده کــه این تولیدکننده کره ای گوشــی های 
هوشــمند به زودی یک برنامه بتا برای آزمون کــردن اندروید نوقا روی 
گوشی های سامسونگ گلکسی S7 edge و احتماال سامسونگ گلکسی 
S7 ارایه می کند. انجمن XDA Developers که یک انجمن بســیار 
 بزرگ 6/6 میلیون نفری اســت، در سراســر جهان عضو دارد و به بحث 
و بررسی پیرامون نرم افزارها می پردازد، پست جداگانه ای مربوط به این 
بروزرسان را در ســایت خود قرار داده، اما مشــخص کرده که بروزرسان 
به کاربران بریتانیایی تعلق دارد و البته هنوز هم به شکل رسمی از طرف 
سامسونگ منتشر نشده است. به هر حال همه این ها نشان می دهند که 
باید تا مدتی دیگر شاهد عرضه نسخه نهایی اندروید 7 برای گوشی هایی 

مثل گلکسی S7 و گلکسی S7 edge باشیم.

شرکت اپل به نظر می رسد ســال آینده برخالف سال جاری محصوالت 
متعددی برای معرفی نخواهد داشــت و یکی از آنها به گفته تحلیلگران، 
نســل جدید آیفون SE خواهد بود. به گفته مینگ چــی کو، تحلیلگر 
موسسه تحقیقاتی KGI، اپل سال آینده نمی خواهد آیفون SE جدیدی 
 SE عرضه دارد. این شرکت معتقد اســت که معرفی نسل جدید آیفون

مقرون به صرفه لطمه ای برای فروش آیفون ۸ خواهد بود.
البته کو عدم معرفی نســل جدید آیفون SE برای ســال ۲۰۱7 کامال 
 تکذیب نکرده و بیان داشــت کــه در اوایل ۲۰۱7 ایــن معرفی صورت 
نمی گیرد و مشخص نیست در سه ماهه دوم صورت خواهد گرفت یا خیر.

احتماال کاهش فروش ســال جاری، اپل را از معرفی نسل جدید آیفون 
SE منصرف کرده است. کو معتقد بوده اپل در سه ماهه پایانی سال جاری 
فروشی بین۴۰ تا۵۰ میلیون واحدی که ۱/۲ میلیون واحد کمتر از مدت 
مشابه سال گذشته اســت، خواهد داشت. کو همچنین پیش بینی کرده 
در سه ماهه دوم ســال ۲۰۱7 بیش از۳۰ تا۴۰ میلیون آیفون به فروش 
می رســد که۴۰۰ هزار واحد کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۱6 محسوب 
می شود. با این حال جهت کســب اطالعات بیشتر از نسل جدید آیفون 

SE باید منتظر ماند.

اولین گوشــی هوشــمند ماهواره ای جهان توســط یک شرکت چینی 
 متخصص در حــوزه هوافضا رونمایی شــده و قرار اســت با اســتفاده 
 از اولیـــن ماهـــــواره مخابراتـــــی موبایـــــل چیـــن یعنـــی

 Tiantong-1  کار کند. این اســمارت فون جدید که توســط شرکت 
 Aerospace Science and Technology Corporation(
CASC) ساخته شده است طی دو الی ســه ماه آینده به فروش خواهد 
رسید. ماهواره TT-1 در تاریخ ششم آگوست سال جاری میالدی توسط 
 شــرکت CASD در یک مدار زمین ثابت در فاصلــه۳۵۰۰۰ کیلومتری 
از زمین قرار گرفت. گوشی هوشمند TT-1 در مرحله فعلی تنها می تواند 
کشور چین و دریای جنوبی چین را پوشش دهد، اما شرکت CASC قصد 
دارد تا پنج سال آینده پوشــش این اسمارت فون را در تمامی کشورهای 
جهان توسعه دهد. این گوشی هوشمند به صورت خاص برای ارتباطات 
 اورژانسی توسط زمین شناســان میدانی یا نیروهای امدادی در مناطق 
دور از دســترس طراحی شده اســت. عالوه بر این زمانی که شبکه های 
مخابراتی زمینی به واسطه حوادث یا بالیای طبیعی دچار اختالل شوند، 
 این گوشی می تواند بســیار کارآمد باشد. عالوه بر پوشــش ماهواره ای، 
 4G LTE این گوشی هوشمند جدید با شبکه های سلوالر زمینی از جمله
و 3G نیز سازگار اســت و از SMS، WeChat، انتقال داده و ویدیو نیز 
پشتیبانی کرده و امکان تغییر شبکه بین ارتباطات زمینی و مخابراتی را 

نیز فراهم می کند.

رونمایی از بلندگوی هوشمند گوگل 
با توانایی درک فرامین

منتظر نسخه بتای اندروید نوقا برای 
گلکسی S7 edge باشید

 SE خبری از نسل جدید آیفون
در سال ۲۰۱۷ نخواهد بود

چین از اولین گوشی هوشمند 
ماهواره ای جهان رونمایی کرد

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. System App Remover اپلیکیشــنی برای گوشــی های 
اندروید اســت که بــه کمــک آن و دسترســی روت می توانید 

اپلیکیشن های سیستمی و پیش فرض اندروید را حذف کنید.
در حالــت عــادی بــرای حــذف اپلیکیشــن هایی کــه خود 
 اقدام بــه نصــب آن هــا کرده ایــد باید بــه بخــش تنظیمات 
و Application Manager رفتــه و به نوبــت وارد صفحه 
آن هــا شــده و گزینــه  Uninstall را انتخاب کنیــد. اما برای 
حذف اپلیکیشــن های سیســتمی یا پیش فرض راهی در اختیار 
 System App Remover .کاربران قــرار نگرفتــه اســت
اپلیکیشــنی در زمینه  مدیریت اپلیکیشــن ها اســت که لیستی 
کامــل از تمــام برنامه هــای نصب شــده در گوشــی را نمایش 
می دهد و شــما می توانیــد به کمــک آن اپلیکیشــن هایی که 
نیازی به آن ها ندارید را حذف یا غیرفعــال کنید. محیط کاربری 
این اپلیکیشــن بســیار ســبک بوده به طوری که در اجرای آن 
 با کوچک تریــن کندی ســرعتی مواجــه نخواهید شــد. کار با 

 System App Remover نیــز بســیار ســاده اســت 
و هیچ گونه تنظیمــات یا گزینــه  اضافه و گیچ کننــده ای در آن 
 وجود ندارد و حتی اگر قبــال تجربه  کار با چنیــن برنامه هایی را 

نداشته باشید، به راحتی می توانید از آن استفاده کنید.
شــما در System App Remover قــادر بــه حــذف 
اپلیکیشن های پیش فرض گوشی هســتید که اکثرا غیرضروری 
هســتند و کاری جز اشــغال حافظه  گوشــی انجــام نمی دهند. 
متاســفانه باید گفت کــه دارندگان گوشــی های روت نشــده 
چاره ای به جــز کنار آمدن با این اپلیکیشــن ها و حجم اشــغال 
 شده توســط آن ها ندارند، اما اگر گوشی شــما روت شده باشد با

System App Remover می توانیــــد بــــا انتخــــاب 
اپلیکیشــن های غیرضروری آن ها را حذف کنید و از آن ها رهایی 
پیدا کنید. در جدیدترین بروزرســانی این اپلیکیشن طراحی آن 
نیز رشد قابل توجهی داشته و هم اکنون می توانید در محیطی زیبا 
و چشــم نواز، به اپلیکیشــن های پیش فرض و نمونه هایی که بعدا 
 نصب کرده  اید دسترســی داشته باشــید. برای دانلود اپلیکیشن

لینــک  زیــر  از  System App Remover می توانیــد 
 اســتفاده کنید. شــما می توانید بــرای گرفتن این اپلیکیشــن 

به goo.gl/3KxVPH مراجعه کنید.

معمای  ۲۰۰۱
در زمان های قدیم فردی در زندان شاه گرفتار شده بود.

قبل از مجازات، شاه به او می گوید:
» جمله ای به من بگو. اگر جمله ات درست بود، تو را توسط 
شیرها می کشم و اگر جمله ات نادرســت بود، تو را توسط 
پلنگ ها خواهم کشت. « ولی در پایان شــاه این فرد را آزاد 

می کند. به نظر شما این فرد چه جمله ای به شاه گفته بود؟
جواب معمای ۲۰۰۰

 x زمان تخم گذاری x تعداد تخم مرغ = سرعت تخم گذاری
تعداد مرغ افسانه ای

سه دوم = سرعت تخم گذاری x سه دوم x سه دوم
 که با حل معادله فوق ســرعت تخم گذاری برابر دو ســوم 

می شود. حاال برای سوال داریم:
تعداد تخم مرغ = دو سوم x یک x یک

 که با حل معادلــه فوق تعداد تخــم مرغ ها برابر دو ســوم 
می شود.

لطفــا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی زیر بفرستید:

mazaheri.zayanderoud@gmail.com

 :System App Remover معرفی اپلیکیشن

حذف اپلیکیشن های سیستمی 
و پیش فرض ) نیازمند روت (

ترمیم زخم با پوست مصنوعی 
در یک هفته

 بــه گــزارش دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، دکتــر 
» حمیــد کشــوری « بــا تاکید بــر این کــه محصول 
ســاخته شــده جایگزین پوســت برای ترمیم بافت به 
 کار برده می شــود کــه ایــن محصول به همــت دکتر 
» شــیوا اســبری « از محققان دانشــکده مهندســی 
 پزشــکی دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر و با اســتفاده 
از مواد طبیعی تولید شــده اســت. به گفته وی، کالژن 
یکی از مواد استفاده شده در پوست مصنوعی تولید شده 
اســت که موجب به هم پیوستن و پشــتیبانی بافت می 
شود.کشوری اسید هیالورونیک را از دیگر مواد استفاده 
شــده در این محصول نام بــرد و یادآور شــد: این ماده 
قادر به کنترل رفتار ســلولی و عامل جلوگیری کننده از 
رشد و تکثیر باکتری ها اســت ضمن آنکه موجب ترمیم 
آسیب بافت می شود. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر ادامه داد: عالوه بر کیتوســان، ارزن و عسل در 
این طرح تحقیقاتی، کالژن مورد نیاز ایــن پروژه نیز از 
 موش و اســید هیالورونیک از خون بند ناف اســتخراج 
شده است. وی خاطرنشــان کرد: در این مطالعات موفق 
به طراحی سامانه ای با الهام از الگوهای زیستی شدیم و 
برای ساخت این پوست مصنوعی، ابتدا فیلم دو بعدی با 
استفاده از فرآیند الیه نشانی چرخشی عسل و کیتوسان 
و ارزن تهیه شد و خواص مکانیکی، تخریب پذیری، نرخ 

نورم، نفوذ آب و ضد میکروبی آن آنالیز شد. 
کشــوری، تهیه فیلم ۳ بعــدی را گام دیگــر این پروژه 
تحقیقات ذکر کرد و ادامه داد: فیلم های دو بعدی و ســه 
بعدی تهیه شــده در فاز حیوانی روی موش و خرگوش 
مورد آزمایش قــرار گرفت کــه نتایج به دســت آمده 
 حاکی از اثربخشی پوســت تولید شده برای ترمیم بافت 

بوده است. 
» شــیوا اســبری « از محققان این طرح نیز با اشاره به 
 نتایج به دست آمده از این تحقیقات، گفت: ترمیم زخم 
با پانســمان های معمول ۲۱ روز طول می کشــد و بعد 
 از ترمیم اســکار روی بافــت باقی می مانــد ولی نتایج 
 بــه دســت آمــده از ایــن تحقیقــات نشــان داد که 
 بــا اســتفاده از فیلم هــای دو بعــدی پــس از ۱۴ روز 
و با استفاده از فیلم سه بعدی پس از ۱۲ روز زخم بهبود 

پیدا می کند. 
وی اضافه کرد: در این فرآینــد، ابتدا فیلم دو بعدی روی 
زخم قرار داده و جذب بدن شــد و بعد از آن فیلم ســه 
بعدی قرار داده شد که زخم پس از 7 روز بهبود پیدا کرد 

بدون آنکه جای زخم بر روی بدن باقی بماند.

 معاون وزیــر ارتباطــات خطاب بــه زوار اربعیــن گفت: 
ما نمی توانیم به مردم بگوییم از چه ســیم کارتی اســتفاده 
کنند، اما راهکار منطقی آن است که افراد با بررسی و مقایسه 
تعرفه ها اپراتوری که خدمات مقرون بــه صرفه تری را ارایه 

می دهد، انتخاب کنند.
محمدجــواد آذری جهرمی در خصــوص آخرین توافقات 
صورت گرفته برای ارایه تســهیالت ارتباطی به زوار اربعین 

گفت: تعرفــه تماس از ســیم کارت های ایرانی به کشــور 
 عراق پیشــتر کاهش پیدا کرده و به دقیقه ای۵۵۰ تومان 
 رســیده بود و از امروز به دنبال مذاکرت صورت گرفته قرار 
بر آن اســت که تمــاس از عراق بــه ایران نیــز دقیقه ای 

حدودا۵۵۰ تومان شود.
 مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در ارتباط 
 با نحوه انتخاب ســیم کارت و اپراتور ارایــه دهنده خدمات 

 به زوار ایرانــی توصیه کــرد: با توجــه به تعرفــه در نظر 
 گرفته شــده برای برقــراری ارتباطــات زوار مــی  توانند 

از اپراتوری که کمترین نرخ را دارد، استفاده کنند.
 جهرمی ادامــه داد: با توجه به اینکه نــرخ مکالمه رومینگ 
در عراق گران محاسبه می شود، بهتر است که زائران ایرانی 
برای بهینه سازی مصرف خود برای ارتباطات عراق به عراق 
از ســیم کارت های عراقی اســتفاده کند و برای ارتباطات 
 عراق بــه ایــران و بالعکس اســتفاده از رومینــگ مقرون 

به صرفه تر است.
وی همچنین یادآور شد: مطابق با گفته اپراتورهای عراقی 
این اپراتورهــا برای مکالمــات زائران ایرانــی و نیز دیتای 
 زائران بسته های تشــویقی در نظر گرفتند تا ارتباطات زوار 

با تسهیالت بهتری انجام شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار کرد: دریافت 
 پیامک در کشور عراق رایگان اســت و ارسال پیامک، بسته 
به توافــق اپراتورهای ایرانی با عراقــی قیمت های متفاوتی 
خواهد داشــت. وی در ارتباط با هزینه های دیتا نیز توضیح 
داد: متوســط قیمت هر گیگ اینترنت موبایل در ایران پنج 
هزار تومان معادل ۲ دالر اســت، اما تعرفه اینترنت موبایل 
سیم کارت های عراقی نسبت به ایران باالتر است و بر همین 
اساس از اپراتورهای عراقی خواســته ایم تسهیالتی را برای 

زائران ایرانی درنظر بگیرند. 
جهرمی در ادامه به دیگر تســهیالتی که برای زائران ایرانی 
در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: بنا بر اعالم اپراتورهای 
عراقی برای زائران ایرانی تســهیالتی درنظــر گرفته اند که 
شــامل۱۰ دقیقه مکالمه رایگان با ایران و دقایقی مکالمه 
 رایگان داخل عراق اســت و دربــاره اینترنــت موبایل نیز 

در صورت امکان تسهیالتی درنظر گرفته خواهد شد.

زائران کربال سیم کارت ایرانی استفاده کنند یا عراقی؟
اخبار علمی

مطابق با گفته 
اپراتورهای 
عراقی این 

اپراتورها برای 
مکالمات زائران 

ایرانی و نیز 
دیتای زائران 

بسته های 
 تشویقی 

در نظر گرفتند 
تا ارتباطات زوار 

با تسهیالت 
 بهتری 

انجام شود

 شـــما می توانیـــد ســـوال های خـــود را در رابطـــه بـــا 
 حوزه هــای مختلف فنـــاوری اطالعـــات به نشـــانی ایمیل

بفرســــتید   mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آن ها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

با سالم. اگر باتری گوشــی را که هنوز خالی نشده 
به شارژ بزنم، به آن آسیبی وارد می شود. لطفا راهنمایی 

کنید.
Mana****370@gmail.com

با ســالم خدمت شــما خواننده محترم. ابتدا بایــد بدانید که 
تکنولوژی باتری شــما قطعا یکی از انــواع باتری های لیتیومی 
 اســت. باتری های گوشــی ها این روزها یا از نوع لیتیوم یون یا 

از نوع لیتیوم پلیمر است. 
دقت کنید عواملی که به این دســته از باتری ها به شدت آسیب 
 وارد می کند، یکی خالی ماندن آن اســت و دیگری شارژ باتری 
در حالی که باتری دمای باالیی دارد. بنابراین اگر باتری لیتیومی 
خود را در حالی که خالی نشده به شــارژر متصل کنید، ایرادی 
نخواهد داشت و باید دقت داشــته باشید که برای مدت طوالنی 

مانند زمانی بیش از یک روز باتری خالی نماند. 
از طرف دیگر اگر باتری گوشی شــما به هر دلیلی مانند کارکرد 
دستگاه یا در زیر آفتاب ماندن داغ شــده است، به خاطر داشته 
باشــید که ابتدا گوشــی و باتری آن را خنک کنیــد، بعد از آن 
 اقدام به شــارژ باتری کنید. یک نکته مهم دیگر را هم به خاطر 
داشته باشید. برای شــارژ باتری دســتگاه خود حتما از شارژر 

توصیه شده توسط سازنده دستگاه استفاده کنید. 
 در صورت اســتفاده از شــارژرهای متفرقه بدانید باید ریسک 
داغ شــدن و انفجار باتری را بپذیرید. با رعایت همین چند نکته 

ساده می توانید عمر باتری خود را افزایش دهید.

پرسش و پاسخ

اخبارفناوری

همه از قابلیت اشــتعال و خطرناک بودن باتری  های لیتیوم 
یونی آگاهیم. 

اما اخیرا محققان روشــی برای ســاخت باتری های لیتیوم 
یونی غیر قابل اشتعال پیدا کرده اند! با ما همراه باشید.

باتری  هــای لیتیوم یونی، منبع انرژی مییلیون ها دســتگاه 
الکترونیکی از جمله اســمارت فون ها هســتند و روز به روز 
به کاربرد آن ها افزوده می شــود که از جمله ی این کاربرد ها 
می توان به خودروهای الکتریکی اشــاره کــرد. ولی یکی از 
مشکالتی که این نوع باتری ها دارند این است که بسیار قابل 
اشتعال و خطرناک هستند. بدون شک شما نیز از خبر های 
انفجار و آتــش گرفتن محصــول اخیر سامســونگ مطلع 
هستید و می دانید که چقدر این موضوع مهم و اساسی است.

اما اخیرا در یک تحقیق مشــترک که توســط دانشگاه فرارا 
ایتالیا ) University of Ferrara ( و موسســه تحقیقات 
فناوری کالسروهه آلمان) KIT ( انجام شده است، محققان 

روشی برای از بین بردن این خطر و مشکل پیدا کرده اند.
مشــکلی که باتری های لیتیوم یون فعلی دارند این است که 
از ترکیبات  آلی فرار که نقطه اشتعال پایینی دارند در آن ها 
استفاده شــده اســت. معموال دمای باتری ها تحت فعالیت 
سنگین یا بار الکتریکی باال افزایش پیدا می کند و باتری های 
لیتیوم یون به خاطر دارا بودن این ترکیبات آلی گاهی اوقات 

مشتعل می شوند. 
این محققان موفق شدند که این مواد آلی را جایگزین کنند.

 در ســاخت این باتری ها، به جای اســتفاده از ترکیبات آلی، 

از نمک معدنی ذوب شــده در دمای اتاق اســتفاده شــده 
 اســت و در نتیجه مقاومت باتری در برابر آتش بســیار باال 
رفته اســت. قابلیت اشــتعال پاییــن الکترولیت های مایع 
 یونی بــرای مدت های طوالنی مــورد بحث و تبــادل نظر 
 بوده اســت. البته عملکرد باتری در اســتفاده طوالنی مدت 
با ایــن مواد ها اخیــرا آزمایشــات نهایی خود را بــه پایان 
رسانده است. ســلول های لیتیوم یونی ساخته شده توسط 
این محققان می تواند هزاران سیکل شــارژ را بدون کاهش 

عملکرد و فاسد شدن طی کند.
 مقاله  ایــن محققــان در ژورنال انــرژی و علــوم محیطی
Journal of Energy and Environmental Scie ( 

 nce ( توســط انجمــن ســلطنتی شــیمی بریتانیا، چاپ 
 شــده اســت. جزییات بیشــتر این تحقیــق را می توانید 

در لینک  https://goo.gl/N1QrBP مشاهده کنید.

باتری  های لیتیوم یونی نسوز ساخته شدند
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پیشنهاد سر دبیر: ویژه
کی طرفدار کیه؟!

ســرانجام، زمان گران تریــن، عجیب تریــن، کثیف ترین و پر 
مناقشه ترین دوئل انتخاباتی حال حاضر دنیا فرا رسید: سه شنبه 
۸ نوامبر ۲۰۱۶؛ هیالری کلینتون دموکــرات در مقابل دونالد 
ترامــپ جمهوری خواه؛ نبرد پول و ثروت و شــهرت و جنجال و 

دعوا و تهمت و... .
حاال همه دنیا چشــم به »ینگه  دنیــا« دوخته تا بــا برگزاری 
پنجاه وهشــتمین انتخابات ریاســت جمهوری اش جانشینی 
»بی بدیل« برای بــاراک اوباما پیدا کند. بی بدیــل از آن رو که 
برای اولین بــار در تاریخ ایاالت متحده، یــک زن در مقابل یک 
ســرمایه دار میلیاردر و نه یک سیاستمدار کارکشته، قرار گرفته 
اســت؛ فردی که با ســواری بر روی موج کاپیتالیســم، شعار 
حمایت از طبقه کارگر می دهد! پیــروزی کلینتون او را به اولین 
رییس جمهور زن آمریــکا تبدیل می کند و پیــروزی ترامپ را 
میلیون ها آمریکایی که »تغییر« اوباما را ندیدند، روحی تازه در 

کالبد سیاست می دانند.

آنچه در جریان کمپیــن های انتخاباتی بــرای جلب آرای 
مردم در طول این دوران رقم خورد، بیشــتر نشــان دهنده 
زوال اخالقی و ســقوط کشــوری بود که با دویســت سال پیشینه 
دموکراتیک در طول تاریخ خود، دائما از شــیوه زندگی آمریکایی 
و جهان نویی ســخن گفته اســت که چشــم اندازهایش را باید در 
آمریکا یافت. حال و در انتخابات ســال ۲۰۱۶ میالدی کار به جایی 
رسیده که مردم آمریکا باید بین یک شخصیت منفور جنگ طلب و 
وابسته به محافل مالی و فاسد از یک سو و یک میلیاردر کالهبردار 
دارای فساد  اخالقی و لمپن از سوی دیگر، یکی را انتخاب کنند. آیا 

می توان در انتظار سقوطی باالتر از این بود؟
مبــارزات انتخاباتی این دو نامــزد، بیش از آنکه بــه ارائه برنامه ای 
مشــخص بگذرد، به جدل های شخصی و رســوایی های اخالقی 
گذشت؛ حتی مناظراتشان نیز زشــت ترین مناظرات تاریخ آمریکا 
نام گرفت. به هر حال آنچه روی داد بیش از هرچیز زیر سوال رفتن 
مبانی دموکراســی آمریکایی بود. اما چه روی خواهد داد؟ تا هفته 
پیش و طبق نظرســنجی ها همه چیز به نفع هیــالری کلینتون، 
نامزد حزب دموکرات، بود؛ اما طی هفته اخیــر و با اظهارات جیمز 
کومی، مدیر اف بــی آی، مبنی بر دوباره به جریــان افتادن پرونده 
ایمیل های کلینتون، جایگاه دونالد ترامپ در نظر سنجی ها بهبود 
قابل مالحظه ای یافــت. کلینتون متهم اســت در دورانی که وزیر 
امور خارجه بوده، از یک سرور خصوصی برای رد و بدل ایمیل های 
طبقه بندی شــده و محرمانه استفاده کرده اســت. مدیر اف بی آی 
دو مــاه پیش اعالم کــرده بود که هیــچ اتهامی متوجــه هیالری 
نیســت و پرونده مختومه شــده بود؛ اما با به جریان افتادن پرونده 
همسر هما عابدین، مشاور پاکســتانی االصلش، ماجرای ایمیل ها 
بار دیگر به جریان افتاده اســت. البته دموکــرات ها معتقدند چون 
جیمز کومی مدیر اف بی آی اساســا یک جمهوری خواه است این 
احتمال وجود دارد که بازگشــایی مجدد ایــن پرونده برای اهداف 
سیاسی بوده است. با این حال روز گذشــته و در فاصله ۲4 ساعت 
مانده تا انتخابات خبر رســید که کلینتــون در ماجرای ایمیل های 
شــخصی تبرئه شــده و در برخی نظرســنجی ها از ترامپ پیشی 
گرفته اســت. طبق یکی از نظرســنجی ها در ســطح سراســری 
اختالف این دو از 5/۶درصد به ۲/4درصد کاهش یافته و در ســطح 
ایالت های خاکســتری )بــدون جهت گیری قطعی( که همیشــه 
نقش تعیین کننده در انتخابات داشــته اند، اختالف از 4/۶درصد به 
3درصد رسیده است. رشد جایگاه ترامپ در نظرسنجی های مربوط 
به انتخابات پیش رو حتی باعث افت شــاخص های بورس آمریکا، 
ارزش دالر و نفت شده است. از آنجا که کمتر کسی می داند ترامپ 
چه سیاســت های اقتصادی و سیاســی را در پیش خواهد گرفت، 
بازار های مالی به پیش گرفتن او در نظرســنجی ها واکنش منفی 
نشــان داده اند. باید منتظر روز رای گیری ماند و دید مردم آمریکا 

در این بازی کثیف قدرت کدام را برمی گزینند؛ هیالری یا دونالد؟

کثیف ترین دوئل

بازی کثیف!

بررســی فرآیند انتخابات در کشــوری همچون آمریکا ما 
را با پیچیدگی های خاص مربوط به این جامعه و سیســتم 
مدیریتی و حاکمیتی آن روبه رو مــی کند؛ چرا که فرآیند و 
نتیجه نهایی رقابت انتخاباتی تحت تاثیر مولفه ها و شرایط 
متعددی قرار دارد که هــر کدام می توانــد موضوع بحثی 
مفصل باشد. به عنوان نمونه می توان به نقش و تاثیر البی ها 
در سیســتم تصمیم ســازی های کالن این کشــور اشاره 
کرد. چنان که نماینــدگان منتخب مــردم در امر تصمیم 
ســازی درنهایت باید با البی ها به تفاهم برســند. البی ها، 
گروه هــا و نهادهای ذی نفوذ و مالکان ســرمایه های کالن 
هســتند و هر کاندیدایی نیز برای تامیــن مخارج کمپین 
انتخاباتی خود، بــه حمایت مالی و ســرمایه های هنگفت 

نیازمند اســت. از جمله البی هــای بســیار تاثیرگذار می 
توان از عربستان ســعودی نام برد که به شیوه های مختلف 
همچون ســرمایه گذاری، اختصاص بودجــه های نجومی 
برای خرید تســلیحات از آمریکا و اعطای کمک های مالی 
به موسسات و بنیادهای مختلف، نقش آفرینی می کند؛ هر 
چند که در جامعه آمریکا پایــگاه اجتماعی چندان موثری 
ندارد. همچنین البی قدرتمند اسرائیل که سازماندهی شده 
عمل می کند. البته نباید تصور کرد که البی اســرائیل تنها 
یک ســازمان همچون آیپک و یا چند اتاق فکر است، بلکه 
به نوعی هدایت کننده و حاکم بــر فضای فرهنگی و فکری 
آمریکاســت. نکته مهم دیگر در زمینه انتخابات ریاســت 
جمهــوری در آمریکا، عدم قطعیت و پیــش بینی ناپذیری 

نســبی نتیجه انتخابات اســت که معلول عوامل مختلفی 
اســت. از جمله عواملی که باعث غیر قابل پیش بینی بودن 
نتایج می شود، رفتار انتخاباتی رای دهندگان است؛ چنان که 
مردم آمریکا سابقه خلق نتایج غافلگیر کننده و شگفت آور را 
در دوره های قبلی نیز دارنــد؛ یعنی خلق نتیجه ای مخالف 
با پیش بینی ها، جهت گیری های رســانه ای و جو حاکم بر 
جامعه. مدیریت افکار عمومی و مهندسی فضای اجتماعی 
از سوی رسانه هایی که در اختیار گروه های فشار و ذی نفوذ 
هستند، غلبه فضای احساســی و حوادث و اتفاقات روزهای 
آخر منتهی به انتخابات نیز در این عدم قطعیت نقش دارند. 
بر این اســاس در نگاه نخست به نظر می رســد که فضای 
کنونی که نشانگر حمایت ها و فضاسازی رسانه ای به شکل 
نظرسنجی های مختلف، مدیریت و مهندسی افکار عمومی، 
موضع گیری گروه های مختلف و... اســت، نشان از پیروزی 
هیالری کلینتون دارند؛ اما از ســوی دیگر توجه به عواملی 
همچون عدم قطعیت ها، افشــاگری ها در مــورد خانواده 
کلینتون، اســتفاده او از سرور شــخصی برای ایمیل های 
کاری و ضعف هــای او در مقابل شــخصیت عجیب و غریب 
دونالد ترامپ در جامعه احساســی آمریــکا و روند صعودی 
او در ایــن روزهای آخر، مــی تواند عجوالنه بــودن برخی 
پیش بینی ها را اثبات کند. برخی از گروه هایی که هیالری 
کلینتون را پیروز انتخابات می دانند، معتقدند آمریکایی ها 
اغلب خواهان رییس جمهوری قابــل پیش بینی و متعادل 
هستند تا بتواند مسائل و مشکالت کشور را بهتر حل و فصل 
کند. اما پرداختن به ترامپ، به ســادگی معرفی و شناختن 
کلینتون نیســت. برخی معتقدند که مطرح شــدن ترامپ 
با جذابیت نامتعارف و آرا و عقایدش، پدیــده ای نوظهور و 
نوین در تاریخ سیاسی آمریکاست و از این حیث آن را تحت 
عنوان »ترامپیســم« بررســی کرده اند. در تبیین و تفسیر 
ظهور پدیده ترامپ، از مفهــوم رهبری و اقتدار کاریزماتیک 
ماکس وبر نیز استفاده شده است. از دید ماکس وبر، ازجمله 
ویژگی های شاخص سیاســت مدرن، حضور گسترده مردم 
در سیاست اســت که به شــیوه های نوین اعمال قدرت و 
سیاست ورزی نیز منتهی می شود. چنان که شرایط را برای 

ظهور رهبران با اقتدار کاریزماتیک فراهم می سازد که ادعای 
استثنایی بودن داشته و عوام فریب هســتند. از سوی دیگر 
مسئله این است که در زمانی که اعتماد عمومی به نخبگان 
حاکم و دولت خدشه دار شود، شهروندان به گزینه ای تمایل 
نشــان می دهند که از هر جهت نقطه مقابل یک بوروکرات 
باشد؛ یعنی رهبری کاریزماتیک. رهبران کاریزما در دوران 
بحران های اقتصادی، سیاســی، هویتی، مذهبی، اخالقی 
و روانی ظهور می کنند و اغلب نه شــخصیت های سیاسی، 
بلکه چهره هایی الهام بخش و ضد سیســتم هستند. از این 
دیدگاه برخی معتقدند ترامپ به نوعی جذابیتی کاریزماتیک 
دارد. اما طرفداران و پایگاه اجتماعی ترامپ چه افراد و گروه 
هایی هستند؟ گفته می شــود که برمبنای نظرسنجی های 
صورت گرفتــه اغلــب طرفــداران ترامپ، مرد، ســنتی، 
مسیحی، سفیدپوست، سالمند، با تحصیالت کم و به لحاظ 
اقتصادی در سطحی میان طبقه متوســط و متوسط رو به 
پایین هســتند؛ یعنی ترامپ در میان زنان، جوانان، افراد با 
تحصیالت دانشگاهی، ثروتمند و رنگین پوست و اقلیت ها 
از جذابیت کمتری برخوردار است. هر چند آمارهای مربوط 
به نظرسنجی ها مدام در حال تغییر است و چندان نمی توان 
به آن استناد قطعی نمود، اما تا همین حد هم نشان دهنده 
تغییرات قابل توجهی اســت؛ به این معنا که گویا شــکاف 
های قبلی دیگر چنــدان اهمیتی ندارند. بــه عبارت دیگر 
ظهور شکاف های جدید در جامعه و سیاست آمریکا منجر 
به ظهور ترامپ شده اســت. اما تحقیقات دیگری هم هست 
که نشان می دهد پایگاه اجتماعی و سبد رای ترامپ بسیار 
گسترده تر است، چرا که او توانسته از مرزهای ایدئولوژیک، 
عبور و برمبنای احساســات بــرای خود حامــی و طرفدار 
جذب کند. نکته مهم این است که باتوجه به شواهد موجود 
اگر ترامپ پیروز این کارزار باشــد، رای به ترامپ را باید در 
واقع رای به تغییر دانســت و چنانچه کلینتون پیروز شود با 
توجه به میزان مشارکت مردم و نیز میزان اختالف آرای او با 
ترامپ، دولت جدید و نخبگان حاکم نمی توانند گروه هایی 
را نادیده بگیرند که مطالبات خود را بــا طرفداری از ترامپ 

پیگیری می کنند.

روز موعود فرا رسید؛

رای به تداوم یا تغییر؟

 از دید ماکس وبر 
ازجمله ویژگی های 

شاخص سیاست 
مدرن، حضور 

گسترده مردم در 
سیاست است که 

به شیوه های نوین 
اعمال قدرت و 

سیاست ورزی نیز 
منتهی می شود

شــمارش معکوس برای پایان پرهزینه ترین و طوالنی ترین رقابت انتخاباتی جهان به منظور 
ورود به کاخ سفید به پایان رسید.

فروغ 
سلطانی

ستاره 
کهتری

کال »پدیده« اســت؛ آن هم از آن دست 
پدیــده های بامــزه ای که هرصد ســال 
یک بار ظهــور می کننــد! انتخابات آمریکا هیــچ وقت تا این 
اندازه تماشــایی و مفرح و ســرگرم کننده نبود و بدون شک 
ظهور این پدیده و حضــور او در مناظــرات انتخاباتی، عامل 
اصلی این جذابیــت بود! »دونالد ترامپ« ســرمایه دار بزرگ 
و میلیــاردر آمریکایی، از ابتدا تا انتهــای تبلیغات و مناظرات 
با بیــان دیدگاه های خود، باعث تعجب، خشــم و حتی خنده 
مخاطبان خود در آمریکا، ایران و البته سرتاسر جهان شد. در 
ادامه 9مورد از اظهارنظرهای جنجالــی و جالب توجه دونالد 
را که درباره خودش می گوید »حقیقتا آدم خوبی هســتم«، 

برایتان نقل می کنیم : 
۱- مســجدهای آمریکا باید تحت نظر باشند. ترامپ می گوید 
ضابطان قانونی در قالب یک طرح ضدتروریسم باید مسلمانان 
را ردگیری کنند. می گوید برایــش اهمیتی ندارد که بعضی ها 

حرفش را با ادبیات سیاسی رایج »نامتناسب« بدانند.
۲- آمریکا باید از »القای حس خفگی با آب« اســتفاده کند. 
ترامپ معتقد است این شیوه و دیگر موارد »بازجویی سخت« 
در مبارزه با داعش مشروع است. می گوید این کارها در مقابل 

کارهایی که آنها می کنند، از جمله سر بریدن، »هیچ« است.
3- باید داعــش را »با بمب صــاف کرد«. ترامــپ می گوید 
هیچ یک از نامزدهــای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به 
اندازه او به داعش سخت نخواهند گرفت. می گوید این گروه با 

قطع دسترسی شان به نفت تضعیف می شود.
4- باید یــک »دیوار بزرگ بــزرگ« بین آمریــکا و مکزیک 

کشــید. ترامپ معتقــد اســت مکزیکی هایی که بــه آمریکا 
می آیند عموما مجرم اند و باید جلوی ورود آنها و ســوری ها را 
گرفت. می گوید: »آنها مواد مخدر می آورند، جنایت می آورند، 
همه تجاوزکارند.« معتقد اســت هزینه دیــوار را هم - که به 

تخمین، بین ۲ تا ۱3 میلیارد دالر می شود - مکزیک بپردازد!
5- همه یازده میلیــون مهاجر غیرقانونی باید اخراج شــوند. 
این رقم تخمین مقام های آمریکایی اســت که بعضا برنامه او 
را بیگانه هراســی و به لحــاظ مالی غیرقابل اجــرا خوانده اند. 
تخمین این اســت که چنین کاری ۱۱4 میلیارد دالر هزینه 
دارد. ترامپ می گوید عالوه بر این »حق شــهروندی به خاطر 
تولد« باید لغو شود. طبق این قانون به فرزند مهاجر غیرقانونی 

که در خاک آمریکا به دنیا بیاید، حق شهروندی اعطا می شود.
۶- با پوتین »رفیق می شوم«. ترامپ در گفت وگو با سی ان ان 
گفت اوباما و پوتین آن قدر از هم بدشان می آید که نمی توانند 

مذاکــره کنند، اما »مــن احتماال بــا او رفیق می شــوم و در 
آن صورت این مشکالتی که حاال داریم، نخواهیم داشت«.

7- چین را باید بازخواســت کرد. ترامپ معتقد اســت باید به 
چین فشــار آورد که تراز بازرگانی اش با آمریکا را تعدیل کند. 
می گوید اگر انتخاب شــود چیــن را وادار می کند سیاســت 
پایین نگه داشتن ارزش پولش را کنار بگذارد و استانداردهای 

محیط زیستی و رفاه کارگرانش را باال ببرد.
۸- اگر صدام و قذافی هنوز بودند، دنیا جای بهتری بود. ترامپ 
به سی ان ان گفت وضع لیبی و عراق »به مراتب بدتر« از زمانی 

است که این دو دیکتاتور زنده و در قدرت بودند.
9- آدم »حقیقتا خوبی« است! ترامپ در آخرین کتابش به نام 
»آمریکای فلج«، می نویســد: »من حقیقتا آدم خوبی هستم، 
باور کنید. خوشــحالم که آدم خوبی هستم؛ در عین حال عزم 

کرده ام عظمت را به کشورمان برگردانم.«

به نظر می رســد هیچکس دوســت ندارد »ترامپ« 
پیروز دوئل آمریکایی باشــد که امشــب در سرتاسر 
ایالت های این کشــور آغاز می شــود. با این حــال پدیده نوظهور 
انتخابــات آمریکا، در این کشــور حامیانی دارد و تــا زمان نگارش 
این مطلب، برآورد نظرسنجی ها نشــان می داد سرمایه دار متهم 
به فســاد اخالقی، رقابتی تنگاتنگ با بانوی سیاستمدار کارکشته 
دموکرات دارد. در ایران، نظرسنجی ها نشان می دهد حداقل برای 
مردم، تفاوت چندانی ندارد که »پرزیدنت چهل و پنجم کاخ سفید« 
چه کســی خواهد بود. »هیالری« یا »دونالد« برای ایران، انتخاب 
بین »بد« و »بدتر« محســوب می شــوند. با این حال نه تنها مردم 

ایران که بســیاری از مردم جهان بی صبرانه منتظر نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا هستند. در ایران روز و شب های مفرحی را 
به واسطه مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا گذراندیم؛ 
مناظراتی که به نوشــته »نیویورک تایمز« باعث شد حقایق پشت 
پرده از میزان فساد و بی اخالقی در جامعه آمریکا برای ایرانی ها رو 

شود و آمریکا را مسخره کنند!
همگام بــا تمام کشــورهای دنیا، اســراییلی ها نیــز از این قاعده 
مستثنی نیســتند، بخصوص که آنان هشت ســال تنش در روابط 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســراییل و باراک اوباما، رییس جمهوری 
آمریکا در قبال برجــام و اختالف نظــر آنان در این باره را شــاهد 
بوده اند. اینکه اســراییلی ها دوســت دارند »ترامپ« پیروز شود یا 
»هیالری« را می شود از البه الی مطالب و تحلیل های منتشرشده 
در رسانه هایشــان متوجه شد. اســراییل به دنبال کسی می گردد 

که برجام را پــاره کند. بــرای آنها هیچ چیز دیگری مهم نیســت. 
برهمین اساس روزنامه »تایمز اســرائیل« با انتشار گزارشی به این 
موضوع پرداخت که آیا ترامــپ و موضع او در قبــال برجام به نفع 
اســراییل خواهد بود؟ این روزنامه در این باره نوشت: »اگر در یک 
مورد ترامپ واقعا هماهنگ با اسراییل باشــد، آن مورد، مخالفتش 
با برجام است؛ با این حال معلوم نیست زمانی که تبدیل به فرمانده 
کل قوا و رییس جمهوری آمریکا شود بازهم به مخالفت خود با توافق 
هسته ای ادامه دهد یا خیر. او پیش تر سخت از لغو برجام گفته بود؛ 
اما به نظر می رسد اکنون به این نتیجه رسیده که باید در چارچوب 
حرکت کند و امکان لغو یک جانبه برجام به عنوان توافقی بین المللی 
وجود ندارد.«  تایمز اســرائیل در ادامه اشــاره می کند که یکی از 
اســتراتژی های کارزار ترامپ این بوده است که کلینتون را به دلیل 
نقشی که در حصول توافق هســته ای در دوران تصدی وزارت امور 

خارجه ایفا کرده، ســرزنش کند:» او دائما در مناظره ها تاکید می 
کرد که این کلینتون بود که سبب شد ایران پس از توافق هسته ای به 
قدرتی بزرگ تر تبدیل شود.«  اما در مطلبی دیگرمرتبط با انتخابات 
آمریکا، روزنامه »میرر« بریتانیا در مطلبی این پرسش را مطرح کرد 
که چرا »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه، از ترامپ، نامزد 
جمهوری خواهان حمایت مــی کند و اینکه ســایر رهبران جهان 
نسبت به او چه دیدگاهی دارند؟« این روزنامه نوشت: »پوتین تنها 
رهبری اســت که از پیروزی ترامپ بیش از همه خوشحال می شود. 
ترامپ نیز از تعامل با روسیه و الیگارشــی تحت فرمان پوتین سود 
زیادی خواهد برد و بارها پوتین را در سخنرانی های انتخاباتی ستوده 
است؛ این در حالی است که رابطه پوتین و کلینتون بسیار بد است.« 
این روزنامه بریتانیایی در ادامه اشاره می کند که »ترزا می«، نخست 
وزیر بریتانیا، احتماال عالقه ای به پیروزی ترامپ در انتخابات نخواهد 

داشت. »فرانسوا اوالند« رییس جمهوری فرانسه گفته است:»ترامپ 
کاری می کند که آدم حالت تهوع می گیرد و می خواهد اســتفراغ 
کند.« در مقابل »فرانک اشــتاین مایر« وزیر امور خارجه آلمان هم 
ترامپ را ترویج گر نفرت خوانده بود؛ آن هم به دلیل اظهارات او علیه 
مسلمانان. در مجموع به نظر می رسد در اروپا کمتر کسی خواهان 
پیروزشدن ترامپ است. اروپایی ها نگرانند که پیروزی ترامپ سبب 
نزدیکی بیشتر آمریکا به روسیه شود. اسراییل کمتر درباره انتخابات 
آمریکا حرف زده اما به نظر می رسد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اســراییل، یک کلینتون منتقد را به ترامپی غیــر قابل پیش بینی 
ترجیح می دهد. اما بســیاری بر این باورند که پیروزی کلینتون نیز 
برای خاورمیانه ممکن اســت دردسرساز باشــد؛ چرا که او با اعالم 
منطقه پرواز ممنوع در ســوریه، احتماال موضعی جنگ طلبانه تر از 

اوباما اتخاذ خواهد کرد.

9 نظر جنجالی دونالد ترامپ؛

باید داعش را با بمب صاف کرد!

یارکشی های ترامپ و کلینتون در اروپا و اسراییل؛

کی طرفدار کیه؟!

اکثریت چهره های مشــهور 
و »ســلبریتی« در هالیوود و 
دنیای ورزش و رسانه، با اعالم مواضع، مخالفت 
خود را بــا دیدگاه های»دونالــد ترامپ«، نامزد 
احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریــکا اعالم کرده اند، اما هســتند 
چهره های معروفی که از نامزدی ترامپ حمایت 
می کنند. با وجودی که چهره های سرشناسی 
همچون »مریل اســتریپ«، »جورج کلونی«، 
»ویل اســمیت«، »جانی دب«، »بــرد پیت«، 
»آنجلینا جولــی« در هالیــوود و ده ها و صدها 
چهره مشهور دیگر آمریکایی در داخل و خارج 
از هالیوود، با اظهار مواضع علنی از ترامپ اعالم 
بیزاری کرده اند، اما چند چهره مشهور  نیز از او 
حمایت کرده اند. »اون ویلسون«، بازیگر هالیوود 
و »دنیس رادمن«، ستاره بسکتبال که از دوستان 
نزدیک کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی است، 
از حامیان دونالد ترامپ هستند. البته آنهایی که با 

سپهر سیاسی ایاالت متحده آمریکا آشنا هستند 
به خوبی می دانند که دموکرات ها همواره اقبال 
بهتری در بین ســلبریتی ها دارنــد؛ چه اینکه 
دموکرات ها لیبرال تر محسوب می شوند و اکثر 
هنرمندان آمریکایی هم گرایش لیبرالی دارند، 
به همین علت شــاید حمایت ســلبریتی های 
بیشــتری از کاندیداهای دموکــرات )هیالری 
کلینتون( خیلی عجیب نباشــد. در واکنش به 
حمایت اکثر ســتاره های آمریکایی از هیالری، 
ترامپ هم گفت که  به شرکت ستارگان سینما 
و موسیقی در برنامه های انتخابی خود و حمایت 
آنها نیازی ندارد. البته به نظر می رسد ستاره ها 
و ســلبریتی های آمریکایی نیز هیچ تمایلی به 
حمایت از دونالد نداشــتند. یکی از کسانی که 
مواضع ضدترامپی وی به ســوژه رسانه ها بدل 
شد، پدر آنجلینا جولی بود و دیگری هم»رابرت 
دنیرو« بود که به شدیدترین شکل ممکن ترامپ 

را  مورد انتقاد قرار دادند.

جورج کلونی )در انتقاد از مواضع ترامپ(:

حقیقت این است که در 
زمان انتخابات همه چیز 
از حالــت طبیعی خود 
خارج می شود و صداها 
به حد اعالی بلندی خود 
می رســد. بنابرایــن در 
این زمان حجم عظیمی 
از ایده هــای احمقانــه 
بــه گــوش می رســد؛ 
ایده هایی ماننــد اینکه 
ورود مسلمانان به کشور 
می کنیــم.  ممنــوع  را 

ما ایــن کار را انجام نمی دهیم. پای مجســمه آزادی نوشــته 
اســت: توده های درهم کز کرده خود را به ما بدهید؛ این اتفاق 

نمی افتد.

باراک اوباما:

او )ترامپ( کســی است 
که تحت هیچ شرایطی 
مناسب پســت ریاست 
نیســت.  جمهــوری 
اگــر او انتخاب شــود، 
عمیقــا ناامیــد خواهم 
شــد؛ آن هم نه به دلیل 
حرف هایی کــه به من 
خواهد زد بلکــه به این 
دلیل که نگــران آینده 
کشورم هســتم.  نامزد 
ن  هــا ا ی خو ر جمهو

خدمــت  شایســتگی 
بــه عنــوان رییس جمهــور را نــدارد و مــن نمی دانــم چرا 

جمهوری خواهان همچنان از نامزدی او حمایت می کنند.

زاینده رود

زاینده رود

سما
مطیعی

دونالد ترامپ

7۰ ساله / نامزد حزب جمهوری خواه

سوابق: میلیاردر و تاجر فعال در حوزه امالک و مستغالت

معاون: مایک پنس )فرماندار ایالت ایندیانا(

شعار اصلی انتخاباتی: احیای عظمت آمریکا

هیالری کلینتون

۶9 ساله / نامزد حزب دموکرات/همسر بیل کلینتون
سوابق: وزیر خارجه در دور اول ریاست جمهوری باراک 

اوباما-سناتور سابق
معاون: تیم کین)سناتور ایالت ویرجینیا(

شعار اصلی انتخاباتی : با همدیگه قوی تریم
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ابالغ رای
8/399 کالســه پرونده 450/95 شــماره دادنامه: 682-95/6/31 تاریخ رسیدگی: 
95/6/14 مرجع رسیدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر 
کریمی به نشــانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پ 22،  خوانده: حسن عابدی به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت اصغــر کریمی به طرفیت 
 حسن عابدی به خواســته مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه چهار فقره چک به 
شــماره هــای 889471-94/8/15و889472-94/8/20 و 889473-94/8/25 و 
889474-94/8/30  عهده بانک انصار شــعبه امام صادق)ع( به انضمام خسارات 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونــده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 95/6/14 و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت 
از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و خوانده در جلسه حاضر 
نگردیده اســت و دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائــه نگردیده فلذا با 
توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلســه مورخه 95/6/14 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه و نشر آگهی از 
تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت چهار میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل 
واخواهی در همین شورا می باشد. م الف:24522 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان )342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/400 کالسه پرونده: 950555 شــماره دادنامه:1203-95/7/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمحسین جبار زارع به نشانی 
خ امیرکبیر بعد از چهار راه هزاردســتان ج تعمیرگاه وحدت، خوانده: رشید یاوری 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت 2 فقره چک 
به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای غالمحسین 
جباز زارع به طرفیت آقای رشید یاوری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک به شــماره های 234907-95/2/5 و 234906-94/11/30 به عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  بــه محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته 
و 2/210/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:24521 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )308 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/401 کالسه پرونده: 950556 شــماره دادنامه:1204-95/7/15 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمحسین جبار زارع به نشانی 
خ امیرکبیر بعد از چهار راه هزاردستان ج تعمیرگاه وحدت، خوانده: زینت السادات 
محمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به انضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختــالف: در خصوص دعوای 
آقای غالمحسین جبار زارع به طرفیت زینت الســادات محمدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک بــه شــماره  051221-94/5/25 به عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
1/475/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )94/5/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:24520 شعبه 

12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )303 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/402 کالسه پرونده 950705 شــماره دادنامه: 95/8/4-95-9976796301479 
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جاسم نصیری 
به نشانی اصفهان بلوار بعثت کوچه شهید شاکر فرعی 6، خواندگان: 1- سید حسن 
هاشمی 2- مسلم غالمی 3- مجید رضاعلی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال سند رسمی خودرو، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان جاسم نصیری به طرفیت خواندگان سید 
حسن هاشمی، مسلم غالمی و مجید رضاعلی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو پراید به شــماره انتظامی ایران 13- 367 ق 73 به انضمام مطلق خسارات 
وارده با عنایت به محتویات پرونده، اســتعالم به عمل آمــده از مرجع انتظامی در 
خصوص آخرین مالک خودرو مالحظه قولنامه های ارائه شــده از طرف خواهان 
و همچنین ابالغ خواندگان وفق ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی و عدم حضور 
آنها و اینکه خواهان متصرف خودرو و بیمه نامه و کارت ماشین در ید او می باشد 
لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198قانون 
آیین دادرســی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225قانون مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده ردیف ســوم آقای مجید رضاعلی به حضــور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو فوق الذکر به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
435/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 
20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکــم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم آقایان سید حسن هاشمی و مسلم 
غالمی با توجه به اینکه دعوی متوجه آنها نمی باشد به استناد بند 4 ماده 84 قانون 
آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد که قرار صادره ظرف 20 روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:24512 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )364 کلمه، 

4 کادر(
ابالغ رای

8/403 کالسه پرونده:628/95 شــماره دادنامه:1267-95/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهرزاد شصت فوالدی به نشانی 
اصفهان خیابان باغ دریاچه کوچه مهرگان مجتمع پامچال واحد B5، خوانده: منصور 
ذوالفقاری سیچانی به نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع مسکونی امین واحد 1، 
خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای خانم شهرزاد شــصت فوالدی به طرفیت آقای منصور 
ذوالفقاری سیچانی به خواســته مطالبه مبلغ 95/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 538960 -89/6/2 به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 95/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/202/500 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )89/6/2(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از 
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. رای در تاریخ 
95/8/9 به اینجانب شهرزاد شصت فوالدی ابالغ شد. م الف:24505 شعبه 6 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )303 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/404 کالسه پرونده 950467 شــماره دادنامه: 1202-95/6/31 تاریخ رسیدگی: 
95/5/25 مرجع رســیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر 
حسین محمدیان به نشــانی اصفهان اتوبان چمران خ آل محمد کوچه شهید واثقی 
پ 50، خوانده: رعنا خسروی به نشانی اصفهان ملک شــهر خ 17 شهریور سه راه 
نصف جهان پ 17) مجهول المکان(، خواسته: مطالبه خسارت طبق نظر کارشناسی، 

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای امیر حسین محمدیان به طرفیت خانم رعنا خســروی به خواسته مطالبه مبلغ 
28/500/000 ریال بابت خسارت وارده ناشــی از تصادف مورخ 95/3/24 هزینه 
دادرســی و هزینه کارشناســی و تاخیر و تادیه بدواً صدور قرار تامین خواســته 
اجرا قبل از ابالغ، نظر به دادخواست تقدیمی و بررســی اوراق و محتویات پرونده 
و صورتجلســه تنظیمی که طرفین دعوی در آن حضور دارند خواهان مطالبه مبلغ 
28/500/000 ریال طبق نظر کارشناســی را از خوانده نموده و بیمه پس از دریافت 
کوپن از خوانده مبلغ 21/000/000 ریال از کل مبلغ کارشناســی که 52/000/000 
ریال می باشــد به خواهان پرداخت نموده اســت خوانده تصــادف را قبول دارد و 
اظهار می دارد نظر کارشناسی را قبول دارم ولی من کوپن دادم و از طریق بیمه باید 
پرداخت شود لذا شورا با توجه به جمیع مستندات پرونده از جمله نظریه کارشناسی 
و کروکی پلیس راهور، پس از کسر مبلغ پرداخت شده توسط بیمه به خواهان دعوی 
خواهان را وارد تشخیص داده و با استناد به مواد 198-515-519-522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/500/000 ریال بابت 
اصل خواســته به انضمام پرداخت مبلغ 1/137/500 ریال بابت هزینه دادرســی و 
مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناســی و خسارت تاخیر در تادیه از زمان تقدیم 
دادخواســت تا اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره 
حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:24504 شعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )347 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/405 کالسه پرونده 94-1861 شماره دادنامه: 1317-95/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صغرا اسماعیلی خورزوقی به نشانی 
اصفهان شــهرک کاوه خ کاوه چهار راه رضا زاده کوی امید مجتمع بوستان پالک 
180، خواندگان: 1- شرکت تعاونی مسکن اتوبوسرانی 2- مرتضی مطاع 3- اصغر 
کاشی همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام خواندگان به تحویل و انتقال 
سند رسمی تمامی 180 سهم مشاع از ملک پالک ثبتی 405/1875 واقع در بخش 16 
اصفهان علی الحساب مقوم به 50/000/000 ریال، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خانم صغرا اسماعیلی خورزوقی به 
طرفیت 1- شرکت تعاونی مسکن اتوبوسرانی 2- آقای مرتضی مطاع 3- آقای اصغر 
کاشی به خواســته الزام خواندگان به تحویل و انتقال سند رسمی تمامی 180 سهم 
مشــاع از ملک پالک ثبتی 405/1875 واقع در بخش 16 اصفهان علی الحساب مقوم 
به 50/000/000 ریال با توجه به پاسخ اســتعالم انجام شده از اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان طی نامه مورخ 93/11/8 به شماره 103/93/6781/128 که 
داللت بر عدم مالکیت خواندگان نسبت به پالک ثبتی مورد ادعا دارد و مستند دعوی 
خواهان صرفًا وکالتنامه است و در سند ابرازی حدود اربعه مفروزی قید نگردیده 
و خواهان نیز قادر به معرفی حدود مفروزی نمی باشــد لذا شورا با استناد به ماده 
2 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر می گــردد. رای صادره ظرف 
 بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد.  م الف:24529 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)284 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/406 کالسه پرونده: 950294 شــماره دادنامه:1132-95/7/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بیژن جهانفر به نشانی اصفهان 
اتوبان چمران از ســمت فلکه الله بعد از بلوار بعثت جنب دبیرستان آبدار فروشگاه 
جهان نما با وکالت سولماز پرویزی به نشانی شــاهین شهر خ عطار بین فرعی 3 و 
4 شــرقی پالک 17، خوانده: محســن رضوانی قهساره به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 12/000/000 بابت وجه 2 فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای بیژن جهانفر با وکالت ســولماز پرویزی  به 
طرفیت محسن رضوانی به خواســته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال وجه چک به 
شــماره های 970709-94/10/5 و 970708-94/9/5  به عهــده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواســته و 830/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:24549 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/407 کالسه پرونده 574/94 شماره دادنامه: 848-95/7/18 مرجع رسیدگی: شعبه 
35 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن قاراخانی به نشانی اصفهان آبشار 
سوم خ دنارت جنب مسجد پالک 208 بن بســت جعفری،  خواندگان: 1- محمد تقی 
مشهدی خوراسگانی 2- آقای عباســپور هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواست حسن قاراخانی  به طرفیت 1- محمد تقی مشهدی خوراسگانی 2- آقای 
عباسپور به خواسته مطالبه مبلغ سی و سه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
740421 عهده بانک ملی به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 95/7/6 و دفاعیات 
غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید 
دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر 
به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایــت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/7/6 و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ سی و سه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/6/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ بیست و هشت هزار تومان در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قبال واخواهی 
در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:24548 شــعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )371 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

8/408  آقای محمدرضا صانعی دارای شماره شناسنامه 153  به شرح دادخواست 
به کالسه 624/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد علی صانعی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 134 در 
تاریخ 95/07/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
است به: 1- تقی صانعی فرزند محمد علی، ش.ش 219 صادره از خوانسار 2- حسین 
صانعی فرزند محمد علی، ش.ش 7 صادره از خوانسار 3- محمدرضا صانعی فرزند 
محمد علی، ش.ش 153 صادره از خوانســار 4- صدیقه صانعی فرزند محمد علی، 
ش.ش 16768 صادره از خوانســار 5- فرخنده زاغی فرزند حاجی آقا، ش.ش 202 
صادره از خوانسار.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با 
انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 240 شعبه 2 

حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 170 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/428 شماره صادره: 1395/43/294687 نظر به اینکه سند مالکیت 6/8675 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 95 فرعی از 4 اصلی  واقع در بخش 
14 اصفهان  ذیل ثبت 19943 در صفحه 276 دفتر 657 امالک به نام سلطنت خدنگی 
تحت شماره چاپی مسلسل 762693 ب 91 ثبت و صادر و تلسلیم گردیده است سپس 
بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 155190 مورخ 1385/04/21 دفترخانه 103 
اصفهان به خانم رضوان دهقان پوده فرزند محمد رضا انتقال یافته سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 16299 مورخ 1395/8/3 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 32132 مورخ 1395/8/2 به 
گواهی دفترخانه 137 اصفهان رسیده اســت 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 اســتناد 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 رســید 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 نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 25068 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان) 256 کلمه، 3 کادر(   

اخبار کوتاه

اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهورامروز برای افتتاح 
چند پــروژه اقتصادی بــه چهارمحال و بختیاری ســفر می کند. 
فوالد یک میلیون تنی سفیددشــت، صنایع ورق های پوشش دار 
تاراز و نساجی حجاب شهرکرد ســه طرحی هستند که با حضور 
جهانگیری به بهره برداری خواهند رســید.الزم به ذکر است، سفر 

معاون اول رییس جمهور به چهارمحال و بختیاری یک روزه است.

به نقل از مرکز زلزله نگاری دانشــگاه تهران، زمین لرزه ای صبح 
 دیروز)دوشــنبه( رأس ســاعت 8:17 دقیقه بلداجــی را لرزاند.

بر اســاس این گزارش بزرگی این زلزله 2.2 ریشتر و موقعیت این 
زمین لرزه 31.93 درجه شمالی و 51.11 درجه شرقی بوده است.

الزم به ذکر اســت این زمین لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین به 
وقوع پیوسته اســت. این زلزله در پنج کیلومتري بلداجی، هشت 

کیلومتري گندمان و 17 کیلومتري بروجن رخ داده است.

ســردار غالمعباس غالمزاده فرمانده انتظامي اســتان گفت: در 
پي دریافت خبري مبنــي بر حمل کاالي قاچــاق در محورهاي 
مواصالتي اســتان، ماموران طي عملیات ایســت و بازرســي در 
محور یاســوج به لردگان به یک دســتگاه کامیون کشنده حامل 
بار مشکوک و دستور توقف دادند که با هماهنگي مقام قضایي در 
بازرسي از این خودرو 16 هزار و 350 عدد اسباب بازي مکانیزه و 
غیر مکانیزه خارجي فاقد مدارک گمرکي به ارزش چهار میلیارد 

ریال کشف و راننده کامیون نیز دستگیر شد.

بارش های سال زراعی جاری چهارمحال وبختیاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 90 درصد کاهش یافته است.

بــا  وبختیــاری  چهارمحــال  هواشناســی  مدیــرکل 
اشــاره بــه آغازســال زراعــی جدیــد ازمهرمــاه تاکنون 
بــه  نســبت  زراعــی96  ســال  هــای  گفت:بــارش 
 پارســال90 درصــد و نســبت بــه میانگیــن بلندمدت

80 درصدکاهــش یافتــه اســت. مهردادقطــره همچنین 
بــه کاهش18درصدی بارندگی درســال زراعی95 اشــاره 
کرد وگفت:میــزان بارندگی در چهارمحال وبختیاری ســه 
برابرمتوسط کشوری اســت،امابااین وجوداســتان دررتبه 
هفتم خشکســالی کشــور قرار دارد. قطره بابیان اینکه کل 
پهنه چهارمحال وبختیاری دارای خشکسالی شدید، متوسط 
وخفیف است، گفت: 57درصدخشکسالی خفیف، 18درصد 
خشکسالی متوسط و شش دهم درصد خشکسالی شدید در 
استان وجود دارد. وی با اشــاره به اینکه بارش های موثر در 
ســال جاری دیر آغاز خواهد شــد، افزود: ماه های آذر، دی و 

بهمن بارش های مناسبی خواهیم داشت.

اجرای طرح آهن یــاری و مکمل یاری با ویتامیــن D در مدارس 
متوسطه اول و دوم چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

 رییس اداره ســالمت آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری 
گفت: 36 هزار دانش آموز متوسطه اول و دوم در طرح مکمل یاری 
با ویتامین D تعداد 9 عدد کپســول ویتامیــن D و 16 عدد قرص 

آهن دریافت و مصرف می کنند.
بهنام اسماعیلی افزود: این طرح با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
استان به طور کامل در مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول و دوم و 

تعداد محدودی از مدارس متوسطه پسرانه اجرا می شود.
وی گفت: قرص ویتامین D موجب افزایش جذب کلسیم از روده و 
انتقال آن به استخوان ها برای حفظ میزان کلسیم و فسفر می شود.

هم اکنون بیــش از 180 هزار دانش آموز در ســه مقطع تحصیلی 
در 2 هزار و 400 مدرســه چهارمحال و بختیاری در حال تحصیل 

هستند.

 

کاهش 90 درصدی بارش های 
چهارمحال و بختیاری

آغاز طرح آهن یاری و مکمل یاری 
در مدارس استان

 معاون اول رییس جمهور میهمان 
بام ایران می شود     

زلزله 2.2 ریشتری بلداجی را لرزاند    

کشف محموله اسباب بازي قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر: 
کاهش 90 درصدی بارش های چهارمحال و بختیاری

قاسم ســلیمانی دشــتکی در نشست ستاد تســهیل و رفع 
موانع تولید اســتان، اظهار کرد: بانک ها و واحدهای تولیدی 
به مصوبات جلســات کارشناســی که پیش از جلســه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید برگزار می شود، پایبند باشند.وی 
با اشاره به ســفر معاون اول رییس جمهور به استان در هفته 
جاری، تصریح کرد: بررســی موانع اقتصاد مقاومتی از جمله 
مشکالت بانکی از مواردی اســت که در این سفر انجام خواهد 
شد.سلیمانی دشتکی افزود: بانک ها آمادگی الزم درخصوص 
ارائه گزارش عملکرد را داشــته باشــند. در ادامه این نشست 
سید نعیم امامی رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری، گفت: تا کنون 93 جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید برگزار شــده که 949 مصوبه اجرا و در حال 
اجرا می باشد. وی با اشاره به اینکه سه طرح در سفر معاون اول 
رییس جمهور به استان بهره برداری خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: این ســه طرح، فوالد ســفید دشــت، ورق های پوشش 
دار تاراز و نســاجی حجاب شهرکرد هســتند.در این نشست 
مشــکالت هفت واحد تولیدی از جمله تعیین تکلیف بدهی 
مالیاتی، تقسیط بدهی بانکی، توقف اجرائیه و رفع مسدودیت 

حساب بانکی بررسی و راهکار  ارائه شد.

بررسی مشکالت هفت واحد 
تولیدی و صنعتی در استان

در شهر

حجت االسالم  محمدعلی نکونام در نشســت ماهانه ائمه 
جمعه اســتان به مســئله آب استان اشــاره کرد و گفت: 
این روزها مســئله آب در اســتان به یکی از مسائل جدی 
و مطالبات مردمی تبدیل شــده است که طبعا ائمه جمعه 
نیز در این مســئله می خواهند نقش صحیــح و تاثیرگذار 
مطابق با شرایط و امور حاکم، داشته باشند که هم وظیفه 
انجام شود و هم تبعات نداشته باشد. امام جمعه شهرکرد 
اختالف بین مسئوالن اســتان و وزارت نیرو بر سر میزان 
برداشت آب استان را یکی از دغدغه های جدی این روزها 
در مسئله آب اســتان بیان  کرد و گفت: وزارت نیرو مدعی 
است که استان چهارمحال وبختیاری طلب چندانی از آب 
ندارد و تقریبا نزدیک میزان تخصیصی ، برداشــت داشته 
است درحالی که مسئوالن اســتان معتقد هستند استان 
خیلی کمتــر از مقدار تخصیصی برداشــت کرده و فاصله 

زیادی با آن مقــدار دارد. نماینده ولی فقیه در اســتان با 
تاکید بر اینکه تنها راه شــفاف شــدن میزان برداشت آب 
استان »نصب کنتورهوشمند« است، افزود: مطالبه جدی 
مســئوالن اســتان از وزارت نیرو برای رفع این اختالف 
»نصب کنتور هوشــمند« اســت که وزارت نیــرو در این 
راستا باید به شکل جدی و با ســرعت و به دور از هرگونه 
بهانه تراشی اعم از نبود اعتبار و مرسوم نبودن نصب کنتور 
و امثال اینها، نســبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کند. 
وی تاکیدکرد: در چنین اســتانی که اختالف در برداشت 
آب بسیار قابل توجه و حساسیت برانگیز است و بی توجهی 
نســبت به آن تبعات ســنگین و جبران ناپذیری را برای 
استان و کشور به دنبال خواهد داشت باید میزان برداشت 
آب شفاف و دقیق از طریق کنتور هوشمند مشخص شود. 
نماینده ولی فقیه در اســتان توجه جدی به حق و حقوق 

مردم استان چهارمحال وبختیاری در مسئله آب را از دیگر 
دغدغه های امروز در مسئله آب عنوان کرد و گفت: نگرانی  
و دغدغه ای که در اصل مسئله آب وجود دارد آن است که 
مبادا »حق و حقوق مردم اســتان چهارمحال وبختیاری« 
در مسئله آب فدای البی گری های و بازیگری های سیاسی 
شود و استان به حقی که در مســئله آب دارد، نرسد. وی 
تاکیدکرد: مطالبه جدی مردم از مسئوالن به ویژه وزارت 
نیرو آن است که حق و حقوق استان و مطالباتی که دارند 
در مسئله آب به شــکل جدی مورد توجه قرار گیرد تا آب 
مایه اختالف و تفرقه در بین مردم، اقوام و استان ها نشود. 
امام جمعه شهرکرد خاطرنشــان کرد: شأن و جایگاه ائمه 
جمعه در مســئله آب نیز اقتضا می کند که مسائل اصلی و 
ریشه ای در این مسئله بیان شود و از ریز شدن در مسائل 
به شــکل جدی خودداری کنند؛ چرا که ریزشدن در این 
مسئله نه تنها مایه اختالف بین مردم شــهرها و روستا با 
یکدیگر خواهد شــد بلکه شــأن و جایگاه امامت جمعه را 
مخدوش خواهد کرد. نماینده ولی فقیه در اســتان تاکید 
کرد: بنابراین مطالبه و حرف همه مســئوالن، در خصوص 
مســئله آب باید تامین حق و حقوق مردم استان باشد و 
سخنی غیر از این نیز نباید وجود داشته باشد و از هرگونه 

اختالف در این امر پرهیز شود.
 امام جمعه شــهرکرد در جمع بندی این بخش از سخنان 
گفت: مردم نیز در مســئله آب با نهایت عقالنیت و تدبیر 
مطالبات خــود را پی خواهنــد گرفت و بهانه به دســت 
بیگانه نمی دهند و بیش از حق خود هم مطالبه ای ندارند. 
حجت االسالم نکونام در ادامه بر حفظ شأن و جایگاه ائمه 
جمعه تاکیدکرد و گفت: متاسفانه  در کالن امر ائمه جمعه 
با کرامت و تکریم پشتیبانی و مدیریت نمی شوند . نماینده 
ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه نارسایی ها و کمبودها  
نباید ائمه جمعه را از عمل به رســالت اصلی خودشان باز 
دارد، تصریح کرد: اگر چه تشــکیالت حمایت درســت و 
درخور شأن و جایگاهی از ائمه جمعه ندارد و متاسفانه از 
نواحی برخی افراد و تریبون هایی هم به طور کامال حساب 
شــده جایگاه ائمه جمعــه و نمازهای جمعــه را تضعیف 
می کنند، اما ائمه جمعه باید با بردباری و صبر به رســالتی 
که بر عهده آنان گذاشته شده اســت، عمل کنند که البته 
بیان مطالبات و دغدغه ها به جای خودش محفوظ است و 
به موقع خود باید بیان شود. وی تصریح کرد: ائمه جمعه با 
تمام این مشکالت و نارسایی هایی که با آن مواجه هستند 
می توانند 90 درصد از این مشــکالت را بــا نوع مدیریت 
خودشــان برطرف کنند. امام جمعه شــهرکرد در پایان 
خاطرنشان کرد: بنده در طول این 27 سالی که در کسوت 
امامت جمعه قــرار دارم به این نتیجه رســیده ام که امام 
جمعه باید روی پای خودش بایستد و مدیریت و اداره امور 
مربوط به خــودش را خودش به دســت گرفته و مدیریت 
کند و وابســته به دولت ها و مســئوالن نباشد و مردم هم 
به خوبی به نقــش ائمه جمعه واقف هســتند و حمایت و 

پشتیبانی الزم را خواهند داشت.

نگرانی  و دغدغه ای 
که در اصل مسئله 

آب وجود دارد 
آن است که مبادا 

»حق و حقوق 
مردم استان« در 
مسئله آب فدای 

البی گری های 
و بازیگری های 
سیاسی شود و 

استان به حقی که 
در مسئله آب دارد، 

نرسد

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:

توجه جدی به حقوق مردم در مسئله آب

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: مطالبه و حرف همه مســئوالن، مــردم  و دغدغه مندان و 
دلسوزان استان در خصوص مسئله آب به مسئوالن ملی و وزارت نیرو باید » تامین حق و حقوق مردم استان« 
 باشد و سخنی غیر از این نیز نباید وجود داشــته باشــد و از هرگونه اختالف در این امر پرهیز شود که مایه

 سوء استفاده دشمن نشود.
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سخنگوی ستاد اربعین گفت: گذرنامه و روادید زائران اربعین قبل 
از رسیدن به پایانه های مرزی کنترل می شود.

حمیدرضا گودرزی اظهار داشــت: از مردم می خواهیم تا فرصت 
باقی است در سامانه ســماح ثبت نام کرده و پس از ثبت اطالعات، 
برای دریافت روادید از طریق دفاتر مجاز حج و زیارت اقدام کنند. 
وی ادامه داد: موضوع مهم امسال بیمه زائران است. از تمامی زائران 
درخواســت می کنیم هنگام ثبت نام هزینه های بیمه را پرداخت 
کنند چرا کــه در صورت بروز مشــکل برای آنها در کشــور عراق 
تمامی هزینه ها بر عهده دولت است. امســال هزینه های درمانی 
 در عراق افزایش چشمگیری داشته اســت و می توان گفت هزینه

 پرداخت شــده بــرای بیمــه بســیار کمتــر از هزینــه درمان 
سرماخوردگی در عراق بدون بیمه اربعین است.

سخنگوی ستاد اربعین با تکذیب ورود به خاک عراق با کارت ملی 
در دو روز پایانی تاکید کرد: ماموران پلیس در شــهر مهران از پل 
زائر مجوزهــای قانونی افــراد را کنترل کــرده و در صورت همراه 

نداشتن گذرنامه و روادید از ادامه سفر افراد جلوگیری می شود.
گودرزی افزود: در شلمچه کنترل مجوزهای قانونی، از پل مقاومت 

و در چزابه  هم کنترل ها در محدوده بستان انجام می شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص میزان 
درآمد هر یک از کودکان کار و خیابان در طول شبانه روزگفت: 
بر اســاس مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خیابان روزانه 
۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارنــد و می توان میانگین درآمد 

روزانه کودکان کار را ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان اعالم کرد.
حبیب ا... مســعودی فرید، ضمن تاکید بر سرپرســت داشتن  
اکثریت کــودکان کار و خیابان اظهار کرد: بر اســاس مطالعات 
انجام شده و بررســی وضعیت کودکان کار و خیابان، ۹۰ درصد 
آنان دارای خانواده بوده و تنها ۱۰ درصد از آنها که بیشــتر جزو 

کودکان اتباع بیگانه به شمار می آیند بی سرپرست هستند.
وی در ادامه ضمن بیان آنکــه اغلب کــودکان کار و خیابان از 
شهرستان های محروم وارد تهران می شــوند اظهار کرد: تعداد 
قابل توجهی از کودکان خیابانی از اســتان ها و شهرستان های 

محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان به تهران می آیند.
 معــاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور همچنین 
تاکید کرد: خانواده های محروم با هدف تکدی گری وارد شــهر 
تهران شــده و به این خاطر که فرصت ها بــرای تکدی گری در 
پایتخت فراهم است، در آمد قابل توجهی نیز به دست می آورند.

فرید در ادامه خاطر نشان کرد: بر اســاس آیین نامه ساماندهی 
کودکان کار و خیابان، تعیین فضا برای نگهداری و ســاماندهی 
کودکان کار بر عهده شهرداری هاست و شهرداری تهران نیز در 

این زمینه باید با سازمان بهزیستی همکاری داشته باشد.

به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اداره کل زنــدان های اســتان 
اصفهان،جلسه هیئت مدیره ستاد دیه اســتان با حضور اکثریت اعضا 

تشکیل شد.
در این جلسه که قبل از ســاعت کاراداری در محل ستاد دیه برگزار شد 
گرجی زاده مدیرکل و نایب رییس هیئت مدیره ســتاد دیه استان در 
طی سخنانی از حضور و مشارکت تمامی خیرین در این زمینه قدردانی 
کرد. وی در ادامه با اظهارخرسندی از کمک ها و مشارکت های مردمی 
در سال جاری گفت: استان اصفهان از جمله اســتان های نمونه و بارز 
کشوری است که در امر کمک و مشــارکت مردمی در آزادی زندانیان 
 جرائم غیرعمد نقش فعالی داشــته و رتبه ســوم درکشــور را کسب 
نموده است. مدیرکل زندان های اســتان در ادامه این جلسه همچنین 
به پرونده ۱5 زندانی محکوم جرائم غیر عمد مالی رســیدگی کرد که با 
موافقت دیگراعضــا، زمینه آزادی آنان از زندان مهیا شــد. گرجی زاده 
در ادامه گفت: تعداد ۱5 زندانی با کل بدهــی ۱۴7655۰۰۰۰۰ریال 
مورد بررســی قرار گرفت که مبلغ 57۲8۰۰۰۰۰۰ریال آن با گذشت 
شکات، کسر و  مبلغ 8۹۰۰۰۰۰۰۰ریال از طرف خود محکوم پرداخت 
و مابقی ازمحل شیوه نامه و بانک های عامل پرداخت شد. وی در ادامه 
و در تکمیل این خبــر تصریح کرد: این امر شــامل 5 نفر با محکومیت 
پرداخت دیه از زنــدان هــای گلپایگان،زرین شــهر،فریدن،کانون و 
زندان مرکزی شــده و تعداد ۱۰نفر نیز با محکومیت مالی از زندان های 
مرکزی،شهرضا،لنجان،خمینی شهر و فریدن مشمول آن قرار گرفتند 

که اکثرا در سال جاری در زندان ها بازداشت شده بودند.
گرجــی زاده در پایان اظهارامیــدواری کرد با کمــک و همکاری های 
همه جانبه مددکاران و مســئوالن زندان ها بنا داریم با فوریت به محض 
ورود افراد محکوم مالی به زندان ها ســریعا پرونده ها تشکیل شود و در 

ستاددیه استان مورد بررسی و رسیدگی قرارگیرد.

کودکان محــروم از پدر و مادر بــه علت کمبودهــای عاطفی و 
اقتصادی دچار افت روحی و تحصیلی بیشــتری نســبت به سایر 

کودکانی که پدر و مادر را در کنار خود دارند، می شوند.
 مریم قاســمی روانشــناس ، با اشــاره به افت تحصیلی و به هم 
ریختگی روحی در کودکان طالق، اظهار داشــت: یکی از تاثیرات 
رفتاری حاصل از طالق اضطراب است به نحوی که پس از طالق 
بالفاصله میزان اختالالت روانی کــودکان باال می رود. وی با بیان 
اینکه این گونه اختالالت روانی در بین پســران بیش از دختران 
اســت، تصریح کرد: فرزندان طالق اغلب به اختالالت عاطفی و 
افت تحصیلی دچار می شــوند همچنین فرزندانی که در محیطی 
خالی از محبت بزرگ می شوند، از سیر تکاملی رشد بی بهره می 

مانند. 
قاســمی  افزود: عــالوه بر افت تحصیلــی، کودکانی کــه  پدر و 
مادرشــان از هم جدا شــده اند، از مهر و نوازش دو طرف سیراب 
نیســتند و اغلب با تشــنگی عاطفی مواجهند و بعید نیســت در 
جســت وجوی محبت، به دام دوســتان ناباب بیفتنــد و عفت و 
پاکدامنی خود را از دست بدهند. وی همچنین با اشاره به راهکار 
خود نســبت به والدین این کودکان، گفت: پــدر و مادرهایی که 
طالق می گیرند و جدا از هم زندگی می کنند نباید ســعی داشته 
باشند برای ایجاد تنفر، در گوش کودک، بدی های طرف مقابل را 
بگویند و او را نسبت به یکدیگر بی اعتماد کنند تا محبت کودک 
را به ســمت خود جلب کنند چرا که در این صورت نتیجه عکس 

می گیرند و کودک احساس بی اعتمادی می کند. 

دوستان ناباب در کمین فرزندان طالق

سخنگوی ستاد اربعین:

افراد فاقد گذرنامه به مرزها نروند

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی اعالم کرد:

میانگین درآمد روزانه »کودکان کار«

مدیرکل زندان ها ونایب رییس هیئت مدیره ستاد دیه خبرداد: 

موافقت با آزادی 15 زندانی 
با مسئوالنجرائم غیرعمد در اصفهان

رییس پلیس پیشــگیری ناجا با اشــاره به تاکید فرمانده نیروی 
انتظامی بر اولویت پیشگیری نســبت به دیگر مسائل انتظامی، 
از پذیرش مسئولیت گسترده از ســوی این پلیس در ایام اربعین 
حســینی)ع( خبر داد. ســردار محمد شــرفی در نشست شور 
عمومی پلیس پیشــگیری ناجا با اشــاره به تحول این پلیس در 
حوزه پذیرش مســئولیت ها، گفــت: با توجه به تاکیــد فرمانده 
نیروی انتظامی مبنی بر اولویت پیشگیری نسبت به دیگر مسائل 
انتظامی، امســال نسبت به سال های گذشــته پلیس پیشگیری 
بیشــترین مســئولیت را در برنامه های ناجا به عهده گرفته که 
می توان به مســئولیت این پلیس در مراســم اربعین اشاره کرد.  
وی با بیان اینکه پلیس پیشگیری ناجا با تمام ظرفیت، امکانات و 
استعداد خود در این کنگره عظیم شرکت می کند بر اهتمام ویژه 
کلیه رده های نیروی انتظامی برای برگزاری باشــکوه این مراسم 

بزرگ در امنیت کامل تاکید کرد.
سردار شــرفی با برشــمردن 6 اصل محوری و کارکردی پلیس 
پیشــگیری، با عنوان توکل به خدا، انســجام و مسئول ســازی، 
برنامه ریزی، دقت و انضباط، تحرک،ســرعت، خالقیت و نوآوری 
گفت: این اصول باید همواره راهنمای عمل کارکنان باشــد. وی 
با اشــاره به ایجاد تحول مدیریتی برگرفتــه از همدلی در پلیس 
پیشگیری، گفت: در مجموعه پلیس پیشگیری همدلی یک نعمت 

بسیار بزرگ است. رییس پلیس پیشگیری ناجا، وجود سند تحول 
در حوزه  برنامه ریزی را یادآور شد و گفت: برنامه های این پلیس، 
همراه کردن دیگران از جمله فرماندهان و مسئوالن با این پلیس 

است تا منابع ما افزایش پیدا کند.
این مقام ارشــد انتظامی با تاکید به اینکه تحــول در آموزش و 
حرکت جهــادی در آن موجب افزایش وســعت حــوزه صیانت 
 و پیشــگیری جرائم و کاهش تخلفات ســازمانی شــده است، 
تصریح کرد: ما در بیشتر شاخص ها رشد قابل توجهی داشته ایم و 
بر اساس آمارهای کنونی، بیشترین صیانت در پلیس پیشگیری 
وجــود دارد. وی افزود: در برنامه های هفته ناجا نیز ما نســبت به 
منابع محدودی که داشتیم تحول بسیار خوبی در کیفیت و کمیت 
ایجاد کردیم و برنامه های بسیار خوبی را به اجرا گذاشتیم. سردار 
شــرفی، تحول در منابع و درآمد را نیز از جمله دیگر برنامه های 
پلیس پیشگیری دانســت که سبب رشد و پیشــرفت در دیگر 
اقدامات خواهد شد. رییس پلیس پیشگیری ناجا به برنامه نیروی 
انتظامی در جهت تحول کالنتری ها اشاره و تاکید کرد: مردم در 
چند موضوع از کالنتری ها انتظارات بیشتری دارند که می توان به 
منابع انسانی، ساختار، پشــتیبانی، فن آوری و صیانت اشاره کرد 
و بایســتی هرچه زودتر اقداماتی در جهت بهبود این شاخص ها 

انجام شود.

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان از اجرایی شــدن فاز دوم توزیــع اصفهان کارت 
یکصد هزار ریالی ویژه حمل و نقل درون شهری در میان 
دانش آموزان تحت حمایــت خیریه هــا و دانش آموزان 

مدارس استثنایی تا اواخر آبان ماه خبر داد.
مسعود مهدویان فر از اجرایی شدن فاز دوم توزیع اصفهان 
کارت یکصد هزار ریالی ویژه حمل و نقل درون شهری در 
میان دانش آموزان تحت حمایت خیریه ها و دانش آموزان 
مدارس استثنایی تا اواخر آبان ماه خبر داد. جلسه کمیته 
مساعدت به دانش آموزان کم بضاعت با حضور مدیر امور 
اجتماعی و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان و 
نمایندگان سازمان های مشــمول فاز دوم طرح در دفتر 
مدیریت امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 

اصفهان برگزار شد.
در این نشست، مســعود مهدویان فر مدیر امور اجتماعی 
و مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اتمام فاز اول این طرح در ماه گذشــته گفــت: در فاز اول 
توزیع بیــش از ۹ هزار قطعه اصفهــان کارت یکصد هزار 
ریالی ویژه حمل و نقل درون شــهری بــه منظور توزیع 
در میان واجدین شــرایط در اختیار ســازمان بهزیستی 

 و کمیته امــداد امــام خمینــی )ره( قــرار گرفت. وی 
ادامه داد: در فاز دوم توزیع بیش از 5 هزار قطعه اصفهان 
کارت در اختیــار نماینــدگان خیریه هــای دارای مجوز 
فعالیت و نماینده اداره استثنایی آموزش و پرورش استان 

اصفهان قرار خواهد گرفت. 
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: طبق مصوبه شــورای اسالمی شهر 
اصفهان، این کارت ها طبق لیست اسامی ارائه شده توسط 
خیریه ها و نماینده اداره اســتثنایی آموزش و پرورش تا 
اواخر آبان ماه به منظور توزیــع در اختیار نمایندگان قرار 

خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان توزیع کننده کارت ها با 
در نظر گرفتن تدابیر ویژه از جمله انتخاب شــاخص کد 
ملی افراد به عنوان شاخص شناســایی مشموالن طرح، 
تالش کنند توزیع کارت هــا در فاز دوم نیــز به گونه ای 
صورت پذیرد که هیچ گونه هم پوشــانی اتفــاق نیفتاده و 
مشــموالن تنها از سوی یک ســازمان مورد حمایت قرار 

گیرند.
مهدویان فر در پایان ابراز امیــدواری کرد با اجرای موفق 
طرح در فاز دوم، فاز سوم توزیع نیز بالفاصله اجرایی شود.

رییس پلیس پیشگیری ناجا اعالم کرد:

حضور گسترده پلیس پیشگیری در مراسم 
اربعین حسینی)ع(

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرایی شدن فاز دوم توزیع کارت های حمل و نقل
 ویژه دانش آموزان کم بضاعت

یادداشت 

»مدتی اســت که نمی دانم چرا پسرم  سعید نریمانی
نافرمان شــده؟«»دیگر آن بچه سابق 
نیست ،پرخاشگر و کنجکاو شده است«،»دختر من از وقتی به 
کالس باالتر رفته، کال عوض شده .قبال دست چپ و راستش را 
نمی شناخت اما حاال...«ممکن است در برخورد با دوستان و یا 
اقوام خود با حرف هایی از این قبیل روبه رو شــده باشید که در 
آن پدر یا مــادری از اوضاع جدید فرزندش گله مند اســت . با 
کمی کنجــکاوی می توان دریافت که نوجــوان مورد بحث در 

یکی از حیاتی ترین دوران زندگی خود بسر می برد.
انســان از بدو تولد تا ســالمندی مراحلی را درمســیر رشــد 
می پیماید که یکی از حیاتی ترین مراحل آن، دوران بلوغ است. 
از نظر لغوی، بلوغ به معنای »رســیدن به رشد« است؛ برخی 
مرحله بلوغ را یک مرحله بحرانــی می دانند که در جریان یک 
تحول به  وجــود می آید و دارای شــرایط و ویژگی های خاصی 
است. زمان ظهور بلوغ در شــخص به عوامل مختلفی بستگی 
دارد .شرایط مکانی و زیســت محیطی از جمله عوامل مهم در 
زمان فرارســیدن بلوغ است.به همین ســبب عده ای زودتر و 
عده ای دیرتر از زمان مشخص شــده به بلوغ می رسند.یکی از 

آسیب های بلوغ در جامعه ما ، بلوغ زودرس است.

»بلوغ زودرس« پدیده ای است که به  دلیل طی نشدن مراحل 
طبیعی رشد درنوجوان ایجاد می شــود و اخیرا هم در جامعه 
مــا افزایش پیدا کــرده اســت.در حقیقت به ســبب عواملی 
چون ســبک زندگی ،پیشــرفت فن آوری ،عدم تحرک،تغذیه  
نامناسب و ... سن بلوغ در جامعه ما در حال پایین آمدن است. 
این پدیده باعث ایجاد نگرانی و ترس در ذهن کودکان و والدین 
شده است .به گونه ای دغدغه اصلی بســیاری از خانواده ها در 

مورد نوجوانان خود نوع برخورد در امر بلوغ زودرس است.
تغییــرات ناگهانی و مهمی کــه از لحاظ جســمی در نوجوان 
اتفــاق می افتــد، در کنار دگرگونــی  در عالیــق ، نگرش ها ، 
احساســات، روابط و ...، رفتار و کردارهای تازه ای را در نوجوان 
سبب می شــود و اغلب با بروز مشــکالت جدیدی که موجب 
عدم سازگاری نوجوان با محیط می شــوند )مشکالت مرحله 
نوجوانی(، همراه هســتند. این تغییرات ویژگی خاصی به این 
دوران می بخشــند که آن را بــه عنوان یک مرحلــه انقالبی و 
مشکل از رشــد می شناســند و در تعابیری آن را به مانند یک 
مرحله بحرانی معرفی می کنند. اطالق چنین عنوانی به دوران 
بلوغ، شاید به دوران ارســطو باز می گردد.  این تغییرات ممکن 
است در برخی نوجوانان احســاس گناه ایجاد کند و در دفعات 
بعدی که تغییرات جدید با تکرار همراه می شــوند )مثل عادت 
ماهانه در دختران و احتالم شبانه در پســران( این احساسات 
شدیدتر می شــود، به گونه ای که نوجوان به تدریج دید منفی 

نســبت به خودش پیدا می کند و نمی توانــد نگرش مطلوبی 
نسبت به خود داشته باشد.

احساس دیگری که غالبا گریبانگیر نوجوان می شود، حالت غم 
و اندوه فراوانی اســت که به طور طبیعی برای او پیش می آید. 
ترکیب پیچیده ای از احساس غم و اندوه و احساس گناه باعث 
گوشه گیری و انزواطلبی و گریز از جامعه و اطرافیان می شود.

میل بــه سرکشــی و ماجرا جویــی در وجود نوجوان شــعله 
می کشد.احساســات و عواطف جدیدی که فراتر از احساسات 
دوران کودکی اســت در وجود وی نمایان می شود که غالبا با 

اعتقادات مذهبی در کشمکش است.
در فرهنگ ها و جوامعی که نوجوان از آثار این تغییرات بی اطالع 
می ماند، بــا بروز ایــن دگرگونی ها، با نگرشــی منفی برخورد 
می شود و صحبت از این مســائل به ویژه بین نوجوان و والدین 
مایه خجلت و شرمسازی اســت و واکنش های منفی نوجوان 
شدیدتر خواهد بود. خوشــبختانه در جامعه ما هم مدتی است 
که تابوی بلوغ و پیامدهای آن شکســته شده است و خانواده ها 
با این مســئله برخوردی منطقــی و غیر متعصبانــه دارند.  از 
دیگر تغییرات بلوغ در پســران احســاس مردانگی و تمایل به 
قدرت نمایی اســت. نوجوان به بلوغ رســیده ســعی می کند 
رفتاری فراتر از سن خود نشان دهد . این رفتار شباهت زیادی 
بــه رفتارهای پدر خانواده یــا برادر بزرگ تر او دارد.احســاس 
قدرت یافتن نوجوان ارتباط مســتقیمی با  تغییــرات ثانویه 

جسمی دارد. معموال پسرانی که در گروه همساالن خود زودتر 
از دیگران با تغییرات ثانویه مواجه می شــوند، قدرت رهبری و 

تسلط بیشتری بر سایرین اعمال می کنند. 
هرچند تغییرات جســمی و جنســی بلوغ در بین دختران و 
پســران متفاوت اســت، ولی  این تغییرات تنهــا عامل وجود 
تفاوت های رفتاری نوجوانان پســر و دختر در برخورد با بلوغ 
نیســت. معموال عوامل مختلفی در تفــاوت واکنش دختران 
و پســران دخیل است. مثال  رفتارهای پرخاشــگرانه را در این 
دوران در بین پسران بیشــتر از دختران می توان دید، در حالی 
که دختران ممکن است به صورت گوشــه گیری و انزوا به این 
مسائل واکنش نشان دهند.میل به خودنمایی، استقالل طلبی 
و تصمیم گیری های شخصی، سرکشــی از فرمان پدر و مادر و  
اظهار نظر های بیش از اندازه از جمله حاالت دیگر بلوغ اســت 

که بین دو گروه دختر و پسر مشترک است.
نوجوانان با احســاس اســتقالل ، با رشــد و تحول روانی خود 
رفتارهایی از خود نشان می دهند که حاکی از پیام آنها مبنی بر 
رسیدن به استقالل است. در این جهت ممکن است با والدین، 
خانواده و  مســئوالن مدرسه کشــمکش هایی در زمینه های 
مختلف پیــدا کنند.دوران بلــوغ می توانــد دوران مهمی در 
شکل گیری شخصیت نوجوان باشد . سرکوبی و برخورد با آثار 

بلوغ می تواند مشکالت جبران ناپذیری را به همراه بیاورد.    
                       * با تشکر از دانش آموز کالس نهم،نوید جور کش

با بلوغ چه کنم؟

اخبار
پیشنهاد  سردبیر:

با بلوغ چه کنم؟

از آنجایی که چاقی را مادر بسیاری از بیماری ها می دانند برای 
برخوردار بودن از ســالمت بیشتر بهتر اســت مشکل چاقی تا 

وقتی خیلی جدی و پیشرفته نشده زودتر حل شود.
جلوی مشکل اضافه وزن و چاقی را نیز مانند هر مشکل دیگری 
هر چقدر زودتــر بگیریم هم راحت تر خواهــد بود و هم نتیجه 

بخش تر.
هفته گذشته رییس ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هم 
در اظهارنظری جالــب و البته مهم گفته اســت که 6۰ درصد 
کودکان ایرانی اضافه وزن دارند، بــه گفته دکتر دیناروند بهتر 
است بیشتر به فکر رعایت مصرف غذاهای سالم برای کودکان 
باشیم؛ مثال به جای مصرف انواع فســت فود و غذاهای آماده و 
نیمه آماده به ســمت مصرف غذاهای خانگی بــا کالری کمتر 
برویم. چطور می توان چنین عادتی را در خانواده ســامان داد،  
زیرا از سویی کودکان در سن رشــد هستند و تمام مواد غذایی 
برای رشــد آنها ضروری است و از ســوی دیگر باید مراقب باال 
نرفتن بیــش از حد وزن آنهــا هم بود ضمن اینکه متاســفانه 
عالقه زیادی به فســت فود و تنقالتی مانند چیپس و پفک هم 
در جامعه امروزی ما وجود دارد. باید دید چگونه می توان جلوی 
اضافه وزن کودک را گرفت تا آسیبی به روند رشد او وارد نشود 
و هم کاری کرد تا کودک بتواند تمام مــواد غذایی الزم را برای 
رشد خود دریافت کند. در این خصوص با دکتر پیام فرحبخش، 

متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی صحبت کرده ایم.
تفاوت رژیم کودکان و بزرگساالن

در مورد رژیم بزرگســاالن شــاخص توده بدنی در نظر گرفته 

می شــود، اما در مورد کودکان و نوجوانان زیر ۱8 سال ارزیابی 
با اندازه گیری وزن، قد و نســبت وزن به قــد و در نظر گرفتن 
منحنی های رشد لحاظ می شــود بعد با قرار دادن این اندازه ها 
می بینیم که کودک در چه مرحله ای از رشد قرار دارد و چگونه 

می توانیم به او کمک کنیم تا جلوی اضافه وزن او گرفته شود.
اگر نســبت وزن به قد بین 5 تا 85 درصد باشد یعنی منحنی 
رشد طبیعی خواهد بود، اما این نسبت اگر بین 85 تا ۹۰ درصد 
باشد اضافه وزن به حســاب می آید و اگر باالی ۹5 درصد باشد 

چاقی مفرط محسوب می شود.
در بســیاری از این موارد هم می شــود گفت این ابتال به دلیل 
مصرف بیش از اندازه انواع فست فود و تنقالتی است که باحجم 
کم و کالری بــاال، کودک را مســتعد ابتال بــه چاقی می کند، 
بنابراین اگر بخواهیم روش تغذیه ســالم را بــه کودکان خود 
ســفارش بدهیم در درجه نخســت باید برای کودک فعالیت 
فیزیکی مناسبی را در نظر بگیریم. چون در دنیای امروز اغلب 
بچه ها بیش از حد با موبایل و کنســول های بــازی و رایانه و... 
سرگرم هســتند که معموال فرصتی برای بازی های پرتحرک 

برایشان باقی نمی ماند.
ورزش، بازی

نخستین کار برای کودکی که اضافه وزن دارد این است که یک 
برنامه منظم ورزشــی برای او در نظر بگیریم، سبک بازی های 
او را از بازی های کم تحرک، دیجیتالی و ویدیویی به بازی های 
پرتحرک تغییر دهیم و برای اینکه بیشــتر بــه انجام این گونه 
بازی ها تشویق شود خودمان نیز او را همراهی کنیم. پس از آن 

هم باید با مشاور و متخصص و با در نظر گرفتن شرایط جسمی 
کودک برنامه غذایی خاصی برای او در نظر بگیریم.

 فراموش نکنید هیچ گونه رژیم غذایی را نباید سرخود و بدون 
مشورت با پزشک متخصص شروع کرد. 

البته با توجه به اینکه کودکان در سنین رشد قرار دارند، اهمیت 
این موضوع در مورد کودکان بسیار بیشتر است؛ زیرا اگر کاهش 
وزن فرزند کودک یا نوجوان ما براســاس اصول صحیح انجام 

نشود قطعا به آسیب به قد و رشد او منجر خواهد شد.
این اضافه وزن از کجا آمد؟

عواملی که باعث اضافه وزن در کودک می شوند متعدد هستند 
مثال می توان از رفتارهای غلط خانــواده یا خود کودک نام برد. 
بهترین کار این است که از همان ابتدا چیزهایی را که به اضافه 
وزن کودک و بقیه افراد خانواده منجر می شــود از سوپرمارکت 

خریداری نکرد.
 این سیاست عاقالنه ای اســت برای اینکه پدر و مادر در پیش 
بگیرند و به فرزند خود نیز آموزش دهند تا اگر قرار است خودش 
از سوپرمارکت یا بوفه مدرســه خرید کند بداند چه غذاهایی 

برای سالمت او مضر و چه چیزهایی مفید هستند.
کودکان، چاقی و فعالیت ورزشی

وقتی صحبت از مطالعه و کودکان به میان می آید نخســتین 
چیزی که به ذهن می رسد قصه و شعر کودکانه است که البته 
این کتاب ها هم الزم و ضروری هستند، اما فراموش نکنیم که 

گاهی باید درباره کودکان هم مطالعه کنیم.
کتابی که امروز برای شــما در نظر گرفته ایــم دقیقا در همین 

حوزه است یعنی کتابی درباره کودکان است تا برای کودکان!
»کودکان، چاقی و فعالیت ورزشــی« اثری است که به تازگی 
روانه بازار کتاب شده اســت، آن هم توسط ناشری تخصصی به 
نام نشر »ورزش«، اصل کتاب نیز به زبان انگلیسی توسط اندرو 
پی. هیلز، نیل ای. کینگ و نواال ام. بیرن نوشــته شده و توسط 
گروهی از مترجمان کتب ورزشی زیر نظر دکتر هادی روحانی، 
اســتادیار فیزیولوژی ورزشی پژوهشــگاه تربیت بدنی و علوم 

ورزشی به فارسی برگردانده شده است.
آنچه این کتاب را متمایز می کند توصیه  هایی کاربردی اســت 
که روش های نو و ابتکاری را برای پیشــگیری و کنترل چاقی 

کودکان به مخاطب ارائه می کند.
این کتاب در ۱۲ فصل بخش بندی شده است که با مرور تیتروار 
سرفصل ها متوجه می شــویم جوانب مختلف و مرتبط با چاقی 
مدنظر قرار گرفته اســت: اضافه وزنی، چاقــی و ترکیب بدن، 
فعالیت بدنی، رشــد و نمو، جنبه  های روانی - اجتماعی چاقی 
دوران کودکی، عادات فعالیت بدنی، عادات غذایی، ســنجش 
رفتار و عادات کودکان، برنامه  هایی برای پیشــگیری و کنترل 
چاقی دوران کودکی و... ازجمله مهم ترین عناوینی است که در 

این کتاب می توانید مطالعه کنید.
توصیه های کوتاه

معموال اضافه وزن به علت تغذیه غلط از همان ابتدای کودکی 
به وجود می آید ولی موضوع وراثت را هم نباید نادیده گرفت.

غذاهــای پرچــرب، پرنمــک و بیــش از حد شــیرین را هم 
 نباید به یکباره و به طــور کامل قطع کرد بلکــه به تدریج باید 

در برنامه غذایی کودک کمرنگ شود.

60 درصد کودکان ایرانی اضافه وزن دارند؛

تپل و دوست داشتنی اما... 

معموال اضافه 
وزن به علت 

تغذیه غلط از 
همان ابتدای 

کودکی به وجود 
می آید ولی 

موضوع وراثت را 
هم نباید نادیده 

گرفت

روانشناسی

اجتماعی بودن شهروندان درتعامل با دیگران معنا پیدا 
می کند که می توانند به حیاتشــان در زندگی اجتماعی  
ادامه دهند. از آنجا که پیچیده تریــن اتفاقات درهمین 
تعامالت ایجاد می شود، برقراری و حفظ ارتباطات سالم 
بین افراد تاثیر فوق العاده ای دارد. در زندگی امروز، برای 
رفع بســیاری از نیازهایمان به برقراری ارتباط با دیگران 
نیازمندیم، ارتباطی که موثر و مثبت باشد و از مشکالت 
و دغدغه های روزمره بکاهد. این یک واقعیت انکار ناپذیر 
اســت که خوش اخالقی و حس رفتار با دیگران ازعوامل 
موفقیت شهروندی است. بعضی از شهروندان ذاتی و به 
طورطبیعی خوش اخالق و خوش برخوردند و این یکی 

از مواهب الهی است که نصیب هر کس نمی شود.
کســی که دارای اخالق نیکوســت، باید خدا را با تمام 
وجودش شکر گوید، اما آن دســته از شهروندانی هم که 
چنین نیستند، می توانند حســن خلق و خوش اخالقی 
را در وجود خود زنده کنند و چنانچه درعمق جانشــان 
نفوذ کند، چه بســا طبیعت ثانویه آنان شود. در روایات 
برای خــوش اخالقی و خوشــرویی آثــاری همچون: از 
بین بردن گناهــان، زدودن کینه ها و جلب محبت خدا و 
مردم ذکر شده است. خوش  اخالقی، درسیره اجتماعی 
 پیامبر اکــرم، از جایــگاه واالیــی برخوردار اســت. به 
گونــه  ای که پیامبر)ص( هدف رســالت خــود را کامل 
کردن ویژگی  هــای واالی اخالقــی و در روایتی دیگر، 
کامل کردن خوش  اخالقی دانســته تــا آنجا که فرموده 
است: » اسالم همان اخالق نیک اســت. انرژي، نشاط و 
تحرک در زندگي انسان اســت، منوط به خوش اخالقی 
اوســت و تقویت روزی، تحکیم پیوند دوستی، سالمتی 
و ســعادت و... را به ارمغان می آورد.« گشــاده رویی از 
صفات برجسته ای است که درمعاشرت های اجتماعی، 
موجب جلب محبت می شود و در اثربخشی سخن فرد بر 

دیگران، اثری شگفت انگیز دارد.
برای داشتن حســن خلق و خوش رفتاری در تعامالت 
روزمــره اجتماعی باید درهمــه امور بــه خداوند منان 
توکل نمود و کم توقــع بود و کمتر راجع به مشــکالت 
 گذشته فکرکرد، به خاطر داشته هایمان شکر کنیم و بر 
نداشته هایمان حسرت نخوریم، همچنین ورزش کردن 
و مثبت اندیشــیدن هم در این زمینــه تاثیرفوق العاده 
عمیقی دارد. بخشي ازموفقیت هر شهروندی در اجتماع 
وابسته به چگونگي ارتباط او با سایر شهروندان در محیط 
زندگی شهرنشینی است. اینکه یک شــهروند چگونه با 
مردم برخورد می کند و براي آنهــا ارزش قائل بوده و در 
قبال آنان مسئولیت شناس باشد ضروری به نظر می آید.

خوش اخالقی
 بهترین خصلت اجتماعی

تماشای کوچولوهای نازنین و البته کمی تپل با لپ های درشت که با شــیطنت از ما دلربایی می کنند بسیار 
جذاب و دیدنی است، اما فراموش نکنیم که این اضافه وزن در کودکان خودش می تواند هشداری جدی برای 

مشکالت و عوارض بعدی باشد.
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پیشنهاد سردبیر: 
هنر فرش بافی احیا می شود

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

رییس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان گفت: کاشــان به عنوان یکی از پنج شهر 
نامزد پایتخت کتاب ایران توســط معاونت فرهنگی وزارت ارشــاد اسالمی 
انتخاب شده است. مصطفی جوادی مقدم در نشست خبری خود اظهار کرد: 
کاشان باید برای گرفتن عنوان پایتخت کتاب ایران با شهرهای اهواز، نیشابور، 
تبریز و شهرکرد رقابت کند. وی افزود: پس از ارائه برنامه ها و طرح های انجام 
شــده توســط شــهرهای نامزد برای معرفی پایتخت کتاب ایران اعتبار 10 
میلیارد ریالی برای توســعه فرهنگ کتابخوانی درقالب های کتاب و تجهیز 
کتابخانه داده می شود. رییس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان تصریح کرد: عنوان 
پایتختی کتاب ایران، کاشان را به عنوان یک شهر فرهنگی معرفی خواهد کرد 
و با توجه به اینکه شهرهای فرهنگی سالم ترین توریست ها را جذب می کنند 
می تواند در کنار جاذبه های تاریخی این شــهر در رشــد صنعت گردشگری 
تاثیرگذار باشد. جوادی گفت: کاشــان برای انتخاب شدن به عنوان پایتخت 
کتاب از سه ســال گذشــته برنامه ها و طرح های خود را اجرا کرده است و در 
سال های گذشته که اهواز و نیشابور این عنوان را دریافت کرده اند خرید کتاب 

رشد 35 درصدی داشته است.

240 هزارمبادله پستی در نیمه اول سال جاری در شهرستان نجف آباد انجام 
شده است. علی معینی رییس اداره پســت شهرستان نجف آباد افزود: ازمیان 
مبادالت پســتی بیش از140 هزاروارده و 102هزار صادره بوده که به صورت 

پست های پیشتاز، سفارشی، ویژه و عادی انجام گرفته است. 
وی افزود: مرسوله وارده به پســت این شهرستان روزانه به طور متوسط 943 
و صادرشده 687 فقره اســت. وی بیان کرد: با توسعه فناوری های نو، ساالنه 
20 درصد از این گونه مبــادالت فیزیکی کاهش و اســتفاده از فناوری های 

الکترونیکی در این مبادالت افزایش می یابد.
 معینی با اشــاره به انجام عملیات صدور کارت های ملــی اظهارکرد:در این 
مدت اداره پست این شهرســتان به بیش از 14 هزارو234 درخواست مردم 
برای تعویض و صدور کارت ملی هوشمند رسیدگی کرده که به زودی توزیع 
کارت های ملی صادر شــده نیز توسط شرکت پســت انجام خواهد شد. وی 
افزود: شرکت پست در راســتای ارتقای کیفی خدمات پستی مکانیزه کردن 
فرآیند ها، نرم افزاریکپارچه مبادله پستی و سامانه هوشمند همراه نامه رسان 

را به خدمت گرفته است.

شــهردار نطنز اظهار داشــت: همانند سال های گذشــته امسال نیز 
همایش یاوران کوچک امام حســین )ع( با همکاری انجمن هنرهای 
نمایشــی نطنز ویژه کودکان و نوجوانان زیر 13 سال در دهه اربعین 
از 24 لغایت 30 آبان ساعت 16:30 در فرهنگسرای کوثر شهرداری 
نطنز برگزار می شود. ســید محســن تجویدی با بیان اینکه در این 
همایش کودکان بــا برنامه هــای فرهنگی، مذهبی و هنری آشــنا 
می شوند، افزود: برگزاری نمازجماعت، عزاداری ،سخنرانی، مسابقات 
فرهنگی و مذهبی،تئاتر، ایستگاه های نقاشــی، شعر، مداحی و .... از 
برنامه های همایش بوده که تماما توســط خود کودکان و نوجوانان 
انجام خواهد شد. شــهردار نطنز با اشــاره به اینکه شناسنامه های 
عزاداری تهیه شــده برای این کودکان نیز برای هفتمین سال تمدید 
می شــود، تصریح کرد: از اقدامات قابل توجــه در برگزاری همایش 
 امســال، تشــکیل یک گروه منتخب از خــود این نوجوانــان برای 
برنامه ریزی و انجــام تمامی امــور همایش اســت. وی اضافه کرد: 

برنامه های هرشب همایش، به یاد کودکان کربالیی است .

معاون اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان، در گفت وگو با ایمنا، 
از افزایش تولید گوشت سفید در واحدهاي مرغداري هاي شهرستان 
دهاقان خبر داد. محســن مردانی با بیان این مطلب اظهار داشت: در 
6 ماهه  نخست امســال و در مرغداری های شهرستان دهاقان بیش 
از یک میلیون و 500 هزار قطعه جوجه، برای تولید گوشــت ســفید 
جوجه ریزی شده که نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش داشته 
است. معاون اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان، افزود: افزایش 
تعدد دوره هاي جوجه ریزي واحدهاي تولید نسبت به سال گذشته، 
افزایش ظرفیت برخي از واحدها و اســتفاده از تسهیالت سامانه رفع 
موانع تولید)بهین یــاب( در این افزایش عملکرد نقــش مهمي ایفا 
نموده و تولید گوشــت سفید شهرســتان را به بیش از 2700 تن در 
نیمسال اول رســانده است. وی خاطرنشــان کرد: در این شهرستان 
49 واحد مرغداری گوشتی با دارا بودن پروانه بهره برداری و ظرفیت 
تولید 931 هــزار و 500 قطعه جوجه در هر دوره، مشــغول فعالیت 

هستند.

کاشان، نامزد پایتختی 
کتاب ایران شد

انجام 240 هزار مبادله 
پستی در نجف آباد

برگزاری همایش یاوران 
امام حسین )ع( در نطنز 

تولید بیش از 2700 تن 
گوشت سفید در دهاقان

قاب روز

اســتاندار و مجمع نماینــدگان اســتان اصفهان در 
مجلس شــورای اســالمی در جریان ســفری یک 
روزه به شــهرضا ضمن بازدید از اماکن مختلف این 
شهرستان به استماع نظرات مســئوالن اجرایی این 
شهرستان و شهرستان دهاقان پرداختند و مصوباتی 
را برای پیگیری و طرح این مسائل در مجلس شورای 

اسالمی، مقرر کردند.

سفر استاندار و مجمع 
نمایندگان استان اصفهان

به شهرضا

امام جمعه چادگان گفت: مدیران اســتان به دور از نگاه فصلی 
به منطقه تفریحی عمران چادگان، الزم اســت نســبت به حل 

مشکالت آن اهتمام ویژه داشته باشند.
حجت االسالم ابوالفضل سلیمانی با محکوم کردن بد عهدی ها 
و رفتار حقیرانه آمریکا در مقابل ایران، اظهار کرد: افشــا شدن 
چهره های نامزدهای انتخابات آمریکا بی شــرمی و رســوایی 

بزرگی است.
وی آمریکا را کشوری توصیف کرد که به هیچ طریقی نمی توان 

روی آن حساب باز کرد.
حجت االسالم ســلیمانی با اشاره به افشا شــدن فساد اخالقی 
رقبا در آستانه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و نیز رسوایی 
آنان در مســائل اخالقی گفت: حضور پر شــور و آگاهانه مردم 
در راهپیمایی 13 آبان، مســائل زیادی را برای دشــمن روشن 

ساخت.
وی با بیان اینکه کســی که بــذر داعش را پاشــیده آمریکای 
جنایتکار است؛ افزود: آمریکا نه تنها برای مردم مظلوم سوریه و 
یمن دلســوزی نمی کند؛ بلکه عربستان سعودی نیز به پشتوانه 
 آمریکا و در اختیار داشــتن ســالح و امکانات جنگــی بر یمن

ظلم می کند.
وی با بیان اینکــه باید در این رابطه با عمق بیشــتری فکر کرد، 
عنوان داشــت: حال ما چگونه می توانیم مشکالتمان را با کسی 

حل کنیم که خودش مشکل زاست؟
نماینده ولی فقیه در چادگان در بخش دیگری از اظهارات خود 
با تاکید بر لزوم اهتمام ویژه مدیران استانی در اداره امور دهکده 
عمران گفت: این شهرستان نیز پا به پای استان و کشور باید رو 

به جلو پیش برود نه اینکه در جا بزند.
وی افزود: نباید به ایــن منطقه مهم نگاه فصلی داشــت و دید 

استان باید در این مورد عوض شود.
حجت االســالم ســلیمانی مســائل فرهنگی را از دغدغه های 
مسئوالن در شهرســتان چادگان عنوان کرد و گفت: با توجه به 
شرایط خاص شهرســتان و ورود حجم باالی مسافر و گردشگر 
الزم است در این خصوص تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شود.

امام جمعه چادگان تاکید کرد:

لزوم اهتمام ویژه مدیران استان 
برای دهکده عمران چادگان

مرتضی صفاری نطنزی با اشاره به برنامه ریزی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بــرای ارائه چهارمین گــزارش از روند اجرای برجام، 
گفت: بر اساس توافق هســته ای، آژانس بین المللی انرژی اتمی 

مسئول رسیدگی و بررسی تعهدات ایران در اجرای برجام است.
نماینده مردم نطنز در مجلس شــورای اسالمی، ادامه داد: پس از 
اجرای برجام، تاکنون سه گزارش از سوی آژانس درباره عملکرد 
ایران در اجرای برجام منتشــر شــده، که هر ســه گزارش موید 
پایبندی ایران به توافق هسته ای و تعهداتش در این عرصه بوده 
و قطعا گزارش آتی نیز در همین راســتا خواهد بود. وی افزود: به 
نظر من مسئله بررسی عملکرد گروه 1+5 در اجرای برجام، جزو 
تعهدات آژانس نیســت و در توافق هســته ای برای رسیدگی به 
این موضوعات، کمیته مشترک تعبیه شــده است تا ایران بتواند 

شکایت خود از بدعهدی طرف مقابل را مطرح و رسیدگی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بر اســاس گزارش 
اخیر مجلس، کشــورهای غربی به تعهداتشان در راستای برجام 
به ویژه در حوزه بانکی و مالی عمل نکرده اند، بنابراین دســتگاه 
دیپلماسی باید با دقت و جدیت این موضوعات را پیگیری کند تا 

حقوق حقه ملت ایران به دست آید.

نماینده  مردم دو شهرســتان کاشــان و آران و بیدگل در مجلس 
شورای اسالمی دریاچه نمک را گنج پنهان منطقه خواند و اضافه 
کرد: دریاچــه نمک، ظرفیت گســترده ای برای بهــره برداری و 

استحصال مواد معدنی دارد.
ســیدجواد ســاداتی نژاد با بیان اینکه یکی از قطب های صنعتی 
آینده  آران و بیدگل در حاشــیه  این دریاچه شکل خواهد گرفت 
اذعان کــرد: با وجود اینکــه دریاچه  نمک بیــن آران و بیدگل و 
اســتان های قم و سمنان مشــترک اســت، تنها راه دسترسی و 
بیشترین مســاحت آن در آران و بیدگل قرار دارد. وی مهم ترین 
موضوع در رابطه با بهره بــرداری از دریاچه را احیای ظرفیت های 
آن عنوان کرد و گفت: مجوز بهره برداری از دریاچه نمک در حال 
حاضر، در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که وابسته 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت قرار دارد که این مطلب 
نگرانی هایی را در بین برخی مردم آران و بیدگل ایجاد کرده است.

ســاداتی نژاد به انعقاد این قرارداد بهره برداری به مدت 25 سال 
اشاره کرد و افزود: حدود 15 ســال از مدت این قرارداد گذشته و 
این شرکت است که باید نحوه  استفاده از دریاچه نمک را مشخص 
کند. وی مزایــده  بهره بــرداری از دریاچه  نمک را یادآور شــد و 
خاطرنشــان کرد: اینکه بهره برداری از دریاچه  نمک توسط چه 
شرکت و منطقه ای انجام می شود مطالب حاشیه ای است و نباید 
به آن پرداخت، مهم استفاده از ظرفیت دریاچه نمک و استحصال 

مواد معدنی موجود در آن است.

نماینده مردم نطنز در مجلس:

کشورهای غربی به تعهدات برجام 
عمل نکرده اند

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

مهم نیست بهره برداری از دریاچه 
نمک از چه منطقه ای باشد

مسئول دفتر زیارتی راهیان نور خوانســار اشاره به اهمیت 
زیارت اربعین اظهار کرد: در مســیر زیــارت هر چه ارتباط 
قلبی بیشتر باشد کسب فیض نیز بیشتر خواهد بود و اربعین 
نیز امری اســت که مکتب را زنده و بانشــاط نگه می دارد. 
سعید ســعادتیار با بیان عالقه مردم به زیارت به ویژه زیارت 
اربعین حســینی گفت: این زیارت یک سفر معمولی نیست 
بلکه یک همایش سیاسی مذهبی است چرا که مرکب این 
راه شوق و محبت اســت. وی در ادامه به افزایش دو برابری 
زائران خوانساری در اربعین اشاره کرد و افزود: سال گذشته 
از شهرستان خوانسار تعداد 200 نفر در سامانه سماح ثبت 
نام شــدند که امســال این میزان به 400 نفر رسیده است. 
وی اضافه کــرد: این رقم غیر از افرادی اســت که به صورت 
انفرادی اقدام به تهیه ویزا کرده اند که با احتســاب این افراد 
حدود 500 نفر امسال از شهرستان خوانسار به زیارت اربعین 
مشرف خواهند شد. مسئول دفتر زیارتی راهیان نور خوانسار 
با تاکید بر عبور زائران اســتان اصفهــان از مرزهای تعیین 
شــده تصریح کرد: زائران تنها از مرزهای شــلمچه و چزابه 
تردد می کنند و تمهیدات مناســبی برای پذیرایی و اسکان 
زائران در مرزها در نظر گرفته شــده است. وی همچنین از 
امکان ثبت پالک خودروهای شخصی در سامانه سماح نیز 
خبر داد و گفت: امسال تدبیر دیگری که برای آسایش بیشتر 
زائران حسینی در نظر گرفته شــده است ثبت مشخصات 
پالک خودروهای شــخصی و امکان پارک این خودروها در 
پارکینگ مرزی است. ســعادتیار در ادامه با اشاره به رعایت 
نکات بهداشتی در طول این سفر افزود: زائران باید در طول 
سفر برخی نکات بهداشتی شامل به همراه داشتن داروهای 
مصرفی به میزان دو برابر، دقت در مواد خوراکی و آشامیدنی 
به ویژه در موکب های طول مسیر پیاده روی، استراحت به 
موقع و حرکت از اذان صبح، اســتفاده از آب های معدنی و 

پلمب شده را به طور کامل رعایت کنند. 
وی خاطر نشــان کرد: زائران اربعین حسینی عالوه بر نکات 
بهداشــتی ملزم به رعایت نکات امنیتــی از جمله توجه به 
دســتورات ماموران در مرزها و در طول مســیر پیاده روی، 
تردد نکــردن از راه های غیرامن، راه ندادن افراد مشــکوک 
در جمع خود، مشاجره نکردن با ماموران عراقی، استقبال و 
استفاده نکردن از هر نوع پذیرایی در طول مسیر و در موکب 

ها هستند.
مسئول دفتر زیارتی راهیان نور خوانسار تاکید کرد: داشتن 
گذرنامه و ویزا از نکات مهم امنیتی در این ســفر است چرا 
که در هر صورت زائران میهمان کشور میزبان هستند و این 

کشور در حال جنگ با گروه های تکفیری است.

مسئول دفتر زیارتی راهیان نور خوانسار:

افزایش دو برابری زائران 
خوانساری اربعین حسینی

با مسئوالن

مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونی تولید کننده فرش 
دستباف روستایی اســتان اصفهان در دومین جلسه مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در شهرضا با بیان اینکه فرش یکی 
از مهم ترین سرمایه های ملی کشور است اظهار داشت: استان 
اصفهان یکی از مهم ترین استان های کشور در هنر فرش بافی 
است تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین قطب های 

تولید این محصول یاد می کنند.
علی شهبازی با تاکید بر اینکه فرش در حوزه اقتصاد مقاومتی 
کاربرد بسیاری دارد و می تواند زمینه اشتغال و کسب درآمد 
برای افراد زیــادی را ایجاد کند افزود: بــا وجود اهمیت هنر 
فرش بافی در کشور و تاثیر آن در اقتصاد و معیشت و اشتغال 
مردم، هیچ یک از کمیســیون های مجلس به آن اختصاص 
نیافته و بدتر از همه اینکه در برنامه ششــم توسعه نیز هیچ 
بندی برای حمایت از آن پیش بینی نشــده است. وی با بیان 
 اینکه بیمه یکی از معضالت مهم فرش بافان اســتان اســت

 بیان کرد: متاسفانه افرادی که سالیان زیادی بیمه فرش بافی 
را پرداخت کرده اند اگر به هر دلیلــی نتوانند حق بیمه خود 
را بپردازنــد و یا به دالیلــی همچون بیماری قــادر به ادامه 
فرش بافی نباشند بالفاصله بیمه آنها قطع می شود و این در 
 حالی اســت که همه ســال های پرداخت حق بیمه آنها نیز 

کان لَم یَکن تلقی می شود.
مدیرعامل اتحادیه شــرکت های تعاونی تولید کننده فرش 
دستباف روستایی اســتان اصفهان با انتقاد از اینکه باوجود 
کســادی بازار و عدم فــروش فرش، باز هم فرش فروشــان 
مشــمول پرداخت مالیات می شــوند تصریح کرد: به دلیل 
پرداخت مالیات بسیاری از فرش فروشان بازار حکیم اصفهان 

اقدام به تغییر شغل یا تعطیلی مغازه خود کرده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در استان اصفهان 300 هزار 
بافنده فرش وجــود دارد و این در حالی اســت که در همین 
 زمــان 900 هزار مترمربع فرش در اســتان بافته می شــود 

بیان کــرد: فرش های اصفهان و نایین بــه ترتیب در جایگاه 
نخست و دوم برترین انواع فرش در استان قرار دارند.

 اتخاذ تصمیمات اشــتباه در حوزه مدیریت هنر 
فرش بافی مشکالتی را ایجاد کرده است

نماینده مــردم نایین در ادامه جلســه با بیــان اینکه اتخاذ 
تصمیمات اشتباه در حوزه مدیریت هنر فرشبافی در گذشته 
مشــکالتی را ایجاد کرده اظهار داشت: بخش نامه اخیر اداره 
صنعت معدن و تجارت نیز ســبب ایجاد رکود بیشتر در بازار 

این هنر می شود.
عباســعلی پوربافرانی بیان کرد: متاســفانه ما بــرای ایجاد 
آرایشگاه تســهیالت در اختیار افراد قرار می دهیم اما برای 
حمایت از فرش بافــان که بخش مهمی از میراث کشــور را 

حفظ می کنند تسهیالتی ابالغ نشده است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
جلســه با بیان اینکه متاسفانه شــواهدی موجود است که 
رانت های گسترده و دالالن در برخی از عرصه ها سبب رونق 
و در برخی از عرصه ها باعث رکود در بازار صنایع و حرفه های 
مختلف شــده اند گفت: در برخی از زمینه ها همانند شیالت 
شاهد رونق بازار هستیم اما در عرصه هایی همانند فرش بافی 

یا پرورش زنبور عسل با رکود روبه رو شده ایم.
محســن کوهکن افزود: متاسفانه واســطه ها سبب تضعیف 
بازار پر رونق برخی از محصوالتی می شوند که کشور در آنها 
مستقل اســت بنابراین باید برای بررسی معضالت این گونه  

بخش ها با بدبینی وارد عمل شویم.
 فرش یکی از مهم تریــن ویژگی های فرهنگی 

استان اصفهان است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه مســائل مربوط به فرش در بخش های مختلفی قابل 
طرح و پیگیری است گفت: ایجاد مرکز ملی فرش نیز اقدامی 

در راستای حمایت و احیای این هنر بوده است.
حمیدرضا فوالدگر با تاکید بر اینکه الزم است که این هنر از 
حوزه صنایع دستی فراتر رفته و با دیدگاهی جامع درباره آن 
بحث شود افزود: فرش یکی از مهم ترین ویژگی های فرهنگی 
استان اصفهان در مناطق مختلف است و برای رونق بازار این 
محصول باید زمینه های صــادرات آن را افزایش دهیم زیرا 

ظرفیت خرید فرش در بازار داخلی محدود است.
اصفهان ظرفیت اجرای طرح های پایلوت کشوری 

را در حمایت از هنر فرش بافی دارد
نایب رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
در ادامه این جلسه با تاکید بر ضرورت عزم جدی نمایندگان 
استان در احیای هنر فرش بافی اصفهان گفت: اگر بخواهیم 
در زمینه اقتصاد مقاومتی حضور فعالی داشــته باشیم باید 

هنر فرش بافی را رونق دهیم.
حجت االسالم احمد سالک افزود: اســتان اصفهان ظرفیت 
اجرای طرح هــای پایلوت کشــوری را در حمایــت از هنر 
فرش بافی دارد و به همین دلیل باید خألهای قانونی در این 

زمینه برطرف شود.

 استان اصفهان 
یکی از مهم ترین 
استان های کشور 
در هنر فرش بافی 
است تا جایی که 

از آن به عنوان 
یکی از مهم ترین 
قطب های تولید 
این محصول یاد 

می کنند

مجمع نمایندگان استان اصفهان، در دومین جلسه این مجمع بر عزم جدی نمایندگان استان در احیای هنر 
فرش بافی اصفهان تاکید کردند.

با عزم جدی نمایندگان استان اصفهان؛ 

هنر فرش بافی احیا می شود
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پیشنهاد  سردبیر:
قاچاقچی  حرفه ای به همراه 620 کیلو مرفین دستگیر شد

قصه های دادگاه

دختر دبیرستانی 
با یک صیغه محرمیت بیوه شد 

 پســری جوان تفریح کثیفی در تلگرام دختران داشــت و آنان را 
با خواستگاری اغفال می کرد.

خواستگارهای زیادی داشتم که هرکدام را به بهانه ای رد می کردم 
تا اینکه در یکی از شــبکه های اجتماعی با » امیر « آشنا شدم که 

بعد از مدتی دوستی به من ابراز عشق کرد.
 بعــد از دوران دبیرســتان خواســتگاران زیــادی داشــتم کــه 
به خاطر حساس بودن و وســواس فراوان هر کدام را به بهانه ای رد 
می کردم و به همه آنها جواب منفی می دادم تا اینکه ازطریق یکی 
از شــبکه های اجتماعی با مردی به نام » امیر « آشنا شدم و بعد از 

مدتی ارتباط ما به صورت تماس تلفنی در آمد. 
او پنج ســال از من بزرگ تر بود و می گفت خیلی به من عالقه دارد 
 و هیچ دختری غیر از من در زندگیش نیســت و می خواهد با من 

ازدواج کند.
به اصــرار من و بــا وجود عــدم میــل خانــواده به علــت عدم 
شــناخت کامــل از او بــرای مدتــی بــه صیغــه محرمیت هم 
درآمدیــم و رفت و آمــد ما شــکل گرفــت، اما بعد از گذشــت 
 شــش ماه ودرحالی که بــا اعتماد به او تن به خواســته شــومش 
 داده بودم، تماســش با من قطع شــد و دیگر جواب تماس من را 

نمی داد.
مدت ها بــود کــه دنبالش بــودم تــا اینکــه توانســتم آدرس 
منزلش را به دســت بیــاورم وقتی بــه درمنزلش رفتــم مادرش 
در را بــاز کرد. بعــد از اینکــه خــودم را معرفی کــردم، لبش را 
گزیــد و دو دســتش را بر هــم زد و گفــت: ای دل غافــل تو هم 
فریب پســر شــیاد مرا خــورده ای! با شــنیدن این حــرف، دنیا 
 روی ســرم خراب شد، پرســیدم پســرت کجاســت؟ خبری از

 او داری؟
 گفت: ســاکن یکی از اســتان های غربی اســت و گاه گداری هم 
به اینجا می آید. او گفت که پســرش با پرســه زدن در شبکه های 
اجتماعی که جزو تفریحاتش شــده اســت با دختران جوان طرح 
دوســتی ریخته و با آنهــا ارتباط برقــرار می کند، تــازه فهمیدم 
 که چه رکبــی خوردم و عشــقی که به امیر داشــتم یک عشــق 

پوشالی بود.

سردار عبدالرضا آقاخانی با اشاره به اطالع ماموران پلیس 
از ورود قاچاقچی حرفه ای در اســتان اصفهان، اظهار کرد: 
در پی گرفتن اخباری مبنی بر اینکــه یکی از قاچاقچیان 
حرفه ای مواد مخدر قصد دارد، یــک محموله مواد افیونی 
را از شرق کشور وارد استان اصفهان کند، بررسی موضوع 
به  صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر 

قرار گرفت.

وی افــزود: مامــوران بــه یکــی از ورودی های اســتان 
 اصفهان از سمت شــرق اعزام و خودروی کامیون کشنده 

فرد قاچاقچی را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان اضافه کرد: کامیون متهم 
در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی متوقف که در بازرسی 
از آن620 کیلو مرفیــن و 87 کیلو و500 گــرم هروئین 

کشف شد.

آقاخانی تصریح کرد: در این خصوص یک ســوداگر مرگ 
دســتگیر و جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شد.
 وی خاطرنشــان کرد: مبارزه با قاچاقچیــان مواد مخدر 
 و ســوداگران مرگ در اولویت کاری نیروی انتظامی است 

و این نیرو اجازه جوالن به آن ها را نخواهد داد.
 کشف 112 تن برنج قاچاق در شهرضا

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در ادامــه عنوان کرد: 
ماموران انتظامی مســتقر در ایستگاه ایســت و بازرسی 
شهید امامی شهرستان شــهرضا حین کنترل خودروهای 
عبوری به چهار دستگاه کامیون کشنده مشکوک و جهت 

بررسی بار و مدارک مربوطه آن ها را متوقف کردند.
آقاخانی با اشــاره به اینکه این کامیون هــا حامل بار برنج 
بودند، ادامه داد: هــر چهار محموله فاقــد مدارک مثبت 

گمرکی بودند.
وی بیان کــرد: درمجموع 112 تن برنــج خارجی قاچاق 
توقیف شــد که کارشناســان مربوطــه ارزش برنج های 
کشف شده را 4 میلیارد و400 میلیون ریال اعالم کرده اند.

 فرمانده انتظامی اســتان اصفهان افزود: در این خصوص 
چهار راننده دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
 آقاخانــی در پایان خاطرنشــان کــرد: نیــروی انتظامی 
با قاچاقچیان کاال و مفســدان اقتصــادی جامعه برخورد 
 قاطــع و قانونی خواهد کــرد و اجازه جوالن و سرکشــی 
به آن ها نخواهــد داد که در این خصــوص پلیس نیازمند 

همکاری عموم مردم است.

 کامیون متهم در یک 
عملیات غافلگیرانه

 و ضربتی متوقف 
 که در بازرسی 

از آن620 کیلو مرفین 
و 87 کیلو و500 گرم 

هروئین کشف شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

قاچاقچی  حرفه ای به همراه 620 کیلو مرفین دستگیر شد

حوادث جهان

یکی از فیلمبرداران برنامه مستند ســیاره زمین که برای 
ضبط برنامه به اندونزی رفته بود گونه ای نادر از موجودات 
حیات وحــش را در اتاق هتل پیدا کرد. بر اســاس گزارش 
ایندیپندنت، شــاید این دقیقا همان چیزی نباشد  که شما 
انتظار دارید بعد از رفتن به ســرویس بهداشتی هتل با آن 
 مواجه شوید، اما فیلمبردار bbc یک » اژدهای کومودو «

) Komodo dragon ( را در ســرویس بهداشــتی 
اتاقش پیدا کرد. او گفت: زمانی که به اتاق هتل برگشــتم 
چیزی در ســرویس بهداشــتی دیــدم که خشــکم زد. 
 ماجرا از آنجا آغاز شــد که این فیلمبردار بعــد از یک روز 
فیلمبرداری در بازگشــت به ســرویس بهداشتی اتاقش 
مــی رود و با حضور یک اژدهــای کومــودو در اتاق مواجه 
می شــود. » اژدهای کومودو « نوعی مارمولک عظیم الجثه 
اســت که طول آن به 3 متر می رســد و وزن آن در حدود 
90 کیلوگرم اســت. این موجــود عظیم الجثــه به خاطر 
 شــباهت و جثه ای کــه دارد اژدهــا لقب گرفته اســت 
 و  به طور عمده با شــکار خــوک و بز و دیگــر موجودات 

به زندگی ادامه می دهد.

 مــردی 44 ســاله بعــد از چاقوکشــیدن روی همســر 
و دخترش از خانه متواری می شود، اما با هوشیاری پسرش 

در پمپ بنزین بازداشت می شود.  
» رابرت کرامب « 44 ســاله جمعه شــب همســرش را با 
ضربات چاقــو به قتل می رســاند و بعــد از زخمی کردن 
 دخترش از خانه متواری می شــود. پســر 12 ساله متهم 
در تماس بــا اداره پلیس واقعه را شــرح مــی دهد که در 
حین متواری شــدن مرد جانی، پلیس نیــز به صحنه می 
رســد. تعقیب و گریز20 دقیقــه ای پلیــس و رابرت آغاز 
می شــود که در نهایت متهم که کنترل ماشین از دستش 
خارج شــده، حوالی یک بامداد جمعه شب به سمت پمپ 
بنزینی واقع در بروکلیــن رفته و در برخــورد با خودروی 
دیگر ماشــینش منفجر می شــود. در پی آتش ســوزی 
خودروی رابرت بخشــی از پمپ بنزین نیز درگیر این آتش 
 سوزی می شــود و طبق اظهارات بن ویلیامز 58 ساله یکی 
از پرســنل این جایگاه سوخت شــعله های آتش تا سقف 
 زبانه می کشــیده اســت. بعــد از توقف خــودروی متهم 
 در پمپ بنزیــن پلیس در ســمت راننده را بــاز می کند 
 تا رابرت خارج شــود که متهــم به ســمت پلیس یورش 
می برد و برخالف اینکه متهم فراری ســالح به دست دارد 
پلیس به وی شلیک نمی کند، در نهایت با کمک سه افسر 

دیگر متهم به زانو درمی آید و بازداشت می شود. 

اژدهای کومودو 
در اتاق یک هتل!

قاتل یک زن و دختر هنگام 
فرار پمپ بنزین را منفجر کرد

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشــاره به گرفتن خبری مبنی بر ورود قاچاقچی حرفه ای به استان گفت: 
 کامیون متهم در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی متوقف شد که در بازرسی از آن 620 کیلو مرفین و 87 کیلو 

و 500 گرم هروئین کشف کردیم.

 رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان های بابلســر 
و فریدونکنار گفت: شکارچیان غیرمجاز یکشنبه شب تعداد 
زیادی غاز وحشــی را در فریدونکنار و محمودآباد قتل عام 

کردند.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی از واژگونی یک دستگاه 
خودروی نیســان و آتش گرفتن آن در محــور تهران – قم 
خبر داد که در این حادثه، راننده نیسان زنده زنده در آتش 

سوخت و پشت فرمان کشته شد.

 یک دســتگاه خــودرو تریلــر از پــل روگــذر حیدرآباد 
در سه کیلومتری شهرســتان جهرم ســقوط کرد که این 
 حادثه مصدومی نداشــت و راننده به طرز معجزه آســایی

 زنده ماند. 

سقوط تریلر از پلی در جهرم راننده زنده زنده در آتش سوختقتل عام شبانه در مازندران 

مزایده
7/593 اجرای احکام شــعبه چهارم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد جلســه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کالسه 940024 ج خ/4 اجرایی شعبه چهارم 
دادگاه خانواده له خانم زهرا حاجی تقی و علیه آقای جمشید خان احمدی باصیری 
فرزند حسینعلی به خواسته تعداد 120 عدد سکه بهار  آزادی و 60 مثقال طال و مبلغ 
7/500/000 ریال هزینه کا رشناســی و 360/000 ریال نشر آگهی در حق محکوم 
لها جلســه مزایده ای جهت فروش 225/33 متر مربع از 338 متر مربع از یک دهنه 
گاراژ به انضمام یکباب مغازه به نشانی جاده نائین- اصفهان روبروی پایانه شرق 
بعد از روستای جیالن آباد روستای فیروزآباد قهاب )برجاده اصلی( پالک 337- با 
کدپستی 8165151758 بابت بخشی از مهریه به شرح ذیل برگزار نماید. گاراژ فوق 
دارای مســاحت عرصه حدود سیصد و سی و هشــت متر مربع و در ضلع جنوب 
دارای سقف با مشخصات ساختمانی: دیوارها آجری باربر، پوشش سقف پروفیل 
فلزی و پلیت کرکره ای، کف سیمانی، پنجره پروفیل فلزی بدون شیشه، کف حیاط 
گاراژ خاکی می باشد و در گوشه شــمال غربی گاراژ اطاق به مساحت حدود 20 
متر مربع با پوشش سقف تیر و تخته چوبی و درب و پنجره پروفیل فلزی و نصب 
شیشه و کف سیمانی و بدنه گچ و خاک و در مجاورت سرویس بهداشتی می باشد 
و دارای انشعابات برق 3 فاز می باشــد و یک دهنه مغازه قید شده در صورتجلسه 
توقیف مــورخ 95/4/28 متصل به گاراژ لیکن درب آن از ســمت جــاده )گذر( می 
باشد و دارای مســاحت حدود 49 متر مربع به انضمام بالکن در انتهای آن دارای 
مشخصات ســاختمانی: دیوارها آجری باربر، پوشش سقف تیرآهن و آجر ) طاق 
ضربی( و کف سیمانی، دیوارها آجری پالستر سیمان سیاه، درب ورودی پروفیل 
فلزی و ورق آهنی می باشد که ارزش کل پالک مذکور با توجه به جمیع جهات فوق 
مبلغ 1/245/000/000 ریال برآورد گردیده و ارزش 4 دانگ مشــاع سهم خوانده 
به مبلغ 830/000/000 ریال ) 225/33 متر مربع( بــرآورد که مصون از اعتراض 
طرفین باقی مانده است. طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از فروش از مورد مزایده 
به آدرس فوق دیدن نموده و جهت شــرکت در مزایده و خرید در روز چهارشنبه 
تاریخ 95/9/3 ساعت 10 صبح در محل این اجرا واقع در خ نیکبخت- مجتمع اجرای 
احکام حقوقی و خانواده- طبقه اول- واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی 
شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 
درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.  
 م الــف:22928 اجــرای احــکام شــعبه 4 دادگاه خانــواده اصفهــان )450 کلمه، 

5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/342 شماره: 95/15676-95/8/11 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک شماره 31/9577 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
معصومه عباســی پور فرزند محمد تقی در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 
95/9/16 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/8/18 
 م الــف: 24353 رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهــان)181 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/346 شــماره: 95/21702025012052-95/8/11 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه پالک شماره 8403 فرعی از 18/3751 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام فاطمه علی عسکری رنانی فرزند منوچهر در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز سه شنبه مورخ 95/9/16 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 95/8/18 م الف: 24565 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/389 در خصوص پرونــده کالســه 950701 ش 11 خواهان محمد ســلیمانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبــه به طرفیت طاهــره توکلی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/10/13  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عــدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:24515 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/390 در خصوص پرونده کالســه 725/95 خواهان علی رضــا امیری احمدی 
مدیر عامل شرکت تعاونی مســکن کارکنان آموزش و پرورش دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال به طرفیت ابوالفضل قدمیاری تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/11 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان 
شــعبه 15 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد. 
م الف: 24535 شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/391 در خصوص پرونده کالسه 95-677 خواهان بهروز روان فر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه بــه طرفیت علی حیدری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز شــنبه مورخ 95/10/11  ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشــت بهشت شرقی بعد 
از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان  مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:24525 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 114 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/392 در خصوص پرونده کالســه 950976 خواهان محســن آزاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید هادی حمیدپور تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/10/14  ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24531 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 

108 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

8/393 در خصوص پرونــده کالســه 950501 خواهان حســین اعظمیان جزی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت عماد مهرابی فرزند فتح ا... تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/10/8  ساعت 9 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
 م الف:24534 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 117 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ رای

8/394 کالسه پرونده: 357/95 شــماره دادنامه: 531-95/5/31 مرجع رسیدگی 
کننده: شــعبه 25 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهــر اقتصاد به 
نمایندگی آقای علیرضا زمانی با وکالت خانم ها ســمیه سلیمانی و نجمه محمدی 
به نشــانی اصفهان خیابان صارمیه ابتدای دانشــگاه مجتمع فردوســی یک طبقه 
ســوم، خواندگان: 1- آقای کیوان خدابنده 2- خانم اعظم سامانی هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بخشــی از چک شماره 
2373/155061 مورخ 94/10/21،  به تاریخ 95/5/12  با توجه به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شعبه 25 ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به نمایندگــی آقای علیرضا زمانی با وکالت 

خانم سمیه سلیمانی و نجمه محمدی  به طرفیت خواندگان 1- آقای کیوان خدابنده 
2- خانم اعظم سامانی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال) 100/000/000( 
ریال بابت یک فقره چک به شــماره 2373/155061 مــورخ 94/10/21 به انضمام 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده 
و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن/ ظهرنویس، فلذا شورا با توجه به محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و اینکه چک 
مورد ادعا وصف تجریدی دارد و بقاء اصول اسناد در ید خواهان است و داللت بر 
اشتغال ذمه و استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته و خواندگان 
در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و یا برائت 
ذمه به دادگاه ارائه ننموده، دادگاه به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان 
از هر گونه خدشــه و تعرض قانونی، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده و به 
استناد مواد 198- 515-522-519 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه 
536 مورخ 1369/7/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور، حکم به محکومیت تضامنی 
نامبردگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریــال) یکصد میلیون ریال( بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/495/000 ریال) یک میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال( بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک مورخ 94/10/21 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 24537 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )399 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/395 کالسه پرونده: 356/95 شــماره دادنامه:671-95/7/12 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 27 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی 
علیرضا زمانی به نشــانی اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان پالک 3 ش ثبت 
429709 با وکالت 1- سمیه سلیمانی 2- نجمه محمدی هر دو به نشانی اصفهان خ 
صارمیه ابتدای خ آتشگاه مجتمع فردوسی یک طبقه سوم دفتر وکالت، خواندگان: 
1- کیوان اســکندری 2- مینا بازاری دوز 3- مجید مباشری 4- جلیل زینلی همگی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 568770-

94/10/2 به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه های نشــر آگهی،  با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای بانک مهر اقتصاد به 
نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت سمیه سلیمانی و نجمه محمدی به طرفیت آقایان 
1- کیوان اسکندری 2- مینا بازار دوز 3- مجید مباشری 4- جلیل زینلی به خواسته 
مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه چک به شــماره 568770 مورخ 94/10/2 به 
عهده بانک سپه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/045/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/10/2(  تا تاریخ 
اجرای حکم و هزینه های نشر آ گهی و حق الوکاله وکیل 10/000/000 ریال در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:24536 شــعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

)390 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

8/396 کالسه پرونده: 950394 شــماره دادنامه:769-95/5/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ناهید نکوئیان به نشانی شهرضا 
میدان مصدق بلوار پرستو کوچه شکوه کوچه سجاد پ 38 با وکالت نفیسه مستقل 
به نشانی خ شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید ساختمان شماره 14 ط دوم موسسه 
تحقیقات حقوقی کتیبه دفتر وکالت آقای محمود بافنده، خوانده: حســین معماریان 
فرزند علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای ناهید 
نکوئیان به طرفیت حســین معماریان به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 589509  به عهده بانک پاســارگاد به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 

رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواســته و 3/880/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف )93/4/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:24530 شعبه 

5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )318 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/397 کالسه پرونده: 202/95 شــماره دادنامه: 727-95/7/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مائده شهبازی فرزند مصطفی به 
نشانی اصفهان خیابان جی  ســه راه رجایی مجتمع مروارید جی با وکالت رسول 
فوالدی فرزند حســنعلی به نشــانی اصفهان ارگ جهان نما طبقــه دوم واحد یک، 
خواندگان: 1- شرکت پیمان پژوهان زنده رود 2- حمید محققیان 3- مجید امیری 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 117/500/000 
ریال به شماره 551269/49-94/12/5 بانک ملت، گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست خانم مائده شــهبازی به طرفیت 1- شرکت پیمان 
پژوهان زنده رود 2- حمید محققیان 3- مجید امیری به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و 
هفده میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 94/12/5-55126949 
عهده بانک ملت شعبه آپادانا به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ 
قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از 
اشــتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ یکصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواســته و 
پرداخت دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
)94/12/5(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
 حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:24528 شــعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان

) 355 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/398 کالسه پرونده: 204/95 شــماره دادنامه: 728-95/7/11 مرجع رسیدگی: 
شعبه 22 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مائده شهبازی فرزند مصطفی 
به نشــانی اصفهان خیابان جی  ســه راه رجایی مجتمع مروارید جــی با وکالت 
رســول فوالدی فرزند حســنعلی به نشــانی اصفهان ارگ جهان نمــا طبقه دوم 
واحد یک، خواندگان: 1- حمید محققیان 2- مجید امیری هر دو به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 117/500/000 ریال به شماره 
041591-94/11/5 بانک صادرات ایران، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست خانم مائده شهبازی به طرفیت آقایان 1- حمید محققیان 
2- مجید امیری به خواســته مطالبه مبلغ یکصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 041591-94/11/5 عهده بانک صادرات شعبه نیکبخت 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه 
اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و هفده میلیون و 
پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و سیصد و پنج هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرســی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید )94/11/5(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس مدت 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:24526 شعبه 22 

شورای حل اختالف اصفهان) 343 کلمه، 4 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
استاندار بوشهر خبر داد:آغاز ساخت اولین هتل شناور ایران در بوشهر

آغاز ساخت اولین هتل شناور ایران 
در بوشهر

مدیرکل حج و زیارت استان ایالم:

به شهرهای ناامن عراق نروید

رییس جدید سازمان میراث فرهنگی:

زمینه برای همکاری سازمان میراث 
فرهنگی با وزارتخانه ها وجود دارد

کشف نقاشی های ۳۸۰۰ ساله
 در مصرباستان

استاندار بوشهر گفت: ســاخت اولین هتل پنج ستاره شناور ایران را در 
بوشهر آغاز شده و برای این هتل شــناور ساخت 100 سوئیت طراحی 
شده است. مصطفی ساالری با تاکید بر اینکه تمرکز استان روی حوزه 
گردشگری و به خصوص گردشگری دریایی اســت، افزود: فاز نخست 
دهکده گردشگری در شهر بوشهر در ســطح 16 هکتار فضای خشکی 
راه اندازی شده که قابلیت استفاده از خورها و دریا در مجاورت دهکده 
وجود دارد. همچنین دهکده گردشــگری در شهرســتان کنگان برای 
استفاده مردم بومی منطقه ایجاد شده، طراحی دهکده های گردشگری 
گناوه و عســلویه انجام شــده و زیرســاخت های دهکده گردشگری 
دیلم در حال ایجاد شدن اســت. با افتتاح این دهکده های گردشگری 
ظرفیت های شغلی زیادی ایجاد می شــود. ساالری ادامه داد: معتقدیم 
باید ســرمایه گذاران به سوی مزیت های هر اســتان هدایت شوند و دو 
اســتان از این نظر مشابه هم عمل نکنند. در اســتان ما سرمایه گذاری 
در حوزه های آبزی پروری، پتروشــیمی، کشت خارج از فصل در حوزه 
کشاورزی و گردشــگردی در اولویت قرار دارد که روی آنها تمرکز شده 
است.وی خاطرنشان کرد: ســرمایه گذاران متعدد خارجی و داخلی به 
استان آمدند که در تالشــیم آنها را به ســمت مناطق میانی و شمالی 
استان که صنایع کمتری در آنها مستقر هستند هدایت کنیم تا فرصت 

شغلی بیشتری در این محدوده ها ایجاد نماییم.

مدیرکل حج و زیــارت ایالم گفت: زائران اربعیــن به هیچ وجه نباید به 
شــهرهایی که احتمال حضور گروهک های تروریســتی در آنها وجود 

دارد سفر کنند.
»غالمرضا ممیز« ، با تسلیت حادثه تروریســتی سامرا به خانواده های 
بازماندگان، اظهار کرد: زائران به هیچ وجه نباید به شهرهای ناامن عراق 
ســفر کنند.وی بابیان اینکه زائران اربعین حتما به توصیه های امنیتی 
توجه جدی داشــته باشــند، افزود: مشــتاقان اهل بیت باید مقررات 
و موازین را رعایت کننــد و بدانند که امکان خروج بــدون ویزا از مرز 
مهران وجود ندارد. وی ادامه داد: این تجمــع میلیونی عظمت مکتب 
اهل بیت)ع( را نشان می دهد، چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند این 
مکتب وجود دارد و این برنامه عظیم خــون تازه ای در رگ های محبان 
اهل بیت جاری می کند و پاسخی دندان شکن به فعالیت های دشمنان 
و تکفیری هاست.ممیز با تاکید بر اینکه مســئله اربعین برای دشمنان 
مهم شده و حساسیت پیدا کرده اند، افزود: دشمن سعی می کند تا این 
برنامه جهانی را ناامن کنند، از ایــن رو زائران باید نکات امنیتی را کامال 

رعایت کنند تا نقشه شوم دشمنان نقش بر آب شود.

رییس جدید سازمان میراث فرهنگی در نخستین روز کاری خود گفت: 
زمینه مناسبی برای همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با سایر وزارتخانه ها و دســتگاه ها وجود دارد. زهرا احمدی 
پور گفت: ما باید تالش کنیــم تا مراقبین و محافظیــن امین و خوبی 
برای این ســرمایه های ملی باشیم.رییس ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری با تاکید بر اینکه انقطاع به وجود آمده در 
چرخه تمدنی باید تکمیل و متصل شود، ادامه داد: هر کسی که در این 
ســرزمین زندگی می کند با فرهنگ بیگانه نیست و ما باید عرصه های 
فرهنگی را بیــش از پیش وارد زندگی مــردم کنیم.احمدی پور تاکید 
کرد: زمینه و ظرفیت های بسیار مناسبی برای همکاری سازمان میراث 
فرهنگی با سایر دســتگاه ها وجود دارد. وی در ادامه از صنایع دستی 
به عنوان ظرفیتی عظیم برای بهبود وضعیت معیشــتی در جامعه یاد 
کرد و افزود: صنایع دســتی و هنرهای ســنتی در ماه های آینده نقطه 
قوت دولت برای تحرک اقتصــادی و پویایی جوامع محلی خواهند بود.

معاون رییس جمهور اضافه کرد: ایجاد اشــتغال پایدار در حوزه صنایع 
دســتی و تضمین خرید این آثار منجر به ازدیاد جمعیت روســتاها و 
بهبود معیشــت مردم در این مناطق می شــود.رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین، پیگیری مسائل و رفع 
موانع گردشــگری داخلی و خارجی را از جمله اولویت های کاری خود 
دانست و ادامه داد: بی تردید رشــد و رونق گردشگری خارجی یکی از 

جدی ترین اثرات اجرایی شدن برجام است.

باستان شناسان موفق به کشف 120 نقاشــی از قایق های مصر 
باستان شدند که احتمال می رود مراســم تشییع جنازه فرعون 
سنوسرت سوم به آرامگاه را به تصویر کشــیده اند.این نقاشی ها 
در نزدیکی مقبره فرعون سنوسرت ســوم در ابیدوس یافت شد. 
همچنین 145 ظرف سفالی نیز کشف شــده که هنوز مشخص 
نیست مربوط به چه دوره ای می شود.این ســاختمان که اولین 
بار در ســال 1901 کشف شــد، مملو از نقاشــی هایی است که 
قایق های چوبی را با تمام جزئیاتشــان به تصویر کشــیده است.

دکل، بادبان، لوازم جانبی، کابین، ســکان، پــارو و در بعضی از 
تصویرها خود قایقران نیز نقاشی شــده است.طبق شواهدی که 
به دست آمده، قایق  حمل جنازه به عنوان بخشی از سنت مراسم 
تشــییع همراه با جنازه دفن شده داســت. اندازه و طراحی این 
تصاویر متفاوت اســت؛ بزرگ ترین آنها حدود 5 فوت )1/5متر( 
در طول و تصاویر کوچک تر تنها حدود 4 اینچ )10 ســانتی متر( 
از فضای دیوار را به خود اختصــاص داده اند.دکتر ژوزف ونگر از 
دانشگاه پنســیلوانیا، محققان این باستان شناسی را سرپرستی 
کرده اســت.نتیجه این تحقیقات در مجله بیــن المللی دریایی 

باستان شناسی منتشر شده است.

آبشار آب ملخ-سمیرم
می خواهیم یک پدیده طبیعی کم نظیر را به تماشا بنشــینیم و زیبایی هایش را از نظر بگذرانیم. در گوشه ای از استان اصفهان جاذبه ای طبیعی وجود دارد که نگاه های بسیاری را به سوی خود می کشــاند. منظره ای خیال انگیز در این منطقه به تصویر 

کشیده شده است که دل هر بیننده ای را می رباید. 
در مسیر رودخانه  ماربر در روستای آب ملخ، پلی طبیعی با پوششی سبز قرار دارد که جلوه ای رویایی را به این قسمت رودخانه داده است. جریان آب از روی این پل به پایین سقوط می کند و مسیر خود را در رودخانه ادامه می دهد. این منظره  کم نظیر در 
کمتر جایی ممکن است به چشمتان بخورد. با وجود اینکه این منطقه منظره  زیبایی به چشمان شما هدیه می کند ولی در پشت خود پرتگاه خطرناکی را پنهان کرده و به یکی از خطرناک ترین آبشارهای ایران شهرت دارد. رودخانه ماربر در این محل خود 

را از دیدگان پنهان می کند و پس از گذر از زیر آبشار دوباره هویدا می شود. منابع تاریخی آب ملخ را تفرجگاه و شکارگاهی برای شاهان صفوی و قاجار معرفی می کنند.

اخبار

در شهر

 احمد محیط طباطبایی باالخره ثابــت کرد که گاهی 
اوقات می شود آهسته و پیوســته یک هشدار فرهنگی 
را رســانه ای کرد و در ادامه با مســیری آرام و پیوسته 
و البته همراه با گفتمان به نتیجه رســید. ماجرا از این 
قرار اســت که کمتر از دو ماه پیش، این پژوهشــگر و 
کارشــناس میراث فرهنگی خبر داد کــه برج طغرل و 
گورستان ابن بابویه در خطر هســتند؛ متروی خط 6 از 
فاصله میانی این دو اثر قدیمــی و تاریخی می گذرند و 
این اتفاق سرنوشت دو اثر تاریخی را تهدید می کند.بعد 
از این اطالع رسانی محیط طباطبایی که عضو شورای 
فنی میراث فرهنگی است، جلساتی میان مدیران مترو 

و مدیران میراث برگزار شد. 
جلساتی که پیش از این در پرونده های مترو و تئاتر شهر 
و ... هم برگزار شــده بود و معموال نتیجه مطلوب در پی 
نداشــت؛ اما این بار و بعد از دو مــاه، محیط طباطبایی 
خبر داده که اتفاقــی تاریخی در پرونــده »مترو و آثار 
باســتانی« رخ داده و این بار مترو به نفــع حفظ اثر، از 
پیشــروی انصراف داده اســت.محیط طباطبایی اعالم 
کرده: »به دنبال اعتراض هــا و مطالعه های دوباره اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان تهران درباره مسیر خط 6 
متروی تهران، یعنی حدفاصل بیــن دولت آباد تا حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع(، این خط بار دیگر توسط مشاور 
مورد بررســی قرار گرفت و مسیری دیگر برای این خط 

انتخاب شد. 
طول خــط انتخابــی جدید کــه در حال بررســی از 
ســوی میــراث فرهنگــی تهــران اســت، از بیش از 
5 هــزار متر بــه نزدیــک 6 هزار متــر افزایــش پیدا 
کرده تا بتواند مســیر خــود را جــا به جا کــرده و به 
 جای خیابــان صفاییــه از خیابان غروی عبــور کند.«

به این ترتیب دو اثر تاریخــی از خطر رهایی پیدا کردند 
تا این پرونده نمونه خوبی برای تمام پرونده های میراث 
فرهنگی باشــد که معموال به بهانه پیشرفت و زندگی 
مدرنیته شــهری، میراث و گنجینه ملــی را در معرض 

خطر قرار می دهند.

دو اثر تاریخی
 از ویرانی نجات پیدا کردند 

نگاه روز

دولت ها، ارتش و دانشــمندان از سراسر جهان در حال تحقیق 
روی این پدیده هســتند ولی تا به حال جوابی را نیافته اند. این 
صداهای عجیب همیشــه یکسان نیســتند ممکن است روزی 
صدایی شبیه به کشــیده شــدن فلزات روی هم را بشنوید و یا 
حتی صداهای ساده ای مانند بینگ، پوف و ... دلیل این صداها 
هر چه باشــد مطمئنا رازی در پشــت ماجرا نهفته اســت . در 
کشور کانادا نیز چنین مناطقی وجود دارد تا جایی که ارتش به 
خواست مردم موظف شده تا پرده از این راز عجیب بردارد. با ما 

همراه باشید، شاید بتوانیم دلیل بروز چنین پدیده ای را بیابیم.
****

تصور کنیــد در شــهری زندگی مــی کنید که هــر از گاهی 
صداهایی عجیب از زیــر زمین و یا نزدیک ترین دریا به شــهر 

شنیده می شود. چه فکری با خود می کنید؟
 این اتفاق در حال حاضر در چندین شهر ایاالت متحده آمریکا، 
کانادا، روسیه و کشــورهای شــمال اروپا رخ می دهد و اذهان 
عمومی را درگیر خود کرده؛ ممکن اســت در گذشته نیز شاهد 
چنین پدیده ای بوده باشیم ولی هیچگاه رسانه ای نشده باشد.  
نظریات مختلفی در این باره توســط اشــخاص متخصص ارائه 
شده که اگر هرکدام از آنها حقیقت داشته باشند از مرموز بودن 
و ترسناک بودن ماجرا کاسته نخواهد شد. یکی از نظریات بیان 
می کند که این صداها به دلیل تحرکات موجوداتی ناشــناخته 

و یــا بیگانه از زیر ســطح زمین به گوش می رســد که در حال 
نهایی کردن هدف خود یعنی نابودی بشــر هستند. برخی نیز 
این صداها را به میدان مغناطیســی زمین می دانند که در حال 

باال بردن فعالیت خود می باشد.  
 یکی از مهم ترین و عجیب ترین این نظریات مربوط می شــود 
به خود ما انســان ها. ممکن اســت پایگاه هایی سری و عجیب 
در زیر زمین و حتی دریاها بنا شــده و این صداها نیز از همین 
مکان ها به گوش می رســد. نکته جالبی که باید به آن اشــاره 
کنیم این اســت که چند سال از تحقیقات گســترده نظامی و 
علمی می گذرد ولی کسی نتوانســته جوابی درست و قطعی را 
در رابطه با این پدیده ارائه دهد.  در ایاالت متحده آمریکا و شهر 
نبراسکا سیتی این صداها چند سالی است که به گوش می رسد 
و وحشت مردم را بر انگیخته؛ به راســتی راز این صدا چیست؟ 
در ادامه به کشــور کانادا خواهیم رفت و درباره  این صدا بیشتر 

برایتان صحبت می کنیم.
شهری به نام نوناووت ، خانه صداهای مرموز

چندی پیش صداهایی مرموز و عجیــب از اعماق دریایی که در 
نزدیکی منطقه نوناووت در شــمالی ترین قسمت کشور کانادا 
قرار گرفته است توســط مردم محلی شنیده شــد. بعد از این 

اتفاق آنها مسئوالن و ارتش را از این اتفاق با خبر کردند. 
در این منطقه بیشتر مردم شکارچی هســتند و زمانی که این 

صداها آغاز شد متوجه شدند که حیوانات نیز از منطقه گریخته 
و به مکان دیگری می روند. این صداها بیشــتر به شکل پینگ، 
هوووم و … به گوش می رســند و مردم از دولــت و همچنین 
ارتش درخواســت کردند تا دلیل بــروز این صدا را کشــف و 
 شناسایی کنند.  این صداها بیشتر از سمت کانالی دریایی به نام

 Hecla and Fury Strait بــه گوش می رســند. این مکان 
جایی است که به تازگی مردم به این منطقه مهاجرت کرده و در 

حال زندگی کردن می باشند.
در این قســمت از کشــور کانادا حدود ۳1 هــزار نفر زندگی 
می کنند و وســعتی برابر با 1/750/000 کیلومتــر مربع دارد.

مردمان این منطقه بیشتر به شــکار پستاندارانی ماننده فک ها 
و نهنگ ها می پردازنــد و این موجودات را بایــد در دریا و زیر 
یخ های شــناور یافت. ولی همه چیز از تابســتانی که گذشت 
عوض شــد و محلی ها گــزارش دادند که دیگر خبــری از این 
حیوانات نیست و گویی به طور کامل از میان رفته اند. زمانی که 
صداهای عجیب شروع می شود حیوانات این منطقه کامال محو 

می شــوند. محلی ها و ســاکنان 
شهر می گویند این صداها ممکن 
 اســت از سیســتم های ســونار 
) فاصله یــاب صوتــی ( متعلق به 
کارخانه معــدن در نزدیکی دریا 
و یــا سیســیتم های پیشــرفته 
ســازمان حفاظــت از حیوانات 
برای دور کردن و شکار نشدنشان 

باشد. 
وزارت دفاع کشــور کانــادا برای 
دست یافتن به پاســخ این معما 
پرونده ای را باز کــرده و در حال 
تحقیــق روی آن می باشــد. در 
برخی از منابع آمده که دلیل بروز 
این صداها زیر دریایی ها هستند 
کــه بعد از گذشــت مدتــی این 
فرضیه کامال رد شــد.خبر خوب 
این اســت که اگر مشخص شود 
شی ای در زیر زمین در حال انجام 
کاری اســت می تــوان متوقفش 

کرد.
تحقیقات نظامی در پی رسیدن به حقیقت

ارتش به خوبی از وجود این صداها آگاه است و اعالم کرده که در 
حال انجام تحقیقات روی آن می باشد. وزارت دفاع ملی کشور 
کانادا از بروز چنین پدیده ای ابراز نگرانی کرده زیرا هم خشــم 
مردم منطقه برانگیخته شده و هم اینکه حیوانات در حال ترک 
کردن محل زندگی خود هستند و در نتیجه هیچ غذا و شکاری 

برای محلی ها باقی نخواهد ماند. 
به نظر شــما چه خواهد شد؟ در نظر ســنجی هایی که صورت 
گرفته بســیاری از مردم بر این باور هســتند که خود ارتش و 
نیروهای نظامی این صداها را به وجــود آورده اند و به خوبی از 

منشأ آن اطالع دارند.

چند وقتی می شــود که در قســمت های مختلفی در جهان، مردم صداهایی را از زیر زمین و یا اقیانوس و دریاها 
می شنوند ولی منشــأ آن را نمی توانند تشــخیص دهند. در برخی از مناطق این صداها به قدری وحشت انگیز و 

مرموز هستند که ساکنان محل زندگی خود را ترک می کنند و به جای دیگری می روند. 

قاب روز

چندی پیش 
صداهایی مرموز 

و عجیب از اعماق 
دریایی که در 

نزدیکی منطقه  
نوناووت در شمالی 

ترین قسمت کشور 
کانادا قرار گرفته 

است توسط مردم 
محلی شنیده شد. 

بعد از این اتفاق 
آنها مسئوالن و 
ارتش را از این 

اتفاق با خبر کردند

صداهای عجیب و مرموز از اعماق زمین؛

وقتی مردم می ترسند!

جمعی 25 نفره از گردشگران آلمانی روز دوشــنبه از بناهای تاریخی منطقه 11 
شهرداری اصفهان بازدید کردند.

شــهرداری اصفهان بــه عنوان یکــی از متولیــان تقویت صنعت گردشــگری 
در نصف جهــان، میزبان این گردشــگران آلمانی شــد و مقدمــات بازدید آنها 

 از بناهای تاریخــی اصفهان و آشناییشــان با پیشــینه و تاریخچه ایــن آثار را 
فراهم نمود. مدیر منطقه 11 شــهرداری اصفهان در دیدار بــا این گروه 25 نفره 
آلمانی با اشــاره به اینکه شــهرهای اصفهان و فرایبورگ بیش از دو دهه اســت 
به عنوان خواهر خوانده یکدیگر شناخته می شــوند گفت: چنانچه می دانیم در 
اصفهان خیابانی با نــام فرایبورگ و در آلمان هم خیابانی بــه نام اصفهان وجود 
دارد. رســالت ادامه داد: اصفهان تنها شهری در دنیاســت که ۳ اثر تاریخی آن 
به ثبت جهانی رســیده و دارنده 200 رشته صنایع دســتی از میان 600 رشته 

شناخته شده این صنعت در دنیاست.
 وی ادامه داد: از دیگــر افتخارات اصفهان ایــن بوده که در ســه دوره تاریخی 
پایتخت ایران بوده و تمدن ایران زمین در این دوران ها در اصفهان شکل گرفته 

اســت.مدیر منطقه 11 با تاکید بر اینکه زیرســاخت های توســعه گردشگری 
 در اصفهان درحال تقویت اســت عنوان کرد: امنیت و آرامش موجود در شــهر 
اصفهان در کنار جاذبه های گردشگری این شــهر، فرصت مناسبی را در اختیار 
گردشــگران قرار می دهد تا بتوانند با بازدید از این شــهر تاریخی، با بخش قابل 
توجهی از مولفه های ارزشــمند تاریخی، مذهبی و هنری در تاریخ جهان آشــنا 

شوند.
گفتنی اســت؛ در پایان این دیدار، گردشــگران آلمانی از آثار و بناهای تاریخی 

منطقه 11 همچون حمام تاریخی رهنان بازدید کردند.
 همچنین بازدیــد از حمام موزه تاریخی علی قلی آقــا از دیگر بخش های برنامه 

حضور گردشگران آلمانی در اصفهان بود.

به همت شهرداری اصفهان صورت گرفت؛

بازدید گردشگران آلمانی
 از حمام موزه تاریخی رهنان
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پیشنهاد  سردبیر:
اقتصاد مقاومتی بدون محیط زیست ممکن نیست

ویژه

از این پرنده زیبا فقط 250 هزار تا 
باقی مانده است 

آخرین وضعیت محصوالت دستکاری شده ژنتیکی؛ 

مهم ترین مسئله در محصوالت 
تراریخته، سالمت مردم است

10 سال حبس برای آتش زدن 
منطقه حفاظت شده

زاغ لزوما چیزی نیست که ما در ایران می بینیم. 
برخی از گونه های زاغ رنگ های متنوعی دارند.

 یکی از آنهــا زاغ کبود نــام دارد و در شــمال آمریــکا زندگی 
می کند. بر اســاس آخرین مطالعات از این نوع گونه پرنده زیبا 

فقط250 هزار تا در دنیا قراردارد. 
از بین رفتن زیســتگاه و البته از بین رفتن منابع غذایی یکی از 

دالیل از بین رفتن این نوع گونه زیبا از پرنده است. 
 البته مطالعات دیگری نشان داده اســت زاغ های کبود معموال 

در جنگ های انتخاب طبیعی معموال بازنده اند.
این پرنده از دانه گیاهان و حشرات تغذیه می کند.

رییس فراکســیون محیط زیســت مجلس با اشــاره به بررسی 
 مسئله تراریخته ها در برنامه ششم توســعه، تاکید کرد: » قرار 
 بر این شــد در بحث تراریخته ها همه جوانــب فنی و تخصصی 
و در راس همه ســامت مردم رعایت شــود و مــاده ای در این 
 باره بیاید که اگر در کمیســیون تلفیق مورد بررســی و تصویب 

قرار گیرد برای بررسی بیشتر به صحن مجلس برود. «
 محمدرضــا تابش، رییس فراکســیون محیط زیســت مجلس 
در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، 
دربــاره آخریــن وضعیــت محصــوالت تراریختــه در برنامه 
 ششــم توســعه گفت: » یک ماده ای در قانون برنامه در رابطه 
 با محصوالت تراریخته آمده بود که وقتی مطرح شــد مخالفین 
و موافقین راجــع به آن صحبت کردند. چون ســامت و ایمنی 
مردم مد نظر نمایندگان مجلس شورای اسامی هست فکر کنم 

آن ماده نتوانست نظر آنها را برآورده کند. «
وی ادامــه داد: » قرار بر این شــد کــه عده ای از کمیســیون 
کشاورزی مجلس، فراکســیون محیط زیست مجلس، سازمان 
 مدیریــت و برنامــه ریزی کشــور و ســازمان محیط زیســت 
 انتخاب شــوند برای بررســی نقل قول های طرفیــن قضیه تا 
 به جمع بندی مناســب دربــاره تراریخته ها برســند که البته 
مهم ترین مسئله در محصوالت تراریخته، سامت مردم است. «

 نماینــده مــردم اردکان در مجلس شــورای اســامی گفت: 
» اآلن90 درصد ذرت را از خارج کشــور وارد مــی کنیم برای 
تامین خوراک دام که چاره ای جــز این نداریم. البته محصوالت 

تراریخته باید گواهی ها و استاندارهای الزم را دارا باشند. «
وی خاطرنشان کرد:» قرار بر این شد در بحث تراریخته ها همه 
جوانب فنی و تخصصی و در راس همه سامت مردم رعایت شود 
و ماده ای در این باره بیاید که اگر در کمیســیون تلفیفق مورد 
بررسی و تصویب قرار گیرد برای بررسی بیشتر به صحن مجلس 

برود. «
وی با بیان اینکه در حــال حاضر ممنوعیتی دربــاره تراریخته 
ها وجود نــدارد؛ گفــت: » تولیــد و واردات تراریخته ها محل 
اختاف اســت مابین ســازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
 جهاد کشــاورزی، ما هم جلســاتی گذاشــتیم و هــردو طرف 
حرف های شان را زدند و همان جلســات باعث شد یک بعدی 
به قضیه تراریخته ها نگاه نشــود، قرار شد همه جوانب را در نظر 
بگیریم و اگر چیزی تصویب شود ســامت مردم را در وهله اول 

تضمین بکنیم. «

عامل آتش ســوزی عمدی در منطقه حفاظت شــده شیمبار 
شهرستان اندیکا در شمال اســتان خوزستان به10 سال حبس 

محکوم شد.
در آتش سوزی عمدی در این منطقه حفاظت شده در مرداد ماه 
گذشــته، 85 هکتار از مراتع و320 درخت جنگلی بلوط و دیگر 

گونه های گیاهی از بین رفت.
 رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اندیکا 
 در این باره گفت: دادگاه با تایید صحت آتش ســوزی با استناد 
به ماده 675 قانون مجازات اســامی مصوب 1375 و با رعایت 
 ماده 134 قانون مجازات اســامی مصــوب 1392 متهم را به

10 ســال حبس تعزیــری و پرداخت خســارت 408 میلیون 
 و980 ریال به کشاورزان و دامداران و 353 میلیون و750 ریال 

به محیط زیست و منابع طبیعی محکوم کرد.
 وحیــد شــالوئی افــزود: در برخورد بــا عامان آتش ســوزی 
در جنگل هــا خاء قانونــی چندانی وجــود نــدارد؛ از این رو، 
 مســئوالن حفاظت از جنگل ها و مراتع کشــور بایــد با قدرت 
و جدیت به وظیفه خود عمل و افرادی را که جنگل ها را عمدی 
آتش می زنند، برای تنبیه و مجازات بــه مراجع قضایی معرفی 
 کنند. دشت شــیمبار یا شــیرین بهار، در مرز استان خوزستان 

و چهارمحال وبختیاری، در شهرستان اندیکا قرار دارد. 
این منطقه از یک طرف در دامنه کوه دال واقع شــده و محدوده 
 آن از ســرحونی شروع شــده و شــیرین بهار را به 2 بخش باال 

و پایین تقسیم می کند.

با مسئوالن

 فرمانــده یــگان حفاظت محیــط زیســت اصفهــان گفت: 
در طــول دوهفته چندین پرنــده و حیوان از جملــه یک گونه 
بســیار نادر به نام جغد انباردار و یک پرنده به نــام ابیا در محل 
 زندگی خود رهاسازی شــد. مرتضی جمشیدیان، اظهار داشت: 
پرندگان و حیواناتی که از شــکارچیان کشــف یا توسط مردم 
 محلی پیدا می شــود پــس از تیمارهــای الزم توســط اداره 
محیط زیســت شهرســتان در محل زندگی خود رهاســازی 
 می شــود. وی با اشــاره به رهای ســازی یک پرنــده » ابیا « 
در محیط زیســت طبیعی شــاهین شــهر افزود: این پرنده در 
اثر طوفان های روزهای اخیر آســیب دیده بود که پس از ســه 
 روز تیمار توســط طبیعت دوســتان این شهرســتان به اداره 
محیط زیســت تحویل و توســط محیــط بانان ایــن اداره در 
 زیســتگاه طبیعی خود رها سازی شــد. فرمانده یگان حفاظت 
 محیط زیست اســتان اصفهان با اشــاره به ارزش های زیستی 
این پرنده بیان داشــت: ابیا نام ســرده ای از پرنــدگان از تیره 
آبچلیکیان است که بیشتر در مناطق پر درخت با خاک مرطوب 

و حاشیه تاالب ها با پوشش درختی و بوته ای به سر می برد.
 وی با بیــان اینکه در ایــران ابیاهای مهاجر فصل زمســتان را 
در شمال کشور و به ویژه در زمین های پست ناحیه دریای خزر 
می گذرانند، اما گاه در مناطق جنوبی تری دیده می شود، افزود: 
این پرندگان پرهای ســیاه و قهوه ای نقشداری دارند که قابلیت 
همرنگ شدن با محیط و پنهان شدن در پشت بوته ها را به پرنده 

می دهد و در ایران به تعداد نســبتا فراوان در شمال، به خصوص 
 جنگل های پســت و همچنین در خوزســتان، اصفهان، فارس 

و سیستان و بلوچستان دیده می شود.
جمشیدیان با اشاره به اینکه همچنین در هفته گذشته یک توله 
کفتار که درون چاه سقوط کرده بود پس از تیمار توسط همیار 
محیط زیست، در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز رهاسازی 
شد، بیان داشــت: همچنین در طول دو هفته گذشته یک جغد 
انبار بســیار کمیاب توسط دوســتدار محیط زیســت به اداره 

حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تحویل شد.

 رییــس اداره حفاظــت از محیــط زیســت بانــه گفت: 
با همکاری ماموران هنگ مرزی این شهرســتان محموله 
190 قطعه طوطــی عشــقی ) برزیلی ( قاچــاق در این 
شهرستان کشــف شــد. محمد دلســوز میرزایی افزود: 
این تعداد طوطی برزیلی در داخــل چند قفس نگهداری 
پرندگان به صورت قاچاق در نقطه مرزی به حال خود رها 
شده بودند. وی اظهار کرد: این محموله با تشکیل پرونده 
به مراجع قضایی شهرســتان تحویل داده شده تا مراحل 

شناسایی متهمان انجام شود. 
 وی اضافــه کرد: این طوطــی ها به احتمــال آلوده بودن 
به بیماری هــای پرندگان مدتی نگهداری و ســپس برای 
بررسی وضعیت ســامت و تعیین تکلیف، برای رهاسازی 

به مرکز استان منتقل می شوند. 
میرزایی گفت: هر گونــه ورود و خروج پرندگان توســط 
اشخاص باید با مجوزهای الزم و زیر نظر نهادهای مربوطه 
انجام گیرد، در غیر ایــن صورت با متخلفــان برابر قانون 

برخورد می شود. 
 به احتمال زیــاد این پرندگان زینتی توســط قاچاقچیان 
از اقلیم کردســتان عراق وارد کشــور شــده و آنان قصد 
داشــتند این محموله فاقد مجوز ورود را به تدریج به دیگر 

شهرهای کشور انتقال دهند. 
طوطی برزیلی را به عنــوان پرنده خانگــی نگه می دارند 

 برخــاف نامــش، این پرنــده بومــی صحــرای نامیبیا 
در جنوب غربی آفریقاست و در زبان فارسی به آن طوطی 
کوتوله و طوطی عشــق نیــز می گویند. طوطــی برزیلی 
پرنده ای کوچک و اندازه آن بین 13 تا 17 سانتیمتر و وزن 
آن بین40 تا60 گرم اســت. این نوع طوطی کوچک ترین 
نوع طوطی در جهــان بوده و از مشــخصات آن ضخامت 

بدن، کوتاهی دم، تیزی و بزرگی نسبی منقار است. 
 شهرســتان مــرزی بانــه در240 کیلومتری ســنندج 

مرکز استان کردستان قرار دارد.

پدیده گرد و غبار در سال های اخیر  به یکی از مهم ترین معضات 
کشــور ما به ویژه در نیمه غربی و جنوب غربی ایران تبدیل شده 

است.
تعطیلــی شــهرها بــه دفعــات زیــاد، تعطیلــی فرودگاه ها، 
کارخانه ها، صنایــع و مدارس و خســارت به منابع آبــی، منابع 
جنگلــی غــرب کشــور و در نهایت، تحــت تاثیر قــرار گرفتن 
تنوع زیســتی از پیامدهــای این پدیده اســت. از ســوی دیگر، 
ابتا به بیماری های ریوی، چشــمی، پوســتی و تشــدید انواع 
 بیماری هــای تنفســی مرتبط بــا آلرژی بــا بروز پدیــده گرد 
و غبار افزایــش پیدا کرده اســت. بــا توجه به مســئله کاهش 
بارندگــی و بروز خشکســالی در کشــور، روزبــه روز زمین های 
بیشــتری در معــرض کم آبی قــرار می گیرند و شــدت موضوع 
در اســتان های جنوبی به حدی اســت که بســیاری از مناطق 
به کانون های محلــی و داخلی بــرای انتشــار ریزگردها تبدیل 
شــده اند. یکی از مواد مــورد اســتفاده برای تثبیــت و محکم 
 کــردن بافت خــاک به منظــور جلوگیــری از پراکنــش ذرات 
در زمان وزش باد، اســتفاده از مالچ هایی اســت که ذرات خاک 
را تثبیت کننــد. مالچ ها انواع متفاوتی دارنــد؛ از قبیل پلیمری و 
سنتزی، شــیمیایی، نفتی و مالچ های بیولوژیک. در برخی موارد 

ممکن اســت از چند نوع مخلوط مانند پلیمری و پودر ســنگ یا 
حتی پلیمری و خاک رس اســتفاده شود. نکته بســیار مهم در 
اســتفاده از مالچ ها این اســت که مالچ استفاده شــده، مشکل 
جدیدی را برای خاک و میکروارگانیسم ها و گیاهان ایجاد نکند. با 
توجه به این که مناطق تحت مالچ پاشی اکثرا تحت تاثیر خشکی 
هوا قرار گرفته اند و بدون پوشــش گیاهی هســتند، بهتر است از 
مالچی استفاده شــود که عاوه بر تثبیت ذرات خاک و جلوگیری 
از پراکنده شــدن آن، بافت خاک را بهبود بخشــد و خصوصیات 
فیزیکی و شــیمیایی خاک را برای رشــد و نمو احتمالی گیاهان 
ســازگار با منطقه جغرافیایی مورد نظر مســاعد کنــد، زیرا در 
صورت رشد گیاهان ریشــه های گیاه، عاملی مثبت در جلوگیری 
از پراکنــش ذرات خــاک خواهد بود. یــک نمونــه از مالچ های 
بیولوژیک قابل اســتفاده در ایــن زمینه، ماده ای بــه نام ویناس 
است. ویناس به پساب کارخانه الکل ســازی گفته می شود که در 
جریان تخمیر ماس نیشکر ایجاد می شــود و حاوی موادمغذی 
مانند نیتروژن، فســفر، کربن، پتاســیم، منیزیم، روی و کلسیم 
 اســت. خصوصیات ویناس بر اســاس مطالعات علمی انجام شده 
به صورتی اســت که با توجه به این که منشــا آلــی دارد و دارای 
مواد مغذی اســت تاثیــر منفی بر خــاک ایجاد نکــرده و بافت 

خاک را اصاح می کند. به عــاوه دارای قابلیــت حفظ رطوبت 
 در خــاک اســت و روی نفوذپذیری خــاک تاثیر مثبــت دارد 

و از پراکنش خاک جلوگیری می کند. 
با توجه به میــزان باالی مواد مغــذی ویناس، قابلیت اســتفاده 
برای گیاهــان را نیز به عنــوان کود آلی دارد. وجــود بیابان های 
 وســیع در اســتان خوزســتان و همچنیــن وجــود وینــاس 
در کارخانه الکل سازی وابسته به شــرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی در استان خوزســتان، موجب ایجاد فرصتی طایی برای 
کنترل گرد و غبار شــده اســت. موفقیت در اســتفاده از ویناس 
 به صورت پایلــوت در مراکــز تحقیقاتی و دانشــگاه ها به اثبات 
رســیده اســت. حتی نتایج آزمایش های دانش بنیان از ســوی 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز تایید شــده، اما هنوز اقدامی 

برای عملی شدن پروژه صورت نگرفته است. 
با توجه به منشأ ویناس، هیچ ماده شیمیایی در ترکیب آن وجود 
 ندارد و همین مسئله نشان می دهد اســتفاده از آن به مراتب بهتر 

از مالچ های پلیمری و نفتی است. 
از سوی دیگر اســتفاده از این نوع مالچ بیولوژیک نسبت به سایر 
مالچ های شــیمیایی و نفتی، از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه 
اســت. امیدواریم سازمان های مســئول عزم خود را جزم و از این 
فرصت اســتفاده کنند تا بــا تثبیت خاک در بیابان های اســتان 
خوزســتان با این مالــچ بیولوژیک، گام مهمی در پیشــگیری از 

پراکنش ذرات از منابع محلی برداشته شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

رهاسازی یک ابیا و گونه نادر جغد انباردار در طبیعت اصفهان
رییس اداره حفاظت از محیط زیست بانه گفت:

کشف 190 قطعه طوطی برزیلی در بانه

اخبار

نگاه روز

مالچ آلی زیستی، کلید مبارزه با ریزگردها

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: در کارنامه 
مدیریت ســبز وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرایی ردی 

نداشته ولی لب مرزی و تجدیدی داشته ایم.
 معصومه ابتکار رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 در همایش» سیاســت های کلــی محیط زیســت؛ اجرا 
و نظارت « که در ســاختمان قدیمی مجلس برگزار شــد، 
 اظهــار داشــت: در کارنامه مدیریــت ســبز وزارتخانه ها 
و دســتگاه های اجرایی دولتی ردی نداشته ولی لب مرزی 
 و تجدیدی داشــته ایم ولــی به طور کلــی وضعیت دولت 
 در اجــرای یــک ســاله سیاســت های کلــی اباغــی 

مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست خوب است. 
وی ادامه داد: شــاید مهم ترین شــاخصه سیاســت های 
اباغی، همگرایی در محیط زیســت بــود؛ این اباغ زمانی 
صورت گرفت که بیشترین فشار و سختی بر محیط زیست 

کشور حاکم بود. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از این رو زمان 
اباغ این سیاست در چنین شــرایطی به نفع کشور و مردم 
 تمام شــد؛ البته به این مفهوم نیســت که تمام مشکات 
حل شده، اما هم راستایی و همگامی بین دستگاه ها بیشتر 

شده است. 
 ابتــکار تصریــح کرد: فــی نفســه، اباغ سیاســت های 
محیط زیستی در ســپهر سیاســی و نظام سیاسی کشور 
اتفاق مهمی بــود و بعد از اباغ توســط رهبــری، معاون 
 اول رییس جمهوری تقســیم کار دســتگاه ها را اباغ کرد 
و براساس آن، مســئوالن تمام نهادها متوجه وظایف خود 

در اجرای 17 بند سیاست اباغی شدند. 
 وی گفت: اباع این سیاســت هــا با دو موضــوع جهانی 
محیط زیستی شامل توافق پاریس و تعیین اهداف توسعه 
 پایدار همزمان شد؛ زیرا محیط زیست کاما وابسته به هم 
و دارای بعد جهانی است و این که گفته می شود حال زمین 
خوب نیست، در واقع یک مســئله جهانی است و همگان را 
تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین عملکرد یک کشور روی 

کشورهای دیگر نیز تاثیر می گذارد. 
به گفته رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت، گرایش 
 زمین و انقراض گونه ها دستاورد فعالیت های انسان است 
و خوشــبختانه امروزه دنیا به این فهم رسیده است که هر 
 چه به این روند خود ادامــه دهد، به تهدیــد اقلیم افزوده 

می شود.
ابتکار افزود: ما معتقدیم اکنون در کشور بحران تغییر اقلیم 
را داریم، بیــش از یک و نیم درجه افزایــش دما را، کاهش 
مســتمر بارندگی در30 سال گذشــته و همچنین کاهش 

بارش برف را شاهد هستیم. 
ابتکار بیان داشت: بنابراین آثار تحوالت جهانی و تهدیدات 
آن برای کشــورها به صورت همزمان اتفــاق می افتد که 

توافق جهانی پاریس گامی برای کاهش این اثرات است. 
معاون رییس جمهور ادامه داد: دولــت ایران الیحه توافق 
پاریس را تصویــب کرد و در این زمینــه اقدامات خوبی را 
آغاز کرده زیــرا اگر این تهدید را به فرصــت تبدیل نکنیم 
 آسیب آن برای ما بسیار ناگوار خواهد بود و ممکن است به 
نقطه ای غیر قابل برگشــت برســیم؛ طبیعــت تا حدی 
ظرفیت زیســتی و خودپاالیی دارد که اگــر از آن بگذرد 
به نقطه شکســت خواهد رســید و در آن زمان شاهد قهر 
طبیعت خواهیم بــود که هیچ علمی تــوان مقابله با آن را 
ندارد. وی گفت: ســال گذشته اهداف توســعه پایدار نیز 
تهیه شد و همزمان این دو موضوع جهانی با اباغ سیاست 
های کلی نظام توســط مقام معظم رهبــری، تهیه برنامه 
ششم توســعه و اقتصاد مقاومتی در کشور برای ما فرصت 
 بسیار خوبی شــد تا به حفظ محیط زیست توجه بیشتری 
داشته باشــیم. ابتکار با ابراز نارضایتی از این که در برنامه 

اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم به مسائل 
محیط زیســت اشاره نشــده است، 

 گفت: بــه طور نامحســوس 
اشــاره ای بــه محیــط 

 ســعی مــی کنیمزیســت شــد کــه ما 
نحو احسن استفاده کنیم. از همیــن فرصت به 
ســازمان  حفاظــت محیــط زیســت رییــس 
مــی کنیــم از انرژی هــای نو ادامــه داد: تاش 
اســـتفاده  کنیــم و اگر بتوانیــم30 درصد بیشتر 
مــورد  نیاز را از انرژی های نو به دســت انــــرژی 
یعنــــی  به یــک ســوم منابــع انرژی آوریــم 
دســـــت   پیدا کــرده ایم که مــی تواندنویــن 

و کار و اشــتغال در حــوزه  سبب توسعه کسب 
محیط زیست شود. 

فعالیــت در زمینــه ابتــکار تصریــح کــرد: 
طـــــــق حفاظت از تــاالب ها و ایجاد  منا

 گردشــگری نیــز مــی توانــد 
به اقتصــاد جامعه کمــک کند که در 

سیاســت های کلی محیط زیســت این نگاه 
 جامع دیده شــده و این فرصت را ایجاد کــرده تا بتوانیم 

در این راستا همگرایی جدی داشته باشیم. 
معــاون رییس جمهور تاکیــد کرد: اگر نتوانیــم در زمان 
مناســب این تهدیدها را به فرصت تبدیــل کنیم، ممکن 

اســت به تهدید عمومی و در گام باالتر بــه تهدید امنیتی 
منجر شــود به عنوان مثال اگر نتوانیم منابع آب کشور را 
مدیریت کنیم و روند مصرف را به همین روال ادامه دهیم 
 در آینده نــه چندان دور به یــک تهدیــد امینتی تبدیل 
می شــود. وی افزود: به عنوان مثال در تهران، امســال60 
روز هوا نسبت به ســال 92 بهتر بوده است که این مسئله، 
 نتیجــه همکاری میــان وزارتخانــه های صنایــع و نیرو 
و سایر نهادهای مرتبط اســت؛ از اول مهرماه 95 نیز تولید 
موتورســیکلت های کاربراتوری در کشــور متوقف شــد، 
همچنین اســتاندارد کردن ســوخت با جدیت در دولت 
دنبال می شود که در این راستا وزارت نیرو همکاری خوبی 
دارد. ابتکار گفت: امروزه در تمام کان شــهرها بنزین یورو 
4 توزیع می شــود و در برخی شــهرهای بزرگ دیگر هم 
 بنزین و گازوئیل با اســتاندارد یورو 4 درحال توزیع است، 
نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده نمی کنند و استفاده 
بیشتر از انرژی خورشــیدی نیز در قالب دســتورالعملی 
از ســوی دولت به دستگاه ها اباغ شــده است که باید20 
درصد برق مورد نیاز خود را از انــرژی های نو تامین کنند 

که این مسئله برای دو سال در نظر گرفته شده است. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص تاالب ها 

تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت بارندگی 
 که امســال بــا آن مواجــه بودیم، 

با اقداماتــی که صورت گرفت 
تاالب هورالعظیم که یکی 

از منابع مهم زیســـت 
 بــوم ایــران اســت 
و تا سال 92 خشک 
بــود، اکنــون 62 
دارای  درصــد آن 
آب اســت، اگـــر  
تاالبی آب داشــته 
تابستان  در  باشــد 
 ماننــد کولــر عمل 

مــی کنــد، امــا اگر 

 خشــک باشــد، هنگام وزش باد بــه کانون گــرد و غبار 
و مصیبت تبدیل می شــود. وی گفت: این تصور در دولت 
وجود داشت که می توان قبل از تامین حقابه طبیعت، آب 
را برای مصارف دیگر استفاده کرد، اما امروز این نگاه تغییر 
کرده و مجموعه دولت به این نتیجه رســیده است که اول 
باید حقابه طبیعت تامین شــود و بعد آب برای کشاورزی، 
صنعت و شــرب درنظر گرفته شود، ســال ها غفلت از این 
 نگاه نتیجه آن خشک شــدن دریاچه ارومیه است که البته 
با اقدامات صورت گرفته، وضعیت دریاچه نســبت به ســه 
سال گذشته بهتر است. ابتکار به بیانات مقام معظم رهبری 
در 17 اسفند 93 اشــاره کرد و گفت: در بیانات ایشان چند 
فراز وجود داشــت که یکی از آن نظارت بدون اغماض بود 
 که ما آن را در ســازمان محیط زیست ســرلوحه کار خود 
قرار دهیم و ســازوکاری برای آن تعریف کردیم. وی ادامه 
داد: یکی دیگر از فرازهای بیانات مقام معظم رهبری تاکید 
بر جرم انگاری در تخلفات محیط زیســتی بود که در این 
زمینه نیز همکاری خوبی با قوه قضاییه داریم، یکی دیگر از 
 فرازها این بود که رهبر فرمودنــد » حاال من این ها را گفتم 
و مردم نظارت کنند و به دســتگاه ها نمــره دهند که در 
زمینه محیط زیســت چگونه عمل کرده انــد « که در این 
 راســتا کارنامه تمام دســتگاه هــای دولتــی را در حوزه 
 محیط زیســت خواستار شــدیم و تمام آن ها دسته بندی 
و رتبه بندی شــدند. ابتکار بیان داشــت: در سیاست های 
کلی نظام به موضوع تهیه اطلس های محیط زیستی اشاره 
شــد که با توجه به این موضوع، روز گذشــته چهار اطلس 
 مهره داران ایران برای پرندگان، پســتانداران، دوزیستان 
و خزندگان منتشــر شــد که منبع علمی قابل اســتنادی 
برای برنامه ریزان اســت وحتی قابلیت استفاده در سطح 
بین المللی را نیــز دارد، همچنین به زودی اطلس 

مناطق حفاظت شــده کــه حدود 11 
 درصد خاک کشـــور را شــامل 

می شــود، تهیــه خواهیم 
کرد.

ابتکار مطرح کرد:

اقتصاد مقاومتی بدون محیط زیست ممکن نیست

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2001  | November 08 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



13
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2001 | سه شنبه 18 آبان 1395 | 8 صفر 1438 

پیشنهاد  سرد بیر: 
حلقه مفقود زندگی؛ لبخند و شادی

- بابا این کار شــما درست نیســت! این خونه حاصل یک 
عمر تــاش شماســت! نباید بــه خاطر راحتــی بچه ها 
 اونو بفروشــی! نباید به خاطر یه حرف به زندگی خودت 

لج کنی! اگر مادر زنده بود، نمی گذاشت این کارو کنی؟
نه دخترم! مسئله لج بازی و اینا نیست! اونا هم حق دارن! 
 وقتی می تونن با پــول این خونه به کارشــون رونق بدن 
چرا نفروشم؟ مگه من چقدر می خوام عمر کنم که راضی 

به سختی بچه هام باشم؟
ولی هر کســی باید با تاش خودش صاحــب کار یا خونه 

بشه! شما به اندازه خودتون به ما کمک کردین! 
و اگه سعید و وحید مشکل دارن به خودشون ربط داره...!

خیلی تاش کردم که پدرم را منصرف کنم، اما نشد. 
از آن شبی که راحله همسر ســعید آن حرف را زد، پدرم 
دگرگون شد. در کمال پررویی گفت: شما توی این خونه 
 گرون قیمت نشســتین و حقــوق بازنشســتگی تون رو 
می گیرین و به این فکر نمی کنین که ما چه مشــکاتی 

داریم! و به این فکر نکرد که پدرم وظیفه ای ندارد! 
 اگــر اآلن آرامشــی دارد بــه خاطــر یه عمــر زحمت 
و کار شــبانه روزی اســت. به هر حال پدرم تصمیمش را 
گرفته بود و نمی شد منصرفش کرد و به یک هفته نکشد 
که خانــه فروش رفت و پولــش تمام و کمــال در اختیار 

برادرانم قرا رگرفت و قرار شــد پس از سوددهی برای پدر 
خانه ای رهن کنند و تا آن زمان، پدر میهمان آن ها باشد. 

روزهای اول که متحیر و متشــکر کار پــدر بودند و فکر 
 می کردند نگهــداری پدر زیــاد طول نخواهد کشــید، 
 برای نگهــداری اش دعوا می کردند و اصرار داشــتند که 
 پدر بایــد خانه آنها باشــد و حتــی به من کمتــر اجازه 
 می دادند که پدر را بــه خانه خودم ببــرم و نهایتا وحید 
به اصرار خود و همسرش وظیفه نگهداری پدر را به عهده 

گرفت. اما رفته رفته اوضاع تغییر کرد. 
وقتــی کارشــان آن گونه که پیــش بینی کــرده بودند 
پیش نرفت و به ســود آنچنانــی نرســیدند بهانه گیری 
همسران شان شروع شــد. وعده و وعیدهای شان چماقی 
شد که به سر خودشان فرود آمد. یک شب که منزل وحید 
دور هم جمع شــده بودیم متوجه شدم اوضاع خراب تر از 
آن است که فکر می کردم. شــبنم همسر وحید اعتراض 
داشت که پدر در تربیت بچه اش دخالت می کند و بچه اش 
رفتارهایی از پدربزرگــش یاد گرفته که مورد پســند او 
نیست و پیشنهاد داد که برای نگهداری پدر نوبت گذاشته 

شود و هر ماه میهمان یکی از بچه ها باشد. 
من که اوضاع را این گونه دیدم گفتم: 

 اگر شــما اجازه بدید من پــدر رو می بــرم خونه خودم 

و فکر می کنم این جوری بهتر باشه!
که ظاهــرا ناراحت شــدند و گفتند نــه! و قــرار ماهانه 
گذاشتند و اول نوبت ســعید که بزرگ تر بود شد و سپس 
من و وحید و به این شــکل ادامه داشت تا زمانی که برای 
پدر خانه ای مســتقل رهن کنند. پــدرم ناراحت بود، اما 
ناراحتی اش را بروز نمی داد. نمی خواست اعتراف کند که 
کارش اشتباه بوده. چند ماهی گذشــت تا این که احترام 
 بین پــدرم و آنها از بیــن رفت. به پدرم رســما امر و نهی 
می کردند و از رفتارهایش ایــراد می گرفتند. یک روز که 
پدر خانه من بود از شــدت ناراحتی اشــک از چشمانش 
سرازیر شــد. این اولین بار بود که پدرم را این گونه گریان 
می دیدم. با ناراحتی بغلش کردم و بوسیدمش و پرسیدم: 

چی شده؟؟؟ چرا گریه می کنی؟ 
چیزی نیســت فقط می خواســتم بگم کاش حرف تو رو 

گوش داده بودم! 
کاش مرتکب چنین حماقتی نشده بودم!

آخه چی شده؟ حرف بزن! کسی بهت چیزی گفته؟
چند شــب پیش، تو خونه وحید که در حال شام خوردن 
بودیم، من طبق عادتم با نون لقمه می گرفتم که شــبنم 
با خنده بهــم گفت: پدر جون می شــه این شــکلی غذا 

نخورین؟!
بچه از شما یاد گرفته و دیگه قاشــق دستش نمی گیره! 
می دونم که این حرفا بهونه  اســت و از من خسته شدن! 

کاش مجبور نبودم خونه بچه هام زندگی کنم!
آن شــب فهمیدم اتفاق های زیادی افتاده که پدرم از من 
پنهان کرده و برای این که مرا ناراحت نکند سکوت کرده. 

خیلی از این راهکارها فقط به طور موقتی اعتمادبه نفس 
شــما را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی 
 انجام دهید که قبــا حتی فکرش را هــم نمی کردید 
 و با انجام آنها اعتمــادی عمیق تر نســبت به خودتان 

در وجودتان ایجاد می کنید.
9- تا زمانی که اعتمادبه نفس پیــدا نکرده اید 

وانمود کنید که دارید
یک راه برای بیرون آمــدن از محدودیت هایی که برای 
 خودتان درســت کردید این اســت که یک قدم بیرون 
از منطقه آرامش تان بگذارید. ممکن اســت غیرعملی 
به نظر برسد. انگار فقط به خودتان دروغ می گویید، اما 
موضوع همین اســت. این راهکار کاما عملی است. اگر 
احساس اعتماد نمی کنید، حداقل تظاهر کنید و طوری 
رفتار کنید که انگار به خودتان و توانایی های تان کاما 
مطمئنید و بنابر آن رفتار کنید. خیلی زود می بینید که 

احساس اعتمادبه نفس می کنید، اعتمادبه نفس واقعی.
 10- از محیطتان استفاده کنید

 یک راه موثر برای تغییر خودتان این است که محیطتان 
را برحسب آن کســی که دوســت دارید باشید، تغییر 
دهید. اگر می خواهید اعتمادبه نفس بیشــتری داشته 
باشــید، زندگینامه های افراد بااعتمادبه نفس را مطالعه 
کنید، موســیقی که گوش می دهید را از موسیقی های 
افسرده کننده به انرژی بخش تغییر دهید و سعی کنید 
با کسانی رفت وآمد کنید که اعتمادبه نفس باالیی دارند.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

 آیا می دانستید استفاده از هدفون در هر ســاعت، باکتری های موجود 
در گوش شما را تا هفت صد برابر افزایش می دهد؟

 آیا می دانســتید در دنیــا یک نوع وزغ وجــود دارد کــه در بدن خود 
سم کافی برای کشتن2200 انسان را دارد؟

آیا می دانســتید در کشــور هند حدود پنجاه میلیون میمون زندگی 
می کنند؟

آیا می دانستید که اسب ها در مقابل گاز اشک آور مصون اند؟
آیا می دانستید که زرافه ایستاده وضع حمل می کند و نوزادش از فاصله 

180 سانتی متری به زمین می افتد؟
 آیا می دانســتید کــه1300 کــره زمین در ســیاره مشــتری جای 

می گیرد؟
 آیا می دانســتید که اولین تمبر جهان در ســال1840 در انگلســتان 

به چاپ رسید ؟
آیا می دانســتید که اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران 

کرد ؟
 آیا می دانســتید که قدرت بینایی جغــد 82 برابر قدرت دید انســان 

است؟
 آیا می دانســتید که خفاش ها 19 ساعت و شــیرها 17 ساعت در روز 

می خوابند ؟
آیا می دانستید که در زبان عربی، برای کلمه شمشیر، هشتصد و پنجاه 

واژه مختلف وجود دارد؟

موفقیت

هایالیت

 از وقتی تکلف جای ســادگی را گرفت و تجمل جای قناعــت را، انگار حال 
دل هایمان خوب نیست.

ساعاتی را هم برای دلمان زندگی کنیم  
 آن روزها که قوت غالب آش و آبگوشــت و غذاهای ساده بود و شاید سالی 
 یکی دوبار به زور برنج میهمان ســفره ها می شــد، آن روزهــا که لباس ها 
 پر زرق و برق نبود و کســی ماشــین شــخصی نداشــت و اگر خیلی هنر 
می کردی و می توانستی چند ســالی یک بار به زیارت امام رضا ) ع ( بروی 
باید سوار اتوبوس می شدی و ساعت ها می رفتی تا برسی ولی چنان ذوقی 

داشتی که انگار بر قالیچه سلیمان سواری و می تازی تا حرم عشق…
آن روزها انــگار همه چیز رنگ زندگی داشــت. انگار همه چیز ســرجای 

خودش بود… آن روزها خنده ها از ته دل بود و شادی ها ماندگار… 
آن روزها قصه زندگی ها پر از غصه نبود و فکرها پر از محاسبه خرج و دخل و 
وام و قسط و مشکات نبود. آن وقت ها جوان ها نگران کار و درس و مسکن 
و ازدواج نبودند … پســر کار پدر را ادامه می داد و دختر به خانه بخت که 
می رفت کنار خانواده شوهر سال های ســال می زیست و بچه ها در کانون 
 خانواده قد می کشیدند… معنای خاله و عمه و مادربزرگ و پدربزرگ را نه 
در کتاب های قصه که در زندگی واقعی تجربه می کردند و خنده های از ته 
دل شان گوش فلک را کر می کرد… این روزها اگر چه همه جور امکاناتی 
در اختیارمان اســت، بچه های مان از کودکی با آخرین تکنولوژی ها آشنا 
 هستند، در کســری از ثانیه حرف های مان از این ســر دنیا تا آن سر دنیا 

به گوش یکدیگر می رسد ولی باز هم حال مان خوب نیست… 
با این همه امکانات و تکنولوژی انگار تنهاتر شده ایم و غریب تر… 

در میان همسن و ساالن مان تنهاییم.

- وقتی بــرای دیگران لقمــه بزرگ تر از دهان شــان 
 باشــی آنها چاره ای ندارند جز آنکه » خردت «کنند تا 
برای شان اندازه شوی. پس مراقب معاشرت هایت باش. 
 - خیلی ها جذبت می کنند، با خیلی ها شــاد می شوی 

و می خندی، اما فقط یک نفر می تواند آرامت کند. 
رابطه با او را می توانی با خیال راحت عشق بنامی.

- از یه جایی تاش واســه نگه داشتن آدما بی فاید ست 
و همه چیز بی اهمیت می شــه، دقیقا مثل اونجایی که 

موالنا میگه: » خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن «
 - معجزه یعنــی یه کارگر بــا ماهی800 هــزار تومن 

تو تهران داره زندگی می کنه و زن و بچه هم داره. 
 - جای اینکه آدما رو با نبودنتــون امتحان کنید اونا رو 

با بودنتون خوشحال کنید.

حلقه مفقود زندگی؛ لبخند و شادی ) 2 (

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 6 (
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پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. 
در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. 
عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین 
درمانگاه رساندند. پرســتاران ابتدا زخم های 
 پیرمرد را پانســمان کردند. سپس به او گفتند: 
 » باید ازشــما عکســبرداری بشــود تا جایی 

از بدنت آسیب و شکستگی ندیده باشد. «
پیرمرد غمگین شــد، گفت عجله دارد و نیازی 
به عکســبرداری نیست. پرســتاران از او دلیل 

عجله را پرســیدند. زنم در خانه ســالمندان 
 اســت. هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او 

می خورم. نمی خواهم دیر شود!
 پرســتاری به او گفــت: خودمان بــه او خبر 
می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متاسفم. 
او آلزایمر دارد. چیزی را متوجه نخواهد شــد! 

حتی مرا هم نمی شناسد!
پرستار با حیرت گفت: وقتی که نمی داند شما 
چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف 

صبحانه پیش او می روید؟ 
پیرمرد با صدایی گرفته ، به آرامی گفت : 

اما من که می دانم او چه کسی است...!

مایکل، راننده اتوبوس شــهری، مثل همیشه اول صبح اتوبوسش را 
روشن کرد و در مسیر همیشگی شروع به کار کرد. در چند ایستگاه 
 اول همه چیز مثل معمول بود و تعدادی مســافر پیاده می شــدند 
و چند نفر هم سوار می شــدند. در ایستگاه بعدی، یک مرد با هیکل 
 بزرگ، قیافه ای خشن و رفتاری عجیب ســوار شد... او در حالی که 
به مایکل زل زده بــود گفت: » تام هیکل پولی نمــی ده! « و رفت و 
نشست. مایکل که تقریبا ریز جثه بود و اساسا آدم مایمی بود چیزی 
نگفت، اما راضی هــم نبود. روز بعد هم دوباره همیــن اتفاق افتاد و 
مرد هیکلی سوار شــد و با گفتن همان جمله، رفت و روی صندلی 

نشســت و روز بعد و روز بعد... این اتفاق که به کابوسی برای مایکل 
تبدیل شــده بود خیلی او را آزار می داد. بعــد از مدتی مایکل دیگر 
نمی تواســت این موضوع را تحمل کند و باید با او برخورد می کرد. 
اما چطوری از پس آن هیکل بر می آمــد؟ بنابراین در چند کاس 
بدنسازی، کاراته و جودو و ... ثبت نام کرد. در پایان تابستان، مایکل 
به اندازه کافی آماده شده بود و اعتماد به نفس الزم را هم پیدا کرده 

بود. بنابراین روز بعدی که مرد هیکلی سوار اتوبوس شد و گفت: 
 » تام هیکل پولی نمی ده! « مایکل ایســتاد، به او زل زد و فریاد زد: 
 » برای چی؟ « مرد هیکلــی با چهره ای متعجب و ترســان گفت: 

» تام هیکل کارت استفاده رایگان داره. « 
نکته داســتان: پیش از اتخاذ هر اقدام و تاشــي براي حل 

مسائل، ابتدا مطمئن شوید که آیا اصا مسئله اي وجود دارد یا خیر.

 یکــی از نمایندگان فروش شــرکت کوکاکــوال، مایوس 
و نا امید از خاورمیانه بازگشت.

دوســتی از وی پرسید: » چرا در کشــورهای عربی موفق 
نشدی؟ «

وی جواب داد: » هنگامی که من به آنجا رســیدم مطمئن 
بودم که می توانم موفق شوم و فروش خوبی داشته باشم. 

اما مشکلی که داشتم این بود که من عربی نمی دانستم. 
 بنابراین تصمیــم گرفتم که پیام خود را از طریق پوســتر 
به آنها انتقال دهم. بنابراین پوستری که در آن سه تصویر 

قرار داشت را طراحی کردم:
تصویر اول ) سمت راســت ( مردی را نشــان می داد که 

خسته و کوفته در بیابان بیهوش افتاده بود.
تصویر دوم ) وســط صفحه ( مردی که در حال نوشیدن 

کوکا کوال بود را نشان می داد.
تصویر سوم ) سمت چپ ( مردی بسیار سرحال و شاداب 

را نشان می داد.
پوستر ها را در همه جا چسباندم. «

دوستش از وی پرسید: » آیا این روش به کار آمد؟ «
وی جواب داد: » متاســفانه من نمی دانســتم عرب ها از 
راســت به چپ می خوانند بنابراین آنها ابتدا تصویر سوم، 

سپس دوم و بعد اول را دیدند. «

کوکاکوالراننده اتوبوسپیرمرد عاشق

سودوکو

دعای خیر بابا  ) قسمت اول ( 

دعا؛ کلید درهایی که به سمت خدا 
باز می شود ) 2 (

باید متوجه شــوی که دعا قوی ترین نیرویی است که می توانی 
 ایجاد کنــی تا از این طریــق نیروی محــدود و ضعیف خود را 
 بــه نیــروی عظیــم نامحــدود پیونــد دهــی و از آن قدرت 

بگیری. 
 دعــا می تواند بــر روی فعالیت های مغــزی تو تاثیــر بگذارد 

و موجب انبساط خاطر و شادی درونی ات شود. 
هر زمان که احســاس کردی کارهای ســنگین و سختی های 
زندگی قوای تو را کم کرده اســت و هر نوع اراده ای از تو سلب 
شده و درهای امید به رویت بسته اســت، به خالقت روی بیاور 
 و با دعا، نیایش و تقاضــای خالصانه، تجدید قــوا کن؛ چرا که 
این اتصال، قدرت و نیرویی جادویــی در درونت ایجاد می کند 

که آثار مادی و معنوی خواهد داشت. 
زمانی که با خدای خــود درد دل می کنــی، تغییراتی درونت 

ایجاد می شود که پیامد آن، آرامش خیال است.
 امام محمد باقر ) ع ( عبــادت را همان دعا می داند و می فرماید: 
 » مقصــود از عبادت، دعا اســت. بهترین عبــادت،  همان دعا 
اســت. « دعا درمان هر دردی اســت و باعث برگشــت قضای 

آسمانی می شود.
زمانی که تمــام روزنه های دنیوی به رویت بســته می شــود، 
 با خلوص نیت دعا کن تــا برایت امدادهای غیبی نازل شــود 
و انوار فیض و برکت الهــی را بگیری و در نتیجــه پرتوی آن، 

وجودت را آرامشی حقیقی در بر گیرد.
 وقتی دعا می کنــی، نوری از باطن بر نفس تو تابیده می شــود 
 و ســرای دلت را تابناک می کنــد و در نهایت قــدرت معنوی 
 و روحی ات بیشــتر می شــود و تو از گزند وسوسه های شیطان 

در امان خواهی  ماند. 
امام صادق ) ع ( می فرماید: » اجابت هــا و هدف ها در پناه دعا، 
مانند باران در میان ابرها مخفی و پنهان اســت «؛ پس دعا کن 
 تا مورد لطف و مرحمــت الهی قرار بگیری؛ چــرا که دعا کلید 

هر رحمت و عامل پیروزی در هر حاجتی است. 

دلنوشتهمثبت اندیشی

» خاموش بودن        « نصف حکمت است.
تعقیب نکردن » دیگران «، نصف آرامش است.

مداخله نکردن در » کار دیگران «، نصف ادب است.
من از دنیا فقط اینو متوجه شدم که:

اونیکه » قوی تر بود، کمتر زور می گفت...
اونیکه راحت تر می گفت » اشــتباه کردم « اعتماد به نفسش 

باالتر بود...
اونیکه » صداش « آروم تر بود، حرفاش بانفوذتر بود...

اونیکه خودشــو واقعا » دوســت داشــت «، بقیه رو واقعی تر 
دوست داشت...

 اونیکه بیشــتر » طنز « می گفــت، به زندگی جــدی تر نگاه 
می کرد...

اونیکه به » تفــاوت « بین انســان ها واقف بود، بیشــتر نقاط 
مشترک رو باهاشون پیدا می کرد.

انســان ها معموال ما را تشــویق می کنند که به بهای از دست 
دادن کنجکاوی، احتیاط را بر گزینیم و به قیمت از دست دادن 
ماجراجویی، به امنیت متوسل شــویم، از مجهوالت بپرهیزیم 
 و پا بــه وادی ناشــناخته ها نگذاریــم. ولی به ایــن حقیقت 
توجه کنیم که زندگی که در آن لذت کشــف کردن نباشــد، 

حتما طعمی امتحان شده دارد و تکراریست...
بروید و عالم های ناشــناخته را در  وادی علم، هنر و موسیقی 

کشف کنید و لذت ببرید.
 الهــی از بخت خود چــون پرهیــزم و از بودنی کجــا گریزم؟ 

و نا چاره را چه آمیزم و در هامون کجا گریزم...
الهی از تو فضل کنی از دیگران چــه داد و چه بیداد ور تو عدل 

کنی پس فضل دیگران چون باد...
الهی گفت تو راحت دل است و دیدار تو زندگانی جان زبان بیاد 

تو ناز دو دل به مهر و جان بعیان...
الهی بهر صفت که هســتم بر خواست تو موقوفــــمـ  بهر نام 
که مرا خوانند بــه بندگی تو معروفم تا جــان دارم رخت ازین 
 کوی بر ندارم. او که تو آن اویی بهشــت او را بنده است، او که تو 

در زندگانی اویی جاوی زنده است...
الهـــی آنچــــه من از تو دیدم دوگیتی بیاراید عجب اینست 

که جان من از بیم داد تو دمی نیاساید.

کاریکاتور

تلنگری بر روح

صبر به ما امید و شــکیبایی می دهد و زمینه ای را فراهم می کند 
تا بتوانیم در پرتــو آن، احتماالت مثبــت و در نتیجه امیدبخش 
آینده را ببینیم؛ مثا اگر در شــرایط بیماری خود یا عزیزان مان 
 صبور باشــیم و بی قراری نشــان ندهیم، همین خویشتن داری 
به ما امکان می دهد تا دورتــر از رنج و درد آن لحظه را هم ببینیم 
و امیدوار باشــیم که یــا از طریق درمــان یا هر رویداد تســلی 
بخش دیگری از درد و رنج مان کاســته  شــود. صبر به ما امکان 
 می دهد تا عمری طوالنی و عاری از تنش داشــته باشیم؛ چرا که 
یکی از عوامل قوی از بین برنده تنش اســت و خوب می دانیم که 
تنش به نوبه خود، یکی از عوامل قوی بیمــاری زا و کوتاه کننده 
عمر است. انســان بردبار و صبور، دســتخوش اضطراب های آنی 

نمی شود و به مراتب راحت تر می تواند آرامش خود را حفظ کند.
صبر موجب صرفه جویــی در وقت، انرژی و پول مان می شــود. 
طبیعی است که وقتی سنجیده تصمیم بگیریم و سنجیده عمل 
کنیم، حداکثر استفاده را از وقت و پول و انرژی خود خواهیم کرد 

و این سنجیدگی جز به کمک شکیبایی مقدور نخواهد بود.

صبر نگهبان دریچه خشــم ماست؛ زیرا انســان صبور به ندرت 
خشــمگین می شــود  و به اصطاح، از کوره در می رود؛ چرا که 
صبر در طول زمان و با هر بار تجربه و ممارست، به تدریج پوسته 
محافظ ضخیمی به دور احساســات و هیجانات ما ایجاد می کند 
 و در نتیجه مانع از آن می شــود که جوشــش هیجانات ســریعا 
 به سطح برســد و ابراز شــود؛ چون هیجان به جوشش در آمده 
 تا بخواهد از این الیــه قطور عبور کند، شــدت و حرارت خود را 

از دست می دهد و قابل کنترل می شود.
صبر به ما توان و ظرفیت همدلی می دهــد. اگر نتوانیم در مقابل 
نقطــه ضعف ها و ویژگی هــای دیگران خوددار و صبور باشــیم، 

نمی توانیم از خود سعه صدر نشان دهیم و همدل شان باشیم. 
صبر باعث می شود روابط عاشقانه شادتری داشته باشیم. 

 اغلــب اختافات در روابــط میان زوجیــن در اثر ناشــکیبایی 
و عدم تحمل نامایمات اتفــاق می افتد. اگر طرفین، چه در مورد 
اختافات میان خودشان و چه در مورد نامایمات زندگی، صبور 
 باشند، بسیاری از مشــکات را مشــکل نمی دانند و آن مسائل 

در سایه بردباری و خویشتن داری طرفین رنگ خواهند باخت.
 صبر از مــا والدین بهتری می ســازد؛ زیــرا با تحمــل رفتارها 
و واکنش هایی از جانب فرزندان مان که قــادر به درک و تحمل 
آن نیســتیم، می توانیم به آنهــا نزدیک تر شــویم و این نزدیکی 
قلبی می تواند سرآغاز یک رابطه عمیق و ســازنده میان وا لدین 

و فرزندان باشد. 
 صبر به مــا قدرت پذیــرش می دهد تــا زندگــی و اطرافیان را 
همان گونه که هســتند، بپذیریم. کســی که بتوانــد زندگی را 
همان طور که هســت، با همه زیر و بم ها، بپذیــرد، حقیقتا فرد 
خوشــبختی اســت. صبر کمک مان می کند تا مودب و با نزاکت 
 باشــیم. آنچه مانع ادب و نزاکت افراد می شــود، جــدا از تربیت 

و آموخته های کودکی، ناشکیبایی در مقابل رفتار دیگران است.
و باالخره اینکه صبر روح مان را می پروراند. 

صبوری فضیلتی است که بسیاری فضایل دیگر را مانند مهربانی، 
 گذشــت، شــجاعت و ... در خود دارد؛ فضایلی که بــه نوبه خود 

در رشد روح مان مفید و موثر است.

 صبر کن ) 3 (
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پیشنهاد سردبیر: 
هیئت اسکواش شهرستان اصفهان  راه اندازی می شود

فضای مجازی

شــهربانو منصوریان با قهرمانی در وزن منهــای 65 کیلوگرم رقابت های 
جام جهانی ســاندا در چین، یک مدال جهانی دیگر را نیز به کلکســیون 
افتخاراتــش اضافه کــرد. این اتفاق تاریخی باعث شــد تا الهه و ســهیال 
منصوریان نیز با انتشار پست هایی در صفحات شخصی خود در اینستاگرام 
به نوبه خود این دســتاورد بزرگ را به خواهرشان تبریک بگویند. عالوه بر 
تبریک، سهیال منصوریان با انتشار تصویر جالبی از شهربانو مدعی شد که 
در لحظه ثبت عکس، خواهر قهرمانش در حال معرفی ســیب سمیرم به 

خبرنگاران اروپایی و آمریکایی بوده است.

در حاشیه مسابقات جهانی اتفاق افتاد؛

معرفی سیب سمیرم توسط قهرمان 

سرمربی بارسلونا که از پیروزی برابر سویا راضی است، به ستایش از لیونل 
مسی پرداخت و اظهار کرد: هر دیداری با حضور او آسان می شود. لوییس 
انریکه در نشســت خبری بعد از بازی گفت: از این نتیجه بسیار خوشحال 
هســتیم. بازی کردن برابر ســویا آن هم در خانه حریف آسان نیست؛ اما 
خوشــبختانه خوب ظاهر شــدیم و به پیروزی رســیدیم. این بازی یک 
آزمون واقعی برای بازیکنان بارســلونا در فصل جاری بود و خوشبختانه از 
آن سربلند بیرون آمدیم. همه شما دیدید که بازیکنان بارسلونا می توانند 
در روزهای ســخت به خوبی آزمون پس بدهند. سرمربی بارسلونا در ادامه 
سخنانش گفت: لیونل مسی با گلی که به ثمر رساند، ما را به بازی برگرداند. 
دیدار سختی بود اما مسی آن را برای ما آسان کرد. مجبور بودم از سرخی 
روبرتو در وســط زمین اســتفاده کنم چراکه به تعداد بیشتری بازیکن در 

میانه میدان نیاز داشتیم و خوشبختانه این تغییر جواب داد.

روبرتو کارلوس به اهمیت بازی های تیم ملی فوتبال برزیل اشــاره کرد و 
همین طور به تمجید از جانشــین خود یعنی مارسلو در این تیم پرداخت.

مدافع پیشین رئال مادرید با تمجید از جانشــین خود در سلسائو و رئال 
گفت : عاشق بازی مارسلو هستم. او بازیکنی است 
که یک ذهنیت قوی دارد و به خوبی فشار 
بازی در رئال  مادرید را تحمل می کند. 
او بازی های مهمی را بــا رئال  مادرید 
داشــته و عالوه بــر ایــن، رهبری و 
حمایت خوبی در تیم رئال ایجاد کرده 
است. او مثل یک کاپیتان باتجربه بوده 
و با نظم و صالبت خوبی در زمین بازی 
می کند. مارســلو از نظر من بهترین دفاع 
چپ حال حاضر جهان است. اتفاقی 
بســیار عجیب برای مارسلو 
در برزیل رخ داده اســت، 
مردم خیلی خوب درک 
نمی کنند کــه او یک 
کاپیتان است و بازیکن 
فیکس رئال مادرید نیز 

محسوب می شود. 

  به ثمر رســیدن بیســت و پنج هزارمین گل تاریخ لیــگ برتر انگلیس 
دلیل خوبی بــرای واکاوی گل های مهم تاریخ این رقابت هاســت. زالتان 
ابراهیموویچ، ستاره سوئدی منچستریونایتد در بازی هفته یازدهم تیمش 
در لیگ برتر انگلیس مقابل سوانزی، موفق به ثبت بیست و پنج هزارمین 
گل این رقابت ها شــد تا نام خود را در این لیگ جذاب جاودانه کند؛ همان 

طور که قبل از او این افراد با گلی تاریخ ساز نام خود را جاودانه کردند.
اولین گل تاریخ لیگ برتر 

برایان دین در بازی شــفیلدیونایتد مقابل منچستریونایتد در سال 1992 
 و در اولیــن هفته نخســتین فصل برپایــی لیگ برتر انگلیــس در فصل

 1993-1992 اولین گل تاریخ رقابت ها را به ثمر رساند.
صدمین گل

 اریک کانتونا در هیبــت بازیکن لیدزیونایتد، یک فصــل پس از قهرمانی 
تیمش با مربیگری هاوارد ویلکینسون در لیگ، صدمین گل لیگ برتر را در 

بازی فصل 1993-1992 وارد دروازه تاتنهام کرد.
هزاره لیگ برتر 

 میک نویل، فرصت بهتری برای تاریخ سازی به دست نمی آورد. این بازیکن 
بلکبرن در بازی فصل 1994-1993 مقابل تاتنهام هزارمین گل لیگ برتر 

را ثبت کرد.
گل های همزمان

 در یک اتفاق نادر دو بازیکن در صدم ثانیه ای مشابه، گل شماره 5 هزار لیگ 
برتر را به ثمر رساندند!  اندی تاوســند از استون ویال مقابل ساوتهمپتون و 
کریس ساتن از بلکبرن مقابل لسترســیتی در روز 7 دسامبر 1996. هنوز 

کسی نمی داند کدام یک زودتر از دیگری گل زدند! 
ده هزارمین گل

لس فردیناند در آخریــن روزهای حضــور در فوتبــال و دوران ابتدایی 
درخشش پســر عمویش، ریو فردیناند در لباس تاتنهام، دروازه فوالم تازه 
لیگ برتری شده را در فصل 2002-2001 گشود و ده هزارمین گل تاریخ 

لیگ برتر را زد.
بیست هزارمین گل 

مارک آلبرایتون، بازیکن موثر اســتون ویال در بازی ســال 2011 مقابل 
آرسنال بیست هزارمین گل تاریخ لیگ برتر را به نام خود نوشت.

انریکه: 

با مسی همه چیز آسان می شود

کارلوس: 

مارسلو بهترین دفاع چپ 
جهان است

همه گل های تاریخ ساز لیگ برتر

فوتبال جهان

. آقای ستاره می خواهد به استقالل  برگردد؟!شانس با پرسپولیس یار شد 
در حالی که چند رســانه روز گذشــته خبر از 
مذاکرات اســتقالل و سجاد شــهباززاده برای 
بازگشت این بازیکن به جمع آبی های پایتخت 
داده اند ولــی پیگیری ها نشــان می دهد هنوز 
برنامه ای برای مذاکره با سجاد شهباززاده وجود 
ندارد. به عبارت دیگر باشگاه استقالل عالقه مند 
اســت که این بازیکن بار دیگر بــه جمع آبی ها 
برگردد ولی شــهباززاده همچنان امیدوار است 
شرایطش در باشگاه آالنیای ترکیه تغییر یابد و 
بتواند در آن تیم بازی کند.  از طرفی برای اینکه 
شهباززاده به این نتیجه برسد که شرایطش در 
ترکیه عوض نخواهد شد، تا نیم فصل باید صبر 
کند و به این ترتیب مذاکره با او عمال بی حاصل 

است. شهباززاده حداقل تا نیم فصل تالش خود 
را می کند تا در ترکیه بماند وبعد به بازگشــت 
به اســتقالل فکر می کند؛ البتــه آن طور که از 
مصاحبه هایش مشخص اســت او به استقالل 
عالقه دارد، اما از ســطح فوتبالــی که در لیگ 

ترکیه انجام می شود راضی است .

با توجه به عدم دریافت مجوز و امتیازات الزم از ســوی فدراسیون 
فوتبال عراق و تعلیق فدراســیون کویت، ســهمیه کشور سوم در 
رده بندی امتیازات تیم های حاضر در رقابــت های فصل جدید 
لیگ قهرمانان با یک سهمیه مستقیم دیگر همراه شد. فدراسیون 
فوتبال ایران در حال حاضر در رده سوم امتیازی برای فصل جدید 
رقابت های لیگ قهرمانان قرار دارد . ایــران پیش از این موفق به 
دریافت سهمیه 2 بعالوه 2 شــده بود، اکنون با تعلیق فدراسیون 
کویت و عدم کســب امتیاز توســط عراقی ها، به طور اتومات یک 
ســهمیه به ایران اختصاص خواهد یافت تا ایران نیز با سهمیه 3 
بعالوه یک در این مســابقات حاضر شــود. بر این اساس استقالل 
خوزستان ، ذوب آهن و پرســپولیس به عنوان نایب قهرمان لیگ 
برتر ســهمیه های قطعی ایران در مرحله گروهــی خواهند بود و 

10استقالل تهران نیز در مرحله حذفی قرار خواهد گرفت.
پروین  واسطه خیر شد

با گذشــت 12 روز از اخطــار اجرایی دوم دیــوان عدالت 
اداری، هنوز هم مهدی هاشمی به عنوان رییس فدراسیون 
تیرانــدازی فعالیــت می کند. موضوعــی که ادامــه روند 
ناهماهنگ آن می تواند حاشیه های این فدراسیون و ورزش 
کشور را بیش از گذشــته کند. در زمان انتخابات فدراسیون 
تیراندازی در آبان ماه 93 مهدی هاشمی رییس فدراسیون 
تیراندازی به عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی فعالیت 
می کرد که به دلیل دو شــغله بودن وی، بعد از ارائه شکواییه 
یکی از کاندیداها به دیوان عدالت اداری، حکم قطعی ابطال 
انتخابات 26 آبان 93 صادر شــد. با اعتراض وزارت ورزش و 

فدراســیون تیراندازی مبنی بر عدم صالحیت دیوان برای 
ورود به دعوا علیه نهادهای غیــر دولتی، رای در تجدیدنظر 
به صالحیت وزارت ورزش و جوانــان به قوت خود باقی ماند 
و اخطار اجرایی آن صادر شــد.اکنون بر اساس رای صادره 
وزارت ورزش به عنوان مجری انتخاباتی غیرقانونی باید رای 
را اجرا کند؛ اما ماه ها بعد از ابطال انتخابات، رییس فدراسیون 
همچنان در ســمت خود باقــی مانده و تغییــر و تحوالت 
در وزارت ورزش باعث شــده، هاشــمی همچنان در رأس 
فدراسیون تیراندازی حضور داشته باشد.با عدم اجرای حکم 
دیوان عدالــت اداری اخطار بــه وزارت ورزش به دلیل عدم 

اجرای حکم ارسال شــد که از زمان اخطار دوم نیز 12 روز 
سپری شده و هاشمی همچنان بر صندلی ریاست فدراسیون 
نشسته اســت. با مشــخص شــدن تکلیف وزارت ورزش و 
جوانان و شــروع به کار وزیر جدید باید دید سلطانی فر برای 
اجرای حکم چه اقدامی می کند.وزارت ورزش تحت تصدی 
محمود گودرزی در آخرین اقدامــش در این باره اعالم کرد 
که با فدراســیون جهانی تیراندازی مکاتبه شــده و منتظر 
اعالم نظر فدراسیون جهانی در این خصوص است تا تصمیم 
نهایی برای اجرای رای دیوان عدالت اداری گرفته شود؛ اما با 
گذشت نزدیک به یک ماه از این ماجرا، هنوز تصمیم شفافی 
در این باره اعالم نشده اســت. در صورت عدم اجرای حکم 
قطعی دیوان عدالت اداری، مسئول اصلی اجرای حکم یعنی 
وزیر ورزش، دچــار تعلیق از فعالیت های دولتی می شــود. 

پیش از این هاشــمی اعالم کرده بود اگر به مصلحت کشور 
باشد حاضر است از سمتش استعفا دهد که به نظر می رسد 
این بهترین راه برای باز شــدن کالف ســردرگم فدراسیون 
تیراندازی اســت.باید دید تصمیم مسعود سلطانی فر در این 

باره چیست؟

12 روز از اخطار دوم دیوان عدالت گذشت؛

سلطانی فر با چالش ریاست فدراسیون تیراندازی چه خواهد کرد؟

رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان اظهار داشــت: 
استعدادیابی پایه و اساس ورزش اســت و هر اندازه در این زمینه 
تالش شود، می توان پشــتوانه های خوبی برای رشته های مختلف 
ورزشــی از جمله اسکواش بســازیم. حســین زیبایی ادامه داد: 
اسکواش رشته ای اســت که به سخت افزار مناســبی نیاز دارد و 
امیدوارم بتوانیم با راه اندازی هیئت اســکواش شهرستان اصفهان 
شرایط رشد و گسترش اسکواش را در همه شهرستان های استان 
اصفهان فراهم کنیم تــا نوجوانان و جوانان بتوانند در این رشــته 

مهیج فعالیت کنند .
اسکواش ناشناخته است و نیاز به تبلیغ دارد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان بیان کرد: اسکواش 
ورزشی ناشناخته است و باید تبلیغات زیادی از طرق مختلف مثل 
صدا و سیما، رسانه ها، مطبوعات و ... صورت گیرد تا افکار عمومی 
با این ورزش آشــنا شــوند. اگر تبلیغات گســترده ای انجام شود 
جمعیت زیادی را می توانیم جذب این ورزش مهیج و جذاب کنیم. 

هر چقدر بتوانیم جامعه آماری ایــن ورزش را افزایش دهیم قطعا 
می توانیم استعدادهای خوبی را شناســایی و به تیم استان و تیم 
ملی معرفی کنیم. زیبایی عنوان کرد: برگزاری مسابقات اسکواش 
در اســتان و میزبانی تورنمنت های مختلف زمینه ایجاد انگیزه  را 
برای ورزشــکاران فراهم می کند تا جذب این رشته شوند. حضور 
محمد چنگانیان نماینده اصفهان در تیم ملی انگیزه ای می شــود 
برای دیگر اسکواش بازان استان که تالش کنند و سطح بازی خود 
را باال ببرند. رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان تصریح 
کرد: اصفهان قطب اصلی ورزش کشور است و استعدادهای خوبی 
در رشــته های مختلف ورزشــی در اختیار داریم که با مدیریت و 
برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری می توانیم قهرمانان مطرحی 
در کشور داشته باشیم. وی اضافه کرد: اصفهان در رشته هایی مثل 
شمشــیربازی، هندبال و فوتبال پایگاه قهرمانی است و قهرمانان 
زیادی به تیم ملی معرفی کرده و اســکواش هم این فرصت را دارد 

که قطب استعدادیابی کشور باشد .

 علیرضا بیرانوند در بازی مقابل 
استقالل خوزســتان دچار 
شکستگی از ناحیه دست شد. 
او به همین دلیل بازی تیم ملی 
مقابل سوریه را از دست داد و 
راهی اردوی پرســپولیس در 
دبی شد. با این حال در شرایطی 
که برخی ها از شیرجه زدن و 
کار با توپ بیرانوند با دســت 
گچ گرفته در تمرین تیم ملی 
ایراد گرفته بودند، او در اولین 
تمرین پرسپولیس در امارات 
هم این قبیل تمرینات را تکرار 
کرد تا مشخص شود که برای 
ایــن دروازه بان تیــم ملی و 

پرسپولیس تفاوتی ندارد!

قاب   روز خبر

 بیرانوند در دبی هم با دست شکسته شیرجه زد

پیشکســوت فوتبال ایران واســطه عذرخواهی عباس جدیدی از 
خانواده پورحیدری شد.

بعد از حواشــی که انتشــار عکس عباس جدیــدی در کنار پیکر 
نیمه جان منصــور پورحیدری در بیمارســتان در پی داشــت، 
 یکشنبه شــب این قهرمان سابق کشــتی به منزل اسطوره فقید 

رفت.
جدیدی بــرای حضورش در خانــه پورحیدری تنهــا نبود و علی 
پروین، دوســت قدیمی منصور پورحیــدری او را همراهی کرد. 
به عبارت دیگر پروین واســطه ای برای حضــور جدیدی در خانه 
 پورحیدری شــد تا او بتوانــد از خانواده آن مرحــوم عذرخواهی 
کند. جالب اینکه پروین در  این دیدار شــهادت داده که جدیدی 
 نقشــی در جنجال ایجاد شــده بابــت عکــس او و پورحیدری

 نداشته است.

رییس اداره ورزش و جوانان اصفهان :

هیئت اسکواش شهرستان اصفهان  راه اندازی می شود

تیم ملی شمشیربازی اسلحه ســابر ایران در جام جهانی 
ســنگال با برتری برابر ایتالیا تیم ششم جهان، موفق شد 
برای نخستین بار در تاریخ شمشیربازی به مدال، آن هم 
از نوع طالی آن برســد. مدال طالی تیمی شمشیربازی 
در اســلحه ســابر ارزش فراوانی برای ورزش ایران دارد. 
قبل از بازی های المپیک 2016 ریو و در جام جهانی که 
در برزیل برگزار شد همین تیم ملی اسلحه سابر بهترین 
مقام خود را به دســت آورد و چهارم شــد. بعد از حدود 
پنج ماه تیم ملی در داکار ســنگال با پشت سرگذاشتن 
بهترین تیم ها بر بام شمشــیربازی جهان ایســتاد تا از 
غرب آفریقا،طال را ســوغات بیاورد.ژاپــن اولین حریف 
شمشــیربازان ایران بود که با نتیجه 45 بر 22 شکست 
خورد. در دور دوم نوبت به آمریکا رســید. مصاف دوباره 
عابدینــی و هامــر؛ شمشــیربازی که با کمــک داوران 
المپیکی در نیمه نهایی این بازی ها عابدینی را شکست 
داد و به فینال المپیک ریو رســید؛ اما این بار ایران انتقام 
ســختی از او گرفت و مصاف پایانی او با عابدینی تعیین 
کننده برنده بازی شد. در نهایت ایران با نتیجه 45 بر 44 

آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
رقیب سرســخت دیگر ایران در نیمه نهایی کره جنوبی 
بود. قهرمان تیمــی المپیک 2012 لنــدن. این تیم که 
نفرات اصلی خود از جمله جانگــوآن کیم و بونگیل گو را 
درترکیب داشــت بانتیجه 45-35 برابر شاگردان پیمان 
فخری مغلوب شــد. در فینال هم ایتالیــا 45 بر 39 برابر 

شمشیربازان ایران شکســت خورد تا این تیم هم از زیر 
تیغ شمشیربازان ایران جان ســالم به در نبرد. در نهایت 
ایران قهرمان و تیم های ایتالیــا و کره جنوبی هم دوم و 
ســوم شــدند. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد 
رهبری و فرزاد باهر ارســباران چهار شمشــیرباز ایران 

بودند که در داکار سنگال تاریخ سازی کردند.
این قهرمانی با ارزش بار دیگر ثابت کرد که شمشیربازی 
ایران پتانســیل باالیی برای موفقیت و افتخار آفرینی در 
جهان دارد. حدود سه ماه پیش هم عابدینی در المپیک 
و در حالی که هیچ کس فکر نمی کرد به جمع چهار  نفر 

برتر بازی ها رسید.
در ماه های اخیر شمشیربازان اسلحه ســابر ایران ثابت 
کردند که در صــورت توجه و بودن امکانــات کافی می 
توانند موفق باشند ؛اما نه توجه قابل توجهی وجود دارد و 

نه امکانات کافی.
بودجه یک میلیاردی برای فدراســیون شمشیربازی به 
نظر نمی رســد برای تیمی که حاال قهرمان جام جهانی 
است و در میان بهترین های جهان هم حضور دارد کافی 

باشد.
شــاید در حال حاضر به جای تبریک هایــی که زود به 
دست فراموشی سپرده می شود باید به فکر برنامه ریزی 
صحیح برای تیمی بود که بــرای چندمین بار ثابت کرده 
که می تواند... توانایی که مسئوالن هم باید آن را ببینند 

و فقط تیتر رسانه ها نباشد.

سرمربی تیم ملی فهرســت جدید تیم ملی را با تغییرات 
عجیب و دور از انتظاری اعالم کرد تا ایرانی ها نیز به اندازه 

حریفان تیم ملی از این لیست متعجب شوند.
بیشترین تغییر درون دروازه

محمدرضا اخباری با مصدومیت بیرانوند و شرایط حقیقی 
حاال دروازه بان اول تیم ملی اســت. رشــید مظاهری که 
پیش از این در اردوهای تیم ملی حضور داشــت به عنوان 
دروازه بان دوم معرفی شــده و البته لیست تیم ملی یک 
سورپرایز دارد. سوشا مکانی بعد از حضور در لیگ 2 نروژ به 
دروازه تیم ملی بازگشته و این شانس را دارد تا بازگشت به 
فوتبال ایران را با دعوت شدن به تیم ملی جشن بگیرد. هر 
چند در لیگ برتر دروازه بان هایی مانند حامد لک حضور 
دارند که شرایط بهتری نسبت به مکانی دارند؛ اما خب کی 

روش است و سالیقی که او را متمایز کرده است.
 ثبات در خط دفاعی

بازگشت پژمان منتظری بعد از مصدومیت و خط خوردن 
وریا غفوری به دلیل مصدومیت موضوعی اجتناب ناپذیر 

در ترکیب تیم ملی بود. 
حسین ماهینی نیز چهره جدید خط دفاعی تیم ملی است 
که با توجه به درخشــش او در ترکیب بهترین خط دفاعی 
لیگ اتفاقی قابل انتظار بود. ســرمربی تیم ملی حاال برای 
هر پســت خود در خط دفاع حداقل دو بازیکن آماده دارد 
تا کار ســختی برای انتخاب ترکیب خط دفاعی تیم ملی 

نداشته باشد.

 عالمت سوال بزرگ در خط میانی
آندرانیــک تیموریان کاپیتــان اول تیم ملــی با تصمیم 
کی روش دیگر در جمع ملی پوشان حضور ندارد تا انتخاب 
زوج ســعید عزت اللهی با توجه به محرومیت حاج صفی 
تبدیل به سوالی مهم شود. علی کریمی که شرایط خوبی 
در لیگ کرواسی ندارد در کنار کمال کامیابی نیا بازیکنان 
تازه وارد لیست تیم ملی هستند که البته کی روش خیلی با 
آنها غریبه نیست. کامیابی نیا هفته های گذشته در ترکیب 
پرسپولیس شرایط فوق العاده ای داشــته تا انتخاب زوج 
عزت اللهی از میان او و ابراهیمی یکــی از ابهامات بزرگ 
تیم ملی باشد. سرمربی تیم ملی سروش رفیعی و داریوش 
شــجاعیان دو بازیکن ثابت اردوهای خود را نیز در ســفر 
به مالزی همراه نخواهد داشــت تا اتفاقات عجیب لیست 

کی روش تکمیل شود.
 به امید درخشش جانشین آزمون

خط حمله تیم ملی بازیکن جدیدی ندارد و سرمربی تیم 
ملی تنها مهدی طارمی را که در دیدارهای گذشته در دو 
سمت خط حمله به میدان فرســتاده بود را به نوک پیکان 
هجومی خود منتقل کرده است. کریم انصاری فرد آماده در 
کنار رضا قوچان نژاد که در لیگ هلند ستاره ای درخشان 
است شانس های اصلی جانشینی آزمون هستند که البته 
به نظر می رسد قوچان نژاد شــانس بیشتری برای حضور 
در ترکیب اولیه خواهد داشــت و کی روش امیدوار است 
بازیکن گلزن تیم ملی جانشین مناسبی برای آزمون باشد.

طالی جام جهانی، سوغات شمشیربازان ایران از غرب آفریقا؛

مسئوالن توانایی شمشیربازان را خواهند دید؟
چهار شگفتی در لیست جدید  تیم ملی؛

خط قرمز کی روش روی نام یاران وفادار

هر چند در لیگ 
برتر دروازه بان هایی 
مانند حامد لک 
حضور دارند که 
شرایط  بهتری 
نسبت  به  مکانی 
دارند؛ اما خب 
کی روش است و 
سالیقی که او را 
متمایز کرده است

بودجه یک 
میلیاردی  برای 
فدراسیون 
شمشیربازی  به نظر 
نمی رسد برای تیمی 
که حاال قهرمان 
جام جهانی است و 
در میان بهترین های 
جهان هم حضور 
دارد کافی باشد
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پیشنهاد سردبیر: 
سایه سنگین نماهای وارداتی بر ساختمان های اصفهان

شورا

عضوکمیسیون حمل و نقل،محیط زیســت و فناوری اطالعات شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفت: محاســبه و دریافت کرایــه به صورت 
الکترونیک رفع کننده بسیاری از مشکالت است اما بر خالف اتوبوسرانی 
پرداخت الکترونیکی کرایه در تاکســی های شــهری روند خوبی را طی 
نکرده است. ابوالفضل قربانی با اشاره به اینکه این سامانه سیستم کامل و 
جامعی است که می تواند بسیاری از مشکالت رانندگان و حتی مسافران 
را کنار بزند افزود: مردم و تاکسی داران به دریافت کرایه به صورت سنتی 
عادت کرده اند عالوه بر آن آشــنایی الزم را از این ســامانه ندارند این در 
حالی اســت که هرچقدر مردم درباره مزایای این سامانه بدانند استفاده 
از آن هم بیشــتر می شــود. وی گفت : از ابتدا باید برای تاکسی داران و 
شهروندان نسبت به این موضوع فرهنگسازی مناسبی صورت می گرفت 
اما تبلیغ محدود بود و استفاده مناسب نیز صورت نگرفت . عضو شورای 
اسالمی شهر اصفهان افزود: این ســامانه تاکنون بر روی 7 هزار تاکسی 

نصب شده است و باید با سرعت بر روی تاکسی های دیگر نیز نصب شود.
قربانی با اشــاره به اینکه با ســامانه هوشمند تاکســی حق کسی ضایع 
نمی شــود، گفت: کرایه باید بر اســاس شــرایط جغرافیایی و ترافیکی 
و همچنین مدت زمان ســرویس باشــد که تنها با اســتفاده از سامانه 
هوشمند قابل محاسبه و اجراست، از ســوی دیگر درگیری بین راننده و 
مسافر و مشکل پول خرد با این ســامانه قابل حل است. وی تصریح کرد: 
گاهی مردم و حتی رانندگان، سامانه هوشــمند تاکسی را با تاکسی متر 
اشتباه می گیرند در صورتی که این ســامانه عالوه بر امکانات تاکسی متر 
ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد دیگری نیز دارد. عضو شورای اسالمی 
شــهر اصفهان تاکید کرد: نصب این ســامانه بر روی تاکسی های شهر 
جزو ضرورت ها و جزئی از حمل و نقل تاکســی اســت و نمی توان گفت 
تاکسی داران می توانند به همان شیوه سنتی سابق فعالیت کنند. قربانی 
گفت : این سامانه به صورت عادالنه کرایه ها را محاسبه می کند از این رو 
حقی از راننده و مسافر ضایع نمی شود.وی گفت: رانندگان هم با توجه به 
سرمایه گذاری انجام شده الزم است نسبت به راه اندازی این سامانه اقدام 
کنند و مشوق شهروندان برای استفاده از این دستگاه باشند در کنار آن 
شهروندان نیز در صورت مشاهده هر گونه بهانه از سوی رانندگان مانند 

خرابی دستگاه باید سازمان تاکسیرانی را در جریان قرار دهند.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ســاماندهی گذر علی 
قلی آقا حدفاصل بازارچه علی قلی آقا - چهارراه شهید تگریان در دست 
اجراست.حمیدعصارزادگان با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 95 درصد 
پیشرفت داشته اســت، افزود: گذر علی قلی آقا با اعتبار 2 میلیارد ریال 
تا آبان ماه ســال جاری تکمیل می شــود. مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان عنوان کرد: ســاماندهی گذر جامی در خیابان چهارباغ پایین به 
طول 310 متر و عرض 7 متر در دست اجراست.عصارزادگان با اشاره به 
 اینکه ساماندهی گذر جامی نیز تاکنون 95 درصد پیشرفت داشته است،

 ادامه داد: این پروژه با مبلغ 3 میلیارد و 550 میلیــون ریال تا پایان ماه 
جاری اجرا می شود.وی با اشــاره به ســاماندهی گذر فروهر بیان کرد: 
ســاماندهی گذر فروهر حدفاصل خیابان شمس آبادی - چهارباغ پایین 

با اعتبار یک میلیارد و 950 میلیون ریال به پایان رسید.

مدیرمنطقــه 6 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: احــداث زمین 
 بازی کودک در بوســتان شــقایق-کوی امام در دســت اجرا قرار 
گرفته اســت.منصور نجفی افزود: برای اجرای این پروژه 3 میلیارد 
و 500 میلیــون ریال در نظر گرفته شــده اســت.نجفی با اشــاره 
به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: آســفالت بلــوار آیینه خانه 
حدفاصل پل فردوسی تا پل خواجو در دست اجراست.مدیر منطقه 
6 شــهرداری اصفهان ادامه داد: پس از آســفالت بلوار آیینه خانه 
عملیات آسفالت حدفاصل سی و ســه پل تا پل فردوسی با اعتبار 3 

میلیارد ریال انجام می شود.

مدیرمنطقه 2 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مناســب سازی و 
ســاماندهی پیاده روهای بوســتان کیان پــارس در خیابان امام 
خمینی )ره(- شهرک رسالت برای تردد روان شهروندان، معلوالن 
و جانبازان در دســتور کار قرار گرفته است.حسین جعفری افزود: 
ســاماندهی و مناسب ســازی بوســتان کیان پارس با اعتبار یک 
میلیارد ریــال تکمیل شــد.مدیرمنطقه 2 شــهرداری اصفهان با 
 اشــاره به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: مناســب ســازی 
پیاده روهای خیابان خــرم حدفاصل میدان جمهوری تا ســه راه 
صمدیه برای تردد روان و آســایش معلوالن و جانبــازان در حال 
اجراست.وی افزود: این پروژه با اعتبار یک میلیارد ریال تا پایان ماه 

جاری تکمیل می شود.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: احداث پارکینگ بیمارستان 
فیض در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: به دلیل تعداد باالی مراجعه کنندگان به بیمارستان 
فیض ترافیک زیادی در محدوده میدان قدس ایجاد می شــود و در 
همین راســتا احداث پارکینگ برای این بیمارســتان در دستور کار 

قرار گرفت.
علی اصغر شــاطوری با اشــاره به اینکه در طــرح تفصیلی اصفهان 
پارکینگی برای بیمارســتان فیض پیش بینی شــد و طرح آن نیز به 
تصویب رسید، افزود: پارکینگ طبقاتی بیمارستان فیض در ابتدای 

خیابان الله و آیت ا... ادیب احداث می شود.
مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث زیرگذر قدس 
سبب کاهش عرض خیابان شده است، ادامه داد: با توجه به کم عرض 
بودن کندروی مقابل بیمارســتان، پیاده و سوارکردن بیماران منجر 
به ایجاد ترافیک های سنگین شده است، از این رو احداث پارکینگ 

در این محدوده بسیار ضروری بود.

 سامانه هوشمند تاکسی، بر روی 
7 هزار تاکسی نصب می شود

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 95 درصدی ساماندهی 
گذرهای علی قلی آقا و جامی

مدیرمنطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث زمین بازی کودک 
در بوستان شقایق

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبرداد:

تکمیل مناسب سازی و ساماندهی 
پیاده روهای بوستان کیان پارس

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث پارکینگ عمومی در نزدیکی 
بیمارستان فیض

شهرداری

مدیر امــور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان از اجرایی شــدن فــاز دوم توزیــع اصفهان کارت 
یک صد هزار ریالی ویژه حمل و نقل درون شــهری در میان 
دانش آموزان تحت حمایت خیریه ها و دانش آموزان مدارس 

استثنایی تا اواخر آبان ماه خبر داد.
مهدویان بــا اشــاره به اتمــام فــاز اول این طــرح در ماه 
گذشــته اظهار کــرد: در فــاز اول توزیع، بیــش از 9000 
قطعه اصفهــان کارت یک صد هــزار ریالی ویــژه حمل و 
نقل درون شــهری بــه منظور توزیــع در میــان واجدین 
 شــرایط در اختیار ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امداد

 امام خمینــی )ره( قرار گرفــت. وی ادامــه داد: در فاز دوم 
توزیع بیش از 5000 هزار قطعه اصفهــان کارت در اختیار 
نمایندگان خیریه های دارای مجــوز فعالیت و نماینده اداره 
اســتثنایی آموزش و پرورش اســتان اصفهان قرار خواهد 
گرفت. مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: نمایندگان توزیع کننده کارت ها با 
در نظر گرفتن تدابیر ویژه از جمله انتخاب شاخص کد ملی 
افراد به عنوان شاخص شناسایی مشموالن طرح، تالش کنند 
توزیع کارت ها در فاز دوم نیز به گونــه ای صورت پذیرد که 
هیچ گونه هم پوشانی اتفاق نیفتاده و مشموالن تنها از سوی 

یک سازمان مورد حمایت قرار گیرند.

 سرپرســت کتابخانه های اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
نشست های کتابخوانی در سرتاســر استان به منظور ترویج 
فرهنگ کتابخوانی برقرار شده است، افزود: در این جلسات 
کتابــداران، نویســندگان، شــخصیت های فرهنگی عضو 
کتابخانه، اعضای کتابخانه های عمومی و تمام افراد عالقه مند 
به کتاب و کتاب خوانی می توانند به منظور آشنایی دیگران 
به معرفی کتاب مورد عالقه خود بپردازنــد. امیر هالکویی 
بیان داشــت: با توجه به نامگذاری امســال به عنوان »سال 
 خواندن« از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور تالش و

 برنامه ریزی های ما در راســتای توســعه فرهنگ مطالعه و 
جذب مفید عضو در استان معطوف شده است.

وی ادامــه داد: همچنیــن طــرح عضویــت رایــگان در 
کتابخانه های اســتان به مناســبت 2۴ آبــان روز کتاب و 
کتابخوانی در تمامی کتابخانه های عمومی اســتان اجرایی 

می شود. 
هالکویی همچنیــن به ضــرورت بهره گیــری از ظرفیت 
خیران و نیروهای انســانی برای ترویج فرهنگ در راستای 
ســاخت کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی اشــاره کرد 
و گفت: تالش داریم تــا از ظرفیت نیروهــای زیرمجموعه 
نهــاد کتابخانه ها در راســتای بهبود کارآیی و اثر بخشــی 

کتابخانه های عمومی در سرتاسر استان استفاده شود.

دانش آموزان کم بضاعت کارت 
حمل ونقل دریافت می کنند

ضرورت استفاده از خیران 
برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

خبرفنی و حرفه ایحمل و نقل

برگزاری همایش جوانان 
انقالبی شهر اصفهان 

اجراي طرح بازدید همگاني از 
مراکز آموزش فني و حرفه اي

دبیر انجمن اســالمی دانشجویان دانشــگاه اصفهان گفت: 
همایش »جوانان انقالبی شــهر اصفهــان« امروزبا حضور 
ســردار فضلی، جانشین ســازمان بسیج مســتضعفین در 
دانشــگاه اصفهان برگزار می شــود. النکــری در خصوص 
برگزاری این  همایش گفت: این همایش ســاعت 15:30 با 
سخنرانی سردار فضلی، جانشین سازمان بسیج مستضعفین 
در دانشــگاه اصفهان برگزار می شــود. وی افــزود: هدف 
از برگــزاری این همایش هم اندیشــی و همفکــری بهتر و 
نزدیکی بیشتر دانشــجویان انقالبی سطح شــهر اصفهان 
اســت که تفکرات انقالبی نزدیک به هم دارند.  دبیر انجمن 
اسالمی دانشــجویان دانشــگاه اصفهان گفت:  تضارب آرا و 
 نزدیکی تشــکل های انقالبی اصفهان که برگزار کنندگان

 این مراسم هستند از دیگر اهداف این مراسم است.  النکری 
تصریح کرد: همچنین اعالم موجودیت تشکل های انقالبی 
دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان تحت عنوان مجمع 
دانشــجویان انقالبی و صدور بیانیه مشــترک بــرای اعالم 
مواضع مشــترک این مجمع نیز از دیگر اهداف این همایش 
به شــمار می آید. وی در پایان خاطرنشــان کرد: با توجه به 
هم فکری بهتر جریان های انقالبی و تشکل های دانشجویی 
وانقالبی بربرپایی این مجمع احساس نیاز شد تا بتوان مواضع 

و هم اندیشی های خوبی داشته باشیم.

مدیــر کل آموزش فنــي و حرفه اي اســتان اصفهان از 
اجراي طــرح بازدید همگانــي از مراکز آمــوزش فني 
و حرفــه اي از تاریخ 22 لغایت 27 آبان ماه ســال جاري 
 خبــر داد. ابوطالب جاللي، اظهار کرد: توســعه فرهنگ 
مهارت آموزي، تبیین نقــش و جایگاه آموزش هاي فني 
و حرفه اي در جامعه و آشنایي اقشــار مختلف جامعه با 
آموزش هاي فني و حرفه اي هــدف از بازدید همگاني از 
مراکز آموزش فني و حرفه اي، است. وی افزود: این برنامه 
در راستاي تحقق سیاست هاي کلي اشتغال ابالغ شده از 
سوي مقام معظم رهبري در زمینه آموزش نیروي انساني 
متخصص، ماهر و کارآمد متناســب با نیازهاي بازارکار و 
ارتقاي توان کارآفریني با مسئولیت نظام آموزشي کشور 
و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاري بنگاه هاي 
اقتصادي بــرای  اســتفاده از ظرفیت آنهــا، همزمان با 
سراسرکشور از 22 لغایت 27 آبان ماه سال جاری باهدف 
فراگیر نمودن هرچه بیشــتر آموزش های فنی و مهارتی 
در استان اجرا خواهد شــد.جاللی ادامه داد: تجهیزات و 
کارگاه های مراکز آموزش فنی حرفه ای استان از پتانسیل 
و ظرفیــت باالیی برخــوردار بوده و مــردم می توانند با 
مراجعه به مراکز آموزش فنی وحرفه ای ســطح استان با 

این توانمندی ها و دستاوردها آشنا شوند .

دانشگاه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از کل زایمان های انجام 
شده در بیمارستان های دولتی و خصوصی اســتان در شش ماه نخست 
امسال، 55/۴ درصد به صورت سزارین بوده است. دکتر حمید رضا شتابی 
افزود: در شــش ماه نخســت امســال ۴2 هزار و 67 مورد زایمان در کل 
بیمارستان های دولتی و خصوصی استان انجام شــد که 23 هزار و 306 
مورد ) 55/۴ درصد( به صورت ســزارین و 18 هــزار و 761 مورد ) ۴۴/6 
درصد( به صورت طبیعی بوده است.وی با اشاره به اینکه از سال 92 تا کنون 
میزان عمل سزارین در استان رو به کاهش بوده است، ادامه داد: سال 92 
از 76 هزار و 112 زایمان در اســتان، 62/28 درصــد زایمان ها به صورت 
سزارین بوده اســت که این نرخ اکنون به 55/۴ درصد کاهش یافته است.
وی اظهار امیدواری کرد که نرخ سزارین تا پایان امسال باز هم کاهش یابد.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: تا کنون نام پنج زائر اصفهانی در میان 
مجروحان حادثه تروریستی سامرا اعالم شده اســت و اما به اطمینان نمی توان 

گفت که این آمار افزایش پیدا کند.
غالم علی زاهدی گفت: تمام اطالعات مربوط به مجروحان حادثه سامرا مطابق 
با اعالمیه سازمان حج و زیارت است و اطالعات جدیدی از مجروح و یا به شهادت 

رسیدن زائران اصفهانی در دست نیست.
وی با اشــاره به اینکه هر ساله به غیر از کاروان های رســمی سازمان، شماری از 
زائران به صورت متفرقه به عتبات عالیات ســفر می کنند، تصریح کرد: آماری از  

زائران اصفهانی که به صورت متفرقه به این اماکن می روند در دست نیست.
 رجبعلی جعفرزاده، ابوالفضل قصابی، حسن قربانی، مهدی سلیمانی و پری گل 

ابراهیمی نام افرادی است که از اصفهان در سامرا مجروح شده اند.

نام پنج زائر اصفهانی در میان مجروحان سامراکاهش زایمان سزارین در اصفهان 

 محمدجواد احمدی در مراسم اعزام 10 دستگاه اتوبوس 
حامل دانش آموزان پسر به اردوی راهیان نور، اظهار کرد: 
در اســتان اصفهان از 23 هزار و 500 شــهید، 1۴ هزار 
وصیت نامه به دســت آمده که همه این وصیت نامه ها را 
عالقه مندان مطالعه کردند و محورهایی که بیشــترین 
فراوانی را داشته اســت جمع آوری کرده اند. وی با بیان 
اینکه از وصیت نامه ها 5 محور اصلی به دست آمده است، 
افزود: توصیه به داشــتن توحید و وحدت و تقویت آنها، 
پیشــه کردن تقوای الهی، نماز و امر به معروف، پیروی 
از والیت فقیه و رســیدگی به امور مردم از موارد مهمی 
بود که در اغلب وصیت نامه های شــهدا به آنها اشــاره 
شــده اســت.معاون پرورشــی اداره آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان خطاب به دانش آمــوزان تصریح کرد: 
شما در آســتانه ســن تکلیف  و موظف به انجام اعمال 
شرعی هستید و حتما با استفاده از بیان خطیبان توجه 
 دارید که در آغاز باید مرجع تقلید داشــته باشــید. وی

 تاکید کرد: اگر همه ما این 5 نکته ای را که در وصیت نامه 
شهدا ذکر شده اســت رعایت کنیم، همه مسائل فردی، 
خانوادگی، اجتماعی و سیاســی حل خواهد شــد و یا 

نارسایی ها به حداقل خواهد رسید.
احمدی خاطرنشان کرد: اگر فقط به مسئله وحدت توجه 
و سعی کنیم تا این مشکل بین بزرگ ترهایمان حل شود، 
بین کوچک ترها هم به طور خودکار حل خواهد شد. وی 
ادامه داد: جان شیرین است و هیچ کس حاضر نیست یک 
تیر به انگشتش بخورد اما چه می شود که شهادت تا این  
حد برای یک نفر شیرین می شود؟ شهید با خدا معامله 
می کند و شــهادت را انتخاب می کند که این خود نوعی 
توحید اســت. معاون پرورشــی اداره آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در پایان بیان کرد: در ماه محرم و صفر 
هستیم که عزاداری امام حســین)ع( را انجام می دهیم، 
امام حســین)ع( به اقامه نماز تاکید داشــت، زمانی که 
نماز محور زندگی ما باشــد، خداوند از زندگی و عمل ما 
رضایت خواهد داشــت. در ادامه محمدرضــا ناظم زاده 
اظهارکرد: توفیق ســفر به راهیان نور شــامل حال شما 
شــده و عازم به مناطق عملیاتی دفاع مقدس هستید، 
در عین حالی که روحیه شــادابی اردو را حفظ می کنید 
باید توجه داشته باشید که این اردو با دیگر اردوها تفاوت 
دارد.وی افزود: هدفی برای این اردو تعریف شــده که در 
عین حفظ شادابی متوجه باشــید که در چه سرزمینی 
پای می گذارید و چه اتفاقاتی در این مناطق عملیاتی در 

دوران دفاع مقدس، رخ داده  است.

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

چه می شود که شهادت این قدر 
شیرین می شود؟!

بامسئوالن

امروزه التقاط ســبک های معماری در نمای ســاختمان ها، نوعی 
بی هویتی در مؤلفه های فرهنگی و اجتماعــی معماری و گونه ای 
از عدم یکپارچگی و پیوســتگی در مفاهیم مرتبــط با معماری در 
حوزه نماهای شهری را به وجود آورده است. در سال های اخیر برای 
احیاء هویت معماری ایرانی اســالمی اقداماتی چون الگوسازی در 
بافت های فرسوده، تدوین ضوابط طراحی نما و برگزاری مسابقات 
طراحی صورت گرفته که از نتایج آنها قبول ســهم مشترک حوزه 
عمومی و خصوصی بر نماســت؛ اما ایــن ناهمگونی همچنان باقی 
است. اگرچه در تمام دنیا برای خالقیت و طراحی های خاص نمای 
ساختمان ها ارزش و اهمیت قائل هستند و طرح های خالقانه مورد 
توجه قرار می گیرند، امــا چارچوب و ضوابط خاصــی برای نماها 

تعیین می شود تا شهر دچار چهره ای متناقض و ناهمگون نشود.
به طور مثال در تعیین نمای یک ســاختمان با توجه به محل واقع 
شــدن آن و نوع بافت محدوده، ضوابط خاصی در مورد جنس و نوع 

مواد به کار رفته در نما و حتی نحوه نورپردازی مشخص می شود. 
در فرآیند دستیابي به توسعه پایدار انساني، شهر به عنوان جایگاهي 
محسوب مي شــود که دستیابي به رشد و توســعه در گروی ساز و 

کارهاي مناسب برنامه ریزي آینده نگر آن قرار دارد.
نماهای کامپوزیت، شیشه ای و آلومینیومی در شهر 

اصفهان ممنوع است
در این خصوص معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان 
اظهار می کند: نماســازی و نماهای وارداتی مثل نماهای رومی یا 

نماهایی از جنس کامپوزیت، آلومینیوم، شیشه و غیره که با شرایط 
اقلیمی شهر اصفهان ســازگار نیست بیشــتر نمونه های وارداتی 

هستند.
سید جمال الدین صمصام شــریعت در گفت وگو با ایمنا می افزاید: 
البته برای ســاختمان های بلندمرتبه نیاز اســت نماهای ســبک 
استفاده شود، یعنی اگر نمای کامپوزیت به نحوی باشد که مطابق 
مقررات ملی ســاختمان ازجملــه مبحث حریــق و رنگی مطابق 
با معماری سنتی ما باشد، مشــکلی وجود ندارد ولی به هرحال در 
ضوابط مصوب طــرح تفصیلی شــهر اصفهان که پیوســت طرح 
بازنگری تفصیلی می باشــد، نماهــای کامپوزیت، شیشــه ای و 

آلومینیومی در شهر اصفهان ممنوع است.
وی با اعالم اینکه  70درصد جنس نمای ســاختمان ها باید از آجر 
باشــد، تاکید می کند: برخی از نماها با ســبک های رومی ساخته 
شــده یا مطابق با ضوابط طرح های تفصیلی نیستند و یا مربوط به 
پروانه هایی است که از 8 سال به قبل اخذ شده یا تخلف در نماسازی 

وجود دارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خاطرنشان می کند: 
نمای هر ســاختمانی که پروانه برای آن صادر می شود، در کمیته 
سیما و منظر شهری باید مطرح شــده و مصوبه بگیرد، همچنین با 
ضوابط مطابقت داشته باشد و مهندس ناظر نیز نسبت به معماری 

ساختمان و نقشه نمای مصوب دقت و مراقبت الزم را داشته باشد.
وی ادامه می دهد: در صورت بروز تخلف، مراتب به کمیسیون ماده 

صد شــهرداری اصفهان ارجاع و رأی تخریب برای نمای ســاخته 
شده، صادر می شود.

نمای ســاختمان ها باید با شــرایط و سبک معماری 
اصفهان همخوانی داشته باشد

صمصام شریعت بر این باور اســت که نماهای اصیل شهر و کشور 
خودمان زیباتر هستند لیکن مواردی همچون چشم و هم چشمی ها 
و تاثیرات فرهنگ و معماری وارداتی و یا این خواسته سازندگان که 
می خواهند ساختمانی را  که می ســازند جلوه خاصی داشته باشد، 
به نماهایی روی می آورند که با اقلیم و فرهنگ ما همخوانی ندارد. 
وی اظهارمی کند: در چشــم و هم چشــمی اتفاق های خوبی رقم 
نمی خورد بنابراین ما باید به سمتی پیش برویم که از معماری بومی 
خودمان و الگوی معماری و شهرســازی شهرهای ایرانی- اسالمی 
الگو بگیریم. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ضوابط مصوب باید توسط سازندگان و مهندسان ناظر مطالعه 
و مد نظر قرار گیرد، می افزاید: نمای هر ســاختمان، به نوعی یک 
منظر عمومی است که همه شــهروندان عمری باید آنها را مالحظه 
و تحمل کنند، بنابراین باید با شــرایط و ســبک معماری اصفهان 

تناسب  داشته باشد.
تاکید بر معماري ایرانی اسالمي در نمای ساختمان ها

یک جامعه شــناس شــهری می گوید: در معماری ایرانی اسالمی 
توجه به اصول ساخت و ســازها ســبب ایجاد هماهنگی در بافت 
شهری می شود که مناظر شهری مناســب و در عین حال سرزنده 
و کارا را به ارمغان می آورد. ســیدعلی رضا فتح الهی در گفت وگو با 
ایمنا ضمن تاکید بر معماري ایرانی اسالمي در نمای ساختمان ها، 
ادامه می دهد: در معماری معاصر عدم توجه به اصول معماری بومی 
سبب ایجاد نابسامانی مناظر شهری شده است. وی معتقد است: با 
توجه به اینکه معماری و شهرسازی هر شهری بازتاب شرایط ذهنی 
آن جامعه است، لذا شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناهنجار و 
ناپایدار در شهرهای ما، نابسامانی و اغتشاش حاکم بر منظر شهری 

را به حد آزاردهنده ای رسانده است. 
این جامعه شناس نمای اصولی ساختمان ها را جزو الزامات عمومی 
ساختمان های شهر دانسته و می افزاید: طراحی و ساخت نماهای 
ســاختمانی باید تحت ضوابط و مقررات شهرسازی انجام شود. وی 
ادامه می دهد: اجرای نماهای اصولــی و ضابطه مند مطابق با آنچه 
در دســتورالعمل طراحی نما آمده در مرحلــه اول وظیفه معمار 
ســاختمان و در مراحل بعدی مطابق نمای ســاختمان با نقشــه 

طراحی شده وظیفه مهندس ناظر است.
فتح الهی با تاکید بر اینکه، نمای هر ســاختمان تاثیر مســتقیم بر 
شهری دارد که در آن قرار دارد ، اظهار می کند: تفاوت بین شهری 
بودن یا فردی بودن نما در صورتی از بین می رود که ســاختمان ها 
جزئی از شــهر در نظر گرفته شــود و ارتباط آن بــا محیط اطراف 

خودش چند جانبه باشد.

 تفاوت بین شهری 
بودن یا فردی بودن 

نما در صورتی از بین 
 می رود که

 ساختمان ها جزئی 
از شهر در نظر گرفته 

شود و ارتباط آن با 
محیط اطراف خودش 

چند جانبه باشد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

سایه سنگین نماهای وارداتی بر ساختمان های اصفهان
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حدیث عشق

آیا نمی دانی کــه  امام زمان )عج( با مــا در تمام اعمال 
خیر شــریک اســت؟ زیرا این اعمال، نیت های اوست. 
با همه شریک اســت. هرکس دو رکعت نماز می خواند 
یا یک عباســی، کاســبی روحی و ایمانی  می کند او در 
آن شریک است ، یا شــریک القرآن یا شریک االعمال، 
 اگر آن شریک نباشــد چیزی از شما پذیرفته نمی شود. 

) مرحوم دوالبی(

  یا رشیک االعامل

مدیر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان در آییــن افتتاح 
ســامانه خدمات غیر حضوری مشــترکان 1522 که با 
حضور وزیر نیرو، مدیر عامل شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشور و معاونان و مدیران شرکت آبفای استان 
اصفهان برگزار شــد، گفت: این شرکت با قدمتی پنجاه 
ساله از قدیمی ترین نهادهای خدماتی استان به شمار 
می رود که تا کنون با بیــش از یک میلیون و 900 هزار 
آحاد مشترکان آب در 93 شــهر و یک میلیون و 300 

هزار آحاد مشــترکان فاضالب در 35 شهر استان 
اصفهان جمعیتی بالــغ بر چهار میلیون و 100 

هزار نفر را در بخش آب و دو میلیون و 900 
هزار نفر را در بخش فاضالب تحت پوشش 

قرار داده اســت . مهندس هاشم امینی 
افزود: بدون شــک خدمات رسانی به 
این حجم وســیع از مشــترکان در 
گستره جغرافیایی اســتان پهناور 
اصفهان کار ســخت و پیچیده ای 
اســت که خوشــبختانه سقایان 
آبفای استان اصفهان در نیم قرن 
گذشــته به خوبی این وظیفه را 
به انجام رســانده اند. وی بیان 
کــرد: شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به منظور تکریم 
بهتر ارباب رجــوع حذف کاغذ 
بــازی و کاهش مراحــل اداری 
و سرعت بخشــیدن به فعالیت 
ســال های  در  شــرکت  هــای 

اخیر اقــدام بــه افزایــش درگاه 
 های ارائه خدمت خــود به صورت 

غیر حضوری بــه ادارات آبفا کرده و 
درخواســت های خود را ارائه داده تا 

به صورت آســان تری خدمات دریافت 
کننــد. امینی ادامــه داد: ایــن درگاه ها 

عبارتنــد از ارائه خدمات از طریق ســامانه 
تلفنــی 1522 ، ارائه خدمــات از طریق دفاتر 

پیشــخوان و ارائه خدمات از طریق پرتال شرکت 
به نشــانی ww.abfaesfahan.ir و ســامانه 

1522 که جدیدترین درگاه ایجاد شــده توســط آبفای 
اســتان اصفهان اســت می باشــد. وی با اعالم اینکه هدف 

راه اندازی این ســامانه تمرکز خدمات 22 گانه فروش و پس از 
فروش انشعاب در یک ســامانه و ارائه خدمات پرداخت قبوض 
از طریق تلفن ثابت و همراه به شــهروندان است اظهار داشت: 
در این شــیوه درخواســت کنندگان می توانند به جای صرف 
وقت و هزینه برای مراجعه به ادارات آبفا با گرفتن شماره تلفن 
چهار رقمی 1522 درخواســت خود را ارائه کــرده و با دریافت 
کد پیگیری بقیه مراحل را تا حصــول نتیجه از طریق این کد و 
بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند. مدیر عامل و رییس 
هیئت مدیره شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد: 
خدمات 22 گانه قابل ارائه شــرکت در قالب این سامانه شامل 
واگذاری انشعاب آب، واگذاری انشعاب فاضالب، تفکیک کنتور، 
پاسخ استعالم، تغییر واحد مســکونی، تغییر مشخصات، تغییر 
کاربری، تغییر قطر انشعاب، نصب سیفون اضافی، برچیدن دائم 
انشــعاب آب و فاضالب، تجمیع و ادغام امالک دارای انشعاب، 
فروش آب تانکری، پیشــنهادات و انتقــادات، امکان پرداخت 
صورت حساب، مشاهده ســوابق، اعالم کارکرد کنتور، بررسی 
صورت حســاب، صورت حســاب میــان دوره، تغییر ظرفیت 
قراردادی انشعاب، قطع موقت و وصل انشعاب، آزمایش کنتور 
و تغییر انــدازه گیری می باشــد. وی در رابطه بــا مراحل ارائه 
خدمات از طریق سامانه 1522 گفت: برای دریافت خدمات یاد 
شده، درخواست کننده قبل از تماس باید شناسه قبض خود یا 
همسایه را در اختیار داشته باشد. امینی گفت: این سامانه باعث 
سهولت انجام امور برای مشترکان و متقاضیان، کاهش مراجعه 
به ادارات آبفا ، دسترســی آســان به خدمــات ، مدیریت بهتر 
زمان رسیدگی به درخواســت ها، صرفه جویی در وقت و هزینه 
و کاهش ترافیک و آلودگی هواســت. وی افزود: این سامانه در 
کاهش 95 درصدی رفت و آمدها و سفرهای درون شهری تاثیر 
گذار اســت و با حداقل نــرخ ممکن راه اندازی شــده و به طور 
متوســط روزانه بین 500 -400 نفر بر روی سامانه تماس می 
گیرند. شایان ذکر اســت در این آیین وزیر محترم نیرو همراه با 
مدیر عامل شرکت آبفای اصفهان از سامانه ارتباط مردمی 122 
و مدیریت هوشمند شبکه آب همراه سامانه سرورهای مدیریت 
IT شرکت آبفا بازدید و از روند به کارگیری نرم افزارهای جدید 
و بی بدیل صنعت آب و فاضالب کشور در خصوص تسهیل ارائه 

خدمات به مشترکان ابراز خرسندی کردند.
تامیــن آب برای مــردم یکی از مقدس تـــرین 

عبادت هاست
تصفیه خانه آب و طرح آبرسانی به خوانسار با حضور وزیر نیرو، 
معاون تحقیقات آموزش و منابع انسانی، مدیر کل برنامه ریزی 
اقتصادی و تلفیقی وزارت نیرو، مدیر عامل شــرکت مهندسی 
آبفای کشــور، معاون نظارت و بهره برداری شــرکت مهندسی 
آبفای کشور، معاون عمرانی استانداری اصفهان، نماینده مردم 
گلپایگان در مجلس شورای اسالمی  و ســایر مقامات استانی و 

کشوری 
بــه 

بــهره برداری رسید.
مهندس حمید چیــت چیان در 

این آیین با اشاره به اینکه آبرسانی به شهر خوانسار 
با توجه به اقلیــم آب و هوایی این منطقه و شــرایط توپوگرافی 
کاری بســیار دشــوار بوده گفت: جا دارد بدین خاطر از تمامی 
افرادی که در عملیاتی شــدن این پروژه تالش کردند تقدیر و 

تشکر شود.
 وی منطقــه خوانســار را بســیار عالــم پــرور دانســت و 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه مردم خیر منطقه خوانســار 
اعالم کردند که حاضرنــد در جهت اجرای طــرح های تامین 
آب نهایت همکاری را با مسئوالن امر داشــته باشند باید از آنها 
نهایت قدردانی شــود و انتظار می رود چنین ابتکاری در میان 
مردم سایر مناطق هم ادامه یابد و الگویی شود برای سایر مردم 

در سراسر کشور.
وزیر نیرو، اجرای این پروژه را در ســال اقتصاد مقاومتی اقدام و 
عمل لبیکی دانست به پیام مقام معظم رهبری و اعالم کرد: در 
طی این سفر 5 پروژه آبرسانی در استان اصفهان به بهره برداری 
رسید. این اقدامات بیانگرعملیاتی نمودن شعار سال بوده است.

چیت چیان خواستار اجرای شــبکه فاضالب شهر خوانسار در 
کوتاه ترین زمان ممکن نیز شد.

 در ادامه این آیین مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
گفت: بسیار خشنودم که در روز والدت امام محمد باقر)ع( این 
روز میمون و مبارک، شــاهد افتتاح فاز اضطراری تصفیه خانه 

آب خوانسار با هزینه اجرایی 202 میلیارد ریال هستیم.
مهندس هاشــم امینی ادامه داد: پیش بینی می شــود تصفیه 
متعارف فاز دوم این تصفیه خانه را نیز در آینده نزدیک شــروع 
کنیم. وی با اشــاره به اجرای شــبکه فاضالب در شهر خوانسار 
گفت: این قول را به مردم خوانسار می دهیم که در دولت تدبیر 
و امید نهایت تا خرداد ماه ســال آتی تصفیه خانه فاضالب شهر 

خوانسار به بهره برداری برسد.
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به تامین اعتبارات اجرای شــبکه فاضالب خوانســار 
پرداخت و گفت: با همکاری شورای شــهر خوانسار زمینه های 
مصوبات تبصره 3 برای تامین اعتبارات اجرای شــبکه فاضالب 

خوانسار مهیا شده است.
طرح آبرســانی به گلپایگان یکــی از عظیم ترین 

طرح های آبرسانی است
تصفیه خانه آب و طرح آبرسانی به گلپایگان با حضور وزیر نیرو، 
معاون تحقیقات آموزش و منابع انسانی، مدیر کل برنامه ریزی 

اقتصادی 
و تــلــــفیقی 
وزار ت  نــــیرو، مدیــر 
عامل شــرکت مهندســی آبفای 
کشــور، معاون نظارت و بهره برداری شرکت مهندسی 
آبفای کشور، معاون عمرانی استانداری اصفهان، نماینده مردم 
گلپایگان در مجلس شورای اسالمی  و ســایر مقامات استانی و 

کشوری به بهره برداری رسید.
در این مراســم وزیر نیرو با اعالم اینکه طرح آبرســانی به شهر 
گلپایگان نقطه پایانی این پروژه عظیم بوده است اظهار داشت: 
آب انتقالی بــه گلپایگان از چهار دره در شــهر الیگودرز و چهار 
بند انحرافی به وســیله شــش تونل جمع آوری شده است، این 
در حالی اســت که به منظور انتقال آب از استان لرستان تا شهر 

گلپایگان حدود 56 کیلومتر تونل احداث شده است.
چیت چیان افزود: با اجرای این طرح 10 شــهر و 250 روســتا 
در کشور از نعمت آب شرب ســالم و بهداشتی به صورت پایدار 

برخوردار می شوند.
وی با اشاره به اعتبارات هزینه شــده در این پروژه اعالم کرد: بر 
اساس بررســی های صورت گرفته حدود 900 میلیارد تومان 
برای انتقال آب به فالت مرکزی هزینه شده است این در حالی 
اســت که اگر هم اکنون به قیمت روز بخواهیــم این طرح را در 
دستور کار قرار دهیم حدود 2000 میلیارد تومان هزینه اجرای 

این طرح می شود.
وزیر نیرو با ابــراز امیدواری به اینکه با انتقــال آب به گلپایگان 
 موجبات توســعه اقتصادی اجتماعی این منطقه مهیا شــود،

 اعالم کرد: ما مخالف اجرای طرح های گردشــگری نیســتیم، 
اما باید اجرای آن با هماهنگی مســئوالن ذی ربط مانند محیط 
زیست، بهداشت، وزارت نیرو و سایر نهادهای دیگر انجام شود تا 

مشکل زیست محیطی و نیز آلودگی آب ایجاد نشود.
چیت چیان ادامه داد: این طرح بزرگ در ســال 91 کلنگ زنی 
شده اســت و امروز به مدد کمک و همت تمامی مسئوالن آبفا 
 و مــردم بلند همت گلپایگان بــا هزینه 249 میلیــارد ریال به 

بهره برداری رسید.
 در ادامه این آیین بختیار، نماینــده مردم گلپایگان، در مجلس 
شــورای اســالمی ضمن قدردانی از اجرای این پروژه خواستار 
اجرای پروژه شبکه فاضالب شــهر گلپایگان و احداث نیروگاه 

برقابی 8 مگاوات این شهرستان شد.
وی افزود: یکی از ویژگی های مهم این پروژه، پیش بینی تامین 
30 ساله آب شرب این منطقه است که امیدواریم با لوله گذاری 
به گلشهر و مرمت و بازســازی و اتصال شبکه های روستایی به 

این منبع، آب شرب مردم این مناطق هم تامین شود.

در این مراســم معاون عمرانی اســتانداری اصفهان نیز 
با اشاره به مشــخصات این پروژه گفت: با اجرایی شدن 
این طرح 330 لیتر بر ثانیه آب شرب مطلوب با تصفیه 

متعارف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
محمد علی طرفه افزود: در حال حاضر مدیریت استان 
تمام مالحظات الزم را برای مدیریــت بهینه منابع آبی 
اعمال نموده و تمام تالش ها در جهت مدیریت مصرف 
آب، مد نظر قــرار گرفته به طوری که تالش می شــود 
مصارف بخش فضای ســبز و غیر شــرب از شبکه آب 

آشامیدنی جدا گردد.
معــاون عمرانــی اســتانداری اصفهــان در 
پایان اظهار داشــت: در ســفر معــاون اول 
ریاســت جمهوری به همراه تعــدادی از 
وزرای هیئــت دولــت طــرح هایی در 
بخش های مختلــف صنعتی، نظامی، 
ورزشی، فرهنگی و آبرسانی با رقمی 
حــدود دو هــزار و 500 میلیــارد 

تومان به بهره برداری رسید.
 طرح آبرســانی به گز با 
همت و عزم و اراده خدمت به 

مردم اجرایی شد
همچنیــن مهنــدس حمیــد 
چیت چیــان وزیــر نیــرو در 
افتتاح آبرســانی به شــهر گز 
گفت: بسیار خوشــحال هستم 
که در مراســم افتتاح این پروژه 
حضور یافتم چراکــه این پروژه 
نــه ردیف بودجــه داشــت و نه 
اعتباراتــی بــه آن تخصیص داده 
شــد بلکه با همت و عــزم و اراده 
خدمت به مــردم اجرایــی گردیده 
اســت چراکه این طرح آبرســانی با 
ســرعت مثال زدنــی به بهره بــرداری 
رســید. وزیر نیرو بــا بیان اینکــه باعث 
افتخار اســت که فعاالن در وزارت نیرو با امر 
آبرسانی به مردم اقدام به ســقایی می نمایند 
اعالم نمود: بســیار جای خوشــحالی دارد که با 
افتتاح طرح آبرســانی به شــهر گز مشکل چند دهه 
تامین آب شرب مردم این ســامان رفع شده است. این 
درحالی اســت که با سفر هیئت دولت به اســتان اصفهان 5 
طرح در بخش آب و فاضــالب به بهره برداری می رســد که به 
غیر از افتتاح طرح آبرسانی گز، 2 تصفیه خانه آب در شهرستان 
خوانسار و گلپایگان نیز افتتاح می شود. مهندس چیت چیان با 
اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری اعالم کرد: مقام معظم 
رهبری فرمودند همه خدمتگــزاران در دولت باید تمام تالش و 
همت خود را صرف تحقق آرمان های انقالب و اســالم و خدمت 
به مردم کنند و اجــرای این پروژه مهم به منظــور رفع یکی از 
دغدغه های مردم بوده اســت و از همه مســئوالن و افرادی که 
در این زمینه تالش کردند بایــد قدردانی نمود. وی گفت: برای 
کاهش و رفع بوی فاضالب منطقه برخــوار و میمه مقرر گردید 
که طی 2 ماه آینده دستگاه دیواترینگ خریداری و نصب شود تا 
مشکل ناشی از بوی فاضالب در این منطقه رفع شود. مدیرعامل 
شرکت آبفای استان اصفهان در مراســم افتتاح طرح آبرسانی 
به شــهر گز که با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، مدیرعامل منابع آب ایران، معاون نظارت 
بر بهره برداری شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور، نماینده 
مردم شاهین شــهر و میمه و فرماندار شــهر گز و سایر مقامات 
برگزار شد گفت: آبرسانی به شــهر گز یکی از مطالبات 30 ساله 
مردم این منطقه بوده اســت و به رغم اینکه عملیات کلنگ زنی 
این پروژه در سال 91 صورت گرفت اما  تنگناهای مالی و تزریق 
قطره چکانی اعتبارات مانع از اجرای به موقع این پروژه گردید، 
این درحالی اســت که در ســال جاری باتوجه به شعار سال که 
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بوده است مسئوالن امر در شرکت 
آبفای استان اصفهان با توجه به تاکید و رهنمودهای مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور و حمایت های استاندار، 
تمام تالش خود را به منظور عملیاتی شــدن ایــن پروژه انجام 
دادند که خوشــبختانه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی به 
مرحله بهره برداری رســید. مهندس هاشــم امینی با اشاره به 
چگونگی اجرای طرح آبرسانی به شــهر گز گفت: مصمم شدیم 
که در ســال اقتصاد مقاومتی و با بهره گیری از توان و تخصص 
 نیروهــای داخلی طرح آبرســانی به شــهر گــز را در یک بازه 
3 ماهه، عملیاتی نماییم که خوشبختانه با وجود موانع گوناگون 
با تالش همکاران، 9کیلومتر از طرح آبرســانی به شــهر گز در 
طی 3 ماه اجرایی شــد و هم اکنون با توجه به اجرای 11 هزار و 
700 متر خطوط انتقال به منابع پیالف آب شــرب پایدار مردم 
شــهر گز در تمام فصول تامین می شــود و دیگر مردم در نیمه 
اول ســال با افت فشار آب شــرب روبه رو نمی شوند هرچند در 
چند ســال اخیر وقوع خشکســالی پیاپی منجر به افت شدید 
منابع زیرزمینی در این شهرستان شــده به طوری که EC آب 
در این منطقه به بیش از 2500 و 3000 رســیده اســت اما با 
اجرای این پروژه، امکان اتصال خطوط انتقال به منابع 270هزار 
مترمکعبی پیالف، دیگــر جای نگرانی برای تامین آب شــرب 

مردم شهر گز وجود ندارد و این مطالبه به حق، عملیاتی شد.

با حضور وزیر نیرو  صورت گرفت؛ 

 بهره برداری ازطرح های آبفای استان اصفهان 
با هزینه ای بالغ بر 914 میلیارد ریال

زاینده 
رود
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(: 
 اگرخداوندعزوجل تسبیح گویی وحوش،پرندگان،درندگان و 

کوه هارابه انسان ها می فهماندبی گمان دلهاشان ازجا کنده می شد.
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