
» تبرید« به کمک تولید برق و آب شیرین می آید
3توسط یک شرکت دانش بنیان  در اصفهان صورت گرفت 
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با پیوستن »رد کارپت« به باشگاه میلیاردی ها و نزدیک شدن »پنج ستاره« به 
فروش دو میلیارد تومانی تابستان داغی برای سینمای ایران در حال رقم خوردن 
است. طبق آخرین آمارها فیلم سینمایی »ردکارپت« به کارگردانی رضا عطاران 
توانس��ته به فروش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی دست پیدا کند و فروش 

فیلم سینمایی »پنج ستاره« به کارگردانی مهشید افشار زاده......

قیمت انواع میوه ها کاهش می یابد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از کاهش 
قیمت انواع میوه ها با کوتاه ش��دن دس��ت دالالن و 

واسطه ها خبر داد.حسین مهاجران با بیان اینکه بار 
با کیفیت شبانه توسط دالالن جابجا می شود اظهار 

کرد: زمانی که میوه های باکیفیت وارد می ش��وند 
توسط دالالن خریداری شده و موقع اذان صبح..

رد کارپت به دنبال
 ر کورد شکنی

پیشنهاد ارائه کارت اعتباری خرید 
جهیزیه برای زوج ها 3

اجاره آپارتمان کی روش 
چقدر است؟ 6 2

 روز قدس نماد وحدت و اراده 
امت اسالمی است

استفاده از 
ماهواره  دلیل 
اصلی اختالفات 
خانوادگی است

مشموالن غایب هرچه سریع تر 
خود را معرفي کنند

رهایی 7 زندانی محکوم به 
قصاص ازطناب دار در استان

 کدام اصفهانی جام را
 باالی سر می برد ؟ 

تاکید استاندار برتسریع طرح 
احیای حوضه آبریز زاینده رود

 بازار سرد خرید خانه 
در تابستان گرم امسال

3

3
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  راه اندازی خانه
 شعر و فرهنگ اصفهان

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اصفهان 
از تأسیس خانه شعر و فرهنگ اصفهان خبرداد 
و تاکید کرد: تالش می شود تا از هویت فرهنگی 
اصفهان پاسداری شود.، علی قاسم زاده در دیدار 
با دکتر اسماعیل آذر مدیر گروه زبان و ادبیات 
فارس��ي واحد علوم و تحقیقات  دانش��گاه آزاد 

اسالمي و عضو رسمي کمیسیون هنر...

3

مهلت یک ماهه مجلس به 
دولت برای حذف پردرآمدها

تا 2 سال آینده گرد و غبار 
در اصفهان شدت می گیرد

فاجعه  اکولوژیستی طی پنج سال آینده در اصفهان اتفاق می افتد

رئیس کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی از مهلت یک ماهه مجلس ب��ه دولت برای 
ارزیابی منابع هدفمندی و اجرای صحیح قانون خبر 

داد و گفت: کسری 7۰۰۰ میلیاردی حتمی است....

رئیس مرک��ز تحقیق��ات مناب��ع طبیعی 
محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گفت: با 
توجه ب��ه تغیی��رات اقلیمی ایجاد ش��ده 
در اس��تان و اثرات آن ب��ر روی گونه های 
جان��وری و گیاه��ی ط��ی 5 س��ال آینده 
فاجعه  اکولوژیس��تی در اس��تان اصفهان 
اتفاق می افتد.حس��ین مرادی با اشاره به 
اینکه خشکسالی های اخیر در سطح کشور 

و به ویژه اس��تان اصفهان ناش��ی از تغییر 
اقلیم سرزمینی است، اظهار داشت: تغییر 
اقلیم طی س��ال های گذش��ته در اس��تان 
اصفهان تاثیرات س��وء ای را بر روی منابع 
آبی، وضعیت دمایی و حیات وحش استان 
اصفهان گذاش��ته اس��ت.وی با بیان اینکه 
روند تغییرات اقلیمی در استان اصفهان به 

سمت منفی و بدتر شدن در حال...
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کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام

جناب آقای بهمن زین الدین
با نهایت تاسف درگذشت والده مهربان و مومنه تان را از صمیم قلب 

تسلیت عرض می کنیم.
خداوند متعال روح پاکش را با سرورش  فاطمه زهراء)سالم اهلل علیها(

محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

همکاران شما در روزنامه زاینده رود

IT یک شرکت معتبر

نیاز به نی��روی خانم در زمینه 
فروش به ص��ورت تمام وقت 

دارد. 

تلفن تماس : 09131291195

به پست 63 کیلو ولت در حال احداث مجاور شهرک صنعتی جی وبه خط 63 کیلو ولت جاده نایین 
شرکت برق منطقه ای اصفهان قصد احداث خط 63 کیلو ولت از پست 63 کیلو ولت فرودگاه نظامی به پست 63 کیلو ولت 

در حال احداث مجاور  شهرک صنعتی جی و خط63 کیلو ولت جاده نایین را مطابق نقشه ارائه شده دارد .
بدین منظور جهت اطالع کلیه مالکین و صاحبان حقوق ضمن ارائه نقشه ترسیمی مسیر احداث خط 63 کیلو ولت و درج 
آگهی توجه آنان را به مواد 18 و 19 قانون سازمان برق ایران و نیز ماده 11 تصویب نامه  هیات وزیران  در خصوص رعایت 
حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق معطوف می دارد . مالکین و صاحبان حقوق محترم مرتبط با موضوع ظرف مدت 
یک ماه با در دست داشتن مدارک مالکیت به دفتر حقوقی شرکت واقع در اصفهان ، خیابان چهار باغ باال مراجعه و یا با 

شماره تلفن های 11-36244002 تماس حاصل فرمایند . 

 آگهی احداث خط 63 کیلو ولت از پست
 63 کیلو ولت فرودگاه نظامی

م الف 9576روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 



اخبار کوتاهيادداشت

 اجتماع عظیم مردم لردگان 
در روز جهانی قدس

امام جمعه لردگان گفت: مردم این شهرس��تان باید نس��بت 
به روز جهانی قدس بی تفاوت نباش��ند و ب��رای اعالم انزجار 
خود از اقدامات رژیم جعلی صهیونیس��تی در راهپیمایی روز 
قدس شرکت کنند.حجت االسالم حسن انصاری در نشست 
هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در لردگان، 
اظهار کرد: بر زن و مرد واجب اس��ت که نسبت به روز قدس 
بی تفاوت نباشند.وی ادامه داد: چون مردم غزه هر روز توسط 
جنایتکاران صهیونیس��ت به خاک و خون کشیده می شوند 
حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس برای اعالم تنفر از این 
اقدامات برای هر مسلمانی واجب اس��ت.امام جمعه لردگان 
خاطرنش��ان کرد: اینکه ما ادعای مس��لمانی کنی��م ولی در 
کنارمان طفل کوچک و زن و مرد مس��لمان دیگر کش��ورها 
توسط جنایت کاران کشته شوند و و ما نسبت به این موضوع 
بی تفاوت باش��یم با مس��لمان ب��ودن و ادعای ب��رادری تمام 

مسلمانان دنیا با همدیگر منافات دارد.

 حسن نیت ايران در مذاکرات وين
 به جهانیان ثابت شد

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
مذاکرات وین مشخص شد که طرف مقابل مذاکرات می خواهد 
از موضع قدرت وارد شود اما نمی داند که این یک اشتباه بزرگ 
سیاسی است و حسن نیت ایران در مذاکرات وین به جهانیان 
ثابت شد.حجت االسالم سید ناصر موس��وی الرگانی با اشاره 
به مذاکرات ایران و 1+5 درباره مس��ائل هسته ای اظهار کرد: 
طرف مقابل ما در این مذاکره خود را در موضع قدرت می بیند، 
 در حالی که ب��رای خودش��ان 100 درصد مس��جل بوده که
  آن ها قدرت گذشته و اقتداری که فکر می کردند داشته برای

 آن ها وجود ن��دارد.وی افزود: روند مذاکرات تا کنون نس��بتا 
خوب بوده، هرچند که برخی زیاده خواهی طرف مقابل سبب 
شده که پیش��رفت الزم در مذاکرات نداش��ته باشیم .نماینده 
مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: تیم 
مذاکره کننده قبلی در دولت قبل امتیازهایی را به طرف مقابل 
داده اند که در حال حاضر برگرداندن آن امتیازها سخت است، 
اما در مجموع در مذاکرات وین تیم موضع گیری خوبی نشان 
داد و حاضر نش��د خط قرمز ها را رد کند و از حق مسلم ملت 

ایران دفاع کرد.

 غزه امروز نماد توحش مدعیان 
دفاع از حقوق بشر است

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: غزه امروز نماد 
توحش مدعیان دفاع از حقوق بش��ر اس��ت و ش��هادت بیش 
از 350 نفر در این منطقه نماد مظلومیت انس��ان هایی است 
که زی��ر چکمه های خونین نظام س��لطه استخوان هایش��ان 
خرد می شود.حجت االسالم والمس��لمین سیدمحمدحسن 
ابوترابی ف��رد در نطق پیش از دس��تور خود در جلس��ه علنی 
دیروز مجلس  با اش��اره به حوادث اخیر غزه گفت: غزه امروز 
نماد توحش دنیای مدرن و مدعیان دفاع از حقوق بشر است و 
از سوی دیگر نماد اقتدار و ایستادگی برآمده از ایمان در برابر 
زیاده خواهی  نظام س��لطه دنیای مس��تکبر و فرزند نامشروع 
آن��ان یعنی رژیم صهیونیس��تی اس��ت.وی اف��زود: فرزندان 
پیامبر اکرم )ص( و امیرالمؤمنان )ع( ب��ا زبان روزه به مصاف 
س��تمگران، کودک کش��ان و جنایتکاران صهیونیست مورد 
حمایت آمریکا و نظام سلطه رفتند و با شهادت بیش از 350 
انسان مظلوم و مجروحیت بیش از 2 هزار نفر از غیرنظامیان 
منطقه نماد مظلومیت انسان هایی است که در زیر چکمه های 
خونین نظام سلطه استخوان هایش خرد می شود.نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: متأسفانه دنیای عرب و 
مجامع بین المللی در برابر این جنایت بزرگ در غزه خاموش 

ایستاده اند و از آن حمایت می کنند.

اهمیت حضور مردم در راهپیمايی 
امسال، بیش از گذشته است

امام جمعه مبارکه گفت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس 
امسال، بیش از گذش��ته حائز اهمیت اس��ت.حجت االسالم 
والمس��لمین » محمد جواد محم��دی « در خطبه های نماز 
جمعه در مسجد جامع مبارکه با محکوم کردن جنایت های 
رژیم اش��غالگر قدس افزود: هفته آین��ده در راهپیمایی روز 
جهانی قدس فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکای مردم 
آزاده ایران و دیگر کشورها بلندتر از همیشه خواهد بود.حجت 
االس��الم محمدی با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس امسال 
باید پر رنگ تر از همیشه برگزار شود، به تاثیر روز جهانی قدس 
در سراسر دنیا اش��اره کرد و افزود: اهمیت دادن به روز قدس 
و پیروی از ولی فقیه در نهایت به پیروزی مس��لمانان و خفت 
و ذلت صهیونیسم و اس��تکبار جهانی منجر خواهد شد.وی با 
اش��اره به اینکه امس��ال روز قدس از ارزش و اهمیت ویژه ای 
برخوردار است گفت: امروز دشمنان در غزه کودکان زیادی را 

به شهادت می رسانند.

روز قدس با شکوه تر از سال های قبل 
برگزار شود

امام جمع��ه گلپایگان با اش��اره به جنایت های ب��ی رحمانه 
روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در غزه گفت: راهپیمایی روز 
قدس امسال با حساسیت و باشکوه تر از سال های قبل برای 
اعالم حمایت از مردم مظلوم فلس��طین برگزار ش��ود.حجت 
االسالم والمسلمین  محمدرضا اس��ماعیلی اظهارکرد: امروز 
در مقابل جنایاتی که در فلسطین اشغالی رخ می دهد مجامع 
بین المللی س��کوت کرده اند اما ملت مظلوم فلسطین پایدار 
و استوار در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی با تقدیم شهدا و 

مجروحان فراوان ایستاده است.
وی با اش��اره ادامه به مذاکرات هس��ته ای ایران با گروه 5+1 
اظهار ک��رد: آمریکا ب��ه دنبال ب��اج خواهی اس��ت و مذاکره 
کنندگان باید ب��ا تمام ت��وان در مقابل این زی��اد خواهی ها 

بایستند و از حقوق ایران اسالمی دفاع کنند.
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منابع خبری گزارش دادند در ادامه تجاوز های  وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد شهدای 2
فلسطینی به 357 تن رسید و تاکنون بیش از 2700 نفر نیز زخمی شده اند. در این حمالت به اقصی 

نقاط نوار غزه دیروز10 فلسطینی به شهادت رسیدند و ده ها تن دیگر زخمی شدند.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان گفت: وصایای حضرت عل��ی)ع( پس از ضربت 
خوردن در خطبه 1۴۹ نهج البالغه و در نامه شماره 23 
نهج البالغه بیان ش��ده اس��ت و اجرای وصیت های امام 

علی)ع( از سوی شیعیان واقعی اهمیت بسیاری دارد.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن بابایی در گفت وگو با 
تسنیم اظهار کرد: وصایای حضرت علی بن ابیطالب)ع( 
 پس از ضربت خوردن خطاب به عم��وم در خطبه 1۴۹ 
نهج البالغه ب��ا عنوان »و من کالم له علیه الس��الم قبل 
موته« بیان شده است.مسئول تشکل های دینی اداره کل 
تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به وصیت های 
حضرت علی)ع( ب��ه فرزندانش گف��ت: در فاصله ای که 
حضرت علی)ع( مضروب ش��دند تا به شهادت رسیدند، 
وصایای بس��یار با ارزش��ی به فرزندان خ��ود و دیگران 
فرمودند.وی بیان کرد: ایش��ان در وصیت��ی خطاب به 
حسین)ع( چنین فرمودند که » شما را سفارش می کنم 
به ترسیدن از خدا و از اینکه دنیا را می خواهید هرچند هر 
چند دنیا پی شما باشد و افسوس نخورید بر چیزی از آن 
که به دستتان نیاید و حق را بگویید و برای پاداش آخرت 

کار کنید و ستمکار را دشمن باشید و ستمدیده را یار.«
حجت االسالم بابائی گفت: ایشان در ادامه فرمود که»شما 
و همه فرزندانم و کس��انم و هر که وصیت من بدو رسد 

سفارش می کنم به ترس از خدا و تنظیم امور و آشتی با 
یکدیگر، من از جد شما رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: 
آشتی دادن میان مردم بهتر است از نماز و روزه سالیان«؛ 
»خدا را درباره یتیمان برای دهان آن ها نوبت قرار مدهید 
گاه گرسنه و گاه سیر نگاه ندارید، مبادا در اثر بی توجهی 

شما ضایع شوند.«
وصیت های امیرالمومنین درباره همسايگان

وی بیان ک��رد: در ادامه وصی��ت امام علی)ع( ایش��ان 
می گوید که خدا را! همسایگان را بپائید حقوق آن ها را 
رعایت کنید که سفارش پیامبر شماست پیوسته درباره 
 آنان س��فارش می فرمود تا جایی که گمان بردیم برای

 آن ها ارثی معین می کن��د؛ خدا را! درب��اره قرآن مبادا 
دیگران بر شما پیشی بگیرند و در عمل به احکام آن درباره 

نماز، که ستون دین شما است.
مس��ئول تش��کل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی 
اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: در بخش دیگری از 
این وصیت نامه آمده اس��ت ک��ه  خ��دا را! در حق خانه 
پرودگارتان )کعبه( تا زنده هستید آن را خالی مگذارید 
 که اگر حرمت آن را نگ��ه ندارید به ع��ذاب خدا گرفتار 

شوید . 
خدا را ! درباره جهاد با مال و جان و زبان؛ برش��ما باد به 
یکدیگر پیوس��تن و به هم بخش��یدن، مبادا از هم روی 

بگردانید، پیوند هم را بگس��النید.وی بیان کرد: ایشان 
فرموده اند امر به مع��روف و نهی از منک��ر را وامگذارید 
که بدترین شما حکمرانی شما را در دست گیرند، آنگاه 
دعا کنید از ش��ما نپذیرن��د؛ ای فرزن��دان عبدالمطلب 
مبادا به بهانه اینکه امیر المومنین کش��ته شده در خون 

های م��ردم ف��رو روید 
بدانید جز قاتل من نباید 
کسی به خون من کشته 
شود؛ بنگرید اگر من از 
این ضربت به ش��هادت 
رس��یدم او را تنه��ا یک 
ضربت بزنید و دس��ت و 
پا و دیگر اعضا او را نبرید 
که م��ن از رس��ول خدا 
ش��نیدم که می فرمود: 
بپرهیزی��د از بری��دن 
ان��دام م��رده، هرچند 
س��گ آزار کننده باشد.

حجت االس��الم بابایی 
گفت:» در وصیت دیگر 
اندکی پیش از شهادتش 
چنین فرمود«سفارش 

من به شما این اس��ت که چیزی را همتای خدا مدارید 
و مدارید و محمد  و س��نت او را ضای��ع مگردانید؛ این 2 
س��تون را بر پا کنید از هر نکوهش به کنارید؛  من دیروز 
همراه و هم نشین شما بودم و مایه عبرت شمایم و فردا 
از ش��ما جدایم، اگر ماندم در خون خود مرا اختیار است 
و اگر مردم مرا وعده گاه دیدار اس��ت،  اگر ببخشم سبب 
نزدیکی من اس��ت به خدای باقی و اگر ش��ما ببخشید 
برای شما نیکوکاری اس��ت.وی بیان کرد:پس ببخشید 
آیا دوست ندارید که خدا ش��ما را بیامرزد، به خدا که با 
مردن چیزی به سر وقت من نیاید که آن را نپسندم و نه 
چیزی پدید گردد که آن را نشناسم بلکه جوینده آب به 
شب هنگام بودم که ناگهان به آب رسیدم یا خواهانی که 
آنچه را خواهان است بیابد و آنچه نزد خداست نیکوکاران 
را بهتر است . حجت االس��الم والمسلمین حسن بابایی 
گفت : از این روست که راه سعادتمندی دنیا و آخرت در 
 گرو عمل به وصیت های امام علی )ع( از سوی شیعیان

 است .

امام جمع��ه موقت اصفهان گف��ت: آبرو و وجه��ه آمریکا و 
کشورهای غربی به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی در 
دنیا از دست رفت.آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی بر ضرورت 
حضور و شرکت مردم در راه پیمایی روز قدس امسال تاکید و 
اظهار کرد: جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و به خاک و خون 
کش��یدن هزاران نفر از مردم مظلوم غزه باعث شده که روز 
قدس امس��ال نسبت به س��ال های گذش��ته از حساسیت 
بیشتری برخوردار شود.امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: 
روز قدس، روز آزادی اسالم است و اگر دولت های اسالمی با 
هم همراهی داشتند تا کنون این غده سرطانی از روی نقشه 

جهان حذف شده بود.
مهدوی با اظهار امی��دواری از اینکه ب��ه زودی روز نابودی 
اسراییل فرا می رسد خاطرنشان کرد: حضور مردم انقالبی 

ایران و شعارهای آنان در روز جهانی قدس اسراییلی ها را به 
وحشت انداخته است و مانند موشک های نیروهای مقاومت 
پایه های آن ها را متزلزل ساخته و باعث گردیده ترس تمام 
این رژیم را فرا بگیرد.عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش 
دیگری از سخنان خود به نام گذاری سال جاری به نام سال 
فرهنگ اش��اره و با تاکید بر ضرورت توج��ه به دغدغه های 
رهبر معظم انقالب خاطرنشان کرد: سیاست های فرهنگی 
نظام جمهوری اسالمی از اسالم گرفته شده و با تغییر دولت، 

تغییری در آن ها ایجاد نمی شود.
مهدوی حساسیت مس��ائل فرهنگی را مورد تاکید قرار داد 
و با انتق��اد از اینکه ش��عارها و دیوارهای ش��هر رنگ و بوی 
دینی ندارند خاطرنش��ان کرد: فرهنگ کش��ور و شهر باید 
به سمت رش��د معنوی و دینی باشد و متأس��فانه بسیاری 
از شعارهای س��طح ش��هر برگرفته از فرهنگ غربی است و 
 باید این ش��عارها برگرفته از قرآن، نه��ج البالغه و احادیث

 اس��المی باش��د.وی تأثی��رات زیان ب��ار اش��تباهات و 
تصمیم گیری ه��ای غلط فرهنگ��ی را تا مدت ه��ا ماندگار 
دانس��ت و بر ضرورت توجه به ارزش های اسالمی متناسب 
با رویکردهای رهبر معظم انقالب تاکید کرد.وی با هشدار 
نسبت به بی تفاوتی درباره پدیده بدحجابی در شهر اصفهان 
گفت: اگر چه نیروی انتظامی اقدامات خوبی در این زمینه 
داشته، ولی برخورد با بدحجابان و بی حجابان و کسانی که 
به ارزش های اسالمی هتک حرمت می کنند ضروری است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از مهلت یک ماهه مجلس 
به دولت برای ارزیاب��ی منابع هدفمندی و اجرای صحیح قان��ون خبر داد و گفت: 

کسری 7000 میلیاردی حتمی است.
غالمرضا تاجگردون با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد حذف افراد پر در آمد 

از دریافت یارانه نقدی گفت: اظهارات ایشان به معنای اظهار نظر دولت نیست.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: نوبخت در کمیسیون 
بودجه اعالم کرد که سیاس��ت دولت بر این است که با روش��ی آرام اجرای قانون 
هدفمندی را جلو ببرد. دولت آماری از تعداد پر در آمد ها برای حذف آن ها ندارد 
این ادعای 10 میلیون هم از اظهارات آقای طیب نیا است اما دولت تالش دارد که 

روند حذف پر در آمدها را با احتیاط انجام دهد.
تاجگردون تاکید کرد: دولت برای اجرای قانون هدفمندی کسری اعتبار دارد در 
جلسه با نوبخت هم بر این امر تاکید ش��د، نتیجه گیری جلسه این بود که یک ماه 

دیگر هم مجلس به دولت برای اجرای این قانون فرصت دهد.

وی ادامه داد: دولت معتقد است باید منابع قانون هدفمندی به روز تر شود زیرا هنوز 
قیمت های جدید خودش را نشان نداده است و مردم هنوز از سوخت ۴00 تومانی 
استفاده می کنند. مقرر شد یک ماه دیگر ارزیابی مجددی از منابع هدفمندی داشته 

باشیم و بعد تصمیم گیری کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کسری بودجه پیش بینی شده 
برای امسال با اجرای قانون هدفمندی 7000 میلیارد تومان است، گفت: سهم بخش 
بهداشت از اجرای قانون هدفمندی پرداخت خواهد شد اما دولت در پرداخت سهم 

تولید مشکل خواهد داشت.
تاجگردون با اشاره به سیاس��ت های دولت برای حمایت از تولید گفت: مشکالتی 
وجود دارد که با سیاس��ت ها نیز حل نمی شود، سیس��تم بانکی ما ضعیف است 
باید به بان��ک ها ب��رای افزایش س��رمایه کمک کرد ب��رای ای��ن کار هم مجلس 
و هم دول��ت باید جل��و بیایند، بای��د تکلیفی عمل ش��ود و بانک ها باید بخش��ی 
 از دارایی هایش��ان از جمله ش��رکت هایش��ان را بفروش��ند و به سیس��تم بانکی

 بیاورند.
وی ادام��ه داد: اگ��ر افزای��ش س��رمایه بان��ک ها اتف��اق نیافت��د نم��ی توانیم 
 توق��ع داش��ته باش��یم ک��ه مش��کالت اقتص��اد و تولید با سیاس��ت ه��ای حل

 شود.

امام جمعه ورزنه گفت: احیای زاین��ده رود در صرفه جویی 
همه جانبه در آب شرب، صنعت و جلوگیری از برداشت های 
بی رویه در مناطق باالدست است.حجت االسالم حمیدرضا 
صادق زاده در محل مس��جد جامع ش��هر ورزنه با توصیه به 
رعایت تقوا و پرهیز از گناهان، ب��ه خطبه 1۹3 نهج البالغه 
اش��اره و اظهار کرد: پرهیزکاران در دنیا دارای فضیلت های 
برتری هستند که از جمله آن ها س��خنان متقین است که 
راست گو هستند و رفتارشان با تواضع و فروتنی همراه است و 
متقین همه وجودشان برای خدا است و اگر در زندگی روزگار 
بر ایشان سخت شود می گویند که خدا برای ما چنین مقدر 

ساخته و شکرگزار خداوند هستند.
صادق زاده در خطبه دوم با تس��لیت ایام ش��هادت موالی 
متقیان علی )ع( اظهار کرد: زندگی فردی موال علی )ع( اوج 

تقوا در تمام ابعاد اجتماعی و سیاسی بود و ایشان در تربیت 
فرزند و همراهی با همسر در اوج وفاداری و محبت عشق و 

تربیت الهی اسوه بودند.
وی ادامه داد: امام علی )ع( در حمایت از اسالم در اوج قدرت 
و اقتدار از همه وجودش برای اعتالی دین مایه می گذاشت و 
در خدمت به خلق و خصوصاً محرومین در اوج خدمتگزاری 
بود و در یک جمله مردی در تمام ابعاد کامل و شایسته بود که 
او را موالی متقیان نامیدند.امام جمعه ورزنه با اشاره به لیالی 
قدر، گفت: شب قدر شب رقم خوردن مقدرات انسان ها در 
یک سال آینده است که این مقدرات به تایید و امضاء حضرت 
بقیه اهلل اعظم )عج( خواهد رس��ید و با توبه و عنابه به درگاه 
حق و همچنین تجدید نظر در اعمال و رفتار خود می توانیم 
این مقدرات را به شایستگی و در راه سعادت دو جهان تغییر 
بدهیم.صادق زاده با اش��اره جنایات رژیم صهیونیستی در 
فلسطین اش��غالی، اظهار کرد: مس��لمانان گرفتار دو بالی 
خانه مان سوز شده اند، یکی سلفی ها و تکفیری ها به نام اسالم 
به دین ضربه می زنند و دوم رژیم صهیونیس��تی و این غده 
سرطانی که حمایت ناجوانمردانه استکبار را در فعالیت های 
خود دارد مردم مظلوم فلسطین از کودک گرفته تا زن و مرد 
و خرد و کالن را به خاک و خون می کشاند .وی با بیان این 
مطلب خاطرنشان کرد: باید در این ش��ب های عزیز از خدا 
بخواهیم که فرج امام زمان )عج( را برساند تا داد مظلوم را از 

ظالمان و ستمگران بگیرد.

مسئول تشکل های دينی اصفهان:

امام جمعه موقت اصفهان:
 وجهه آمريکا با حمايت از رژيم صهیونیستی

 از دست رفت

نتیجه جلسه نوبخت با نمايندگان مجلس؛
مهلت يک ماهه مجلس به دولت برای حذف پردرآمدها

دولت آمار تعداد پردرآمدها را ندارد

امام جمعه ورزنه:
احیای زاينده رود در صرفه جويی و جلوگیری از برداشت 

بی رويه آب است

وصیت های امام علی)ع( از سوی شیعیان اجرا شود

س��ازمان بس��یج رس��انه 
اس��تان اصفه��ان در بیانیه 
ای اع��الم ک��رد: روز قدس 
امسال، نماد وحدت و اراده 
 ام��ت اس��المی در توجه به 
اولوی��ت های ام��روز جهان 
اس��الم در فلس��طین، غزه، 

عراق و سوریه است
سازمان بسیج رسانه استان 
اصفهان در این بیانیه آورده 
اس��ت: ابتکار معم��ار کبیر 
انق��الب اس��المی در پدید 
آوردن روز جهان��ی قدس و 
عرصه ای برای نمایش قدرت 
امت اس��المی در حمایت از 
ملت مظلوم فلسطین و اعالم 
برائ��ت از جبهه اس��تکبار و 
رژی��م اش��غالگر و غاص��ب 
صهیونیس��تی، امروز منجر 
به اب��راز وجود و احس��اس 
اقتدار مل��ت های حق طلب 
و آزادیخ��واه در مقاب��ل 
قدرت ه��ای اس��تکباری و 
اس��تعمارگر در اقصی نقاط 
عالم شده است. در این بیانیه 
آمده اس��ت: روز قدس، روز 
ایستادگی مستضعفان عالم 
علیه مستکبران و روز فریاد 
مظلومیت ملتی اس��ت که 
با خون فرزن��دان خود پرده 
از چهره کریه صهیونیس��ت 
و آمری��کا   جنایت��کار، 

 هم پیمانان آن ها برداشت و 
ادعاهای مزورانه دموکراسی 
و حق��وق بش��ر به انس��ان 

دوس��تی را پوچ و ب��ی معنا 
جلوه داد. 

این سازمان در بیانیه خود با 
اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب درباره جنگ رسانه ها 
در دنیای امروز خاطر نشان 
ک��رد: این روزها ب��ی تردید 
امپریالیسم رسانه ای را باید 
شکل مدرنی از امپریالیسم 
قلمداد کرد که خاستگاه آن 
رژیم صهیونیستی است که 
با ژستی به ظاهر دوستانه با 
انحراف افکار عمومی جهان و 
جهت دادن به تفکر و اندیشه 
ملت ها ب��ه دنب��ال تربیت 
انسان هایی هستند که فاقد 
هر گونه تعقل و تفکر باشند. 
سازمان بسیج رسانه تاکید 
ک��رده اس��ت: روز ق��دس 
 روز مقابل��ه با امپریالیس��م
  رس��انه ای صهیونیس��م

 بین الملل است. این سازمان 
ضمن محکوم کردن کشتار 
بی رحمانه زن��ان و کودکان 
در ماه ضیافت الهی، با دعوت 
از اقش��ار و آح��اد مختل��ف 
مل��ت ای��ران، مل��ل آزاده و 
حق طل��ب جه��ان، جامعه 
رسانه ای کش��ور و باالخص 
فع��االن  و  فرهیخت��گان 
رس��انه ای شهر ش��هیدان، 
برحضور گسترده، یکپارچه 
و پرش��ور در راهپیمایی روز 
جهانی ق��دس ب��ا توجه به 
اهمیت مضاع��ف روز قدس 
امسال با توجه به حوادث و 
رخدادهای اخیر در مقایسه 
با س��ال های گذشته تاکید 

کرده است.
جمعه این هفته روز جهانی 

قدس است. 

آمار شهدای غزه به 357 تن رسید

 روز قدس نماد وحدت و اراده 
امت اسالمی است

در فاصله ای که 
حضرت علی)ع( 

مضروب شدند تا به 
شهادت رسیدند، 

 وصايای بسیار
 با ارزشی به 

 فرزندان خود 
و ديگران فرمودند
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یادداشت

استفاده از ماهواره دلیل اصلی 
اختالفات خانوادگی است

کارش��ناس مس��ائل اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان 
گفت: استفاده خانواده ها از ماهواره رتبه نخست عوامل مربوط 
به اختافات خانوادگی و ط��اق را دارد.» ابراهیم مهرانی « در 
کارگاه آسیب های فضای مجازی این دانش��گاه، افزود: اکنون 
بیش از 219ش��بکه ماهواره ای با عناوین مختلف، برنامه های 
خود را به اقش��ار مختل��ف جامعه ارائ��ه می کنن��د. وی اظهار 
کرد: ش��بکه های ماه��واره ای ب��ا موضوعات گوناگ��ون اعم از 
 خبر، خانوادگی و دین��ی به میدان آمده اند.وی راه اندازی ش��بکه

 ماهواره ای فدک را در راس��تای ایجاد اخت��اف بین مذاهب دینی 
دانس��ت و گفت: امروز برای گسترده ش��دن اختاف بین مذاهب، 
برنامه های مختلفی با حمایت اس��تکبار از س��وی این شبکه تهیه 
و پخش می ش��ود. کارش��ناس مس��ائل اجتماعی نیروی انتظامی 
اصفه��ان تاکید کرد: ای��ن نوع برنامه ها بس��یار خطرناک اس��ت و 
دین و مذه��ب را از بین می ب��رد.وی افزود: ماهواره ه��ا در جامعه 
با نقش س��رگرم کننده، سیاس��ی ، خب��ری و خانوادگ��ی فعالیت 
می کنند که هدف آن��ان تضعیف بنیان خان��واده و کمرنگ کردن 
اعتقادات مذهبی مردم اس��ت.وی تصریح کرد: این طرح به عنوان 
یک استراتژی در دستور کار این شبکه ها قرار داد و در کشورهایی 
مثل کلمبیا به نتایج مورد نظر خود دس��ت یافته اند.مهرانی، عدم 
اهمیت وفاداری زن و ش��وهر به یکدیگر، بی اهمی��ت جلوه کردن 
 احترام ب��ه والدین، ترویج ش��راب خ��واری و تعص��ب زدایی از 
خانواده ها را از آسیب های جدی شبکه های ماهواره بر جامعه 

بیان کرد.

داروهای بیماران سرطانی در مناطق 
محروم رایگان می شود

مدیرکل نظ��ارت و ارزیابی دارو و موادمخدر س��ازمان غ��ذا و دارو 
از رایگان ش��دن داروه��ای بیم��اران س��رطانی در مناطق محروم 
کش��ور خبر داد.دکتر مه��دی پیرصالحی اظهارداش��ت: در تاش 
هس��تیم از اوایل مرداد ماه امس��ال، داروهای بیماران سرطانی در 
مناطق محروم کشور به صورت رایگان در اختیار آن ها قرار بگیرد.
 وی با اعام اینکه در ح��ال حاضر بیماران س��رطانی در حدود 10

 درصد هزینه داروهای مورد نیازشان را پرداخت می کنند، افزود: با 
تاش سازمان غذا و دارو، این 10 درصد پرداختی بیماران سرطانی 
در مناطق محروم کشور حذف خواهد ش��د و این دسته از بیماران، 
داروی خودشان را رایگان دریافت خواهند کرد.با افزایش 100 قلم 
داروی دیگر، پوش��ش بیمه ای داروها به 280 قلم دارو رسیده و در 
صدد هستیم آن دسته از داروهایی که مورد نیاز بیماران است و تحت 
پوشش بیمه قرار ندارند نیز، با اعتباراتی که به این امر اختصاص یافته 

است، تحت پوشش بیمه ها قرار بگیرد.
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تسریعدربرگزاریآزموناستخدامیمربیانپیشدبستانی
وزیر آموزش و پرورش از تاش این وزارتخانه برای برگزاری آزمون مربیان پیش دبستانی 
خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگی های انجام شده قرار است به زودی، زمان برگزاری 
این آزمون مشخص ش��ود.وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش جلسات متعددی را 
برای تعیین تکلیف برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی برگزار کرده است.

3

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان 
با اشاره به پیگیری های این وزارتخانه برای اجرایی 
شدن قانون تس��هیل ازدواج گفت: پیشنهاد اهدای 
کارت اعتباری به زوج ه��ای جوان برای خرید کاال و 
جهیزیه از فروش��گاه ها به دستگاه های مرتبط داده 
شده و در حال پیگیری و اجرایی شدن این پیشنهاد 
هس��تیم.بهمن بهمنی درباره برنامه های اداره کل 
دفت��ر ازدواج و تعالی خان��واده وزارت جوانان افزود: 
یکی از اصلی ترین برنامه های م��ا راه اندازی مراکز 

مشاوره ازدواج در تهران و سایر استان هاست و قرار 
اس��ت تا مهرماه که همزمان با هفته ازدواج اس��ت، 
 11 دفتر مش��اوره ازدواج جوانان در تهران و س��ایر

 استان ها راه اندازی شود.
وی افزود: فعال سازی کمیته های ازدواج و خانواده 
در اس��تان ها از دیگر برنامه های تعریف شده است. 
 این کمیته ه��ا هم اکنون به ش��کل مح��دودی در

 استان ها فعال اس��ت،اما ما معتقدیم برای اجرایی 
ش��دن سیاس��ت های افزایش جمعیت و تش��کیل 
خانواده سالم باید این کمیته ها در تمامی استان ها 
فعال ش��وند تا هماهنگی و برنامه ریزی جدی برای 
ترویج ساختارهای مربوط به ازدواج سالم و تحکیم  

خانواده را تدوین کنند.
پیش شرط  اجرای قانون تسهیل ازدواج

بهمنی درباره اجرایی ش��دن قانون تسهیل ازدواج 
گفت: یکی از شرط های اجرایی شدن قانون تسهیل 
ازدواج، تشکیل صندوق ذخیره اندوخته است که با 
توجه به تش��کیل صندوق مهر امام رضا )ع( تشکیل 
این صندوق با مشکاتی همراه شده است و مسئوالن 

ایجاد این صندوق را موازی کاری می دانند.
وی ادامه داد: اجرایی ش��دن قانون تس��هیل ازدواج 
از وظایف وزارتخانه نیس��ت، اما م��ا در تاش برای 
مشخص کردن وظایف دستگاه ها و آگاه سازی آن ها 

نسبت به موضوع ازدواج جوانان هستیم. 
به گفته بهمن��ی، یکی از کوت��اه تری��ن راه ها برای 
اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج، تشکیل صندوق 
ذخیره اندوخته اس��ت چرا که نیاز به بازنگری قانون 
ندارد و وزارتخانه در حال ارائه پیش��نهادات خود  به 
دستگاه های مرتبط همچون بانک مرکزی  برای حل 

مشکات راه اندازی آن است.
کارت اعتب�اری خری�د جهیزی�ه ب�رای

 زوج های جوان
وی یکی دیگ��ر از برنامه های خ��ود را اهدای کارت 
اعتب��اری خرید جهیزیه عن��وان ک��رد و گفت: این 
موضوع در حد یک ایده و پیشنهاد مطرح شده است 
و درصدد هستیم تا با اهدای کارت هدیه به زوج ها، 
امکانی را برای تهیه جهیزیه از فروشگاه های تعریف 
شده فراهم کنیم. در حال بررس��ی راه های اجرایی 
شدن آن هس��تیم که در صورت مثبت بودن نتیجه 
تا  سه ماه آینده خبرهای خوشی در این زمینه اعام 
خواهیم کرد.مدیر کل دفت��ر ازدواج و تعالی خانواده 
تصریح کرد: همچنین برای هفته ازدواج  که همزمان 
با سالگرد ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه 
)س( اس��ت، وزارتخانه هایی در ح��ال برنامه ریزی 
 هستند که بتوان کار گس��ترده و ملی در این زمینه

 انجام داد.

مدیرکل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اعام 
اینکه برای هر کودک واجد شرایط فرزند خواندگی 
7 زوج متقاض��ی وجود دارد، گف��ت: در حال حاضر 
87 درصد کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی 
بد سرپرس��ت هس��تند.حمیدرضا الوند اف��زود: در 
حال حاضر حدود 23 هزار کودک فاقد سرپرس��ت 
صاحیت موثر تحت پوش��ش این س��ازمان بوده و 
در خانه های کودک و نوج��وان زندگی می کنند و 
13 هزار و 500 نفر از این ک��ودکان در خانواده های 
واجد شرایط س��اماندهی ش��دند و حدود 9500 از 
این کودکان نیز در 590 خانه بهزیستی ساماندهی 
شده و خدمات می گیرند.وی از خروج 500 کودک 
تحت پوش��ش مراکز سازمان بهزیس��تی خبر داد و 

گفت: این افراد به مدت 5 سال تحت نظارت  مستمر 
مددکاران س��ازمان قرار می گیرند.وی با اش��اره به 
اینکه س��االنه یک تا 2 درصدکودکان تحت پوشش 
از چرخه حمایت خارج و تش��کیل زندگی مس��تقل 
می دهند، گفت:بی��ش از 60 درصد ای��ن فرزندان 
در درون خانواده ه��ای جایگزی��ن و 40 درصد نیز 
 در خانه های ک��ودک و نوجوان بهزیس��تی زندگی

 می کنند.
وی از پرداخ��ت 11 میلی��ون توم��ان وام ترخیص 
خب��ر داد و  اف��زود: 7 میلی��ون توم��ان از بودج��ه 
مل��ی و 11 میلی��ون توم��ان از بودج��ه اس��تانی 
 ب��رای تش��کیل زندگ��ی مس��تقل پرداخ��ت 

می شود.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان:

مدیرکل کودک و نوجوان سازمان بهزیستی

وجود 7 متقاضی برای یک کودک دارای شرایط فرزند خواندگی

پیشنهادارائهکارتاعتباریخریدجهیزیهبرایزوجها

یادداشت

لزوم تشکیل ستاد سامان دهی امور 
جوانان با موضوع اوقات فراغت 

مع��اون فرماندار فاورجان بر لزوم تش��کیل س��تاد س��امان 
دهی امور جوانان با موضوع اوق��ات فراغت و با محوریت اداره 
ورزش و جوانان شهرس��تان تاکی��د کرد.به گ��زارش روابط 
عمومی فرمانداری شهرستان فاورجان، عباس آقایی معاون 
فرماندار فاورجان در جلس��ه کارگ��روه فرهنگی اجتماعی 
شهرستان که با موضوع س��بک تحصیل و کسب علم برگزار 
شد، ضمن تسلیت ایام ش��هادت حضرت علی )ع( با محکوم 
کردن حمات ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به مردم 
مظلوم غزه از مسئولین شهرستان خواست که هرچه پرشورتر 
و باشکوه تر از س��ال های گذشته در مراس��م راهپیمایی روز 
قدس امسال شرکت کنند.وی در ادامه با اشاره به دستور کار 
جلسه با موضوع سبک تحصیل و کس��ب علم از اولویت های 
سبک زندگی ایرانی اسامی در شهرستان، هدف از برگزاری 
جلس��ات کارگروه اجتماعی و طرح موضوعات را نیازسنجی، 
آسیب شناسی و همچنین طرح راهکارهای اجرایی و تعامل 
و مشارکت دستگاه ها در اجرایی نمودن مصوبات بیان کرد  و 
افزود: باید تیمی جهت نظارت بر عملکرد دستگاه ها تشکیل 

گردد و برنامه های انجام شده نیز مستندسازی شوند.

تقویت صنعت گردشگری با بازتاب 
جشنواره میراث ناملموس

شهردار اصفهان اظهار داشت: برگزاری اجاس و جشنواره 
میراث فرهنگی ناملموس و بازتاب آن در رس��انه های ملی 
و بی��ن المللی نق��ش مهمی در معرفی داش��ته های غنی 
فرهنگی و تقویت صنعت گردشگری اصفهان و ایران دارد.

س��ید مرتضی سقائیان نژاد به برگزاری اجاس و جشنواره 
میراث فرهنگی ناملموس اش��اره ک��رد و گفت: اجاس و 
جش��نواره میراث فرهنگی ناملم��وس از تاریخ 16 الی 20 
مهرماه س��ال جاری در اصفهان برگزار می شود. وی افزود: 
نمایندگان بیش از 50 کش��ور جهان به همراه مس��ئوالن 
بلندپایه یونس��کو در ای��ن اجاس ش��رکت خواهند کرد. 
ش��هردار اصفهان نقش رس��انه ها در بازتاب دستاوردهای 
این اجاس را بس��یار مهم دانس��ت و از رسانه ها خواست 
که مس��ئوالن و برگزار کنن��دگان این اجاس را با رویکرد 
به منافع ملی، یاری کنند. دکتر س��قائیان نژاد تاکید کرد: 
برگزاری این اجاس و بازتاب آن در رسانه های ملی و بین 
المللی نقش مهمی در معرفی داشته های غنی فرهنگی و 

تقویت صنعت گردشگری اصفهان و ایران دارد. 

 حضور 400 هزار دانش آموز 
در طرح تابستاني

    معاون پرورشي، فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اش��اره به برگزاري طرح تابس��تاني غني س��ازي 
اوقات فراغت دانش آموزان استان در یک هزار و 200 پایگاه 
تابستانه، گفت: پیش بیني ما این اس��ت که تعداد 400 هزار 
نفر از دانش آموزان استان در این طرح حضور یابند.سیدجواد 
پورحسیني ابراز داشت: در طرح تابستاني غني سازي اوقات 
فراغت دانش آموزان استان اصفهان در سال 92، تعداد 400 

دانش آموز شرکت کردند.
وي افزود: در تابستان سال 93 نیز طرح تابستاني غني سازي 
اوقات فراغت دانش آموزان استان اصفهان در قالب 50 رشته 
فرهنگي، هنري، ورزش��ي، معارف اس��امي و مهارت شغلي 
در یک هزار و 200 پایگاه تابس��تانه برگزار مي ش��ود. معاون 
پرورشي، فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: پیش بیني ما این است که در تابستان سال جاري هم 
با پوش��ش 50 درصدي، تعداد 400 هزار نفر از دانش آموزان 
استان در طرح تابس��تاني غني س��ازي اوقات فراغت دانش 

آموزان حضور یابند.

 خانه شعر و فرهنگ اصفهان 
راه اندازی می شود

معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اصفهان از تأسیس خانه 
ش��عر و فرهنگ اصفهان خبرداد و تاکید کرد: تاش می شود 
تا از هویت فرهنگی اصفهان پاسداری شود.به گزارش ایمنا و 
به نقل از روابط عمومي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري 
اصفهان، علی قاس��م زاده در دیدار با دکتر اسماعیل آذر مدیر 
گروه زبان و ادبیات فارسي واحد علوم و تحقیقات  دانشگاه آزاد 
اسامي و عضو رسمي کمیسیون هنر و معماري شوراي عالي 
انقاب فرهنگي اظهار داشت: به پیشنهاد فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارس��ی و با همکاری شهرداری اصفهان منزل مرحوم 
اس��تاد همایی از مفاخر فرهنگی معاصر اصفهان به خانه شعر 
و فرهنگ اصفهان نام گذاری و به کانون تکریم و ترویج ش��عر 
 وادب فارسی و گفتمان سازی پیرامون مکتب ادبی اصفهان در

 حوزه های شهری، ملی و بین المللی مبدل مي گردد.
وي  تصریح کرد: با چنین تدبیری می توان نسبت به طی مسیر 
تعالی بخش خانه ش��عر و فرهنگ اصفهان اطمینان بیشتری 
داش��ت و حضور این مفاخر به س��رمایه فرهنگی و اجتماعی 
اصفهان م��ی افزاید. مع��اون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان تاکید کرد: این رویداد فرهنگی که متناسب با تحقق 
بخشی به شعار سال ش��هرداری اصفهان و شعار سال 1393 
می باشد. همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و روز 
بزرگداشت استاد ش��هریار مصادف با 27 ش��هریورماه تحقق 

مي پذیرد. 

 7 کشته بر اثر حادثه رانندگي 
در محور زرین شهر - بروجن

     تصادف مرگبار خودروي س��واري پژو و س��واري پراید در 
محور زرین ش��هر – بروجن، 7 کشته بر جا گذاشت.سرهنگ 
حمزه رفیعي گفت: برخورد یک دستگاه خودروي سواري پژو 
با سواري پراید در محور زرین ش��هر - بروجن، جان 7 نفر از 
سرنشینان را گرفت و یک نفر نیز مصدوم و راهي بیمارستان 
ش��د. وي علت اصلي این حادثه دل خراش را انحراف به چپ 

خودروي سواري پژو اعام کرد.

اخبار کوتاه
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معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومي ناجا:

مشموالن غایب هرچه سریع تر خود را معرفي کنند
سرپرست دانشگاه اصفهان خبر داد:

ثبت نام دانشکده مجازی دانشگاه اصفهان در 6 رشته
    

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومي ناجا تاکید کرد: 
مشموالن غایبي که خود را معرفي نمایند، با در نظرگرفتن 
شرایط آنان در نزدیک ترین مراکز آموزشي محل سکونت 

اعزام و به کارگیري خواهند شد.
س��رهنگ رحمان علیدوس��ت اعام کرد: کلیه مشموالن 
غایبي که به هر دلیلي تاکنون خود را معرفي نکرده اند، مي 
بایست جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتي شان با مراجعه 
به یکي از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامي )پلیس+10( 
اقدام نمایند. وي افزود: با توجه به تدابیر س��ازمان وظیفه 
عمومي ناجا، مشموالن غایبي که خود را معرفي نمایند، با در 
نظرگرفتن شرایط آنان از نظر تاهل و.... در نزدیک ترین مراکز 
آموزشي محل سکونت اعزام و به کارگیري خواهند شد و در 
صورت عدم معرفي، برابر مواد 58 و 62 قانون خدمت وظیفه 
عمومي، با تشدید محدودیت ها و محرومیت هاي اجتماعي 
و عدم برخورداري از هرگونه تسهیات دولتي و اشتغال در 
ادارات و کارگاه هاي دولتي و خصوصي مواجه خواهند شد. 

سرپرست دانشگاه اصفهان از ثبت نام دانشکده مجازی 
در 6 رشته خبر داد.هوش��نگ طالبی اظهار داشت: یکی 
از انواع خدمات دانش��گاه آموزش های مجازی است که 

قبًا به تک درس و آموزش خاص محدودش��ده بود که 
ما با رصد نیاز کارمندان و مدیران و شاغان برای ارتقای 
تحصیلی برای افرادی که امکان حضور ندارند مهیا کردیم 
و تعداد رشته ها را به 6 رش��ته افزایش دادیم.وی افزود: 
این نوع تحصیل، آموزش آزاد نیس��ت و با مجوز دولتی 
و معتبر همراه اس��ت و با تصویب دولت به طور متمرکز 
توسط سازمان سنجش ورودی برگزار می شود و 6 رشته 
اقتصادی و مدیریتی؛ مثل کتابداری و تجارت الکترونیک 
و... برای شاغان برگزار می ش��ود که از 17 تا 22 تیرماه 
ثبت نام آن برگزار شد.سرپرست دانشگاه اصفهان تأکید 
کرد: آموزش دانشگاهی باید سامانمند و با برنامه باشد و 
نباید این مسئله به ذهن متبادر شود که افراد با تکیه به 

پول مدرک می گیرند.

رئیس مرکز تحقیق��ات منابع طبیعی محیط زیس��ت 
استان اصفهان گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی ایجاد 
شده در اس��تان و اثرات آن بر روی گونه های جانوری و 
گیاهی طی 5 سال آینده فاجعه  اکولوژیستی در استان 
اصفهان اتفاق می افتد.حس��ین مرادی با اشاره به اینکه 
خشکسالی های اخیر در سطح کش��ور و به ویژه استان 
اصفهان ناش��ی از تغییر اقلیم س��رزمینی است، اظهار 
داش��ت: تغییر اقلیم طی سال های گذش��ته در استان 
اصفهان تاثیرات س��وء ای را بر روی منابع آبی، وضعیت 
دمایی و حیات وحش استان اصفهان گذاشته است.وی 
با بیان اینکه روند تغییرات اقلیمی در اس��تان اصفهان 
به س��مت منفی و بدتر ش��دن در حال پیشروی است، 
افزود: خشک شدن رودخانه زاینده رود که ناشی از این 
تغییرات است بزرگترین ضربه را به اکوسیستم اصفهان 
وارد کرده اس��ت.رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی 
محیط زیست اس��تان اصفهان کاهش ذخیره  ژنتیکی 

اس��تان را نیز یکی دیگر از پیامدهای تغییرات اقلیمی 
در استان اصفهان عنوان کرد و افزود: با توجه به خشک 
ش��دن زاینده رود که ناش��ی از تغییرات اقلیمی است 
هزاران گونه ی جلبک ها، ماهی ها و پرندگان نیز از بین 
رفتند و این امر باعث کاهش شدید ذخیره های ژنتیک 
منطقه شده است.وی با بیان اینکه کاهش ذخیره های 
ژنتیکی اثرات سوء اقتصادی را نیز به همراه دارد، افزود: 
تا قبل از خشک ش��دن زاینده رود و به دنبال آن تاالب 
گاوخونی به لحاظ تنوع زیستی شکارهای زیادی در این 
بخش از رودخانه زاینده رود اتفاق می افتاد که در حال 
حاضر شکار در این منطقه به صفر رسیده است.مرادی با 
بیان اینکه تاثیرات ناشی از خشک شدن تاالب گاوخونی 
نه تنها بر روی اس��تان اصفهان بلکه بر روی دیگر نقاط 
کشور مشاهده خواهد شد، افزود: برای مثال تعداد زیادی 
از پرنده هایی که از سیبری به تاالب گاوخونی و از آنجا 
به آفریقا می رفتند با توجه به خشکی تاالب مسیر خود 
را تغییر داده و دیگر به ایران سفر نمی کنند.وی در ادامه 
با اشاره به کاهش بارندگی در مناطق حفاظت شده و با 
بارندگی بی موقع در این مناطق اظهار داشت: بسیاری از 
گونه های گیاهی در مناطق حفاظت شده  محیط زیست 
اس��تان اصفهان با توجه به تغییرات اقلیمی از بین رفته 
که به دنبال آن گونه های گیاه��ی خوش خوراک برای 
حیات وحش اصفهان را از دست دادیم وی با بیان اینکه 
در حال حاضر مراتع استان اصفهان به لحاظ گونه های 
گیاهی دستخوش تغییرات زیادی ش��ده اند، ادامه داد: 
عدم دوام برخی از گونه های گیاه��ی در برابر تغییرات 
اقلیمی موجب انقراض این گونه ها و رشد و پرورش گونه 

های مقاوم به خشکی شده است.

مدیر زندان مرک��زی اصفهان اعام کرد: در س��ال 90 
تعداد 21 زندانی، سال 91 تعداد 25 زندانی و در سال 
92 تا کن��ون زمینه رضای��ت 63 نف��ر از محکومین به 

قصاص و رهایی از چوبه دار مهیا شده است.
در مراسم یک ش��ب ضیافت زندان مرکزی اصفهان با 
دعوت از 70 نفر از ش��کات و اولی��اء دم محکومین به 
قصاص در زندان مرکزی اصفهان، 35 نفر از ش��کات با 

رضایت و تفاهم از حق خود گذشت کردند.
همچنین هفت نف��ر از زندانیان محک��وم به قصاص از 

طناب دار رهایی و زندگی دوباره ای یافتند.
این آزادی همزمان با ش��ب میاد حضرت امام حسن 
مجتبی)ع( با حضور خیرین و خانواده ش��کات و اولیاء 
دم مراسم یک شب ضیافت در زندان مرکزی اصفهان 
برگزار شد.امیری، مدیر کل زندان های استان اصفهان 
افزود: م��اه رمضان م��اه میهمانی، رحمت و بخش��ش 
خداوند ب��ر بندگان و بندگان بر یکدیگر اس��ت. وی در 

این جلسه که خانواده های اولیاء دم و شاکیان زندانیان 
محکوم به قصاص حضور داشتند ضمن ابراز همدردی 
با این خانواده ها افزود: زندانیانی که به قصاص محکوم 
ش��ده اند طبق قانون، عرف و شرع به حق محکوم شده 
اند و جای هیچ شک و تردیدی نیس��ت.عده ای از این 
زندانیان پس از حضور در زندان و با ش��رکت در برنامه 
های قرآنی و مذهبی اب��راز ندامت و پش��یمانی کرده 
و اش��تباه بزرگ خود را قبول دارند.این افراد توس��ط 
مددکاران شناسایی شده اند و با هدف رضایت واحیاء 
زندگی دوباره از اولیاء دم بخشش می خواهند.مدیر کل 
زندان های استان در پایان با اشاره به تلخی های اجرای 
حکم و شیرینی های گذشت از اجرای آن، اظهارداشت: 
در طول عمر زندانبانی کارکنان، مسئولین و مددکاران 
هم رضایت و گذش��ت ش��اکی را از اجرای حکم دیده 
اند و هم تلخی اجرای حکم را پ��س از اجرا در چهره و 
گونه خانواده ها مشاهده کرده اند.امروز با هدف دیدن 
ش��یرینی ها و لذتی که خانواده ها با اعام گذش��ت و 
رضایت خواهند داش��ت، خانواده ای را شاد و از دلهره 
و نگرانی نجات خواهند داد.امینی مدیر زندان مرکزی 
اصفهان در این جلسه با اشاره به فعالیت های انجام شده 
در زندان گفت: در زندان ها برای تمامی زندانیان با هر 
جرمی زمینه حضور در فعالیت های فرهنگی، مذهبی، 
اش��تغال و غیره ایجاد گردیده است.امروز این دسته از 
زندانیان که به قصاص محکوم شده اند با بررسی و تائید 
مسئولین قسمت های مختلف مبنی حضور فعال آنان 
در برنامه های مختلف و ابراز ندامت و پشیمانی از خطا و 
اشتباه خود، زمینه آزادی آنان به لطف و کرم اهل بیت 

رقم زده خواهد شد. 

فاجعه  اکولوژیستی طی پنج سال آینده در اصفهان اتفاق می افتد

تا 2 سال آینده گرد و غبار در اصفهان شدت می گیرد
مدیر زندان مرکزی اصفهان: 

رهایی 7 زندانی محکوم به قصاص ازطناب دار در استان



اخبار کوتاهيادداشت

 کارگر مورد نیاز طرح ها فقط
 از نیروی کار ايرانی تامین شود

مع��اون اول رئی��س جمهور با ارس��ال بخش��نامه ای به همه 
دس��تگاه های اجرای��ی دولتی و عموم��ی غیر دولت��ی و نیز 
شرکت ها و پیمانکاران مرتبط با آن ها را ملزم کرد که کارگران 

مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین کنند.
با توجه به تأکید رئیس جمهور مبنی بر ضرورت توجه ویژه به 
بحث اشتغال و نیروی کار موجود در کشورمان، دولت یازدهم 
از ابتدا تالش داش��ته با خروج کش��ور از رکود موجود، امکان 
سرعت بخشیدن به رش��د اقتصادی و در نتیجه اشتغال زایی 

بیشتر و افزایش قدتر خرید مردم را اجرایی کند.
تاکنون طرح های مختلفی در ای��ن زمینه مطرح و برخی نیز 
عملیاتی شده است و همگان انتظار دارند با رونمایی از بسته 
پیش��نهادی قوه مجریه برای رونق اقتصادی، نتایج ملموسی 
در فضای اقتصادی کشور حاصل ش��ود که یکی از مهم ترین 
این نتایج، افزایش ضریب اشتغال نیروی کار ایرانی است.اما 
در این میان، تاکیدات دیگری نیز توس��ط دولت به مسئوالن 

اجرایی شده است.
بر اساس بخشنامه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور، به منظور س��اماندهی اتباع بیگان��ه و کمک به حل 
معضل بیکاری و در راستای سیاست های دولت برای صیانت از 
نیروی کار داخلی و افزایش اشتغال، همه دستگاه های اجرایی 
دولتی و عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و پیمانکاران مرتبط 
با آن ها را مل��زم کرده که کارگران مورد نی��از خود را صرفا از 

نیروی کار ایرانی تامین کنند.

 اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان مالیات
 از اصفهانی ها 

     مدیر کل اداره امور مالیاتی استان اصفهان گفت: طی سه ماه 
گذش��ته از محل دریافت مالیات ها ۱۰۰ میلیارد تومان جمع 
آوری شده و قرار است بخشی از این مبلغ تا پانزدهم ماه آینده 
بر طبق جمعیت مناطق به حساب شهرداری ها و دهداری های 

استان اصفهان واریز شود.
مراد امیری با اش��اره به اینکه بخش دیگری از این پول برای 
امور جاری کشور به خزانه داری کل دولت واریز خواهد شد، 
در خص��وص آخرین تصمیم��ات پیرامون مالی��ات بر ارزش 
افزوده، بیان داش��ت: مالیات بر ارزش افزوده بهترین فرصتی 
اس��ت که قانون گذار برای فعاالن بخش تولید در نظر گرفته 

است. 
وی با بیان اینکه بر طبق این قانون پرداخت ۸ درصد مالیات 
ب��ر ارزش افزوده ب��ر عهده خریدار ب��وده و هیچ گونه فش��ار 
اقتصادی متوجه تولیدکننده و فروش��نده نمی شود، افزود: ۸ 
درصد مازادی که تولیدکننده و یا فروش��نده بر قیمت واقعی 
جنس خود اعمال کرده و در قال��ب مالیات بر ارزش افزوده از 
خریدار وجه نقد دریافت می کند به مدت سه ماه بدون اینکه 
اداره مالیات بر ارزش افزوده این رقم م��ازاد را از او طلب کند 

در اختیارش است. 

قیمت انواع میوه کاهش می يابد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و س��بزی از کاهش قیمت 

انواع میوه ها با کوتاه شدن دست دالالن و واسطه ها خبر داد.
حس��ین مهاجران با بیان اینکه بار با کیفیت ش��بانه توس��ط 
دالالن جابج��ا می ش��ود اظهار ک��رد: زمانی که می��وه های 
باکیفیت وارد می شوند توسط دالالن خریداری شده و موقع 
اذان صبح که واحدهای ما برای خرید میوه اقدام می کنند به 
ناچار این میوه ها را از دالالن خریداری می کنند که با دست به 

دست شدن میوه قیمت آن افزایش می یابد.
وی تاکید کرد: هر کس��ی که پروانه بارفروش��ی ندارد دالل 
 محس��وب می ش��ود که با حذف آن ها قیمت میوه ها کاهش

 می یابد و این امری طبیعی است.
وی در عین ح��ال تصریح کرد: تعزیرات بن��ا دارد از این پس 
به صورت ج��دی در این زمینه اقدام کرده و دس��ت دالالن و 
واسطه ها را از این بازار کوتاه کند و سامانی به این بازار آشفته 

دهد.
مهاجران با بیان اینکه در سال ها گذشته در سه مرحله اقدام 
به حذف دالل ها کردیم گفت: بخشی از این دالل ها به صنف 
ما ورود پیدا کردند و بخشی دیگر نیز به میدان رفته و در حال 

حاضر بارفروش هستند.
وی افزود: به طور حتم عده ای صالح می دانند که این دالالن 
وجود داشته باشند چراکه ما سال هاست می گوییم باید با این 

موضوع برخورد کرد!
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار در عین حال تصریح 
کرد: مس��ئوالن مربوطه در این زمینه بای��د اقدامات الزم را 

انجام دهند.

تاکید استاندار برتسريع طرح احیای 
حوضه آبريز زاينده رود 

    اس��تاندار اصفهان در دی��دار با مع��اون اول رئیس جمهور، 
 بر تس��ریع در اجرای طرح ۹ م��اده ای احی��ای حوضه آبریز

 زاینده رود تاکید کرد.
رسول زرگرپور در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور که دومین بار در کمتر از دو ماه گذشته صورت گرفت، 
با تشریح آخرین وضعیت طرح ۹ ماده ای احیای حوضه آبریز 
زاینده رود؛ به بیان مشکالت و چالش های اجرایی این طرح 

پرداخت. 
استاندار اصفهان با بیان ضرورت تسریع در اجرای این طرح، 
خواستار تاکید الزم وی به مراجع ذی ربط به خصوص وزارت 

نیرو مبنی بر تسریع در اجرای طرح مزبور شد. 
زرگرپور و جهانگی��ری همچنین در این جلس��ه راه کارهای 
تسریع در اجرای دو طرح گالب و بهشت آباد را مورد بررسی 

قرار دادند. 
در پایان این جلسه درباره س��فر معاون اول رئیس جمهور به 

اصفهان هماهنگی الزم صورت پذیرفت. 
این س��فر قرار بود قب��ل از ماه مب��ارک رمضان انجام ش��ود 
که ب��ه دلی��ل مس��افرت مع��اون اول رئیس جمه��وری به 
 کش��ور بولیوی ب��ه بع��د از م��اه مب��ارک رمض��ان موکول

 شد.

4
جدیدترین قیمت طال و سکه در بازار 

در بازار دیروز هر گرم طالی ۱۸ عیار به قیمت ۹7 هزار و ۱42 تومان، سکه تمام و نیم سکه به ترتیب 
۹52 هزار و7۰۰تومان و 47۸ هزار تومان داد و ستد می شود.بر این اساس ربع سکه به قیمت 26۹ هزار 

تومان و هر دالر آمریکا در بازار آزاد نیز 3۱45 تومان است.
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مسئول صنایع جهاد کشاورزی شهرضا گفت: قنات های 
شهرستان شهرضا در حال بازسازی و مرمت و اصالح مسیر 
هستند و با هدف جلوگیری از خش��ک سالی، مرمت این 
منابع آبی مد نظر قرار گرفته شده است.محمود پورخاقان 
اظهار کرد: امسال با اعتباری معادل 35۰۰ میلیون ریال 
تعداد ۱2 رشته قنات در شهرس��تان در حال بازسازی و 

مرمت و اصالح مس��یر هس��تند.وی افزود: این اعتبارات 
از محل اعتبارات س��تاد حوادث غیره مترقب��ه بوده ولی 
برای تکمیل این پروژه کافی نیس��ت و الزم اس��ت دولت 
و مسئوالن شهرس��تانی اهتمام بیش��تری کرده تا شاهد 
تکمیل این طرح ها و رفع مش��کل کمب��ود آب در منطقه 
شود.کارشناس مس��ئول صنایع جهاد کشاورزی شهرضا 
گفت: بیش��ترین محل تامین آب زراعی شهرضا از قنوات 
است که الزم است توجه بیش��تری درباره حفاظت از این 
میراث گذشتگان به عمل آید تا بتوانیم با مصرف کمترین 
انرژی استحصال آب مورد نیاز بخش کشاورزی را داشته 
باشیم.وی بیان کرد: به منظور حمایت از کشاورزان آسیب 
دیده از پدیده خشک س��الی و کمک به بازسازی و مرمت 
قنوات شهرستان اعتباری معادل 6375 میلیون ریال به 
روستاها و مزارع شهرس��تان در راستای الیروبی و اصالح 
مسیر و بازسازی قنات های شهرستان اختصاص یافته که 

عملیات اجرایی شروع و در حال انجام است.

 ریی��س اداره صنع��ت، مع��دن و تجارت س��میرم گفت:
  نانوای��ی های ای��ن شهرس��تان ب��ا اع��الم نارضایتی از

 صنعتی پزی، درخواس��ت بازگشت به روش پخت سنتی 
دارند. اردش��یر نوابی س��میرمی روز یکش��نبه در گفتگو 
با خبرنگار ایرنا با اش��اره به فعالیت 53 واح��د نانوایی در 
شهر س��میرم اظهار کرد: ش��مار صنعتی و س��نتی پزی 

این واحده��ا تقریبا برابر اس��ت ام��ا این روزه��ا مراجعه 
واحدهای صنعتی برای تغییر روش پخت بیش��تر ش��ده 
اس��ت.وی اضافه کرد: سیاس��ت دولت پخت نان صنعتی 
است اما به س��بب اس��تقبال بیش��تر مردم از نان سنتی 
ش��اهد مراجعه نانواها برای تغییر روش پخت هس��تیم.

 وی خاط��ر نش��ان ک��رد: 44۰ ت��ن آرد مص��رف ماهانه 
نانوایی های شهرس��تان و 4۰ تن دیگ��ر مخصوص پخت 
خانگی روس��تاییان و عشایر منطقه اس��ت.این مسئول، 
نظارت مس��تمر بر واحدهای نانوایی را یادآور شد و تاکید 
کرد: این اداره حتی بر روی آرد توزیعی عشایر و عدم توزیع 
آزاد آن نظارت جدی دارد و مصوب شده در روستاهایی که 
واحد نانوایی فعال است آرد خانه پزی توزیع نشود.نوابی 
به کیفیت خوب نان س��میرم نسبت به س��ایر نقاط اشاره 
کرد و گفت: تعداد نانوایی های س��میرم بیشتر از حد نیاز 
شهرستان است و این اداره دیگر مجوز ایجاد واحد پخت 

نان صادر نمی کند.

مسئول صنايع کشاورزی شهرضا:

مرمت قنات های شهرضا برای جلوگیری از خشکسالی 
ريیس اداره صنعت، معدن و تجارت سمیرم:

نانواهای سمیرم درخواست سنتی پزی دارند

آب ش�یرين کن در 4 
شهرستان استان

افزايش 22 درصدی 
مصرف گاز 

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در سه ماه نخست امسال 
بیش از چهار میلی��ارد و 3۹6 میلیون و 53۸ ه��زار متر مکعب گاز در 

استان مصرف شد که 22 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است.
سعید مومنی با بیان اینکه استان اصفهان بیش از یک میلیون و 43۱ 
هزار مشترک گاز دارد، افزود: در سه ماه نخست امسال ۱6 هزار و 42۰ 

مشترک به شمار مشترکان افزوده شد.
مومنی گفت: در این مدت 3۱ هزار و 6۹5 خانوار شهری و روستایی نیز 

از نعمت گاز بهره مند شدند.
وی در خصوص میزان مصرف گاز خانگی در استان اصفهان گفت: حجم 
گاز مصرفی در سه ماه نخست امسال در این بخش بیش از 5۱4 میلیون 
و ۹57 هزار متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2۰ 

درصد کاهش یافته است. 

معاون مهندسی و توس��عه ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: مقرر ش��ده در شهرهای مهاباد، اردس��تان، فرخی و انارک با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی تأسیسات آب شیرین کن احداث 
شود.محس��ن بیش��ه تس��ریع در اجرای پروژه های آب و فاضالب 
استان با مش��ارکت بخش خصوصی را خواستار شد و اظهار داشت: 
طی چندسال گذش��ته اجرای پروژه های بخش آب و فاضالب در 
سطح استان اصفهان در برخی از موارد با مشارکت بخش خصوصی 
صورت گرفته است. وی افزود: فعاالن بخش خصوصی در روش های 
گوناگون سرمایه گذاری همکاری داشتند به عنوان نمونه اجرای بالغ 
بر 44۰ کیلومتر شبکه فاضالب شهرهای زرین شهر، سده لنجان، 
ورنامخواست، چمگردان، زاینده رود، مبارکه و کرکوند از طریق انعقاد 
قرارداد بیع متقابل با مجتمع فوالد مبارکه اصفهان صورت گرفت . 

در حال حاضر قیمت ها از قدرت خرید مردم تا حدودی 
باالتر است لذا علی رغم اینکه تابستان، فصل جابجایی 
اس��ت ش��اهد کاه��ش معام��الت هس��تیم و تقاضای 
اجاره نشینی بیشتر شده که قیمت های این بخش را نیز 

با افزایش مواجه کرده است.
احمدرضا سرحدی - کارشناس اقتصاد مسکن - درباره 
وضعیت فعلی بازار مس��کن اظهار ک��رد: افزایش میزان 
خرید و فروش در بازار مس��کن با آمدن تابستان طبیعی 
است که طبق روال روند افزایشی داشته باشد چون فصل 
تابستان فصل جابجایی است و بیشترین حجم معامالت 

در این فصل به دلیل تعطیلی مدارس وجود دارد.
وی با بیان این که بررسی های آماری حاکی از این است 
که میزان معامالت با شروع تابستان کاهش داشته است، 
افزود: عوامل��ی از جمله تورم و قیمت ه��ای باال از دالیل 
کاهش میزان معامالت در بازار هستند و با توجه به میزان 

قیمت ها در بازار می توان گفت که قیمت ها سوری نیست 
و واقعیت امر این است که در سال های اخیر با گران شدن 
مزد کارگران، قیمت مصالح و زمین باعث ش��ده قیمت 

تمام شده ساختمان ها افزایش داشته باشد.
س��رحدی با بی��ان اینکه ب��ا این روند، مس��ئله س��ود و 
منفعت طلب��ی س��ازندگان پیش می آی��د، تصریح کرد: 
میزان قیمت ها آن قدر نیست که بتوان آن را حباب تصور 

کرد یا توقع کاهش چشمگیر قیمت را داشت.
این کارش��ناس با بیان اینکه در حال حاضر قیمت ها از 
قدرت خرید مردم تا ح��دودی باالتر اس��ت، ادامه داد: 
بدین ترتیب با ای��ن که فصل تابس��تان، فصل جابجایی 

است شاهد این هستیم که معامالت در حد تصور انجام 
نمی ش��ود و مالکان با در نظر گرفتن هزینه ای که برای 
ساخت داشته اند حاضر نیستند ملکش��ان را زیر قیمت 
بفروشند.وی تاکید کرد: بنابراین حجم معامالت مسکن 
در بازار پایین است اما بخشی که رونق بسیاری پیدا کرده 
و دولت هم نمی تواند کاری انجام دهد بازار اجاره است.

سرحدی با بیان این که با در نظر گرفتن قیمت های باال 
امکان خرید برای مردم وجود ندارد، گفت: مردم با هجوم 
آوردن به سمت بازار اجاره سعی می کنند که سرپناهی 

برای خود داشته باشند.
این کارشناس افزود: مشکل اساسی وجود دارد و آن این 

است که مالکان حاضر نیستند س��اختمان های نوساز را 
اجاره دهند چون می دانند اجاره دادن مس��اوی است با 

تخریب نسبی ساختمان نوسازشان.
وی با اش��اره به اینکه بدی��ن ترتیب عرض��ه در بازار کم 
می شود ولی تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید افزایش 
پیدا می کند، تصریح کرد: باال رفتن تقاضا و کمبود عرضه 

در بازار باعث افزایش قیمت ها در بخش اجاره می شود.
سرحدی افزود: به طوری که ش��اهد هستیم درماه های 
اخیر میزان اجاره 3۰ تا 4۰ درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش داشته است و دولت با توجه به خالی بودن دستش 

نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن درباره روند آینده بازار 
نیز گفت: با توج��ه به خالی بودن تع��دادی از واحدهای 
مس��کونی قیمت ه��ا ب��ه همین ترتی��ب باال م��ی رود و 

پیش بینی می شود از میزان فعلی نیز بیشتر شود.

افزايش اجاره نشینی در پی باالرفتن قیمت ها

بازار سرد خريد خانه در تابستان گرم امسال 

برق و آب شیرین از منابع انرژی با دمای پایین )شامل منابع 
تجدیدپذیر انرژی و حرارت اتالفی( توس��ط یک شرکت 

دانش بنیان در اصفهان طراحی و ساخته شد.
این سیس��تم توسط ش��رکت دانش بنیان »تیام پارسی« 
مس��تقر در ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ساخته 
شده است.مدیر عامل این ش��رکت در باره این سیستم به 
ایرنا گفت: این سیستم بر اس��اس یک پروژه سبز و مدافع 
محیط زیست طراحی ش��ده اس��ت.حمیدرضا عزیزیان 
افزود: با استفاده از این سیس��تم می توان حرارت اتالفی 
از کارخانجات و صنایع که از دودکش های آنها خارج می 
شود را همزمان به برق و آب شیرین تبدیل کرد.وی با بیان 
اینکه این کار بر اس��اس فرایند »تبرید« انجام می ش��ود، 
اظهار کرد: آب شیرین در این سیستم از رطوبت موجود در 
هوا به دست می آید.این کارشناس با تاکید بر جدید بودن 
موضوع تبدیل حرارت اتالفی صنایع به برق و آب شیرین 
در دنیا گفت: دانش فنی این سیس��تم پیش تر در اختیار 
آمریکا و آلمان قرار داشت اما اکنون ایران نیز صاحب این 

فناوری شده است.
وی با اشاره به اینکه فرآیند تحقیقات و ساخت نمونه اولیه 
سیس��تم تولید برق و آب ش��یرین از منابع انرژی با دمای 
پایین بیش از دو س��ال به طول انجامید، تصریح کرد: دو 

ثبت اختراع ملی و چندین مقاله در همایش های داخلی و 
بین المللی حاصل پژوهش های مربوط به این پروژه است.

عزیزیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که آیا این سیستم 
در صنایع کش��ور بکار گرفته شده اس��ت، گفت: در حال 

مذاکره با چند شرکت برای نصب این سیستم هستیم.
وی افزود: این سیس��تم بیش��تر در مناطق مرطوب مانند 
جنوب کشور و جزایر قشم و کیش کاربرد دارد تا بتواند به 
طور مطلوب، آب شیرین نیز تولید کند.به گفته وی اکنون 
یکی از معضالت اس��تفاده از دستگاه های آب شیرین کن 
در جنوب کشور، تولید پسماند نمک در آن است که دفع 
آن مشکالتی به همراه دارد و به صرفه اقتصادی نیست در 
حالی که در سیستم تولید آب ش��یرین از حرارت اتالفی 
دیگر خبری از پسماند نیست.مدیر عامل این شرکت دانش 
بنیان به ابعاد زیس��ت محیطی این سیستم اشاره و اظهار 
کرد: بر اساس پیمان کیوتو تا سال 2۰۱7 باید همه صنایع 
به حد تولید مشخصی از گاز دی اکسید کربن برسند تا از 
نظر زیس��ت محیطی مشکلی نداشته باش��ند در غیر این 

صورت اجازه تولید ندارند.
عزیزیان با بیان اینکه این پیمان، الزام آور است، افزود: به 
همین دلیل بسیاری از کش��ورهای پیشرفته دنیا در حال 
استفاده از سیستم های نوین برای تبدیل گاز دی اکسید 

کربن به گاز غیر مضر هستند که در این سیستم نیز به آن 
توجه شده است.

وی در پاس��خ به س��وال خبرنگار ایرنا درباره میزان تولید 
این سیستم گفت: به ازای 
هر چهار کیلو ژول حرارت 
اتالفی در ساعت، یک تا دو 
کیلو وات برق و به ازای هر 
دو کیلو وات ب��رق تولیدی 
۱5۰ لیتر آب ش��یرین در 
روز با رطوبت نسبی هوای 
5۰ ت��ا 6۰ درصد تولید می 

شود.
وی بازگشت سرمایه در این 
سیس��تم را دو تا سه سال و 
کاربرد این سیس��تم را در 
بازیافت ح��رارت گازهای 
 داغ خروج��ی از دودک��ش

صنای��ع  ه��ا،  ک��وره   
و  گاز  نف��ت،   ف��والد، 
پتروش��یمی ، کارخانجات 

آجرپزی و صنایع مختل��ف اعالم ک��رد.وی تصریح کرد: 
این سیس��تم قابل راه اندازی با اس��تفاده از هر نوع منبع 
حرارتی دیگ��ر از قبیل مناب��ع ان��رژی تجدیدپذیر مانند 
انرژی خورشیدی و زمین گرمایی است. به گزارش شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان، دستاوردهای این پروژه اثبات 
فناوری و بومی سازی فناوری مورد استفاده در طراحی و 
ساخت سیس��تم های بازیافت حرارت و ساخت نخستین 
نمونه از توربین های بازیافت حرارتی است.قابلیت عملکرد 
با بازدهی باال در دماهای پایین، گس��تره عملکرد وس��یع 
)عدم محدودیت دمای��ی(، هزینه اولیه پایین تر نس��بت 
به سیستم های مشابه از جمله مزایای این سیستم است.

قابلیت کاربرد برای استحصال توان )الکتریکی و مکانیکی( 
از تمام منابع انرژی گرمایی با دمای پایین بدون محدودیت 
دمایی، قابلیت استفاده برای تولید توان از حرارت دریافتی 
از منابع تجدیدپذیر انرژی نظیر خورشیدی و زمین گرمایی 
و استفاده در منازل و مجتمع های مسکونی جهت تامین 
انرژی الکتریکی و آب گرم مصرفی خانوار از طریق گرمای 
دریافت ش��ده از خورش��ید از جمله کاربردهای مهم این 

سیستم است.

توسط يک شرکت دانش بنیان  در اصفهان صورت گرفت 

» تبرید« به کمک تولید برق و آب شیرین می آید 
چشم انداز تعديل قیمت 

خودرو  در بازار
رکود بازار خ��ودرو در ماه رمض��ان، باعث کاهش 
جزئی قیمت برخی خودروها شد و در عین حال، 
قیمت گذاری جدید خودروها توسط شورای رقابت 
باعث افزایش قیمت برخی خودروهای پرتیراژ در 
بازار شد.ماه رمضان و رکود بازار خودرو باعث شد تا 
قیمت برخی خودروها با کاهش جزئی همراه باشد 
و در مقابل، قیمت برخی خودروهای پر تیراژ مانند 

پراید با افزایش همراه شد.
بر این اس��اس، قیمت هر دستگاه پژو 2۰6 تیپ 5 
با 5۰۰ هزار تومان کاه��ش در بازار به 3۸ میلیون 
تومان رسیده و پژو  2۰6 صندوق دار مدل V۸ نیز 
با افت قیمت 4۰۰ هزار تومانی، این روزها به قیمت 
3۸ میلیون و 3۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه 
می شود.پژو 4۰5 بنزینی نیز با کاهش قیمت 4۰۰ 
هزار تومانی طی روزهای اخیر همراه بوده و در حال 
حاضر با قیمت 2۹ میلیون تومان در بازار خرید و 

فروش می شود.
در مورد پژو 4۰5 دوگانه س��وز نیز باید به افزایش 
قیمت 5۰۰ هزار تومانی این خودرو در بازار اشاره 
کنیم ک��ه در حال حاض��ر 32 میلی��ون تومان به 
خریداران عرضه می ش��ود.پژو پارس جدید با دو 
ایربگ این روزها به قیمت 3۸.5 میلیون تومان در 

بازار عرضه می شود.
پژو پارس دوگانه  سوز با کاهش قیمت ۱.5 میلیون 
تومانی همراه ب��وده و این روزها ب��ه قیمت 37.5 
میلیون تومان معامله می شود.در مورد محصول رانا 
نیز باید به افت قیمت 2۰۰ هزار تومانی این خودرو 
و عرضه آن به قیمت 33 میلیون تومان اشاره کنیم.

س��ایپا ۱3۱ مدل SX با افزایش قیمت 3۰۰ هزار 
تومانی، به قیمت ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به 
خریداران عرضه می شود.سایپا ۱۱۱ مدل SX نیز با 
افت قیمت 3۰۰ هزار تومانی، به قیمت 2۰ میلیون 
و 7۰۰ هزار تومان به خریداران عرضه می ش��ود.

در مورد س��ایپا ۱32 مدل SX نیز باید به افزایش 
5۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به 
قیمت ۱۹ میلیون و 3۰۰ هزار تومان اشاره کنیم.

تندر ۹۰ مدل E2 ایران خودرو هم با کاهش قیمت 
2۰۰ هزار تومانی، به قیمت 3۸ میلیون و 3۰۰ هزار 
تومان و مدل E۱ این خودرو نیز با افزایش قیمت 
7۰۰ هزار تومانی، به قیمت 35 میلیون و 7۰۰ هزار 

تومان به مشتریان عرضه می شود.

اين سیستم بیشتر 
در مناطق مرطوب 

مانند جنوب کشور 
و جزاير قشم و 

کیش کاربرد دارد 
 تا بتواند

 به طور مطلوب، 
آب شیرين تولید 

کند



یادداشت

 محمد رض��ا هدایتی بازیگر س��ینما و تلوزیون به زودی کنس��رتی را برگ��زار خواهد کرد.
محمد رضا هدایتی در این کنسرت  قطعاتی را با عنوان های  »سکه خورشید«، »تو«، »نیمکت 

چوبی«، »عابر«، »یادته«، »دلگیرم«، »دلم بی قراره«، »بریم زیر بارون« و... اجرا می کند.
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محمدرضاهدایتیهمکنسرتمیدهد

نامهسینماگرانایرانیبهمخاطباناینترنتی

 سند کپی رایت را در محکمه
 وجدان خود امضا کنید

هفتیادداشت

 کارگاه »شاهنامه خواني «
در کتابخانه کودک

کارگاه ش��اهنامه خوان��ي، وی��ژه 
کودکان 7 تا 12 س��ال، از س��وي 
کتابخانه اختصاصي کودك شماره 
1 ، وابس��ته به س��ازمان فرهنگي 
تفریحي شهرداري اصفهان برگزار 

مي شود.
مدیر کتابخانه اختصاصي کودك 
شماره 1 گفت: این کارگاه با هدف 
آموزش و انتقال مفاهیم عمیق شاهنامه به کودکان برگزار مي 
شود.شکري افزود: خواندن ش��اهنامه براي خرد ساالن شاید 
در برخورد اول کمي مشکل به نظر برسد، به همین خاطر هم 
در این کارگاه براي آموزش بهتر از ابزار و روش هاي مختلفي 
همچون اجراي نمایش، اس��تفاده از ماس��ك شخصیت هاي 
شاهنامه و روخواني اشعار آسان استفاده مي شود.وي در ادامه 
عنوان کرد: هدف ما این است که کودکان بتوانند خودشان را 
در قالب شخصیت هاي ش��اهنامه قرار داده و از این طریق به 
درك مفاهیم آن بپردازند.گفتني است؛ عالقه مندان مي توانند 
جهت شرکت در این کارگاه، در روزهاي چهارشنبه هر هفته و 
در ساعات 9 تا 10 صبح به کتابخانه اختصاصي کودك شماره 
1 واقع در  خیابان  مسجد سید،  خیابان آیت اله بیدآبادی، کوی 

اشتری مراجعه نمایند.

 تمدید اجرای کنسرت
 همایون شجریان

اجرای تازه ترین کنسرت همایون 
شجریان خواننده موسیقی ایرانی 
طهم��ورث   آهنگس��ازی  ب��ه 
پورناظ��ری ب��ه دلیل اس��تقبال 
تماشاگران تهرانی ؛ یك روز دیگر 
تمدید ش��د.این کنسرت که قرار 
بود در دو نوبت  و در روزهای 16، 
17 و 18 مراد ساعت 18 و 21:30 
در تاالر وزارت کش��ور اجرا شود به دلیل اس��تقبال مخاطبان 
برای 23 مرداد ماه نیز میزبان مخاطب��ان خواهد بود و عالقه 
مندان می توانند از س��اعت 22  روز یکشنبه 29 تیر ماه برای 
تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند.در تازه ترین 
فهرس��تی که از ترکیب نوازندگان ارکستر اعالم شده فعال نام 
نوازنده خارجی برای حضور در کنس��رت اعالم نشده این در 
حالی است که در تولید آلبوم »نه فرش��ته ام نه شیطان« که 
اسفند ماه س��ال گذش��ته در بازار موسیقی منتش��ر شد نام 
نوازندگان و تنظیم کنندگان خارجی نیز در فهرست نوازندگان 

وجود داشت.

ایران و تایلند فیلم مشترک 
می سازند

ط��رح اولی��ه فیل��م نامه پ��روژه 
س��ینمایی »س��اعت 19« برای 
بررس��ی و س��اخت مش��ترك به 

کشور تایلند ارسال شد.
امیر پورکیان ک��ه تهیه کنندگی 
این فیلم سینمایی را برعهده دارد 
به خبرنگار مهر گف��ت: مدیریت 
امور بین الملل خان��ه فیلم پروان 
در حال رایزنی ب��ا رابط فرهنگی در کش��ور تایلند درباره این 
کار مش��ترك س��ینمایی اس��ت تا اقدامات الزم برای ساخت 
در کشور تایلند فراهم شود.وی ادامه داد: پس از موافقت طرف 
تایلندی، فیلم نامه »ساعت 19« برای دریافت مجوز ساخت به 
وزارت ارشاد ارسال می ش��ود. این فیلم سینمایی داستان یك 
رنجر اخراجی ارتش اس��ت که در تایلند مربی یك باشگاه دفاع 
شخصی می ش��ود و پس از مدتی به یکی از شاگردانش وابسته 
می شود، تا جایی که یك پیشنهاد وسوس��ه انگیز و یك اتفاق 
ساده منجر به یك تراژدی می ش��ود.پورکیان درباره همکاری 
با کشورهای دیگر در ساخت پروژه های سینمایی توضیح داد: 
همکاری با کشورهای مختلف در حوزه سینما نه تنها این امکان 
را به ما می دهد تا از تجربیات و امکانات کشورهای مختلف برای 
ساخت یك فیلم سینمایی استفاده کنیم، بلکه می تواند زمینه 
ای برای معرفی آداب و فرهنگ کشورمان به دیگر کشورها باشد.

تهیه کننده فیلم سینمایی »دریا و ماهی پرنده« در پایان گفت: 
انتخاب عوامل اصلی این فیلم س��ینمایی از جمله کارگردان و 
بازیگران بعد از تایید همکاری شرکت مورد نظر تایلندی انجام 
می شود.»ساعت 19« یك پروژه سینمایی مشترك میان خانه 

فیلم پروان با یك کمپانی ساخت فیلم در کشور تایلند است.

تصویرگر درس »روباه و زاغ« 
درگذشت

منوچه��ر درفش��ه، تصویرگ��ر 
کتاب های درسی جمعه 27 تیر بر 
اثر سکته قلبی درگذشت.یکی از 
کارهای درفشه در کتاب درسی، 
تصویرگ��ری »روب��اه و زاغ« بود. 
برادر این هنرمند یاشار درفشه به 
ایسنا گفته که او س��رطان روده 
داش��ته و اگرچ��ه بع��د از عمل 
جراحی مشکلش تا حدی برطرف شده بود اما امکان بیرون رفتن از 
خانه را نداشت. درفش��ه که تا آخر عمر ازدواج نکرد، در روزهایی 
درگذش��ت که قرار بود به خانه دیگری اسباب کش��ی کند چون 
صاحب خانه ملکش را خواسته بود اما او خودش از این اتفاق اصال 
راضی نبوده است.یاش��ار درفش��ه در این باره گفته اس��ت: »من و 
تعدادی دیگر از اعضای خانواده در حال جمع آوری وسایلش بودم. 
او که قرار بود مدتی در خانه ما ساکن شود می گفت من هرگز در 
طول عمرم خجال��ت زده نبودم اما ح��اال از این ماج��را خجالت 
می کشم.«به گفته برادر منوچهر درفشه در حال حاضر کیانوش 
غریب پور عضو هیات بنیادگذار و دبیر دائمی جشنواره تصویرگری 
ش��اهکارهای ادبی ای��ران در حال پیگیری برگزاری مراس��م 
تشییع این هنرمند از مقابل خانه هنرمندان ایران است.روزنامه  
زاینده رود  درگذش��ت این هنرمند را به جامعه هنری و مردم 

ایران تسلیت می گوید.

سینماگران ایرانی، در بیانیه ای از 
مخاطبان اینترنتی آثار سینمای 
ایران خواسته اند به حقوق مادی 
و معنوی آن ها اهمیت دهند و از 
این راه سینمای ملی را حمایت 
کنند.س��ینماگران سرش��ناس 
ایرانی به مخاطبان اینترنتی آثار 
س��ینمای ایران نامه  نوش��تند. 
در متن این نام��ه که تاکنون به 
امضای 202 س��ینماگر رسیده 
اس��ت،آمده:»دنیای اینترن��ت 
در س��ال های اخیر فرصت های 
بسیاری را برای عرضه و تقاضا به 
وجود آورده است. کافی ا ست در 
هر نقطه ی جهان که نشسته ای 
به اینترنت وصل شوی تا همه ی 
دنیا در محدوده ی اتاق تو جای 
بگیرد. می توان��ی آخرین اخبار 
را بخوانی، کاره��ای بانکی ات را 
سر و سامان بدهی، جدیدترین 
موسیقی ها را بشنوی، تازه ترین 
فیلم های جهان را ببینی، دوست 
پیدا کنی، بر دانش خود بیفزایی، 
س��ود کنی ی��ا زیان برس��انی، 
بی آنکه حتی قدم��ی از خانه ات 

خارج شوی.
اما برخورداری از این س��هولت 
و س��رعت در فض��ای مجازی، 
به قربان��ی ش��دن جریان هایی 
نیز منجر ش��ده و می ش��ود که 
»س��ینمای مل��ی ای��ران« از 
نمونه های ش��اخص آن اس��ت. 

حضور هر فیلم در ش��بکه های 
مج��ازی، وقتی ب��دون رعایت 
حقوق صاحب م��ادی و معنوی 
آن اثر صورت می گیرد، بالفاصله 
نبرد نابرابری را میان سودجویان 
ب��ا کلی��ه ی تولیدکنن��دگان و 
پخش کنن��دگان قانون��ی آن 
اثر آغ��از می کند که شکس��ت 
مظلومانه صاحب��ان آثار، نتیجه 
قطع��ی آن اس��ت.اکنون م��ا 
سینماگران ایرانی، از همه شما 
هم وطنانی که بینندگان آثار ما 
هستید _در وطن و در غربت_ 
درخواست می کنیم که نسبت 
به آسیبی که بر ما وارد می شود، 
حساسیت و احساس مسئولیت 

بیشتری داشته باشید.
 ه��ر ب��ار مراجع��ه ش��ما ب��ه 
وب سایت هایی که بدون داشتن 
هر نوع قراردادی با مالکان آثار، 
به ط��ور غیرقانون��ی فیلم های 
داس��تانی، مس��تند و کوتاه ما 
را ب��ه ش��ما عرض��ه می کنند، 
خسارت های غیرقابل جبرانی را 
بر ما وارد می کند که شما یقیناً از 

آن بی خبر هستید.
ش��اید ت��الش وکالیی ک��ه در 
ایران و خ��ارج ب��رای پیگیری 
این امر فعال ش��ده اند، بخشی 
از ای��ن مش��کل را کاهش دهد، 
اما همدل��ی و همکاری ش��ما، 
یقیناً دس��تاوردهای فرهنگی و 
اقتص��ادی ماندگارتری خواهد 
داش��ت.فرصت طلبان��ی ک��ه 
فض��ای گس��ترده اینترن��ت را 
محل امنی برای تج��ارت خود 
ب��ا س��رمایه دیگ��ران یافته اند، 
 استدالل می کنند که آثار ایرانی

 »کپی رای��ت« ندارند و هرگونه 
استفاده از آن ها، مجاز است. 

با پیوس��تن »رد کارپ��ت« به   
باش��گاه میلیاردی ها و نزدیك 
شدن »پنج س��تاره« به فروش 
دو میلیارد تومانی تابستان داغی برای سینمای ایران 
در حال رقم خوردن اس��ت. طبق آخرین آمارها فیلم 
س��ینمایی »ردکارپت« به کارگردان��ی رضا عطاران 
توانسته به فروش یك میلیارد و 300 میلیون تومانی 
دست پیدا کند و فروش فیلم سینمایی »پنج ستاره« 
به کارگردانی مهشید افشار زاده به یك میلیارد و 900 
میلیون تومان رسیده است. همچنین»زندگی مشترك 
آقای محمودی و بانو« به کارگردانی روح اهلل حجازی 
798 میلیون،»مت��رو پ��ل« کیمیای��ی 6۵2 میلیون 
تومان و فیلم س��ینمایی »اشباح« س��اخته داریوش 
مهرجویی 317 میلی��ون تومانی فروش داش��ته اند. 
»ردکارپت« به عنوان جدیدتری��ن فیلم رضا عطاران 
روایتگر یك عاشق سینما است که برای مالقات با یکی 
از کارگردان های معروف جهان خود را در ایام برگزاری 
جشنواره کن به آنجا می رساند. در این فیلم که واکنش 
متفاوت منتقدان سینما را به همراه داشته رضا عطاران، 
سوس��ن پرور، مارك انصاری، امیر نوری وکریستین 
بی فورت به ایفای نقش می پردازن��د. پوریا ذوالفقاری 

از منتقدان س��ینما در خصوص این فیل��م گفته:» رد 
کارپ��ت همانی بود که فک��رش را م��ی کردیم. حتی 
تصور حضور پرسونای دوست داش��تنی رضا عطاران 
در دل موقعیتی بک��ر و متفاوت مثل فس��تیوال کن، 
خنده دار است. رد کارپت نشانه ی هوش رضا عطاران 
 اس��ت. او فیلمی س��اخته که س��اختنش تنها از او بر
 م��ی آی��د. طبیعت��اً برخ��ی از س��کانس ه��ا حاصل

 اتفاق ها و برخوردهای لحظه ای ان��د و امکان برنامه 
ریزی برای آن ها وجود نداشته است. اما بخش هایی 
هم بوده اند ک��ه می ش��د از پیش پرداخت درس��ت 
تری برای آن ها داشت.«اما مس��عود فراستی منتقد 
نام آشنای س��ینما نظری متفاوت با ذوالفقاری دارد و 
در این نقد این فیلم گفته: »س��یاه مشقی سردستی 
و لوس به س��بك گزارش ه��ای بد تلویزیون��ی که نه 
طن��زی دارد و نه هم��دردی ای برمی انگی��زد و نه به 
یك فیلم س��ینمایی تبدیل می شود. صحنه خوابیدن 
روی آس��فالت جل��وی ورودی ک��ن با پرچ��م ایران، 
قبل از اینک��ه علیه پرچم ما باش��د، خودزنی اس��ت 
 و خود تحقی��ری و نه ضدی��ت با جش��نواره زدگی.«

 »پنج ستاره« اولین س��اخته بلند سینمایی مهشید 
افش��ار زاده و یکی دیگر از فیلم های پرفروش امسال  

است. این فیلم داستان دختری است که برای رفتن 
به دانشگاه دچار مشکالتی می ش��ود و در پی یافتن 
کار برای تأمی��ن هزینه دانش��گاه، ماجراهایی برای 
او رق��م می خورد. حض��ور بازیگر پرآوازه س��ینمای 
ایران ش��هاب حس��ینی و بازیگران مط��رح دیگری 
همچون همایون ارش��ادی، بهنوش بختیاری، سحر 
قریش��ی  و ش��یرین بینا را می توان نقط��ه قوت فیلم 
افشار زاده نام برد. فیلمی که تضاد زیبایی بین غنی و 
فقیر را به تصویر کشیده ولی در عین حال بین همین 
ش��خصیت های غنی و فقیر تفاوت قائل شده است. با 
اینکه داس��تان کلی این فیلم می تواند کمی حس غم 
را القا کند اما بازی طنز آلود بهنوش بختیاری بیننده 
را در لحظاتی از فیلم به خنده وا م��ی دارد. کارگردان 
پنج س��تاره هم در خصوص این فیلم می گوید:» پنج 
س��تاره از مضمونی اجتماع��ی برخوردار اس��ت و به 
تشریك مساعی بین ش��غل های مختلف و مناسبات 
آن ها با یکدیگرمی پ��ردازد. فیلم ن��گاه واقع بینانه ای 
 بینان��ه ای ب��ه مس��ائل و مش��کالت بان��وان دارد.«

 »زندگی مشترك آقای محمودی و بانو« اثر سید روح 
اله حجازی و با حضور حمید فرخ نژاد، ترانه علیدوستی، 
هنگامه قاضیانی و پیمان قاسم خانی از دیگر فیلم های 
پرفروش تابستان امسال است.این فیلم به روابط آدم ها 
در ش��رایط جامعه امروز که در حال تغییر از سنت به 
مدرنیته است، می پردازد. این فیلم بر خالف ردکارپت 
انتقاد فراستی را به دنبال ندارد به گونه ای که وی در 
خصوص این فیلم می گوید: »این فیلم،فیلم خوبی است 
و آسیب شناسانه که حرف دهانش را می فهمد و اندازه 
حرف می زند. این را اساس��اً مدیون فیلم نامه دقیق و 
دیالوگ های حساب شده اش اس��ت، منهای پایانش. 
هر چهار آدم تبدیل به شخصیت شده اند ، شخصیتی 
معین و درام به راحتی شکل می گیرد و جلو می رود تا 
بحران. فیلم اضافه ندارد سکانس ها بجایند و لحظه به 
لحظه شخصیت ها را پرورش می دهند. هر چهار بازی 
خوب اند به خصوص قاضیانی و علیدوستی.« بهمن شیر 
محمد اما در خصوص این فیلم اظهار می کند:» زندگی 
مشترك به لحاظ مضمونی در راستای انبوه آثاری قرار 
می گیرد  که طی س��ال های اخیر با مضمون خیانت و 
پنهان کاری ساخته ش��ده اما رویکرد روح اهلل حجازی 
بیشتر متوجه تقابل زندگی سنتی و زندگی مدرن است. 
مشکل اصلی فیلم از جایی آغاز می شود که عمده آثاری 
از این دست با آن مواجه اند یعنی بالتکلیفی فیلم ساز 
در موضع گیری صریح و ترس از تعبیرهای احتمالی 
یعنی کارگردان و نویسنده تنها به کنار هم قرار دادن دو 

سبك زندگی اکتفا کرده اند.«

نگاهی به فیلم های پرفروش تابستان امسال

ردکارپتبهدنبالرکوردشکنی

توسط خوشنویسان بادرودی

دعای جوشن کبیر کتابت می شود
سرپرست میراث فرهنگی نطنز خبر داد:

بازسازی و مرمت خانه تاریخی محقق الدوله

سرپرست میراث فرهنگی نطنز گفت: بازسازی و مرمت 
خانه تاریخی و زیبای محقق الدوله بادرود از توابع بخش 
امام زاده آقا علی عباس)ع( شهرس��تان نطنز که یکی از 
خانه های تاریخی و ارزش��مند این شهرستان به شمار 

می رود، با بودجه اختصاص یافته، آغاز شد.
حس��ین یزدانمهر درباره مرمت و بازس��ازی این خانه 
تاریخی شهرس��تان نطن��ز اظهار ک��رد: بازس��ازی و 

مرمت خانه تاریخی محقق الدوله بادرود، با مش��ارکت 
 مال��ك ای��ن خان��ه و می��راث فرهنگ��ی نطن��ز آغاز

 شد.
وی افزود: برای بازسازی و مرمت این خانه بیش از 400 
میلیون ریال هزینه مورد نیاز بود که این پروژه بازسازی 
به صورت مش��ارکتی بین مالك و میراث فرهنگی اجرا 

می شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی نطنز پیرامون نقاط مورد 
نظر برای بازسازی و مرمت در این مرحله از بازسازی ها 
گفت: تعمیر و مرمت س��قف قس��مت ش��مالی حیاط 
مرکزی، سبك سازی، قید بندی و غیره نقاط مورد نظر 

برای بازسازی ها است.
وی پیرامون قدم��ت و ویژگی های ای��ن خانه تاریخی 
تصریح کرد: خانه محقق الدول��ه از آثار معماری دوران 
قاجار و دارای ساختار حیاط مرکزی و 3 جبهه ساخت 

حول حیاط است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز گفت: مراسم 
کتابت دعای جوشن کبیر در شب قدر و به همت انجمن 
خوشنویسان بادرود در آس��تان امامزاده آقاعلی عباس 
برگزار می ش��ود.علی مش��ربی اظهار کرد: ب��ه منظور 
گسترش معارف اسالمی و آموزه های دینی در قالب آثار 
هنری و افزایش تاثیرگذاری آن، همزمان با سومین شب 
از لیالی پرفضیلت قدر انجمن خوشنویسان بادرود، اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز با همکاری اداره اوقاف و 
امور خیریه بادرود برنامه ای را برگزار می کند که در آن 
دعای جوشن کبیر توسط 30 نفر از هنرآموزان و مربیان 
و اساتید انجمن خوشنویس��ان بادرود بر روی برگه های 
تذهیب نگاش��ته خواهد ش��د.ی افزود: همان گونه که 
صوت زیبا عامل جذب است، کتابت قرآن و ادعیه با خط 
زیبا نیز اثر خاص خود را دارد؛ لذا دعای جوشن کبیر که 
مفاهیم واالیی دارد و در آن اس��ماء الهی موجود است، 
نوشتن این اسما تأثیر بسزایی خواهد داشت.رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اس��المی نطنز از دیگر اهداف این طرح 
را اس��تعدادیابی در زمینه خوشنویسی، ارتباط نزدیك 
یافتن هنر آموزان  با دعای جوش��ن کبیر برشمرد.وی 
تصریح کرد: این برنامه امروز یکش��نبه همزمان با شب 
بیست و سوم ماه مبارك رمضان و شب قدر بعد از اقامه 
نماز مغرب و عشا و صرف افطاری در صحن مطهر آغاز و 

تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت .

مهدی یار 
خدابنده 

آشنایی با مکاتب هنر ایرانی 

از »گدا بر در مسجد« تا »سوگواری برای شوی لیلی«
کمال الدین بهزاد معروف ترین نگارگر مکتب هرات در دوره 
تیموریان بود؛ مکتبی که آن را اصلی ترین ش��یوه نگارگری 
ایران می دانند و آثار مربوط به آن از ارزش��مندترین میراث 
گذشتگان ما در موزه های معتبر دنیاست.به گزارش )ایسنا(، 
مکتب هرات در دوره حکومت شاهرخ تیموری پایه گذاری شد 
و در دوره سلطان حسین بایقرا به اوج خود رسید. مشهورترین 
هنرمندان نقاش و خوش��نویس آن دوره به هرات مهاجرت 
و این شهر را به هس��ته اصلی فرهنگ و هنر تبدیل کردند. 
کتاب هایی که در این دوره کتابت و تصویرگری ش��دند، از 
ارزش��مندترین آثار نگارگری ایران به شمار می روند.مکتب 
هرات را اصلی ترین شیوه نگارگری ایران و راهگشای مکاتب 
و شیوه های پس از آن می دانند. از ویژگی های مکتب هرات 
کوچك بودن صورت انسان ها و ساده و بی پیرایه بودن خطوط 
مینیاتورهاست. سرزندگی و تحرك تصویرها، عمق صحنه ها 
با قرارگرفتن افق در نزدیك لبه باالیی و زمینه های فیروزه ای 
متمایل به آبی و س��بز از دیگر مش��خصه های این مکتب به 

شمار می رود
نقاشی های مکتب هرات

شاهنامه بایسنقری که به سفارش ش��اهزاده بایسنقر میرزا 
)فرزند شاهرخ و نوه تیمور گورکانی( در مکتب هرات کار شد، 
از معروف ترین آثار این دوره اس��ت. این شاهنامه که شامل 
22 صفحه اس��ت، هم اکنون در موزه کاخ گلستان نگه داری 
می شود.مکتب هرات بعدها با کمك نقاشان بسیاری چون آقا 
رضا جهانگیری که به دربار جهانگیر شاه در هند رفته بودند 

تاثیر زیادی بر روی نقاشی هندی گذاشت.
کمال الدی�ن بهزاد؛ هنرمندی ک�ه مکتب هرات 

مدیون اوست
از زمانی که سلطان حس��ین بایقرا بر تخت نشست، شعر و 
موس��یقی و نگارگری و هنرهای دیگر رونق تازه ای یافتند. 

هرات در خالل 38 س��ال پادش��اهی حس��ین بایقرا، دوره 
دیگری از شکوفایی فرهنگی را تجربه کرد. کمال الدین بهزاد 
معروف ترین هنرمند این دوره بود.بهزاد متولد 8۵4 هجری 
قمری بود. او از میراث گذشتگان و به خصوص از دستاوردهای 
دو استاد معاصرش به خوبی بهره مند ش��د. ظرافت کاری و 
تذهیب را به صورت مس��تقیم از روح اهلل میرك خراس��انی 
فراگرفت و قلم زنی ظریف و بیانگ��ری عمیق را از طرح های 
موالنا ولی اهلل آموخت. بهزاد در حدود بیست سالگی توانسته 
بود خود را به عنوان یك نقاش با استعداد معرفی کند. در یك 
دوره هشت ساله سبك خود را تکامل بخشید و در دوره بعد 

بهترین آثارش را آفرید.
تناس�ب تصاوی�ر و رنگ ه�ا از مش�خصه های   

کمال الدین
در آغاز فعالیتش در کتابخانه سلطان حسین بایقرا، تمرکز 
خود را روی تصویرگری کتاب های داستانی و تاریخی متمرکز 
کرد. تالش او در این زمینه باعث ش��د تصویرگری کتاب در 
آن دوره به تحول بزرگی دس��ت پیدا کند. پیش از بهزاد در 

نگارگری ها جایی هم برای خوشنویس��ی بخشی از شعر و یا 
داستان می گذاش��تند؛ اما او با هویت بخشیدن به نقاشی و 
جدا کردن آن از متن، تصویرهایی مس��تقل به وجود آورد.

اوج نوآوری بهزاد را در نگاره های نس��خه بوستان سعدی و 
نسخه خمسه نظامی می توان دید. این آثار در سال هایی پدید 
آمدند که بهزاد در دربار سلطان حسین بایقرا و در یك محیط 
خردمندانه کار می کرد.به��زاد در خالل یك دهه تحولی در 
سنت رنگ نگارگری ایرانی ایجاد کرد. نوآوری او نه فقط در 
کاربرد استادانه رنگ های واقعی اشیا، بلکه در نحوه رنگ بندی 
کل تصویر بود که دقیقا با الگوی طرح همس��ازی داشت. به 
راستی رنگ و شکل در نقاشی بهزاد قابل تفکیك نیستند. او 
معموال سطوح رنگی تخت را به مقتضای بیان مضمون کنار 
هم می نهاد.تعادل و تناسب تصاویر و رنگ ها از مشخصه های 
مهم کارهای کمال الدین بهزاد است. دقت او در پیاده کردن 
جزئیات شگفت انگیز بود و س��عی داشته تصاویر به واقعیت 
نزدیك تر باش��ند. این واقع گرایی یکی از مهم ترین راه های 
تشخیص نقاشی های این هنرمند از آثار دیگران است؛ چرا 

که به دلیل زیبایی و خاص بودن کارهای بهزاد، پس از او افراد 
زیادی آثار او را کپی کردند.

 سوگواری برای شوی لیلی
به دلیل پرطرفدار بودن پیروان مکتب بهزاد، تشخیص واقعی 
کارهای این هنرمند از دیگران دش��وار اس��ت، ب��ا این حال 
معروف ترین تصویرگری های منتسب به بهزاد عبارت اند از: 
خمسه امیر علیشیر نوائی، گلستان سعدی، خمسه نظامی 
و ساختن قصر خورنق. نگاره ای که بهزاد از بوستان سعدی 
با عنوان »گدا بر در مسجد« کش��یده از آثار معروف اوست.

تاثیر مکتب بهزاد بر هنرمندان بعد از خود باعث ش��د تا نیم 
قرن پس از او، هنرمندان همچنان پیرو سبك او باشند. این 
موضوع تنها به قلمرو ایران مربوط نمی شد و هنرمندان هند و 
عثمانی هم شیفته کار بهزاد شدند و اصول او را در کارهایشان 
تک��رار کردند.کمال الدی��ن بهزاد رییس کتابخانه س��لطان 
حسین بایقرا و سرپرست گروه خوشنویسان و نقاشان دربار 
بود و باعث به وجود آمدن مکتب��ی با عنوان »مکتب بهزاد« 
ش��د.این هنرمند پس از تصرف هرات توسط شاه اسماعیل 
صفوی، به تبریز می رود و در دوره ش��اه اس��ماعیل و ش��اه 
طهماسب به فعالیت هنری اش ادامه می دهد. او در سال 942 
هجری از دنیا رفت.بهزاد نه تنها شاگردان برجسته ای چون 
قاسم علی چهره گشای، شیخ زاده )محمود مذّهب(، آقامیرك 
و میرمصور را در هرات پرورد، بلکه به صورت غیرمس��تقیم 
باعث خلق شاهنامه »شاه تهماس��ب« در دوران بعد از خود 
ش��د که یکی گران ترین اثر اسالمی دنیا به ش��مار می رود.

تابلوی »سوگواری برای ش��وی لیلی« نیز یکی از نگاره های 
مکتب هرات است که آن را به قاسم علی چهره گشای )شاگرد 
معروف بهزاد( منتس��ب می دانند.*در این نوشتار از کتاب 
 »نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز« نوشته رویین پاکباز استفاده 

شده است.



اخبار کوتاهیادداشت

میانگین سنی باالی خریدهای 
سپاهان

هرچن��د س��پاهان ب��رای لی��گ    
چهارده��م خریده��ای نس��بتاً 
مناس��بی را انجام داده اس��ت اما 
ستاره های جدید سپاهان جملگی 
ج��زو بازیکنان مس��ن به ش��مار 
می روند. البت��ه این ه��م یکی از 
خواص لیگ عجیب و غریب ایران 
است که ستاره هایش تازه از حدود 
س��ن ۲۸ س��ال ب��ه بع��د چهره 
می شوند اما بد نیست اگر مدیران یا کادر فنی سپاهان کمی به 
فکر کشف استعداد هم باشند؛ فراموش نکنیم امید ابراهیمی که 
امسال مهم ترین جدا شده س��پاهان لقب گرفت کشف کریم 
قنبری بود که در طول ۴ فصل حسابی به کار سپاهان آمد.وریا 
غفوری ۲۶ ساله، رسول نویدکیای ۳۰ ساله، عبداهلل کرمی ۳۱ 
ساله، لوس��یانو پریرا و خلعتبری ۳۰ ساله، ۵ خرید سپاهان در 
فصل نقل و انتقاالت هستند که میانگین سنی آن ها ۲۹.۴ است. 
با این وضعیت در ترکیب سال آینده سپاهان شاید فقط شجاع 
خلیل زاده، احس��ان حاج صفی و مهدی ش��ریفی سن و سال 

متعادلی داشته باشند.

 جدایي نویدکیا از سپاهان 
 کذب محض است!

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: 
محرم نویدکیا خصومتی با باشگاه 
ندارد و ایجاد ش��ایعه و تش��ویش 
اذهان عمومی کار دشمنان سپاهان 

است.
 رس��ول خوروش ، با بی��ان این که 
تیم فوتبال بزرگ س��االن سپاهان 
در ۴ م��رداد ماه با تی��م فنرباغچه 
ترکیه یک بازی دوس��تانه خواهد 
داش��ت، اظهارکرد: پ��س از بازی های دوس��تانه خوبی که در 
ترکیه انجام دادیم و توانستیم آرسنال مسکو را با اقتدار۳بر یک 
شکست دهیم، مسئوالن باشگاه فنرباغچه به سپاهان پیشنهاد 
بازی دوس��تانه دادند که در  آن زمان تیم فنر باغچه در اردوی 
تدارکاتی خودش  به س��ر می برد و ما مجبور شدیم زمان این 
دیدار دوستانه را به چهارم مرداد ماه تغییر دهیم.سرپرست تیم 
فوتبال سپاهان در پاسخ به این سوال که وضعیت محرم نویدکیا 
هنوز مشخص نیست و  طبق گفته ها آیا خصومتی بین باشگاه 
و محرم به وجود آمده اس��ت؟ تصریح کرد: محرم عضو خانواده 
سپاهان است و دلیلی ندارد اتفاقاتی که در یک خانواده می افتد 
به خارج از باشگاه کشیده شود. محرم اسطوره باشگاه سپاهان 
اس��ت و مش��کل خاصی با این بازیکن وجود ندارد و تمام این 
صحبت ها از طرف دشمنان ماس��ت و دشمنان سپاهان سعی 
دارند با ایجاد شایعه و  تشویش اذهان عمومی باشگاه و محرم را 

در حاشیه قرار دهند.

پرسپولیس از سیدجالل درخواست  
مکتوب خواست

در حالی که س��ایت باشگاه االهلی 
رس��ما اعالم ک��رد با س��ید جالل 
حسینی توافق کرده است اما ظاهرا 
این بازیک��ن چنین مس��ئله ای را 
هنوز تایید نکرده اس��ت.از سویی 
ظاهرا هنوز باشگاه پرسپولیس از به 
خدمت گرفتن دوباره این بازیکن 
ناامی��د نش��ده است.مس��ئوالن 
پرسپولیس برای اینکه تیر آخر را 
 زده باش��ند به س��ید ج��الل حس��ینی اع��الم ک��رده اند که 
درخواس��ت های خود را به صورت مکتوب ب��ه هیئت مدیره 
پرسپولیس بدهد.حمیدرضا سیاسی داشت: باشگاه تمام تالش 
خود را به خرج داد تا سید جالل حسینی را برای ماندن متقاعد 
کند اما این بازیکن قصد نداش��ت امس��ال فوتبال خ��ود را در 
پرس��پولیس ادامه ده��د.وی افزود: س��قف قرارداد باش��گاه 
پرسپولیس در این فصل ۹۵۰ میلیون بود اما حاضر شدیم برای 
سید جالل حسینی رقمی بیش از این را نیز پرداخت کنیم اما با 
این حال این مدافع ملی پوش تصمیم گرفت برای ادامه فوتبال 
راهی قطر شود.رئیس هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص رقم 
پیشنهادی این باشگاه به حسینی عنوان داشت: طی تماسی که 
رحیمی با من داشت قرار شد در نهایت رقم ۲ میلیارد را به این 
بازیکن پرداخت کنیم اما با این حال باز هم حسینی حاضر به 
تمدید قرارداد نشد.سیاسی خاطرنشان کرد: تصور من و رحیمی 
این است که حس��ینی پیش از مذاکره با باش��گاه پرسپولیس 
توافقات خود را با باشگاه قطری انجام داده بود و ما حتی اگر پول 
بیشتری هم به او پرداخت می کردیم این بازیکن حاضر نبود در 

پرسپولیس حضور داشته باشد.

نظر قلعه نویی درباره اظهارات 
جنجالی آندو؛ اگر ناز کند...

آندرانیک تیموریان علیرغم اینکه 
روز پنجش��نبه ب��ا اس��تقاللی ها 
قرارداد داخلی ۲ ساله امضا کرد، اما 
دوب��اره در اظهارات��ی عجی��ب 
گفت:ممکن اس��ت به این قرارداد 
پشت کند و از این تیم جدا شود. بر 
اس��اس اخب��اری ک��ه از باش��گاه 
اس��تقالل م��ی رس��د و آنچ��ه از 
اظهارات آندو مشخص است، این 
بازیکن به ش��دت دنبال طلب ۶۰۰ میلیونی فصل پیش خود 
است که پندار توفیقی در جریان مذاکرات قولش را به او داده بود 
ولی به محض امضای قرارداد هر چه آندو به دنبال او می گردد 
پیدایش نمی کن��د. پیرو صحبت های جنجال��ی آندو، نظری 
جویباری گفت که اگر آندو نمی تواند با شرایط استقالل کنار 

بیاید می تواند هر تصمیمی بگیرد.

6
حمایت کریس رونالدو از کودکان غزه

کریس رونالدو و برخی از ستارگان فوتبال جهان از مردم و کودکان مظلوم فلسطین و غزه 
حمایت کردند. رونالدو که عنوان بهترین بازیکن جهان را در اختیار دارد، می گوید: طرفداری 

از کودک فلسطینی را با حمایت رئیس جمهور اسرائیل عوض نمی کنم.

زن��گ آغ��از لی��گ چهارده��م 
ب��ه ص��دا درآم��ده و تیم ها در 
تکاپ��وی آماده س��ازی ب��رای 
حضور قدرتمند در این فصل از رقابت ها هستند. نکته 
جالب توجه ای که این لیگ را از س��ایر لیگ ها متمایز 
می کند حضور چهار مدیرعامل اصفهانی در چهار تیم 

مدعی لیگ برتر است. 
مدیر کهنه کار ورزش در سودای قهرمانی 

مرد کهنه کار ورزش ایران امسال فقط به یک قهرمانی 
با تیم استقالل نیاز دارد تا تاالر افتخارات خود را تکمیل 
کند. بهرام افشار زاده که متولد س��ال ۱۳۲۱ اصفهان 
است امسال با جذب بازیکنانی همچون امید ابراهیمی، 
مهدي کریمیان، کرار جاسم و تمدید قرارداد با بازیکنان 
ملی پوش سودای قهرمانی را در سر می پروراند. اما آنچه 
که افش��ار زاده را به قهرمانی امیدوارتر کرده سرمربی 
تیمش یعنی قلعه نوعی اس��ت، کس��ی که ب��ا پنج بار 
قهرمان��ی به همراه تیم های اس��تقالل و س��پاهان، دو 
نایب قهرمانی به همراه تیم های استقالل و تراکتورسازی 
تبریز، پرافتخارترین مربی لیگ برتر به ش��مار می آید. 
تنها چیزی که در ماه های اخیر آقای مدیرعامل را از ایده 
آل هایش دور کرد جدا ش��دن سید مهدی رحمتی بود 
که درجایی گفته بود: »رحمتی دروازه بان خوبی است 

و با رفتن او ضرر می کنیم.«
 این مدیر اصفهانی س��ابقه چهار دوره دبیر کلی کمیته 
ملی المپیک، ریاس��ت کمیته اطالعات و آمار شورای 
المپیک آس��یا، نماین��ده فنی ق��اره آس��یا در انجمن 
کمیته های ملی المپیک و همچنین ریاست فدراسیون 
وزنه برداری، ژیمناستیک و بیس بال را در کارنامه خود 

دارد. 
مدیرعام�ل ب�ی حاش�یه نیاز پرس�پولیس 

پرحاشیه 
سپاهانی دیروز سکان مدیریت پرسپولیس را در دست 
خود گرفته تا ش��اید بتواند امس��ال با یک قهرمانی دل 
هواداران میلیونی این تیم را پس از س��ال ها شاد کند. 
علیرضا رحیم��ی زاده ۱۰ اس��فند ۱۳۳۳ در اصفهان 
بازیکن بازنشس��ته فوتبال اس��ت.وی در ۸ اردیبهشت 
۱۳۹۳ به عنوان مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس تهران 
منصوب ش��د. رحیمی س��ال ها عه��ده دار مدیر کلی 
تربیت بدنی اس��تان اصفهان بود. این مدی��ر اصفهانی 
چندین سال به عنوان رییس فدراسیون هندبال ایران 
مشغول به کار بوده و سابقه نایب رییسی کنفدراسیون 
هندبال آسیا را نیز در کارنامه خود دارد. چیزی که نقطه 
قوت علی رضا رحیمی به شمار می آید بی حاشیه بودن 
او است که پرسپولیس پرحاش��یه به آن نیاز دارد. جدا 
شدن خلعتبری اما می تواند کار پرسپولیس و رحیمی 
را در کسب عنوان قهرمانی سخت کند اما او به هواداران 
این چنین قول داده است:» باش��گاه پرسپولیس برای 
موفقیت ه��ای آین��ده در حال تس��ت گیری از چندین 
بازیکن خارجی در اردوی ترکیه اس��ت تا بتواند امنیت 
خاطری برای هواداران عزیز و باش��گاه پرسپولیس در 
لیگ برتر، جام حذفی و همچنین لیگ قهرمانان آسیا را 

فراهم آورد و از قداست باشگاه دفاع کند.« 
نسخه قهرمانی دکتر برای سپاهان 

آقای دکتر امسال آمده که نس��خه تمام تیم های لیگ 
برتر را بپیچ��د تا برای پنجمین ب��ار پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر را قهرمان کند. دکتر مه��رزاد خلیلیان زاده 

۱ فروردین ۱۳۴۰ اصفهان اس��ت که ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ 
به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان انتخاب شد. خلیلیان 
س��ابقه هفت س��ال حضور به عنوان عن��وان مدیرکل 
تربیت بدنی اس��تان اصفهان از س��ال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۱، 
ریاست فدراسیون پزشکی ورزش��ی کشور از سال ۸۱ 
الی ۸۶ و همچنین دبیر کلی ات��اق بازرگانی اصفهان از 
 سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ را در کارنامه کاری و اجرایی خود

دارد .بزرگ تری��ن بازیکنی که امس��ال در قالب خرید 
خلیلیان قرار گرفت محمدرضا خلعتبری بود که جمع 
س��تارگان س��پاهان را جمع کرد و باعث ش��د امسال 

سپاهان دست پر قدم به بازی های لیگ بگذارد. 
همت در ذوب آهن موج می زند 

جنتلمن فوتبال ایران که س��ال گذش��ته فصل خوبی 
را با ذوب آهن آهن س��پری نکرد امسال آمده است که 
با یحیی گل محم��دی بازهم مانند چند س��ال پیش، 
روزهایی طالیی را به این تیم برگرداند. سعید آذری که 
متولد اول فروردین ماه سال ۱۳۴۷ است، در یک دوره 
پنج ساله سکان مدیریتی ورزش ذوب آهن را به دست 
گرفته بود و در سال ۱۳۸۸ و با مدیریت آذری ذوب آهن 
دررش��ته های والیبال نشس��ته، بس��کتبال، هندبال، 
وزنه برداری آقایان و هندبال، والیبال، تنیس روی میز، 
شنا و کاراته بانوان به قهرمانی رسید. در این میان تیم 
فوتبال ذوب آهن با به دست آوردن مقام قهرمانی جام 
حذفی و مقام نایب قهرمانی قهرمانی لیگ کش��ور یک 
فصل رؤیایی را پشت سر گذاشت. آذری قواعد مدیریت 
فوتبال را خوب می داند و امس��ال آمده است که بدون 
حاش��یه این تیم خوب اصفهانی را به جایگاه اصلی اش 
برس��اند و در این خصوص هم می گوید: »با آوردن گل 
محمدی و به ویژه با حمایت هایی که از س��وی کارخانه 
می شویم به سه سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم به حالت 
قبل برگردیم. ای��ن کار همت بلند و حمایت می خواهد 
که خدا را ش��کر فعاًل هردوی آن در باش��گاه ذوب آهن 

وجود دارد.«

افشار زاده، رحیمی، خلیلیان یا آذری 

کدام اصفهانی جام را باالی سر می برد ؟ 
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اجاره آپارتمان 
کی روش چقدر است؟

درخشش جودوکاران 
ایران

با توجه به وضعیت آپارتمان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان، 
می توان گفت که ماندگاری او در تیم ملی ما قطعی است.

بد نیست بدانید آپارتمان شیکی که فدراس��یون فوتبال با اجاره 
ماهیانه ۳۳ میلیون تومان در اختیار کارلوس کی روش قرار داده 
هنوز تخلیه نشده و اسباب و اثاثیه سرمربی تیم ملی همچنان در 
آن قرار دارد. اگر قرار بر قطع هم��کاری طرفین بود، هنگام اعزام 
تیم ملی به جام جهانی قرارداد آن آپارتمان نیز لغو می ش��د.ضمن 
اینکه مالک این آپارتمان که در برج ایران زمین در ش��هرک غرب 
واقع ش��ده، برای تمدید قرارداد در س��ال ۹۳ اج��اره ماهیانه ۶۷ 
میلیون تومان را طلب کرده که تاکنون از فدراسیون نشین ها "نه" 
نشنیده است! یعنی ۸۰۰ میلیون تومان در س��ال...به هر حال با 
توجه به شرایط به نظر می رسد این مربی پرتغالی برای چهار سال 

دیگر هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد.

جدید ترین رده بندی برترین جودوکاران جهان حکایت از صعود 
نمایندگان کشورمان در اوزان مختلف دارد.  

این رده بندی هر ماه روی خروجی سایت رسمی فدراسیون جهانی 
قرار می گیرد. در رده بندی مربوط به ماه جوالی اکثر جودوکاران 
ایران صعود کردند که بیشترین صعود مربوط به نماینده سبک وزن 
کشورمان می شود. در وزن ۶۰ کیلوگرم احسان بهرامیان که موفق 
به کسب عنوان پنجمی رقابت های جایزه بزرگ مغولستان شده بود 
با ۶۲ امتیاز به رده ۱۱۸ صعود کرد. بهرامیان در رده بندی ماه قبل 
در مکان ۲۴۴ قرار داست.در همین وزن بهزاد وحدانی با ۱۲ امتیاز با 
۴ پله سقوط در مکان ۸۳ ایستاده است.  نکته مهم در این رده بندی 
سقوط تدی رنر بهترین سنگین وزن جهان است. این فرانسوی که 
تنها در مسابقات المپیک، جهانی ، قاره ای و گراند اسلم پاریس به 

روی تاتامی می رود در این رده بندی در مکان سوم ایستاده است.

اندونزی و میزبانی بازی های 2019
روی س��وریو وزیر ورزش و جوانان اندونزی از ایالت 
ساماترا برای پیشنهاد میزبانی بازی های آسیایی در 
لیست درخواست کنندگان در شورای المپیک آسیا 

در سال ۲۰۱۹ تمجید کرد.

سیگار کشیدن بازیکن آرسنال
تصاویری از »جک ویلشر« منتشر شد که در آن ها این بازیکن 
در حال سیگار کشیدن بود. بازیکن آرسنال سال گذشته هم 
سیگار کشیده بود که خشم س��رمربی توپچی ها را به همراه 

داشت.آرسن ونگر گفت: خیلی در این خصوص نگرانی دارم.

ماگات به دنبال حفظ دژاگه
فلیکس ماگات، سرمربی فوالم با اعالم اینکه به دنبال حفظ دژاگه است، 
گفت: پس از پایان رقابت های جام جهانی او نیاز به استراحت داشت، از این 
رو س��ه هفته در تعطیالت بود.حاال دژاگه به ترکیب تیم اضافه می شود و 

روئیز هم هفته آینده به تمرینات ما ملحق خواهد شد.

چه کسانی نمی خواهند قراردادها افشا شود؟
 فوتبالیست های میلیاردی زیر ذره بین

در حالی که خواس��ت هواداران و عالقه مندان به فوتبال 
افشای رقم های دقیق دریافتی از سوی فوتبالیست ها و 
انجام شفاف سازی در این زمینه است، برخی مسئوالن و 
مدیران باشگاه ها تمایلی به افشای این قراردادها ندارند 
و به دنبال سرپوش گذاشتن برتخلفاتی هستند که برای 
عقد قرارداد با برخی بازیکنان میلیاردی مرتکب شده اند.

چند سالی است که پرداخت رقم های میلیاردی به برخی 
فوتبالیست ها مرسوم شده، درحالی که آن ها کیفیت الزم 
برای این مبالغ را ندارند اما به خاطر ندانم کاری مدیران 
و ترس از دس��ت دادن صندلی ریاس��ت چنین مبالغی 
از جیب دولت ب��ه تع��دادی از این بازیکن��ان پرداخت 
 می شود. اما در طول برگزاری مسابقات لیگ تماشاگران و

 عالقه مندان هیچ بازدهی مثبتی از این گروه نمی بینند 
تا ثابت شود مبلغ قرارداد فوتبالیست ها بی مورد باال رفته 
است.با وجود این نقیصه بزرگ همچنان شاهد پرداخت 
مبالغ میلیاردی ب��ه تعدادی از بازیکنان هس��تیم که از 
توان مالی باشگاه ها خارج اس��ت اما برخی مدیران برای 
اینکه صندلی ریاست را از دس��ت ندهند حاضرند تن به 
این کار بدهند و تحت تاثیرجوسازی دالل ها و واسطه ها 
رقم بازیکنان را بی مورد ب��اال ببرند و به بازیکنی که صد 
میلیون تومان هم ارزش فنی ندارد نزدیک به یک میلیارد 
تومان پرداخت کنند.بعد از آنکه قانون سقف قراردادها با 

شکست مواجه و عمال باعث دادن پول های زیر میزی و 
اتومبیل و ویال به بازیکنان شد، سازمان لیگ حرفه ای این 
بار برای لیگ چهاردهم سقف بودجه باشگاه ها را در نظر 
گرفته است که به نظر می رس��د راهکاری بهتر از قانون 
قبلی است اما خالی از اشکال نیست. البته کنفدراسیون 
فوتبال آسیا هم بر اعالم میزان ساالنه بودجه باشگاه ها 

تاکید ویژه دارد.
بر این اس��اس باید باش��گاه های حاضر در چهاردهمین 
دوره لیگ برتر میزان بودجه خود را به طور شفاف اعالم 
کنند. بر اساس اعالم سازمان لیگ میزان بودجه تیم های 
لیگ برتری حاضر در لیگ قهرمانان آسیا ۱۸ میلیارد و 
سایر تیم ها ۱۵ میلیارد تومان اس��ت. اما در مورد برخی 
باش��گاه ها گفته می ش��ود تا قبل از پایان فص��ل نقل و 
انتقاالت از این مبلغ تجاوز کرده اند اما حاضر به پذیرش 

آن نیستند.
مشکلی که در این مورد وجود دارد این است که مبلغی 
که باش��گاه ها اعالم می کنن��د با مبلغی که در س��ازمان 
لیگ به ثبت می رس��انند متفاوت اس��ت و از آنجایی که 
 معموال نهادی وارد بررسی صحت یا سقم این قراردادها

 نمی شود، باش��گاه ها به خود اجازه می دهند هر طوری 
تمایل دارن��د رفتار کنند.به همین خاطر س��ازمان لیگ 
قصد دارد با وارد کردن سازمان بازرسی به ماجرای شفاف 

سازی قراردادها به حل این مشکل اقدام کند. با این حال 
برخی باشگاه ها تمایل چندانی برای افشای مبالغ قرارداد 
بازیکنان و کادر فنی خود ندارند. البته برخی باشگاه ها 
از این طرح استقبال کرده اند اما ظاهرا باشگاه هایی که 

مرتکب تخلفات��ی در این 
ماجرا ش��ده اند و به برخی 

بازیکن��ان مبالغ کالن��ی پرداخت 
کرده اند، به دنبال س��نگ اندازی و 

فرار از افشای قراردادها هستند.
در فص��ل نق��ل و انتق��االت لی��گ 

چهاردهم هستند بازیکنانی که حاضر 
نش��ده اند با پیش��نهاد یک میلی��ارد و ۷۰۰ 

میلیون تومانی با یک باش��گاه قرارداد امضا کنند اما 
وقتی با باشگاه دوم قرارداد بسته اند از سوی مدیر آن 

باشگاه اعالم شده که رقم قرارداد او حدود یک میلیارد 
تومان اس��ت! یعنی آن بازیکن رقم پیش��نهادی 

باش��گاه اول را رد کرده و حاضر شده با چند 
صد میلیون پایین تر با باشگاه دوم قرارداد 

ببندد!
این کارش��کنی ها در حالی رخ می دهد 
که مردم عادی و عالقه مندان به فوتبال 

با مش��کالت اقتص��ادی زیادی 

دس��ت به گریبان هس��تند و حق طبیعی خود می دانند 
بدانند پولی که آن ها در راه فوتبال هزینه می کنند کجا 

صرف می ش��ود؟ با این حال م��ی رود و در چه راهی 
مدیران که تخلف برخ��ی 

ک��رده اند و 
خودشان 
می دانند 
برخ��ی  ب��ه 
چن��د  بازیکن��ان 
برابر س��قف معمول 
داده ان��د، نم��ی 
ری��ز   خواهن��د 
هزینه هایشان را 

اعالم کنند.

 احدی: عملکرد بوکسورها
 در چین بی نظیر بود

سرمربی تیم  ملی بوکس گفت: عملکرد بوکسورهای 
ایرانی در تورنمنت بین المللی چین بی نظیر بود و این 
موض��وع را داوران، اعضا هیئت ژوری و کارشناس��ان 

حاضر در مسابقات نیز تائید می کنند.
 تورنمنت بین المللی چین با حضور ۱۲۰ بوکسور از ۱۶ 
کش��ور دنیا در حالی از روز دوشنبه هفته گذشته آغاز 
شده بود که تیم ملی بوکس ایران با ترکیب ۹ بوکسور 
راهی این رقابت ها شد و با کس��ب ۵ مدال طال، نقره و 

برنز و ۱۶ امتیاز و عنوان سومی به کار خود پایان داد.
این رقابت ها با حضور ۱۷ تیم تا روز)شنبه( ۲۸ تیرماه 
ادامه داشت. البته چینی ها با دو تیم در این مسابقات 
ش��رکت کرده  بودند.اکبر احدی ، پس از کسب عنوان 
س��ومی تیم  ملی بوکس در تورنمنت بین المللی چین 
اظهار داشت: از عملکرد ملی پوش��ان در این رقابت ها 
واقعا راضی هستم. آن ها اس��تثنایی و بی نظیر مقابل 
حریفان خود مب��ارزه کردند. اعض��ای هیئت ژوری، 
داوران و کارشناسان حاضر در این مسابقات عملکرد 

ملی پوشان ایرانی را تحسین می کردند.
وی در پاسخ به این س��ؤال که دلیل شکست احسان 
روزبهانی و عل��ی مظاهری در ای��ن رقابت ها چه بود، 
گفت: حریفان روزبهانی و مظاه��ری در این رقابت ها 
واقعا سرسخت بودند و حتی در پایان مسابقات شاهد 
بودیم که آن ها عنوان نخس��ت اوزان خود را کس��ب 
کردند. علی مظاهری مقابل نماینده روس��یه شکست 

خورد که حریفش قهرمان روسیه بود. 
او تمام تالشش را کرد، اما مقابل حریف خود شکست 
خورد. احسان روزبهانی نیز مقابل نماینده کره جنوبی 
مبارزه کرد که در پایان عنوان بهترین بوکسور و کاپ 
تکنیک را به حریف روزبهانی دادند.احدی در پاسخ به 
این سؤال که آیا شکست و پیروزی در این تورنمنت ها 
تاثیری در انتخاب بوکس��ورها برای اعزام به بازی های 
آس��یایی خواهد داش��ت یا خیر، گفت: صددرصد در 
انتخاب بازیکنان برای اعزام به بازی های آسیایی تاثیر 

خواهد داشت.
 وی در پایان در م��ورد اینکه تیم ه��ای حاضر در این 
رقابت ها پس از بازگش��ت ب��ه کشورش��ان دوباره به 
 تورنمنت ه��ای دیگ��ر اع��زام خواهن��د ش��د گفت:

 تیم های حاض��ر در این مس��ابقات به عن��وان مثال 
قزاقستان و تاجیکستان پس از بازگشت به کشورشان 
بعد از اس��تراحتی کوتاه در تورنمن��ت دیگری حضور 

پیدا خواهند کرد.

محسن 
سعیدی فر
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نمایشگاه کتاب و محصوالت 
فرهنگی در لردگان افتتاح شد

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان لردگان از 
افتتاح نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی در این شهرستان 
خبر داد.علی رحم شیخی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب 
و محصوالت فرهنگی در لردگان اظهار کرد: این نمایش��گاه 
به مدت 10 روز در نگارخانه اداره ارش��اد شهرستان لردگان 
دایر اس��ت.وی افزود: کتاب ها و محص��والت موجود در این 
نمایش��گاه با موضوعات قرآنی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
ادبی، مذهبی، اقتصادی و ورزشی هس��تند که بازدید از این 
نمایشگاه فرهنگی برای عموم آزاد است.شیخی بیان داشت: 
عالقه مندان به بازدید از این نمایش��گاه صبح ها از ساعت 8 تا 
13 و عصرها نیز از ساعت 14 تا 20 می توانند به نگارخانه اداره  
ارشاد و فرهنگ اسالمی لردگان بروند و از محصوالت موجود 

در این نمایشگاه بازدید کنند.

ارائه خدمات بهداشتی در مناطق 
محروم  استان 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: ارائه 
خدمات س��المت به ش��هرهای زی��ر 20 هزار نف��ر جمعیت، 
روستاییان، عشایر و حاشیه نشینان شهرها از برنامه های طرح 
نظام سالمت در حوزه بهداشت در چهارمحال و بختیاری است.

علی ضامن صالحی فرد  اظهار کرد: در طرح تحول نظام سالمت 
در حوزه بهداشت 6 برنامه و 8 پروژه مربوط به ایجاد و اصالح 
زیرساخت ها اجرا می شود.وی با اشاره به برنامه های تحول نظام 
سالمت در حوزه بهداشت و زمان بندی آنها افزود: ارائه خدمات 
س��المت به ش��هرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، روستاییان، 
عشایر و حاشیه نشینان ش��هرها از برنامه های ملی است که تا 
پایان دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر 

کشور انجام می شود.

 تولید بیش از ۶۰ هزار تن ورق خودروی 
گالوانیزه در استان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 60 هزار و 332 تن ورق خودرو 
در بزرگ ترین مجتمع ورق خودروی گالوانیزه خاورمیانه در 
چهارمحال و بختیاری تولید شده اس��ت.نعیم امامی با اشاره 
به باال بودن ظرفیت تولید مجتمع ورق خ��ودروی گالوانیزه 
چهارمحال و بختی��اری اظهارکرد: محص��والت تولیدی این 
مجتمع از لحاظ کیفی جایگاه ویژه ای در س��طح کشور دارد 
و عریض ترین ورق های خودرویی خاورمیانه در این مجتمع 
تولید می ش��ود.وی اف��زود: از ابتدای امس��ال ورق خودروی 
تولیدی در این کارخانه 60 هزار و 332 تن بوده اس��ت که در 
مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته 20درصد افزایش تولید 

داشته است.

طرح مدیریت یکپارچه حوضه 
آبخیز کارون تصویب شد

معاون آبخی��زداری منابع طبیع��ی چهارمحال و 
بختی��اری گفت: به دنبال تصوی��ب طرح مدیریت 
یکپارچه حوضه آبخیز کارون مقرر ش��د این طرح 
به صورت پایلوت در چند حوضه آبخیز در حداقل 

4 شهرستان چهارمحال و بختیاری اجرایی شود.
حسین بهرامی  اظهار کرد: طرح مدیریت یکپارچه 
حوض��ه آبخی��ز کارون پ��س از ارائه در ش��ورای 
برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری ب��ه اتفاق آراء 
مورد تصویب این ش��ورا ق��رار گرف��ت.وی افزود: 
به دنبال تصویب این طرح در گام اول مقرر گردید 
مدیریت جامع به صورت پایل��وت در چند حوضه 
آبخی��ز در حداقل 4 شهرس��تان اس��تان، اجرایی 
شود و س��پس طی یک برنامه زمان بندی به تمام 
حوضه کارون تس��ری یابد.بهرامی افت سفره های 
آب زیرزمینی، کم آبی و خشک شدن رودخانه ها، 
فرس��ایش و تخریب خاک و از بین رفتن پوش��ش 
گیاهی را ناشی از فعالیت های غیراصولی و بی رویه 
انس��ان برش��مرد و گفت: درک صحیح طبیعت به 
منظور بهره برداری براس��اس توان و استعدادهای 
حوضه آبخیز از راهکارهای مقابله با این تهدیدات 

در عرصه های طبیعی است.
کاهش ۶۰ درصدی حریق در عرصه های 

طبیعی چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون 26 مورد 
آتش س��وزی در ۹3 هکتار از جنگل های طبیعی و 
مراتع مشجر و غیرمش��جر چهارمحال و بختیاری 
رخ داده که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
60 درصد کاهش داش��ته است.خس��رو عبداللهی 
اظهار کرد: بر اساس ماده 45 قانون حفظ و احیای 
منابع طبیعی، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات 
داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران 
جنگلبانی ممنوع اس��ت و در صورتی که در نتیجه 
 بی مباالتی حریق در جنگل ایجاد شود، مرتکب به 
حبس تأدیبی از 2 ماه تا یک سال محکوم می شود.

وی افزود: به استناد ماده 46 قانون مذکور مبادرت 
به کت زدن یا روش��ن کردن آتش در تنه درختان 
جنگلی سبب حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال 
می شود و به استناد ماده 47 قانون موصوف هر کس 
در جنگل عمداً آتش سوزی ایجاد کند به حبس از 

سه تا ده سال محکوم می شود.

اخبار کوتاه یادداشت بهسازی محورهای بخش فالرد به اتمام رسید
رئیس اداره راه و شهرس��ازی مالخلیفه از اتمام بهس��ازی و آسفالت محورهای اصلی و 
فرعی بخش فالرد خبر داد.مهرداد سیدین اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت 11 
کیلومتر از راه های اصلی و 3 کیلومتر از راه های روستایی این بخش به اتمام رسیده است.
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 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 17 طرح در 
زمینه های کشاورزی، خدماتی، مشاوره و آمایش سرزمین 
در کارگروه امور زیربنایی مطرح ش��ده اس��ت که در این 
جلسه با رأی اعضای شورای برنامه ریزی به تصویب رسید.

قاسم س��لیمانی در جلسه ش��ورای برنامه ریزی و توسعه 
اس��تان اظهار کرد: 17 طرح در کارگروه ام��ور زیربنایی 

مطرح شده است که در این جلسه با رأی اعضای شورای 
برنامه ریزی به تصویب رسید.

وی با بی��ان تصویب ۹ طرح در زمینه های کش��اورزی در 
استان افزود: این طرح ها شامل احداث مرغداری، پرورش 
اسب و گاو شیری، پرورش قارچ خوراکی و طرح طوبی در 
5 شهرستان  شهرکرد، بروجن، فارسان، کوهرنگ بن است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سه طرح در زمینه 
احداث سنگ شکن در سه شهرس��تان بروجن، فارسان و 
اردل و یک طرح نیز به احداث ایس��تگاه گاز و ساختمان 
خدمات رسانی در شهرستان بروجن اختصاص داده شد و 

به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید.
فاطمه دوستی؛ مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری با بیان 
اینکه کلینیک تخصصی مشاوره در شهرکرد سال گذشته 
با رویکرد کاهش طالق زوجین ایجاد شد، گفت: راه اندازی 
کلینیک تخصصی مش��اوره در دو شهرس��تان بروجن و 

لردگان در اولویت قرار دارد.
وی اف��زود: کلینی��ک تخصصی مش��اوره ش��هرکرد با 5 
نفر ش��امل 2 مش��اور، 2 مددکار و یک نفر پذیرش سال 
گذشته آغاز به کار کرده است که به  دلیل باال بودن حجم 

پرونده های ورودی به ای��ن مرکز راه اندازی کلینیک های 
تخصصی مشاوره در دیگر شهرستان های استان ضرورتی 

انکارناپذیر است.
قاسم سلیمانی خاطر نش��ان کرد: کلیات طرح کلینیک 
تخصصی مشاوره با رویکرد کاهش طالق مصوب ۹/ ۹3/4 
کارگروه بانوان و خانواده نیز به تصویب شورای برنامه ریزی 

استان رسید.

توس�عه  اس�ناد  ط�رح  کلی�ات  تصوی�ب 
شهرستان های 9 گانه چهارمحال و بختیاری

 وی گفت: کلیات طرح اس��ناد توس��عه شهرس��تان های
 ۹ گان��ه چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه تصویب ش��ورای 

برنامه ریزی استان رسید.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مقرر گردید 
اش��کاالت این طرح در مدت 2 ماه رفع ش��ود و در نهایت 
در جلس��ه ای با حضور مع��اون برنامه ریزی اس��تانداری، 
فرمانداران، مشاوران و مجری این طرح پس از جمع بندی 
و اتفاق نظر به تصویب نهایی برس��د که این موافقت نامه، 

مصوبه شورای برنامه ریزی باشد.

مدیرکل جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 
گندم یک��ی از پربازده ترین محصوالتی اس��ت که در این 

استان کاشت می شود.
رستم غیبی در نشست ش��ورای برنامه ریزی این اداره کل 
اظهار کرد: در بیش��تر س��ال ها کش��اورزان این استان از 

محصول گندم خود راضی هستند.
وی ادامه داد: ش��رایط آب و هوایی این استان به گونه ای 
اس��ت که گندم در آن خوب رش��د می کند به نحوی که 
می توان گفت گن��دم پربازده ترین محصول کش��اورزان 

استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.
مدیرکل جهاد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری بیان 
داشت: برداشت گندم آبی در استان چهارمحال و بختیاری 
از چند روز پیش آغاز شده و تا اواخر مردادماه جاری ادامه 
خواهد داشت که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 

گندم کشاورزان به صورت تضمینی خریداری می شود و 
من از اینجا به کش��اورزان اعالم می کنم که در این زمینه 

هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
غیبی اضافه کرد: بیشترین کشت گندم آبی در این استان 
در شهرستان لردگان صورت می گیرد و ارقامی که در این 

گندم کشت می شوند بیشتر گندم الوند و پیشتاز است.
وی بیان کرد: در حال حاضر 27 هکتار از اراضی این استان 
زیر کشت محصول گندم است و پیش بینی می شود از در 
سال جاری 85 هزار تن گندم از مزارع این استان برداشت 

و روانه بازار مصرف شود.
مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان 
خاطرنشان کرد: با توجه به مس��اعد بودن شرایط استان 
چهارمحال و بختیاری برای کشت گندم و همچنین نیاز 
کم این محصول به آب ضروری است تا با اجرای برنامه های 
فرهنگی متنوع زمینه گرایش بیشتر کشاورزان به کشت 

بیشتر این محصول را در استان فراهم کنیم.

در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه چهار محال و بختیاری  مطر ح شد: 

 تصویب طرح کلینیک  مشاوره با رویکرد کاهش طالق در استان

مدیرکل جهاد کشاورزی  استان  خبر داد:

گندم پربازده ترین محصول کشاورزان چهارمحال و بختیاری

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهي ابالغ 
نظربه اينكه آقاي رحمت  اله ناظم اصالتًا از طرف خود و وكالتًا از طرف ساير وراث 
عبدالخالق ناظم بموجب وكالتنامه 198797–92/6/14 دفتر3 شهرضا مالكيت 770 سهم 
مشاع وسه – هشتم سهم مشاع از پنج هزارسهم ششدانگ پالك 1582 واقع در فضل 
آباد دواصلي بخش يك ثبتي شهرضا كه تمامت 414 سهم وپنج – شانزدهم سهم آن 
اعياني مي باشد طي درخواست وارده بشماره 93/1914/25–93/2/15   ثمنيه  باستثناء 
پرداخت  خواستار  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  105آيين  ماده  يك  تبصره  اجراي   در 
ثمنيه اعياني مقدار فوق شده كه ثمنيه اعياني مربوطه طبق ثبت دفترامالك بنام محترم 
خانم ناظم مي باشد لذا در اجراي  تبصره يك ماده 105آيين نامه اصالحي قانون ثبت 
فوق  ازپالك  سهم  شانزدهم   – وپنج  سهم  اعياني414  ثمنيه  ارزيابي  جهت  موضوع 
توسط كارشناس رسمي دادگستري طي شمارة 103/93/1916/25– 93/3/19 به كانون 
كارشناس رسمي استان اصفهان اعالم كه كانون مذكور طي نامةشمارة 1 / 4906 / 112  
مورخه 08 / 04 / 93  با ارسال گزارش ارزيابي كارشناس مربوطه، ثمنيه اعياني414 
بمبلغ چهارصدوپنجاه  ارزيابي  ازپالك فوق طي گزارش  شانزدهم سهم   – سهم وپنج 
 93/4/16 مورخه   921341 شماره  فيش  مذكورطي  مبلغ  كه  شده  ارزيابي  هزارريال 
واريز  ناظم  خانم  محترم  بنام  اداره  اين  سپرده   2171320316006 به حساب شماره 
نوبت  يك  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آيين  ماده 105  تبصره يك  دراجراي  كه  است  شده 
سپرده  اخذ  جهت  ناظم  خانم  محترم  ذينفع  تا  مي شود  رودآگهي  زاينده  درروزنامه 
مذكوربه اين اداره مراجعه نمايد و درصورتيكه مدعي تضييع حقي ازخود ميباشد ظرف  
يك ماه پس از انتشارآگهي به دادگاه صالحه مراجعه نمايدوگواهي طرح دعوي رابه اين 
اداره ارائه نمايدهرگاه ظرف مدت مقرر گواهي طرح دعوي ارائه نشود اداره ثبت اسناد 
شهرضا نسبت به حذف ثمنيه اعياني اقدام خواهد كرد و در صورت وصول گواهي طرح 
دعوي در مدت مذكورحذف استثناء ثمنيه اعياني موكول به حكم نهايي دادگاه مي باشد. 

ميرمحمدي رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

240300 شماره 103/93/698/24 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين مزروعی 5 
قفيزی چاله خندق شماره 678 فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی 
ميمه كه طبق پرونده ثبتی به نام حيدرعلی يوسفيان و غيره فرزند حسين در جريان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور 
قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده يا نامبردگان تحديد حدود 
ملك مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1393/05/22 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
پذيرفته  )30( روز  تا  تحديد  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  مطابقه 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست 
به مرجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 

تاريخ انتشار: چهارشنبه 1393/4/30 نوروز رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه
تغییرات 

240301 شماره: 103/93/597/24 آگهی تغييرات در شركت معدنی و صنعتی كانسار 
آذرين كاشان)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 308 و شناسه ملی 14000181482 
برابر صورت جلسه هيئت مديره مورخ 1393/03/31 تغييرات ذيل در شركت نامبرده 
قبيل  از  بهادار و تعهدآور شركت  اوراق  به عمل آمده است حق امضاء كليه اسناد و 
چك-سفته-براوات-قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مديرعامل به تنهايی همراه با 

مهر شركت معتبر خواهد بود. حسين نوروز رئيس ثبت ميمه
تغییرات 

نيروگاهی  مجتمع  شركت  در  تغييرات  آگهی   103/93/587/24 شماره:   240302
شناسه  و   230 شماره  به  شده  ثبت  خاص  سهامی  صفاهان  اميد  توان  ای  گلخانه  و 
مورخ  مديره  هيئت  و  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسات  برابر   10260056446 ملی 
1393/04/03 تغييرات ذيل در شركت نامبرده به عمل آمده است: 1- آقای حسين كريمی 
به شماره ملی 6229950278 و كدپستی 8319765791 و آقای غالم رضا خسروی به 
شماره ملی 1285528298 و كدپستی 8313844453 و آقای مهدی كريمی به شماره 

ملی 6229990997 و كدپستی 8355134719 و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی 
5110002320 و كدپستی 8313838331 و خانم نصيبه كريمی كدملی 6229970570 
برای مدت دو سال و  به عنوان اعضاء اصلی هيات مديره  و كدپستی 8355134719 
موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی 1010058580568 و 
كدپستی 8163836433 و آقای مهرداد شريعت زاده به شماره ملی 5499021856 و 
كدپستی 8158697819 به ترتيب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت يك 
سال انتخاب گرديدند. 2- هيات مديره از بين خود آقای حسين كريمی را به سمت رئيس 
هيات مديره و آقای غالم رضا خسروی به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقای محمد 
احتشام زاده خارج از اعضاء به عنوان مديرعامل شركت برای مدت دو سال انتخاب 
نمودند كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و رئيس هيات 
مدير همراه با مهر شركت و در غياب رئيس هيات مديره با امضاء نائب رئيس و با مهر 
شركت معتبر می باشد. 3- ترازنامه مالی سال 1392 پس از قرائت بازرس به تصويب 
رسيد. 4- روزنامه كثير االنتشار زاينده رود جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های بعدی 
گرديد.  تكميل   1393/04/08 تاريخ  در  دفاتر  ذيل  امضا  ضمنا  گرديد.  تعيين   شركت 

حسين نوروز رئيس ثبت ميمه 
مزایده

 9209980350700013 پرونده:  شماره   9310110371700387 نامه:  شماره   240303
شماره بايگانی شعبه: 920684 اجرای احكام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزايده ای در خصوص كالسه 920684ج ح/7 خواهان خانم اكرم بشيری با 
وكالت آقای محمدرضا بديعی به نشانی اصفهان-خ چهارباغ خواجو-مقابل درب غربی 
بانك انصار خوانده آقای  صدا و سيمای اصفهان-نبش كوچه شهيدان هاشمی-جنب 
عباسعلی امشاسفند باوكالت آقای بابك بهارلوئی به نشانی اصفهان-خ آمادگاه-مجتمع 
گلديس-ورودی 3-واحد336 مبنی بر فروش ملك مشاع كه عبارتست از يكباب منزل 
مسكونی واقع در اصفهان-خ كاوه-خ گلستان-بعد از تقاطع سوم-ابتدای)نبش( كوچه 
شهيد عليرضا رفيعی و كوچه23-جنب آپاراتی گلستان به مساحت 360 مترمربع كه 
فاقد سابقه ثبتی می باشد در روز دوشنبه مورخ 1393/05/13 از ساعت 10 الی 11 صبح 
در محل اين اجرا اتاق 313 طبقه 3 دادگستری كل اصفهان كه توسط كارشناس رسمی 
نظريه  و  گرديده  ارزيابی  ريال   10/080/000/000 مبلغ  ملك  كل  اصفهان  دادگستری 
كارشناس مصون از اعتراض باقی مانده برگزار نمايد لذا طالبين خريد می توانند از 5 
روز قبل از جلسه مزايده به نشانی ملك فوق الذكر مراجعه و از آن بازديد و با توديع 10 
درصد قيمت كارشناسی يعنی به مبلغ 1/008/000/000 ريال به شماره حساب سپرده 
نمايند. پيشنهاد  ارايه فيش مربوطه در مزايده شركت  با  دادگستری اصفهان واريز و 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. اوصاف موضوع مزايده: ملك مورد نظر 
به آدرس فوق الذكر به صورت يك خانه مسكونی قديمی كلنگی به انضمام يكباب مغازه 
به مساحت حدود 24 مترمربع می باشد كل مساحت ملك 360  از ضلع شمال شرقی 
از ضلع غربی دارای عقب  با زيربنايی 210 مترمربع كه حدود 80 مترمربع  مترمربع 
نشينی و دارای اشتراكات برق،آب و گاز می باشد)طبق نظريه كارشناسی(. م الف:9042 

شعبه هفتم اجرای احكام دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   8 دارای شناسنامه شماره  بابائيان  ا...  آقای رحمت   240304
كالسة 111/93 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان ذبيح ا... بابائيان بشناسنامه 7 در تاريخ 92/7/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طوطی جان اعرابی 
فرزند آقابابا، ش.ش 4 )مادر متوفی( 2- رحمت ا... بابائيان فرزند عباس، ش.ش 8 )پدر 
متوفی(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را سه نوبت پی در پی ماهی 
يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف سه  نخستين  نشر  تاريخ  از 

خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 
احضار متهم 

دادرسی  آيين  قانون  ماده 180و115  استناد  به  بدينوسيله  240306 شماره: 921848 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری به افسانه پروانه فرزند محمد مجهول المكان 
مورخ  صبح   12 ساعت  در  كه  می گردد  ابالغ  می باشد  كالهبرداری  به  متهم  كه 
خود  اتهام  به  رسيدگی  جهت  باغبهادران  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  در   1393/6/22

بود.م الف:317  خواهد  قانونی  تصميم  اتخاذ  موجب  حضور  عدم  نتيجه  گردد   حاضر 
شعبه اول دادگاه عمومی باغبهادران 

ابالغ رای 
240332 شماره دادنامه: 9309970353500503 شماره پرونده: 9209980358001463 
شماره بايگانی شعبه: 921372 متهمين: 1- آقای مجيد ربانيان به نشانی نجف آباد-خ 
به  ماهرانی  مرتضی  آقای   -2 چپ-پ14،  چهارم-سمت  پورمحمدی-بن  شريعتی-ك 
چهارم-سمت  مطهری-منزل  مرتضی  بابك-ك  شهيدان-خ  تهران-خ  دروازه  نشانی 
راست، 3- آقای مجيد ماهرانی برزانی به نشانی دروازه تهران-خ شهيدان-خ بابك-ك 
ابوالفضل  آقای   -5 جعفريان  علمدار  آقای   -4 راست،  مطهری-منزل4-سمت  مرتضی 
 -2 مجعول  اوراق  از  استفاده   -1 اتهام ها:  مجهول المكان  نشانی  به  همگی  جعفريان 
معاونت در استفاده از اوراق مجعول 3- جعل گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات 
می نمايد.رای  رای  صدور  به  مبادرت  زير  شرح  به  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  پرونده 
ابوالفضل  ابراهيم 2-  اتهام آقايان 1- غالمرضا جعفريان فرزند  دادگاه: در خصوص 
مسلح)گروههای  يگانهای  مهر  جعل  بر  دائر  متواری  دو  هر  علمدار  فرزند  جعفريان 
پدافند هوايی هاشم آباد و خاتم االنبياء اصفهان( 3- مجيد ماهرانی فرزند حسين دائر 
آزاد  دانشگاه  در  تحصيل  به  اشتغال  جعلی  گواهی  مجعول)ارائه  سند  از  استفاده  بر 
فالورجان به آموزشگاه رانندگی و ثبت نام گواهينامه( 4- مجيد ربانيان فرزند محمد 
دائر بر استفاده از سند مجعول)ارائه كارت دانشجويی جعلی و گواهی جعلی اشتغال 
گواهينامه  نام  ثبت  و  رانندگی  آموزشگاه  به  فالورجان  آزاد  دانشگاه  در  تحصيل  به 
رانندگی( 5- مرتضی ماهرانی دائر بر معاونت در جعل سند )گواهی جعلی اشتغال به 
تحصيل در دانشگاه آزاد فالورجان برای برادرش به نام مجيد ماهرانی به صورت ارائه 
طريق و ترغيب نامبرده دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان و گزارش حفاظت اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان و نحوه 
اظهارات متهمين رديف دوم الی آخر در دادسرا و عدم حضور متهمين رديف اول و 
انتسابی  بزه  پرونده  امارات موجود در  قرائن و  بودن و ساير  لحاظ متواری  به  دوم 
مجازات  قانون  523و535و536و727  مواد  به  مستندا  و  بوده  مسلم  و  محرز  آنان  به 
اسالمی بخش تعزيرات )قانون حاكم بر زمان وقوع جرم( هر يك از متهمين رديف اول 
و دوم را از حيث جعل به تحمل يكسال حبس تعزيری و هريك از متهمين رديف سوم 
و چهارم را از حيث استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزيری و متهم 
رديف پنجم را از حيث معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه ميليون 
ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس 
 از آن قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان می باشد.م الف:9687 

گازری رئيس شعبه 109 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ نظریه کارشناسی

پرونده كالسه 922388  به دعوتنامه موضوع  احترامًا عطف  240333 شماره: 93/78 
فرزند  عنبرزاده  يوسف  آقای  عليه  دار(  هوشنگ)خانه  فرزند  جنگجو  فرزانه  خانم  له 
غالمعلی)مجهول المكان( در خصوص تعيين نفقه معوقه زوجه از تاريخ 88/8/8 و نفقه 
ضمن  اينجانب  تاكنون  دادخواست(  ثبت  )تاريخ   92/11/26 تاريخ  از  مشترك  فرزند 
مراجعه در وقت مقرر به دفتر محترم آن شعبه و مطالعه پرونده و مالحظه صورت 
جلسه قرار كارشناسی مضبوط در پرونده با مذاكرات صورت گرفته با خواهان به شرح 
ذيل می باشد: خواهان اظهار نمود: در مورخ 87/8/6 به عقد ازدواج همسرم درآمدم و 
ابتدا عقدمان به مدت  اين ازدواج يك فرزند 4 ساله به نام پارسا می باشد در  حاصل 
يك سال و چهار ماه با همسرم در ارتباط بودم و زمانی كه ايشان متوجه شدند من 
اطالعی  هيچ  ايشان  از  بعد  به  زمان  آن  از  و  كرده  رابطه  قطع  من  با  ام  شده  باردار 
ندارم و در طول اين مدت از پرداخت نفقه اينجانبه و فرزند مشترك امتناع نموده اند و 
ساير اظهارات ايشان استماع گرديد. اينجانب كارشناس منتخب پس از استماع اظهارات 
خواهان و با در نظر گرفتن جميع جهات و عوامل موثر در قضيه نفقه معوقه زوجه و 
لغايت   88/8/8 تاريخ  از  زوجه  معوقه  نفقه   -1 می باشد:  ذيل  به شرح  مشترك  فرزند 
 )1/260/000( ماهيانه  و  ريال   )42/000( روزانه  بمأخذ  روز   143 مدت  به   88/12/29
ريال و جمعا )6/006/000( ريال می باشد. 2- نفقه معوقه زوجه از تاريخ 89/1/1 لغايت 
89/12/29 به مدت 12 ماه بمأخذ روزانه )47/000( ريال و ماهيانه )1/410/000( ريال 
لغايت   90/1/1 تاريخ  از  معوقه زوجه  نفقه   -3 ريال می باشد.   )16/920/000( و جمعا 

90/12/29 به مدت 12 ماه بمأخذ روزانه )52/000( ريال و ماهيانه)1/560/000( ريال 
لغايت   91/1/1 تاريخ  از  معوقه زوجه  نفقه   -4 ريال می باشد.   )18/720/000( و جمعا 
91/12/29 به مدت 12 ماه بمأخذ روزانه )62/000( ريال و ماهيانه )1/860/000( ريال 
لغايت   92/1/1 تاريخ  از  معوقه زوجه  نفقه   -5 ريال می باشد.   )22/320/000( و جمعا 
92/12/29 به مدت 12 ماه بمأخذ روزانه )81/000( ريال و ماهيانه )2/430/000( ريال 
لغايت   93/1/1 تاريخ  از  معوقه زوجه  نفقه   -6 ريال می باشد.   )29/160/000( و جمعا 
93/3/30 به مدت 3 ماه بمأخذ روزانه )106/000( ريال و ماهيانه )3/180/000( ريال 
لغايت   88/8/8 تاريخ  از  زوجه  معوقه  نفقه  می باشد.جمع  ريال   )9/540/000( جمعا  و 
نام  به  مشترك  فرزند  نفقه   -1 ب:  می باشد.  ريال   )102/666/000( بر  بالغ   93/3/30
پارسا از تاريخ 92/11/26 )تاريخ ثبت دادخواست( لغايت 92/12/29 به مدت 35 روز 
بمأخذ روزانه )55/000( ريال و ماهيانه )1/650/000( ريال و جمعا )1/925/000( ريال 
می باشد.2- نفقه فرزند مشترك به نام پارسا از تاريخ 93/1/1 لغايت 93/3/30 به مدت 
3 ماه بمأخذ روزانه )72/000( ريال و ماهيانه )2/160/000( ريال و جمعا )6/480/000( 
ريال می باشد. جمع نفقه فرزند مشترك به نام پارسا از تاريخ 92/11/26 لغايت 93/3/30 
بالغ بر )8/405/000( ريال می باشد. الزم به ذكر است در صورتی كه خوانده در اين 
مدت مبالغی را بابت نفقه معوقه خواهان و فرزند مشترك پرداخت نموده باشد با ارائه 
اسناد و مدارك معتبر مبالغ پرداختی از نفقه تعيين شده ايشان كسر می گردد. ضمنا 
در صورتی كه مبالغی بابت درمان پزشكی و بيمارستانی برای خواهان به وجود آمده 
آتی خواهان  نفقه  است  ذكر  می گردد.شايان  افزوده  نفقه وی  به  پرداختی  مبالغ  باشد 
پايان سال جاری  از تاريخ 93/4/1 لغايت  )در صورت استحقاق وی به دريافت نفقه( 
نام  به  مشترك  فرزند  نفقه  و  ريال   )3/180/000( ماهيانه  و  ريال   )106/000( روزانه 
می گردد.م الف:9272  برآورد   )2/160/000( ماهيانه  و  ريال   )72/000( روزانه   پارسا 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

240334 شماره دادنامه: 9309970353700575 شماره پرونده: 9209980362001864 
وحيد-خ  بلوار  نشانی  به  كريم پور  قوام  آقای  شاكی:   921557 شعبه:  بايگانی  شماره 
اتهام:  مجهول المكان  نشانی  به  كريم پور  داوود  آقای  متهم:  خزر-پ526  خاقانی-بن 
زير  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسيدگی  پرونده  محتويات  بررسی  با  گردشكار:  تهديد 
مبادرت به صدور رای مينمايد. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای داوود كريم پور 
فرزند قوام داير بر تهديد به تخريب و آتش سوزی موضوع شكايت آقای قوام كريم پور 
با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شكايت شاكی 
اظهارات شهود معرفی شده از ناحيه شاكی و عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه 
به  مستندا  و  دانسته  محرز  را  نامبرده  به  انتسابی  بزه  دادگاه  دفاع  جهت  دادرسی 
ماه حبس  به تحمل شش  را  متهم موصوف  تعزيرات مصوب 1375  قانون  ماده 669 
تعزيری محكوم می نمايد رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه محترم 
دادگاه  111 شعبه  دادرس  حسينی  می باشد.م الف:9220  اصفهان  استان  نظر   تجديد 

عمومی جزايی اصفهان 
ابالغ رای 

240335 شماره دادنامه: 9309970353700625 شماره پرونده: 9109980362600669 
پيربكران- نشانی  به  احمدی  ابراهيم  آقای  شاكی:   921317 شعبه:  بايگانی  شماره 
افتراء  اتهام:  مجهول المكان  نشانی  به  احمدی  حميد  آقای  متهم:  خوانسارك  روستای 
گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای حميد احمدی داير بر افترا نسبت به آقای ابراهيم 
احمدی با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شكايت 
دفاع  دادرسی جهت  جلسه  و  دادسرا  در  متهم  عدم حضور  و  اظهارات شهود  شاكی 
دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز دانسته و مستندا به ماده 697 قانون تعزيرات 
مصوب 1375 متهم موصوف را به تحمل پنجاه ضربه شالق تعزيری محكوم می نمايد 
رای صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و 
پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان 

می باشد.م الف:9219 حسينی دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 



رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله:
كس��ى كه روزه او را از غذاهاى مورد عالقه اش 
باز دارد بر خداس��ت كه به او از غذاهاى بهشتى 

بخورانند و از شراب هاى بهشتى به او بنوشاند.
 گياه افدرا و الغری

2440 موضعى !

1636

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

سالمت

دوشنبه  30 تیر  1393 |23 رمضان   1435
شماره  1356 / 8 صفحه | قیمت:500 تومان

No. 1356 , july  21 ,2014
8 Pages

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

برای میلیون ه��ا نفر از مردم دنیا، س��وار هواپیما ش��دن و 
پرواز کردن با آن از ترس��ناک ترین کارهایی اس��ت که آنها 
می توانند تصورش را بکنند. براساس آخرین پژوهش های 
صورت گرفته ترس از پرواز ، رتبه س��وم را درمیان 10 ترس 
رایج در دنیا به خود اختصاص داده است و مردم همه روزه 
برای غلبه بر ای��ن ترس خ��ود در حال کوش��ش و مبارزه 

کردن 29 برابر از هس��تند. طبق آمار و ارقام پرواز 
هزاران هزار س��فر با خودرو امن تر است. 
ب��ه پرواز به ط��ور روزانه ، به موقع  و 

سالمت صورت می گیرد، با این 
وجود میلیون ها نف��ر همچنان از 

پرواز وحشت دارند.
 ای��ن مس��افران راه حل های��ی نظیر 
اس��تفاده از داروه��ای آرام بخ��ش و 
مس��کن ها را برای غلبه بر ترسش��ان 

بر می گزینند. این داروها باعث می شود مسافر در طول پرواز 
به خواب رفته و استرس ناشی از پرواز او هم به این شکل از 
بین برود. اما راه های بهتری هم برای غلبه بر این ترس وجود 
دارد؛ روانشناس��ان 4 الگوی فکری را در افرادی که ترس از 
پرواز دارند، شناسایی و تکنیک هایی را برای مبارزه با آن ها 

معرفی کرده اند.

قدرت انرژی منفى
زمانی که فرد نس��بت به بد بودن موقعیتی ک��ه در آن قرار 
گرفته است، دچار نوعی وسواس فکری می شود و این افکار 
منفی بر او غلبه می کند، روانشناسان معتقدند که بهترین 
راه برای مبارزه ب��ا این الگوی فکری، این اس��ت که به یک 
نکته مثبت فکر کند. مانند منظره  بیرون از پنجره هواپیما 
یا فیلمی که در مانیتور روبه روی تان در حال نمایش است؛ 
این نکته هر آنچه باشد افکار شما را به بیرون از موقعیتی که 

در آن قرار دارید هدایت و شما را آرام می کند.

خودت را سرزنش کن!
زمانی که فرد بر شکس��ت هایش تمرکز ک��رده و به آن ها 
اجازه می دهد ترس��ش را بیش از پیش تقویت کند در این 
حالت فرد می تواند خود را حتی به دلیل ترسی که از پرواز 
دارد مالمت کند اما بهترین راه برای غلبه بر سرزنش خود 
چیس��ت؟ به یاد خود بیاورید که همین تصمیمی که شما 
مبنی بر مسافرت با هواپیما گرفته اید در حقیقت به نوعی 
موفقیت و دستیابی بزرگی برایتان به حساب می آید و این 

نقطه آغاز یک فرآیند آهسته و پیوسته برای غلبه کامل 
بر این ترس است.

تسليم نشو
زمانی که فرد ناامیدانه احساس می کند هیچ تسلط 

و کنترلی بر شرایط و محیطی که در آن قرار گرفته 
ندارد ، ذهن وی از ش��دت ترس ، فلج شده و او به هیچ 
عنوان نمی تواند آرامش یابد. بهترین راه برای غلبه بر 

این نوع ترس این است که به یاد خود بیاورد بر موقعیتی که 
در آن قرار دارد تس��لط دارد. ش��ما بر نفس کشیدن خود و 
استفاده از تکنیک های آرام بخش ماهیچه ای، تسلط دارید 

و از این طریق می توانید بر استرس خود غلبه کنید.

منتظر فاجعه نباش
در این حالت، ترس��ی که در فرد 
وجود دارد، باعث می ش��ود که او 
در رابطه با بد ب��ودن موقعیتی 
که در آن قرار دارد یا قرار خواهد 
گرفت، خیال بافی کند. افرادی که 
ترس از پرواز دارن��د می گویند این نوع 
ترس، که تصور کردن فاجعه ای است 
که از دید آمار و ارقام احتمال وقوعش 
تقریبا وجود ندارد، رایج ترین الگوی فکری 

ترس برای آن ها به شمار می آید.
 بهترین راه برای غلبه بر این نوع ترس این است که شخص 
ترس خود را بپذیرد و آن را به چالش بکش��د. زمانی که بر 
چنین ترسی که در شما به  وجود آمده غلبه کردید یا زمانی 
که در مقابل مشکالتتان قد علم کرده و ایستادید را به خاطر 

بیاورید.

ترس از پرواز را چگونه از دلمان بيرون کنيم؟

مطالعه ص��ورت گرفته توس��ط محققان موسس��ه فناوری 
ماساچوست )MIT( نشان می دهد، رطوبت موجود در هوا 
می تواند برای شارژ کردن تلفن همراه یا تبلت مورد استفاده 

قرار بگیرد.
محققان موسس��ه فناوری ماساچوس��ت س��ال گذشته در 
تحقیقات خ��ود دریافتند، در هنگام پ��رش خود به خودی 
قطرات آب از سطوح بشدت  آب گریز در حین میعان، امکان 
دستیابی به مقادیر کمی بار الکتریکی در حین این فرآیند 

وجود دارد.
نتایج مطالعه جدید این محققان نشان می دهد، از این انرژی 
الکتریسیته می توان برای شارژ دستگاه های کوچک مانند 

تلفن همراه یا تبلت استفاده کرد.
این فرآیند به میعان وابس��ته ب��وده و نیاز ب��ه یک محیط 
مرطوب، همچنین یک منبع درجه حرارت سردتر از هوای 

اطراف – مانند غار یا رودخانه – دارد.
چنین سیستمی شامل مجموعه ای از صفحات فلزی مسطح 
چند الیه است که عالوه بر شارژ دستگاه ها از طریق رطوبت 

موجود در هوا، قادر به تولید آب سالم و تمیز است.
از طریق این فرآیند امکان دستیابی به یک میکرو وات یا یک 
میلیونیوم وات برق در هر س��انتی متر مربع فراهم می شود؛ 
در این حالت یک مکعب ب��ا اضالع 50 س��انتیمتر قادر به 
 ش��ارژ کردن یک تلفن همراه در مدت 12 س��اعت خواهد

 بود.

افراد معموال از یک م��اوس برای کنترل رایانه هایش��ان 
اس��تفاده می کنند ام��ا هم اکنون فن��اوری جدید، عمل 
 م��اوس را ب��ا بهره گی��ری از ژس��ت های دس��ت انجام

 می دهد.
 )Thalmic Labs( »شرکت »آزمایشگاه های تالمیک 
در واترلوی کانادا نوعی بازوبند هوشمند را معرفی کرده 
که به افراد امکان کنترل رایانه هایش��ان را با اس��تفاده از 

ژست های دست می دهد.
بازوبند Myo ش��امل حسگرهایی اس��ت که حرکت و 
فعالیت الکتریک��ی عضالت بازوی کارب��ر را اندازه گیری 

می کنند. 
با استفاده از اطالعات دریافتی، سامانه ابداعی حرکات و 
ژست های دست را برای اجرای دس��تورات مرتبط روی 

صفحه رایانه تفسیر می کند.
فن��اوری ارائه ش��ده متف��اوت از کنت��رل گره��ای 
رقیب مانن��د »کینکت مایکروس��افت« عم��ل می کند 
 ک��ه از دوربی��ن ب��رای نظ��ارت بر ح��رکات ف��رد بهره

 می برد.
گفته می شود این سیستم قادر به عملکرد با ویندوز، مک، 
اندروید و iOS اس��ت و از طریق اتصال بلوتوثی »انرژی 
پایین 4.0« به رایانه های سازگار و تبلت ها متصل می شود. 
ابزار جدید دارای باتری لیتیم یون ب��وده و می توان آن را 

شارژ کرد.

ابزار بی س��یم جدی��د به اف��راد امکان می دهد دس��ت 
خویشاوندان و اشخاص محبوبش��ان را از هر جای دنیا 
بفشارند.این س��امانه از فناوری لمسی برای تقلید حس 
فشردن دس��ت توس��ط فردی دیگر از راه دور استفاده 
می کند.سیس��تم Frebble محصول نبوغ »فردریک 
پتریگنانی« اهل آمستردام هلند است؛ وی هم اکنون در 
حال جمع آوری بودجه برای تجاری سازی ابداعش است.

 ابزار بلوتوثی جدید به افراد امکان برقراری ارتباط از راه 
دور را می دهد و به گونه ای طراحی شده که به راحتی در 
دس��ت جای می گیرد و حس گرفتن و فشاردادن دست 

شخص دیگری را شبیه سازی و آن را بازتولید می کند.
 زمانی که Frebble توس��ط شخصی فشرده می شود، 
گجت متناظر نیز به مالیمت فشار را به پشت دست فرد 
دیگر اعمال می کند تا حس گرفتن دس��ت شبیه سازی 

شود.
 س��امانه این عمل را با دو حسگر فش��ار واقع در قسمت 
جلویی انج��ام می دهد تا فش��ار را ثبت کن��د. این ابزار 
همچنی��ن از دو موت��ور ارتعاش��ی در یک ط��رف برای 
واقعی ترکردن حس فش��ردن دس��ت بهره می برد. یک 
ال ای دی چندرنگ��ی نی��ز وضعی��ت اتصال و فش��ردن 
قریب الوقوع دس��ت را نش��ان می دهد. این فن��اوری را 
می توان به هم��راه خدمات ویدیویی مانند اس��کایپ و 

Google Hangouts استفاده کرد.

 شارژ تلفن همراه
 با یک قطره آب!

بازوبند جدید جایگزین 
ماوس مى شود

 دست عزیزانتان را 
از راه دور بفشارید

افدرا گیاهی است که قدمتی طوالنی برای درمان 
بسیاری از بیماری ها و کاهش وزن دارد، اما اخیراً 
تحقیقات صورت گرفته نش��ان می دهد که این 
ماده اثرات خطرناکی بر سیس��تم عصبی و قلب 

و عروق دارد...
افدرا چيست؟

افدرا ماده ای اس��ت ک��ه از گیاهی با ن��ام افدرا 
س��ینیکا گرفته می ش��ود که یک گی��اه دارویی 
چینی اس��ت و ب��ه ط��ور س��نتی در داروهای 
 چین��ی اس��تفاده می ش��ود. ن��ام چین��ی آن

 MA HUANG )ماهوانگ( است و ماده موثر 
موجود در ای��ن گیاه افدرین می باش��د. افدرین 
ترکیب ش��به آمفتامینی بس��یار قوی است که 
هم سیستم عصبی و هم سیستم قلبی عروقی را 
تحت تأثیر قرار می دهد. بیش از 40 گونه از این 
گیاه در سرتاسر جهان شناس��ایی شده اند. گیاه 
افدرا از مواد ش��یمیایی متعددی تش��کیل شده 
اس��ت که از جمله آن: افدرین، پس��ودوافدرین، 
نورپس��ودوافدرین، نورافدرین، متی��ل افدرین، 
تانن، هیدروکسی کینورنیک اسید، کوئینولین 
و ... را می ت��وان نام ب��رد. در حقیق��ت افدرین و 
پس��ودوافدرین با افدرا متفاوت هس��تند و گیاه 
کامل افدرا اثرات مالیم تری به نس��بت افدرین 
و پسودوافدرین استخراج شده از این گیاه دارند. 
این اختالف همانند تف��اوت گیاه قهوه و کافئین 

خالص است.
 اثرات درمانى افدرا

گیاه افدرا برای م��دت بیش از 2 هزار س��ال در 
سرزمین های شرقی آس��یا برای درمان بسیاری 
از بیماری ها استفاده شده است. گیاه افدرا دارای 
اثرات ضد التهاب��ی و ضد آرتریت اس��ت و برای 
درمان برونشیت، آسم، سرماخوردگی، آنفلوانزا، 
سردرد، سرفه، تب باال، ادم، بیماری های مفصلی 
و اس��تخوانی و ... به فراوانی مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. عالوه ب��ر افدرین این گیاه سرش��ار از 
تانین است که اثرات محافظت کننده در نارسایی 

کلیوی دارد.
افدرا و الغری موضعى

ام��روزه اف��درا در مکمل ه��ای الغری ب��ه طور 
گسترده استفاده می شود. اگر روزانه 500 کالری 
کمتر از حالت عادی مصرف کنید و از گیاه افدرا 
هم استفاده کنید، افدرین موجود در گیاه افدرا 
کم��ک می کند تا هفت��ه ای نی��م کیلوگرم وزن 
کم کنید. مطالعات نش��ان می دهد که این گیاه 
کمک می کند تا چربی های ناحیه شکم راحت تر 

سوزانده شود.
کاهش اشتها با کمک افدرا  

ماده ش��یمیایی افدرین که در گیاه افدرا موجود 
اس��ت بر سیس��تم اعصاب مرکزی موثر است و 
مراکز سرکوبگر اشتها را در مغز فعال می کند. در 
نتیجه با مصرف این گیاه، اش��تهای شما محدود 
می ش��ود و به ش��ما کمک می کند تا احس��اس 
گرسنگی کمتری داشته باشید. ممکن است شما 
در فاصله ناهار تا شام نیازی به مصرف میان وعده 
نکنی��د و در این مدت گرس��نه نش��وید و نهایتاً 
کنترل بیش��تری بر زمان های ص��رف غذایتان 

خواهید داشت. 
 افدرا یک چربى سوز طبيعى

افدرین و پسودوافدرین موجود در برگ های این 
گیاه، منجر به افزایش متابولیسم بدن و فعالیت 
قلب و مغ��ز می ش��وند. در نتیجه س��طح انرژی 
بدن افزایش می یابد. هم��ه این ها به علت اثرات 
گرمازایی ناشی از افدرین اس��ت. این گرمازایی 
منجر به افزایش تجزیه چربی های ذخیره شده و 

افزایش مصرف انرژی در بدن می شود.
چگونه از افدرا استفاده کنيم؟

اگر از گیاه افدرا استفاده می کنید، از یکی از منابع 
حاوی کافئین مانند قهوه در کنار آن اس��تفاده 
نمایید و همچنین در صورت مصرف افدرا از آب 
زیادی اس��تفاده کنید تا مواد خطرزای موجود 
در گیاه هرچه زودتر از بدن خارج ش��ود. الزم به 
ذکر اس��ت، 88 درصد آن بعد از 4 ساعت و 97 
درصد آن بعد از 48 ساعت از طریق ادرار از بدن 
خارج می شوند. در ضمن از افدرا در هنگام شب 
اس��تفاده نکنید، زیرا این گیاه به خواب رفتن را 
مشکل می سازد و ممکن است مشکالت خواب یا 

بی خوابی برایتان به همراه داشته باشد.
اثرات جانبى افدرا

تا قبل از سال 2005 افدرا یک ماده قانونی و مجاز 
به حس��اب می آمد؛ اما بعد از تحقیقات متعدد و 
گزارش های مختلف مبنی بر عوارض خطرناک 
این گیاه، دو ماده اف��درا و افدرین به عنوان مواد 
خطرناک شناسایی شدند و توسط سازمان غذا و 
داروی آمریکا ممنوع گردیدند؛ و اکنون بسیاری 
از ش��رکت های خارجی در ترکی��ب مکمل های 

الغری خود از این گیاه استفاده نمی کنند.
چند مورد از عوارض این گیاه در زیر آمده است:

عوارض ناش��ی از افزایش س��طح انرژی در بدن 
مانند اضط��راب، افزایش تعری��ق، گرگرفتگی، 

اختالالت خواب و بی خوابی.

صاحب امتیاز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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خدایا شستش��ویم ده در این ماه از گناهان و پاکم کن در آن 
از عیب ها و آزمایش کن در آن، دلم را به پرهیزکاری دل ها 

ای نادیده گیرنده لغزشهای گنهکاران

داستان جالب خر دانا
یک روز یک مرد روستایي یک کوله بار روي خرش گذاشت و 

خودش هم سوار شد تا به شهر برود.
خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار بود و در صحرا پاي خر 
به س��وراخي رفت و به زمین غلطید. بعد از اینکه روستایي به 
زور خر را از زمین بلند کرد معلوم شد پاي خر شکسته و دیگر 

نمي تواند راه برود.
روستایي کوله بار را به دوش گرفت و خر پا شکسته را در بیابان 

ول کرد و رفت.
خر بدبخت در صحرا مانده بود و با خود فکر مي کرد که »یک 
عمر براي این بي انصاف ها بار کشیدم و حاال که پیر و دردمند 
ش��ده ام مرا به گرگ بیابان مي س��پارند و مي رون��د.« خر با 
حس��رت به هر طرف نگاه مي کرد و یک وقت دید که راستي 

راستي از دور یک گرگ را مي بیند.
خر فکر کرد»اگر مي توانستم راه بروم، دست و پایي مي کردم 
و کوششي به کار مي بردم و شاید زورم به گرگ مي رسید ولي 
حاال هم نباید ناامید باشم و تس��لیم گرگ شوم. پاي شکسته 
مهم نیست. تا وقتي مغز کار مي کند براي هر گرفتاري چاره 
اي پیدا مي شود.« نقشه اي را کشید، به زحمت از جاي خود 
برخاست و ایستاد اما نمي توانست قدم از قدم بردارد. همین 
که گرگ به او نزدیک ش��د خ��ر گفت:»اي س��االر درندگان، 
سالم.«گرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت:»سالم، چرا اینجا 
خوابیده بودي؟« خر گفت: »نخوابیده بودم بلکه افتاده بودم، 
 بیمارم و دردمندم - ول��ي پیش از مرگم ی��ک خواهش از تو 

دارم.«
گرگ پرسید:»خواهش؟ چه خواهشي؟«

خر گفت:»ببین اي گرگ عزیز، مرگ من خیلي نزدیک است و 
گوشت من هم قسمت تو است، چرا که اکنون دست و پاي من 
دارد مي لرزد و زورکي خودم را نگاه داشته ام و تا چند لحظه 
دیگر خودم از دنیا مي روم. در عوض من هم یک خوبي به تو 
مي کنم و چیزي را که نمي داني و خبر نداري به تو مي دهم 

که با آن بتواني صد تا خر دیگر هم بخري.«
گرگ گفت:»خواهش��ت را قب��ول مي کنم ول��ي آن چیزي 
 که م��ي گوی��ي کجاس��ت؟ خ��ر را ب��ا پول م��ي خرن��د نه

 با حرف.«خر گفت:»صحیح است من هم طالي خالص به تو 
مي دهم. خوب گوش کن، صاحب من یک ش��خص ثروتمند 
اس��ت و آن قدر طال و نقره دارد که نپرس،آنوقت چون خیلي 
خاطرم عزیز بود همیشه نعل هاي دست و پاي مرا هم از طالي 
خالص مي ساخت و من امروز تنها و بي اجازه به گردش آمده 
بودم که حالم به هم خورد. حاال که گذشت ولي من خیلي خر 
ناز پرورده اي هستم و نعل هاي دست و پاي من از طال است 
و تو که گرگ خوبي هس��تي مي تواني این نعل ها را از دست 
 و پایم بکني و با آن صدت��ا خر بخري. بیا ن��گاه کن ببین چه

 نعل هاي پر قیمتي دارم!«همان طور که دیگران به طمع مال 
و منال گرفتار مي شوند گرگ هم به طمع افتاد و رفت تا نعل 
خر را تماش��ا کند. اما همین که به پاهاي خر نزدیک شد خر 
وقت را غنیمت شمرد و با همه زوري که داشت لگد محکمي 
به پوزه گرگ زد و دندان هایش را در دهانش ریخت و دستش 
را شکست.گرگ از ترس و از درد فریاد کشید و گفت:»عجب 

خري هستي!«
خر گفت:»عجب که ندارد، ولي مي بیني که هر دیوانه اي در 
 کار خودش هوش��یار است. تا تو باش��ي و دیگر هوس گوشت

 خر نکني!«گرگ شکس��ت خورده ناله کن��ان و لنگان لنگان 
از آنجا فرار کرد. در راه روباهي به او برخورد و با دیدن دس��ت 
ش��ل و پوزه خونین گرگ از او پرسید:»اي س��رور عزیز، این 
 چه حال است و دست و صورتت چه شده، شکارچي تیرانداز 
کجا بود؟«گرگ گفت:»شکارچي تیرانداز نبود، من این بال را 
خودم بر سر خودم آوردم.«روباه گفت:»خودت؟ چطور؟ مگر 

چه کار کردي؟«
گرگ گفت:»هیچي، آمدم ش��غلم را تغیی��ر بدهم و این طور 

و قصاب��ي ب��ود، زرگري و ش��د، کار من سالخي 
امروز رفتم نعل بندي آهنگري بلد نبودم ولي 

کنم!«

دعای روز بيست و سوم 

داستان  پند آموز

عکس نوشت

 مجسمه 
 کارگران 
سم پاشى در آلمان 
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