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»روزی روزگاری«
 کجا تو را می بینیم

مک دونالد
 به ایران می آید

مجلس قدردان تیم مذاکره 
کننده است
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»توافق هسته ای«،  احتمال
 حمله به ایران را افزایش داد

بازرسی های سرزده از تاسیسات هست��ه ای ایران گزینه 
نظامی را تقویت می کند؛  زیرا آمریکا و متحدانش نقشه ای 

بهتر از برنامه هسته ای ایران در دست خواهند داشت....

  برگزاری مسابقات تریال قهرمانی
 در بستر زاینده رود 

مسابقه دوچرخه سواری تریال قهرمانی استان اصفهان، 
در بستر زاینده رود برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران 
و عموم مردم قرار گرفت.این مسابقه ب��ه میزبانی هیات 
دوچرخه سواری شهرستان اصفهان و با همکاری مدیریت 

پارک...

تولید نسل دوم ماهی خاویاری 
»بیگ بستر«

پژوهشگران مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای  
خزر با استفاده از روش تکثی��ر مصنوعی نسل اول ماهیان 
خاویاری » بیگ بستر« را تولید کردند و در سال جاری نیز 

موفق شدند نسل دوم این گونه ماهی خاویاری...

یونسکو،  اجازه ساخت مترو 
در زیر میدان نقش جهان را

 خواهد داد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه یونسکو 
با حفظ شرایط فن��ی اجازه ساخت و س��از مجدد به 

متروی اصفهان...

سه سال حبس برای 
متخلف تیرانداز

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری 
گفت: محکومیت متخل��ف سابقه داری که در منطقه 
حفاظت شد��ه شیدا، اقد��ام به تیراند��ازی به سمت 

ماموران یگان حفاظت محیط زیست...

بازتاب  بیانات رهبر انقالب  در رسانه های جهان

چشم مصلی به حضور مردم روشن شد
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 پخش سریال »آمین« ب��ه کارگردانی بهرن��گ توفیقی و
 تهیه کنندگ��ی ج��واد نورزبیگی ب��ه تعوی��ق افتاد.جواد 
نوروزبیگی،  تهیه کننده سریال »آمین« ، در خصوص زمان 
پخش سریال »آمین« گفت: با توجه به اینکه قرار بود این 
سریال در هفته ناجا پخش شود؛  اما به دالیلی پخش سریال 
به تعویق افتاد.وی ادام��ه داد: این سریال ب��ه دلیل عدم 
حمایت مالی و پرداخت نشدن اقساط تعیین شده به پخش 
نمی رسد و امیدوارم ای��ن مشکل برطرف شود تا بتوانیم به 
زمان پخ��ش برسیم.تصویربرداری این سری��ال پلیسی با 
مشارکت ناجی هنر خردادماه سال گذشته به کارگردانی 
منوچهر هادی،  در تهران آغاز شد و در مهرماه فاز اول آن 

به پایان رسید. سپس بع��د از وقفه ای سه 
ماهه فاز دوم این 
اثر را بهرنگ 

پخش سریال »آمین« به تعویق افتاد



ش��اخه القاعده در کش��ورهای مغرب عربی،  مس��وولیت حمله 
تروریستی و کشتار 14 سرباز الجزایری را بر عهده گرفت.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، روزنامه »الخبر« الجزایر، به 
نقل از منابع نظامی و امنیتی تأکید کرد که این سربازان به دست  
یک گروه تروریس��تی در ج��اده منتهی به منطق��ه ای در جنوب 
اس��تان »عین الدفلی« در 140 کیلومتری جنوب غرب الجزیره 

کشته شدند.
القاعده مس��وولیت این جنایت را برعهده گرفت و مدعی شد که 

این حمله را در واکنش به کشته شدن عناصرش انجام داده است.
منطقه عین الدفلی،  یکی از پایگاه های اصلی گروه های تندرو در 
دهه هفتاد قرن گذش��ته بود؛ البته ظرف دهه گذشته آرامش به 

این منطقه بازگشت.
حمالت خش��ونت بار گروه های تندرو طی س��ال های اخیر در 

الجزایر کاهش یافته بود.
بر اساس بیانیه های وزارت دفاع الجزایر، در نیمه اول سال 2015 

صد و دو تن از عناصر مسلح کشته، بازداشت و یا تسلیم شدند.

 س��خنگوی جنب��ش انص��اراهلل یم��ن،  ضم��ن محک��وم کردن
 س��ازمان ملل برای گرفتار ک��ردن یم��ن در دام آتش بس اعالم 
کرد متجاوزان پیش��روی محدودی در یمن داشته اند.به گزارش 
گروه بین الملل باش��گاه خبرنگاران جوان به نق��ل از المیادین، 
س��خنگوی جنبش انصاراهلل یمن تاکید کرد:  متجاوزان خارجی 
به اهداف خود در این کشور نخواهند رس��ید. محمد عبدالسالم 
گف��ت: »تجاوز ب��ه یمن به ج��ز قت��ل و ویرانی نتیج��ه دیگری 
نداشته است. تحوالت در عدن نش��ان داد مزدوران، متجاوزان و 

اعضای القاعده از محبوبیت مردمی برخوردار نیس��تند. پیشروی 
 محدود ای��ن م��زدوران در مناطق کوچک، به هی��چ وجه معادل

هزینه های هنگفت و پوش��ش گس��ترده هوایی و دریایی از آنها 
نیست.«وی از این مساله که سازمان ملل ائتالف عربستان سعودی 
را مس��وول نقض آتش بس اع��الم نکرد، انتقاد کرد. س��خنگوی 
انصاراهلل گفت: » موضع گیری س��ازمان ملل، این س��ازمان را در 
ادامه تجاوز به یمن دخالت دارد. سازمان ملل نقش فریبکارانه ای 

را برای گرفتار کردن یمن در دام آتش بس ایفا کرد.«

بیانات مهم رهبر انقالب در خطبه های نماز عید سعیدفطر بازتاب 
گسترده ای در رسانه های منطقه ای و بین المللی داشته و این 
جمله ایشان که » سیاست ایران هرگز در مقابل دولت مستکبر 
آمریکا تغییر نخواهد کرد«  مورد توجه این رسانه ها قرار گرفت.

پایگاه خب��ری الغدپرس تیتر» سیاس��ت ایران ب��ر ضد دولت 
مس��تکبرآمریکا هرگز تغییر نخواهد کرد«  را برای بیانات امام 

خامنه ای انتخاب کرد.
ای��ن س��ایت عراق��ی نوش��ت: آی��ت اهلل عل��ی خامن��ه ای 
 رهب��ر معظ��م ای��ران تاکی��د ک��رد:  تواف��ق هس��ته ای

)جم��ع بن��دی مذاک��رات هس��ته ای( هرگ��ز سیاس��ت 
ای��ران در مقابل دول��ت مس��تکبر آمری��کا و سیاس��ت ایران 
 ب��رای حمای��ت از دوس��تانش در منطق��ه را تغیی��ر نخواهد

 داد.
این رسانه با اشاره به شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل 
ملت ایران که مق��ام معظم رهبری هم در ابت��دای خطبه های 
نماز عید فطر به آن اش��اره کردند افزود:  آیت اهلل خامنه ای بار 
دیگر خطوط قرمز نظام ایران را مورد تاکید قرار دادند تا هرگونه 
احتمال بهبود در روابط میان ایران و آمریکا در آینده کاهش یابد.

این رس��انه همچنین از قول آیت اهلل العظمی خامنه ای نوشت: 
ما درباره مسائل دو جانبه، منطقه ای و جهانی هیچ مذاکره ای با 
آمریکا نخواهیم داشت؛  مگر در موارد استثنا همچون هسته ای 
که قبل از این هم سابقه داشته است. سیاست های ما وآمریکا در 
منطقه صد و هشتاد درجه اختالف دارد؛  بنابراین چگونه می توان 

با آنها گفت وگو و مذاکره کرد.

این رسانه همچنین به تقدیر رهبر معظم انقالب از تالش های 
دولت و تیم مذاکره کننده هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران 

اشاره کرد.
تاکید مقام معظ��م رهبری بر حف��ظ توانمن��دی دفاعی مورد 
 توجه این رسانه عراقی قرار گرفت که در این زمینه آورده است:

 آیت اهلل خامنه ای تصریح کرد: به فضل الهی قابلیت های دفاعی 
و حریم امنیت کشور حفظ خواهد شد و جمهوری اسالمی هرگز 

تسلیم زیاده خواهی دشمنان نخواهد شد.
بیان��ات رهب��ری در خبرگ��زاری رس��می سوریه)س��انا(،  هم 
بازتاب داشت و این رس��انه، تاکید مقام معظم رهبری بر ادامه 
حمایت ایران از ملت و دولت س��وریه، عراق و مقاومت لبنان و 
 فلس��طین را به عنوان تیتر در ابتدای بیان��ات معظم له انتخاب

 کرده است.
سانا نوش��ت: رهبر انقالب اس��المی ایران تاکید کرد:  ایران به 
 حمایت از ملت و دولت سوریه، عراق و مقاومت لبنان و فلسطین و

 ملت ه��ای مظلوم یم��ن، بحرین و فلس��طین ادام��ه خواهد 
 داد و تصوی��ب ی��ا ع��دم تصوی��ب مت��ن تواف��ق هس��ته ای
 )جم��ع بن��دی مذاک��رات( می��ان ای��ران و کش��ورهای

 پنج به عالوه یک،  هرگز مانع ادامه حمایت ایران از دوستانش 
در منطقه نخواهد شد.

این رس��انه س��وری در ادامه از قول رهبر معظم انقالب نوشت: 
متأسفانه دست های نامبارک و س��یه کار، ماه مبارک رمضان را 
برای بس��یاری از ملت های منطقه در یمن، بحرین، فلسطین 
و سوریه، تلخ و سخت دش��وار کردند که این مسائل برای مردم 

ایران مهم است. سانا نوشت:  آیت اهلل خامنه ای تاکید کرد ما از 
هیچ جنگی اس��تقبال و هیچ جنگی را آغاز نمی کنیم؛  اما اگر 
جنگی روی دهد آن کس که از نبرد سرشکسته خارج می شود،  

آمریکای متجاوز و جنایتکار است.
این رسانه سوری افزود: آیت اهلل خامنه ای با تشکر از مسووالن 
مذاکره کننده ایرانی تاکید کرد : تصویب جمع بندی مذاکرات 
بای��د از طریق س��ازوکارهای قانونی انجام ش��ود واگر این متن 
تصویب ش��ود، ایران هرگز اجازه سوء اس��تفاده از آن را نخواهد 
 داد و هرگ��ز در براب��ر طمع ورزی دش��منان تس��لیم نخواهد

 شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به دس��ت اندر کاران بررسی 
»متن تهیه شده هسته ای« تأکید کردند: براساس مصالح کشور 
و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهی��د،  تا بتوانید حاصل 

بررسی ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهید.
تاکید رهبر انق��الب بر این که سیاس��ت ای��ران در برابر دولت 
مس��تکبر آمریکا هرگز تغییر نخواهد کرد مورد تاکید سانا قرار 

گرفت.
سانا افزود: رهبر انقالب اس��المی ایران تصریح کرد:  مسووالن 
آمریکایی همچنان ادعاهای زیادی بر اساس مشکالت داخلی 
خود مطرح می کنن��د و این ادعا را مطرح ک��رده اندکه ایران را 
تسلیم کرده اند و مانع دستیابی آن به سالح هسته ای شده اند، 
اما واقعیت چیز دیگری است و آن این است که سالح هسته ای 
در ایران ربطی به مذاکرات با آمریکا و دیگران ندارد و آنها خوب 
این مساله را می دانند و ما براساس مبانی اسالم، فتوای حرمت 
تولید س��الح هس��ته ای داده ایم و برای تولید این سالح، مانع 

شرعی داریم .
خبرگ��زاری س��وریه اف��زود:  آی��ت اهلل خامن��ه ای تاکید کرد 
ش��ش کش��ور بزرگ جهان تالش می کنند ایران را از پیگیری 
 صنعت هس��ته ای باز دارند و همانگونه که برخی گفتند پیچ و 
مه��ره ه��ای هس��ته ای ی��ران را ب��ه کل��ی ب��از کنن��د؛  اما 
ام��روز مجب��ور ش��ده اند گ��ردش چن��د ه��زار س��انتریفیوژ 
و ادام��ه تحقی��ق و توس��عه را در ای��ران بپذیرن��د و 
 تحم��ل کنن��د و ای��ن، معنای��ی ج��ز اقت��دار مل��ت ای��ران 
ندارد.س��انا در ادامه نوش��ت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ه این نکته 
اش��اره کرد که ب��اراک اوباما ، ریی��س جمهور کنون��ی آمریکا 
 به چند مورد از اش��تباهات گذش��ته این کش��ور در قبال ایران

)از جمله کودتای بیس��ت و هش��ت مرداد و حمایت از صدام( 
 اعتراف ک��رد و اف��زود اش��تباهات بس��یاری وج��ود دارد که

 آمریکای��ی ها هن��وز حاضر نیس��تند ب��ه آنها اعت��راف کنند 
و چندی��ن س��ال بع��د، ریی��س جمه��ور دیگ��ری در آمریکا 
 خواه��د آم��د و به اش��تباهات کش��ور خ��ود اعت��راف خواهد

 کرد.
س��انا در پایان اف��زود:  در نماز عی��د فطر، مس��ووالن بلندپایه 
 ایرانی و عدنان محمود،  س��فیر س��وریه در ته��ران هم حضور

داشتند.

بازتاب بیانات رهبر انقالب در رسانه های جهان
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محمد جواد ظریف در مصاحبه با رسانه آمریکایی خطاب 
به آمریکایی ها گفت:  مردم ای��ران دو ویژگی دارند؛ یکی 
مقاومت در برابر فشار و دیگری دادن پاسخ مثبت به احترام. 
وی در پاسخ به س��وال خبرنگار نیویورکر درباره اینکه روز 
امضای توافق چه ش��کلی بودگفت: رهبر معظم گفتند که 
اگر آمریکا جدیت داشته باش��د و زبان زور و تهدید را کنار 
بگذارد و آماده توافق بر اس��اس احترام متقابل در موضوع 
برنامه هسته ای باشد، در این صورت ما هم گزینه های دیگر 
را بررس��ی خواهیم کرد. این یک پیش��نهاد بسیار مهمی 

روی میز است. 
وی در ادامه افزود: روز بع��د از توافق، کارهای زیادی برای 
بسیاری از افراد برای اجرایی کردن توافق وجود دارد و این 
یک فرایند بزرگی هم در ایران و به ویژه در آمریکاست؛  چرا 
که برخی از افراد به تحریم ه��ا عادت کرده و خو گرفته اند، 
سازوکارهای بوروکراتیک شکل گرفته و شغل های ایجاد 
شده که ما امیدواریم اینها برداشته ش��وند. از نظر من این 
سرپوشی است که بس��یاری از افراد را قادر به پنهان کردن 

مشکالت و معضالت واقعی منطقه ما کرده است.

عادل الجبیر،  وزیر خارجه س��عودی گف��ت:  ایران توافق 
هسته ای را در جهت بهبود معیشت شهروندانش استفاده 
کند و نه برای ماجراجویی در منطقه. به گزارش » انتخاب« 
وی ادامه داد: عربستان توافق هسته ای را بررسی می کند 
و تالش دارد پاسخ سواالتش را از کشورهای بزرگ بگیرد. 
الجبیر همچنین مدعی ش��د، اگر ای��ران در منطقه دچار 
اشتباهی شود عربس��تان در مقابل آن خواهد ایستاد. وزیر 
خارجه سعودی گفت: همه کشورهای منطقه خواستار حل 

مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران هستند.

کاندی��دای دوره یازدهم ریاس��ت جمه��وری گفت: 
در جنب��ه اقتص��ادی،  در صورت��ی که دول��ت نتواند 
پول حاص��ل از رفع تحری��م را طوری مه��ار کندکه 
ب��ه تولی��د داخل��ی و اش��تغال بینجامد و ب��ه جای 
آن صرفا به س��مت و س��وی واردات ب��رود این پول 
 بالی��ی خواه��د ب��ود ک��ه ب��ه ج��ان دول��ت و ملت

 م��ی افت��د.
 س��ید محمد غرضی در گف��ت وگو ب��ا »خبرگزاری 
دانش��جو«، ضمن پیش بینی شرایط اقتصادی کشور 
پس از جمع بندی مذاکرات هسته ای اظهار داشت: از 
بعد اقتصادی همان طور که مالحظه می کنید،  تمام 
جریانات اقتصادی جهان چش��م به ایران دوخته اند؛  
آمریکایی ها، اروپایی ها،چین و ک��ره همه و همه در 
انتظار رفع تحریم های ضد ایرانی برای برقراری رابطه 

اقتصادی با کش��ور هس��تند. 
کاندیدای دوره یازدهم ریاست جمهوری اضافه کرد: 
اروپایی ها مدعی هس��تند که ایران چند دهه اس��ت 
از تکنولوژی جه��ان دور افتاده اس��ت و این تصور را 
دارند که در کش��ور ما س��فره ای گس��ترده است که 
 می توان به وس��یله آن اقتصاد کش��ور خ��ود را رونق 

دهن��د.
 وی ادامه داد: امروز بحث آن مطرح اس��ت که پس از 
حصول توافق مبلغی مع��ادل 120 الی 150 میلیارد 
 دالر به کشور تزریق ش��ود و این در حالی است که در

 100  دوره های��ی،  مبلغ��ی مع��ادل س��االنه 
میلی��ارد دالر ب��ه اقتص��اد کش��ورتزریق می ش��د؛  
 ام��ا متاس��فانه ب��ه ج��ای تولی��د ت��ورم ب��ه راه 

می افت��اد. 
غرض��ی در پایان خاطرنش��ان کرد: از آنج��ا که تمام 
کشورها اعم از آمریکا، اروپا، چین و کره درصددند که 
از این توافق و پول های تزریقی به جمهوری اسالمی 
به نفع رونق اقتصاد خود اس��تفاده کنند،  امیدواریم 
دولت یازدهم از ای��ن پول به نفع ملت ش��ریف ایران 
 و در جهت اش��تغالزایی و رونق تولید کشور استفاده 

کن��د..

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از کشف تخلفات 
عدیده ای در حوزه های صنعت نفت و گاز خبر داد و گفت: 
عالوه بر تخل��ف در خرید دکل های نفتی م��واردی نیز در 
خصوص بی انظباطی ه��ای مالی در معام��الت تجهیزات 
زیرس��اختی نفت مش��هود بوده ک��ه ض��رورت تحفص از 
 این حوزه را ایج��اب می کند. موید حس��ینی ص��در،  در

گفت و گو ب��ا خبرگزاری خان��ه ملت، از کش��ف تخلفات 
عدیده ای در حوزه های صنعت نفت و گاز خبر داد و گفت: 
 ضرورت تفح��ص در معامالت صنع��ت نف��ت و گاز برای

 ش��فاف س��ازی مح��ل خ��رج بی��ت الم��ال ضرورت��ی 
 اس��ت ک��ه ب��ه زودی در مجل��س پیگی��ری خواه��د

 شد. 
نماین��ده م��ردم خ��وی و چایپ��اره درمجل��س ش��ورای 
اس��المی، تأکی��د  کردک��ه تخلف��ات گس��ترده ای 
 درح��وزه خریده��ای نفت��ی در دول��ت قب��ل رخ داده

 است.

 دو ويژگی مهم مردم ايران 
از زبان ظريف

تحريم ها علیه ايران
 بايد ادامه پیدا کند 

 توصیه غرضی به دولت
 بعد از رفع تحريم ها

 تخلفات عديده نفتی 
در دولت قبل

شنیده ها 

القاعده ، مسوولیت کشتار سربازان الجزايری را برعهده گرفت سازمان ملل،  در ادامه تجاوز به يمن دخالت دارد

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسات علنی هفته 
جاری خود به بررس��ی 8 طرح و 4 الیحه، س��وال از وزیر 

آموزش و پرورش و... خواهند پرداخت.
همچنین محمد ج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه و علی 
اکبر صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی ای��ران از روند 
مذاکرات جمهوری اس��المی ایران با کش��ورهای 5+1 و 
توافقات فی مابین در دستور جلس��ه علنی روز سه شنبه 
 30 تیرماه به نمایندگان خانه ملت گزارش ارائه خواهند

 داد.
بر این اساس ، دس��تور کار جلسات علنی مجلس شورای 
اسالمی از سه شنبه 30 تاچهارش��نبه 31 تیر ماه 94 به 

شرح زیر است.
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در 
مورد طرح اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
-گزارش کمیس��یون اقتصادی در مورد طرح استفساریه 

قانون پولی و بانکي کشور و ماده)39(آن
-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصالحات بعدی آن 
-گزارش کمیس��یون اجتماعی در م��ورد الیحه تمدید 
مهلت اجراي آزمایشی قانون ارتقاي سالمت نظام اداری 

و مقابله با فساد
-گزارش کمیس��یون قضایی و حقوق��ي در مورد الیحه 

 مبارزه با تأمین مالی تروریسم
-گزارش کمیس��یون اجتماعي در مورد ط��رح بازنگری 
مقررات اداری و اس��تخدامی شهرداری ها و دهیاری های 

کشور 
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح  اساسنامه شرکت 

 ملي نفت  ایران
-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد 
طرح اعمال بخشودگي جرائم موضوع ماده )191( قانون 
مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض  و 

برقراری مالیات غیرمستقیم  قوانین  بودجه  سنوات
-گزارش کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات در 
مورد طرح استفس��اریه ماده)59(  قانون  برنامه  پنج ساله  

پنجم توسعه  جمهوري  اسالمي ایران
-گزارش کمیس��یون اقتص��ادي در مورد الیح��ه اجازه 
مشارکت جمهوری اسالمی ایران در افزایش سرمایه دور 

پنجم بانک توسعه اسالمي 
-گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت 

از صنعت برق کشور
-گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت 

و تعالي خانواده
-سؤاالت آقایان روح اله عباس��پور،  نماینده بویین زهرا 
و آوج و علي ایرانپ��ور نماینده مبارک��ه از وزیر آموزش و 

پرورش
-گ��زارش کمیس��یون صنای��ع  و مع��ادن در خص��وص 
تحقی��ق و تفح��ص از صنع��ت ف��والد کش��ور ب��ه 
 ش��ماره گ��زارش)37( در دس��تور هفت��ه ج��اری قرار

 دارد.
انتخاب ناظران در مجامع و شوراها

1- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به عنوان عضو در شورای فرهنگ عمومی 

2- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
به عنوان عضو ناظر در هیأت امناء مؤسس��ه آموزش��ي و 

تحقیقاتي صنایع دفاعی
3-انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 
به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر مسافرت های خارجي 

کارکنان دولت 

بازرسی های سرزده از تاسیسات هس��ته ای ایران گزینه 
نظامی را تقویت می کند؛  زیرا آمریکا و متحدانش نقشه ای 

بهتر از برنامه هسته ای ایران در دست خواهند داشت.
دو ماه نامه آمریکایی »نش��نال اینترس��ت« در گزارشی 
تحلیلی مدعی شد،  در حالی که توافق هسته ای با ایران 
توسل به گزینه حمله نظامی اسراییل یا آمریکا را کاسته 
اما از س��ویی این توافق قابلیت های آن ه��ا را برای انجام 

چنین ماموریتی افزایش می دهد.
 بر اساس این گزارش، توافق هس��ته ای با ایران در موارد 
مختلفی موجب تقویت به کارگیری گزینه نظامی می شود. 
در یکی از موارد برجسته این توافق،  ایران موافقت کرده 
تاسیس��ات آب س��نگین اراک را باز طراحی کرده تا قادر 
به تهیه پلوتونیوم برای س��اخت بمب هس��ته ای نباشد. 
این کش��ور همچنین متعهد شده قس��مت اعظم ذخایر 
سوخت های راکتور هسته ایش را به خارج صادر کند. این 
کشور همچنین متعهد شده که هرگز تجهیزات مورد نیاز 

ساخت بمب هسته ای را تهیه نکند.
این نشریه نوش��ت: با وجودی که تاسیسات آب سنگین 
اراک برای تخریب مشکل ترین تاسیسات موجود نیست 
اما از لحاظ سیاس��ی چالشی ترین مورد اس��ت؛ زیرا اگر 
تاسیسات آب س��نگین اراک به حالت اصلی عملیاتی در 
تهیه پلوتونیوم می رسید، آنگاه بمباران آن غیر ممکن بود.

»عاموس یادلین« رییس رکن اطالعات ارتش اس��راییل 
پیشترگفته بود که هیچ کس مایل نیست وضعیتی چون 
 نی��روگاه چرنوبیل که بع��د از انفجارش حج��م زیادی از

 رادیو اکتیو در فضای اطراف پخش شد، ایجاد شود.
اگرچه چارچوب گسترده برنامه هس��ته ای ایران آشکار 
شده؛  اما ابعاد و نیز زنجیره تامین مواد مورد نیاز تقریبی 
از دید آمریکا و متحدان��ش جا مانده؛  اما بازرس��ی های 
س��رزده ب��ه آمری��کا و متحدان��ش وضعی��ت اطالعاتی 
 بهتری را برای از میان برداش��تن برنامه هس��ته ای ایران

 می بخشد.
نش��نال اینترس��ت نوش��ت: از همه مهم تر این است که 
توافق جدید هس��ته ای به آمریکا و اس��راییل این فرصت 

را می بخشد تا به بهبود توانایی های شان در انجام حمله 
هوایی بپردازند.

برخی معتقدن��د که ایران بعد از انقض��ای زمان توافق در 
بازه های زمانی 10 یا 15 ساله محدودیت های بسیار کمی 
خواهد داشت؛  اما این مهم نادیده انگاشته شده است که 
آمریکا و اس��راییل نیز بعد از انقضای توافق مش��ابه ایران 

بدون محدودیت خواهند بود.
همچنین در حالی که برنامه هس��ته ای ای��ران یک دهه 
متوقف باق��ی خواهد مان��د، ام��ا آمریکا و اس��راییل در 
 نقطه مقابل به تقویت قابلیت ه��ای نظامی خود خواهند

 پرداخت.
 این ب��ه ویژه ب��رای اس��راییل در برهه کنون��ی که فاقد 
هواپیماها و بمب های مناسب برای انهدام موفق تاسیسات 
فردو که در اعماق زمین در دل کوه جا گرفته است، مهم 
اس��ت. البته آمری��کا دارای قابلیت بمباران بیش��تری تا 
اسراییل است و توانس��ته در دهه گذشته بمب های نفوذ 
کننده 30000 هزار تنی خود را برای نابودی اهداف درون 

زمین چون تاسیسات فردو بهینه سازد.
در انتهای این گزارش آمده است: در حالی که توافق جدی 
هس��ته ای امیدوارانه انجام حمله نظامی علیه تاسیسات 
هس��ته ای ایران را غیر ضروری کرده اس��ت؛ اما بی شک 
در صورت نیاز به کارگیری گزینه های نظامی را موفق تر 
می کند و همین دلیل کافی است که گفته شود این توافق 

ارزش حمایت را ندارد.

»توافق هسته ای«،  احتمال حمله به ايران را  افزايش دادارائه گزارش ظريف و صالحی به بهارستان نشینان
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نایب ریی��س کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی 
مجلس گفت: مجلس با حمایت از تیم مذاکره کننده قدردان 

آن هاست.
منصور حقیقت پور، با تاکید بر اینکه هدایت های مقام معظم 
رهبری مذاکرات را به نفع جمهوری اسالمی رقم زدگفت که 
اگر هدایت های ایشان نبود معلوم نبود چه چیزی در مذاکرات 
عاید ما می شد؛ به عبارت دیگر راهبری و حتی تشرهای رهبری 

باعث ایستادگی جانانه تیم مذاکره کننده شد.
به گفته وی، اگر چیزی از توافق عاید کش��ور ش��ود، مرهون 
رهبری مقام معظ��م رهبری و عنایت و لطف مردم ش��ریف و 

انقالبی است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با تاکید بر ل��زوم حمایت تمام��ی آحاد مردم و مس��ووالن از 
تیم مذاکره کننده گفت که نماین��دگان مجلس به خصوص 
اعضای کمیس��یون امنیت مکرر موافقت و حمایت ش��ان را از 
تیم مذاکره کننده اعالم کردند و قدردان هس��تند؛  چون این 
مذاکرات در جنگی نابرابر و نبردی نامتقارن انجام ش��د و تیم 
مذاکره کننده در این جنگ نابرابر توانس��ت منافع جمهوری 
اس��المی را در حد معقولی حفظ کند.حقیقت پ��ور ادامه داد: 
به دنیا ثابت کردیم که ایران اهل گفت وگو و صحبت اس��ت؛ 
آمریکایی ها نیاز شدیدی به توافق داشتند؛ چون آن ها چاره ای 
جز پذیرش وضعی��ت ژئوپولتی��ک ایران در منطق��ه ندارند؛ 
س��خنرانی دو ماه گذش��ته اوباما مبنی بر اینکه معلوم نیست 
نبردش��ان با ایران به نفع شان باشد، نش��ان می دهد که آن ها 
این موضوع را پذیرفته اند که باید به توان و موقعیت جمهوری 
 اسالمی در منطقه احترام بگذارند و وارد حریم ژئوپولوتیک ما 
نش��وند. حقیقت پ��ور،  اف��کار عموم��ی آمری��کا را در ای��ن 
 راس��تا بی خاصی��ت خوان��د و گفت: اف��کار عموم��ی آمریکا

 ب��ی خاصیت ترین اف��کار عمومی جه��ان اس��ت؛  چون آن 
قدر سرش��ان را با هالی��وود و مس��ائل این چنینی مش��غول 
کرده اندک��ه اطالعی از تح��والت سیاسی ش��ان ندارند؛  حال 
اینکه کارگر س��اده ای در داخ��ل جمهوری اس��المی قدرت 
 تفسیر و تحلیل سیاسی اش از اس��اتید دانشگاه آمریکا بیشتر

 است.

مجلس
 قدردان تیم مذاکره کننده است



خبر خبر 

 به گزارش ایمنا، آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، در مراسم نماز 
عید سعید فطر که برای نخستین بار در مصلی برگزار شد از استقبال 

مردم تشکر کرد.
وی گفت: این پ��روژه عظیم که مایه آبروی اصفهان خواهد ش��د از 
س��ال 75 تاکنون در حال احداث بوده و افراد زیادی در اجرای این 
پروژه نقش داشتند که جا دارد بنده از همه کسانی که درگذشته از 
جمله آیت اهلل طاهری و س��ایرین و افراد دیگ��ری که در قید حیات 
نیستند تشکر کنم و همین طور ضرورت می بینم از استاندار اصفهان 
و همکاران شان که برای برگزاری نماز عید فطر برای اولین بار در این 

مکان تالش های زیادی کردند تشکر ویژه داشته باشم.
امام جمعه اصفه��ان همچنین ادامه داد: البته من نمی خواس��تم تا 
زمانی که ای��ن پروژه افتتاح ش��ود نماز در این مکان برگزار ش��ود، 
 ولی همت مسووالن دلس��وز باعث ش��د این نماز در مصلی برگزار 

شود.
آیت اهلل طباطبایی نژاد، با اش��اره به اینکه احداث کامل این مصلی 
هزینه های بسیار دیگری دارد، خاطرنش��ان کرد: این پروژه عظیم 
که انصافا آبروی اصفهان و اسالم خواهد بود، 18 پروژه بزرگ است 
 که شبس��تان آن تنها یک پروژه به حس��اب می آید و متاس��فانه در 
س��ال های گذش��ته، دولت ها به این مصال کم لطف��ی کردند و اگر 
یک دهم از هزینه هایی که برای مصلی تهران خرج ش��ده بود را در 
اصفهان هزینه کرده بودند، این مصلی به بهره برداری کامل رسیده 

بود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: اجرای کامل پروژه 
مصلی اصفهان قریب به 50 میلی��ارد تومان اعتبار نیاز دارد که تنها 
فرش کردن کل شبستان با فرشینه های ساده قریب به 1/5میلیارد 
تومان هزینه در بردارد و این کار، کار بزرگی است که وقتی به اتمام 

برسد افتخاری برای اصفهان می شود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در خطبه دوم نماز عید سعید 
فطر که در مصلی اصفهان و در کنار قبرستان تخت فوالد اقامه شد، 
به بخشی از فرمایش��ات اخیر مقام معظم رهبری پرداخت و گفت: 
رهبر عزی��ز و بزرگوار ما با هم��ه گرفتاری هایی ک��ه این بزرگ مرد 
دارد، هم��ه حرف ه��ا و گفته ها را رص��د و در صورت ل��زوم اصالح 
می کنند و اخیرا به نکته حساسی اش��اره کردند و آن این بود که از 
 گوشه و کنار شنیده می ش��ود که باید به سمت اسالم رحمانی روی 

بیاوریم.
وی در ادامه اذعان کرد: اس��الم رحمانی که عده ای مطرح می کنند 
همان اس��الم لیبرالیستی اس��ت، و معنی آن این اس��ت که در این 
اسالم باید با همه بس��ازیم و این در حالی اس��ت که در اسالم باید 
همه ما »اش��دا علی الکفار رحما بینهم« باش��یم و اس��الم رحمانی 
 نقطه مقابل اسالم داعشی اس��ت که آن ها بخش دوم روایات را اجرا 

می کنند.

 آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد، روز ش��نبه در نماز عید فطر 
که برای اولین بار در مصالی این ش��هر برگزار شد، گفت: مسووالن 
گمان نمی کردند که چنین جمعیت گس��ترده ای در نماز عید فطر 
شرکت کند. وی با اشاره به فعالیت های ش��بانه روزی مسووالن امر 
برای برگ��زاری هرچه بهتر نم��از عید فطر در مص��الی امام خمینی 
 )ره( اصفهان، گفت: باید از تمام افرادی که از سال 75 تا کنون برای 
 راه اندازی این مس��جد فعالیت ک��رده اند از جمله آی��ت اهلل طاهری 
امام جمعه فقید اصفه��ان تجلیل کرد. نماینده ولی فقیه در اس��تان 
اصفهان افزود: این مصال در ش��ان اصفهان اس��ت و باید بزرگ باشد؛ 
زیرا ما م��ی بینیم در قرون گذش��ته که جمعیت اصفه��ان صد هزار 
نفر نمی شده است، مساجد عظیمی مانند مسجد امام خمینی)ره(، 
مسجد حکیم و مسجد جامع در اصفهان س��اخته شده است و امروز 
نیز ما باید برای صد سال دیگر برنامه ریزی داشته باشیم. وی اضافه 
کرد: برای تکمیل این مصال 40 تا50 میلیارد تومان دیگر نیاز اس��ت 
و کسانی که در این امر کمک کنند به عنوان باقیات الصالحات برای 
آنها ذخیره خواهد ش��د. امام جمعه اصفهان با بی��ان اینکه مصالی 
اصفهان در قال��ب 18 پروژه برنامه ریزی ش��ده اس��ت، اف��زود: اگر 
مقداری از آن بودجه هایی که برای س��اخت مص��الی تهران در نظر 
گرفته ش��ده بود برای س��اخت این مصال هزینه می ش��د، این طرح 
 نیز تکمیل می ش��د. وی در بخش دیگری از خطبه اول نماز با اشاره

 به ظرفیت ماه رمضان در کسب فضایل و دوری از محرمات، گفت: باید 
تالش کنیم این روحیه در ما تداوم پی��دا کند و به اعمال خود در این 
ماه مغرور نشویم. آیت اهلل طباطبایی نژاد تصریح کرد: هر کار خوبی 
زمانی که تداوم داشته باشد موثر می شود و کارهای بد نیز زمانی که 

تداوم داشته باشد تاثیر منفی آن بسیار خواهد بود.
 وی با اش��اره به نقش تداوم کاره��ا در ماندگاری آنه��ا، گفت: حتی 
طرح های راهنمایی رانندگی نیز برای کنترل موتور سواران و استفاده 
آنها از کاله ایمنی به شرطی ماندگار خواهد شد که تداوم داشته باشد؛ 

وگرنه با طرح های موقتی و زودگذر کاری انجام نمی شود.

 اسالم رحمانی 
نقطه مقابل اسالم داعشی است

امام جمعه، از تالش متولیان ساخت 
مصالی این شهر قدردانی کرد در حالی که کلنگ اح��داث مصالی بزرگ اصفهان در س��ال 1۳75 بر زمین 

خورده، اما هنوز به بهره برداری کامل نرس��یده است؛ و با این  وجود این مکان 
پذیرای نمازگزاران عید سعید فطر بود.

استاندار اصفهان چندی پیش به شوخی مطرح کرد که امید است ماه رمضان 
امسال شاهد برگزاری نماز عید فطر در مصالی اصفهان باشیم، موضوعی که 
پس از مطرح شدنش رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و عزم راسخ استاندار 
و مجموعه دست اندرکاران را بر آن داشت تا مصالی اصفهان را برای عید فطر 

آماده کنند.
مجموعه مصالی اصفهان در حالی سال هاست در حال تکمیل شدن است که 
مسجد امام اصفهان پذیرای نمازگذاران است، مسجدی که 400 سال پیش 
ساخته شده است و شاید امروز دیگر ظرفیت پذیرایی از نمازگزاران را نداشته 
باشد.ولی با این وجود کم لطفی دولت های قبل به مصالی اصفهان سبب شده 
اس��ت تا این بنای عظیم به بهره برداری نرسد که در این خصوص امام جمعه 
اصفهان نیز در نماز عید فطر بیان داش��ت: متاسفانه در س��ال های گذشته، 
دولت ها به این مصلی کم لطفی کردن��د و اگر یک دهم از هزینه هایی که برای 
 مصالی تهران خرج ش��ده بود را در اصفهان هزینه ک��رده بودند، این مصلی 

به بهره برداری کامل رسیده بود.
اقامه نماز عید سعید فطر در اصفهان

به گزارش مهر، با وجودی که نزدیک به 14 هزار متر از فضای این بنای باشکوه 
را فرش کرده بودند، اما استقبال مردم اصفهان برای شرکت در نماز عید فطر 
به حدی زیاد بود که این فضا به طور کامل پر شد و عالوه بر آن جمع زیادی از 

مردم به سبب کمبود فضا نتوانستند اقامه نماز کنند.
این موضوعی بود که شاید بسیاری از مسوولین نیز تصور آن را نمی کردند و 

امام جمعه اصفهان نیز در خطبه های نماز عید فطر به این مساله اشاره کرد.
یکی از ش��رکت کنندگان در نماز عید فطر گفت: من هر هفته برای برگزاری 
نماز به میدان امام می روم؛ اما متاسفانه گرمای هوا در ایام تابستان و سرمای 

هوا در زمستان به حدی اس��ت که اقامه نماز در این مکان را برای نمازگزاران 
سخت می کند.

مادری که فرزند خود را به همراه داشت و پس از اقامه نماز عید فطر از مصلی 
خارج می شد نیز گفت: من همه س��اله برای نماز عید فطر شرکت می کنم و 
شدت تابش نور خورشید به حدی بود که سبب می شد انسان فراموش کند که 
در قنوت های این نماز چه می خواند، ولی امسال برای من تجربه ای متفاوت 

بود و توانستم در آرامش کامل نماز اقامه کنم.
یک اس��تاد دانش��گاه نی��ز گفت: وج��ود پ��وش و لوله ه��ای داربس��ت در 
مس��جد تاریخی امام ک��ه محلی ب��رای بازدید توریس��ت ها و گردش��گران 
 اس��ت، صحن��ه ه��ای ناخوش��ایندی را ب��رای بازدی��د کنن��دگان ایج��اد

 می کند.
وی بیان داش��ت: هرچند که به گفته امام جمعه اصفهان نس��بت به احداث 
 این بنا بی توجهی شده اس��ت، اما باید از آنچه موجود اس��ت استفاده کرد و 
در حال حاضر فضای موجود مصالی اصفهان نسبت به میدان نقش جهان یا 
مسجد امام ش��رایط بهتری دارد و نمازگزار می تواند با آرامش قلبی بیشتری 

نماز را برپا دارد.
وضعیت مسجد امام اصفهان، هنگام برگزاری نمازجمعه

امید اس��ت دولت تدبیر و امید بتواند این مطالبه مردم اصفهان را پاس��خگو 
باش��د و با تزریق بودجه به مصالی اصفهان تکمیل ای��ن مصلی را در کارنامه 

خود ثبت کند.
 البته دول��ت نباید فراموش کند که ای��ن مطالبه مردم اصفه��ان یک مطالبه 
به حق است؛ چرا که در حال حاضر آنها مکان مناسبی را برای برگزاری نماز در 
شهر و دیار خود ندارند.امام جمعه اصفهان در خطبه های نماز عید فطر بیان 
داشت: مصالی اصفهان برای تکمیل ش��دن مبلغی حدود 50 میلیارد تومان 
دیگر نیاز دارد تا تکمیل ش��ود و در واقع این مصلی دارای 18 پروژه اس��ت و 

نباید آن را فقط یک پروژه بدانیم.

چشم مصلی به حضور مردم روشن شد
دیدار پس از 19 سال 
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هفت نخبه علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، در زمره دانشمندان یک درصد 
برتردنیا قرار گرفتند.

به گزارش زاینده رود و بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC(، دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از 7 نخبه علمی در زمره 
دانش��مندان یک درصد برتر دنیا، جایگاه سومین دانش��گاه برترصنعتی 
 و پنجمین دانش��گاه برتر ح��وزه علوم پایه کش��ور را به خ��ود اختصاص 

داد.
این فهرس��ت با انجام پ��ردازش های مختل��ف بر روی هر نام شناس��ایی 
ش��ده در طالیه داران عل��م ISI، به شناس��ایی 17۳ نخبه علمی کش��ور 
 که در زمره دانش��مندان ی��ک درصد برتر دنی��ا قرار گرفته ان��د پرداخته 

است.
براین اساس دانشگاه صنعتی اصفهان، با برخورداری از هفت نخبه علمی 
شناسایی شده در این فهرس��ت، به همراه دانشگاه تربیت مدرس و پس از 
دانشگاه های علوم پزش��کی تهران، تهران، صنعتی شریف و شیراز، رتبه 
پنجم در میان کل دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور را به 

خود اختصاص داده است.
همچنی��ن این گ��زارش از جایگاه س��وم دانش��گاه صنعت��ی اصفهان در 
ح��وزه فن��ی و مهندس��ی و پ��س از دانش��گاه ه��ای صنعت��ی ش��ریف 

و ته��ران، ب��ه دلی��ل برخ��ورداری از چه��ار نف��ر از نخب��گان علم��ی 
 ی��ک درص��د برت��ر دنی��ا شناس��ایی ش��ده در ای��ن فهرس��ت حکایت 

دارد.
در حوزه علوم پایه نیز شناس��ایی س��ه دانش��مند یک درص��د برتر دنیا 
متعلق به دانش��گاه صنعتی اصفه��ان، رتبه پنجم کش��ور در این حوزه به 
 همراه تع��دادی دیگر از دانش��گاه ها را ب��ه این دانش��گاه اختصاص داده 

است.
ای��ن گزارش ک��ه ب��ه نق��ل از دکت��ر محمدج��واد دهقانی، سرپرس��ت 
پای��گاه اس��تنادی عل��وم جهان اس��الم )ISC( منتش��ر ش��ده اس��ت 
می افزای��د: نخب��گان یک درص��د برت��ر دنیا ضم��ن تولی��د 14 درصد 
 از کل عل��م دنی��ا، 24 درص��د از کل اس��تنادهای دنی��ا را دریاف��ت 

می کنند.
در ادامه نتایج شناس��ایی این دس��ته از نخبگان علمی کشور آمده است: 
معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت گرفته به آن ها 
از طرف سایر پژوهشگران است و با لحاظ فعالیت این دانشمندان طی 10 
سال گذشته، نویسندگان هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت 
کرده اند مرتب س��ازی و س��پس یک درصد برتر به عنوان نخبگان علمی 

معرفی شده اند.

انتقاد در شهر، باید جریان داشته باشد هفت نخبه علمی،  در زمره دانشمندان برتردنیا قرار گرفتند

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه یونس��کو با حفظ ش��رایط 
 فنی اجازه س��اخت و س��از مجدد به متروی اصفهان در زی��ر میدان نقش

 جهان را خواهد داد، گفت: تا زمان ارائه مطالعات و نقش��ه های این میدان 
 به یونس��کو و دریافت پاس��خ، کار س��اخت و س��از در این ناحی��ه متوقف

 شده است.
حمیدرضا فوالدگر با اش��اره ب��ه اعالم جدید یونس��کو در خصوص پرونده 
حفاظتی میدان نقش جهان اصفهان گفت: یونس��کو نس��بت به عبور خط 
مترو از زیر میدان نقش جهان ابراز نگرانی کرده است؛ که مسووالن شهری 

اصفهان نسبت به آن اقداماتی را صورت داده اند.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه تصریح کرد: 
امروز در ش��هرهای تاریخی و بزرگ دنیا نیز تراموا، مترو و خط آهن وجود 
دارد؛ اما سازه ها را به گونه ای بنا کرده اند که فواصل موجود موجب تخریب 

بناهای تاریخی نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر یونس��کو پذیرفته اس��ت خط متروی اصفهان با حفظ 
ش��رایط فنی از زیر میدان نقش جهان بگذرد؛ اما قرار شده است تا زمانی 

که نقشه های کامل و دقیق خط مترو به دست سازمان جهانی برسد و آنها 
نسبت به آن اعمال نظر کنند، کار ساخت مترو در این منطقه به طور کلی 

متوقف شود.
پی��ش از این یونس��کو، وضعیت میدان نق��ش جهان اصفه��ان را به دلیل 
عبور مترو از زیر این محل، مس��اله حساس��ی به لحاظ می��راث فرهنگی 
دانسته و از ایران خواسته بود نسبت به توقف س��اخت و ساز در این مکان 
 و ارائه مطالعات باستان شناسی و اس��تحکام بخشی به این سازمان جهانی

 تسریع کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت: برای تحقق ش��هر اسالمی 
ضروری است شهرداری س��رمایه گذاری و ش��ورای اسالمی ش��هر فعالیت های 

پژوهشی را دنبال کنند.
علی قاسم زاده، در یازدهمین نشست تخصصی شهر اندیشی با موضوع مولفه های 
شهروندی دین که توسط مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار 
شد، با بیان اینکه شهرنش��ینی به معنای روی یک بافت قرار گرفتن است، اظهار 
داشت: شهروندان سلول های این بافت هستند و از این رو هم شهر بر روی آنها تاثیر 

دارد و هم انسان ها روی شهر اثرگذار هستند.
وی با تاکید بر اینکه واژه شهر در دین س��ابقه ندارد، ابراز داشت: شهروند در دین، 
در واقع هر گاه از جماعت و ارتباط جمعی س��خن به میان می آید موضوعیت پیدا 

می کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به برخی از وظایف 
شهروندی گفت: تعامل با دیگران و به ویژه ساکنان محل زندگی مهم ترین مولفه ای 

است که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند.
وی ارتباط غیر کالمی را نش��انه حیات در یک جامعه عنوان کرد و بیان داشت: در 
جامعه کوچکی مانند خانواده می توان به این نتیجه رسید که هر چه تعامل افراد در 

خانواده بیشتر باشد آن خانواده از پویایی بیشتری برخوردار است.
قاسم زاده، توجه به وضعیت و ش��رایط زندگی، همنوعان در جامعه را نیز از دیگر 

مولفه های ش��هروندی دانس��ت و اضافه کرد: همچنین انتقاد در شهر باید جریان 
داشته باشد؛ و اگر این امر تحقق نیابد بیانگر کاهش تعلق شهروندان نسبت به شهر 

است که نتیجه خوبی را به دنبال نخواهد داشت.
وی ارتقای مولفه های فرهنگ شهروندی را در گرو ارتقای فرهنگ دانست و ابراز 
داشت: برای ارتقای فرهنگ شهروندی باید متغیر های فرهنگی رشد پیدا کنند و 

نظام سازی به عنوان ستون فقرات این موضوع است.
معاون فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هردار اصفهان با بیان اینکه در ح��ال حاضر نظام 
سازی در عرصه سیاسی در کشور انجام شده است، افزود: این در حالی است که در 
عرصه های فرهنگی، تعلیم و تربیت، ش��هروندی و … نظام سازی خاصی صورت 

نگرفته است.
وی مشخص ش��دن حقوق و تکالیف و ایجاد انگیزه در افراد را به نوعی نظام سازی 
شهروندی تلقی کرد و گفت: باید اقدامات به گونه ای برنامه ریزی شود که مردم برای 

انجام وظایف خود احساس تکلیف کنند.
قاسم زاده، با اش��اره به ضرورت تبعیت قوانین و تکالیف شهروندی از هنجارهای 
اجتماعی بیان داشت: حکومت ما دینی اس��ت و از این رو فرهنگ شهروندی باید 
الهام گرفته از این باشد. وی شهر اصفهان را شهری خالق و دانا محور توصیف کرد و 
افزود: از این رو برای تحقق شهر اسالمی ضروری است که شهرداری سرمایه گذاری 

و شورای اسالمی شهر فعالیت های پژوهشی را دنبال کنند.

یونسکو،  اجازه ساخت مترو در زیر میدان نقش جهان را خواهد داد



خبر خبر 

عده ای از کارشناسان معتقدند بازار مس��کن نمی تواند تحت تاثیر 
مذاکرات هسته ای قرار بگیرد. عده ای دیگر بر این اعتقادند در حالی 
که مسکن وارد سومین سال رکود شده است، بحث توافق می تواند 

این بازار را از رکود نجات دهد.
 بازار مسکن از حوزه های اقتصادی است که کمترین تاثیرپذیری را از 
رویداد سیاسی- اقتصادی توافق در مذاکرات هسته ای دارد و به گفته 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که در راس این حوزه قرار دارد؛ 
مسکن یک بازار و حوزه محلی است. مسکن کاالی وارداتی نیست و 
مهم ترین عامل نوسان قیمت در این بازار براساس رفتار متقاضیان و 

عرضه کنندگان است و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین می کند.
از س��ویی دیگر تمام م��واد اولی��ه آن یعنی مصالح س��اختمانی در 
 داخل کش��ور تولید می ش��ود مگر مصالح لوکس؛ بنابراین این بازار

 به طور مستقیم وابستگی به نرخ ارز ندارد،  مگر اینکه موج نوسانات 
در بازار ارز باال رود و نقدینگی ها سمت و سوی خود را تغییر دهند؛  
البته بازار مسکن همواره بازار س��نتی و محبوب سرمایه داران برای 
کسب ارزش افزوده بوده است، به خصوص در دولت های نهم و دهم.

اما کارشناسان برای دوره پس��ا تحریم مسکن سناریوهایی را مطرح 
 کرده ان��د؛ ع��ده ای از کارشناس��ان معتقدند؛ دوره رک��ود در تمام 
حوزه ها از جمله بازار مس��کن روزهای پایانی خ��ود را می گذارند و 
رفتارهای هیجانی احتمال افزایش معامالت در بازار مسکن را افزایش 

می دهد و همواره افزایش تقاضا افزایش قیمت را به دنبال دارد.
اما عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند این بازار نمی تواند تحت تاثیر 
مذاکرات هسته ای قرار بگیرد و اگر هم تاثیری داشته باشد، نسبت 
به سایر حوزه ها در مدت زمان بیشتری تاثیر خود را نشان می دهد. 
تحلیل برخی از کارشناسان هم مبنی بر این است که اگر پس از لغو 
تحریم ها نرخ ارز روند کاهشی و ریزشی داشته باشد، نقدینگی ها از 
این بازار خارج و به سمت بازار رقیب یعنی مسکن هدایت می شود. 
در این حالت اگر عرضه همزمان با تقاضا رشد پیدا نکند بازهم قیمت 

مسکن باال می کشد.

مدیر اتاق بازرگانی ایران و آلمان با استقبال از توافق هسته  ای گفت: 
در صورت لغو ف��وری تحریم  ها، پیش بینی ه��ای محافظه کارانه از 
رشد مبادالت تجاری دو کشور به ۶ یا ۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ 

حکایت دارد .
 آلمان از نظر تاریخی همواره دارای روابط اقتصادی و سرمایه گذاری 
قوی ای با ایران بوده است. اکنون که تحریم ها علیه ایران برداشته 
شده، شرکت های آلمانی به دنبال حضور مجدد در بازار این کشور 

هستند.
برای میش��ائیل توکاس، مدیر اتاق بازرگانی ای��ران و آلمان، توافق 
منعقده در روز سه ش��نبه رویایی بوده که اکنون تحقق یافته است. 
وی در این باره می گوید: » امروز روز بسیار خوبی برای ماست؛ روزی 
که س��ال ها منتظر و امیدوار به فرا رسیدن آن بودیم. آلمان شریک 

تجاری مورد عالقه ایران است.«
مب��ادالت دو کش��ور در ح��وزه های��ی که تح��ت تحری��م نبوده، 
از جمل��ه بخ��ش محص��والت کش��اورزی و پتروش��یمی همواره 
در حال رش��د بوده اس��ت. بر اس��اس اعالم وزارت خارجه آلمان، 
صادرات به ایران  در س��ال ۲۰۱4، 3۰ درصد رش��د داش��ته است. 
 حجم مب��ادالت تج��اری دو جانبه نی��ز ۲۷ درصد افزای��ش یافته

 است.
اما این نرخ های رش��د س��ریع از این جهت گمراه کنن��ده بوده که 
 حجم کل کاالهای مبادله ش��ده در این س��ال ۲/۷ میلی��ارد یورو

 )3 میلیارد دالر( بوده است.
 برای اقتصادهایی با بزرگ��ی آلمان و ایران، این رق��م ناچیز به نظر

 می رسد.
 بر اساس آمارهای فکت بوک سازمان س��یا، تولید ناخالص داخلی 
آلمان در س��ال ۲۰۱4 از نظر برابری قدرت خرید به 3/۲۷ تریلیون 

دالر رسید.
 تولید ناخالص داخلی ایران نیز از نظر براب��ری قدرت خرید ۱/۱8 
 تریلی��ون دالر بود؛ ام��ا حجم مب��ادالت تجاری دو کش��ور در طی

 ماه ها و س��ال های آینده مطمئنا به میزان قاب��ل توجهی افزایش 
خواهد یافت.

توکاس افزود: »ما انتظار داریم شاهد افزایشی قابل توجه در مبادالت 
 تجاری به خص��وص صدور کاالهای س��رمایه ای آلمان��ی به ایران

 باشیم.«
 ت��وکاس در ادامه گف��ت:  در دراز م��دت، حجم مب��ادالت تجاری

 می تواند بالفاصله  دو رقمی شود، به شرطی که شرایط ساختاری 
مناسب باشد.

» اگر قیمت نفت به میزان کافی باال باشد یا دسترسی کافی به منابع 
مالی وجود داشته باشد، ایران با ما مبادالت تجاری بیشتری خواهد 

داشت.«

سرنوشت  بازار مسکن 
پس از تحریم

مبادالت تجاری ایران و آلمان 
۷ میلیارد دالر افزایش می یابد

اس�داهلل عبدالهی :به طور قطع، محدودیت هایی که امروزه کشتی های ما به 
دلیل تحریم ها به آن دچار هستند و در برخی بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن، 
کره، استرالیا و کش��ورهای اروپایی امکان تردد ندارند برداشته می شود و حوزه 
فعالیت تجاری کشتی های دارای پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار 

و اشتغالزایی نیز در این حوزه افزایش می یابد.
نقش بنادر در یک زنجیره تأمین،  در حقیقت ایجاد بستر مناسب به منظور ارتقاء 
 س��طح کیفی و کمی خدمات لجستیک اس��ت. ماموریت آنها ارائه راه حل های 
مورد نیاز مش��تری برای تسهیل جریان کاال اس��ت. این زنجیره ی حمل و نقل  
پاسخگوی نیازهای عملیاتی و مدیریتی فوق  است و تالش می کند با دستیابی به 
سه هدف عمده افزایش سرعت حمل، کاهش هزینه حمل و افزایش ایمنی  حلقه 
اتصال روش های مختلف حمل دراین زنجیره را موجب شود  و به گونه ای کارا 

سبب انتقال کاال در طول مسیر حمل شود.
بازیگران اصلی این زنجیره،  صاحبان کاال، خطوط کش��تیرانی و س��ازمان های 
پشتیبان یعنی بنگاه هایی  که برخی از خدمات جانبی مانند تأمین تجهیزات و 
ماش��ین آالت تخلیه و بارگیری ،ارائه خدمات لجستیک دریایی و بندری ، اخذ 
مجوزها ، خدمات گمرکی و... را برای تسهیل جریان کاال عرضه می کنند هستند.

 امروزه در فضای کسب و کار، بنادر به سمت ایجاد چارچوبی برای یکپارچه  سازی  
فعالیت های فوق هستند، تا انواع مختلف خدمات مورد نیاز در سیستم حمل و 

نقل را  به طور کارا و کم هزینه ارائه کنند.
 این زنجیره  پ��س از وضع تحریم های گس��ترده ظالمانه اقتص��ادی در ابعاد و

 حوزه های مختلف،  شرایط کشتیرانی و فعالیت بازرگانی کشور را تحت تاثیر خود 
قرار داد که تبعات آن برای همه در این سال ها قابل لمس و مشهود بوده است.

شرایط کشتیرانی، پس از رفع تحریم ها، از دو جنبه می تواند مورد بررسی قرار 

گیرد. 
اول از منظر ملیت ایرانی و پرچم ایران و دوم از منظر کشتیرانی بین المللی، به 
مفهوم عملیات تجاری و نقل و انتقال کاال به مقصد ایران یا از مبدا ایران، فارغ از 

اینکه پرچم کشتی ایرانی یا خارجی باشد.
در مورد بخ��ش اول به طور قطع، محدودیت هایی که امروزه کش��تی های ما به 
دلیل تحریم ها به آن دچار هستند و در برخی بنادر مانند بنادر کشورهای ژاپن، 
کره، استرالیا و کش��ورهای اروپایی امکان تردد ندارند، برداشته می شود و حوزه 
فعالیت تجاری کشتی های دارای پرچم ایران و به همین تناسب حوزه کسب و کار 

و اشتغالزایی نیز در این حوزه افزایش می یابد.
مقوله دیگری که پس از تحریم ها دس��تخوش تغییر می شود مبحث بیمه ها و 
P&I club بود. یکی از مخاطراتی که بر اثر تحریم متوجه کش��تیرانی با پرچم 
ایران شد، این بود که هیچ یک از P&I club های معتبر خارجی و بیمه هایی 
که سرویس های خاص برای تردد شناورها را تامین می کردند، این پوشش را به 
کشتی های ایرانی ارائه نمی دادند و در نتیجه تعدادی از کشورها، نمی توانستند 

کشتی های ما را در بنادر خود بپذیرند.
یکی دیگر از مخاطراتی که تحریم ها  برای کش��تیرانی ایران داشت این بود که 
شرکت های رده بندی از ایران خارج شدند،که این مساله در مبحث رده بندی و 
گواهی نامه های دریایی، موجب ایجاد محدودیت هایی برای شناورهای ایرانی 
شد و طبیعی است که معضالت این حوزه نیز با رفع تحریم ها برطرف خواهد شد. 
البته این مساله و رفتار ناجوانمردانه موسسات رده بندی خارجی، باعث شد دو 
موسسه رده بندی ایرانی با درایت و تخصص ایرانی، خالء به وجود آمده را پر کنند 
و خوشبختانه با حمایت سازمان بنادر و وزارت راه، باعث شدند که  ایران با وجود 

تحریم ها، نقش و سهم خود در بخش دریا را حفظ کند.
از منظر دوم که به کشتیرانی و تجارت بین المللی حمل و نقل دریایی نگاه کنیم؛ 
بعد از تحریم ها خطوط کشتیرانی مطرح جهانی که خط مستقیم به ایران داشتند، 

به هر دلیل با تحریم ها همسو شدند و ایران را ترک کردند.
  برای مقابله با ای��ن حرکت، مجموعه حم��ل و نقل بین الملل��ی و فورواردری 
ایران با ابداع وتالش، عملیات کراس اس��تافینگ یا تخلی��ه و بارگیری مجدد را 
در کش��ورهای دیگر و البته با هزینه های بیش��تر انجام دادند. این مساله هزینه 
مضاعفی را به کش��ور و ملت تحمیل کردکه درصورت برچیده شدن تحریم ها 
این مساله برطرف خواهد شد و با ورود مستقیم کشتی های بین المللی به بنادر 
ایران، عمال منجر به کاهش قیمت تمام شده حمل خواهد شد و آثار مثبت آن 
به طبع بر چرخه اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان خواهد شد و قطعا در آینده 
 ظرفیت های خالی برخی بن��ادر در دوران تحریم مجددا ب��ه کار گرفته خواهد

 شد.
همچنین از دیگر موضوعاتی که می تواند پس از رفع تحریم ها بسیار مورد توجه 
قرار گیرد،  مساله س��رمایه گذاری در فعالیت های بندری و دریایی توسط افراد 
و شرکت های خارجی است . مس��اله ای که قبل از وضع تحریم های اقتصادی 
در حال ش��کل گیری بود؛  اما پس از وضع تحریم ها به طور کلی از دس��تور کار 
 خارج شد . همانطور که می دانیم جذب سرمایه خارجی بهترین نوع تأمین مالی

  پروژه های بزرگ و زیر س��اختی است که موجب می ش��ود منابع مالی همراه 
فن آوری روز جهان وارد کشور شود.

 مدیرکل  بنادر دریانوردی خوزستان؛   

رونق اقتصاد بنادر در پسا تحریم

رییس خان��ه صنعت، معدن وتج��ارت ایران گفت: 
یکی از بخش هایی که از تحریم ها آسیب دیده بود، 
تولید و صنعت بود که این بخش، مطمئنا از حصول 

توافق راضی است.
به گزارش زاین��ده رود و به نق��ل از روابط عمومی 
خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت اس��تان اصفهان؛ 
سیدعبدالوهاب سهل آبادی ابراز امیدواری کرد که 
با رفع تحریم ها هر چه زودتر مشکالتی مانند خرید 
مواد اولیه و ماشین آالت، انتقال پول، حمل و نقل 

و ... حل شود.  
وی با تاکید بر اینکه صنعت و معدن ما باید خود را به روزرسانی کند گفت: 
در غیر این صورت ممکن است پس از اجرای توافق، واردات کاالی خارجی 

به تولید داخل آسیب وارد کند.
 همچنین قیمت تمام شده محصوالت داخلی باید کاهش پیدا کند تا توان 

رقابت با محصوالت وارداتی را داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی اصفه��ان ادامه داد: تولیدکنن��ده داخلی در دوران 
پس��اتحریم باید هم ب��ازار داخلی را حف��ظ کند و هم ص��ادرات خود را 

گسترش دهد.
س��هل آبادی با بیان اینک��ه تحریم ها باع��ث می ش��د تولیدکنندگان 

ضرر زیادی بدهن��د و هزینه ه��ای تولید ب��اال برود 
اظهار ک��رد: یک��ی از مهم تری��ن چال��ش هایی که 
تحریم ها ایج��اد کرده ب��ود، موانع در نق��ل و انتقال 
 پ��ول و ارتب��اط بازرگان��ان ب��ا بان��ک ه��ای جهانی

 بود.
وی نرخ بهره باالی تسهیالت بانکی، بروکراسی اداری، 
نرسیدن یارانه تولید، چند برابر شدن نرخ ارز و کاهش 
س��رمایه های تولیدکنندگان و ... را از جمله عواملی 
دانست که قدرت رقابت با کاالی جهانی را از تولیدات 

داخلی می گیرد.
س��هل آبادی در خصوص اقداماتی که دولت باید برای حمایت از تولید 
انجام دهدگفت: قوانین مصوب ش��ده برای حمایت از تولید باید اجرایی 

شوند و تورم تولید هم باید کاهش پیدا کند.
وی بیان کرد: کیفیت کاالی ایرانی خوب است؛ با این حال رقابت شامل 
کیفیت و کمیت می ش��ود و همه ما باید دس��ت به دس��ت هم بدهیم و 

فرهنگ مصرف محصوالت ایرانی را در میان مردم رواج دهیم.
وی با گالیه از توزیع کاالی قاچاق خاطرنشان کرد: متاسفانه شبکه توزیع 
به دلیل مشکالت مالیاتی بیشتر به سمت توزیع کاالی قاچاق یا واردات 

می رود، که برای رونق تولید داخل باید شبکه توزیع هم به کمک بیاید.

پژوهشگران مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای  خزر با استفاده از 
روش تکثیر مصنوعی نسل اول ماهیان خاویاری » بیگ بستر« را تولید کردند 
و در سال جاری نیز موفق شدند نسل دوم این گونه ماهی خاویاری را با بهبود 
شاخص های رشد و بازگشت سریع سرمایه تولید کنند. شهروز برادران نویری، 
با اشاره به برنامه  ریزی  های انجام شده برای توسعه صنعت آبزی پروری ماهیان 
خاویاری در کشورگفت: در این راستا از سال 84 اقدام به اجرای طرح » ایجاد 

دورگه های بستر و بیگ بستر و معرفی آن به صنعت آبزی پروری«کردیم.
وی » بستر« و » بیگ بستر« را از جمله ماهیان خاویاری توصیف کرد و افزود: 
این دو رگه از جمله دو رگه های موفق در آبزی پروری تاس��ماهیان جهان به 
شمار می روند و قابلیت سازگاری با غذای دستی و محیط های آبی مختلف را 
دارند.برادران نویری با اشاره به اهداف اجرای این طرح خاطرنشان کرد: پروژه 
بررسی امکان تولید » بستر بزرگ« )Big bester( با هدف مولدسازی ماهیان 
» بستر« )Bester( موجود، تعیین جنسیت آنها و دو رگه گیری بین مولدین 
فیل ماهی ماده، بس��تر نر و تولید ماهی دو رگه » بستر بزرگ« در دستور کار 
قرار گرفت. مجری طرح با تاکی��د بر این که تکثیر این ماهی��ان خاویاری به 
صورت مصنوعی بوده است ادامه داد: برای این منظور مولدین خاویاری بستر 
بزرگ مورد تکثیر مصنوعی قرارگرفتند؛ به گونه ای که تخمک های مولد ماده 

فیل ماهی با اسپرم مولد نر دورگه بستر لقاح داده شد.
وی اضافه کرد: تخم های حاصل از این لقاح در انکوباتور قرار می گیرند تا تبدیل 

به الرو شوند و تغذیه الروها در ابتدا به صورت طبیعی است؛  ولی به تدریج با 
تغذیه دستی پرورش داده می شوند.

این محقق با اشاره به دالیل انتخاب دو گونه فیل ماهی و بستریادآور شد: این 
دو گونه به خوبی با محیط سازگار می شوند؛ ضمن آن که نسبت به سایر گونه ها 

به راحتی غذای خارجی را می پذیرند.
برادران با تاکید بر این که در حال حاضر پرورش این ماهی ها به مولد رسیده 
است، اضافه کرد: در سال جاری موفق شدیم که نسل دوم این گونه خاویاری 
را تولید کنیم و بر اساس ارزیابی شاخص های رشدی، رشد نسل دوم نسبت 
به نسل اول بهتر بوده است.وی با ابراز امیدواری از این که این گونه در آینده 
به عنوان گونه های مناس��ب در صنعت پرورش ماهی وارد ش��ود، افزود: سن 
خاویاردهی ماهی خاویاری بیگ بستر، یک تا دو سال کاهش یافته و بازگشت 
سرمایه نیز کوتاه تر شده که این امر زمینه  مناس��بی برای سرمایه گذاری در 
این حوزه را فراهم کرده اس��ت. برادران نویری، ماهی خاویاری بیگ بستر را 
از لحاظ تولید گوش��ت و خاویار پر اهمیت خواند و اظهار داشت: اگر پرورش 
دهندگان ماهی درصدد تولید گوش��ت از این گونه آبزی باشند، طی چهار تا 
پنج سال به اندازه ماهی گوشتی می رسد و اگر برای تولید خاویار اقدام کرده 
باشند با تعیین جنسیت، ماده های این گونه را نگه می دارند و جنس نر آن را 
می توان برای تولید گوش��ت، پرورش داد. مجری طرح ادامه داد: این گونه ها 

ویژه آب های شیرین و سازگار با دریای خزر هستند.

استقبال تولیدکنندگان از توافق هسته ای

تولید 193 هزار تن گوشت گوسفند مک دونالد به ایران می آید اعالم آمادگی اتریشی ها برای سرمایه گذاری در پتروشیمی

تولید نسل دوم ماهی خاویاری »بیگ بستر«

کمپانی آمریکایی مک دونالد 
با بازگش��ایی بخ��ش ثبت نام 
ن��دازی  ه ا ز متقاضی��ان را ا
شعبه در ایران، برای ورود به 
 کشورمان اعالم آمادگی کرده

 اس��ت.
گروه کمپان��ی مک دونالد به 
عنوان بزرگ ترین رس��توران 
زنجی��ره ای جه��ان ب��ا بیش 
از 35 ه��زار ش��عبه در ۱۱9 
کش��ور جهان، بع��د از اعالم 
توافق هسته ای ایران با گروه 
5+۱ درخواس��ت راه ان��دازی 

نمایندگی در ایران را رس��ما صادر کرد.
سبد محصوالت این کمپانی آمریکایی شامل اغذیه فوری مانند همبرگر، 
 چیزبرگر، مرغ، س��یب زمینی سرخ کرده، صبحانه، نوش��ابه ها و دسرها 

می ش��ود.
 ای��ن اق��دام ظاه��را ب��ا تکی��ه ب��ر پای��ان یافت��ن تحریم ه��ا و امکان 
ی��ران ص��ورت گرفت��ه  نج��ام راح��ت  تراکنش  ه��ای مال��ی ب��ا ا ا
 و فرص��ت خوب��ی ب��رای س��رمایه گذاران خارجی ب��ه ارمغ��ان آورده

 اس��ت.

قائ��م  مق��ام س��ازمان 
امور عش��ایر گفت: یک 
محمول��ه 3۰۰ رأس��ی 
دام زنده به کشور کویت 

صادر می شود.
میرول��ی صف��رزاده در 
وضعی��ت  خص��وص 
ص��ادرات دام زن��ده به 
کش��ورهای همس��ایه 
بی��ان داش��ت: کش��ور 
کویت خواهان بره های 
ایرانی است که امیدواریم صادرات به سایر کشورها نیز رونق بگیرد. وی 
افزود: کشور امارات متحده عربی برای خرید بره ایرانی اعالم آمادگی 
کرده اس��ت. همچنین عالوه بر آن صادرات بره به کش��ور عراق نیز در 
دس��تور کار اس��ت. صفرزاده تاکید کرد: امیدواریم نخستین محموله 
برای صادرات اوایل مرداد ماه س��ال جاری انجام ش��ود. وی قیمت هر 
کیلو بره های پرواری صادراتی را حدود ۱۲ ه��زار و 5۰۰ تومان اعالم 
کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم بره در داخل کشور 9 تا ۱۰ هزار تومان 
است که با افزایش صادرات می توان به افزایش قیمت بره های صادراتی 
امیدوار بود. معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر،  تولید 

گوشت گوسفند در سال جاری را ۱93 هزار تن پیش بینی کرد.

 مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
گفت: یک شرکت معتبر اتریشی عالوه بر آمادگی 
برای س��رمایه گذاری در طرح های پتروش��یمی 
ای��ران، اع��الم تمای��ل ک��رده ت��ا فن��اوری های 
 جدید ای��ن صنعت را نی��ز در اختیار کش��ورمان

 بگذارد.
علی محمد بس��اق زاده،  از مذاکره یک ش��رکت 

معتبر اتریش��ی برای س��رمایه گذاری در صنعت 
پتروش��یمی ایران خبر داد و گفت: هفته گذشته 
نمایندگان این ش��رکت اتریش��ی مذاکراتی را با 
 مقامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام 
دادن��د. وی اف��زود: ای��ن ش��رکت اتریش��ی، 
ع��الوه ب��ر آمادگ��ی ب��رای س��رمایه گ��ذاری 
در ط��رح ه��ای پتروش��یمی ای��ران، تمای��ل 

دارد ک��ه فن��اوری ه��ا و تکنول��وژی ه��ای 
 جدی��د ای��ن صنع��ت را نی��ز در اختی��ار ای��ران

 بگذارد.
وی با بیان اینکه این ش��رکت اتریشی برای تامین 
فاینانس طرح های پتروش��یمی اظه��ار آمادگی 
کرده اس��ت گف��ت: این ش��رکت قص��د دارد که 
پروژه های خ��ود را به ص��ورت EPCF اجرا کند 
 که تحقق آن هزین��ه های اجرا را بس��یار کاهش

 می دهد.وی اضافه ک��رد: همچنین با رفع تحریم 
ها، این ش��رکت ق��ادر خواهد بود ک��ه تکنولوژی 
های پیش��رفته تر خود نظیر آلیاژهایی که دارای 
 طول عمر و کارآمدی بیشتری هستند را به ایران

 بدهد.وی با اشاره به مشارکت این شرکت اتریشی 
با یک ش��رکت ایران��ی اضافه کرد: این ش��راکت، 
شرایط همکاری میان دو شرکت را تسهیل و زمینه 
 حضور گسترده تر این ش��رکت در ایران را فراهم

 می کن��د.در هفته های اخیر مذاکرات گس��ترده 
ای میان ش��رکت های اروپایی و ایرانی انجام شده 
و حتی چند ش��رکت معتب��ر آلمان��ی و هلندی، 
الیس��نس برخی واحدهای پتروشیمی کشورمان 

را تامین کرده اند.
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تلویزیون

 پخ��ش س��ریال »آمی��ن« ب��ه کارگردان��ی بهرن��گ توفیقی و
 تهیه کنندگی جواد نورزبیگی به تعویق افتاد.

جواد نوروزبیگی،  تهیه کننده سریال »آمین« ، در خصوص زمان 
پخش سریال »آمین« گفت: با توجه به اینکه قرار بود این سریال در 
هفته ناجا پخش شود؛  اما به دالیلی پخش سریال به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: این س��ریال به دلیل عدم حمای��ت مالی و پرداخت 
نشدن اقساط تعیین شده به پخش نمی رسد و امیدوارم این مشکل 

برطرف شود تا بتوانیم به زمان پخش برسیم.
تصویربرداری این سریال پلیسی با مشارکت ناجی هنر خردادماه 
سال گذشته به کارگردانی منوچهر هادی،  در تهران آغاز شد و در 
مهرماه فاز اول آن به پایان رسید. س��پس بعد از وقفه ای سه ماهه 
فاز دوم این اثر را بهرنگ توفیقی در تهران و ش��مال کشور مقابل 

دوربین برد.
داریوش فرهنگ، امین حیایی، کاظم بلوچی، هادی ساعی، بهناز 
جعفری، آشامحرابی، س��ودابه بیضایی، شاهرخ استخری، خاطره 
حاتمی، محمد رضا داود نژاد، مهدی محرابی، یوس��ف تیموری و 

مهرناز مهر آراء بازیگران اصلی این سریال هستند.
در خالصه داستان »آمین« به قلم زامیاد سعدوندیان آمده است: 
سرهنگ شیرازی، فرمانده تیم ویژه )آمین( مسوول رسیدگی به 
پروژه مجرم و خالفکار فراری، همایون تمدن که سال گذشته طی 
عملیات گروگان گیری برادر سرهنگ را به شهادت رسانده است.

 پلیس با کش��ف کانتینری حامل مواد مخدر ب��ه ردی از همایون 
می رس��د. همزمان فرزند همایون برای مراس��م س��الگرد مرگ 
همسرش مریم نوین وارد ایران ش��ده و ماموران عالوه بر بررسی 
س��ر نخ کانتینر، وی را نیز جهت رس��یدن به همایون تحت نظر 

می گیرند اما...
کارگردان فاز نخست این مجموعه منوچهر هادی و فاز دوم بهرنگ 

توفیقی است.
»آمین« با مش��ارکت ناجی هن��ر، در ۲۰ قس��مت ۴۰ دقیقه ای 
به تهی��ه کنندگ��ی ج��واد نوروزبیگ��ی در گ��روه مجموعه های 
 نمایش��ی مرک��ز ام��ور نمایش��ی س��یما )س��یمافیلم( تولی��د 

می شود.

جمهوری اس��المی ایران طی 
ماه های آتی در پنج نمایشگاه 
بی��ن المللی گردش��گری در 
کش��ورهای ژاپن، لهس��تان، 
فرانسه، سنگاپور و ازبکستان 

شرکت می کند.
ش��رکت در نمایش��گاه های 
گردش��گری یکی از راه های معرفی جاذبه های گردش��گری 
ایران به دنیا به ش��مار می رود و از ط��رف دیگر حضور فعاالن 
گردشگری در این نمایشگاه ها می تواند به نوعی ایجاد کننده 
پل ارتباطی بین فعاالن کشورهای مختلف برای همکاری در 

ورود گردشگران خارجی به ایران باشد.
در تقویم جهانی رویدادهای بین المللی در زمینه گردشگری، 
طی روزها و م��اه ه��ای آینده چندی��ن نمایش��گاه در حوزه 
 گردش��گری در کش��ورهای مختل��ف برگزار خواهد ش��د که

 می تواند فرصتی برای ایران باش��د؛  آن هم در ش��رایطی که 
توافق هس��ته ای ایران این روزها تبدیل به مه��م ترین اخبار 
رسانه های خارجی شده و امید برای ورود گردشگران خارجی 

به کشور زیاد است.
یکی از این نمایشگاه ها، بیست وششمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری جاتا )jata( است که از 3۰ شهریور تا چهارم مهر 

ماه در توکیوی ژاپن برگزار می شود.
 )TOP RESA( سی وهفتمین نمایشگاه بین المللی تاپ رسا
نیز قرار اس��ت از دوم تا پنجم مهر ماه در شهر پاریس فرانسه 

برگزار شود.
روزهای شش��م تا هش��تم مهر ماه نیز در ورش��وی لهس��تان 
نمایشگاهی با عنوان تی تی ورشو )TT WARSAW( برپا 

می شود.
همچنین روزهای دوازدهم تا پانزدهم مهر ماه سنگاپور میزبان 

برگزاری نمایشگاه صنعت و بازار سیر و سفر آسیا خواهد شد.
ایران تا کنون دو س��ال پیاپی در این نمایش��گاه شرکت کرده 

است.
بالفاصله پ��س از آن نمایش��گاه جاده ابریش��م در تاش��کند 
ازبکستان برگزار می شود که به طور حتم ایران برای شرکت در 

این برنامه حرفی برای گفتن خواهد داشت.
هر یک از این نمایشگاه ها طی سال های اخیر به منظور شرکت 
ایران در آنها و معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی کشور به 
سه بخش دارای اولویت تقسیم بندی شده بودند؛ به این معنی 
که س��ازمان میراث فرهنگی می تواند بس��ته به نوع برگزاری 
 نمایش��گاه و درجه اهمیت آن اقدام به ش��رکت در نمایشگاه 

کند. 

یک خواننده وقتی اثر خالق��ی خلق می کند تعدادی 
طرفدار مختص به خود را خواهد داش��ت؛  برای من 
پسند و س��لیقه مخاطب در پذیرش آثارم دغدغه ی 

اصلی نیست.
سعید مدرس،  خواننده و آهنگساز در خصوص نحوه 
عملکرد خود در فضای موسیقی امروز و فعالیت های 
تازه اش در آینده گفت: س��ال گذش��ته آلبومی از من 
با اس��م »س��احل چمخاله« روانه بازار موسیقی شد 
که به دلیل تبلیغات ضعیف از س��وی شرکت پخش 
آلبومم بین مردم بازخورد خوبی را که انتظار داشتم، 

حاصل نشد.
وی افزود: وقتی خواننده ای برای تهیه یک آلبوم 1۰ 
قطعه ای دو سال وقت گذاشته باشد،  اما در شرایط بد 
تبلیغی و پخش نامناسب منتشر شودآلبوم می سوزد. 
با این ش��رایط من تصمیم گرفتم که هیچوقت آلبوم 

ندهم و تنها به صورت تک ترک کار کنم.
مدرس تصریح کرد: م��ن برای اکث��ر قطعاتم ویدیو 
کلیپ می س��ازم و با این کار قطع��ه آهنگ هایم هدر 
نم��ی رود. طب��ق اصولی ک��ه در حرف��ه  کاری ام در 
 پیش گرفتم، به زودی ویدیو کلیپی بر روی قطعه ی

 » می ش��ه یه بار تجربه ک��رد« به ترانه س��رایی رویا 
شکیبرا تولید خواهم کرد.

وی درباره خصوصیات ای��ن ویدیو کلیپ توضیح داد: 
ترانه این کار محتوای عاش��قانه دارد و در این ویدیو 
کلیپ فضایی برون گرایان��ه و اجتماعی را به مخاطب 

منتقل می کند.
مدرس درب��اره خالقیتی که در این اثر ب��ه کار رفته، 
عنوان کرد: ویدیو کلیپ این کار جدیدم نمونه ایرانی 
ندارد. متاسفانه االن در اکثر موزیک ویدیوهای ایرانی 
موضوعات شات و زوایای دوربین ش��بیه هم است و 

حرکت آهسته افراطی وجود دارد.
 اگر این قالبی که در موزیک ویدیوهای ایرانی حاکم 
اس��ت ادامه پیدا کند، دیگر نیاز نیس��ت ک��ه دنبال 
خالقیت در س��اخت ویدیو کلیپ ها باش��یم و به این 
ترتیب به دلیل تکرار در فضای ساخت ویدیو کلیپ ها، 
خواننده ه��ا می توانند از صحنه موزی��ک ویدیوهای 
همدیگر اس��تفاده کنند و کاری را نس��ازند که مهر و 

امضا خودشان را داشته باشد.
وی در خصوص زمان عرض��ه ویدیو کلیپ تازه اش به 
بازار موس��یقی بیان کرد: تولید این ویدیو کلیپ سه 
دقیقه ای، دو ماه و نی��م زمان می برد.  ای��ن کار تازه 
شروع شده و با توجه به سیستمی که من کار می کنم 

تولیدش زمان بر اس��ت؛ به طوری که برای س��اخت 
یک ثانیه ی اثرم حدود ۲۴ ساعت رندل آن طول می 
کشد و برای من که سال های سال در این زمینه کار 
می کنم و جدا از آثار خودم برای بیشتر همکارانم اثر 

ویدیویی ساخته ام کار ساده ای است.
م��درس در خصوص گ��ردآوری مجموع��ه موزیک 
ویدیوهایش به صورت یک آلبوم گفت: بعد از بررسی 
مجدد یک سری کلیپ ها و کسب مجوز از ارشاد و با 
در نظر گرفتن تعداد مشخصی کلیپ به انتشار آلبوم 

فکر خواهم کرد.
وی در پاس��خ به اینکه در تولید آث��ار ویدیویی خود 
چقدر به متفاوت بودن از س��ایر هم صنف های خود 
فکر می کنیدگفت: من در ساخت آثارم تالش نمی کنم 
که متفاوت باش��م؛  بلکه به علت اینکه برای قطعاتم 
کاراکتر تصوی��ری خلق م��ی کنم،  نس��بت به بقیه 
 کارم متفاوت می ش��ود و فکر می کن��م چون همه ی

 بخش های کارم از جمله طراحی تصاویر و تنظیم و 
آهنگ را خودم انجام می دهم،  باعث ش��ده آثارم به 
یک وحدت و انسجام الزم برسد و آنها را شخصی کند 
در این کار جدیدم من یک کاراکتر منس��جم دارم و 

ماهیت کارم باعث شده که کارم یونیک شود.
مدرس در خصوی تغییر رویهِ ی کاری خود و استفاده 
از ترانه س��رایان جدید اظهار داش��ت: علت اینکه در 
 کاره��ای جدیدم به س��مت ای��ن تیپ ترانه س��راها 

م��ی روم این اس��ت که آنه��ا انگیزه ی زی��ادی برای 
 کار در حوزه موس��یقی دارند و ج��دا از اینکه دارای

 کالم نو، نگاه نو هس��تند قابل انعطاف می باش��ند و 
 این عوامل باعث ش��ده که کارم به واسطه آنها خاص

 شود.
وی با اش��اره می��زان توجه ب��ه س��لیقه مخاطب در 
 آثارش بی��ان ک��رد: در همه ج��ای دنیا وقت��ی وارد

 مباحث هارمونی و موس��یقی می ش��ویم یک سری 
استانداردها و نمونه های شاخص وجود دارد؛  به نظر 
من پرداختن به این استانداردها و خالقیت هایی که 
در دنیای موس��یقی وجود دارد جذاب تر اس��ت. یک 
خواننده وقتی اث��ر خالقی خلق می کن��د،  تعدادی 
 طرف��دار مختص ب��ه خ��ود را خواهد داش��ت؛  برای

 من پسند و سلیقه مخاطب در پذیرش آثارم دغدغه ی 
اصلی نیست.

خالق »س��احل چمخاله« در خص��وص نحوه مجوز 
گرفت��ن آث��ار ویدیویی و ت��ک ترک های��ش گفت: 
خوش��بختانه خط فکری م��ن مغایرتی با س��لیقه ی 
 ارش��اد ندارد؛  به صورتی که وقتی قطع��ه ای تولید

 می کن��م،  از ترانه ت��ا موزیک ویدیوی��ی در مراحل 
مختلف مجوزهای الزم را می گیرد.

مدرس در خصوص موس��یقی امروز و ح��ال و هوای 
ملودی خود گفت: متاس��فانه اکثر خوانندگان امروز 
به سمت موسیقی ترک و عرب گرایش  و کشش پیدا 
کرده اند و نت هایشان فواصل نزدیک دارد؛ اما درباره 
حال و هوای ملودی خودم باید بگویم که ملودی من 
به سمت موسیقی ترک و عرب کشیده نشده و طبیعتا 
فضاسازی که برای تنظیم آثارم انجام می دهم،  حالت 
چند صدایی و هارمونی پیچیده تری دارد و بیشتری 

سلیقه ای است.
وی با اشاره پیروی نکردن از الگوی خاص برای تولید 
آثار خود به وی��ژه مجموعه موزی��ک ویدیوها گفت: 
فع��ال تمرک��زم روی خوانندگی اس��ت و اگر موزیک 
ویدیویی می س��ازم،  به خاط��ر تبلی��غ آهنگ هایم 
 اس��ت و به هی��چ  عن��وان دغدغ��ه ام ویدیو س��ازی 
نیس��ت. گفتنی اس��ت س��عید مدرس چندی پیش 
موزیک ویدیویی با عنوان » من بی دلیل خوشحالم« را 
ساخت و منتشر کرد و در حال حاضر نیز کار جدیدش 
را با اس��م »میش��ه یه بار تجربه کرد« ساخته است و 
بعد از ماه رمضان در س��الن میالد تهران ، نمایشگاه 
 و شهرس��تان ها در ت��دارک کنس��رت جدی��د خود

 است.

دغدغه ی اصلی من سلیقه و پسند مردم نیست 
سعید مدرس : 

خبر
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پخش سریال »آمین« به تعویق افتاد حضور ایران در پنج نمایشگاه 
گردشگری بین المللی

»بیقرار۲« با قصه برتر ، جذاب تر و بازی های روان تر نس��بت به کار قبلی به 
شدت بهتر شده است.

مجید اوجی، تهیه کننده س��ریال »بیقرار۲« در خصوص رون��د تولید کار و 
چگونگی این سریال گفت: به دلیل استقبالی که از سری اول سریال » بیقرار« 
ش��د،  تصمیم گرفتیم تا ساخت سری دوم آن را نیز ش��روع کنیم. مجموعه 
»بیقرار۲« اواخر آذر سال گذشته کلید خورد و اوایل خرداد امسال پایان یافت.  
وی ادامه داد: از همان سری اول، قسمت آخر را ناتمام گذاشتیم و آنهم به این 
دلیل که این مجموعه بتواند ادامه پیدا کند. چرا که قسمت انتهایی را گرفته 

بودیم؛  اما آن را پخش نکردیم و پایان را به نسبت باز گذاشتیم تا بتوانیم ادامه 
داستان و سری دوم را نیز کار کنیم.

اوجی تصریح کرد: در همکاری های قبلی، فلورا س��ام کارگردانی کارها را بر 
عهده داشته اند و من راحت تر بودم؛  به دلیل اینکه او خودش نویسنده بوده و 
اشراف بیشتری نسبت به کار دارد. سام با یک دید روشن نسبت به فیلمنامه 
کار می کند و تحلیل دقیق و درس��ت تری از کار دارد. ب��ه اعتقاد من در بین 
کارهای مش��ترکی که من و خانم س��ام داشته ایم این س��ریال جزء بهترین 

آنهاست.
اوجی در مورد ساخت سری دوم کارها بیان کرد: گاهی اوقات ساخت سری 
دوم بهتر می شود و این مربوط به کشش قصه است. تاکنون شاهد بسیاری از 
کارها بوده ایم که قسمت دوم آنها موفق نبوده اند. اما معتقدم که این سریال 
نسبت به کار قبلی به شدت بهتر شده است و این برتری به دلیل وجود قصه 
بهتر، جذاب تر و بازی های روان تر بازیگران آن است. » بیقرار۲« سرفرصت 
کار شده اس��ت و به دلیل همکاری قبلی، بازیگران در آن به نقش های خود 

نزدیک تر شده اند و یکدیگر را پیدا کردند.
وی گفت: سری اول این مجموعه در شهر مشهد فیلمبرداری شد؛  زیرا گروه 
کاری مایل بودند که معنویات و حال و هوای ش��هر مشهد و امام رضا )ع( در 
کار گنجانده شود. همچنین در کارهای خانم سام مضامین دینی و اخالقی 

مشاهده می شود و این جزء عالقه مندی های گروه سازنده است.

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان 
اینکه رفع تحریم ها به رفع موانع رونق گردشگری می انجامدگفت: باید برای 

ورود حجم انبوه گردشگران آماده باشیم.
محمد بهش��تی در مورد وضعیت گردشگری در کش��ور در دوره پساتحریم 
گفت: در طی دو سال گذش��ته حتی همین روند مثبت  مذاکرات نیز سبب 
شده بود که تعداد گردش��گران خارجی به یکباره افزایش قابل توجهی پیدا 
کند؛  چه برس��د به اینکه اکنون توافق بین ایران و کشورهای 5+1 حاصل 
شده است. وی اش��اره به اینکه این توافق تاثیر بسیار زیادی بر تصویر ایران 
در سطح بین المللی دارد و سبب می ش��ود که  جذابیت ورود به ایران برای 
گردش��گران افزایش پیدا کند افزود: بر اساس سیاست های کلی ابالغ شده 
در برنامه ششم توسعه،  تعداد گردش��گران ما باید  پنج برابر شود؛ بنابراین 
توافق در مذاکرات مقدمات این مس��اله را فراهم می کند و شاهد رونق، در 
حوزه گردشگری خواهیم بود. رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور افزود: 
در این شرایط باید تالش کنیم تا موزه های مان شرایط بهتری پیدا کنند و 
 آثار و محوطه های مان ساماندهی ش��وند؛ در واقع باید به مثابه یک میزبان 

آمادگی های الزم را پیدا کنیم تا تعداد بیشتری مهمان را پذیرا باشیم.
 بهش��تی با بی��ان اینکه کش��ور ما به ص��ورت بالق��وه ظرفیت رس��یدن به 
جایگاه های مهم فرهنگی، اقتصادی و ... در حوزه گردشگری را دارد، تصریح 
کرد: در سال های گذش��ته وجهه ای از کش��ور ما  در جامعه جهانی ایجاد 

شده بود که گردشگران را از ورود به ایران منصرف می کرد؛ اما اکنون با این 
تحوالت چنین تصوراتی شکس��ته و اصالح می شوند.رییس اسبق سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری کشور ادامه داد: نکته دیگر عزم داخلی است که 
باید پذیرای حجم عظیم گردش��گران باشد. این امر مستلزم مساعدت همه 
دستگاه ها و قرار دادن این موضع در اهداف راهبردیشان است تا کمک کنند 
که زیرساخت های الزم در بخش های مختلف مانند حمل و نقل ایجاد شود.

وی در پایان تاکید کرد: مس��لما این ظرفیت  بالقوه در کشور ما وجود دارد 
که در حوزه رونق گردش��گری و تاثیرگذاری آن بر بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور موفق باشیم. 

رقابت اساتید و کارکنان واحد مبارکه
 در آزمون چهارمین دوره طرح قرآنی

»روزی روزگاری« کجا تو را می بینیم 

به گزارش زاینده رود،  آزمون پایان دوره چهارمین دوره طرح 
قرآنی » رمضان بهار قرآن« با بیش از 1۰۰ نفراستاد و کارکنان 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه برگزار شد.
به منظور ارتقای سطح معرفت و دانش اس��تادان و کارکنان 
دانشگاه و آشنایی بیشتر آنان با تفسیر آیات قرآن و رهنمودها 
و دس��تورات حیات بخش قرآن ، آزمون پای��ان دوره کالس 
آموزشی تفسیر سوره مبارکه حدید در سالن اجتماعات واحد 

مبارکه برگزار شد.
 منص��ور دیان��ی،  م��درس ای��ن دوره و کا رش��ناس ق��رآن

 وعترت واحدگفت: کارگاه آموزش��ی تفسیر س��وره مبارکه 
حدید هر روز پس از نماز ظهر و عصر با حضور پر شور استادان 

و کارکنان به مدت یک ساعت برگزار می شد.
وی افزود : ص��دور گواه��ی ش��رکت در این دوره ب��ا عنوان 
آش��نایی با تفس��یر س��وره حدید به مدت 1۶ س��اعت برای 
شرکت کنندگانی که حداقل ۶۰  از نمره آزمون را کسب کنند 
و اهداء جوایز ارزنده به نف��رات برتر از مزایای این طرح قرآنی 
است. وی یادآوری کرد: این واحد در طول ماه مبارک رمضان 
برنامه های متنوع فرهنگی نظیر مس��ابقه کتبی نماز و احکام 

ویژه کارکنان و ختم قرآن برگزارمی کرد.

خسرو شکیبایی بازیگری بود که جنس��ش، جنس یک بازیگر 
قوی، پرتحرک و پرانرژی بود و آرام و قرار نداشت و برای رسیدن 
به نقطه دلخواه کارگردان و خودش با جان و دل تالش می کرد.

در هف��ت فروردی��ن س��ال 13۲3 در خیابان مول��وی تهران 
پس��ر بچه ای س��بزه رو به دنیا آمد. »محمود«  قصه ما که اسم 
شناس��نامه ای او »خس��رو« بود.   به کار خیاطی، کانال سازی و 
آسانسورسازی مشغول شد. س��پس پای او در 19 سالگی برای 
اولین بار صحنه تئاتر را لمس کرد و بعد توسط عباس جوانمرد 

بازیگری تئاتر را به صورت حرفه ای آغاز کرد.
»خس��رو« یا همان عم��و خس��روی س��ینمای ای��ران بعد از 
حدود 11 س��ال تجربه تئاتر در س��ال 53 اولی��ن تجربه رفتن 
جل��وی دوربی��ن را در فیل��م کوت��اه تجرب��ه کرد و در س��ال 
 ۶1 مورد توج��ه مس��عود کیمیایی ق��رار گرفت و ب��ا بازی در

 »خط قرمز« به سینما آمد.
انگار سینما به دنبال همچنین فردی بود. انگار خدا او را در این 
راه قرار داد تا به س��ینما و دنیای بازیگری ای��ران چیزی اضافه 
کند. انگار باید می آمد و مدتی کوتاه می ماند و حسرت را بر دل 

دوستدارانش می گذاشت.
عم��وی س��ینمای م��ا در تئات��ر، تلویزی��ون و س��ینما خوش 
 درخش��ید. س��هم م��ا از عمو خس��رو ک��م ب��ود. ان��گار او در 
» هامون« می دانس��ت که باید بدرخش��د. او دیر آم��د اما زود 

درخش��ید. دیر آمد اما زود در دل ایرانیان نشست. دیر آمد اما 
خوب آمد.

خیلی ها با شنیدن دکلمه ها و اشعار او عاش��ق شدند، هنرمند 
شدند. ماندگار شدند.پیروز شدند و مدیون او شدند. اما او کسی 
نبود که مرام و معرفت خود را با درخش��ش از دس��ت بدهد. او 

می دانست و می خواست ذات لطیفش این گونه باشد.
کلمه عمو خس��رو به معنای واقعی هم قد و قواره اش بود، چون 
مثل یک عموی دلسوز با همه مردم رفتار می کرد و مهربان بود. 
دوستان نزدیکش می گویند رفاقتش را با کوتاهی و بلندی نقش 

عوض نمی کرد. س��ر صحنه فیلم به پای هم��ه از جزیی ترین تا 
بزرگ ترین عضو آن اثر می ایستاد و به همه تا آنجایی که در توان 

داشت کمک می کرد.
خش آوای دلنشین صدای او و لکنت زبانش همتا نداشت و تا ابد 
در گوش و قلب و روح دوستدارانش خواهد ماند، مثل یک آهو 
در » روزی روزگاری« از کوه و کمر باال می رفت؛ مثل یک دیوانه 

عاشق در هامون می درخشید، در خانه سبز، سبز بود و زیبا.
او قبل از سال ۶8 عمو خس��رو و حمید هامون بود، چون »گذر 
خلیل مرده«، »سمک عیار«، »با خشم به گذشته بنگر«، لحظه، 
مدرس، کوچک جنگلی، تهران 53، عبور از غبار، رابطه، شکار، 
دستمزد، ترن، دزد و نویسنده، صاعقه، دادشاه، خط قرمز را کار 
کرده بود، پس فقط خدا دوست داشت،  فردی به نام خسرو را در 
سال 13۲3 به دنیا آورد و عشق او را به دنیای هنر ما ارزانی دارد.

او  پنج سال دوبلوری را تجربه کرد و در فیلم خاطره انگیز شعله 
که اکثر ما آن را دوست داریم، به جای پیرمرد مسلمان ِده حرف 
زد، این هم دلیلی دیگر که او قبل از سال ۶8 خوب بوده، گرفتن 
جایزه های متع��دد و گرفتن عنوان ماندگارتری��ن بازیگر تاریخ 
س��ینمای ایران برای نقش حمید هامون او را از اصل خود دور 
نکرد؛ همان بود که در 19 سالگی، ۴۶ سالگی و ۶۴ سالگی بود.

دلمان برایش تنگ می ش��ود، چون بین ما نیس��ت اما مطمئناً 
روحش در درون ما است و می توانیم درکش کنیم. روحش شاد.

اکران » رستاخیز« به تعویق افتاد
سازمان س��ینمایی طی اطالعیه ای از تعویق زمان اکران فیلم 

سینمایی »رستاخیز« تا تامین نظر علما و مراجع خبر داد.
سازمان سینمایی با انتش��ار اطالعیه ای بر تصمیم همیشگی 
مدیران و فعاالن عرصه س��ینما مبنی بر رعایت شان و جایگاه 
جامعه مرجعیت و روحانیت محترم تاکید و اعالم کرد،  همین 
روال در خصوص اکران عمومی فیلم» رس��تاخیز« نیز اعمال 

خواهد شد .
متن این اطالعیه به شرح ذیل است:»فیلم رستاخیز به منظور 
پاسداشت، عظمت و شکوه حماس��ه جاوید کربال و به تصویر 
کش��یدن این واقعه بی مثال تاریخ بش��ری توس��ط جمعی از 
هنرمندان و سینماگران متعهد و ممتاز سینمای ملی تولید و 

در جدول اکران سینماهای کشور قرار گرفت.
این فیلم که با نیت تقویت تولید فیلم دینی و اس��تفاده از هنر 
سینما برای جاودانه کردن حادثه عاشورا تولید شد،  از بدو امر 
تاکنون در محاف��ل مختلف فرهنگی و دین��ی در معرض آرا و 
دیدگاه های صاحبان درک و درد دین قرار گرفته و با استقبال 
کارگردان محترم فیلم از منظر تاریخ��ی و روایی با اصالحات 
چندی مواجه ش��د که اصالحات اعمال ش��ده نیز مورد تایید 

بسیاری از صاحبنظران قرار گرفت.
اما نظر به رعایت جایگاه و ش��ان مراجع عظام تقلید و عالمان 
ش��اخص دینی یادآوری می کنیم که اکران فیلم رستاخیز تا 

تامین نظر برخی از مراجع بزرگوار تقلید به تعویق می افتد«.

پایان حصر ، آغاز فصل امید: 

باید برای ورود حجم انبوه گردشگران آماده باشیم
مجید اوجی:

»بیقرار« بهترین کار مشترک من و فلورا سام است
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 قول رییس جمهور 
 برای حمایت از 

تیم های المپیکی

  برگزاری مسابقات 
 تریال قهرمانی

 در بستر زاینده رود 

 دبیر کل کمیت��ه ملی المپیک می گوی��د: بودجه و مناب��ع مالی یکی از 
چالش های کمیته المپیک برای حمایت از فدراسیون هاست، با این حال 

او فکر می کند تا یک ماه آینده همه چیز بر روی غلتک بیفتد.
شاهرخ ش��هنازی، درباره مش��کل مالی کمیته ملی المپیک بیان کرد: 
بح��ث بودجه و مناب��ع مالی یک��ی از چالش ه��ای ما ب��رای حمایت از 
فدراس��یون هاس��ت. البته زمانی که در خدمت ریی��س جمهور بودیم 
وی قول داد، از تیم های ما جهت کس��ب سهمیه المپیک حمایت کند. 
 فکر می کنم این نقیصه هم رفع ش��ود و امیدوار هستیم بودجه افزایش 

یابد.
ن��د بودج��ه  ا ت��ا آخ��ر تیرم��اه ق��ول داده  ادام��ه داد:  وی 
مناس��بی را در اختی��ار م��ا بگذارن��د و م��ا نی��ز بخش��ی از آن را 
 در اختی��ار فدراس��یون ه��ا می گذاری��م. جلس��ات تخصص��ی 
 کمیته ملی المپیک را بعد از عید فطر از سر می گیریم و به مسایل بقیه 

فدراسیون ها نیز رسیدگی می کنیم. 

مسابقه دوچرخه سواری تریال قهرمانی استان اصفهان، در بستر زاینده رود برگزار 
شد و مورد استقبال ورزشکاران و عموم مردم قرار گرفت.

این مس��ابقه به میزبانی هیات دوچرخه سواری شهرس��تان اصفهان و با همکاری 
 مدیریت پارک جنگلی ناژوان برگزار ش��د؛  قهرمانان رش��ته تریال استان اصفهان

 سه مسیر طراحی شده در سنگ چین های بس��تر زاینده رود را طی کرده و با هم 
به رقابت پرداختند.

 مدیریت فرهنگی طرح س��اماندهی ناژوان از این مس��ابقات دیدن کرد، رشیدی 
با توجه به استقبال دوچرخه س��واران و عموم مردم از این مسابقه اظهار امیدواری 
کرد تا در آینده ای نزدیک محلی دایمی برای انجام حرکات دوچرخه سواران تریال 

اختصاص داده شود. 
در پایان این رقابت فرح بخش این نتایج به دست آمد:

مقام اول: پیمان آزادی؛ مقام دوم: مجتبی اسلمی؛ مقام سوم: فرزین رییسی.
نفرات برتر این دوره از مسابقات به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

عجيب ترين داستان هاي دنياي فوتبال

سوریان، در لهستان به میدان می رود
 س��رمربی تی��م مل��ی کش��تی فرنگ��ی کش��ورمان گفت: س��وریان 

با انگیزه تر از قبل درتورنمنت لهستان به میدان می رود.
احد پازاج، در خصوص آخرین شرایط تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان 
اظهار داشت: دو روز به کشتی گیران استراحت دادیم و قرار است اردو 

از روز دوشنبه با نفرات اعزامی به مسابقات لهستان آغاز شود.
وی در ادامه افزود: خوش��بختانه هیچ مصدومی در تیم وجود ندارد و 
تمامی فرنگی کاران شرایط مطلوبی را پش��ت سر می گذارند. برخی از 
نفرات که راهی لهس��تان خواهند شد روز دوش��نبه به اردو می آیند و 

برخی نیز روز چهارشنبه به جمع ما اضافه می شوند.
س��رمربی تی��م ملی کش��تی فرنگ��ی کش��ورمان خاطرنش��ان کرد: 
اکن��ون در انتظ��ار برگزاری مس��ابقات پیت السینس��کی لهس��تان 
هستیم تا کش��تی گیران در این مس��ابقات روی تش��ک بروند. البته 
همه می دانن��د که هیچ کش��تی گیری از حاال انتخاب نش��ده اس��ت 
 و هم��ه چیز بس��تگی ب��ه عملک��رد آنه��ا در اردوه��ا و تورنمنت ها و 

نظم و انضباط آنها دارد.
پازاج در خصوص حضور حمید سوریان در تورنمنت لهستان نیز گفت: 
سوریان بسیار آماده است و با انگیزه تر از قبل راهی لهستان خواهد شد 

تا با رقبای خود روبه رو شود.
وی در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود امید نوروزی طی نامه ای 
خواستار حضور در انتخابی مجدد شده است، عنوان کرد: در جریان نامه 
امید نوروزی نیستم و اگر نامه ای نوشته شده باشد به من اعالم می شد. 

البته در این خصوص شورای فنی نظر می دهد.

مرغ بیگ زاده، یک پا دارد
رقم باالی درخواستی بیگ زاده باعث عقب نشینی تیم ها برای قرارداد 

بستن با وی شده است.
هاش��م بیگ زاده، بعد از بس��تن چند قرارداد س��نگین و میلیاردی با 
استقالل و س��پاهان، حاضر نیست امس��ال مبلغ قراردادش را کاهش 
دهد. پرویز مظلومی سرمربی جدید استقالل مدافع چپ تیمش را در 

لیست فروش گذاشت. 
بیگ زاده هم بعد از قرار گرفتن در لیس��ت مازاد آبی ها با چند باشگاه 
وارد مذاکره شد، اما رقم درخواس��تی او باعث عقب نشینی آن ها شد. 
هیچ کدام از این تیم ها، حاضر نیستند بیش از یک میلیارد برای مدافع 

چپ ناموفق استقالل پرداخت کنند. 
آخرین گزینه بیگ زاده مل��وان بود. ملوانی ها عالق��ه زیادی به جذب 
بیگ زاده داشتند، اما تفاوت زیاد رقم مورد نظر دو طرف حضور هاشم 
در انزلی را هم منتفی کرد. شاید با این رویه، بیگ زاده نتواند برای فصل 

آینده تیم جدیدی پیدا کند.

بازگشت غایبان احتمالی به لیگ
امیر قلعه نوی��ی و علی دایی که پیش��تر تصور می ش��د از غایبان لیگ 
پانزدهم باش��ند، در آس��تانه ش��روع فصل جدید، هدای��ت تیم هایی 
 را به عه��ده گرفتن��د که ش��رایط چن��دان مس��اعدی نداش��ته و از 

هر نظر از اکثر رقبای لیگ برتری عقب هستند.
با نزدیک ش��دن به آغاز فصل جدید فوتبال ایران و مش��خص ش��دن 
تکلیف نیمکت اکثر تیم های لیگ برتری اینطور به نظر می آمد که امیر 
قلعه نویی و عل��ی دایی غایبان بزرگ لیگ پانزدهم باش��ند؛ اما این دو 
مربی تنها دو هفته مانده به شروع مسابقات، تیمدار شدند تا پیش بینی 

اولیه در این باره درست از آب در نیامده باشد.
به این ترتیب قلعه نویی و دایی که طی س��ال های اخیر خود را مدعی 
جدی تصاحب نیمکت سرخابی های پایتخت می دانستند لیگ پانزدهم 
را در تیم های کمت��ر مدعی فوتبال ایران س��پری خواهند کرد. هر دو 
مربی البته در این انتخاب ریس��ک بس��یار بزرگی را به جان خریدند و 
مسوولیت تیم هایی را قبول کردند که در آس��تانه شروع فصل جدید 

شرایط چندان مساعدی ندارند.
تیم پرطرفدار ملوان بندرانزلی که در مقاطعی از فصل گذش��ته حتی 
کاندیدای جدی سقوط به دسته پایین تر به حس��اب می آمد با وجود 
عاقبت به خیری در لیگ چهاردهم تا هفته ها پس از شروع فصل نقل و 
انتقاالت و دوران آماده سازی همچنان بالتکلیف بود. صبا هم که سابقه 
حضور در لیگ قهرمان��ان را دارد حال و روزش چن��دان بهتر از ملوان 
نیست؛ زیرا این تیم هم تا هفته ها بالتکلیف بود و خیلی دیرتر از اکثر 

رقبای لیگ برتری تمرینات خود را شروع کرد.

پله بار دیگر بستری شد
بهترین بازیک��ن قرن بیس��تم فوتبال دنیا ب��ار دیگر در بیمارس��تان 

بستری شد.
پله، اسطوره 74 س��اله تاریخ فوتبال و بهترین بازیکن قرن بیستم این 
رشته از نگاه فیفا، به دلیل بروز مشکالتی پس از عمل جراحی از ناحیه 

کمر در بیمارستان» آلبرت انیشتین« شهر سائوپائولو بستری شد.
او که ماه می سال جاری میالدی از ناحیه پروستات مورد عمل جراحی 
قرار گرفت، این بار مشکل خاصی ندارد و به خاطر برطرف شدن نگرانی 

بابت مراقبت های بعد از عمل دربیمارستان بستری شده است.
اولین زننده هزارگل در تاریخ فوتبال با به دست آوردن سالمت کامل، 

دوشنبه از بیمارستان مرخص می شود.
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سیری در دنیای ورزش

پیام عجیب عالیشاه در اینستاگرام
امید عالیشاه بازیکن تیم فوتبال پرس��پولیس با انتشار عکسی 
 در اینستاگرام نوشت:  کودک شیر مادرش را می خورد تا سیر 
می شود و از کلسیم استخوان او می کاهد و او را دچار دندان درد 
می کند و باعث نگرانی او می شود تا بزرگ شود. و وقتی» مردی« 
تحصیلکرد��ه  )روشنفکر  ( شد ، پا روی پا می اندازد و می گوید : 
همانا عقل زن کامل نیست  ) نصف است(.آیا از خودت که عقلت 
کامل است، نمی پرسی که عقل تو چگونه کامل شد ؟ از غذای 

صاحب عقل ناقص؟ با آرزوی سالمتی برای تمامی مادران.

از لنز دوربین

 قرن ها از معرفی ورزشی که ما امروزه آن را فوتبال 
می نامیم گذشته است. فوتبال، ورزشی ساده اما 
یک تاریخ ساز بالمنازع است، به طوری که گاهی 

تقویم تاریخ را با اتفاقات فوتبالی به یاد می آورند.
در ذهن هم��ه ما لحظات��ی از ای��ن ورزش حک 
شده است، از شیرین ترین و ب��ه یادماندنی ترین 
خاطرات ت��ا تلخ تری��ن و زجرآورتری��ن. اما آنچه 
 نمی دانی��م برخ��ی از داستان ه��ای عجی��ب و 
غریب تر، معمولی تر و کم زرق و برق تر است. مانند 
هر دستاورد بشری فوتب��ال و حواشی آن سرشار 
از داستان ه��ا و شایعاتی است که ب��ا شنیدن آن 
سرهای تان را به نشانه ناباوری تکان خواهید داد.

همه چیز در مه
آرسنال در ی��ک بازی دوستانه د��ر سال ۱۹4۵ 
در ورزشگ��اه وایت ه��ارت لین در براب��ر دینامو 
موسکو قرار گرفت. برخالف تمام بازیکنان که فکر 
می کردند این بازی ب��ه خاطر مه سنگین متوقف 
خواهد شد داور تصمیم به ادامه مسابقه می گیرد. 

مه به حدی غلیظ بود که بازی برای 
هر دو تیم به یک کوشش 

بیهود��ه تبدیل شد. 
م��و  دینا

موسک��و اقد��ام ب��ه 
تعوی��ض می کن��د، ام��ا 
بازیکن��ی از زمین بیرون 
نمی رود؛ د��ر مقطعی 
از مسابقه تماشاگران 
اعتق��اد داشتند که 

بازیکنان دینامو حتی 
ب��ا ۱۵ بازیکن د��ر حال 

ب��ازی هستن��د. یکی از 
بازیکنان آرسن��ال هم که 
از زمین بازی اخراج شده بود 

آرام آرام از گوشه زمین به بازی برگشت. شاهدان 
می گفتند غلظت مه به حدی رسید که دروازه بانان 

جلوتر از محوطه ۶ قدم خود را نمی دیدند.
نه به کرفس!

تمام داستان های این مجموعه مربوط به اتفاقاتی 
نیست که در گذشته ای دور اتف��اق افتاده باشد 
 بلک��ه ای��ن داستان ها وی��ژه هواد��ارن متعصب 
تیم چلسی است که تا همین چند وقت پیش هم 
ادامه داش��ت. هوادارن این تی��م عادت داشتند 
که برای تحقیر رقیب، با خود کرفس به ورزشگاه 
می آوردن��د و آن را ب��ه بازیکنان حری��ف نشان 
می دادند ت��ا اینکه در س��ال ۲۰۰7 مقامات تیم 
چلسی این سبزی را درلیست اشیای خطرناکی 
قرار دادن��د که تماشاگ��ران در هنگ��ام ورود به 
ورزشگاه نمی توانند با خود همراه داشته باشند و 
حمل کردن آن برای فرد خاطی می تواند مجازات 
ممنوعیت مادام العمر از ورود به ورزشگاه را در پی 

داشته باشد.
واقعیات آنفیلد

ام��روزه داربی مرس��ی سای��د بی��ن لیورپول و 
اورت��ون یک��ی از هیجان انگیزتری��ن داربی های 
اروپا به حس��اب می آید، که دید��ن آن در تقویم 
هر فوتبال دوست��ی گنجانده می شود. گودیسون 
پارک ورزشگ��اه اختصاصی اورت��ون در نقطه ای 
دورتر از آنفلی��د ورزشگاه قرمزها ق��رار دارد. اما 
ممکن است ندانید قبل از اینکه این رقابت شدید 
بین دو باشگاه دربگیرد، آنفیلد زمین اختصاصی 
آبی ها بود. در سال  ۱۸۰۰ مالکیت باشگاه اورتون 
در دست��ان براد��ران اورل ب��ود، تافی ه��ا اولین 
مسابق��ه خود را د��ر آنفیلد و دربراب��ر ایرلستون 
در ۲7سپتامبر ۱۸۸4 انج��ام دادند. اولین بازی 

رسمی آن ها در لیگ انگلستان نیز در همین زمین 
و در تاریخ ۸ سپتامبر ۱۸۸۸ انجام شد؛ یعنی چهار 
سال قبل از تاسیس باشگاه لیورپول. در ۲۵ژانویه 
۱۸۹۲ اورتونی ها آنفیل��د را به مقصد شمال شهر 
و در مکانی ک��ه اکنون گودیسون پ��ارک نامیده 
می شوند ترک کردند. لیورپول ک��ه در آن زمان 
می خواست اورتون اتلتیک خوانده شود به آنفیلد 
کوچ کرد و مسیر تاریخ را در این زمین رقم زد. اما 
حقیقت این است که اورتون زودتر از لیورپول در 
یکی از مشهورترین استادیوم های دنیای فوتبال 

بازی کرده است.
به تساوی رضایت دهید

تعوی��ق  ب��ه 
د��ن  فتا ا
ی  ز ب��ا
در  حتی 
فوتب��ال 

مد��رن ه��م 
عجیبی  چی��ز 

نیس��ت و گهگاه 
ب��ه خاط��ر شرایط ج��وی به 

خص��وص د��ر زمست��ان 
این اتف��اق می افت��د. اما 
حد��س بزنی��د دید��ار 

لینکل��ن سیت��ی و کاونت��ری سیتی د��ر فصل 
۶۳-۱۹۶۲ چندب��ار ب��ه تعوی��ق افت��اد؟ دو تیم 
 قرار بود در ۵ ژانویه ۱۹۶۳ ب��ه مصاف هم بروند، 
اما به خاطر بارش برف این ب��ازی به چند روز بعد 
موکول شد، اما انگار این بازی طلسم شده بود، در 
مجموع ۱۵بار زمان بازی تغییر کرد، تا در نهایت 
۵۵ روز بعد در ۶ مارچ، کاونتری سیتی موفق شد 

۵-۱ در برابر حریف پیروز شود. 
یک نفر باید خراب کند

اطالع��ات شما از دست��ه چهارم لی��گ آرژانتین 
احتماال به اند��ازه سایر لیگ ها د��ر سرتاسر دنیا 
نیست. در فصل ۱۰-۲۰۰۹ در دیدار پلی آف بین 
یوونتود آلیانز و جنرال پاز جونیوز بازی در جریان 
مسابقه با تس��اوی پرگل ۳-۳ به پای��ان رسید، تا 

اینجا همه چیز عادی بود. ام��ا ضیافت پنالتی ها 
فرارسی��د و باالتری��ن رکورد ضرب��ات پنالتی در 
تاریخ به ثبت رسید، جونیورز ب��ا نتیجه ۲۰-۲۱ 
در ضربات پنالتی به برت��ری رسید. نکته شگفت 
انگیزتر ای��ن بود که تنه��ا یک پنالت��ی از دست 
رفت، آخرین ضربه، پنالتی چهل و یکم که توسط 
دروازه بان مهار شد. گنزالس دروازه بان یوونتود 
هم با دریافت ۲۱ پنالت��ی متوالی رکورد دیگری 

خلق کرد.
خلق یک رویا

برگشت به بازی ه��ا زیاد در تاری��خ فوتبال خلق 
شده است، اما شاید هیچ کدام به اندازه این دیدار 
عجیب و دراماتیک نباشد. دیدار چارلتون اتلتیک 
و هادرسفلید در فص��ل ۵۸-۱۹۵7 در لیگ دوم 
انگلستان. در دقیقه ۲7 تیم چارلتون با مصدومیت 

کاپیتانش که راهی بیمارستان شد ۱۰ نفره به بازی 
ادامه داد، در آن روزها قانون تعویض هنوز وجود 
نداشت، درحالی که ۲7 دقیقه به پایان بازی مانده 
بود چارلتون ب��ازی را ۵-۱ به نفع حریف می دید 
و همه چیز از دست رفته به نظر می رسید. توفان 
چارلتون آغاز شد و از دقیقه 7۳تا ۸۱ نتیجه ۵-۶ 
به نفع این تیم شد. پنج دقیقه مانده به پایان بازی 
دوباره بازی مساوی شد. تنها چن��د ثانیه قبل از 
سوت پایان بازی ی��ک گل دیگر ب��ه ثمر رسید، 
چارلت��ون 7-۶ بازی را به سود خ��ود پایان داد تا 
بیل شنکلی، مربی هادرسفیلد بگوید: »هیچ چیز 

نمی توانم درباره این جهنم خونین بگویم«.
یک دقیقه سکوت طوالنی 

لیگ منطقه ای شم��ال انگلستان در سال ۱۹۹۳ 

قرار بود با ی��ک دقیقه سک��وت انجام ش��ود، اما 
تماشاگران تصمیم گرفتن��د که این یک دقیقه را 
خاطره انگیزتر کنند، هم��ه تماشاگران به داخل 
زمین هج��وم آوردند و نیروه��ای امنیتی مجبور 

شدند که سکوت و بازی را متوقف کنند.
چهار گل در یک مسابقه

برای هر بازیکنی که در یک دید��ار 4 گل به ثمر 
برساند این یک موفقیت بزرگ به حساب می آید 
اما نه برای کریس نیکل، مدافع استون ویال، او در 
۲۰مارس ۱۹7۶ چهارگل در برابر لسترسیتی به 
ثمر رساند؛ اما فقط یک مشکل وجود داشت او دو 
گل برای لسترسیتی زده بود تا بازی با تساوی ۲-۲ 
به پایان برس��د. نیکل ابتدا تیم لست��ر را با دوگل 
پیش انداخ��ت و سپس گل سوم ب��ازی و گل اول 
تیمش را که به عنوان یک��ی از زیباترین گل های 
انگلستان انتخاب ش��د را از راه د��ور وارد دروازه 
حریف ک��رد و سپس با یک گل دیگ��ر در دقایق 
پایانی بازی را به تساوی کشاند. خنده و گریه برای 
او در این ب��ازی توأمان اتفاق افت��اد. او درباره این 
بازی می گوید: »گل هایی زدم که هیچ دروازه بانی 
نمی توانست آن ها را مهار کن��د، درپایان 
بازی رفتم س��راغ داور و 
گفتم 

توپ ب��ازی را به 
م��ن بد��ه امکان 

ند��ارد د��ر یک 
بازی دیگر بتوانم 
حتی هت تریک 
کن��م؛ ام��ا او 
گف��ت ای��ن 
ی��ن  خر آ

بازی م��ن است و 
می خواه��م توپ 
را برای خودم نگه 

دارم«.
س�وت لعنتی را 

زدی یا نه؟
لی��گ دانم��ارک 
بازی بین تیم های 
ابلتاف��ت و نوراگ��ر، 
ب��ازی ت��ا لحظ��ات 
پایان��ی ب��ا نتیج��ه 
4-۳ ب��ه س��ود نوراگر 
پیش می رف��ت. ابلتافت 
سراس��ر حمل��ه ب��ود، داور 
مسابقه هنینگ اریکتروپ سوت 
را به دهان��ش نزدیک می کند تا پای��ان بازی را 
 اعالم کند ک��ه ناگهان بر اثر ی��ک برخورد دندان 
مصنوعی اش ب��ه زمین می افت��د. او بدون دندان 
نمی تواند سوت را به صدا درآورد در همان لحظات 
که او گیج ای��ن اتفاق است ابلتاف��ت بازی را 4-4 
مساوی می کند. د��اور دندان مصنوع��ی را پیدا 
می کند و به دهان می گذارد و سوت را به صدا در 
می آورد. آیا بازی 4-4 شد؟ اریکتروپ اجازه ثبت 
شدن گل چهارم را نمی دهد و بازی را 4-۳ به سود 
نوراگر اعالم می کند. تیم ابلتاف��ت به فدراسیون 
فوتبال دانمارک شکایت می کند، اما این اعتراض 
مورد قبول واق��ع نمی شود. نتیج��ه نهایی حکم 

به پیروزی نوراگر می دهد.
هت تریک واقعی

بازیکنان زیادی در دوران فوتبال خود هت تریک 
کرده اند، اما هیچ کدام به اند��ازه این هت تریک 
عجیب نیست. آلوین ماتلر، مدافع تیم وستهام در 
آپریل ۱۹۸۶ در دیدار خانگی مقابل تیم نیوکاسل 
موفق ب��ه زدن سه گل د��ر برابر سه د��روازه بان 
مختلف شد و تنها بازیکنی است که در این حالت 
هت تریک کرده است. او اولین گ��ل خود را وارد 
دروازه مارتین توماس کرد که به علت مصدومیت 
جای خود را به کریس هد��ورت داد. مارتین یک 
گل به این دروازه بان تعویضی زد و پس از تعویض 
مجدد د��روازه بان پیتربرزل��ی وارد سنگر دروازه 
نیوکاسل شد که او هم یک گل از مارتین توماس 

خورد تا هت تریک عجیبش را تکمیل کند.
کمي به یکدیگر استراحت دهید

لیگ جزایر سیلی به طور رسمی کوچک ترین لیگ 
فوتبال در جهان را د��ارد. این لیگ شامل دو تیم 

است، گریسون گانرز و وولپک واندررز که هر هفته 
با هم دیدار می کنند تا قهرم��ان در انتهای فصل 
مشخص شود. فصل لی��گ این جزای��ر از اواسط 
نوامبر تا انتهای مارس ادامه دارد و دو تیم ۱7بار با 

هم مصاف می دهند.
این دو تیم در جام های حذف��ی زیادی نیز با هم 
رقابت می کنن��د. دو جام حذف��ی موسوم به جام 
عمده فروشان و جام عرشه نشین��ان که هردوی 
این جام  ها به صورت رفت و برگشت انجام می شود 
و جام خیریه نیز پی��ش از آغاز فصل جدید برگزار 
می شود باز بین این دو تیم. تنها زمانی که امکان 
دارد این دو تیم با یکدیگر رقابت نکنند وقتی است 
که در کاپ قرعه کشی انج��ام می شود، کاپی که 

تنها همین دو تیم در آن شرکت دارند.
تمرین گل به خودی

این داست��ان مورد عالقه من اس��ت درست مثل 
کارت��ون م��ورد عالقه من ک��ه د��ر ماداگاسکار 
می گذرد. در لی��گ ماداگاسک��ار، لیگ دیگری 
که احتماال چی��ز زیادی د��ر م��ورد آن نشنیده 
اید، تیم آس آدم��ا توانست استی��د المپیکو را با 
نتیج��ه ۱4۹-۰ شکست دهد بد��ون اینکه حتی 
یک گ��ل را خودشان ب��ه ثمر برسانن��د. در یک 
هفته مانده به پای��ان رقابت ها تیم استیدالمپیکو 
درحال��ی که با نتیج��ه ۱-۲ از حری��ف پیش بود 
با یک پنالتی مشک��وک در لحظ��ات پایانی گل 
مس��اوی را دریافت ک��رد و با ای��ن نتیجه شانس 
قهرمان��ی اش را ازدست د��اد، آن ه��ا تصمیم 
گرفتند در دیدار پایان��ی دربرابر آس آدما به 
نشانه اعتراض گل به خود��ی بزنند، بارها و 
باره��ا، ۱4۹ بار! این ان��وع اعتراض باعث 
شد فدراسیون فوتبال ماداگاسکار 
»زاکا به« سرمربی استیدالمپیکو 
را سه سال و چه��ار بازیکن این 
تیم را به مدت یک فصل محروم 
کند و سای��ر بازیکن��ان دو تیم 
نیز با اخطار رسمی ب��ه علت مشارکت 
در آن صحنه ها روب��ه رو شدند. ای��ن اعتراض نه 
تنه��ا احمقانه ترین شی��وه طرح دعوا د��ر تاریخ 
فوتبال د��ر سرتاسر جهان بود بلک��ه بزرگ ترین 
 شکست یک تیم در تاریخ فوتبال حرفه ای را نیز 

رقم زد. 
فوتبال روی بمب

هزاران بازیکن آماتور فوتب��ال در زمینی چمنی 
که در زی��ر آن بمب عمل نکرد��ه آلمانی از زمان 
جنگ جهانی دوم باق��ی مانده بود ب��ازی کرده 
بودند، ت��ا اینکه بمب د��ر آوری��ل ۱۹۹۵ و طی 
عملیات کاشت مجدد چم��ن در زمانی که حدود 
4۰۰۰نفر د��ر پورتلن��د و در اط��راف این زمین 
فوتبال سکونت داشتند، کشف شد. چند گروه از 
متخصصان خنثی  سازی بعد از عملیاتی طوالنی 
موف��ق به خنث��ی کرد��ن بمب شدن��د و سپس 
استادیومی مجهز ب��ه نام قربانی��ان جنگ در آن 
محل ساخته شد و به تی��م محلی پورتلند تحویل 

داده شد.
اعدام به خاطر جاسوسی

فرانسه در اولین دوره جام جهانی فوتبال )۱۹۳۰( 
کاپیتانی داشت به نام الکس ویالپالن. بازیکنی که 
در خط هافبک بازی می ک��رد. بازی ها در اروگوئه 
برگزار شد فرانسه تیم خوبی داشت اما نتوانست 
به قهرمانی برسد. درآلمان و فرانسه نیز به جنگ 
یکدیگر رفتن��د و خرابی های بیشم��اری در اروپا 
پدید آمد. در سال های آخر جنگ، خبر عجیبی به 
دست رسانه های فرانسوی افتاد. ویالپالن سال ها 
ب��رای آلمانی ه��ا جاسوسی می ک��رد و اطالعات 
کشورش را به آنها می فروخت. این خبر باعث شد 
اولین کاپیتان تاریخ فرانسه در جام های جهانی به 
دار آویخته شود. حکم دادگاه، به سرعت اجرا شد 
تا دیگر هیچکس هوس جاسوسی به سرش نزند، 

حتی فوتبالیست ها.
بازیگرانی که خیلی خوب بازی کردند

د��ر س��ال ۲۰۰۹ د��ر جری��ان ب��ازی تیم های 
وسته��ام ومیل��وال، عکس های��ی از تماشاگرانی 
پرخاشگر مع��روف به هولیگان ها د��ر رسانه های 
جمع��ی انگلستان منتشر ش��د و پلیس بالفاصله 
نسبت ب��ه ای��ن عکس ه��ا اقد��ام و عد��ه ای از 
تماشاگ��ران را دستگی��ر کرد. سپ��س مشخص 
شد این عکس ه��ا مربوط به بازیگران��ی بوده که 
برای ب��ازی در بخش های��ی از ی��ک فیلم اکشن 
 انتخاب شد��ه بودند و آن روز د��ر ورزشگاه بازی 

می کردند.

در سال های آخر جنگ، خبر عجیبی به دست رسانه های فرانسوی افتاد. ویالپالن سال ها 
برای آلمانی ها جاسوسی مي کرد و اطالعات کشورش را به آنها مي فروخت. این خبر باعث 
شد اولین کاپیتان تاریخ فرانسه در جام های جهانی به دار آویخته شود. حکم دادگاه، به 
سرعت اجرا شد تا دیگر هیچکس هوس جاسوسی به سرش نزند، حتی فوتبالیست ها ...



یادداشت

مدیرکلفنیوحرفهای:

طرح»فاطر«،اجرامیشود
مدیرکل فنی و حرفه ای چهار محال و بختیاری از اجرای طرح 

فاطر در سراسر استان خبر داد.
محم��ود تقی پ��ور اظهارداش��ت: این ط��رح وی��ژه کارکنان 
دستگاه های اجرایی در استان و با هدف ارتقاء مهارت فرزندان 
کارکنان ادارات، کمک به اقتصاد خانواده و ایجاد اشتغال برای 

فرزندان برگزار می شود.
 مدیرکل فن��ی و حرف��ه ای چهارمحال و بختیاری، با اش��اره 
به اینکه هر س��اله المپیاد مهارتی در کش��ور برگزار می شود، 
بیان کرد: اجرای طرح فاطر در استان سبب شناسایی استعداد 
فرزندان کارکنان دس��تگاه های اجرایی برای شرکت در این 

المپیاد می شود.
تقی پ��ور خاطرنش��ان ک��رد: دوره ه��ای آم��وزش فاط��ر 
 متناس��ب ب��ا نیازه��ا و ظرفی��ت  شهرس��تان ها برگ��زار 

می شود.
وی با اش��اره به اینکه 2 ت��ا 9 مرداد ماه به عن��وان هفته ملی 
مهارت نامگذاری ش��ده اس��ت، گفت: همزمان با هفته ملی 
مهارت، دی��دار و سرکش��ی از خانواده های ش��هدا و جانباز، 
دیدار با استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه در 
شهرستان ها، برگزاری ایستگاه نقاشی در پارک های استان و 
حضور کارکنان و روسای مراکز فنی و حرفه ای در نماز جمعه 

از مهم ترین برنامه  های این هفته است.
مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمح��ال وبختیاری تصریح کرد: 
برگزاری دوره مهارت��ی در پارک بانوان و مس��ابقه کارتینگ 
اتومبیل رانی ویژه فرزندان کارکنان فن��ی و حرفه ای از دیگر 

برنامه های این هفته است.
 تقی پ��ور ادام��ه داد: همزم��ان با هفت��ه ملی مه��ارت و روز 
فن��ی و حرف��ه ای، مس��ابقات دومیدان��ی و فوتس��ال ویژه 
 کارآم��وزان، مربی��ان و کارکن��ان فن��ی و حرف��ه ای برگزار 

می شود.
وی از افتتاح مرکز آزمون الکترونیکی فنی و حرفه ای استان 
خب��ر داد و اف��زود: پیش بینی می ش��ود این مرک��ز همزمان 
 با هفته ملی مه��ارت  با حضور مس��ووالن کش��وری افتتاح 

شود.

صدورسند3هزارو800فقره    
امالكدولتي

 به گزارش زاینده رود مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان 
از صدور س��ند 3هزار و 848 فقره امالک متعلق به دولت 
جمهوري اسالمي ایران در استان چهارمحال و بختیاري 
خبر داد و گفت: این اقدام در اجراي م��اده 26 آئین نامه 
اموال دولتي به عهده وزارت خانه ها و موسس��ات دولتي 

گذاشته شده است.
محمدحس��ن بهادر، افزود س��ازمان جنگل ه��ا و مراتع 
کش��ور با اخ��ذ قریب ی��ک ه��زار و 600 س��ند، وزارت 
آموزش و پ��رورش نیز ب��ا دریافت یک ه��زار و 20مورد، 
آمار بیش��ترین مس��تند س��ازي را در اس��تان ب��ه خود 
اختصاص داده اند. وي مجموع مس��احت اس��ناد صادره 
به نام دولت با تولیت دس��تگاهاي اجرایي را بیش از یک 
میلی��ون و 200هزار هکتار بی��ان و تصریح ک��رد ادارات 
ثبت اس��ناد وامالک اس��تان آمادگي کامل جهت صدور 
 اینگون��ه اس��ناد را خواهد داش��ت. به��ادر، تصریح کرد 
مس��تند س��ازي اموال دولت موجب جلوگیري از تجاوز 
اش��خاص به اموال بی��ت الم��ال خواهد ب��ود و چنانچه 
دستگاهاي دولتي وظیفه خود را به درستي انجام دهند، 

کمتر شاهد پدیده زمین خواري خواهیم بود.

۷0۵هزارراسدام
واکسینهشدند

مدی��ر کل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
۷0۵ هزار راس دام در علیه بیماری تب برفکی واکس��ینه 
ش��دند.عبدالمحمد نجاتی، اظهار داشت: واکسیناسیون 
تب برفکی در اس��تان برای تعداد 6۷ ه��زار و 606  راس 
گاو و تع��داد 63۷ هزار و ۷8۵ راس گوس��فند با اعتباری 
بیش از دو  و نیم میلیارد ریال اجرا ش��د. وی افزود: طرح 
واکسیناسیون تب برفکی در تمام مناطق استان با استفاده 
از توان بخش دولتی و خصوصی ک��ه از ابتدای خرداد ماه 
 امسال شروع ش��ده بود، هم اکنون به پایان رسیده است. 
مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
بیماری تب برفکی در کش��ور م��ا  از مهم تری��ن عوامل 
تهدیدکنن��ده س��رمایه دام��ی و تولیدات دامی اس��ت و 
نخس��تین بیماری دامی ج��دول مبارزه ب��ا بیماری های 
دام محس��وب می ش��ود. نجاتی با بیان اینکه بیماری تب 
برفکی یک بیماری ویروسی بسیار عفونی و به شدت واگیر 
اس��ت، تصریح کرد:  این بیماری از نظر ش��دت خسارات 
اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت، تولید دام 
و فرآورده های دامی اس��ت که سبب کاهش شدید تولید 
دام ش��ده و نقش اساس��ی در تجارت دام و فرآورده های 

خام دامی دارد.

یادداشت

رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون 
3 هزار و 140 مسافر از خدمات رفاهی مدارس استان بهره مند شدند.

بیات سلطانی،  اظهار داشت: 80 آموزشگاه و مدرسه با مجموع بیش از 2۷0 کالس در استان در راستای 
رفاه حال مسافران تابستانی آماده ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای تیرماه تاکنون، بیش از 3 هزار مس��افر در قالب 314 خانوار در مدارس 
استان اسکان یافته اند، افزود: با توجه به آغاز موج دوم سفرهای تابستانی از مراکز اسکان بازدید و نواقص 

آن ها برطرف شد.
رییس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اینکه کالس ها در 
3 سطح الف، ب و ج طبقه بندی شده اند، بیان کرد: هزینه اقامت در 3 سطح مختلف برای یک شبانه روز 
به ترتیب 22 هزار تومان برای سطح »الف«، 16 هزار تومان برای سطح »ب«، و 12 هزار تومان برای 

سطح »ج« است.
سلطانی با اشاره به اینکه مرکز اسکان فرهنگیان شهرس��تان بن، به عنوان مرکز ویژه اسکان انتخاب 
شده است، گفت: در راستای راهنمایی مسافران به سمت مراکز اسکان، از بنرهای تبلیغاتی در سطح 
استان استفاده شده است. وی با اشاره به اینکه در راستای صرفه جویی در مصرف آب توصیه های الزم 
به مسافران شده است، خاطرنشان کرد: بروشور و بنرهایی با موضوع جلوگیری از اتالف آب تهیه و در 

دسترس مسافران قرار گرفته است.

 حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری، 
در خطبه های نماز عید فطر اظهار داشت:  مسووالن باید مردم را به نظام امیدوار نگه دارند؛ چرا 

که این یک تکلیف است و سبب پایبندی مردم به نظام می شود.
وی افزود: مردمی که همواره حمایت خود را از جمهوری اسالمی با حضور در صحنه های مختلف 
نشان داده اند، سزاوار خدمت صادقانه مسووالن هس��تند و نباید آن ها را با وعده هایی که عملی 

نمی شوند سرخورده و دلسرد کرد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مذاکرات را باید در س��ایه والیتمداری تا 
رس��یدن به نتیجه نهایی دنبال کرد، و مراقب توطئه ها و نقشه های دشمن نیز بود و با هوشیاری 

راه را بر توطئه های آن ها بست.
نکونام، با بیان اینکه وحدت و الفت در جامعه یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: انتخابات نباید 
 جایگاه معصیت و سبب تفرقه در جامعه شود و باید همدلی و همزبانی در بحث انتخابات پیش رو 
 را ج��دی گرف��ت و س��عی ک��رد انتخاب��ات ب��ا ش��کوه و ش��ور ه��ر چ��ه بیش��تر برگ��زار 

شود.
وی با اشاره به اینکه مومن باید پایه گذار اعمال حسنه در جامعه باشد، تصریح کرد: ازدواج صالحه، 
صرفه جوئی در برگزاری مراسم ها و حذف تشریفات، از جمله اعمال حسنه و مورد پسند خداوند 

هستند که باید مورد توجه همگان باشند.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: محکومیت متخلف س��ابقه داری ک��ه در منطقه 
حفاظت شده شیدا، اقدام به تیراندازی به سمت ماموران 
یگان حفاظت محیط زیست این استان کرده بود، از سوی 

دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی شد.
شهرام احمدی، با اعالم قطعیت حکم سه سال حبس برای 
متخلف حرفه ای که در مرداد ماه س��ال 1391 در منطقه 
حفاظت شده شیدا به سمت ماموران یگان حفاظت محیط 

زیست این اس��تان تیراندازی کرده بود و موجب زخمی 
شدن آنان ش��ده بود اظهار کرد: ماموران در حین گشت 
و کنترل در منطقه حفاظت ش��ده ش��یدا متوجه حضور 
چند نفر متخلف شکار غیرمجاز در این منطقه شدند. وی 
افزود: پس از شناسایی و تعقیب و گریز، متخلفان مذکور با 
ماموران درگیر شدند و یکی از متخلفان به سوی مامورانی 
که مسلح هم نبودند، آتش گشود و موجب زخمی شدن 

دو تن از محیط بانان شد.

 احمدی بی��ان داش��ت: مام��وران مص��دوم ک��ه موفق 
به شناسایی این متخلف حرفه ای ش��ده بودند، سریعا به 
بیمارستان منتقل شدند، اما فرد متخلف نیز با استفاده از 
تاریکی شب از محل متواری شد. وی تصریح کرد: جراحت 
چشم یکی از محیط بانان، موجب صدمه دائمی به چشم 
وی ش��د، که در حال حاضر با این مش��کل دست و پنجه 

نرم می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از 
پیگیری این اداره کل و تالش نیروهای انتظامی و دستگاه 
قضایی جهت شناس��ایی و دس��تگیری این متخلف خبر 
داد و بیان داش��ت: این فرد س��ابقه دار در سنوات گذشته 
درگیری های متعددی با ماموران حفاظت محیط زیست 

داشته است. 
احم��دی، با ذکر ت��الش، مظلومیت و از جان گذش��تگی 
محیط بانان این اس��تان ابراز امیدواری کرد که با حمایت 
مقامات قضایی در آینده شاهد چنین صحنه هایی در عرصه 

حفاظت از انفال الهی نباشیم.
منطق��ه حفاظت ش��ده ش��یدا یک��ی از مناط��ق آزاد با 
پتانس��یل های طبیعی و وجود حیات وحش است که در 
سال 1386 از سوی شورای عالی محیط زیست به عنوان 
منطقه حفاظت شده به تصویب رسید. این منطقه دارای 
وسعت 23 هزار و 898 هکتار اس��ت که قسمتی از آن در 
استان چهارمحال و بختیاری و قسمتی در استان اصفهان 

قرار دارد.

سه سال حبس برای متخلف تیرانداز

بیش از ۳ هزار مسافر از خدمات مدارس 
بهره مند  شدند 

 امیدوار نگه داشتن مردم به دولت 
وظیفه مسووالن است
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ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده:9409980351000042  شماره  ابالغیه:9410100351003562  شماره   4/467
دادخواستی  دستجرده  جعفری  طاهره  خواهان  شعبه:940044  بایگانی  شماره 
تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  پور  صفایی  غالمحسین  خوانده  طرفیت  به 
دادگاه   10 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 223 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9409980351000042 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/13 و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11069 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980351000081  شماره  ابالغیه:9410100351003410  شماره   4/468
شماره بایگانی شعبه:940098 خواهان روح ا... علی زرگر دادخواستی به طرفیت خوانده 
اصغر دهقانی مبارکه به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   10 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980351000081 کالسه  به  و  ارجاع   223 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/15 و ساعت 08:00 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11070 شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9209980351201174  شماره  ابالغیه:9410100351203487  شماره   4/469
ابادی دادخواستی  بابایی کافی  ا...  بایگانی شعبه:921204 خواهان/شاکی فرج  شماره 
به  رضایی  حسنعلی  و  اصفهان  قوامین  شعب  مدیریت  خوانده/متهم  طرفیت  به 
است( مالی  سند  )موضوع  سند  ابطال  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته 

 12 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
باال خ شهید  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع و به 
کالسه9209980351201174 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/04 و ساعت 
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/شاکی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:11075 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده:9409980351200280  شماره  ابالغیه:9410100351203595  شماره   4/470
شماره بایگانی شعبه:940316 خواهان/شاکی سید حسن جوادیون اصفهانی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم سید عبدالمسعود قائم مقامی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   12 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 425 ارجاع و به کالسه9409980351200280 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/05 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن  مجهول المکان 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت  یک 
نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11077 شعبه12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
پرونده:9409980351600444  شماره  ابالغیه:9410100351602091  شماره   4/471
طرفیت  به  دادخواستی  گورتانی  خلیلیان  ملک  بایگانی شعبه:940501 خواهان  شماره 
خوانده احمد صدرالدین کرمی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای 
خانواده  دادگاه   16 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 205 ارجاع و به کالسه9409980351600444 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/08 و ساعت 10:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11080 شعبه 16 دادگاه 

عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700265  شماره  ابالغیه:9410100361703058  شماره   4/472
طرفیت  به  دادخواستی  گشول  محمدرضا  خواهان  شعبه:940295  بایگانی  شماره 
تادیه و  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  خواندگان مرتضی مطاع و حمید سلیمانی 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980361700265 کالسه  به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/21 و ساعت 09:15 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11081 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700264  شماره  ابالغیه:9410100361703037  شماره   4/473
شماره بایگانی شعبه:940294 خواهان علی خان بابا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مرتضی مطاع و اصغر کاشی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت... 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700264 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/06/09 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11082 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700269  شماره  ابالغیه:9410100361703129  شماره   4/474
شماره بایگانی شعبه:940299 خواهان شکرخدا ململی تارازی دادخواستی به طرفیت 
مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  مطاع  مرتضی  و  کاشی  اصغر  خواندگان 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  تادیه و مطالبه خسارت دادرسی  تاخیر  خسارت 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700269 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/10 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
اطالع  از نشر آگهی و  تا خواندگان پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11083   و ضمائم 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700277  شماره  ابالغیه:9410100361703124  شماره   4/475
طرفیت  به  دادخواستی  شکراللهی  ناصر  خواهان  شعبه:940307  بایگانی  شماره 
خواندگان اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700277 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/06/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11084 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700275  شماره  ابالغیه:9410100361703121  شماره   4/476
طرفیت  به  دادخواستی  احمدرضا سوادکوهی  بایگانی شعبه:940305 خواهان  شماره 
مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  مطاع  مرتضی  و  کاشی  اصغر  خواندگان 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  تادیه  تاخیر  خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700275 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/16 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
اطالع  از نشر آگهی و  تا خواندگان پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11085   و ضمائم 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700281  شماره  ابالغیه:9410100361703116  شماره   4/477
طرفیت  به  دادخواستی  دست  نیک  محمود  خواهان  شعبه:940312  بایگانی  شماره 
مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  مطاع  مرتضی  و  کاشی  اصغر  خواندگان 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  تادیه  تاخیر  خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700281 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/15 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
اطالع  از نشر آگهی و  تا خواندگان پس  کثیراالنتشار آگهی می شود  ازجراید  یکی  در 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11086   و ضمائم 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700266  شماره  ابالغیه:9410100361703097  شماره   4/478
شماره بایگانی شعبه:940296 خواهان غالم خان بابا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
خسارت  مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  سلیمانی  حمید  و  مطاع  مرتضی 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  تادیه  تاخیر  دادرسی و مطالبه خسارت 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700266 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/07/22 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11087 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700263  شماره  ابالغیه:9410100361703081  شماره   4/479
شماره بایگانی شعبه:940293 خواهان مرید ارشدی نیا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700263 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/06/08 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
دادگاه عمومی حقوقی  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف11088 شعبه 28 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700252  شماره  ابالغیه:9410100361703067  شماره   4/480
طرفیت  به  دادخواستی  تجویدی  احمد  سید  خواهان  شعبه:940282  بایگانی  شماره 
خواندگان اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( 
تقدیم  دادرسی  مطالبه خسارت  و  ملک  تنظیم سند رسمی  به  الزام  و  غیرمنقول  مالی 
دادگاه   28 به شعبه  که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  دادگاههای 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
9409980361700252 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/14 و ساعت 11:30 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:11089 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

پرونده:9409980361700268  شماره  ابالغیه:9410100361703063  شماره   4/481
شماره بایگانی شعبه:940298 خواهان اله یار خان بابا دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مرتضی مطاع و اصغر کاشی به خواسته مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700268 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/06/03 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:11090 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 



امام على عليه السالم : 
برای انسان عیب نیست که حقش تاخیر 
افت��د، عیب آن اس��ت که چی��زی را که 

حقش نیست بگیرد.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 توت فرنگ��ي ، یک��ی از میوه های بوت��ه ای با خ��واص درمانی 
منحص��ر ب��ه ف��رد  اس��ت ك��ه می توان��د تمامی لک��ه های 
ناش��ی از نوشیدنی ه��ا، م��واد غذای��ی و رنگ��ی مختل��ف 
را از سط��ح دندان ه��ا پ��اک كن��د و دندان های��ی ف��وق 
 درخش��ان ب��ا لثه های��ی سال��م ب��رای ف��رد ب��ه وج��ود 

آورد.
كارشناسان به افراد توصیه می كنند برای داشتن دندا ن هایی 
سالم از میوه توت فرنگی به عنوان مسواک استفاده كنند و آن را 
به صورت عمودی از باال به پایین و برعکس بر روی دندان های 

خود بکشند.
همچنین استفاده از جوش شیری��ن و شستشوی دهان با این 
 ماده نی��ز می تواند سب��ب سفیدی و حفظ سالم��ت دندان ها 

شود.
كارشناسان وجود اسید آسلوربی��ک، اسید مالیم پاک كننده 
محیط دندان و ایجاد درخشندگی در دندان در توت فرنگی 
 را اصلی تری��ن عامل برای مفی��د بودن خوردن ت��وت فرنگی 

می دانند.

مواد الزم برای تهیه كوكوی سه رنگ: زرشک 100 گرم،گردو  به میزان 
الزم،پنیر پیتزا به میزان الزم، زردچوبه به می��زان الزم، فلفل سیاه به 
میزان الزم، تخم مرغ 6 عدد، نمک به میزان الزم، سیب زمینی 3 عدد، 

سبزی )سبزی كوكو( 750گرم
طرز تهیه كوكوی سه رنگ: سیب زمین��ی ها رو خام رنده كرده و تخم 
مرغ و نمک و فلفل و ادویه رو هم اضافه م��ی كنیم. توی تابه مورد نظر 
روغن رو داغ كرده و مواد رو داخلش می ریزیم، در تابه رو هم می گذاریم 
تا یک طرفش كامال پخته و سرخ بشه. بعد از پخت یک دیس كه بزرگ 
تر از تابه هست  را رو روی تابه قرار می دهی��م و تابه رو برمی گردونیم 
تا كوكو بدون آسیب دیدن از تابه خارج ش��ود. در تابه ای جدا كوكوی 
سبزی رو هم با تخم مرغ و نمک و فلفل و ادویه مخلوط می كنیم و داخل 
تابه قرار می دهیم تا یک طرفش سرخ بشه و به همون شیوه ذكر شده 
از تابه خارجش می كنیم. داخل ظرف مورد نظر یکی از كوكوها رو قرار 
می دهیم به صورتی كه طرفی سرخ نشده روبه باال باشه. در مرحله بعد 
اول پنیر پیتزا سپس گردو و زرشک و دوباره پنیر رو روی كوكو به ترتیب 
اضافه می كنیم. در آخر هم الی��ه كوكوی دیگه رو از طرف سرخ نشده 
روی مواد می گذاریم و كمی فشار می دهیم و به مدت 20 دقیقه داخل 
فر كه از قبل داغ شده می گذاریم تا پنیر آب بشه و دو الیه به هم بچسبد.

با توت فرنگی دندانهای تان را بلیچینگ کنیدکوکوی سه رنگ

 تاثير نقاشى بر سالمتى

نقاشی فعالیتی است كه همه افراد حداقل یک بار آن را در طول زندگی خود تجربه 
كرده اند. نقاشی در دوران كودکی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا روشی برای ابراز 
هیجانات و برقراری ارتباط با دیگران است و اغلب كودکان پیش از آنکه بتوانند به 
خوبی صحبت كنند تمایل زیادی به كشیدن نقاشی دارند. اما آیا می دانید كه این 

فعالیت دلپذیر فواید بسیاری برای سالمتی دارد؟
نقاشی به ما كمک می كند تا با دیگران ارتب��اط برقرار كنیم؛ زیرا در این صورت 
امکان بروز هیجانات و احساسات، آرزوها، نگرش به اشیا و... به گونه ای متفاوت 
وجود دارد. به كمک نقاشی می توان بسی��اری از احساسات، هیجانات و افکار را 
نشان داد. این  روش به خصوص برای افراد معلول كه دچار ضعف ارتباطی هستند، 
اشخاص خجالتی و كسانی كه قادر به برق��راری ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران 

نیستند، اهمیت بیشتری دارد.
استفاده از ابزار مختلف مانند مداد رنگی، ماژیک و پاستیل در نقاشی به تقویت 
مهارت های حركتی مثبت به خصوص در كودکان كمک می كند. كنترل و گرفتن 
ابزار توسط دست ها به تدری��ج این توانایی را كامل می كن��د. نقاشی كردن در 

بزرگسالی می تواند این مهارت را بهبود بخشد.
نقاشی ب��رای سالمت ذهن بسیار مفی��د است. نقاشی قد��رت تمركز را تسهیل 
و به كسب آن كمک می كند؛ زی��را زمانی كه تصویری را م��ی كشیم، باید برای 
خلق تفکری كه در ذهن داریم متمركز شویم. از طرفی م��ی توان در این زمان 
 از مشکالت و شرایط سخت روزم��ره فاصله گرفت و با نگ��اه متفاوتی به اطراف

 نگریست.

سالمت
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انسان ها بسته به شرایط درونی و محیطی، 
 خلق و خوی��ی خوب یا بد پید��ا می كند كه 
می تواند منجر به رفتارهای مثبت یا منفی 
و پرخاشگرایانه در آنها شود.گرچه نمی توان 
 تمام خصوصی��ات روان شناخت��ی مردم را 
به آب و هوا نسبت داد، ام��ا نمی توان منکر 
 تاثیر شگرف آب وهوا بر رفت��ار مردم شد و 
به ویژه تاثیر گرما بر روح و روان تاكنون كمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیقات بین المللی نشان داده كه دمای 
باالی هوا نه تنها بر بدن تاثیر می گذارد، بلکه 
بر روان نیز تاثیرگ��ذار است. مطالعات نشان 
می دهد كه گرما موجب می شود افراد تمركز 
خود را از دست داده و زودتر از دیگر مواقع، 
خسته و پرخاشگر شون��د. البته چند درجه 
دم��ای باالتر به شرط نوشید��ن كافی آب و 
پوشیدن لباس های مناسب، چندان تاثیری 

روی خلق وخو نخواهند داشت.
رابطه گرما با تصادف

طبق تحقیقات اخیر، در دمای باال، احتمال 
خطر تصادف در خیابان ها افزایش می یابد. 
طب��ق تحقیق��ات از س��ال 2005 میالدی 
تاكنون، از هر هفت تصادف، یک تصادف در 
روزهای با دمای باالتر از 25 درجه سلسیوس 
اتفاق افتاده، این تصادف ها به خاطر كم شدن 
تمركز رخ داده است. به گزارش پایگاه خبری 
آلمانی زبان ولت، اغل��ب تصادفات به خاطر 
كمبود تمرك��ز اتفاق می افتن��د؛ مطالعات 
نشان می دهد ك��ه 47 درصد تصادفات در 
روزهای سرد كمت��ر از 15 درجه سلسیوس 
اتفاق می افتد؛ اما این رقم در روزهای خیلی 
گرم به 63 درصد می رس��د. این امر فقط به 
 علت عدم تمرك��ز نیست، بلک��ه رفتارهای 
پرخاشگرانه به خاطر هوای گرم در آن نقش 
موثری دارد. سرهنگ محمدحسین حمیدی 
رییس پلیس راه نیز گرمای ه��وا و طوالنی 

بودن روز را از عوامل تصادف عنوان كرد.

تاثير گرما بر عملکرد کاری
گرما فقط در ترافیک و خیابان ها آزاردهنده 
نیست؛ بلکه در محل كار نیز می تواند موثر 
باشد، به ویژه د��ر كارهایی كه هشت ساعت 
طول می كشد بر تمركز فرد تاثیر می گذارد؛ 
گرما به ویژه بر افرادی كه تعریق زیادی دارند، 

تاثیر منفی بر روان آنها دارد.
طبق تحقیقات به عمل آمده، هر چه دمای 
هوای باالتر رود، ضربان قلب افزایش یافته و 

حس تشنگی نیز بیشتر می شود.
البته نکته تعج��ب آور در ای��ن تحقیق این 
است كه گرما، می��زان كیفیت كار را كاهش 
نمی دهد، اما میزان خواب آلودگی را افزایش 

می دهد.
تاثير گرما بر دیگر فعاليت ها

براساس مطالعات انجام شد��ه، حالت های 
تهاجمی در ورزش های��ی مانند بسکتبال با 

افزایش دما، بیشتر می شود.
هم چنین هرچه دمای هوا بیشتر باشد، بین 
انسان ها، گروه ها و حتی كشورها، برخوردها، 
چهار تا 14 درصد بیشت��ر از شرایط معمول 
 هوا خواهد بود. ب��ا توجه به این اوصاف دیگر 
نمی توان گفت چند درجه گرم تر یا سردتر 
شدن هوا تاثیری ندارد.تاثیرات گرما بر بدن 
از زبان یک روان شن��اس عضو هیات علمی 
دانشگاه عل��وم پزشکی ای��ران چنین آمده 
است: به طور كلی بد��ن انسان این ویژگی را 
دارد كه در مقابل تغییرات بیرونی و درونی 
واكنش نشان دهد. دکتر علی اصغر اصغرنژاد 
می افزاید: به طور مث��ال كاهش آب در بدن 
موجب تشنگی، و كاهش قند در بدن موجب 
گرسنگی می شود؛ هم چنین عوامل محیطی 
مانند گرما، سرما و آلودگی به طور قطع روی 
كاركردهای درونی بدن تاثیر خواهند داشت، 
به طور مثال سرم��ا كه از ی��ک حد معینی 
بیشتر شود، آستانه تحمل فرد را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد.

وی خاطرنشان می كند: گرما دو نوع كاركرد 
منفی و مثبت روی بدن د��ارد؛ هر چه دما 
باالتر باش��د، تعریق نیز بیشت��ر خواهد بود؛ 
 تعریق بیشتر موجب دف��ع آب و امالح بدن 
می ش��ود و دفع امالح نی��ز وضعیت تعادل 

حیاتی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
آی�ا گرم�ا تاثي�ر مثبت�ى روی 

خلق و خو دارد؟
پیش تر، تحقیقات نشان داده كه دمای باالی 
هوا می تواند تاثیرات مثبت نیز داشته باشد.

براساس این تحقیقات، گرما احساس ترس، 
شک و تردید را كاهش داده و موجب افزایش 
خوش بینی افراد می شود. عضو هیات علمی 
دانشگاه عل��وم پزشکی تهران د��ر این باره 
افزود: گرما و بهتر اس��ت بگوییم نور آفتاب، 
تاثیر مثبتی در بهبود خلق وخوی افراد دارد.

اصغرنژاد می افزاید: كشورهایی مانند سوئد 
و نروژ ك��ه به خاطر زمست��ان های طوالنی، 
كمتر از نور آفتاب بهره مند هستند با معضل 

افسردگی فصلی روبرو هستند.
گرما به تنهایى تاثيری روی رفتار 

ندارد
این روان شناس می گوی��د: هرچند محروم 
بودن از نور آفتاب موجب افسردگی می شود؛ 
اما از سوی دیگ��ر، گرمای شدید نیز موجب 
تغییرات بیوشیمی منفی در بدن خواهد شد.

اصغرنژاد می افزاید: گرما به تنهایی تاثیری 
روی عملکرد روحی و روانی افراد ندارد بلکه 
اثر تجمعی مجموعه ای از عوامل مانند خسته 
بودن، منتظر ماندن در ترافیک، گرسنگی و 
مشکالت اداری موجب ب��روز واكنش های 

تند، عصبی و پرخاشگرانه در فرد می شود.
وی خاطرنشان م��ی كند: گرم��ا در تعامل 
 با سایر است��رس ها مانند است��رس ناشی از 
بی خوابی می تواند آستانه تحمل فرد را برای 

پاسخ گویی به عملکردها كاهش دهد.
چگونه از بروز رفتارهای تهاجمى ناشى 

از گرما جلوگيری کنيم؟
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
می گوید: برای پیشگیری از بروز رفتارهای 
پرخاشگرایانه ناشی از گرم��ا، باید نسبت به 
جسم و ذهن خود و لحظه ای كه بر ما حاكم 

است، هشیار باشیم.
اصغرنژاد می افزاید: یکی از توصیه ها در گرما 
این است كه باید آب زیاد نوشید  و هم چنین 
از اقدامات دیگر مانند كاله و سایه بان استفاده 
كرد و تالش كنیم كه كمت��ر در معرض نور 

خورشید قرار بگیریم.
وی تصریح می كند: استرس، موسیقی متن 
زندگی انسان ه��ا است؛ بنابرای��ن باید آنها 
 را كنترل كنیم. اصغرنژاد ب��ه مردم توصیه 
می كند، برای پیش گیری از پیامدهای منفی 
روحی و روانی ناشی از گرما، هنگام نشستن، 
عضالت بد��ن را شل كرده و آنه��ا در حالت 
استراحت قرار دهند؛ هم چنین تنفس عمیق 

می تواند به ایجاد حس آرامش كمک كند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
خاطرنشان می كند: بهتر است مردم در همه 
موقعیت ها به ویژه در گرما به سراغ خاطرات 
 منف��ی، آزاردهند��ه و برانگیزانند��ه نروند؛

 و به آنها نپردازند.بررسی تاثیر وضعیت آب 
وهوا و دما بر خلق و خوی انسان ها در زمره 

روان شناسی محیطی قرار می گیرد.

تاثیر  گرمای هوا  بر خلق وخوی انسان ها 

كتاب بهانه ی خلقت ) كوتاهه هایي از زندگي حضرت زهرا سالم اهلل علیه( 
نوشته مهدي قزلي است كه شركت سهامي كتاب ه��اي جیبي وابسته به 

انتشارات امیركبیر آن را منتشر كرده است.
بعد از وفات پیامبر جرقه ي اولین و مهم ترین انحرافات در امت او در سقیفه ي 
بني ساعده پدیدار شد و اولین مبارز جدي با این انحرافات، دختر دردانه ي 

پیامبر بود.
البته دیگراني هم بودند كه با ماجراي سقیفه مخالفت داشتند؛ ولي مخالفت 
آنان آلوده به مسایل نفساني و دنیوي بود. درباره ي فاطمه اما كمتر كسي 
مي تواند ادعاي این چنیني داشته باشد، چ��ه اینکه پیامبر در طول دوران 
حیات چنان رفتار نهان و عیاني با فاطمه و شوهر و بچه هایش داشت تا جایگاه 
ایشان از نظر مهاجر و انصار تثبیت شود ؛ و اگر درباره ي علي تنگ نظري هایي 
به خاطر خون هاي زیادي ك��ه از مشركان ریخته بود، وج��ود داشت ولي 
درباره ي فاطمه كه بارها توسط پیامبر پاره تن نامیده شده بود، نمي توانست 

وجود داشته باشد.
هرچند فاطمه در زندگي خانوادگي، شخصي و بندگي در برابر خدا نمونه اي 
عالي براي همه ي زنان است؛ ولي توجه به مبارزات اجتماعي این بانوي نمونه 
اسالم مخصوصا در پایان عمر شریفش از اهمی��ت ویژه اي برخوردار است. 
این مبارزه با مخفي ماندن قبر او تاكنون ادامه داشته و سوالي در برابر جریان 

حامي سقیفه است، از صدر اسالم تاكنون.
نویسنده ابتدا درباره ي تولد حضرت فاطم��ه و درباره ي مقام ایشان سخن 

مي گوید.
در ادامه درب��اره ي خواستگاران حض��رت فاطمه چنین آمد��ه است: كه 
عبدالرحمن پسر عوف به پیامبر گفت صد شتر سیاه آبي چشم كه بارهاي شان 
پارچه هاي كتان اعالي مصري باشد، با ده هزار دینار طال، مهر فاطمه مي كنم، 

او را به من بدهید.
پیامبر ناراحت شد، جواب داد: انتخاب شوهر او با خداست. همان جوابي بود 
كه به اصحاب دیگر هم داده بود. خالصه هرچه خواستگار براي پاره تن محمد 
آمد، رد شد. هرچند از اشراف بود و م��ال زیاد داشت. همه فهمیدند شوهر 

دختر محمد یک نفر خاص است، كسي كه خدا مي خواهد.
زندگي و كارهاي سخت حضرت فاطمه در منزل، پاسخگوي سواالت زناني 
كه پیش حضرت مي آمدند، ناراحتي و اندوه فراوان حضرت فاطمه در غم از 
دست دادن پدر، جفاكاري هاي امت در حق ایشان و حضرت علي، سخنراني 
حضرت فاطمه در حضور مردم براي اثبات حقانیت علي علیه السالم  دردها 
و ناراحتي هاي حضرت از دست امت و ... و در نهایت شهادت حضرت فاطمه 

    سالم اهلل علیه عناویني هستند كه نویسنده در ادامه به آنها اشاره مي كند.

خالقیت، از مهم ترین اصولی است كه باید در تربیت كودکان، آن را مدنظر 
قرار دهیم. 

خالقیت و پرورش آن، موجب افزایش اعتمادبه نفس، كمک به پیدا كردن 
كلید حل مسایل در زندگی، نگاه زیبای انسان ها به زندگی، دوری از هرگونه 
احساس ب��ی  معنی بودن زندگی، پ��رورش حس كنجک��اوی و در نتیجه، 

شکل گیری شخصیت سازنده و پویا می شود.
یکی از مهم تری��ن راه های پرورش خالقیت، انج��ام كارهای هنری توسط 
كودک است؛ ولی مهم تر از آن، نقش والدین در مدیریت و حمایت از كارهای 
هنری كودکان است. درباره این كه والدین چگونه می توانند با هم یاری خود، 
موجب پرورش خالقیت هنری در فرزندان شوند، به نکته هایی اشاره می كنیم 

كه در ایجاد فضای سالم برای تربیت كودکان خالق، موثر خواهند بود.
شاید مهم ترین و اساسی ترین كم��ک به رشد خالق كودک، اهمیت دادن 
به آثار هنری او از طری��ق نگهداری، مراقبت و استفاد��ه از آن ها در تزیین 

خانه باشد.
این كار، به معنی احترام گذاشتن و ارزش دادن والدین به كار كودکان است 
و تشویق خوبی برای آن هاست. آن ها یاد می گیرند كه ساخته دست شان، 
ارزشمند اس��ت و از ای��ن راه، اعتمادبه نفس به دست می آورن��د. آن ها یاد 
می گیرند كه به فکر خلق آث��ار بهتری باشند و ای��ن روند مثبت، همچنان 

ادامه پیدا می كند.
ایجاد فضای امن و مناسب یکی دیگر از مسایلی است كه باید در نظر گرفته 
شود. حتی االمکان برای بروز خالقیت او محدودیتی قائل نشوید. بگذارید 

افکار او بدون محدودیت بروز كرده و به شکل یک اثر آزاد تجلی كند.
لزومی ندارد برای كار آنها از لوازم و ابزار گران قیمت استفاده كنید. اگر آنها 
نگاه خالقی داشته باشند این خالقیت در قالب هر جنس و متریالی نمود پیدا 
می كند. این ابزارها و امکانات ویژه نیستند كه ساخت��ه او را به اثری گیرا و 
خالق تبدیل می كنند؛ بلکه نگرش اوست كه حاصل كار را بدیع و نوآورانه 

می كند.
بگذارید هر آنچه كه آنها خود می خواهند خلق كنند. مهم نیست كه حاصل 
تالش آنها به چشم ما زیباست یا نه. مهم این است كه ساخته ذهن آنهاست؛ 

پس به این علت برای ما ارزشمندهستند.
اما به یاد داشته باشید كه همواره در لذت بردن و پردازش، روی خالقیت های 
هنری، بیشتر از نتیجه آنها تاكید كنی��د. خصوصیات زیباشناسی و هنری 
كار كودکان، مهم تر از بیان و ابراز خالقیت های آنها نیست . هرگز در خلق 

   آثارشان اعمال نظر نکنید.

 راه های پرورش خالقيت بهانه ي خلقت
در کودکان

کودکمعرفى کتاب

 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

مودیان محترم  مالیاتی:

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی فرش
دستباف شهرستان لنجان ) زرین شهر و حومه ( به شماره ثبت 36

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت  راس ساعت 9 صبح روز 5 ش�نبه مورخه 1394/5/1 در محل 
شرکت تعاونی واقع در زرین شهر خیابان فردوسی تشکیل میگردد لذا از اعضای محترم شرکت دعوت بعمل 
می آید با در دست داشتن کارت یا دفترچه عضویت راس س�اعت مقرر در محل شرکت حضور بهم رسانید یا 

وکیل خود را معرفی نمائید. 
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 93 و گزارش آخرین رقم سرمایه سهامداران 

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان 

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

هئیت مدیره  شرکت 

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمایید.
 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 از 

 طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه
 سال جاری میباشد.
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