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به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، چند سالي است كه 
آلودگي هواي اصفهان در زمس��تان، لذت نفس كشيدن در زير آسمانش را 
از شهروندانش گرفته است. مس��ئوالن اما به ناچار براي كاهش آالينده هاي 
جوي و براي حفظ سالمت كودكان و دانش آموزان چند روزي را تعطيل كرده 
و سالمندان را به خانه نشيني توصيه مي كنند؛ مسّكن هاي موقتي كه هرساله 
در اين ايام براي كالن شهرها تجويز مي شود و مشخص نيست كه تاثير اين 

مسكن موقت تا به كي بر روي كالن شهرها موثر خواهد بود. 
در كنار تم��ام جلس��ات و كارگروه هايي كه ب��راي كنت��رل آلودگي هواي 
كالن ش��هرها گرفته مي ش��ود نياز به اقداماتي عملي هر چند كوچك براي 

بهبود كيفيت هوا نيز به شدت احساس مي شد. 
شهرداری اصفهان براي بهبود وضعيت اين كالن شهر اقدام به عقد قراردادي 
با ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي كرده تا عالوه بر حماي��ت از يك اقدام 

نوآورانه، هوايي پاك تر براي همشهريان به ارمغان آورد. 
ش��هردار اصفهان در اين باره با اشاره به خدمات ش��هرداری و بهره برداری 
از طرح های مختلف ش��هری برای رفاه ش��هروندان اصفهانی گفت: احداث 
جايگاه هاي كوچك سوخت رسان براي نخس��تين بار در كشور به تعداد 50 
جايگاه نيز با حمايت شهرداري اصفهان و در راس��تای بهبود كيفيت هوای 

شهر در حال انجام است.  
دكتر مهدي جمالي ن ژاد اظهار كرد: رنج شهروندان اصفهاني ناشي از آلودگي 
هوا و محيط زيست ما را بر آن داش��ت كه  جدا از پيگيري حقوق شهروندان 
اصفهاني از دس��تگاه هاي مربوطه، اقداماتي عاجل در بهبود كيفيت محيط 

زيست اصفهان به عمل آوريم.
وي با بيان اينكه نتايج پژوهش ها نشان مي دهد بخشی از آلودگي كالن شهرها 
ناشي از تردد خودروها در سطح شهر است، ادامه داد: يكي از راه هاي كاهش 
تردد مردم در سطح ش��هر، كاهش مسير براي س��وخت گيري خودروها يا 

افزايش جايگاه هاي سوخت است.
ش��هردار اصفهان افزود: چناچه ميزان س��وخت گيري هر خودرو را به طور 
ميانگين 20 ليتر فرض كنيم، حدود 100 هزار خودرو روزانه به جايگاه هاي 

سوخت گيري مراجعه مي كنند.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به پراكندگي جايگاه هاي سوخت و ميزان توقف 
در ترافيك جايگاه ها هر فرد براي س��وخت گيري به اجبار مس��افتي اضافي 

مي پيمايد كه خود باعث ترافيك و آلودگي هوا مي شود.
   افزايش کیفیت هوای اصفهان، هدف اصلی احداث جايگاه هاي 

کوچك سوخت رسان است 
جمالي ن  ژاد با اش��اره ب��ه  قديمي ب��ودن جايگاه هاي س��وخت كنوني، عدم 
بهره گيري از نوآوري هاي اين صنعت و نياز روزافزون ش��هر به جايگاه هاي 
س��وخت اظهار كرد: هدف اح��داث جايگاه هاي كوچك سوخت رس��ان در 
ش��هر، ايجاد تعادل بين نياز ش��هروندان به جايگاه هاي سوخت و همچنين 
افزايش كيفيت هوا است. وی با اشاره به اينكه ساماندهی وضعيت نابسامان 
هوای شهر مدت هاست ذهن مديران شهر را درگير كرده است، تصريح كرد: 
شركتی كه طرف قرارداد شهرداری قرار گرفته، اختراع خود را به ثبت رسانده 
اس��ت و توليد اين محصول از اين جهت اهميت دارد كه بخار بنزين توسط 
سيستمی كه روی نازل تعبيه شده مكش می شود و دوباره به صورت بنزين 
 در می آيد كه اين موضوع س��بب صرفه جويی در مصرف بنزين خواهد شد و 

به دنبال آن هوايی پاك تر را به همراه دارد.
شهردار اصفهان در بخش ديگری از صحبت های خود گفت: صرفه جويی در 
مصرف سوخت و انرژی به دليل كاهش س��فرهای درون شهری و ترددهای 
اضافه جهت س��وخت گيری، كمك به كاهش آلودگی هوا ب��ه علت تجهيز 
جايگاه ها  به سيس��تم بازيافت بخ��ارات بنزين ك��ه در طوالنی مدت موجب 
كاهش آمار بيماری ه��ا خواهد ش��د و كاهش زمان س��وختگيری و به تبع 
 آن كوتاه ش��دن صف جايگاه ها، مهم ترين اهداف اجرای اين طرح به شمار 

می روند.  وی حداقل زمين مورد نياز، متناسب بودن طرح جايگاه ها با سيما 
و منظر ش��هری، اجرای س��ريع، جلوگيری از انتش��ار بخارات بنزين از باك 
خودروها و نيز از مخزن جايگاه ها به ه��وا و همچنين عدم ريزش بنزين، باال 

بودن ضريب ايمنی، انطباق با اس��تاندارهای روز دنيا، بهره مندی از سيستم 
پردازش كننده كيفی و كمی بنزي��ن به صورت آنالين و مس��تمر با مركز و 
ارتباط آن با مراكز پخش فرآورده های نفتی كه امكان اعمال مديريت كيفی 
بر عرضه سوخت را فراهم می كند و ايجاد اشتغال برای 150 نفر در فاز نخست 

)19 باب( و 230 نفر پس از عمليات اجرايی و دائم )50 باب( كه در شرايط 
ركود موجود قابل توجه اس��ت را از مهم ترين ويژگی های طرح جايگاه های 

سوخت رسان كوچك و مدرن برشمرد.
   

توزيع و جانمايی عادالنه جايگاه های کوچك سوخت رسان در 
سطح شهر

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداری اصفهان نيز در اين زمينه با اش��اره 
به اينكه طرح س��اخت جايگاه های كوچك سوخت رس��ان برای نخس��تين 

بار در كش��ور در اصفهان كليد خورده اس��ت، گفت: با عنايت به متوس��ط 
ميزان س��وخت گيری هر خ��ودرو به مي��زان 20 ليتر، روزان��ه حدود 100 
هزار خودرو به جايگاه ها مراجع��ه می كنند كه با توجه ب��ه پراكندگی آنها، 
ميزان توق��ف در ترافي��ك و جايگاه ها، مس��افت اضافی طی ش��ده يكی از 
عوامل اصلی ايج��اد ترافيك و مصرف بنزين اضافی اس��ت. عليرضا صلواتی 
افزود: مس��ئله نگران كننده تر آن اس��ت ك��ه جايگاه های موج��ود به دليل 
قديمی ب��ودن و ع��دم بهره گي��ری از نو آوری های اين صنع��ت، آلوده ترين 
 نقاط شهر ها هس��تند و تهديد جدی برای سالمتی ش��هروندان به حساب 

می آيند.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان اضافه كرد: همچنين به دليل 
عدم توجيه اقتصادی طبعا عالقه ای برای ساخت جايگاه بزرگ در موقعيت 
خوب شهر وجود نداش��ته در حالی كه آمار خودروها هر روز بيشتر می شود 
 و عدم تع��ادل آن با تعداد نازل های بنزين نگرانی های ياد ش��ده را تش��ديد 

می كند. 
بهره برداری از 19 جايگاه سوخت رسان کوچك در دهه فجر     

مدير و قائم مقام ش��هردار در امور سرمايه گذاری و مش��اركت ها شهرداری 
اصفهان نيز در اين خصوص گفت: احداث 50 جاي��گاه تك پمپی بنزين در 
سطح شهر اصفهان با مشاركت بخش خصوصی در حال اجراست كه در فاز 

نخست 19 جايگاه نصب خواهد شد.
 سيد مرتضی حس��ام نژاد اظهار كرد: خاس��تگاه اوليه ايجاد جايگاه سوخت 
تك پمپی در اصفهان به دليل كمبود پمپ بنزين و صفوف طوالنی بنزين در 

سطح شهر اصفهان بوده است.
وی با اش��اره به اينكه حل اين معضل يكی از دغدغه های شهرداری اصفهان 
اس��ت، افزود: بر اين اس��اس به منظور كاه��ش ترافيك و تامين س��المت 
شهروندان، احداث جايگاه های سوخت تك پمپی بنزين به صورت مشاركتی 

در دستور كار قرار دارد.
مدير و قائم مقام ش��هردار در امور سرمايه گذاری و مش��اركت ها شهرداری 
اصفهان تصريح كرد: در اين راستا با بخش خصوصی قراردادی امضا شد كه 

طبق آن پمپ بنزين های كوچك در سطح شهر احداث شود. 
وی ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه پم��پ بنزين ه��ای ت��ك پمپ��ی ب��ه لح��اظ 
زيس��ت محيطی از اس��تانداردهای الزم برخوردار اس��ت، تاكي��د كرد: در 
زم��ان تخليه بنزي��ن و زم��ان اس��تفاده مصرف كنن��دگان كلي��ه بخارات 
بنزين جم��ع آوری و بر اس��اس فرآيند ميعان ب��ه بنزين تبديل می ش��ود 
 از اين رو هي��چ آلودگی زيس��ت محيطی در اي��ن پمپ بنزين ه��ا به وجود 

نمی آيد.
حسام نژاد اظهار كرد: بر اساس قراردادی كه ش��هرداری با بخش خصوصی 
منعقد كرده، اي��ن جايگاه های پمپ بنزين در 50 نقطه از ش��هر با جانمايی 

مناسب احداث می شود.
وی با اش��اره به اينكه در فاز نخس��ت نصب 19 جايگاه پم��پ بنزين انجام 
می ش��ود، ادامه داد: جانمايی اين پمپ بنزين های كوچك برای دسترسی 

سريع شهروندان در 15 منطقه شهر اصفهان صورت گرفته است.
مدير و قائم مقام شهردار در امور سرمايه گذاری و مشاركت های  شهرداری 
اصفهان اضافه كرد: در حال حاضر نص��ب 90 درصد از مرحله اول اين طرح 
انجام شده و بر اساس برنامه ريزی های انجام ش��ده اين مهم در دهه فجر به 

صورت رسمی به بهره برداری می رسد. 
وی با اش��اره به اينك��ه س��وخت گيری از اين جايگاه های س��وخت كوچك 
مانند ساير پمپ  بنزين ها با كارت س��وخت انجام خواهد شد، گفت: قرارداد 
شهرداری با ش��ركت مجری اين طرح به صورت بی.او.تی امضا شده، به اين 
صورت كه شركت طرف قرارداد به مدت 10 س��ال از زمين و سود اين پمپ  
بنزين ها منتفع می ش��ود و پس از طی اين مدت، آنها را دوباره به شهرداری 

باز می گرداند.

شهردار اصفهان برای نخستین بار درکشور خبر داد:

جايگاه هاي كوچكي  
كه از بخار بنزين هم »بنزين« مي سازند
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بحران
قفس توری در تیم سرخ

 در مسیر تنش آفرينی
 سعودی ها حرکت نمی کنیم

سرنوشت سهام عدالت 
به کجا کشید؟
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رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: در وضعيت اقتصادی ش��كننده ترين حالت را 

داريم و در سال جاری...
 اس��تاندار اصفهان گفت: تم��ام اطالعات و اس��ناد 
محرمانه و غيرمحرمانه مرتبط با آلودگی هوا دراختيار 
شهرداری و شورای ش��هر قرارمی گيرد تا مسووالن 
مربوطه بتوانند تصميمات بهتر و سازنده تری بگيرند.

رسول زرگرپور در جلسه بررس��ی آلودگی كالنشهر 
اصفهان اظهار داش��ت: تا قبل از س��ال 92 هيچ يك 
از مسووالن جرات نداشتند كه مساله آلودگی هوا را 
مطرح كند زيرا مسووالن آن دوره بيان اين موضوع را 
سياه نمايی می دانستند و در اين زمينه اطالع رسانی 
صورت نمی گرفت. وی با اش��اره ب��ه افزايش ميزان 
روزهای برخوردار از هوای س��الم در دو س��ال اخير 
بيان داشت: طی 9 ماهه سال 92 در شهر اصفهان ۷2 
روز هوا سالم بوده كه اين ميزان با توجه به اقدام های 
انجام شده در 9 ماه ) از فروردين تا پايان آذر( امسال 
به 1۸۶ روز افزايش يافته و بيش از دو برابر شده است.

استاندار اصفهان، اين ميزان افزايش...

 دوازدهمين جش��نواره بين الملل��ی فرهنگ و تئاتر 
كودكان با عنوان »چشم  انداز آينده، چشم  انداز تئاتر« 

از ۸ تا 1۶ اسفندماه 9۴ در...

مسوول حوزه نمايندگی ولی فقيه در جهاد كشاورزی 
اس��تان البرز با بيان اينكه واردات ميوه به نگاه كالن 

كشوری نياز دارد، گفت: الگوی...

برنام��ه خانوادگ��ی  آدينه ه��ای ش��اد وي��ژه عموم 
شهروندان از سوی جزيره بازی برگزار می شود. اين 

ويژه  برنامه از روز جمعه 1۸ دی ماه...

اگر چه طرح پرداخت وام برای خريد كاالی ايرانی با 
هدف تس��ريع در رونق اقتصادی در نظر گرفته شده 

است اما شواهد حاكی از آن است كه دولت ...

امسال بیش از 11 هزار كارگر 
در استان اصفهان بیكار شدند

اسناد محرمانه آلودگی هوا 
 در اختیار شهرداری 

قرار می گیرد

رهبر معظم انقالب در ديدار ائمه جمعه سراسر کشور؛

پذيرش نتیجه  قانونی انتخابات حق الناس است

دوازدهمین جشنواره  بین المللی 
فرهنگ و تئاتر كودكان

همچنان به كودهای شیمیايی  
يارانه داده می شود

 پارک های اصفهان با 
آدينه های شاد رنگ و بو می گیرد

طرح خريد كاالی ايرانی 
نیامده مشكل دار شد!
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ــات را از موارد حق الناس  ــرش نتيجه  قانونى انتخاب حضرت آيت اهللا خامنه اى، پذي
دانستند و بيان داشتند: حق الناس فقط به اين معنا نيست كه در خواندن آرا تخلف 

نكنند، بلكه بايد به عمق حق الناس برسيم.
به گزارش فارس،حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار ائمه 
جمعه سراسر كشور، با اشاره به جايگاه بسيار واالى نماز جمعه آن را « قرارگاه ايمان 
و بصيرت و اخالق» و مهم ترين وظيفه ائمه جمعه را نيز «تبيين حقايق و هدايتگرى 
ــان همچنين انتخابات را مسأله اى بسيار مهم  فرهنگى و سياسى» برشمردند. ايش
و نعمتى حقيقتا بزرگ برشمردند و با تأكيد بر حضور حداكثرى مردم در انتخابات 
ــفند ماه افزودند: مفهوم عميق حق الناس، در زمينه هاى «اجرا، نظارت، حقوق  اس
داوطلبان، ليست هاى انتخاباتى، صيانت از آراى مردم و پذيرش نتايج انتخابات»، 
ــع ورزى امريكايى ها به اين  ــه به طم ــى دارد و مردم با توج ابعاد مكمل و پرمعناي

انتخابات، موضوع نفوذ را مورد توجه كامل قرار دهند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ابتداى سخنان شان گفتند: به كار بردن تعبير قرارگاه 
براى نماز جمعه به اين علت است كه ما در حال يك مقابله معنوى، اعتقادى و ايمانى 
و سياسى هستيم كه همانند دوران دفاع مقدس، به ما تحميل شده و بنابراين دفاع 
الزم و ضرورى است. ايشان با اشاره به توانايى ملت ايران در دفاع از خود افزودند: در 
ــده است و  اين جهاد، ايمان، بصيرت، تقوا و اخالق مردم، هدف حمله قرار گرفته ش

ويروس هاى خطرناكى در ميان جامعه پراكنده مى شود.
ــمردند و  ــالمى مهم ترين وظيفه ائمه جمعه را تبيين حقايق برش رهبر انقالب اس
ــهرها و ميراث داران انبياء، بايد با استفاده از  گفتند: ائمه جمعه به عنوان علماى ش

فرصت اجتماع نمازجمعه، حقايق را تبيين و روشن كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى، صحبت رو در رو و چهره به چهره در نماز جمعه را بسيار 
ــايل ارتباطى جديد  تأثيرگذارتر و مهم تر از ارتباط هاى غيرحضورى و از طريق وس
دانستند و تأكيد كردند: ائمه جمعه بايد با استفاده از اين فرصت مغتنم، در نمازجمعه 

كه قلب فرهنگى هر شهر است، هدايتگرى سياسى و فرهنگى انجام دهند.
ــان با تأكيد بر اينكه هدايتگرى فرهنگى بنيانى تر از هدايتگرى سياسى است،  ايش
خاطرنشان كردند: يكى از اهداف اصلى دشمنان اسالم و ملت ايران، تغيير فرهنگ و 

اخالق مردم به ويژه سبك زندگى آنان است.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ابعاد مختلف سبك زندگى اسالمى افزودند: «ادب» 
ــائل مهم در سبك زندگى  و دورى از هتاكى حتى در صحبت با مخالفان يكى از مس
ــت كه تالش زيادى براى مقيد نبودن مردم به ادب انجام مى گيرد كه  اسالمى اس

متأسفانه در برخى موارد هم موفق بوده اند.
ــان، عادات و روش هاى خوب زندگى همچون كتابخوانى را يكى ديگر از ابعاد  ايش
بسيار مهم سبك زندگى اسالمى دانستند و گفتند: بايد مردم و جوان ها را تشويق 
به كتابخوانى و نخبگان را تشويق به توليد كتاب كرد و شايد بتوان در محل هاى نماز 
جمعه در هر شهر، مركز ارائه و نمايش كتاب هاى خوب و به روز و مطلوب ايجاد كرد.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر اينكه يكى از مسائل مهم در موضوع نمازجمعه، 
ــان كردند: جذب جوانان، فقط با گفتار  ــت، خاطرنش جذب جامعه جوان كشور اس

امكان پذير نيست بلكه جوانان بايد از طريق دل و فهم، جذب نمازجمعه شوند.
ــى و فرهنگى، و «سخن نو» را  ــائل سياس ــخن متقن و مستدل» در مس ايشان «س
زمينه ساز جذب جوانان به نماز جمعه دانستند و تأكيد كردند: سخن نو، به معناى 
حرف هاى بدعت آميز نيست بلكه سخن نو را بايد با فكر و تأمل و كاوش در مطالب 

به دست آورد.
ــالمى صميمت و مهربانى ائمه جمعه، دورى از غرور و تظاهر، رفتار  رهبر انقالب اس
طلبگى و پدرانه و دورى از رفتار ادارى و رييس مآبانه را از ديگر عوامل جذب جوانان 
ــمردند و افزودند: در خطبه هاى نماز جمعه بايد آنچه را صحيح  به نماز جمعه برش
ــتدالل و منطق و با بيانى  ــت حتى اگر به مذاق مخاطب خوش نيايد، با زبان اس اس

گرم، مطرح كرد.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر لزوم حفظ جايگاه و شأن امام جمعه از طرف 
ائمه جمعه، ستاد مركزى و همچنين مردم، خاطرنشان كردند: اقامه نمازجمعه در 
جمهورى اسالمى ايران توفيق بزرگى است كه بايد قدر آن دانسته شود و بر همين 

اساس مطالب خطبه هاى نماز جمعه بايد براساس نيازهاى روز جامعه باشد.
رهبر انقالب اسالمى، در بخش ديگرى از سخنان شان انتخابات را مساله اى بسيار 
مهم و نعمتى واقعا بزرگ خواندند و افزودند: اين بركت حقيقى، ناشى از نگاه عميق 
ــت كه بر خالف برخى نظرها، انتخابات را در حكومت  و روش امام خمينى (ره) اس
ــت و معتقد بود تصميم و انتخاب  اسالمى الزم و مردم را صاحب مملكت مى دانس

مردم بايد منشأ اثر باشد.
ــان كردند: در پرتو اين نگاه و تصميم راهبردِى  حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنش
امام، مردم هميشه در كنار انقالب مانده اند چرا كه تصميمات خودشان را در كشور 

تأثيرگذار مى دانند.
رهبر انقالب اسالمى همچنين انتخابات را در بُعد داخلى، موجب احساس استقالل و 
هويت و تأثيرگذارى ملت و در بُعد منطقه اى و جهانى، مايه آبرو و اعتبار كشور و نظام 
خواندند. حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد بر حضور حداكثرى ملت در انتخابات 
ــتحكام و اعتبار نظام و كشور  ــتر باشد اس پيش رو گفتند: هرچه حضور مردم بيش
بيشتر مى شود و به همين دليل هميشه بر حضور هرچه بيشتر مردم تأكيد كرده ايم 
و اين بار نيز بر اين مساله اصرار مى ورزيم چرا كه نظام متكى بر عواطف، خواست ها 
و انتخاب مردم است. ايشان با انتقاد از مدعيان نامطمئن بودن انتخابات خاطرنشان 
كردند: برخى انگار به عادت و مرض بدى مبتال شده اند كه دائم در نزديك انتخابات، 
ــات را با اين  ــت بزرگ انتخاب ــج آرا مى دمند و نعم ــن بودن نتاي در كوس نامطمئ
ــت  ــرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: البته ممكن اس حرف ها خراب مى كنند. حض
در گوشه و كنار تخلفاتى باشد اما تخلفات سازمان يافته كه نتايج را تغيير دهد، مطلقا 
وجود ندارد. رهبر انقالب چارچوب قوانين، مراقبت همه دست اندركاران انتخابات و 
رعايت مسووالن دولتى و غيردولتى در همه دوره ها را از جمله علل سالمت انتخابات 
دانستند و افزودند: برخى دولت ها 180 درجه با هم تفاوت داشته اند اما رفتار همه 
آنها در عرصه انتخابات درست و انتخابات سالم بوده است و ان شاءاهللا اين دوره نيز 

چنين خواهد بود.
ــوم پرمعناى  ــاد مختلف مفه ــن ابع ــپس به تبيي ــت اهللا خامنه اى س ــرت آي حض

«حق الناس» در عرصه انتخابات پرداختند.
ــب» پرداختند و  ــريح ابعاد مختلف حق الناس به «حق داوطل رهبر انقالب در تش
ــت كه اگر كسى  افزودند: از جمله عرصه هاى رعايت حق مردم در انتخابات اين اس
ــى چه در  ــه او ميدان بدهيم و برعكس اگر كس ــت او را رد نكنيم و ب صالحيت داش
انتخابات خبرگان و چه مجلس شوراى اسالمى، صالحيت قانونى نداشت با اغماض و 
بى دقتى او را وارد عرصه نكنيم كه بى توجهى به اين دو نكته، ضد حق الناس است.

ــظ اين امانت از ديگر ابعاد  رهبر انقالب، آراى ملت را امانت خواندند و افزودند: حف
حق الناس است.

ــمارش، جمع بندى آرا و اعالم  ايشان افزودند: همه كسانى كه در اجرا، مراقبت، ش
ــت را رعايت كنند و اندك تخلفى  نتايج دخيلند بايد در حفظ آراى ملت كمال امان

در اين مساله، خيانت در امانت است.
ــت حق الناس  ــات را از ديگر ابعاد رعاي ــج قانونى انتخاب رهبر انقالب پذيرش نتاي
ــالم و تأييد كردند  ــمردند و افزودند: وقتى مراكز قانونى، نتايج انتخابات را اع برش

مخالفت با اين نتايج، ضد حق الناس است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به حضور پرشكوه 40 ميليونى ملت در انتخابات 
سال 88 يادآورى كردند: در آن سال، برخى با حرف هاى منَكر و ناپسند، ادعاى تقلب 

را مطرح كردند و خواستار بر هم خوردن نتايج آرا شدند.
ايشان افزودند: ما با آنها خيلى مماشات كرديم كه جزئيات آن طوالنى است، گفتيم 
ــود اما به توصيه ها اعتنايى  ــمارى ش بياييد هر تعداد صندوق كه مى خواهيد بازش

نكردند چون بنا نبود كه حرف حق را بپذيرند.
رهبر انقالب يادآور شدند آن كار و آن ادعا، خسارت هاى زيادى بر ملت و كشور وارد 

آورد كه تاكنون جبران نشده و نمى دانيم قرار است كى جبران شود!
ايشان در ادامه به رعايت حق الناس در «ارائه ليست هاى انتخاباتى» پرداختند.

ــت ها  ــنهاد فهرس ــه اى افزودند: رعايت حق الناس در پيش حضرت آيت اهللا خامن
به معناى اين است كه مساله رفيق بازى و جناح بازى را در ليست هاى خود دخالت 

ندهند و با معيار شايستگى حقيقى، ليست ها را تهيه كنند.
ــان به مردم نيز توصيه كردند براى انتخاب نامزدها به كسانى و مجموعه هايى  ايش
ــت داده اند،  ــه مندى به انقالب ليس ــر صفا و صداقت و عالق اعتماد كنيد كه از س

نه از روى مقاصد خاص و گاه فاسد.
ــور درباره انتخابات را با  ــخنان خود در جمع ائمه جمعه سراسر كش رهبر انقالب س

پرداختن به موضوع بسيار مهم و پيچيده «نفوذ» ادامه دادند.
ــانى كه به اطالعات دسترسى دارند مى دانند كه چه  ايشان خاطرنشان كردند: كس
دام هايى براى كشور گسترده شده يا در حال گسترده شدن است تا در حصار اراده و 
تصميمات ملت نفوذ كنند. حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به ضرورت هوشيارى 
ــوذى در مجلس خبرگان و يا مجلس  مردم، تأكيد كردند: اگر بر فرض، عنصرى نف
شوراى اسالمى يا ديگر اركان نظام وارد شود مانند موريانه از داخل پايه ها را مى جود 
ــت مى كند.رهبر انقالب افزودند: در زمينه نفوذ بايد بدون تهمت زدن و ذكر  و سس

مصاديق ُمعّين، در افكار عمومى روشنگرى كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى روزگار فوق العاده حساس كنونى را يادآور شدند و افزودند: 
جبهه فراگير دشمنان انقالب اسالمى و ملت ايران، با انواع توطئه ها، مدام در حال 
تالش است چرا كه از گسترش ايده ها و افكار اسالم ناب در مناطق مختلف، احساس 

خطر جدى كرده است.
رهبر انقالب افزودند: تفكر اسالم ناب همچون نسيم لطيف و عطر گل منتشر شده و 
انسان هايى قوى و كارآمد در مناطق مختلف جهان پرورش داده است لذا مخالفان 
ــى  ــالمى را هدف بمباران سياس ــن واقعيت، جمهورى اس ــالم براى مقابله با اي اس

تبليغاتى قرار داده اند.
ــتفاده بيگانگان از تحريك داخلى، بمباران تبليغاتى و  ــاره به اس رهبر انقالب با اش
سياسى، هزينه هاى مالى، دام هاى اخالقى و انواع و اقسام روش هاى ديگر افزودند: 

همه بايد در مقابل «نفوذ» هوشيار باشيم.
ــان طمع ورزى آمريكايى ها  حضرت آيت اهللا خامنه اى در بخش پايانى سخنان ش
ــاره قرار دادند و افزودند: آمريكايى ها مثل ما دنبال  به انتخابات پيش رو را مورد اش
ــالم  ــور و جامعه با اهداف اس ــى را مى خواهيم كه فاصله كش تحولند، اما، ما تحول
ــورد نظر ملت ايران،  ــا در نقطه مقابل تحول م ــالب را كاهش دهد و آنها دقيق و انق
ــان  دنباِل دور كردن جامعه از اهداف انقالب و نزديك كردن ايران به اهداف خودش

هستند.
ــالمى تأكيد كردند: آمريكايى ها براى تحقق اين هدف به انتخابات  رهبر انقالب اس
چشم طمع دوخته اند اما ملت بزرگ و هوشيار ايران چه در انتخابات و چه در مسائل 
ديگر، مخالف خواست هاى دشمنان عمل مى كند و همچون گذشته به دهان آنها 

مى كوبد. 
ــوى  ــلمين تق ــالم والمس ــالب، حجت االس ــم انق ــر معظ ــات رهب ــش از بيان پي
ــاره به برگزارى گردهمايى  ــور با اش ــوراى سياستگذارى ائمه جمعه كش رييس ش
ــور  ــكارى مردم در 845 نقطه كش ــرد: هم اكنون با هم ــان ك ائمه جمعه خاطرنش
ــالب را از مهم ترين  ــام و انق ــدارى از خط ام ــود.وى پاس ــه اقامه مى ش نمازجمع
ــه گانه، آگاه كردن مردم و دور  وظايف ائمه جمعه خواند و گفت: حمايت از قواى س
نگه داشتن تريبون هاى نمازجمعه از جناح بندى هاى سياسى از مهم ترين فعاليت ها 
و رويكردهاى شوراى سياستگذارى ائمه جمعه بوده است. در پايان اين ديدار نماز 

ظهر و عصر به امامت رهبر معظم انقالب اسالمى اقامه شد.
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وزير امور خارجه دانمارك گفت: روز اجراى برجام در حال نزديك شدن 
است و روزهاى آخرى است كه تحريم ها وجود دارد.

ــه دانمارك  ــر امور خارج ــون، وزي ــتين جانس به گزارش مهر، كريس
ــت، ــفر كرده اس ــى و تجارى به تهران س كه در رأس يك هيات سياس
ــورمان با ابراز  ــور خارجه كش ــترك با وزير ام ــت خبرى مش  در نشس
ــفر به ايران و تمجيد از فضاى عادى موجود در كشور  خوشحالى از س

اظهار داشت: در مذاكرات درباره توسعه روابط صحبت كرديم.
ــته روابط خوبى  ــال گذش ــران و دانمارك در طول 80 س وى افزود: اي
داشته اند و هم اكنون نيز زمينه هاى بسيارى براى توسعه روابط وجود 
ــه داد: روز اجراى برجام در حال  ــور خارجه دانمارك ادام دارد. وزير ام
نزديك شدن است و روزهاى آخرى است كه تحريم ها وجود دارد و 2 
كشور ايران و دانمارك نيز مى توانند در زمينه هاى مختلف كشاورزى، 

حمل و نقل و انرژى هاى تجديدپذير با يكديگر همكارى كنند.
ــانه خوبى است كه ايران توانايى  كرستين جانسون اضافه كرد: اين نش
تبديل شدن به يك مركز براى همكارى هاى اقتصادى را دارد و مى تواند 

به بهتر شدن منطقه كمك كند.
ــى ميان ايران و دانمارك و نيز تشريح  وى گفتگو درباره مسائل سياس
فعاليت موسسه حقوق بشر دانمارك و فعاليت هاى دانشگاه كوپنهاك 
را از ديگر موارد بررسى شده در مذاكرات امروز عنوان كرد و توضيح داد: 
ــت و نه تنها در  معتقديم ايران داراى ظرفيت بااليى براى همكارى اس
ــا نقش مثبت ايران در  رابطه با فعاليت هاى دو جانبه، بلكه در رابطه ب

منطقه نيز مى توان همكارى كرد.
وزير امور خارجه دانمارك در همين رابطه خاطرنشان كرد: ايران 2500 
سال پيش كوروش كبير را داشته كه كشورى بر اساس احترام به حقوق 

اقليت ها تشكيل داده بود.
پناهگاه ها و منابع مالى داعش بايد از بين برود

كرستين جانسون در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره ديدگاه 
اين كشور درباره موضوع تروريسم و راه هاى مبارزه با آن اظهار داشت: 
ــد، فعال  ــم در هر كجاى دنيا كه باش ــراى مبارزه با تروريس دانمارك ب
ــورهايى كه در حال مبارزه با تروريسم و جايگاه هاى امن  است و از كش

ترويست ها هستند، حمايت خواهد كرد.
ــراى منطقه  ــر ب ــا اين خط ــش نه تنه ــا داع ــه ب ــزود: در رابط وى اف
ــاهد  ــت و ش ــود دارد، بلكه براى كل دنيا اس ــورهاى غربى وج و كش
بوده ايم كه در صحراى سينا و خيابان هاى بيروت چه اتفاق هايى اتفاده 

است.
ــى خواهيم پناهگاه هاى  ــه دانمارك تصريح كرد: ما م وزير امور خارج
ــد آنها را متوقف كنيم و حكومت شان در سوريه و  آنها و منابع روبه رش

عراق متوقف شود.
ــى دانمارك  ــون همچنين به همكارى هاى اطالعات ــتين جانس كرس
ــرد و افزود:  ــاره ك ــم اش ــراى مقابله با تروريس ــورهاى جهان ب با كش
ــم را فراهم مى كند، بنابراين خواهان  مواد مخدر، منابع مالى تروريس
ــن رابطه مى توان  ــتيم كه در اي ــراى متوقف كردن آن هس همكارى ب
ــته  ــور ايران و دانمارك داش همكارى هاى نزديكى ميان پليس 2 كش

باشيم.

وزير خارجه دانمارك در نشست خبرى با ظريف:

داعش، خطرى براى كل دنيا

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

دعوت از 500 داوطلب خبرگان رهبرى براى شركت در آزمون علمىناراحتى عربستان از آمريكا

رهبر معظم انقالب در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور؛

پذيرش نتيجه  قانونى انتخابات حق الناس است

خبر

ــخنگوى وزارت خارجه آمريكا در واكنش به اقدام عربستان  س
ــل ديپلماتيك و  ــت: «ما معتقديم كه تعام ــعودى گفته اس س
گفت و گوى مستقيم براى حل اختالفات بسيار اساسى است و ما 
همچنان از رهبران منطقه مى خواهيم كه گام هاى مثبتى براى 
كاهش تنش بردارند.»به گزارش جام نيـوز، به دنبال قطع روابط 
ديپلماتيك عربستان و ايران، «جان كربى» سخنگوى وزارت 
خارجه آمريكا، خواسته است تا اقداماتى را در جهت كاهش تنش 
در منطقه انجام دهند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، جان كربى 

گفته است كه آمريكا از قطع روابط عربستان با ايران آگاه است.
عادل الجبير، وزيرخارجه عربستان سعودى، با اعالم خبر خروج 
ديپلمات هاى اين كشور از ايران، از قطع روابط رياض با تهران 
خبر داد و گفت كه ديپلمات هاى ايرانى نيز 48 ساعت وقت دارند 

خاك عربستان را ترك كنند.
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در واكنش به اين اقدام عربستان 
ــل ديپلماتيك و  ــت: «ما معتقديم كه تعام ــعودى گفته اس س
گفت و گوى مستقيم براى حل اختالفات بسيار اساسى است و ما 
همچنان از رهبران منطقه مى خواهيم كه گام هاى مثبتى براى 

كاهش تنش بردارند.» 

به نوشته بى بى سى، در حالى كه امريكا خواستار اقدام رهبران 
خاورميانه براى كاهش تنش شده است كه يك منبع نزديك به 
عربستان گفته است، رياض از رويكرد آمريكا در قبال اقدامات 

ايران در سراسر منطقه خاورميانه ناراحت است.
اين منبع آشنا به مسايل عربستان سعودى كه خواست نامش 
ــت: هركارى كه ايران در منطقه  فاش نشود به رويترز گفته اس
انجام مى دهد، امريكا عقب مى نشيند. در سوريه اين عربستان 

است كه بايد دست كارى بزند در يمن هم همين طور.
ــتان و آمريكا در  ــت: واضح است كه عربس  وى اضافه كرده اس
بسيارى از مسايل نياز به همكارى مشترك دارند، اما عربستان 
به اين نتيجه رسيده است كه در قبال اقدامات ايران براى حفظ 

منافع اين كشور، خود بايد دست به اقدام بزند. 
به دنبال اعدام شيخ نمر، روحانى سر شناس شيعه در عربستان، 

تنش بين رياض و تهران وارد مرحله تازه اى شد. 
ــتان با  ــران و عربس ــط ديپلماتيك اي ــال اخير رواب طى يكس
بحران هايى از جمله كشته شدن 400 زائر ايرانى در مكه همراه 
بود. اما اين بحران ها باعث قطع روابط ديپلماتيك بين دو كشور 

نشده بود.

سخنگوى وزارت خارجه كشورمان تاكيد كرد : عربستان 
سعودى نه تنها منافعش بلكه حياتش را در ادامه تنش و 
درگيرى مى داند.حسين جابر انصارى در نشست خبرى 
خود با خبرنگاران در ادامه افزود: عربستان سعودى سعى 
ــى اش را هم از طريق  ــكالت داخل مى كند مجموعه مش

فرافكنى و صادر كردن آن به خارج از عربستان حل كند.
ــا بيان  ــورمان ب ــه كش ــور خارج ــخنگوى وزارت ام س
ــركوب و اعدام با  ــاهد برخورد تند،  س اينكه متأسفانه ش
ــتان  ــته هاى اصالحى و آزادى خواهانه در عربس خواس
هستيم، گفت: عربستان سعودى نه تنها منافع خود را بلكه 
حيات خود را در ادامه تنش ها و درگيرى ها مى داند. نمونه 
اين اقدام را در گردن زدن و اعدام شهيد آيت اهللا نمر الباقر 
ــت كه  النمر مى بينيم. همه اين اقدامات حاكى از آن اس
عربستان سعودى در حالى كه خود را در انواع بحران هاى 
داخلى و بيرونى مى بيند سياستى مبتنى بر افزايش تنش 

و درگيرى در منطقه دنبال مى كند.
ــفارت  ــه ورود برخى افراد به س ــاره ب جابرانصارى با اش
ــور،  ــورمان و نمايندگى هاى اين كش ــتان در كش عربس
ــت كه در دنيا در مورد  گفت: اين اقدام اولين اتفاقى نيس

نمايندگى هاى ديپلماتيك مى افتد.
ــت كه دولت  ــت دارد اين اس ــه داد: آنچه اهمي وى ادام
ميزبان به تعهدات قانونى خود بر اساس كنوانسيون هاى 
بين المللى عمل كند و جمهورى اسالمى ايران به وظايف 
خود در اين زمينه براى كنترل امواج احساسات گسترده 

مردمى كه به وجود آمده عمل كرده است.
ــا تأكيد بر  ــورمان ب ــخنگوى وزارت امور خارجه كش س
ــت اماكن ديپلماتيك و  اينكه ايران متعهد به حفظ امني

ــيون هاى بين المللى است،  ديپلمات ها براساس كنوانس
خاطرنشان كرد: با اين وجود عربستان سعودى به دليل 
اينكه حيات خود و منافعش را در بحران آفرينى مى بيند 
از اين موضوع هم به عنوان بهانه اى براى افزايش تنش و 

درگيرى استفاده كرده است.
وى گفت: فكر مى كنيم كه جامعه بين المللى، كشورهاى 
منطقه و جهان با اتخاذ سياست هاى مناسب به عربستان 
سعودى اجازه نخواهند داد كه تنش آفرينى و درگيرى ها 
ــن روند باعث بى ثباتى  را در منطقه ادامه دهد چرا كه اي
ــت. در همين راستا به نظر  ــده اس و ناامنى در منطقه ش
نمى رسد كه آنها بتوانند همين سياست ها را دنبال كرده 
و به نتايج اسفناكى بيش از آنكه تاكنون رسيده اند برسند.

ديپلمات هاى ما هنوز از عربستان خارج نشده اند
وى با بيان اينكه ديپلمات هاى ما هنوز از عربستان خارج 
ــاعت فرصت داده شده و  ــده اند، افزود: به آنها 48 س نش
ــات الزم براى انتقال  در حال حاضر در حال انجام ترتيب

محترمانه آنها به داخل كشور هستيم.
ــتان جهت قطع روابط  ــاره به اقدام اخير عربس وى با اش
ــت هاى عربستان در منطقه  ديپلماتيك با تهران، سياس
ــتاى تنش  و عرصه ى بين المللى را انزوا طلبانه و در راس
ــالمى ايران در  آفرينى عنوان كرد و گفت: جمهورى اس
مسير سياست تنش آفرينى عربستان حركت نمى كند و 

ــى و درگيرى براى خود در عرصه ى  نيازى به تنش آفرين
سياست داخلى و خارجى احساس نمى كند.

ــتر سواالت  ــت مطبوعاتى كه بيش انصارى در اين نشس
ــتان بود در پاسخ  مربوط به تحوالت رابطه ايران و عربس
ــتگاه ديپلماسى كشور چه  به سوالى مبنى بر اينكه دس
اقداماتى را انجام خواهد داد كه از تكرار وقايعى همچون 
اتفاقى كه در روز شنبه در برابر سفارت عربستان در تهران 
ــهد رخ داد جلوگيرى  ــور در مش ــولگرى اين كش و كنس
كند،گفت: دولت جمهورى اسالمى ايران و وزارت خارجه 
ــاس  ــه رعايت تعهدات بين المللى بر اس خود را متعهد ب
ــتاى حفظ امنيت  ــيون هاى بين المللى در راس كنوانس
ــا مى دانند و در اين  مكان هاى ديپلماتيك و ديپلمات ه

رابطه فعاليت و تالش مى كند.
وى ادامه داد: در رابطه با اتفاقات اخير، هم وزارت خارجه و 
هم ديگر نهادهاى قانونى كشور از جمله نهادهاى انتظامى 
ــرل حادثه اتفاق افتاده  و قضايى تدابير الزم را براى كنت
ــدود قانونى خارج  و برخورد قانونى با متخلفانى كه از ح
ــت و قاطعيت اعالم  ــده اند اتخاذ كرده اند و ما با صراح ش
مى كنيم كه ايران نسبت به حفظ حرمت و مراعات قواين 
ــز ديپلماتيك  ــراى حفاظت از كليات مراك بين المللى ب
اقدامات الزم را به صورت طبيعى انجام داده و خواهد داد.

سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان با اشاره به اقدام 

اخير عربستان گفت: اقدام عربستان هنگامى رخ داد كه 
همه ى امور تحت كنترل بود و هيچ گونه تهديدى متوجه 

ديپلمات هاى سعودى نبوده است.
اين ديپلمات عالى رتبه كشورمان با تاكيد بر اينكه دولت 
ــتان به دنبال بهانه جويى براى ادامه سياست هاى  عربس
ــش در منطقه  ــتاى افزايش تن ــود در راس نابخردانه خ
ــت ادامه داد : ايران ضمن اتخاذ تدابير الزم، پيگيرى  اس
و رايزنى هاى ديپلماتيك مناسب با ديگر كشورهاى جهان 
ــت مبتنى بر تخريب و  و منطقه انجام داده كه اين سياس

ويرانى عربستان، امكان موفقيت را پيدا نكند.

سخنگوى شوراى نگهبان اعالم كرد اين شورا از «500 داوطلب 
انتخابات مجلس خبرگان رهبرى» براى شركت در آزمون علمى 

دعوت كرده است.
به گزارش جام جم آنالين، نجات اهللا ابراهيميان اعالم كرد طبق 
اطالعيه قبلى شوراى نگهبان، آزمون علمى داوطلبان انتخابات 
مجلس خبرگان رهبرى سه شنبه 15 دى ماه در استان قم برگزار 
مى شود. وى درباره تعداد كانديداهايى كه از آنان براى شركت در 
آزمون علمى دعوت شده است، گفت: در سراسر كشور 801 نفر 
براى انتخابات مجلس خبرگان رهبرى ثبت نام كردند كه از اين 
تعداد كانديدا، از قريب به 500 داوطلب براى شركت در آزمون 
علمى به منظور احراز اجتهاد آنان دعوت شده است، اما بايد ديد 
فردا از اين تعداد چند نفر در آزمون علمى شركت خواهند كرد.

سخنگوى شوراى نگهبان در ادامه تصريح كرد: شوراى نگهبان 
ــى صالحيت  ــت دارد نتايج بررس ــاه فرص ــون يك م طبق قان
ــد؛ در اين فرصت يك  ــرى را اعالم كن داوطلبان خبرگان رهب
ماهه كه تا اوايل بهمن ماه است، شوراى نگهبان بايد هم آزمون 
ــفاهى را برگزار كند و همه رسيدگى هاى الزم براى  علمى و ش
احراز صالحيت داوطلبان خبرگان رهبرى را انجام دهد و نتايج 

را اعالم كند.
ــه ثبت نام كنندگان  ــوراى نگهبان، هم طبق اطالعيه قبلى ش
ــان كه ذيال  ــرى به جز آن ــس خبرگان رهب در انتخابات مجل

ذكر مى شود، بايد در آزمون علمى شركت نمايند:
1- اعضاى محترم فعلى مجلس خبرگان

2- كسانى كه در گذشته در آزمون خبرگان كه از طرف شوراى 
نگهبان برگزار شده شركت نموده و از نظر علمى تأييد شده اند.

ــركت  ــهريور 1394 ش ــانى كه در آزمون پانزدهم ش 3- كس
نموده اند اعم از آنان كه تاييد شده اند يا خير.

ضمنا كسانى كه فاقد تحصيالت حوزوى بوده و ثبت نام نموده اند 
نمى توانند در آزمون شركت نمايند.

ــنبه پانزدهم دى ماه  طبق اين اطالعيه، زمان آزمون روز سه ش
1394 ساعت 8 صبح در استان قم، در محل دبيرخانه مجلس 
خبرگان رهبرى واقع در ميدان رسالت اين استان برگزار خواهد 
ــد. با توجه به اينكه 801 نفر، داوطلب انتخابات دوره پنجم  ش
ــور شدند، بر اين اساس  مجلس خبرگان رهبرى از سراسر كش
حدود 300 داوطلب جزء يكى از 3 گروه فوق هستند كه ديگر 

نيازى به شركت آنان در آزمون علمى نبوده است.

واكنش سخنگوى وزارت خارجه به قطع رابطه عربستان با ايران؛
در مسير تنش آفرينى سعودى ها حركت نمى كنيم
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در حالی که معاون مس��کن و س��اختمان آخوندی چندی پی��ش از باال 
بودن نرخ س��ود وام 60 میلیونی س��خن گفته بود مدیرکل طرح و برنامه 
 بانک مسکن می گوید: بانک مس��کن همین االن هم از بابت نرخ سود وام 

60 میلیونی که 18/5 درصد است ضرر می دهد.
محمد حسن مرادی در پاسخ به این سوال که معاون وزیر راه و شهرسازی 
 در ی��ک اظهار نظ��ری اعالم کردن��د که ن��رخ س��ود وام 60 میلیونی که 
18/5 درصد است، باال است، گفت: اگر نرخ سود وام 60 میلیونی را نسبت 
به تسهیالت شبکه بانکی بس��نجیم با توجه به بهایی که بابت خرید اوراق 
مش��تری می پردازد،می توان گفت تقریبا  نرخ برابر است،اما در مقایسه با 
قدرت خرید مردم، اقساطی که باید بپردازند ش��اید از توان عامه مردم و 

اقشار متوسط به پایین خارج بوده و باال باشد.
وی ادامه داد: اما این نرخ سود 18/5 درصد از نظر بانک مسکن باال نیست 
چون همین االن هم با همین نرخ 18/5 درصد، بانک مسکن ضرر می دهد 
و قیمت تمام شده منابع باال است. وی اضافه کرد: تا موقعی که ما نتوانیم 
قیمت تمام ش��ده منابع را پایی��ن بیاوریم عمال اق��دام اصالحی دیگری 

نمی توان انجام داد.
مرادی در پاسخ به این سؤال که با این حساب این نرخ سود 18/5 درصد 
برای وام 60 میلیونی ثابت است و تغییر نمی کند، گفت: شاید شورای پول 
و اعتبار نرخ سود و سپرده تس��هیالت را تغییر دهد آن وقت این نرخ سود 

هم می  تواند تغییر کند و یا کم و زیاد شود.
پیش��تر حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیالت 60 میلیون 
تومانی مسکن از روز سه شنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیالت 
مسکن بانک مسکن گفته بود: اگرچه  افزایش س��قف وام یک گام مثبت 
محسوب می ش��ود اما ش��رایطی که برای آن تعیین کرده اند جای انتقاد 
دارد. نرخ بهره 18 و نیم درصدی تسهیالت بسیار باالتر از نرخ تورم کشور 
است و در اس��تطاعت اکثر دهک های درآمدی جامعه نیست. وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ 

سود تسهیالت جدید مسکن کنند.
 مدیرکل طرح و برنامه بانک مس��کن در پاسخ به این س��وال که آیا از وام 
60 میلیونی مسکن )اوراق حق تقدم( استقبال شده است،گفت: در 15 روز 
گذشته وام 60 میلیونی مسکن )اوراق حق تقدم(  ابالغ شده است و هنوز 
نمی توان آماری از اس��تقبال یا عدم اس��تقبال آن ارائه  کرد، تا متقاضیان 

تشکیل پرونده بدهند و ارزیابی شوند یک ماه زمان می برد.
وی ادامه داد: حجم معامالت اوراق مسکن تا آذرماه این گونه است که یک 
مقدار حجم معامالت افزایش یافته است. در مهر امسال 961 هزار و 439 
فقره )برگه 5 میلیون ریالی(اوراق معامله شده و در آبان ماه به 856 هزار و 

50 فقره رسید و کاهش یافت.
مرادی اضافه کرد: معامله اوراق در آذر م��اه 94 به 930 هزار و 895 فقره 
رسیده است و نشان می دهد که نس��بت به آبان ماه افزایش اما نسبت به 

مهر ماه کمتر است.

به دنبال کاهش 2/ 16 درصدی تولید خودرو طی 8 ماه امس��ال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، کارشناسان پیش بینی می کنند که سهم ارزش افزوده خودرو 

از کل صنعت در سال جاری روندی نزولی داشته باشد.
بررس��ي های انجام گرفته در جدیدترین گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس 
درخصوص آسیب شناسی صنعت خودرو نشان مي دهد که تشدید تحریم های 
بین المللی علیه ایران به ویژه تحریم صنعت خودرو، بي ثباتي در فضای اقتصاد 
کالن، محدودیت منابع ارزی، وابستگي به نوسانات ارز به دلیل حجم باالی ارزش 
دالری قطع��ات ورودی، غفلت خودروس��ازان در اس��تفاده از فضای انحصاری 
موجود ایران، خروج خودروسازان خارجي از بازار تولید خودروی داخل، فضای 
کسب وکار نامناس��ب و چالش های تامین مالي ریالي و ارزی ازجمله مهم ترین 
دالیلي اس��ت که به کاهش میزان تولی��د صنعت خودرو و در پ��ي آن کاهش 
 ارزش افزوده این صنعت منجر شده است. به عقیده کارشناسان، خودروسازان 
در صورتی می توانند تداوم رشد ارزش افزوده خود در بخش صنعت را حفظ کنند 
که بتوانند میزان تولید را به 6/ 1 میلیون دس��تگاه برسانند. درغیراین صورت، 
کارشناسان پیش بینی می کنند، رشد سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده نه تنها 

در سال 94 بلکه در سال های بعدی نیز محقق نخواهد شد.
بر این اس��اس، در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی با 
موضوع آسیب شناسی صنعت خودروی کشور پیشنهاد شده است که با توجه به 
اینکه خودروسازی نقش موثری در تسریع خروج از رکود بخش صنعت خواهد 
داشت؛ بنابراین بسته  حمایتي مجزایي در راس��تای خروج از رکود این فعالیت 
تولیدی باید تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود و اولویت دهي تامین مالي ارزی 
جهت واردات کاالهای واسطه ای و س��رمایه ای، تامین نیازهای مالي، گسترش 
سرمایه گذاری و همکاری های مشترک با برندهای مطرح خودروسازی از جمله 
راهکارهایي است که مي تواند به رونق و خروج از رکود خودروسازی ایران کمک 
شایاني کند، اما ارزش افزوده صنعت خودرو کش��ور طي دوره 1380 تا 1392 
نشان دهنده آن است که میزان ارزش افزوده در صنعت خودرو کشور از حدود 12 
هزار و 500 میلیارد ریال در سال 1380 به 70 هزار و 639 میلیارد ریال در سال 
1392 افزایش یافته است. سهم باالی صنعت خودرو در سال های مورد بررسی از 
کل ارزش افزوده بخش صنعت گویای این واقعیت است که خودروسازی کشور 
در رونق و رکود بخش صنعت تاثیرات بسیاری دارد و این نشان از جایگاه و اهمیت 

صنعت خودرو کشور دارد. 

مدیرکل طرح  وبرنامه بانک مسکن:

اقساط وام ۶۰ میلیونی مسکن برای 
عامه مردم باال است

خودروسازان روی شیب رکود

گالیه های مشتریان خودروهای با وام 25 میلیون تومانی از تأخیر در تحویل 
این خودروه��ا به  دلیل کندی رون��د تأمین اعتبار و واگ��ذاری این خودروها 

ادامه دارد.
همش��هری آنالین با امیر حس��ین قناتي مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرو و 
نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت وگو کرده است :
خودروسازان چه تعداد خودرو در چارچوب طرح فروش اقساطي به 

متقاضیان تحویل داده اند؟
مجموع تقاضاي خرید خودروهایي که در چارچوب طرح فروش اقساطي با وام 
25میلیون توماني توسط مشتریان در شرکت هاي خودروسازي داخلي ثبت 
شد 129هزار و 800دستگاه بوده است که از این تعداد حدود 64هزار دستگاه 
خودرو توسط ایران خودرو، حدود 61هزار دس��تگاه به وسیله سایپا و 4هزار 

دستگاه توسط سایر شرکت هاي خودروسازي داخلي بوده است.
از این تعداد حدود 110هزار خودرو توس��ط بانک مرکزي خرید دین ش��ده 
که پرونده 95هزار دس��تگاه از مجم��وع حدود 130هزار خ��ودرو به بانک ها 
ارجاع ش��ده و بانک ها نیز تا کنون حدود 58هزار دس��تگاه خ��ودرو را خرید 
 دین کرده ان��د. در مجموع تا 5دي ماه امس��ال کمتر از نیم��ي از خودروهاي 
ثبت  نام شده اقساطي )حدود 60هزار دستگاه( در فرایند تحویل به مشتریان 
قرار گرفته است. یعني این خودروها یا تحویل شده، یا با صدور فاکتور فروش 
در مراحل تنظیم سند و شماره گذاري قرار داشته و یا در انتظار انجام فرایند 

تحویل با حضور مشتریان است.
این خودروها تا چه زماني تحویل خواهد شد؟

براساس قراردادهاي منعتقد شده زمان تحویل یک ماه تا 45روزه براي تحویل 
این خودروها پیش بیني شده است و خودروسازان ملزم هستند تا هر خودرویي 
که سررسید تحویل آن فرا رسید را به مشتریان تحویل دهند. مگر آنکه تحویل 
برخي خودروها به مشتریان تابع شرایط خاصي مانند مشکالت بین مشتریان 
و خودروسازان خورده باشد که باید از طریق توافق خودروسازان و خریداران 
این موانع مرتفع ش��ود. در این موارد نیزخودروسازان ملزم هستند تا یک ماه 
بعد از رفع اش��کاالت احتمالي و تکمیل پرونده نس��بت به تحویل خودرو به 
متقاضیان اق��دام کنند. مي توان گف��ت، حداکثر تا یک م��اه آینده 110هزار 
دستگاه خودرو فروخته شده در چارچوب طرح فروش اقساطي به خریداران 

تحویل خواهد شد.
سرنوش�ت حدود ۲۰هزار متقاضي خرید مازاد طرح فروش اقساطي 

چه شد؟
در حال پیگیري و تعامل با بانک مرکزي هستیم تا منابع مورد نیاز براي فروش 
حدود 20هزار خودرو فروخته شده مازاد در چارچوب طرح فروش اقساطي 
نیز تأمین شده و این متقاضیان نیز بتوانند با استفاده از تسهیالت مذکور در 
خرید خودرو بهره مند شوند. اکنون در حال تعامل با بانک ها براي تأمین منابع 

تأمین عرضه این خودروها هستیم.

رییس انجمن دوستی ایران و سوئیس گفت: به زودی از سوی کارشناسان سوئیسی 
کارگاه آموزش��ی درباره چگونگی س��اخت هتل و تعامل با گردشگران خارجی در 

ایران برگزار می شود.
»رضا رفیعی« به نقل از ایرنا افزود: متاسفانه هنوز زیرساخت ها برای توسعه صنعت 
گردشگری در کشور آماده نیس��ت و فرهنگ پذیرش گردشگر میان مردم ضعیف 

شده است. از این رو، رسانه ها باید به ارتقای این فرهنگ بپردازند.
به گفته او، بنگاه های خرد و متوسط در حوزه گردشگری بهتر عمل می کنند.

این کارش��ناس اقتصادی، بیکاری را یک معضل بزرگ کشور دانست و تاکید کرد 
»بخش زیادی از معضل اشتغال را می توان از طریق بنگاه های خرد و متوسط حل 
کرد اما نه همه آن را«.رفیعی درباره آزادس��ازی منابع پس از رفع تحریم ها گفت: 

در صورتی که واردات را بر مبنای کاالهای سرمایه ای تنظیم کنیم بسیاری از
 فارغ التحصیالن دانش��گاهی که اکنون با معضل بیکاری روب��ه رویند، می توانند 

شاغل شوند.
وی درباره اهمیت فناوری اطالع��ات گفت: از طریق فن��اوری اطالعات می توان 
برای دانش آموختگان اش��تغال ایجاد کرد.رفیعی گفت: باید شرایط برای حضور 
کارآفرینان و رفع موانع کارآفرینی در کشور فراهم شود و بتوان از این راه اشتغال 
را توسعه داد.وی افزود: دسترسی به درآمدهای نفتی باعث ایجاد رکود در روحیه 
 کارآفرینی شده اس��ت. هرچقدر وابس��تگی به این درآمدها در کشور کاهش یابد 
می توان کارآفرینی را میان مردم تسری داد.وی درباره کارآفرینان ایرانی در خارج از 
کشور گفت: روحیه کارآفرینی میان ایرانیان خارج از کشور باالست که این موضوع 

نشان می دهد در صورتی که بستر فراهم باشد روحیه خالقیت و نوآوری نیز بهبود 
 می یابد.وی تاکید کرد »متاس��فانه در فرهنگ ما ضدیتی با س��رمایه داری دیده 
می شود که باید چنین روحیه ای تعدیل شود. تغییر در نظام قانونگذاری می تواند 

بستر فعالیت بخش خصوصی را بهبود دهد«.
رفیعی گفت: دولت با واگذاری بسیاری از امور می تواند بخش خصوصی را در کشور 
فعال تر کند و خود مسوولیت نظارت و ایجاد زیرساخت ها را بر عهده داشته باشد.

رفیعی تاکید کرد »م��ردم همواره بهت��ر از دولت می دانند چگون��ه یک فعالیت 
اقتصادی را راهبری کنند«.
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اگر چه طرح پرداخت وام برای خرید کاالی ایرانی با 
هدف تس��ریع در رونق اقتصادی در نظر گرفته شده 
است اما شواهد حاکی از آن است که دولت در تنظیم 

این طرح همه جوانب را در نظر نگرفته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، طرح خرید 
کاالی ایرانی به عنوان دومین فاز اجرای بسته تسریع 
در رونق اقتصادی چند وقتی می شود که به بن بست 
خورده و مسووالن اجرای آن را دائم به روزهای  آینده 
موکول و البته مسوولیت اجرای آن را نیز به یکدیگر 

پاس می دهند.
براس��اس این گزارش در ابتدای این ط��رح قرار بود 
فروش اقس��اطی کاال با ارائه وام به بازنشس��تگان و 
کارمندان دولت آغاز ش��ود اما مدت��ی بعد مدیرکل 
فناوری اطالعات بانک مرکزی از پوست اندازی طرح 
کارت اعتباری خرید کاال و عام ش��دن آن خبرداد و 
اینکه قرار است کاالی خارجی با نرخ سود 21 درصد 
هم در این طرح گنجانده ش��ود که این موضوع آخر، 
واکنش بس��یاری از تولیدکنندگان داخلی را در پی 
داشت چراکه دولت در ابتدای کار به جهت حمایت 
از تولیدات داخل��ی از این طرح رونمای��ی کرد و در 
این بین تولیدکنندگان تص��ور می کردند که کاالی 

خارجی درآن جایی ندارد.
البته بعد از مطرح شدن این موضوع رییس کل بانک 
مرکزی گفت:کاالهای خارج��ی در این طرح جایی 

ندارد و  4 هزار و 200 میلی��ارد تومان از منابع مالی 
فقط برای خرید کاالهای داخلی در نظر گرفته شده 

و در هیچ مورد دیگر استفاده نمی شود.
 توپ اجرای طرح وام خرید به زمین بانک 

مرکزی افتاد
نعمت زاده وزیر صنعت توپ اجرای طرح وام کاال را به 
زمین نظام بانکی انداخته و گفت: مجری این طرح از 
نظر تأمین و اختصاص منابع نظام بانکی کشور است.

وی با اشاره به تأخیر اجرای این طرح گفت: جلسه ای 
اخیرا با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد 

و جمع بندی صورت گرفت.
نعمت زاده به این نکته نیز اشاره کرد که زمان اجرای 
این طرح را باید بانک مرکزی اعالم کند اما می توان 

گفت زمان اجرای آن نزدیک است.
 فروشندگان حلقه گمشده طرح وام خرید 

کاال
در حالی مسئوالن خبر از خبرهای در راه می دهند که 
گویی از وضع بازار  بی خبر هستند چراکه این روزها 
بازار به خواب زمس��تانی رفته و قصد بیدار شدن نیز 
ندارد اما گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی باش��گاه 
خبرنگاران حاکی از این اس��ت ک��ه حلقه اصلی این 

زنجیره تمایلی به مشارکت در این طرح ندارد.
بررسی های باشگاه خبرنگاران حاکی از آن است که 
بسیاری از فروشندگان حتی از قرار گرفتن نام خود 

در لیست فروش��ندگان طرح خرید کاالی ایرانی در 
سایت وزارت صنعت بی اطالع هس��تند و می گویند 
ما در این طرح ثبت ن��ام نکرده ایم.ام��ا برخی دیگر 
از فروش��ندگان در ابتدای این ط��رح جهت افزایش 
فروش کاالی خود در این طرح ثبت نام کردند اما پس 

از اطالع از شرایط آن از کرده خود پشیمان شدند.
محمدی که یک فروش��نده لوازم خانگی اس��ت به 
باشگاه خبرنگاران می گوید با ش��رکت در این طرح 
باید مالیات بیشتری در پایان سال بپردازم و همین 

امر ما را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نکته جالب توجه دیگر در اجرای این طرح این است 
که قیمت مشخص برای یک مدل از لوازم خانگی در 
فروش��گاه های مختلف وجود ندارد و موضوع وقتی 
جالب تر می شود که خریداران جهت خرید یک کاال 
باید درصد بیشتری را بپردازند ضمن اینکه انتخاب ها 
نیز محدود است و دس��ت خریدار برای انتخاب کاال 

باز نیست.
اگر چه دولت تدبیر و امی��د  اولویت خود را خروج از 
رکود و تسریع در رونق اقتصادی قرار داده اما گویی 
تیم اقتصادی دولت در تدوین این بسته آن طور که 
باید نتوانسته موفق عمل کند و شاید تنها از یک زاویه 
به این قضیه نگاه کرده است و شواهد نشان می دهد 
که با این رویه اجرای ط��رح وام خرید کاال موفقیت 

چندانی کسب نخواهد کرد.

طرح خرید کاالی ایرانی نیامده مشکل دار شد!

سوئیس با موضوع گردشگری، کارگاه آموزشی در ایران برگزار می کندواگذاری خودروهای اقساطی تا یک ماه آینده

سازمان خصوصی سازی،  8 جایگاه 
سوخت را با مزایده فروخت

سرنوشت سهام عدالت 
به کجا کشید؟

قرارداد ایران خودرو و پژو 
منعقد می شود

تجار تازه به دوران رسیده به آینده بازار 
اعتنا نمی  کنند

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی از فروش هشت جایگاه سوخت در سراسر 
کشورازطریق مزایده خبرداد و گفت: در مجموع 20 درصد جایگاه های عرضه شده، 

به فروش رسید.
سید جعفر سبحانی با بیان اینکه حدود 50 جایگاه سوخت در سراسر کشور برای 
فروش عرضه شد، افزود: سازمان خصوصی سازی برای هشت جایگاه پاکت قیمت 
دریافت کرد که البته برخی ازاین پیشنهادها دو برابر قیمت پایه بود؛ به عنوان نمونه 
قیمت پیشنهادی برای جایگاه شماره سه مشهد 80 درصد باالترازقیمت پایه بوده 
است.به گفته وی، دراین مزایده جایگاه سوخت 15 استان به ارزش سه هزار میلیارد 
ریال به مزایده گذاشته شد.وی به تسهیل ش��رایط واگذاری جایگاه های سوخت 
درسراسر کشور نیز اش��اره کرد و گفت: درشرایط جدید، »واگذاری بلوکی« حذف 

شده و امکان فروش جایگاه ها به صورت تکی نیزفراهم شده است.
سبحانی با بیان اینکه درمجموع بیش از200جایگاه سوخت با ارزش 15 هزار میلیارد 

ریال برای فروش درفهرست واگذاری قرار دارد، افزود: در شرایط جدید 
 »حصه نقدی« )پیش پرداخت نقدی( از 00 به 40 درصد نقد کاهش یافته و خریدار 
 می تواند بقیه را دراقس��اط  دو س��اله پرداخت کند.مش��اور رییس کل س��ازمان 
خصوصی سازی گفت: برخی خریداران عالقه مند به برگزاری مزایده به صورت نقد 

و اقساط بودند که در شرایط جدید به این امر توجه شده است.
به گزارش ایرنا، دوره اول واگذاری جایگاه های سوخت با 10 پمپ بنزین دو تا هفت 
میلیارد تومانی دراستان های قزوین، خراسان شمالی، کردستان و همدان درشهریور 

ماه امسال برگزار شد که به دلیل شرایط واگذاری، استقبال مناسبی نشده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: دولت برای پایان دادن به 
نارضایتی های مردم در خصوص سهام عدالت آن را شفاف سازی می کند.

عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در گفتگو با 
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص سرانجام سهام عدالت گفت: 
در حال حاضر آنچه که شفاف و روشن است مردم خبری از سود سهام عدالت ندارند 
و چندین سال است که کارت های س��هام صادر شده اما هیچ عایدی به مردم تعلق 
نگرفته است. این نماینده مجلس باتاکید بر اینکه مردم منتظر دریافت سود سهام 
هستند افزود: تغییراتی در این حوزه صورت گرفته که سود سهام به عنوان بدهی به 

سهامداران قلمداد شده اما این تغییرات مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد: دولت برای پایان دادن به نارضایتی های مردم در خصوص 
سرنوشت سهام عدالت باید تکلیف آن را تعیین و اطالع رسانی و شفافیت های الزم 

را به عمل آورد.
رجبی ادامه داد: اخیرا دولت در حوزه مدیریت آن تغییراتی را انجام داده اس��ت اما 

هنوز نتایج مثبتی  برآورده نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس��المی گفت: دولت باید یک دستگاه 
متولی پاسخگو در این زمینه داشته باشد تا در گردش های مالی ورود پیدا کرده و 

عملکردها را به مردم پاسخ دهد.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر ابهاماتی برای مردم وجود دارد که دولت نیز 
دراین زمینه اقدامات الزم را انجام نداده است برای نیل به اهداف سهام عدالت باید 

منتظر به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص بود.

دبیرکل سومین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران از انعقاد قرارداد مشارکت 
ایران خودرو و پژو در س��فر ریاست جمهوری به فرانس��ه و یا در زمان برگزاری این 

همایش خبر داد.
به گزارش ایس��نا، ساس��ان قربانی در نشس��ت خبری اظهار کرد: انعق��اد قرارداد 
همکاری ایران خودرو و پژو بسته به رویکرد مدیرعامل ایران خودرو یا در حاشیه سفر 
ریاست جمهوری به فرانسه و یا به سومین همایش بین المللی صنعت خودرو صورت 
خواهد گرفت. وی با بیان اینکه این همایش در سالن اجالس سران برگزار خواهد 
شد، خاطرنشان کرد: بیش از 500 مهمان خارجی از 300 شرکت خودروسازی و 

قطعه سازی از 25 کشور جهان در این همایش حضور خواهند داشت.
وی ادامه داد: مدیران ارشد ش��رکت های خودروسازی و قطعه سازی از کشورهایی 
چون آلمان، ایتالیا، فرانس��ه، ژاپن، کره جنوبی، اتریش، اس��پانیا و س��وئد از جمله 

شرکت کنندگان در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو خواهند بود.
قربانی افزود: زمان برگزاری این همایش از آذرماه به نهم اسفندماه تغییر یافت تا با 
اجرایی شدن برجام شرکت های خارجی بیشتری امکان حضور در این همایش را 
داشته باشند.در این نشست خبری محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن 
قطعه سازان ایران نیز اظهار کرد: طبق مذاکرات صورت گرفته با شرکت پژو مقرر شده 

که ایران به مرکز صادرات قطعات محصوالت پژو در منطقه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه با رنو و  نیسان نیز برای تبدیل ایران به مرکز قطعات محصوالت این 
شرکت مذاکره شده است، تصریح کرد: پژو می خواهد ساخت داخل محصوالتش در 

ایران را به بیش از 80 درصد افزایش دهد.

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد گفت: برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
فرصتی اس��ت که تجار معتبر خود را معرفی کنند اما بعضی تجار تازه به 
دوران رسیده هستند که ممکن است نسبت به آینده بازار کم اعتنا باشند. 
از سوی دیگر در تجارت حتما باید وفای به عهد کنیم در غیر این صورت 

تجارت مان یکبار مصرف می شود.
اکبر ت��رکان اظهار کرد: تجارت افغانس��تان با دیگر کش��ورها حدود 20 
میلیارد دالر اس��ت و ایران در این تجارت حدود س��ه میلیارد دالر سهم 
دارد که این آمار متناس��ب با ظرفیت اقتصادی ایران نیس��ت و بقیه این 
تجارت بیش��تر توس��ط تجار افغانی صورت می گیرد که خ��ارج از ایران 

زندگی می کنند.
وی افزود: تالش ما این است که با تجهیز چابهار بتوانیم آنجا را به محلی 
تبدیل کنیم که بتوانیم این تجار را به آنجا منتقل کنیم و تسهیالتی نیز 

در آنجا فراهم شود.
مشاور رییس جمهور با بیان اینکه در تجارت یکی از کارهایی که باید انجام 
دهیم این است که درستکاری خود را نشان داده و به تعهدات مان پایبند 
باشیم، تاکید کرد: در فضای تجارت اگر قول می دهیم کاالی درجه یک و 
باکیفیت ارائه دهیم حتما باید وفای به عهد کنیم، چون در غیر این صورت 

تجارت ما یکبار مصرف می شود.
وی در عین حال بی��ان کرد: باید ضم��ن اینکه از نمایش��گاه ها حمایت 

می کنیم مراقب باشیم که بد عهد نشویم.
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بررس��ی ها حاکیس��ت طوفان های اس��توایی، چرخه مواد غذایی را 
به ش��یوه قابل توجهی مختل می س��ازد. کارشناس��ان بر این باورند 
کشورهای جزیره ای در منطقه غرب اقیانوس آرام بیش ازحد معمول 

از این طوفان های استوایی مهیب آسیب می بینند.
»توماس مارلر«، یکی از کارشناس��ان این مطالعه گفت: کشورهای 
جزیره ای این منطقه بیش از دیگر کش��ورها در معرض طوفان های 
اس��توایی قرار دارند و بیش��ترین اثرات مخرب ای��ن طوفان متوجه 

ساکنان مناطق ساحلی است.
در این بررسی چندین جزیره از فیلیپین مورد مطالعه قرار گرفتند. 
همچنین این تحقیق ش��امل چند م��ورد زیس��تگاه طبیعی حاوی 
خاک های متفاوت بوده ک��ه از گونه های گیاه��ی معمولی حمایت 
می کنند. این مطالعه نش��ان می دهد چندی��ن روش وجود دارد که 
طوفان های اس��توایی چرخه غذایی را از طریق اکوسیس��تم مختل 
می کند. به طور مثال برگ زدایی برگ های س��بز یکی از شایع ترین 

واکنش های جنگل ها به تخریب طوفان استوایی است. 
زیرا این برگ ها قادر نیستند پیش از جدا ش��دن از درختان فرآیند 
طبیعی فرسوده شدن را پشت س��ر بگذارند. به این ترتیب وضعیت 
تغذیه ای گیاهان به ط��ور موقت کاهش یافت��ه و الیه های تغذیه ای 

سطحی در جنگل موقتا افزایش می یابد.
عالوه ب��ر ای��ن بس��یاری از برگ های گیاه��ان با وزش باد خش��ک 
می ش��وند اما به طور کامل روند پیری را طی نمی کنند.  در واکنش 
به ای��ن وضعیت م��واد غذایی موج��ود در بخش های آس��یب دیده 
 برگ ها آنها را وادار می س��ازد که برای مدت زمان طوالنی از درخت 
 به طور معلق باقی بمانند و در نتیجه وارد فرآیند چرخه غذایی خاک 

نمی شوند. 
تمام این تغییرات ناش��ی از طوفان ها روند متعادل و معمول زنجیره 
غذایی را دگرگون ک��رده و در نتیجه می تواند ب��ه گونه های مختلف 

جانداران صدمه بزند.

تاثیر طوفان های استوایی
 بر چرخه غذایی

عکس روز  ) خروس لهستانی(

کشف گونه جدیدی از چراغ  کوسه  مراقب بوسه های این حشره باشید!

مرکز پیشگیری و کنترل از بیماری ها در آمریکا، درباره ساسی کشنده 
 به  نام »س��اس  های بوس��ه  زن« یا »ساس های کش��نده« هشدار داده 

است.
گزارش ها حاکی از آن است که نوعی حشره موذی از گونه ساس بی خطر 

به نظر می آید ام��ا در واقع حامل انگل »تریپانوزما کروزی« اس��ت که 
هنگام ورود به بدن افراد موجب مرگ آنها می ش��ود؛ این انگل ها باعث 
بیماری ش��اگاس در میزبان می ش��وند که تاکنون 8 میلیون نفر را در 

سراسر دنیا مبتال کرده  است.
بیم��اری ش��اگاس در آمری��کای التین بس��یار ش��یوع دارد و موجب 

بیماری های قلبی عروقی و در نهایت منجر به مرگ می شود.
عالئم فیزیک��ی ای��ن بیم��اری معموال دو م��اه بع��د از ابتال خ��ود را 
نش��ان می دهن��د و ش��امل م��واردی همچ��ون ت��ب، س��ردرد، درد 
 عضالنی، بزرگ ش��دن غ��دد لنف��اوی و مش��کل در نفس کش��یدن 

است.
در واقع عالئم این بیماری تا حدودی شبیه به بیماری آنفلوآنزا است و 

به همین دلیل تشخیص این بیماری کمی دشوار است. 
عالئم دیگر این بیماری که تشخیص آن راحت است تورم چشم و پلک 

است.
این بیماری دو مرحله دارد که اولین مرحله آن عالئم کمتری نسبت به 

مرحله دوم آن دارد. 
همین امر باعث می ش��ود که بس��یاری این بیم��اری را ب��ا آنفلوآنزا یا 

بیماری های دیگر اشتباه بگیرند. 
در مرحله دوم این بیماری، 10 درصد از افراد از مشکالت گوارشی و 30 

درصد از مشکالت قلبی عروقی رنج می برند.

محققان گونه جدیدی از چراغ کوسه ها را کشف کردند که می تواند عمق دریای 
تیره را برای اهداف و نیازهای خود روشن کند.

 Etmopterus« پژوهش��گران می گویند این گونه تازه کش��ف ش��ده ک��ه
benchleyi« نام دارد تنها چراغ کوسه کشف شده در ساحل اقیانوس آرام در 

آمریکای مرکزی است.
این گونه جدید تنها یکی از 40 گونه چراغ کوس��ه ها با توانایی درخش��ش در 
اقیانوس ها اس��ت. گونه های جدید را می ت��وان از نزدیک ترین خویش��اوندان 
آنها بر اس��اس ترکیبات رنگ آمیزی، اندازه گیری های تناس��بی بدن، ترتیب 

برجستگی های ریز پوستی و اندازه آنها در زمان بلوغ تشخیص داد.
»ویکی واسکوز«، مسوول این پژوهش اظهار کرد: رنگ بدن این کوسه ها سیاه 
است که در دیگر چراغ کوسه ها به رنگ خاکس��تری و قهوه دیده می شود.این 
کوسه تازه شناسایی ش��ده همچنین دارای فتوفورهای متعدد است که دارای 
اندام های کوچک فنجانی ش��کل بوده و به چراغ کوس��ه ها توانایی درخش��ش 

می دهند.
وی افزود: چراغ کوسه های دیگر در سراسر شکم خود دارای فتوفور هستند اما 
کوسه جدید دارای تعداد کمتری از آنهاست و بسیاری از آنها در سر این کوسه 

متمرکز شده است.
محققان برای انجام این پژوهش، تجزیه و تحلیل کاملی را بر روی ویژگی های 

گونه هایی که در سال 2010 مشاهده کردند انجام دادند.

اگر چه محققان هنوز درخشش کوسه جدید را مشاهده نکردند اما آنها معتقدند 
که این کوسه درست مثل چراغ کوسه ها که از بستگان آن هستند، می توانند از 

خود نور آبی رنگ ساطع کنند.
این یافته ها در مجله »Ocean Science Foundation« منتشر شده است.

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
اس��تان البرز با بیان اینکه واردات می��وه به نگاه کالن 
کش��وری نیاز دارد، گف��ت: الگوی کش��ت و آمایش 

سرزمینی در کشور وجود ندارد.
حجت االسالم والمسلمین علی ارجمند عین الدین در 
 نشس��ت نمایندگان ولی فقیه در جهاد کشاورزی که 
در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار 
شد، اظهار داشت: با توجه به بیماری های رایج در کشور 
که عمده آنها به محصوالت ناسالم بازمی گردد ضرورت 

برگزاری این جلسه احساس شد.
وی با بیان اینکه از منظر رییس سازمان حفظ نباتات 
کشور، وضعیت س��المت محصوالت کش��ور ایران به 
نسبت سایر کشورها مطلوب تر است، افزود: این موضوع 
در حالی مطرح ش��د که ن��گاه اکثر مس��ووالن حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی این گونه نبود.

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
اس��تان البرز با اش��اره ب��ه اینک��ه گفتن ای��ن جمله 
»محصوالت ارگانیک مطالبات مرفهین بی درد است 
و دنیا به این س��مت پیش نمی رود« از س��وی رییس 
س��ازمان حفظ نباتات، تصریح کرد: واقعیت این است 
که این جمله به هیچ عنوان درست نیست و باید فضایی 
ایجاد شود که انجمن ارگانیک کشور و افرادی با طرز 
فکر رییس س��ازمان حفظ نباتات با ایجاد کرسی های 
آزاداندیش��ی، نس��بت به تصمیم گیری در این زمینه 

اقدام کنند.
وی ب��ا بیان اینک��ه مردم ح��ق دارند بدانن��د محصولی 
که اس��تفاده می کنند، تراریخته و دس��تکاری ژنتیکی 
ش��ده اس��ت یا ارگانی��ک، گف��ت: متاس��فانه در حال 
حاضر از 12 میلی��ارد دالر محصوالتی که وارد کش��ور 
 می شود، 5/5 میلیارد دالر آن دس��تکاری ژنتیکی شده

 است.
ارجمند با اشاره به اینکه تراریخته به این معنا نیست که 
ژن های آنان مرتب شده اس��ت، خاطرنشان کرد: بر این 
اساس باکتری با یک ژن جفت شده که در عالم طبیعت 
امکان چنی��ن اتفاقی وج��ود ندارد و ب��رای کنترل یک 
متغیر، دستکاری هایی انجام شده و پیامدهای بیولوژیک 
آن برای انسان، حیوانات و محیط زیست مشخص نیست.

وی با اش��اره به اینکه اس��تفاده از س��م و ک��ود یکی از 
دغدغه ها محس��وب می ش��ود، بیان کرد: جای تاس��ف 
دارد در کشوری که مقام معظم رهبری در بند 8 ابالغیه 
اقتصاد مقاومتی اصرار به سالم سازی محصوالت و انقالب 
و صنعت سبز تاکید دارند، در کشور به کودهای شیمیایی 

همچنان یارانه داده می شود، درحالی که تولیدکنندگان 
ورمی کمپوست ها در حال ورشکستگی هستند.

مس��وول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
استان البرز با تاکید بر اینکه وزرات بهداشت در این زمینه 
آماری ارائه کرده که محتاطانه است و نمی تواند به آنها 
اس��تناد کرد، اظهار داش��ت: در این زمینه باید با اظهار 

بی طرفی موضوع را رصد و آمار اعالم کند.
وی افزود: در این زمینه اس��تناد به آمارهای جهانی نیز 
مورد قبول نیس��ت چراکه در جهان بحث انقالب س��بز 
و مطالباتی در ای��ن زمینه که به دنبال کیفیت بیش��تر 
هستند، توسط مراکزی مطرح می شود که عالوه بر فضای 

علمی، دارای فضای اقتصادی نیز هستند.
ارجمند با بیان اینکه شرکتی امریکایی وجود دارد که با 
صدها شرکت زیرمجموعه، 80 درصد بذرهای جهان را 
تولید می کند، اظهار داشت: اگر این شرکت به شعار خود 
مبنی بر از بین بردن فقر و گرسنگی معتقد باشند، به چه 
دلیل اجازه تولید دیگر کشورها از این بذرها را نمی دهند 
و می گویند براساس حقوق معنوی هرکسی از این بذرها 

استفاده کند، به دادگاه های جهانی شکایت می کنیم؟
وی ب��ا بی��ان اینک��ه اگر واقع��ا ب��ه دنب��ال محرومیت 
زدایی هس��تند، باید اجازه تولید توس��ط هر کش��وری 
را بدهن��د، تصریح ک��رد: 80 درصد بذرها توس��ط این 
 شرکت تولید می ش��ود و درآمدها گاهی چند صد برابر 

می شود.
مس��وول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
اس��تان البرز بیان کرد: این شرکت دس��تکاری هایی در 
محصول انجام می دهند که به طور دقیق مشخص نیست 
و هرکسی در برابر آنها بایستد، پیشدستی کرده و شکایت 
می کنند و چنان وی را در مخمصه قرار می دهند که فرد 

مجبور به مصالحه می شود.
وی خاطرنشان کرد: س��لطه ای اقتصادی ایجاد کرده اند 
که برای هیچکس مقرون به صرفه نیس��ت که در مقابل 
 آنها ایس��تادگی کند و به طور قطع دانش��گاه ه��ا را نیز 
در دست دارند و سرفصل دانشگاه های بزرگ دنیا را نیز 

آنان ترسیم می کنند.
ارجمند با اشاره به اینکه عده ای موافق و عده ای مخالف 

این موضوع هستند، گفت: باید این دو گروه مناظره و 
گفت وگو داشته باش��ند و مردم نیز آگاه شوند که این 

محصوالت دستکاری ژنتیکی شده است یا خیر.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ناب��ود کردن بذرهای س��ایر 
کشورها از دیگر اقداماتی است که توسط این کشورها 
انجام می شود، اظهار داش��ت: زمانی که محصولی را 
دس��تکاری کرده و مالکیت معنوی آن را به دس��ت 
آوردند، هر کشوری غیر از آن داش��ته باشد، محکوم 

به نابودی است.
مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
اس��تان البرز با بیان اینکه بذرهای ما را در آالس��کا و 
بانک ژن که تا هزار و 800 سال ماندگاری دارند، قرار 
داده اند، افزود: در این راستا مابقی بذرها رو به نابودی 
است و اکثر بذرهایی که وارد کشور می شود مربوط به 
همین شرکت ها است که البته عقیم بودن نیز یکی از 
خاصیت های آنان اس��ت و در صورت کاشت نیز رشد 

نمی کنند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: شبیه س��ازی در ای��ن حوزه 
نیز به س��بب اینکه در حال حاضر جزء کش��ورهای 
 تجارت جهانی محسوب نمی ش��ویم مشکلی ندارند، 
اما به محض ورود به ش��بکه تجارت جهانی شکایت 
می کنند و صدها میلیارد دالر غرامت از ما درخواست 

می کنند.
وی تصریح کرد: اگر در کار آنها دس��ت نبریم نیز باید 
5/5 میلیارد دالر از محصوالتی استفاده کنیم که ممکن 
اس��ت انواع مختلف بیماری ها مانند دیابت، س��رطان و 

سقط جنین را به دنبال دارد.
ارجمند با بی��ان اینکه برخی به دنب��ال توجیه وضعیت 
موجود هستند، گفت: اکثر مس��ووالن حوزه نمایندگی 
ولی فقیه از این وضعیت قانع نش��دند و جلس��ه به نوعی 
یک طرفه بود و مخالف��ان این تفکر نیز باید در جلس��ه 

شرکت کنند.
وی در م��ورد قاچ��اق می��وه نیز گف��ت: بح��ث واردات 
 میوه متاس��فانه در کش��ور ما به صورت لحظه ای اس��ت 
و پس از س��فارش جل��وی آن گرفت��ه می ش��ود و نگاه 
کالنی وج��ود ن��دارد که در س��ال ج��اری چ��ه مقدار 
 تولید داری��م و این درحالی اس��ت که الگوی کش��ت و 
آمایش س��رزمین نیز وجود ندارد و بر اساس یک اتفاق، 
مانند درخواس��ت ش��ب عید، تمامی مع��ادالت به هم 
می ریزد و در صورت کمبود میوه بالفاصله دستور واردات 
آن صادر می شود و این از مشکالتی است که در این حوزه 

وجود دارد.

همچنانبهکودهایشیمیایییارانهدادهمیشود



دريچه

ــاى زندگى  ــب ه ــم ازدواج كه يكى از بهترين ش ــد در مراس فكر كني
ــرآينده خود ــى از همس ــه كادوي ــروس چ ــت ع ــرى اس ــر دخت ه

مى گيرد ؟!
بر اساس يك خرافه قديمى و يك رسم ناپسند و خالف شئونات، داماد 
ــيلى به عروس ضربه اى مى زند تا به  در شب عروسى با لگد و يا يك س
اصطالح گربه را دم حجله بكشد و براى هميشه همسر را تحت فرمان 
ــگفت آنكه عروس نيز از چنين رسمى آگاهى دارد و  خود دربياورد. ش
ــترك اين چنين به او  ــتين شب زندگى مش اجازه مى دهد تا در نخس

خشونت روا شود. 
ــورمتمدن وفرهنگى ما مرسوم نيست  اين رسم ناپسند اگرچه دركش
ــورآلبانى. در آلبانى  ــا رواج دارد. از جمله دركش اما دربرخى نقاط دني
ــنى وجود دارد كه عروس بايد سه شبانه روز پس  ــم عجيب و خش رس
ــف خانواده تحمل  ــاد را براى يادآورى وظاي از ازدواج، كتك هاى دام

كند. 
شهرزاد جانملكى استاد دانشگاه و كارشناس امور فرهنگى در اين رابطه 
گفت: برخى از رسوم جارى ما ريشه هايى بسيار قديمى دارند اين در 
حالى است كه برخى از اين رسوم متاسفانه حاوى نكات مثبتى نيستند 
ــى از فرهنگ غنى ما شمرده شوند در غير و به هيچ عنوان نبايد بخش

اين صورت فرهنگ ما خدشه دار مى شود.
ــى عليه  ــونت فيزيك ــم اعمال خش ــال هاى دور رس ــزود: از س وى اف
ــرد و اينكه  ــى آن هم براى يادآورى اقتدار م ــب عروس ــر درش همس
ــت. اين مساله از  ــر بايد گوش به فرمان او باشد وجود داشته اس همس
ــى دارد از جمله بعد ــاد و نامطلوب ــيار زي جهات مختلف ايرادهاى بس

 روان شناسانه.
ــناس امورفرهنگى در ادامه گفت: ما هميشه ملزم به رعايت  اين كارش
ــد آن رسم به ما  ــتيم به خصوص اگر قرار باش ــينيان نيس رسوم پيش
موضوعى منفى را القا كند. البته به معناى واقعى نمى توان نام رسم را

ــه بناميم.  ــت آن را خراف ــر اس ــت و بهت ــن حركات گذاش  بر روى اي
رسم و رسوم،  از رفتار و گفتارهايى عموما مثبت برمى انگيزد.

ــت سيلى مى زند  ــود؟ داماد خرافه پرس اين رسم چگونه اجرا مى ش
ــن موضوع  ــايند اي ــى از او ندارد با خوش ــت كم و عروس هم كه دس
ــش خرافه ما  ــنى نماي ــى اوقات يك لگد هم چاش ــى پذيرد! گاه را م

مى شود. 
ــت: مى توان فرهنگ را جايگزين خرافه كرد. اين  جانملكى اظهار داش
كار شدنى است و در گذشته هم در زمينه هاى مختلف اين كار انجام 
شده و نتايج مثبتى هم حاصل شده است. الزمه كار آموزش هاى الزم 
ــنى  ــنى هاى س و تقويت كردن ارزش هاى اخالقى و دينى نزد رده س

نوجوان است. 
ــت به نسل بعدى ما برسد مشخص  اگر خرافه هايى ناپسند از اين دس
است كه در اين ميان كوتاهى زيادى شده است. مطمئن باشد خرافه را 

مى توان با فرهنگ از بين برد.

ــران مجرد با زنان مطلقه رو به شيوع  يك روان شناس گفت: ازدواج پس
است، از اين رو بايد جوانب مثبت و منفى آن بررسى شود.

به گزارش ايسنا، «مريم فكور» اظهار كرد: در نگاه بدبينانه، پسر مجرد 
ــت كه فكر مى كند ازدواج  به اين دليل خواهان ازدواج با زن مطلقه اس
ــك انتظار عمومى زنان مطلقه در  راحتى در پيش دارد. در واقع طبق ي
ــترى نشان مى دهند.  ــان كم توقع تر بوده و سازش بيش ازدواج دوم ش
ــته و  ــر و صدا داش ــته از زنان تمايل به ازدواج كم س هم چنين اين دس

به دنبال برگزارى مراسم پى در پى و تشريفات نيستند.
ــناس ادامه داد: ممكن است در اين ميان پسرانى هم باشند  اين روان ش
كه فكر مى كنند امتيازهاى زن مطلقه نسبت به دختر مجرد به مراتب 
پايين تر است در نتيجه شرايط ازدواج با او آسان تر خواهد بود. عالوه بر 
ــرى دارند و در  ــان مطلقه انتظار مالى پايين ت اين، فكر مى كنند كه زن
شرايطى كه مهريه، هزينه هاى مراسم ازدواج، هزينه هاى تأمين مسكن 
ــت، زنان مطلقه با انتظارات  و درآمد براى پسرها يك دغدغه جدى اس

پايين تر مى توانند گزينه خوبى باشند.
وى تصريح كرد: در واقع بسيارى از زنان مطلقه حامى ندارند و خانواده 
آنها به علت موقعيت فرزندان شان تمايل دارند زندگى دوم دخترشان را 

حفظ كنند، از همين رو از ميزان دخالت شان كاسته مى شود. 
ــر سابق  عالوه بر اين، زنى كه مهريه و حق و حقوق مالى اش را از همس
دريافت كرده، تمكن مالى بيشترى دارد و مى تواند منبع حمايتى خوبى 

براى يك پسر مجرد باشد.
فكور با تأكيد بر پى بردن زنان مطلقه به انگيزه هاى خواستگارشان براى 
ــوردارى از حمايت يك  ــى كه صرفا به دليل برخ ازدواج، گفت: ازدواج
مرد صورت بگيرد مى تواند خطرناك بوده و چالش هاى زندگى پيشين 
را براى يك زن تكرار كند. از همين رو بهتر است كار را به كاردان سپرد 

و با مشاوره هاى روانشناسى يك نفره و دو نفره تصميم نهايى را گرفت.
ــيب هاى ازدواج با زنان  ــان كرد: يكى از آس ــناس خاطرنش اين روانش
ــت، چون ممكن  ــش از ازدواج اس ــرر خاطرات پي مطلقه يادآورى مك
ــرزنش مرد و اطرافيان او باشد و با  است زن در چنين ازدواجى مورد س
ــرش منت بگذارند كه «حتما همسر  وجود كوچك ترين اختالفى بر س
ــت داده» و يا«تو از يك زندگى  ــار را ديده كه طالق قبلى ات همين رفت

شكست خورده بيرون آمده بودى و من حمايتت كردم».
ــتن يك زندگى آرام، قدر  وى تصريح كرد: زنان مطلقه در صورت داش
ــالش مى كنند، چون  ــدن زندگى ت موقعيت را مى دانند و براى بهتر ش
وضعيت بدترى را چشيده اند و حاضر نيستند زندگى خوب امروزشان را 
از دست بدهند. اين در حالى است كه زنان مطلقه به واسطه تجربه هايى 
كه در زندگى اول خود كسب كرده اند، عموما توانايى مديريت بهترى در 
روابط دارند و شايد به همين خاطر است كه نظر پسران مجرد را بيشتر 
جلب مى كنند. در واقع اين زنان از مهارت هاى خانه دارى، ارتباط با اقوام 
ــر برخوردار بوده و ديگر نيازى نيست با شروع زندگى  و برخورد با همس

مشترك به آزمون و خطا بپردازند.
فكور يادآور شد: مطلقه بودن نمى تواند علت انتخاب نشدن براى ازدواج 
ــت كه امروزه آمار طالق باال رفته و ممكن است  باشد، اين در حالى اس
زنان جوان زيادى در دهه دوم يا اوايل دهه سوم زندگى شان مطلقه شده 
ــته اى برخوردار  ــند، اما از امتيازهاى خانوادگى و اجتماعى برجس باش
باشند. از اين رو نگاه سنتى و قضاوت نادرست درخصوص فاصله گرفتن 

از اين زنان نمى تواند بر پايه منطق صورت گرفته باشد.

يك مشت و لگد ؟! 
چـرا بيشتـرنداديـن؟!

ازدواج با زنان مطلقه، آرى يا خير؟
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ــتان   بان يعنى رونده بودن و  زندگى براى خانم فريده بس
نايستادن. اگرچه بارها با مشكالت جدى در كارمواجه شده 
است، اما هيچ  گاه اجازه  نداده اين مشكالت او را از ادامه ى 
مسيربازدارد. او باور دارد كه نبايد به شكست اصال فكركرد، 
ــتان  ــت. بانوى صنعت گر اس ــروزى اس ــت پي هرچه هس
گلستان، خانم بستان بان، بازرگان و توليدكننده   اى است 
كه به عنوان مدير عامل واحد نمونه استان گلستان و نيز 
كارآفرين نمونه استان گلستان در كشور شناخته مى شود. 

مصاحبه ى بسيار خواندنى را با ايشان در زير بخوانيد:
وقتى بچه بوديد دوست داشـتيد بزرگ شويد چه 

كاره شويد؟
كارآگاه! كتاب هاى پليسى زياد مى خوندم و مى خواستم 
ــم برخالف  ــى كه مى گرفت ــوم . پول توجيب كارآگاه بش
ــتنى و ... مى خريدند من  بچه هاى ديگر كه شكالت و بس
مى رفتم كتاب پليسى مى خريدم و مى خواندم . خواندن 

كتاب هاى پليسى را خيلى دوست داشتم.
چگونه وارد عمل شديد و قدم اول را برداشتيد؟

پدرمن مردى بود كه خيلى عزت نفس داشت و اين موضوع 
ــت . او اعتقاد داشت كه  روى تربيت من تأثير زيادى داش
فرقى بين دختر و پسر وجود ندارد و هر كدام بايد بتوانند 
روى پاى خود بايستند. ما درخانواده مرفه اى بزرگ شديم 
ــت بچه ها را  ــووليت خانه دارى و تربي و من هم فقط مس
به عهده داشتم تا زمانى  كه به خاطر شرايط كارى همسرم 
ــرايط فكر مى كردم كه بايد  دچار مشكل شديم. درآن ش
ــتم را جلوى ديگران دراز  خودم حركتى انجام دهم و دس
نكنم. كارى كه از دستم بر مى آمد و مطمئن بودم مى توانم 
موفق باشم خياطى بود. به همين خاطر خياطى را شروع 
كردم. به خاطر عشق و عالقه به كارم، احساس مسووليت، 
ــتفاده از بهترين روش ها و طراحى ها ، اهميت دادن به  اس
ــدم و  ــترى در كارم موفق ش كيفيت كار و جلب نظر مش
خيلى زود كارم را گسترش دادم و چند نيروى كمكى را به 
كار گرفتم و باز هم كار را گسترش دادم و كارگاه توليدى 

راه اندازى كردم.
چه توانايى و خصوصيت فردى باعث موفقيت شما 

شد؟
عالقه مندى، شجاعت، انعطاف پذيرى، احساس مسووليت، 
ــتگى ناپذيرى، اهميت به محصول توليدى، اهميت  خس
ــتن قدرت  ــه ى كارى و داش ــش و آگاهى در زمين به دان
تصميم گيرى در شرايط بحرانى و غيره. مثال در صادرات 
بايد انعطاف  پذير باشيد بايد بدانيد چه كشورى چه نيازى 
دارد و آن را برطرف كنيد . زمانى كه مى خواستم كارخانه ى 

سورتينگ و بسته  بندى ميوه را بسازم خودم دست به كار 
ــتم و ايده هايم را پياده  شدم و در تمام مراحل حضور داش
كردم با ظاهرى متفاوت و زيبا محيطى جذاب را براى كار 

كردن آماده كردم.
نظرتان در مورد شكست چيست؟

من فكر مى كنم هيچ وقت نبايد به شكست فكر كرد . من 
ــروع مى كنم فكر و ذكرم فقط موفقيت  هر كارى را كه ش
ــت هم  ــت. مطمئنا درانجام هر كارى احتمال شكس اس
ــل پيروزى هاى بعدى  ــت عام وجود دارد ولى آن شكس
ــت گذاشت. يك  ــم آن  را شكس خواهد بود و نمى توان اس
كارآفرين هيچ وقت نبايد از تغيير بترسد بايد فكر كند كه 
اگر در كارى موفق نبوده چگونه آن را تغيير دهد كه باعث 

موفقيتش شود.
آيا تا به حال با شكست مواجه شده ايد ؟ اگر اين طور 

بوده چگونه دوباره به پا خواسته ايد؟
ــنويد  ــورده ام كه اگر بش ــنگينى خ ــيار س ضربه هاى بس
ــتاده ام. يك نمونه ى آن  ــر پا ايس مى گوييد كه چگونه س
ــه ى 598 پذيرفته  ــم: زمانى كه قطعنام را تعريف مى كن
ــرم با هم كار مى كرديم  شد و جنگ تمام شد من و همس
ــتيم ، به مردم هم بدهكار بوديم.  و مقدار زيادى دالر داش
ــا كاهش قيمت  ــه ناگهان دالر ب ــس از پذيرش قطعنام پ
ــنگينى  ــد. ضربه ى خيلى س 60 -70 درصدى مواجه ش
بود در ابتدا واقعا نمى دانستيم چه كار كنيم و چطور پول 
مردم را بدهيم. ولى تصميم گرفتم هر چه داريم بفروشيم 
و بدهى هاى مردم را بدهيم. به اصرار من همسرم اين كار 
ــرمايه اى كه  را كرد، همه ى بدهى ها را داديم و با اندك س
باقى ماند كار را دوباره شروع كرديم و اين بار بهتر و موفق تر 
ــين و شركت خريديم و  از قبل بوديم . دوباره خانه و ماش
كار را با موفقيت بيشتر ادامه داديم . قطعا اگر در آن زمان 
شكست را مى پذيرفتيم ديگر نمى توانستيم به پا خواسته 

و ادامه دهيم.
كمى براى ما در خصوص نحوه ى سرمايه گذارى در 
شروع كار صحبت كنيد و آيا مسائل مالى مى تواند 

عامل بازدارنده باشد؟
ــجاعت و جسارت به  مهم ترين مسأله براى شروع كار ش
ــت، كامل و حساب شده است. الزم  همراه برنامه اى درس
نيست درابتداى كار خودتان همه چيز داشته باشيد مثال 
شما اگر مى خواهيد يك كارخانه يا كارگاه توليدى داشته 
ــرمايه الزم را نداريد مى توانيد شركتى داشته  باشيد و س
باشيد كه وظيفه اصلى اش بازاريابى است و با كارخانه هاى 
موجود جهت تهيه سفارشات قرار داد ببنديد. تا زمانى كه 

امكان احداث آن كارخانه براى تان فراهم شود. درهرحال 
مشكالت مالى نمى توانند عامل بازدارنده باشند.

يك روز عادى چگونه براى شـما سـپرى مى شود؟ 
چطور بين كار بيرون و خانه تعادل برقرارمى  كنيد؟

ــوم . معتقدم كه  صبح ها معموال زود از خواب بيدار مى ش
ــخصى خواب نياز دارد كه براى  ــان به مقدارمش بدن انس
ــب ها حدود ساعت 12 مى خوابم و  من 6 ساعت است. ش
صبح ساعت 6- 6:30 بيدار مى شوم بعد ازظهرها هم اصال 
نمى خوابم. صبح به يك سرى از كارهاى روزمره ام مى رسم. 
ــام مى دهم ولى  ــى بيرونم انج ــرون را تا وقت كارهاى بي

كار هاى كامپيوترى را درخانه انجام مى دهم.
به زندگى شخصى ام خيلى اهميت مى دهم مثال غذا بايد 
حتما آماده باشد اگر الزم باشد كارگر مى گيرم كه اين كار 
ــبزى تازه هميشه توى خانه باشد ،  را انجام دهد ميوه و س
ــركت به خانه  ــت دارم وقتى بعد از ش مرتب بودن را دوس
مى روم فكر مى كنم وظيفه ام اين است كه خانه را شاد كنم 
و خستگى ام را به خانه نبرم هيچ وقت نمى گويم خسته ام 

چون همين باعث مى شود بيشتر احساس خستگى كنم. 
ــتم. خيلى  بعد از ظهر ها را معموال با بچه ها و نوه هايم هس
وقت ها با نوه هايم بيرون مى رويم. شب ها هم بعد از انجام 
ــى  ــم يا يك فيلم با زبان روس ــا كتاب مى خوان كارهايم ي

مى بينم كه اين زبان را فراموش نكنم.
برنامه ى آينده  تان چيست؟

ــرم  ــروع كرده ام. با همس درحال حاضركار جديدى را ش
ــهر خريدارى كرده ايم و مى خواهيم  زمينى را در خارج ش
ــرفته بزنيم و در زمينه ى كشت  گلخانه با تكنولوژى پيش
ــتان  ــى كار كنيم چون دراس ــان داروي ــرورش گياه و پ
ــتجوهايم در رابطه با  ــدارد. جس ــود ن چنين چيزى وج
تقاضاهاى موجود درحال انجام است همچنين ارتباطاتى 
ــورهاى ديگر مثل كانادا از طريق دوستانم برقرار را با كش
كرده ام و ... متمركز شدن بر روى اين كار، با ايجاد گلخانه 
در فضايى باز درخارج شهر و زندگى درمحيطى آرام همراه 
ــت هاى اجتماعى مورد  با انواع گل و گياه به همراه فعالي

عالقه ام از جمله برنامه هاى اصلى من در آينده است.

دريچه

جيمز دان، جوانى 22 ساله و اهل ويستوِن مرسى سايد است. 
ــتى رنج مى برد كه تقريبا برابر سوختگى  وى از نوعى بيمارى خاص پوس

درجه 3 است.

در بيمارى «ديستروفى مغلوب اپيدرموليز بولوسا» يا «آر. اى. دى. بى» 
 Recessive dystrophic epidermolysis bullosa RDEB)
or ) پوست بدن بيمار مستعد تاول زدن است و با سطحى ترين تماس بايد 
ــاعت  از نوك پا تا گردن او را باندپيچى كرد. بهبود جاى هر زخم هم 4 س

زمان مى گيرد.
ــه باعث درد  ــاول مى زند ك ــز هم ت ــم جيم ــفانه حتى گلو و چش متأس
طاقت فرسايى مى شود؛ اما آقاى دان سندى زنده است كه نشان مى دهد 

تأثير تفكر مثبت تا چه اندازه قوى است. 
درواقع او با يادگرفتن رانندگى، فوتبال با ويلچر و پذيرفته شدن در پست 
مدير منابع انسانى يك شركت، از سطح انتظارات خودش هم باالتر رفته 
ــردن آگاهى مردم از اين  ــت. به عالوه او اوقات فراغتش را صرف باال ب اس

بيمارى مى كند.
ــم هايم تاول مى زند تا چند روز روى  جيمز مى گويد: وقتى كه درون چش
ــم چون هيچ چيزى را نمى بينم و اين عذاب آور است.  تختم دراز مى كش
مى خواهم به جاى احساس تأسف به حال خودم به سراسر دنيا سفر كنم. 
براى متوقف كردن درد هر 4 ساعت يك بار مورفين به من تزريق مى شود 
ــرايط را بهتر مى كند و اگر نيمه ى پر ليوان را نگاه نمى كردم  كه كمى ش

اآلن احتماال افسرده شده بودم. 
ــد. مى خواهم  ــم را تعريف كن ــتى ام هويت اجازه نمى دهم وضعيت پوس
ــت كه دارم انجام  ــم و اين دقيقا كارى اس ــته باش يك زندگى عادى داش

مى دهم.
ــا ازجمله الس وگاس و  ــاى دان قبال به بخش هايى از دني ناگفته نماند آق

آفريقاى جنوبى سفركرده است.

ــت كه  ــفالوگرافى بيانگر آن اس ــج الكتروانس نتاي
ــزى با افزايش  ــدن روى عملكرد مغ آدامس جوي
ــن موضوع باعث  ــخ تاثير مى گذارد كه همي پاس
ــال 2009 تحقيقاتى  آرامش فرد مى شود. در س
با اين عنوان كه «آيا جويدن آدامس با هوشيارى 
ارتباط دارد» در انگلستان انجام شد. نتايج نشان 
داد كه آدامس جويدن باعث افزايش دقت و تمركز 

هنگام انجام كار مى شود.
آدامس و گوارش

ــگران آمريكايى دريافتند آدامس جويدن  پژوهش
به بهبود هرچه سريع تر بيمارانى كه عمل جراحى 
روده انجام داده اند نيز كمك فراوانى مى كند. بر اين 
اساس جويدن آدامس با تحريكات اعصاب سيستم 
ــاى عادى روده  ــرعت انجام فعاليت ه گوارش، س
ــه به هر گروه از  را افزايش مى دهد. در اين مطالع
بيماران آدامس هاى بدون قندى داده شد كه بايد 3 
نوبت در روز و بين 5 تا 45 دقيقه آن را مى جويدند 
و سپس شرايط جسمانى آنها را با گروهى ديگر كه 
آدامس نمى خوردند، مقايسه كردند. در بيمارانى 
ــركت كرده بودند حركت  ــى ش كه در اين بررس
روده ها سريع تر آغاز شد كه اين نشان مى داد روده 

ها سريع تر به كار افتاده اند.
آدامس و استرس

ــاس يك تحقيق دراستراليا مشخص شد كه  براس
ــدن، اضطراب كمترى  افراد در حين آدامس جوي
ــد در افرادى كه  دارند. دراين مطالعه مشاهده ش
ــترس هاى  ــد، هنگام بروز اس آدامس مى جويدن
ــد و در صورت  خفيف، كاهش اضطراب 17 درص
بروز استرس هاى متوسط كاهش اضطراب شان 
ــده است. در حالى  نزديك به 10 درصد برآورد ش
ــى جويدند اين تاثير  كه در افرادى كه آدامس نم

آرام بخش مشاهده نشد.
آدامس و آرامش

ــس جويدن  ــد آدام ــى ده ــان م ــات نش تحقيق
ــز افزايش مى دهد.  ــرعت جريان خون را به مغ س
ــان خون مغزى  ــرعت جري طبق اين مطالعات س
ــا 40 درصد  ــل 25 ت ــدن حداق ــس جوي با آدام
ــفالوگرافى  ــج الكتروانس ــود. نتاي ــتر مى ش بيش
ــدن  ــس جوي ــه آدام ــت ك ــر آن اس ــم بيانگ ه
ــخ تاثير  ــش پاس ــا افزاي ــزى ب ــرد مغ روى عملك
ــث آرامش فرد  ــه همين موضوع باع مى گذارد ك

مى شود.

ــته رياضى فيزيك  ــاله اى كه در رش وحيد جوان 29 س
شاگرد اول مدرسه بوده به دليل اينكه تنها پسر خانواده 
است، درس را رها كرده و به كار بازيافت مواد پالستيكى 

مشغول شده .

از ــى  يك ــزاگويى  ناس و  ــى،توهين  فحاش
 ناهنجارى هاى رفتارى و اخالقى است كه شيوع آن 
در هر جامعه اى باعث تخريب اخالق و شان انسان 
ــه ميرگذر،روانشناس و كارشناس  مى شود. نفيس
امور تربيتى اظهار كرد: دشنام و ناسزاگويى ناشى 
از جوش و التهاب احساسات و عواطف انسان است 
كه در قسمتى از مغز تحت عنوان آميگدال پردازش 
ــام  ــات انج ــق تحقيق ــود. وى افزود:طب ــى ش م
ــان در خصوص  ــده،قدرت يادگيرى ذهن انس ش
ــنام،4 برابر كلمات و لغات ديگر  ناسزاگويى و دش

است.
ميرگذر گفت:اگرچه عمده علت دشنام را بايد در 
خشم و عصبانيت جستجو كرد اما فرهنگ عمومى 
و افكار و اذهان جامعه در مجموع آن را نمى پذيرند 
و چنين خشونت هاى كالمى را نفى مى كنند. اين 
ــناس امور تربيتى در تشريح  ــناس و كارش روانش
ــنام و ناسزاگويى عنوان كرد:  تبعات و عوارض دش
ــود و  ــنام باعث تنزل ارزش اجتماعى مى ش دش
ــدن چنين رفتار و روحيه اى،  در صورت عادت ش

باعث انزواى شخص دشنام دهنده خواهد شد.
ــش يكى از  ــب بروز تن ــزود: افزايش ضري وى اف

پيامدهاى دشنام گويى است زيرا ناسزاگويى نوعى 
از خشونت محسوب مى شود كه در كالم و گفتار 
فرد ظهور و بروز پيدا مى كند. ميرگذرگفت: آسيب 
به اعتباراجتماعى يكى ديگر از پيامدهاى مخرب 
ناسزاگويى به شمار مى رود كه تشديد آن مى تواند 
ــان اجتماعى و فرهنگى فرد  به شدت جايگاه و ش

دشنام دهنده را زير سوال ببرد.
ــور را عمده  ــى و اخالق مح ميرگذر تربيت اصول
ــن ناهنجارى اخالقى  ترين راهكار مقابله با چني
ــفانه امروز مشاهده  عنوان كرد و يادآور شد:متاس
ــزاگويى و بر زبان راندن واژگان  ــود كه ناس مى ش
ــده و  ــى كودكان نيز رايج ش توهين آميز در برخ
ــرايطى والدين و نهادهاى  مى طلبد در چنين ش
ــى با به كار بردن تكنينك هاى آموزشى و  آموزش
روانشناسى صحيح و اصولى مانع حساسيت زدايى 
از اين امر غير اخالقى شوند ولزوم لحاظ كردن دقت 
ــن ناهنجارى اصلى  ــتردر مهار اي نظر هر چه بيش
اجتناب ناپذير است كه مى تواند همچنان فرهنگ 
ــى آن بر ادب واخالق  اصيل ايرانى كه پايه و مبان
استوار است را به نحو شايسته ترى حفظ و تقويت

 كند.

از شاگرد اولىآدامس بجويد تا آرام شويد
تاجمع آورى مواد بازيافتى

بد دهنى و فحاشى ممنوع!
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موفقيت هاى چشمگير پسرى با وحشتناك ترين بيمارى دنيا 

فريده بستان   بان، كارآفرين موفق :

وظيفه من درخـانه، آوردن شـادى است
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سیمرغ

به گزارش خبرگزرای تسنیم، هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم 
فجر آثار بخش سودای سیمرغ این رویداد سینمایی را اعالم کرد.

هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر متشکل از آقایان محمد 
احس��انی، ش��هرام اس��دی، فریدون جیرانی، محمد باقر قهرمانی، حسین 
کرمی، علیرضا ش��جاع نوری، رضا مقصودی اس��امی 22 فیلم راه یافته به 

بخش مسابقه سودای سیمرغ جشنواره را اعالم کردند.
بر اساس اعالم رای هیات انتخاب سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اسامی 

فیلم های بخش مسابقه سودای سیمرغ بر اساس حروف الفبا 
بدین شرح است:

آبنبات چوبی به کارگردانی حسین فرحبخش
امکان مینا به کارگردانی کمال تبریزی

آخرین بار کی سحر را دیدی به کارگردانی فرزاد موتمن
اژدها وارد می شود به کارگردانی مانی حقیقی

بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا
به دنیا آمدن به کارگردانی محسن عبدالوهاب

بارکد به کارگردانی مصطفی کیایی
خشم و هیاهو به کارگردانی هومن سیدی
دختر به کارگردانی سید رضا میرکریمی

دلبری به کارگردانی سید جالل دهقانی اشکذری
رسوایی2 به کارگردانی مسعود ده نمکی

زاپاس به کارگردانی برزو نیک نژاد
سیانور به کارگردانی بهروز شعیبی

عادت نمی کنیم به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان
کفشهایم کو به کارگردانی کیومرث پور احمد

النتوری به کارگردانی رضا درمیشیان
ماالریا به کارگردانی پرویز شهبازی

نفس به کارگردانی نرگس آبیار
نقطه کور به کارگردانی مهدی گلستانه

نیمه شب اتفاق افتاد به کارگردانی تینا پاکروان
وارونگی به کارگردانی بهنام بهزادی

هفت ماهگی به کارگردانی هاتف علیمردانی
فیلم سینمایی نیمه شب اتفاق افتاد دومین ساخته »تینا پاکروان« بعد از 
فیلم زنانه »خانوم« است که داستان عشق های نامتعارف از عروسی تا عزا را 
روایت می کند، رویا نونهالی، حامد بهداد، گوهر خیراندیش، آتیال پسیانی، 

ستاره اسکندری و رابعه اسکویی به ایفای نقش می پردازند.
وارونگی سومین ساخته »بهنام بهزادی« در س��کوت کامل خبری جلوی 
دوربین رفت این فیلم داس��تان سهیل اس��ت که بعد از چند سال باالخره 
آدرس نیلوفر را پیدا کرده و به سراغش آمده اس��ت . رابطه آنها در گذشته 
ناکام مانده و اکنون دوباره در حال شکل گیری است. در این فیلم علی مصفا، 

سحر دولتشاهی، ستاره پسیانی به ایفای نقش پرداختند.

بازیگر نمایش ه��ای مونولوگ��ی و دیگر آثاری از این دس��ت، 
باید از آن چنان قابلیت های ویژه ای برخوردار باش��د که بتواند 
مخاطب را در م��دت 40 تا 45 دقیقه یا حت��ی اجرایی با زمان 
بیشتر، با خود همراه کند و او را سر حال و آماده دریافت و تبادل 
افکار ن��گاه دارد. در غیر این صورت تماش��اگر به دالیل نبودن 
تنوع تصویری، گرفتار ش��دن  شخصیت نمایش��ی در ورطه ای 
از تکرار و خمودگی و افتادن ریتم اجرا، نمایش را به حال خود 
 رها می کند و منفعل می ش��ود و اجرا از این بابت آسیب جدی 

می بیند. 
در ای��ن رابطه، یعن��ی ایجاد تنوع ه��ای الزم اجرای��ی در یک 
مونول��وگ، کارگردان نقش بس��یار اساس��ی دارد و می تواند با 
بهره گی��ری از بازیگری کارآم��د و بهترین اس��تفاده از عناصر 
در اختیار مانند نور، موس��یقی، افکت و طراحی صحنه از یک 
س��و و ایجاد تنوع های تصویری ناش��ی از خلق میزانسن های 
حس��اب ش��ده و جذاب از س��وی دیگر و تلفیق دقیق این دو 
 مورد، تماش��اگران را هدفمند یا حداقل اندیش��مند به جامعه 

پیرامون شان بازگرداند.
به خانم بنده پیشنهاد شده بود که من به منظور امری خیر، روی 
مباحثی که مورد عالقه عموم است س��خنرانی کنم... چاره ای 
ندارم... اگر مجبور باش��م که س��خنرانی کنم... پس سخنرانی 

می کنم و غیر از این هم اصوال کار دیگری نمی توانم بکنم...
     ای��ن پاراگ��راف، بخ��ش آغازی��ن نمایش��نامه »در مضرات 

دخانی��ات« نوش��ته آنت��وان چخوف اس��ت که ای��ن روزها به 
کارگردانی افسانه زمانی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان 

روی صحنه رفته است. 
  نگاهی به جمالت اولیه این مکتوب ک��ه دیالوگ های آغازین 
نمایش »در مضرات دخانیات« هستند نشان می دهد که حتی 
یک جمله و دیالوگ از این نمایش نامه نویس ش��هیر روس��ی، 
بی عمق و بی هدف نوش��ته نش��ده و در پش��ت هر ی��ک از این 
سطور، با وجود طنز ظاهری آنها، می توان با دنیایی دردآلود از 
واقعیت های اجتماعی زندگی بشر امروزی روبه رو شد و آنها را 

به چالش کشید. 
مطرح کردن جایگاه زن و مرد در جامعه مورد نظر نویس��نده، 
نگاه خاص او به قش��ر فرهیخته ای که حتی از پس مش��کالت 
خود بر نمی آیند در حالی که ادعای لیدری دارند و می خواهند 
دیگران را نیز متحول کنند، طعنه زدن به مفاهیم ارزشمند به 
بازی گرفته شده ای مانند امور خیریه و فعالیت در این مسیر که 
معانی واقعی خود را در جامعه از دست داده اند، اشاره به استفاده 
از دخانیات به معنای گریز از برخورد مستقیم با مشکالت و رفتن 
به سوی فراموشی مقطعی آنها، حس اجبار داشتن برای شرکت 
در حرکت های انسان دوستانه و خیرخواهانه و تضاد موجود در 
این زمینه، همگی بخش های کوتاهی از زیرمتن هایی هستند که 
می توان در همان چند خط آغازین از متن نمایشی »در مضرات 
دخانیات« یافت و به آن پرداخت و بدیهی ست که الزمه رسیدن 

به اجرایی موفق از این متن و رسیدن به درک متقابل با مخاطب، 
این اس��ت که کل متن همانند همین چند خط ابتدایی، مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ریش��ه یابی شود، مفاهیم واقعی آن 
کشف شود و در اجرا مورد توجه و تاکید قرار گیرد که اصوال در 
اجرای افسانه زمانی از »در مضرات دخانیات«، در بخش تحلیل 
و ادراک متن، به این نکات مهم و تعیین کننده توجه خاص نشده 

و روی آن ها ارزش گذاری الزم شکل نگرفته است.
 اما برای ورود کامل به مبحث اجرا و کارگردانی »کابوس هایی 
در مضرات دخانیات« بد نیس��ت به مش��کالت و دشواری های 
تکنیکی و فنی اج��را و کارگردانی یک مونول��وگ نیز بپردازیم 
و در مورد آن ه��م کمی صحبت کنیم. اص��وال کارگردانی یک 
متن مونولوگ بسیار سخت تر از متونی است که در آن ها تعدد 

شخصیت، صحنه و پرده وجود دارد. 
در یک اجرای غیر مونولوگ، تغییر هر صحنه و حضور هر بازیگر 
و شخصیت جدید در نمایش موجب می ش��ود که روح تازه ای 
به اجرا دمیده شود، تماش��اگر به تنوع دیداری مورد نظر خود 
برسد، اجرا نفسی تازه کند و به خوبی پیش برود. در نمایش های 
تک پرسوناژ و تک صحنه این شرایط وجود ندارد و کار دشوارتر 

نشان می دهد.
 دربخش بازیگری نمایش »کابوس ها...« نی��ز باید براین نکته 
تاکید کرد که انتخاب فرزین محدث برای اجرای این مونولوگ 
توسط کارگردان، نشان می دهد که او این انتخاب را هوشیارانه 

انجام داده اس��ت چون این بازیگر از ظرفی��ت باالیی برخوردار 
اس��ت و قابلیت های الزم را برای ایفای یک نقش مونولوگ در 
اختیار دارد. اما تالش های بس��یار ج��دی و پیگیرانه او در ارائه 
شخصیت مورد نظر، به دلیل عدم تجربه الزم کارگردان در ارائه 
 یک اثر مونولوگ، به بار ننشسته و پاسخ مثبت الزم را دریافت 

نمی کند.  
ش��ایان ذکر اس��ت که افس��انه زمانی در جایگاه کارگردان در 
گفت وگویی پیرامون اثر جدیدش، ب��ر تخصص اصلی خود در 
زمینه کارگردانی نمایش های عروس��کی، بهره گیری از اش��یا 
به صورت ش��خصیت هایی جان دار و ظرفیت اجرای عروسکی 
از هر اثر معروف نمایش��ی، تاکید کرده که قطع��ا مقوله هایی 
مثبت و قابل توجه در زمینه هنر نمایش هستند، اما باید بر این 
امر تاکید کرد که این مش��خصه های کارگردانی او، حداقل در 
 مورد این متن و اجرا جواب گو نبوده و به ش��کل مناسب به بار 

ننشسته اند.
 در پایان الزم است از برخورد فروتنانه افس��انه زمانی به دلیل 
تاکید بر کس��ب تجرب��ه ای جدی��د در زمین��ه کارگردانی آثار 
نمایش��ی در راس��تای اجرای »کابوس ها...« و همچنین بازی 
پرتالش و متعصبانه فرزین محدث، به عنوان جنبه هایی مثبت و 
ارزشمند این نمایش یاد کرد و به انتظار نشست تا اجرایی قوی تر 
از این گروه نمایش��ی را با بهره گیری از تجارب اجرای نمایش 

»کابوس هایی در مضرات دخانیات« در آینده شاهد باشیم.
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اسامی ۲۲ فیلم بخش سودای سیمرغ 
سی و چهارمین  جشنواره فیلم فجر

دریچه  فراخوان

اسماعیل میرفخرایی هم با خودش رو راست بود، هم با مردم و این یکی از 
رمزهای موفقیت او بود.

 مجری توانا کس��ی اس��ت که س��واد الزم درباره موضوع برنامه، جذابیت و 
خوش بیانی را همزمان داش��ته باش��د، در غیر این صورت نمی تواند موفق 
باشد. در گذشته ای دور و نه چندان دور، مجریان مسوولیت اعالم برنامه های 
تلویزیون را داشتند، اما امروزه در دنیا چنین چیزی کمتر دیده می شود. در 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران نیز تا همین چند سال پیش مجریان 
برنامه ها را اعالم می کردند. تعدادی بس��یار معدود از مجریان به واس��طه 
توانایی که در اجرای برنامه و جذب مخاطب داشتند تا چند دهه توانستند 

روی آنتن باشند.
بی شک و بی هیچ گفت وگویی، اس��ماعیل میرفخرایی یکی از این مجریان 
و گل سر سبد آن در تلویزیون ایران اس��ت. وی دانشمندی بی ادعا، ادیبی 
مودب، سخنوری بی نظیر، برنامه سازی ماهر و یک مجری توانا و جذاب است 
که برای او در ایران نظیری وجود نداشته و نخواهد داشت. این حقیقتی است 

که باید گفت و بارها تکرار کرد.
میرفخرایی در ابتدای فعالیت خود درتلویزیون تازه تاس��یس دولتی ایران 
 اعالم برنامه می  ک��رد. همین زمان کم��ی که روی ق��اب تلویزیون ظاهر 
می  ش��د، برای او کافی بود تا در دل بیننده جا باز کند ک��ه کرد. بعدها که 
س��اخت و اجرای برنامه » دانش« به عهده او گذاشته ش��د، آنچنان توانا و 
گیرا این برنامه را اجرا کرد که مخاطب خاص و عام را پای گیرنده ها نشاند. 
برنامه های علمی برای هر مخاطبی جذاب نیست، اما میرفخرایی توانایی آن 
را داشت و دارد که هر نوع برنامه علمی را برای مخاطب جذاب کند. جای او 

در تلویزیون بسیار خالی است و صد البته دیگر پر نخواهد شد.
برنامه با طبیعت او نیز جذابیت های خاص خود را داشت با مخاطبان انبوه. 
میرفخرایی تمام توان خود را برای اجرای برنامه به کار می گرفت، آنچنان که 
برنامه جزیی از وجود او می  شد. برای همین بیننده هم به خوبی این مساله 

را درک می  کرد و مشتری پر و پا قرص برنامه هایش می  شد. 
بسیاری از مجریان به خود می بالند که مقابل شخص مهمی نشسته و با او 
گفت و گو می کنند، اما این قضیه درباره اسماعیل میرفخرایی معکوس بود 
و این مهمان ها بودند که به خود می بالیدند درمقابل چنین مجری توانایی 
نشسته اند. میرفخرایی درتمام دورانی که به اجرای برنامه پرداخت، هرگز 
پای ازگلیم ادب بیرون ننهاد و احترام مهمان و مخاطب را نگه داشت. چهره 
جذاب، صدای گرم، دانش و توانایی بالقوه و بالفعل او هرکدام سحری بودند 

که با آن مخاطبان را محسور می  کرد. 

مراسم اهدای پنجمین دوره ی جایزه ی دکتر فتح اهلل مجتبایی روز سه شنبه 
پانزدهم دی ماه ساعت ۱۶:۳0 با حضور اصحاب فرهنگ و اندیشه در مرکز 

فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
این جایزه ب��ه بهترین پایان نامه ه��ای دوره ی دکتری در رش��ته های زبان 
و ادبیات فارس��ی و ادیان و عرفان که در س��ال ۱۳۹۳ دفاع ش��ده اس��ت، 
اهدا می ش��ود. هی��ات داوران )فتح اهلل مجتبای��ی، ضیاء موحد، حس��ین 
معصومی همدانی، شهرام پازوکی، محمد دهقانی و علی اصغر محمدخانی( 
پس از بررس��ی پایان نامه ه��ای دریافت��ی، دو پایان نام��ه ی برگزیده و دو 
پایان نامه ی تشویقی را انتخاب کرده اند که در این مراسم معرفی می شوند.

همچنین در این مراس��م، دکتر فتح اهلل مجتبایی، دکتر ضیاء موحد، دکتر 
محمدجعفر یاحقی، دکتر شهرام پازوکی و علی اصغر محمدخانی درباره ی 
وضعیت پژوهش های دانشگاهی در این حوزه ها، آسیب شناسی تحصیالت 
تکمیلی در حوزه های علوم انس��انی، ویژگی های پایان نامه های برگزیده و 
چشم انداز رش��ته های »زبان و ادبیات فارس��ی« و »ادیان و عرفان« سخن 
می گویند. از اس��تادان، پژوهش��گران، دانش��جویان و عالقه مندان دعوت 
می شود که برای حضور در این مراسم به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در 
خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه ی 
س��وم مراجعه کنند. در چهار دوره ی گذش��ته این جایزه، سمیرا بامشکی، 
علیرضا اسدی، محمدرضا عدلی، سلمان ساکت، ارسطو میرانی و سیده لیال 
سیدقاس��م برگزیدگان این جایزه بوده اند. پایان نامه های برگزیده به همت 

انتشارات هرمس به صورت کتاب منتشر می شود.

 دوازدهمین جش��نواره بین الملل��ی فرهنگ و تئاتر ک��ودکان با عنوان 
»چشم  انداز آینده، چش��م  انداز تئاتر« از ۸ تا ۱۶ اسفندماه ۹4 در بلونیا 
ایتالیا برگزار می  ش��ود.به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل هنرهای 
نمایشی، در این جش��نواره یک کارگاه آموزش��ی و یک سمینار برگزار 
می ش��ود. »Taking A Break« عنوان دومین سمیناری است که 
گرد تاوب��ه )Gerd Taube(، مدیر مرکز تئاتر ک��ودک و نوجوان در 
فرانکفورت با تمرکز بر جنبه های هنری و خالق و مفاهیم تئاتر کودک 

و نوجوان، برگزار می کند.
شرط حضور در این سمینار، شرکت هم زمان در جلسات بررسی نمایش 
 The Laboratory of Randomness« اس��ت. همچنین کارگاه
and Coincidences« پیرام��ون نظریه اتف��اق و انطباق در فضای 

تمرین روز ۱۳ اسفندماه از ساعت ۱4:۳0 تا ۱7:۳0 برگزار می شود.
در این کارگاه قرار است بررسی ش��ود که نظریه مذکور چگونه به تغییر 
دیدگاه ما کمک می کند؟  این کارگاه در ابتدا یک جلس��ه سرگرم کننده 
اس��ت با این هدف که عادت های قدیمی را به چالش بکش��یم و به ایجاد 
مراحل خالق بیشتر بپردازیم. قبل از کارگاه باید مبلغ ۳0 یورو پرداخت 
شود. عالقه مندان تا ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹4 فرصت دارند پس از تکمیل فرم، 

آن را به آدرس ایمیل Carlotta@testoniragazzi.it ارسال کنند.

یک مجری تکرارنشدنی تلویزیون پنجمین دوره  اهدای جایزه  دکتر 
فتح اهلل مجتبایی برگزار می شود

فراخوان دوازدهمین جشنواره 
بین المللی فرهنگ و تئاتر کودکان

خـداحافظی بـازیگر زن با تلـویـزیـون
نفیسه روشن گفت: تصمیماتی گرفتم و دیگر نمی خواهم تا مدتی در آثار 
تلویزیونی بازی کنم. به گزارش نس��یم،  نفیسه روشن گفت: تصمیماتی 
گرفتم و دیگر نمی خواهم تا مدتی در آث��ار تلویزیونی بازی کنم، چرا که 
در این مدت آثار زیادی داشتم و تکرار بسیاری از آنها نیز در حال پخش از 
رسانه ملی است و همین باعث شده که به من بگویند چرا تا این اندازه در 

تلویزیون کار می کنم و این مهم باعث سوتفاهم شده است.
وی ادامه داد: تقریبا همیش��ه سریال های مناس��بتی بازی کردم که آثار 

پربیننده ای هم بوده اند که تکرار آنها زیاد پخش می شود.
این بازیگر با بیان اینکه پیشنهاد کار س��ینمایی دارم، اظهار داشت: ولی 
برای ورودم در عرصه س��ینما باید کار فوق العاده حرفه ای و خاص باشد، 
چرا که همیشه ورود مهم تر از ماندن است.روشن خاطر نشان کرد: قصد 
دارم در نقش و ژانری متفاوت در سینما ظاهر شوم، چرا که نقش هایی که 

در تلویزیون داشتم به نوعی تکرار مکررات بوده است.

رامبد ج��وان تبریزی دراول دی ماه س��ال ۱۳50 از خانواده ای س��نتی 
درتهران با اصالت آذری زاده شد. روند ش��روع به کار هنری او به ترتیب 
درتئاتر، تلویزیون و س��ینما بوده اس��ت. او دریازده فیلم س��ینمایی به 
ایفای نقش پرداخته اس��ت. وی دریک قس��مت از مجموع��ه تلویزیونی 
پرطرفدارهمسران نقش کوتاهی داشت و همین باعث حضور پررنگ وی 
درمجموعه تلویزیونی خانه سبز در نقش »فرید صباحی« شد.  نقش هایی 

که جوان درسینما و تلویزیون ایفا می  کند بیشترجنبه طنزدارد. 
در مورد زندگی خصوصی  این بازیگرمی گویند رامبد جوان دردهه هفتاد 
با ماندانا روحی ازدواج می کند. همسرش هم مانند او هنرمند بوده. نکته 
جالب درمورد ازدواج اول رامبد جوان این است که خاتمی رییس جمهور 
 وقت ایران آنها را پای س��فره عقد نش��انده و برای ش��ان خطبه را جاری 
می کند. درهرحال تنها چند س��ال بعد این ازدواج به بن بست رسیده و 

این دو ازهم جدا می شوند. 
 چند س��ال بعد از این ماجرا رامبد در۳۶س��الگی دوباره ب��ه فکر ازدواج 
می افتد. اینبارهمسراو سحر دولتشاهی است که ماجرای آشنایی آنها به 
صحنه تئاتر برمی گردد. دولتشاهی چند سال درگروه تئاتر پسیانی کار 
می کرد و از آنجایی که رامبد با پس��یانی و خانواده پسیانی دوست بوده 
است به واسطه آنها سحر را دیده است و ازاو خوشش آمده است. اما سال 
گذشته این زندگی مشترک هم به پایان می رسد وسحردولتشاهی بعد از 
انتشار اخباری مبنی برازدواج رامبد جوان با خانم نگارجواهریان ازاو جدا 
می ش��ود. نگار جواهریان از بازیگران جوان سینما، تئاتر وتلوزیون است 
که با بازی درفیلم طال و مس به کارگردانی همایون اسعدیان درخشید. 
رامبد جوان کارگردانی چهارمجموعه تلویزیونی به نام های گمگش��ته و 
نش��انی و مس��افران و توطئه فامیلی را به عهده داشته است که مجموعه 
نشانی ایام نوروز ۸7 از شبکه دو س��یما پخش شد. مجموعه گمگشته به 
نویسندگی سید س��عید رحمانی و علیرضا کاظمی پور نیزدرماه رمضان 

سال ۱۳۸0ازسیما پخش شد که با استقبال تماشاگران مواجه شد.
در سینما نیزاسپاگتی درهش��ت دقیقه را درکارنامه خود دارد که جایزه 
بهترین کارگردانی دوره بیستم جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان را درسال ۱۳۸4 ازآن خود کرد.
او درجش��نواره 2۹ فجر به عنوان کارگردان درفیلم ورود آقایان ممنوع 
شرکت داشت و توسط همین فیلم در زمان اکران فروشی بالغ بر۶میلیارد 
تومان برجای گذاش��ت و فیلم پرمخاطب ش��ب های رمض��ان ۹0 بود. 
همچنان رامبد جوان در سی و یکمین جش��نواره فجر، سیمرغ بهترین 

بازیگرمکمل نقش مرد از فیلم گناهکاران را دریافت کرد.

تاالر افتخار

بازیگری که زندگی خصوصی اش مثل اجراهایش شاد و زیبا نیست

نگاهی به نمایش »کابوس هایی در مضرات دخانیات« به کارگردانی افسانه زمانی

خانم ها... و همان طور که متداول است... آقایان...
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خبرخبر

اختصاص ۶ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات پزشکی در چهارمحال 
و بختیاری

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۶ میلیارد ریال از منابع استانی 
برای خرید تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه سی تی اسکن اختصاص 

می یابد.
قاسم سلیمانی در نشست هم اندیش��ی با پزشکان استان اظهار داشت: 
تحریم ه��ای داروی��ی س��بب واردات دارو و تجهی��زات بی کیفیت از 
کشورهایی از جمله چین ش��د که این مسئله س��بب افزایش نگرانی 

مردم شده است.
وی با اش��اره به نحوه ارتباط با سایر کش��ورها و چالش های پیش رو در 
این زمینه افزود: دولت در راس��تای اجرای برجام تالش زیادی کرده و 
ظرف 10 تا 15 روز آینده با رفع تحریم ها شاهد وضعیت مطلوب تری 

در زمینه بهداشت و درمان خواهیم بود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فقدان دستگاه سی تی اسکن 
در بیمارستان های استان یکی از مشکالت بخش پزشکی استان است 

که این دستگاه با تأمین اعتبار از منابع استانی خریداری می شود.
سلیمانی با اش��اره به اتفاقات اخیر در بیمارس��تان خمینی شهر گفت: 
بهداش��ت و درمان در راستای مقابله با جوس��ازی های اخیر باید نقاط 
قوت و خوب کاری خود را برجسته کند و در این زمینه ارتباط خود را 

با رسانه ها تقویت کند.
وی با اشاره به ضرورت جذب بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان 
افزود: با مشارکت بانک ها در زمینه ارائه تسهیالت به بخش خصوصی 
باید وابستگی به دولت در زمینه ارائه خدمات پزشکی را کاهش دهیم و 

در راستای جذب بیمار از سایر استان ها فعالیت کنیم.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با اش��اره ب��ه کمب��ود تجهیزات در 
بیمارس��تان روانپزش��کی اس��تان گفت: فقدان خودروی َون از جمله 

مشکالت بیمارستان روانپزشکی استان است که پیگیری می شود.
س��لیمانی افزود: اعتبارات مورد نیاز در راس��تای تکمیل ساختمان و 
خریداری تجهیزات مورد نیاز دانشکده دندانپزشکی اختصاص می یابد.

رییس هیات ورزشی کاراته )سبک کیوکوشین( چهارمحال و بختیاری 
گفت: تیم کاراته سبک کیوکوشین چهارمحال و بختیاری با کسب ۲۲ 

مدال مقام نخست کشور را کسب کرد.
براتعلی محمودی با اش��اره به اینکه تیم کاراته س��بک کیوکوش��ین 
چهارمحال و بختیاری مقام نخس��ت کش��ور را کس��ب ک��رد، اظهار 
 داش��ت: مس��ابقات س��بک کیوکوش��ین کارات��ه در رش��ته کات��ا 
 به میزبانی استان تهران برگزار شد که تیم استان چهارمحال و بختیاری 
 در ای��ن رقاب��ت ها توانس��ت ب��ه مقام نخس��ت کش��ور دس��ت پیدا 

کند.
وی عنوان کرد: در این دوره از مس��ابقات قهرمانی سبک کیوکوشین 
کاراته، تیم اس��تان چهارمحال و بختیاری توانست با کسب پنج مدال 
طال، ش��ش نقره و 11 مدال برنز با اقتدار کامل به مقام اول دست پیدا 

کند.
رییس هیات ورزشی کاراته سبک کیوکوشین چهارمحال و بختیاری 
گفت: در ای��ن دوره از رقابت ها تیم تهران مق��ام دوم و تیم آذربایجان 

غربی نیز مقام سوم را کسب کرد.
چهارمحال و بختیاری طی هش��ت س��ال گذش��ته برای نخستین بار 

توانسته به مقام قهرمانی کشور دست پیدا کند
وی اظهار داشت: تیم اس��تان چهارمحال و بختیاری طی هشت سال 
گذشته برای نخستین بار توانس��ته به مقام قهرمانی کشور دست پیدا 

کند.
رییس هیات ورزشی کاراته سبک کیوکوشین چهارمحال و بختیاری 
 ادام��ه داد: همزم��ان ب��ا برگزاری مس��ابقات رش��ته کاتا، مس��ابقات 
کمیت��ه پیشکس��وتان نی��ز برگ��زار ش��د ک��ه از اس��تان چهارمحال 
 و بختیاری س��ه پیشکس��وت در این دوره از مس��ابقات حض��ور پیدا 

کردند.
محمودی عنوان ک��رد: دو نفر از پیشکس��وتان اس��تان چهارمحال و 

بختیاری توانستند با غلبه بر حریفان دو مدال برنز کسب کنند.

رییس هیات ورزشی کاراته استان:

قهرمانی تیم کاراته 
چهارمحال و بختیاری در کشور

استاندار:

تخصیص6 میلیارد 
جهت  خرید تجهیزات پزشکی

رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: با توجه 
به افزایش حق��وق و هزینه های جاری، دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد با کس��ری ۶00 میلیارد ریالی اعتبار 

مواجه است.
مرتضی هاشم زاده، در نشس��ت هم اندیشی با پزشکان 
استان در دفتر استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره 
فعالیت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حوزه سالمت 
از سال 13۶5 و اش��تغال به کار بیش از 7 هزار نیرو در 
این مجموعه اظهار داشت: ۲00 پروژه عمرانی در حوزه 

بهداشت و درمان در استان در دست اجرا هستند.
مدیرگروه اطفال دانش��گاه علوم پزش��کی با اش��اره به 
کمبود فضا در بخش اطفال گف��ت: پذیرش بیماران در 
بخش اطفال بیش از ظرفیت بیمارس��تان است و تعداد 
قابل توجهی از تخت ها در راهروی بخش مس��تقر شده 

است.

زمانی با اش��اره به کمبود تخت ICU در بخش اطفال 
افزود: شیوع بیماری های تنفسی، افزایش حجم کاری 
پرس��نل و کمبود تخت و فضا سبب نارضایتی پرسنل و 

ایجاد مشکل در زمینه ارائه خدمات شده است.
سرپرست بیمارستان هاجر)س( ش��هرکرد با اشاره به 
تهدید همراهان بیمار به انعکاس مس��ائل بیمارستان و 
رسانه ای نمودن مش��کالت گفت: همراهان بیمار برای 
تحمیل نظرات غیر حرف��ه ای و دخالت بی مورد در امور 
پزشکی پرسنل بیمارستان را به انعکاس رسانه ای تهدید 
می کنند.خرم افزود: ارائه خدمات بیش از توان پرسنل و 
تجهیزات، کمبود شدید تکنسین فوریت های پزشکی و 
فعالیت آنها در ۲ تا 3 شیفت، تعطیلی یک پایگاه از سوی 
دکتر رحمانی نماینده مرکز مدیریت حوادث اس��تان و 
ایجاد مش��کل در خدمت رس��انی به مصدومان از دیگر 

مشکالت حوزه درمان بیمارستان های استان است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره 
به کمبود تخ��ت، تجهیزات و فض��ای فیزیکی در کلیه 
مراکز درمانی افزود: خدمات ب��ه بیماران بخش عفونی 
با 1۲ تخت عفونی و 7 متخصص ارائه می شود و این در 
حالی است که تعداد بیماران عفونی بیش ازیک میلیون 
نفر است و پرسنل با تمام توان در صدد جبران کمبودها 
هستند.خسروی با اش��اره به دغدغه های امروز جامعه 
پزشکی و فاصله بین نخبگان و عموم در تمامی رشته ها 
به ویژه رش��ته های پزش��کی گفت: اخالقیات نباید در 
رابطه پزش��ک و بیمار به ویژه در جامعه شرقی کمرنگ 
ش��ود چرا که در این قضی��ه بیماران بیش��تر از جامعه 
پزشکی متحمل زیان می شوند و این به دور از فرهنگ 
جامعه شرقی است.سرپرست بیمارستان سیدالشهداء 
فارس��ان افزود: این بیمارس��تان با دارا بودن 9۶ تخت 
 فعال به 150 هزار نفر که با ورود عش��ایر به اس��تان به

۲00 هزار نفر افزای��ش می یابد خدم��ات درمانی ارائه 
می دهد.

تقوی نژاد خاطرنش��ان کرد: با توجه به ش��یوع بیماری 
آنفلونزا در این فصل تعداد مراجعات و بیماران بستری 
افزایش قابل توجهی داش��ته و باوجود تالش مسووالن 
دانشگاه برای افزایش تعداد تخت ها همچنان با کمبود 

امکانات مواجه هستیم.
وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل اورژانس بیمارس��تان 
فارس��ان را ۲0 میلی��ارد ری��ال اع��الم ک��رد و افزود: 
در صورت ایج��اد تصور غل��ط در خصوص نح��وه ارائه 
خدمت و بی اعتمادی اصالح این امر زمان بر و س��خت 
 اس��ت بنابراین بای��د از ایجاد هرگونه ب��ی اعتمادی در 

افکار عمومی جلوگیری کنیم.

مدیرعامل ش��رکت آب منطق��ه ای چهارمحال 
و بختی��اری به کارگی��ری ش��یوه های اثرگذار 
اطالع رس��انی در زمینه حف��ظ مناب��ع آبی را 

ضروری دانست.
حس��ین صمدی، اظه��ار ک��رد: صرفه جویی و 
مدیریت منابع آبی از سیاست های وزارت نیرو 
اس��ت و باید با به کارگیری ش��یوه های اثرگذار 
اطالع رس��انی در زمینه حفظ منابع آبی تالش 

کنیم.
 وی اف��زود: اهمی��ت مدیری��ت مناب��ع آبی با 

به کارگی��ری ظرفیت ه��ای رس��انه ها فراگیر 
خواهد ش��د که این امر در راس��تای دستیابی 
به اهداف این شرکت در زمینه حفظ منابع آبی 
تاثیر بس��زایی دارد.صمدی بیان داشت: برخی 
موضوعات وی��ژه مانند مصرف بهین��ه آب باید 
از زوای��ای مختلف و با رویک��رد حفظ منابع آن 

بررسی و آسیب شناسی شود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای چهارمحال و 
بختیاری از انعقاد تفاهمنامه میان این شرکت و 
صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری خبر 

داد و گفت: در تالش هس��تیم تا از ظرفیت های 
رس��انه مل��ی در راس��تای فرهنگ س��ازی و 
اطالع رس��انی مناس��ب برای حفظ منابع آبی 

بیشتر استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از روستاهای این استان 
با مشکل کم آبی مواجه هستند، تاکید کرد: این 
مشکل خصوصا در فصل تابستان شدت می یابد 
که در این راس��تا در تالش برای رفع مشکالت 
این روستاها از طریق اجرای پروژه های آبرسانی 

هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری:

بکارگیری شیوه های اثرگذار اطالع رسانی در زمینه حفظ منابع ،آبی ضروری است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد:

کسری بودجه ۶۰۰ میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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اجرای طرح شوق زیارت 
در چهارمحال و بختیاری

فرماندهی نیروی انتظامی استان مطرح کرد:

کشف بیش از ۱۱6 کیلوگرم تریاک
مدیر عامل صندوق احیاء خبر داد:

واگذاری ۲۰ بنای تاریخی در ۱۲ استان کشور
تمام محور شهرکردـ  سامان 

چهارخطه می شود

 ط��رح ش��وق زی��ارت جه��ت اع��زام مددجوی��ان کمیت��ه ام��داد 
 امام خمینی )ره( به اردوهای زیارتی در چهار محال و بختیاری در حال 

اجرا ست.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری با اعالم 
این خبر گفت: این طرح به منظور فراهم آوردن بستری مناسب برای 
دریافت کمک های  مردمی، شناسایی، معرفی، ساماندهی و اعزام افراد 
واجد شرایط به اماکن  زیارتی با همکاری سازمان حج و  زیارت و خیرین 

در استان اجرا می شود.
ابوالقاسم رستگار افزود: 40 نفر از مددجویان استان در قالب این طرح 

به کربالی معلی اعزام شده اند.
وی اضافه کرد : عالقمندان برای مش��ارکت در این طرح می  توانند به 
سایت شوق زیارت به نش��انی shogheziarat.ir مراجعه و از نحوه 
پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی خود اطالعات بیشتری کسب 

کنند.
به گفته رستگار مردم استان نیز برای مشارکت در این طرح می توانند 
با ش��ماره  گیری #۸۸۸۸*733* و یا واریز وجوهات نقدی به شماره 
کارت ۶037991۸99۶371۲۲ در این طرح خداپسندانه مشارکت 

کنند.

 فرمانده��ی نی��روی انتظام��ی اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: 11۶ کیل��و و ۸00 گ��رم تری��اک در عملیات مش��ترک نیروی 
 انتظام��ی چهارمحال و بختی��اری و اس��تان هرمزگان کش��ف و ضبط 

شد.
 س��ردار نورعلی ی��اری، اظهار داش��ت: در پ��ی اط��الع از فعالیت یکی 
 از س��وداگران م��رگ مبنی ب��ر حمل گس��ترده م��واد مخ��در از محور

یاس��وج � بروجن و توزیع مواد افیونی بین قاچاقچیان استان موضوع در 
دس��تور کار مأموران دایره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار 

گرفت.
وی افزود: مأموران پس از ماه ها کار اطالعاتی مستمر و با همکاری مردمی 
این قاچاقچی را شناسایی ومحل بارگیری مواد مخدر و تردد وی در استان 

هرمزگان را تحت نظر قرار دادند.
 فرماندهی نی��روی انتظامی اس��تان چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
با رصد دقیق اطالعاتی مأموران انتظامی این سوداگر مرگ پس از تهیه 
وجاس��ازی مقدار قابل توجهی تریاک قصد حرکت به سمت این استان 

را دارد.
وی گفت:پس از هماهنگی کامل اطالعاتی با پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان هرمزگان در یک عملیات ضربتی در شهر بندرعباس کامیون هووو 
متوقف و در بازرسی 11۶ کیلو و۸00 گرم تریاک کشف و قاچاقچی نیز 

دستگیر شد.
 وی با اشاره به مش��ارکت مردم در دستگیری این س��وداگر مرگ تأکید

 ک��رد: اگرچ��ه مب��ارزه نی��روی انتظام��ی ب��ا س��وداگران م��رگ ب��ا 
 قاطعیت ادام��ه می یابد ام��ا بی تردید هم��کاری مردم در ریش��ه کنی 
 ای��ن ب��الی خانمان س��وز بس��یار مؤثر اس��ت، از ای��ن رو ش��هروندان 
 می توانن��د هر گون��ه فعالی��ت قاچاقچی��ان م��واد افیون��ی را از طریق 
 ارس��ال پیامک یا تم��اس تلفنی ب��ه فوریت های پلی��س 110 گزارش 

کنند.

 مدیرعامل صندوق احی��اء و بهره برداری از اماک��ن تاریخی و فرهنگی، 
گفت: پی��رو مصوبه هی��ات دولت ب��رای واگ��ذاری بناه��ای تاریخی و 
 فرهنگی و با تصمیم هیات مدی��ره صندوق احیاء، ۲0 بنا از س��وی این 
صندوق در مرحل��ه دوم واگذاری ها در 1۲ اس��تان به مزایده گذاش��ته 

می شود.
 محمدرضا پوین��ده تصریح ک��رد: این صن��دوق، ۲0بنای یاد ش��ده را 
 از طری��ق مزای��ده عموم��ی دو مرحل��ه ای ب��ه ص��ورت ق��رارداد 
سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری، 

واگذار می کند.
 وی اف��زود: ب��رآورد می��زان س��رمایه گ��ذاری ب��رای مرم��ت و احیاء 
بناهای تاریخی یاد ش��ده، ۲۲4 میلیارد ریال و میانگین مدت قرارداد ها 
 15 س��ال اس��ت، همچنین کاربری ه��ای فرهنگی، اقامت��ی و پذیرایی 
 ب��ه منظ��ور به��ره ب��رداری ب��رای ۲0بنای ی��اد ش��ده تعیین ش��ده 

است.
 مدیرعام��ل صن��دوق احی��اء و به��ره ب��رداری از بناه��ای تاریخ��ی و 
 فرهنگ��ی، ی��ادآور ش��د: ات��اق آیین��ه، خان��ه حفیظی ه��ا، قلع��ه 
 امیر مفخ��م )دزک( و بخ��ش اندرون��ی و بهاربن��د قلع��ه چالش تر در 
 اس��تان چه��ار مح��ال و بختی��اری، بناه��ای حم��ام خ��ان و

 حم��ام عبدالخال��ق در اس��تان کردس��تان، خان��ه صادق��ی و حم��ام 
 پیرزرگ��ر در اس��تان اردبی��ل، گران��د هت��ل و کاروانس��رای آوج در 
 اس��تان قزوی��ن، من��زل و س��اباط مس��توفی و خان��ه ش��ریف در 
 اس��تان خراس��ان جنوب��ی وکاروانس��رای پی��ام و حمام کردش��ت در 
 استان آذربایجان ش��رقی، خانه جعفرزاده در اس��تان خراسان رضوی، 
 خان��ه فی��ض مه��دوی در اس��تان کرمانش��اه، مجموع��ه باق��ری در 
استان گلستان، حمام قلعه در استان همدان، مجموعه چرخاب اردکان 
در استان یزد و خانه امینیان در اس��تان کرمان در مرحله دوم مزایده ها 

واگذار می شوند.

حسین علی مقصودی،معاون راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر محور پلیس راه تا ورودی شهر سامان مرکز این شهرستان دوخطه است که 
با رایزنی های صورت گرفته موافقت کشاورزان سامانی در این محدود برای تعریض 
این محور ارتباطی جلب شد.وی ادامه داد: در تالش هستیم عملیات آزادسازی 
این منطقه که بخشی از آن از زمین های کش��اورزی کشاورزان سامانی است را 

انجام و عملیات اجرایی آن را به زودی شروع کنیم.
 مقصودی بی��ان داش��ت: در تالش هس��تیم ت��ا در اس��رع وقت تم��ام محور 
شهرکرد � س��امان را به صورت چهارخطه در اختیار هم استانی ها و مسافران و 
گردشگرانی که این منطقه از استان چهارمحال و بختیاری را مقصد سفر خود قرار 
می دهند قرار دهیم.معاون راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
شهرستان سامان یکی از نقاط گردشگرپذیر کش��ور محسوب می شود، گفت: 
این مساله میزان تردد در این محور ارتباطی را افزایش داده و بر همین اساس در 
تالش هستیم تا چهارخطه کردن این محور را در اسرع وقت انجام و زمینه ارائه 
خدمات مناسب تر به مسافران و گردشگران را بیشتر از گذشته در این شهرستان 
فراهم کنیم.وی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه های راه سازی زیادی در استان 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد که با توجه به اقدامات صورت گرفته در تالش 
هستیم عملیات اجرایی این پروژه ها را بر اساس جدول زمان بندی مشخص شده 

پیش ببریم.

دونده تیم ملی دوومیدانی گفت: زدن ورودی ۸00 متر 
المپیک سخت نیست و امیدوارم به اوج برگردم.

س��جاد مرادی درباره آمادگ��ی خود برای بازگش��ت به 
دوومیدانی گفت: حدود 5 روز است که به کیش آمده ام 
و در این جزی��ره تمرین می کنم. ب��رای برگزاری اردوی 
دوم هم به ش��هرکرد م��ی روم. اگر مش��کلی پیش نیاید 
تمرین هایم را برای گرفتن ورودی المپیک ۲01۶ برگزار 

می کنم.
مرادی درباره کسب س��همیه المپیک هم گفت: تالشم 
برای گرفتن سهمیه ۸00 متر است. گرفتن این ورودی 
سخت نیست و من بارها این رکورد را زده ام. من یک سال 
محروم بودم و تمرین نکردم که این موضوع کار را سخت 

کرده است. من از مسابقه های قطر که 45:9۶ دویدم که 
قبل از اینچئون بود در رقابت بین المللی شرکت نکردم. 
در این مدت خیلی چیزها به ضررم شده است. با این حال 
امیدوارم به اوج برگردم. در این مدت خیلی تمرین نکردم 

و در حد تفریح تمرین می کردم.
او درباره امکان حضورش در مسابقه های داخل سالن آسیا 
اظهار کرد: مشخص نیست که در رقابت های داخل سالن 
آسیا شرکت می کنم یا نه. بستگی به شرایطم دارد که به 
چه صورت است بر اساس ش��رایط آن زمان با فدراسیون 
هماهنگی الزم را انجام می دهم که به رقابت ها بروم یا نه.

مرادی درباره مس��ابقه هایی که قرار است در آن شرکت 
کند، گفت: در حال حاضر که تصمیم مش��خص نیست 

و هنوز به مدی��ر برنامه هایم نگفتم که قرار اس��ت در چه 
رقابتی ش��رکت کنم. اما به احتمال فراوان اولین رقابتی 
که در آن شرکت می کنم مس��ابقه های مراکش است که 

اردیبهشت برگزار می شود.
او درباره مرب��ی خود نیز گفت: با آق��ای کیهانی صحبت 
کردم و گفتم مربی خارجی نمی خواهم. همراه با برادرانم 
پژمان و امیر و همچنی��ن پیمان اصغری تمرین می کنم. 
 امکان��ات زیادی نخواس��تم و امی��دوارم اردوی خوبی را 

پشت سر بگذارم.
او درباره ش��رایط مصدومیتش هم گفت: بعد از جلسه با 
آقای کیهانی MRI و عکس هایم را فرستادم و دکتر ها 
هم تایید کردند که با فیزیوتراپی حل می شود و احتیاجی 
به عمل ندارد. در این مدت که اس��تراحت کردم بیش از 
70 درصد آس��یب دیدگی ام رفع شده اس��ت. امیدوارم 

مصدومیت برنگردد و مشکلی پیش نیاید.

مرادی درباره مش��کالتش با فدراسیون سابق گفت: من 
با فدراسیون آن زمان مشکل داش��تم و همان زمان هم 
این موضوع  را رس��انه ای کردم و در نتیجه محروم شدم. 
همین که آقای کیهانی به من اعتماد دارد کافی است. من 
با فدراسیون و افراد دیگر مشکلی نداشتم و تنها با افشین 
داوری مشکل داشتم. در این چند سال فقط با او مشکل 
داش��تم. من فقط حقای��ق را گفتم و خ��ارج از محدوده 

ورزشی نبوده است.
 او در پای��ان گف��ت: داوری می خواس��ت دوومیدانی را 
به نابودی بکش��د که کارش را انجام داد و رفت. امیدوارم 
سزای کارش را ببیند چرا که به من هم لطمه زد. متاسفم 
برای کسانی که در این یک س��ال از من حمایت نکردند 
چرا که من با این س��ابقه حقم بود که مورد حمایت قرار 
بگیرم. با این حال امی��دوارم ورودی المپیک را بگیرم تا 

برای چهارمین بار راهی المپیک شوم.

سجاد مرادی: 
زدن ورودی 8۰۰ متر المپیک سخت نیست
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 محققان در پژوهشگاه ملی مهندس��ی ژنتیک و زیست فناوری 
موفق به تولید مالچ های بیولوژیکی شدند که از انتشار ریزگردها 
در برخی مناطق کشور جلوگیری می کند پایلوت این طرح از سال 

جدید آغاز می شود.
محمدرضا زمانی، رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست 
فناوری در خصوص طرح »تولید مالچ های بیولوژی برای تثبیت 
شن های روان برای مقابله با ریزگردها« گفت: یکی از مشکالتی 
که در استان های غربی وجود دارد و تا استان های واقع در مرکز 

ایران پدیدار شده، ریزگردها هستند.
وی افزود: برخی مناطق توام با خشکس��الی هس��تند و پوش��ش 
گیاهی خاصی ندارند و از س��وی دیگر در ذرات خاک این مناطق 
هیچ عاملی  وجود ندارد که در برابر باد مقاومت از خود نشان دهد 

از این رو با وزیدن باد ریزگردها به وجود می آیند.
 وی با بی��ان اینکه ب��رای رفع مش��کل ری��ز گردها می ت��وان از 
راه های س��نتی و مدرن بهره برد، گفت: پاشیدن مالچ های نفتی 
از روش های قدیمی است که استفاده از این روش باعث می شود 

چسبندگی روی خاک به وجود بیاید و جلوی انتشار و پخش شدن 
خاک در هوا را بگیرد.

به گفته زمانی، از حدود ۸ سال پیش در پی معاهداتی که ایران با 
کشورهای دیگر منطقه داش��ت دیگر پاشیدن مالچ نفتی بر روی 
خاک برای عدم انتشار ریزگردها عملی نشد به همین دلیل اکنون 

شاهد این ریزگردها در فصول مختلف هستیم.
وی ادامه داد: از این رو محققان ما در پژوهش��گاه ملی مهندسی 
ژنتیک و زیس��ت فناوری روش های نوینی را برای جلوگیری از 
انتش��ار ریزگرها ارائه دادند و از دو سال گذشته تحقیقات شان را 
 آغاز کردند که اکنون خوشبختانه این تحقیقات به نتیجه رسیده

 است.
زمانی با بیان اینکه نتیجه این تحقیقات تولید مالچ های بیولوژی 
است، گفت: اکنون نمونه آزمایشگاهی این مالچ ها تولید شده  و 
 با تس��ت هایی که انجام گرفته نتایج موفقیت آمیز بوده اس��ت. 
مالچ ه��ای بیولوژی از باکت��ری های طبیعی خاک شناس��ایی و 
جداسازی ش��ده اند و هیچ گونه مشکالت زیس��ت محیطی را به 

همراه نخواهد داشت. وی تاکید داشت: در حال حاضر نتیجه این 
تحقیقات به هیات دولت ارائه شده و قرار است برای جلوگیری از 
انتش��ار ریزگردها به صورت پایلوت در چندین منطقه که منشا 

ریزگردها هستند،  این طرح عملی شود. 
ما در  حال آماده سازی هس��تیم که با تمام شدن فصل سرما این 

کار را آغاز کنیم.
به گفته وی، اگر در سطح پایلوت که در مناطق استان های جنوبی 
کشور و استان های شرقی هستند، نتیجه گرفتیم این مالچ های 

بیولوژی را در سطح وسیعی اعمال خواهیم کرد.
وی ادامه داد:  البته ما در کنار این طرح به دنبال ایجاد بس��تری 

هستیم تا این باکتری ها را به صورت طبیعی تولید کنیم.
وی همچنین افزود: عالوه بر تثبیت خاک به دنبال این هستیم که 
گیاهانی که مقاوم به خشکی و شوری هستند و ریشه های متعدد 
دارند را در مکان های دارای ریزگردها کش��ت کنیم تا با پاشیدن 
یکبار مالچ بیولوژیک��ی به ص��ورت دائمی از  انتش��ار ریزگردها 

جلوگیری شود.

توسط محققان ژنتیک و زیست فناوری؛

مالچ بیولوژیکی برای جلوگیری از ریزگردها تولید شد

همانند 4۸ س��ال گذشته، امسال ش��وی محصوالت الکترونیکی 
موس��وم به CES در نوادا، الس وگاس با حضور غول های فناوری 
برگزار می شود. ترند امسال خودروهای خودران و واقعیت مجازی

VR است. 
 اختصاص به رسانه ای کردن محصوالت جدید توسط سازندگان 
برگزیده است و روزهای ششم الی نهم رسما درب های نمایشگاه 

به روی عالقه مندان برای دیدن نوآوری های عرضه ش��ده از سوی 
3600 کمپانی در فضایی معادل 222 هزار مترمربع بازخواهد شد. 
کمپانی فارادی، رقیب اصلی تسال موتورز قرار است مدل مفهومی 

جدید از خودروی تمام برقی خود را رونمایی کند.
اما ترند امسال نمایش��گاه خودروهای خودران و واقعیت مجازی

VR خواهد بود.

 2016 CES محصـوالت فنـاورانه در نمـایشگـاه

 کمپانی آلمانی بی ام و نیز فناوری جدید خود موسوم به 
AirTouch به عنوان زشت َگرد تعاملی در خودروهای 

خود را معرفی می کند.

 سامس��ونگ نیز دو لپ تاپ جدید 13/3 و 15 اینچ را در رقابت با م��ک بوک ایر اپل عرضه 
 می کن��د. همچنین گفته می ش��ود تبلت ویندوزی 12 اینچی سامس��ونگ نی��ز رونمایی

 می شود.

 تویوتا نیز خودروی خودران مجهز به سیستم نقش��ه یاب جدید و جی پی اس را نمایش 
می دهد. اطالعات دریافتی اسکن سه بعدی شده و در تعامل مستقیم با دیتاسنتر تویوتا، 

خودرو را هدایت می کند.

 ال جی نیز با سیس��تم عامل جدید webOS 3/0 روی 
تلویزیون گامی بزرگ به جلو برداش��ته است که جزییات 
آن در نمایشگاه 2016 در کنار انواع جدید تلویزیون های 
هوشمند بیان خواهد شد. البته امسال خبری از رونمایی 
گوشی خمیده ال جی نخواهد بود، چراکه خط تولید آن 
کنار گذاشته شده است و اغلب گوشی های جدید را باید در 
کنفرانس جهانی موبایل بارسلونا/MWC مشاهده کنیم.

غدغن کردن هر نوع هاوربرد و اسکیت برد در نمایشگاه 
2016 الس وگاس ب��رای عالقه من��دان ای��ن محصول 

ناامیدکننده شده است. 
مقامات ب��ه دالیل مطرح ش��ده فقط به کارب��ران اجازه 
می دهند ت��ا از این وس��ایل در حیات هتل ها اس��تفاده 
 کنند ام��ا در مح��دوده نمایش��گاه غیرقانون��ی خواهد

 بود!

کمپانی چندملیتی Hisense نقشه های جدید خود در بخش تلویزیون های هوشمند ، 
ULED و 4K را معرفی می کند.

 مرسدس بنز نیز ششم ژانویه در کنفرانسی اختصاصی پیشرفت های خود درزمینه 
خودروهای خودران را به رخ رقبا می کشد.

 کمپانی Dell نیز از تازه تری��ن محصول تبلت- لپ تاپ 
خود به عنوان رقیب سرفیس بوک مایکروسافت رونمایی 

می کند. XPS مدل 2016 نیز نمایش داده می شود.

 نمایشگاه امسال تجهیزات الکترونیک مصرفی )CES( در حالی در 
الس وگاس آغاز به کار می کند که یک تفاوت مهم با دوره های قبل 

آن دارد: همه چیز درحال کوچک تر شدن است.
پهپادها، خودروها، روبات ها تا حتی جواهرات )هوشمند( همگی در 
حال کوچک تر شدن هس��تند و این تغییر فرم در نمایشگاه امسال 
تجهیزات الکترونیکی مصرفی )CES( به خوبی به دنیا ارائه خواهد 
شد. این توصیفی اس��ت که ادراه کنندگان نمایشگاه امسال خبر آن 

را داده اند.
در نمایش��گاه امس��ال که هجدهمین دوره آن محس��وب می شود 
 بیش از 3600 شرکت کننده در قالب شرکت های کوچک و بزرگ، 
ایده های خالقانه خود را در معرض نمایش عمومی و صاحب نظران 

قرار می دهند.
پیش بینی می ش��ود در نمایشگاه امس��ال که از چهارشنبه آغاز به 
کار می کند، طیف گسترده ای از فناوری ها در حوزه های سالمت، 
خودرو، امور مرتبط با خانه، واقعیت مجازی و دنیای جذاب بازی های 

ویدئویی و رایانه ای ارائه شود.
به عقیده کارشناسان، نمایشگاه امسال بیشتر از آنکه محتوای انقالبی 
 داشته باشد، نمایشی از تکامل فناوری های جس��ورانه است که در 

سال های اخیر ارائه شده اند.
 یک��ی از مهم تری��ن فن��اوری های��ی ک��ه پی��ش بینی می ش��ود 
 در نمایش��گاه امس��ال توج��ه ش��مار زی��ادی از بازدیدکنن��دگان 
را به خود جلب کند پهپادها هس��تند. گفته می ش��ود محدوده ای 
 که امس��ال به این فناوری نوظهور اختصاص داده ش��ده در مقایسه 
با سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته و به 2300 متر مربع رسیده 

است.

در عین حال ابعاد این سیستم های پروازی کوچک تر و پیچیده تر از 
قبل شده اند. با این حال کنترل این دستگاه ها با طیف گسترده تری 
از تجهیزات امکانپذیر ش��ده که از جمله آنها می توان به ساعت های 

مچی هوشمند اشاره کرد.
از دیگر اتفاقات نمایشگاه امسال عدم حضور رسمی اپل به عنوان یکی 
از غول های فناوری دنیاست، هر چند فناوری هایی به نمایش گذاشته 

می شوند که توسط آیفون ها کنترل می شوند.

پژوهش��گران آمریکایی با اس��تتار نان��وذرات توس��ط پروتئین های 
استخراج شده از سطح سلول های قرمز خون، موفق به تولید دارویی 
ش��دند که قادر اس��ت در بدن به حرکت در آمده و به دور از چشمان 

سیستم ایمنی بدن، عوامل بیماری زا و مواد سمی را شناسایی کند.
 یک گ��روه تحقیقات��ی اخیرا موف��ق به س��اخت ترکیب��ات دارویی

 استتار شونده، شده است که به سادگی می تواند درون بدن به حرکت 
در آمده و عوامل بیماری زا را تحت تاثیر قرار دهد.  محققان دانشگاه 
کالیفرنیا آمری��کا نانوذراتی س��اختند که دارای پوشش��ی از جنس 
پروتئین های غشاء سلول های قرمز خون بوده که در بدن به حرکت 
در آمده مواد سمی را هدف قرار می دهند. این غشاء پروتئینی موجب 

استتار نانوذرات از گزند سیستم ایمنی بدن انسان می شود.
 این نانوذرات به گون��ه ای طراحی ش��ده اند که می توانن��د به مواد 
بیماری زا و خطرناک متصل ش��وند. پروتئین های موجود در سطح 
این ذرات از روی پالکت های خون انسان شبیه سازی شده است. این 
فناوری به گونه ای است که می تواند به س��ادگی تغییر کرده و برای 
استفاده بر علیه یک گونه خاصی از بیماری ها، باکتری ها یا تومورها 
اصالح ش��ود. اخیرا ای��ن روش روی موش های آزمایش��گاهی مورد 

استفاده قرار گرفته است.
این تیم تحقیقاتی به موش ها نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر 
حاوی پروتئین های غشاء س��لول های قرمز خون تزریق کردند.این 
پروتئین ها قادرند در محل زخم تجمع یافته و مانع از خونریزی شوند.  
همچنین درون این نانوذرات از مواد آنتی بیوتیک پرشده بود اما دوز 
آن یک شش��م حالت رایج بود. این نانوذرات به موش های مقاوم در 
برابر آنتی بیوتیک تزریق شد. نتایج نشان داد جمعیت باکتری ها در 
 کبد و طحال موش ها 1000 برابر نس��بت به حالت تزریق مستقیم 

آنتی بیوتیک کاهش یاف��ت. محققان این پروژه در ق��دم بعد از این 
نانوذرات برای موش هایی که رگ های خونی آس��یب دیده داشتند 
اس��تفاده کرده و موفق به افزایش ضخامت رگ ه��ا در این موش ها 
ش��دند.محققان این پروژه به دنب��ال راهبردهای تقلی��د از طبیعت، 
اس��تفاده از فناوری نانو، زیست فناوری، ش��یمی و مهندسی زیست 
مولکولی هستند.دو هدف اصلی محققان این پروژه، غلبه بر مقاومت 
باکتریایی و درمان بیماری س��رطان با اس��تفاده از نانوذرات اصالح 

شده است.

استتار نانوذرات با پروتئین های طبیعی برای فریب سیستم ایمنی بدنفناوری ها آب رفتند، اپل غایب است
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مزایده 
10/31 شماره درخواس��ت:9410460376200001 ش��ماره پرونده:9409980424200122 
شماره بایگانی شعبه:940191 ش��عبه 32 اجرای احکام حقوقی اصفهان در نظر دارد 
در خصوص پرونده کالس��ه 940191ج/32 این اجرا له آق��ای محمدعلی نجات بخش 
اصفهانی با وکالت خانم اکرم فرخی و علیه خانم خدیجه مشایخی به خواسته دستور 
فروش ملک مشاع به شماره پالک ثبتی 15190/15259 واقع در بخش 5 ثبتی اصفهان 
جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 94/10/30 ساعت 9 صبح در محل این اجرا 
واقع در شهر بهارستان – مجتمع قضایی بهارستان – اتاق4 برگزار نماید مشخصات 
ومورد مزایده: یکباب منزل مسکونی به ش��ماره پالک ثبتی فوق به نشانی اصفهان 
– خ-پروی��ن – خ.آذربیگدلی – قبل از چه��ارراه خواجه امید – پالک84با کد پس��تی 
8199896751 به مساحت عرصه طبق س��ند 225 مترمربع لیکن طبق مندرجات پایان 
ساخت از سمت جنوب مشرف به پیاده روی خیابان )از بر خیابان( به میزان 2/5 متر 
عقب نشینی دارد پالک مذکور شامل دو طبقه ساخت مشتمل بر زیرزمین مسکونی 
و طبقه فوقانی با دو واحد مس��کونی با مشخصات س��اختمانی دیوارهای اجری و 
پوشش سقف تیرچه بلوک و کف سیمانی و آشپزخانه کاشی و سرامیک و پنجره های 
آلومینیوم و سیستم گرمایش و سرمایش بخاری گازی و کولرآبی دارای نمای آجری 
و انشعابات آب و فاضالب و برق و گاز و حیاط س��ازی و مساحت اعیانی کل حدود 
300 مترمربع و قدمت ساخت 20 سال می باشد و طبق گزارش مامور خالی از سکنه 
می باش��د با عنایت به مطالب فوق و رعایت عقب نشینی و مساحت عرصه و اعیان 
و موقعیت و امکانات و انشعابات پالک و نوع کاربری وقدمت ساخت و جمیع جهات 
موثر و بالمعارض بودن نقل و انتقال ارزش ششدانگ پالک فوق طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگس��تری 6/850/000/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه مصون از اعتراض 
طرفین باقی مانده است لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه 
به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10 درصد از قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند باالترین پیشنهاد دهنده برنده مزایده خواهد بود.م الف:27289 اجرای 

احکام شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
مزایده 

10/32 اجرای احکام ش��عبه ده حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 920252 له آقای حس��نعلی رضایی مارنانی و علیه 
آقایان علی اکبر و اصغ��ر و خانمها زهرا و زهره و پری��وش و فاطمه همگی رضایی 
به خواسته دستور فروش شش��دانگ پالک ثبتی 1019/2 بخش 2 ثبت اصفهان واقع 
در اصفهان –خیابان خاقانی – ابتدای کوچه ش.حمید ش��هیدی به مساحت عرصه 
177/88 بدون در نظر گرفتن عقب نشینی ها فاقد س��کنه و دارای ساختمان قدیمی 
تخریب شده و بعضا نخاله های ساختمانی حمل ش��ده و قسمتی از پالک تسطیح 
گردیده و دارای یک دهنه با درب پلیتی و دارای دیوارهای آجری و خش��تی و پوشش 
س��قف تیر و تخته چوبی )فاقد ارزش اعیانی( دارای انش��عاب برق ک��ه به دلیل عدم 
استفاده قطع می باشد که کل ملک توس��ط کارشناس سه نفره 5/700/000/000 ریال 
)معادل پانصد و هفتاد میلیون تومان( ارزیابی گردیده و مصون از اعتراض طرفین می 
باشد در تاریخ 94/11/8 راس ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر این اجرا واحد 5 طبقه 
سوم مجتمع اجرای احکام دادگستری اصفهان واقع در خیابان نیکبخت برگزار نماید 
مشخصات ملک براساس نظریه کارشناس با توجه به تحقیقات محلی و استناد به 
استعالم اعالم شده از طرف شهرداری منطقه قطعه زمین محصور مورد نظر پس از 
عقب نشینی های مورد نیاز از ضلع شرق به گذر چهارمتری 2 متر از محور و در ضلع 
غرب به گذر 14 متری 25-4 متر از بر ملک به ابعاد خالص حدود 130 مترمربع با ارزش 
تاریخی و اجازه ساخت به هنگام نوس��ازی در حد 2 طبقه روی پیلوت به همراه مغازه 
متعلق به متراژ 25 مترمربع می باشد بنابراین مالکین این ملک دارای امتیاز برق بوده 
است لیکن در حال حاضر فاقد اشتراکات مورد نیاز می باشد یادآوری شود مغازه یاد 
شده با سازه دیوار و سقف تیرآهن و درب پلیتی قابل مشاهده بوده لیکن تخلیه کامل 
میباشد و در حال حاضر از آن بهره برداری نمی شود مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع می شود و ارائه دهنده باالترین قیمت برنده مزایده میباشد. طالبین می توانند 5 
روز قبل از مزایده از ملک دیدن کرده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده 10% مبلغ 
تصویبی را فی المجلس واریز نمایند.م الف:27290 اجرای احکام ش��عبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

10/33 شماره:1394/04/153123-1394/10/1 چون تمامی  ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی و مشجر پالک شماره 1133 فرعی از 100-اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت 
نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی و به موجب رای ش��ماره 139360302033000797 
مورخه 1393/06/01 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت نطنز در سهم خانم طاهره ایران نژاد فرزند ماشاله برقرار گردیده 
و به نامش در جریان ثبت می باشد و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در تاریخ 1394/11/25 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار:94/10/15 م الف:291 عباس��علی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

10/152 ش��ماره: 1394/04/153694-1394/10/2 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه 
معروف باجقلی باستنثاء دو باب اطاق پالک شماره 357 فرعی از 71-اصلی واقع در 
سرشک بخش 9 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام عباسعلی دیداری 
سرشکی فرزند محمود و غیره در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/11/29 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:94/10/15 م الف:299 عباس��علی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک نطنز
ابالغ رای 

10/252 شماره دادنامه:9409970351501033 شماره پرونده:9409980351500227 شماره 
بایگانی ش��عبه:940247 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه ب��ه نمایندگی آقایان 
محمدحسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای حسین با وکالت خانم 
شهزاد احمدی دارانی فرزند محمدحسین به نش��انی اصفهان – خ.توحید – چهارراه 
پلیس – ساختمان ماکان3- طبقه سوم – واحد15 خواندگان: 1- خانم آتوسا بهرامی 
فرزند س��یف اله 2- آقای پیمان علمی نیا فرزند منصور همگی به نشانی اصفهان – 
خ.شیخ صدوق شمالی – ک.ش��هیداحمدی – پ676ر37، 3- آقای محمدرضا ضیاء 
فرزندابوالقاسم به نشانی اصفهان – دروازه شیراز – خ.مالصدرا – ک12- پ23- زنگ 
2 خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه رای دادگاه: تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت خانم ش��هزاد احمدی 
دارانی به طرفیت 1- خانم آتوسا بهرامی فرزند سیف اله 2- آقای پیمان علمی نیا فرزند 
منصور 3- آقای محمدرضا ضیاء فرزند ابوالقاسم دادخواستی به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد میلیون ریال وجه بخشی از یکفقره چک به شماره 034659-93/12/05 از 
جاری 0103036811000 به عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه تقدیم نموده است خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه درجلسه رسیدگی 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مس��تندات تقدیم ننموده اند با عنایت به مراتب فوق 
خواسته ثابت مس��تندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و 
استفساریه آن 249و314و403 قانون تجارت خواندگان را متضامنا به پرداخت یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان 
وصول که بر مبنای تغییر ش��اخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و 
کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نش��ر آگهی و سه میلیون و پانصد و نود هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:28124 شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

10/253شماره دادنامه:9409970351501280 شماره پرونده:9409980351500461 شماره 
بایگانی شعبه:940513 خواهان: آقای امیررضا مهاجر شجاعی فرزند محمد با وکالت 
آقای حمیدرضا افتخ��اری رنانی امنیه فرزند کریم به نش��انی اصفهان – بوس��تان 
ملت – حدفاصل بین پل آذر و پل فلزی – بن بست ارکیده25-پالک100 خوانده: آقای 
محمود ساالر علی آبادی فرزند اسماعیل به نشانی استان کرمان – شهرستان جیرفت 
– شرکت کنسرو سازی توانا – ش��رکت فرهنگیان قبلی با کدپس��تی 788888888 
خواس��تهها: 1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه تصمی��م دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای مینماید رای دادگاه: آقای امیررضا 
مهاجرشجاعی فرزند محمد با وکالت آقای حمیدرضا افتخاری رنانی امنیه به طرفیت 
آقای محمود ساالر علی آبادی فرزند اسماعیل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
یک میلیارد و پانصد و هفده میلیون و ششصد و دوازده هزار ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 948915-93/09/19 از جاری 2240072776 به عهده بانک تجارت به انضمام 
خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه تقدیم نموده اس��ت خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده 
اس��ت با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مس��تندا به مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدن��ی و تبصره الحاقی 
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن خوانده را به پرداخت یک میلیارد و پانصد 
و هفده میلیون و ششصد و دوازده هزار ریال بابت اصل خواسته خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ سررس��ید تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی 
محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی چهل و شش 
میلیون و چهل و هشت هزار و س��یصد و شصت ریال بابت هزینه دادرسی و سی و 
چهار میلیون و پانصد و هفده هزار و شانزده ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض 
در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:28123 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

10/254 کالسه پرونده:506/94 شماره دادنامه:652-94/9/24 مرجع رسیدگی: شعبه 16 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید داود معتمدی نشانی سه راه حکیم نظامی 
– بعد از نمایندگی سایپا – فروشگاه احمدی خوانده: علی آذری نشانی مجهواللمکان 
خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال طبق رسید عادی به تاریخ 93/11/2 به شماره 
فاکتور 861 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سید 
داود معتمدی به طرفیت علی آذری به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال طبق 
رسید عادی مورخ 93/11/2 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی باتوجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد به مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 270/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.مالف:27931 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
10/258 آقای اصغر علینقی بیگی آبگرمی دارای شناس��نامه ش��ماره 156 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 284/94 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه علینقی بیگی آبگرمی بشناسنامه 5490278511 در تاریخ 1393/11/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اصغر 
علینقی بیگی آبگرمی ش.ش 156 )پدر متوفی( 2- سکینه عرب پور ش.ش 5490075856 
)مادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در 
پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:308 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران 
حصر وراثت

10/329 آقای علی ترکی دارای شناس��نامه شماره 7 به ش��رح دادخواست به کالسۀ 
282/94 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کوکب ترکی بشناسنامه 
8 در تاریخ 1390/1/2 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به:1- علی ترکی ش.ش 7 )همس��ر متوفی( 2- منیژه ترکی 
ش.ش 11، 3- خدیجه ترکی ش.ش 3 )فرزندان اناث متوفی( 4- مرتضی ترکی ش.ش 
1، 5- احمدرضا ترکی ش.ش 9، 6- حس��ین ترکی ش.ش 12، 7- قاسم ترکی ش.ش 
13 )فرزندان ذکور متوفی( و به غیر از نامبردگان متوف��ی وارث دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:306 شعبه اول حقوقی و 

حسبی شورای حل اختالف تیران
مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(

10/328 ش��ماره آگهی:139403902137000003 ش��ماره پرونده:9000400213700001 به 
موجب پرونده اجرایی کالسه فوق قسمتی از شش دانگ یک قطعه زمین پالک شماره 
7707 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش ثبت��ی میمه به آدرس: وزوان – خیابان مولوی 
جنوبی – بعد از 32 دستگاه که سند آن در صفحه 571 دفتر جلد 118 امالک ذیل شماره 
17481 با شماره چاپی 178918 به نام س��ازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
ثبت و صادر و جهت احداث ساختمان به شرکت سپاهان سازه سدید به شماره ثبت 
28701 اداره ثبت ش��رکتهای اصفهان واگذار گردیده اس��ت سپس طبق صورتجلسه 
تفکیکی شماره 5018-1382/09/16 اداره ثبت میمه پالکهای 9032الی9041 که تجمیع 
شده و به پالکهای 10289/11 الی10293/11 تبدیل شده و پالکهای 9048الی9058 که در 
اثر تجمیع به پالکهای 10294/11الی 10298/11 تبدیل شده از آن مفروز و مجزا گردید 
سپس پالک 10289/11 )که حاصل تجمیع پالکهای 9032و9033 می باشد( با جمع کل 
اعیانی 353 مترمربع نیز تفکیک و پالکه��ای آپارتمانی 10319/11الی11/10322 از آن 
مجزا گردیده اس��ت پالک 11/10290 )حاصل تجمیع پالکه��ای 9034و9035( با متراژ 
اعیانی 340/47 مت��ر تفکیک و پالکهای آپارتمان��ی 11/10323و11/10324و1/10325

1و11/10326 از آن مجزا گردیده اس��ت. پالک 11/10291 )که ح��ال تجمیع پالکهای 
9036و9037( با متراژ اعیانی 343/71 مترمربع تفکیک و پالکهای 11/10315و1/10316

1و11/10317و11/10318 از آن مجزا گردیده اس��ت پ��الک 11/10292 )حاصل تجمیع 
پالکهای 9038و9039( با متراژ اعیانی 343/71 مترمربع تفکیک و پالکهای 11/10309و1

11/0310و11/10311و11/10312 از آن مجزا گردیده است پالک آپارتمانهای مذکور در 
دو قسمت جنوب و شمال واقع در خیابان آدینه بعد از میدان امام رضا در وزوان اجرا 
گردیده است قسمت جنوبی 6 بلوک ش��مال 32 واحد آپارتمان می باشد که 10 واحد 
آپارتمان در قسمت پارکینگ اجرا شده و فاقد مجوزهای الزم و بدون حیاط سازی دارای 
نمای طبقات اول و دوم سنگ و سیمان – کف ساختمانها به صورت موزاییک و سیمان 
– آشپزخانه تعدادی از واحدها کاشی و سرامیک کامل – دارای سیم کشی برق و لوله 
کشی آب – اطاقها و سالن گچ کاری و سفیدکاری شده که بعضا به دلیل آب دهی و یا 
روشن کردن آتش تخریب گردیده است.حمام و س��رویس بهداشتی بعضا کاشی و 
سرامیک و بدون پوشش سقف کاذب و آشپزخانه و سرویس بهداشتی برخی واحدها 
نیمه کاره – سازه ساختمان از بتن و آرماتور و بتون گذاری با سقف تیرچه بلوک می 
باشد که طبق نظر هیات کارشناسی باتوجه به موقعیت امالک – نوع کاربری – مصالح 
به کار رفته – قدمت س��اخت و بدون توجه به حذف پارکینگ های صورت گرفته که 
تعیین تکلیف آن با کمیسیون ماده 100 شهرداری است در شرایط کنونی 32 واحد بدین 
شرح ارزیابی می گردد پالک ثبتی 11/10293 )حاصل تجمیع پالکهای9040و9041(با 
متراژ اعیانی 357/55 مترمربع به ارزش 1/430/200/000 ریال که شماال در سه قسمت 
که قسمت دوم آن غربی است اول به طول 9 متر درب و دیواریست به شارع و دوم به 
طول 6 متر و سوم به طول 12/95 متر درب و دیواریست به شارع شرقا به طول 23/35 
متر درب و دیواریست به شارع و جنوبا در دو قسمت اول به طول 78/98 متر و دوم به 
طول 18 متر دیوار به دیوار 9058 فرعی و 10298 فرعی غربا به طول 17 متر دیوار به 
دیوار 10292 فرعی پالک ثبتی 11/10294 )حاصل تجمیع پالکهای 9048و9049( بامتراژ 
اعیانی 518/73 مترمربع به ارزش 1/891/101/000 ریال که شماال به طول 18 متر دیوار 
به دیوار 10289 شرقا به طول 17 متردیوار به دیوار 10295 فرعی و جنوبا در دو قسمت 
که قسمت دوم آن غربی است به طول 16/50 متر به شارع دوم دیواریست به طول 1/75 
به شارع غربا درب و دیوار به طول 15/50 متر به شارع پالک ثبتی 11/10295 )حاصل 
تجمیع پالکهای 9050و9051( با متراژ اعیانی 518/73 مترمربع به ارزش 1/919/301/000 
ریال که شماال به طول 18 متر دیوار به دیوار 10290 فرعی شرقا به طول 17 متر دیوار 
به دیوار 10296 فرعی جنوبا به طول 18 متر درب و دیوار به ش��ارع و غربا به طول 17 
متر دیوار به دی��وار 10294 فرعی پالک ثبت��ی 11/10296 )حاص��ل تجمیع پالکهای 
9052و9053( ب��ا متراژ اعیان��ی 518/73 مترمربع ب��ه ارزش 1/919/301/000 ریال که 
شماالبه طول 18 متر دیوار به دیوار 10291 فرعی شرقا به طول 17 متر دیوار به دیوار 
10297 فرعی و جنوبا به طول 18 متر درب و دیواریست به شارع و غربا به طول 17 متر 
دیوار به دیوار 10295فرعی پالک ثبتی11/10297 )حاصل تجمیع پالکهای 9054و9055( 
با متراژ اعیانی 518/73 مترمربع به ارزش 1/919/301/000 ریال که شماال به طول 18 
متر دیوار به دیوار شماره 10292 فرعی ش��رقا به طول 17 متر دیوار به دیوار10298 
فرعی جنوبا به طول 18 متر درب و دیواریست به شارع غربابه طول 17 متر دیوار به 
دیوار 10296 فرعی پالک ثبتی 11/10298 )حاصل تجمیع پالکهای 9056و9057( بامتراژ 
اعیانی 518/73 مترمربع و به ارزش 1/919/301/000 ریال که ش��ماال به طول 18 متر 
دیوار به دیوار 10293 فرعی شرقا به طول 17 متردیوار به دیوار 9058 فرعی جنوبا به 
طول 18 متر درب و دیواریست به شارع و غربا به طول 17 متر دیوار به دیوار 10297 
فرعی پالک ثبتی 11/9058 بامتراژ اعیان��ی 288 مترمربع و به ارزش 1/152/000/000 
ریال که شماال به طول 7/98 متر محل پی اس��ت به 9041 فرعی شرقا به طول 19/26 
متر جاپی است به خیابان بیس��ت متری جنوبا به طول 11/70 متر محل پی است به 
خیابان چهارده متری و غربا به طول 19 مترمحل پی است به پالک 9057 فرعی. پالک 
ثبت��ی 11/10309 با مت��راژ اعیان��ی 74/21 مترمرب��ع واحد همکف غرب��ی به ارزش 
375/000/000 ریال که شماال به طول 7/74 متر دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی 
شرقا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/46 متر و 1/28 متر 
و 4/40 متر دیواریس��ت و درب ودیوار به راه پله و دیوار مشترک با آپارتمان قطعه 2 
جنوبا به طول 9/02 درب و دیوار و پنجره است به حیاط خلوت غربا به طول 8/86 متر 
دیوار به دیوار پالک 10291 فرعی به انضمام انباری قطعه1. پالک ثبتی 11/10310 واقع 
در همکف ش��رقی به متراژ اعیانی 73/99 مترمربع ب��ه ارزش 375/000/000 ریال که 
شماالبه طول 7/73 متر دیوار و پنجره به حیاط مشاعی شرقا به طول 8/86 متردیوار 
به دیوار پ��الک 10293 فرعی جنوبابه طول 8/98 متر درب ودی��وار و پنجره به حیاط 
خلوت غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طول 4/40 متر و 1/25 
متر و 4/46 متر دیوار مشترک و درب ودیوار و دیواریست به آپارتمان قطعه1 وراه پله 
به انضمام انباری قطعه2. پالک ثبتی 11/10311 در طبق��ه اول غربی با متراژ اعیانی 
77/75 مترمربع به ارزش 395/000/000 ریال که شماال به طول 7/71 متر دیوار و پنجره 
به فضای حیاط مش��اعی شرقا در چهارقسمت که قس��مت دوم آن شمالی است به 
طولهای 4/46 متر و 1/31 و 4/35 متر و 1/33 متر دیوار و درب ودیوار و دیوار مشترک 
به راه پله و آپارتمان قطعه 4 جنوبا در سه قس��مت که قسمت دوم آن غربی است به 
طولهای 3/10 متر و 1/33 متر و 5/92 متر و نیم دیوار جلوی بالکن و دیوار و پنجره 
است به فضای حیاط خلوت غربا به طول 8/81 متر دیواریست به فضای ملک شماره 
10291 فرعی به انضمام انباری قطعه 3 و بدون دسترسی به حیاط خلوت.پالک ثبتی 
11/10312 واق��ع در طبقه اول ش��رقی ب��ا متراژ اعیان��ی 77/81 مترمرب��ع به ارزش 
395/000/000 ریال ش��ماال به طول 7/70 متر دیوار و پنجره اس��ت به فضای حیاط 
مشاعی شرقا به طول 8/81 متر دیواریست به فضای ملک 10293 فرعی جنوبا در سه 
قسمت که قسمت دوم آن شرقی است به طولهای 5/67 متر و 1/33 متر و 3/31 متر 
دیوار و پنجره و نیم دیوار جلوی بالکن به فضای حیاط خلوت غربا در چهار قست که 
قسمت سوم آن شمالی است به طولهای 1/33 متر و 4/35 متر و 1/28 متر و 4/46 متر 
دیوار مشترک و درب و دیوار و دیواریس��ت به آپارتمان قطعه3 و راه پله ملک مزبور 
بدون حق دسترسی به حیاط خلوت به انضمام انباری قطعه4. پالک ثبتی 11/10315 
واقع در طبقه همکف غربی به مساحت اعیانی 72/6 مترمربع با ارزش 375/000/000 
ریال که شماال به طول 7/48 متر دیوار و پنجره به حیاط مشاعی شرقا در سه قسمت 
که قسمت دوم آن ش��مالی اس��ت به طولهای 4/40 متر و 1/27 متر و 4/40 متر اول 
دیواریست دوم درب و دیوار و سوم دیوار مشترک به راه پله و آپارتمان قطعه 2 جنوبا 
به طول 8/93 متر درب و دیوار و پنجره به حیاط خلوت غربا به طول 8/80 متر دیوار 
به دیوار 10290 فرعی به انضم��ام انباری قطعه یک. پالک ثبت��ی 11/10316 به متراژ 
اعیانی 74/84 مترمربع به ارزش 375/000/000 ریال که ش��ماال به طول 7/94 دیوار و 
پنجره است به حیاط مشاعی و شرقا به طول 8/80 متر دیوار به دیوار 10292 و جنوبا 
به طول 9/07 متردرب و دیوار و پنجره به حیاط خلوت غربا در سه قسمت که قسمت 
دوم آن شمالی است به طولهای 4/40 متر و 1/13 متر و 4/40 متر دیوار مشترک و درب 
و دیوار و دیواریست به آپارتمان قطعه 1 و راه پله به انضمام انباری قطعه2. پالک ثبتی 
11/10317 واق��ع در طبق��ه اول غربی با مت��راژ اعیان��ی 77/47 مترمرب��ع به ارزش 
395/000/000 ریال که شماال به طول 7/66 متر دیوار و پنجره به فضای حیاط مشاعی 
شرقا در چهار قسمت که قسمت دوم آن شمالی است 4/59 متر و 1/23 متر و 4/30 
متر و 1/30 متر دیوار و درب و دیوار و دیوار مشترک راه پله و آپارتمان قطعه 4 جنوبا 
در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است به طولهای 3/14 متر و1/30 متر و 5/75 
متر اول و دوم نیم دیوار جلوی بالکن و سوم دیوار و پنجره به فضای حیاط خلوت و 
غربا به طول 8/89 متر دیواریست به فضای ملک 10290 فرعی بدون حق دسترسی به 
حیاط خلوت و با حق اس��تفاده از انباری قطعه3. پالک ثبت��ی 11/10318 درطبقه اول 
شرقی به متراژ اعیانی 79/29 متر مربع به ارزش 395/000/000 ریال که شماال به طول 
7/74 متر دیوار و پنجره اس��ت به فضای حیاط مش��اعی ش��رقا به طول 8/89 متر 
دیواریست به فضای ملک شماره 10292 فرعی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن 
شرقی است به طولهای 5/85 متر و 1/30 متر و 3/26 متر اول و دیوار و پنجره و دوم 

و سوم نیم دیوار جلوی بالکن به فضای حیاط خلوت غربا در چهار قسمت که قسمت 
س��وم آن ش��مالی اس��ت به طولهای 1/30 متر و 4/30 متر و 1/21 متر و 4/59 متر 
دیواریست مشترک و درب و دیوار و دیواریس��ت به آپارتمان قطعه 3 و راه پله بدون 
دسترسی ملک مزبور به حیاط خلوت به انضمام انباری قطعه4. پالک ثبتی 11/10319 
در طبقه همکف غربی با متراژ اعیانی 76/34 متر مربع به ارزش 315/000/000 ریال که 
ش��ماال به طول 7/82 متر دیوار و پنجره به حیاط مشاعی ش��رقا در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/16 متر و 1/27 متر و 4/82 متر دیوار و درب 
و دیوار و دیوار مش��ترک به راه پله آپارتمان قطعه 2 جنوبا در دو قسمت به طولهای 
0/05 متر و 9/04 متر درب و دیوار و پنجره به حیاط خل��وت غربا به طول 8/98 متر 
دیواریست به معبر به انضمام انباری قطعه1. پالک ثبتی 11/10320 در طبقه همکف 
شرقی با متراژ اعیانی 75/10 مترمربع به ارزش 315/000/000 ریال که شماال به طول 
7/73 متر دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی شرقا به طول 8/98 متر دیوار به دیوار 
پالک 10290 فرعی جنوبا به طول 8/91 متر درب و دیوار و پنجره به حیاط خلوت غربا 
در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/82 متر و 1/18 متر و 4/16 
متر دیوار مشترک و درب ودیوار و دیواریست به آپارتمان قطعه 1 و راه پله به انضمام 
انباری قطعه2 پالک ثبتی 11/10321 در طبقه اول غربی با متراژ اعیانی 79/68 مترمربع 
به ارزش 335/000/000 ریال که شماال به طول 7/84 متر دیوار و پنجره است به فضای 
حیاط مشاعی شرقا در چهار قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/45 
متر و 1/22 متر و 4/50 متر و 1/32 متر دیواریست و درب و دیوار و دیوار مشترک به 
راه پله و آپارتمان قطعه 4 جنوبا در س��ه قسمت که قس��مت دوم آن غربی است به 
طولهای 3/05 متر و 1/32 متر و 6/01 متر نیم دیوار جلوی بالکن و دیوار و پنجره به 
فضای حیاط خلوت غربا به طول 8/95 متر دیواریس��ت به فضای معبر ملک مزبور 
بدون حق دسترس��ی به حیاط خلوت بوده و به انضمام انب��اری قطعه3. پالک ثبتی 
11/10322 در طبقه اول شرقی با متراژ اعیانی 78/68 مترمربع به ارزش 335/000/000 
ریال که شماال به طول 7/73 متر دیوار و پنجره به فضای حیاط مشاعی شرقا به طول 
8/95 متر دیواریست به فضای ملک 10290 فرعی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم 
آن شرقی است به طولهای 5/89 متر و 1/32 متر و 3/05 متر دیوار و پنجره و نیم دیوار 
جلوی بالکن است به فضای حیاط خلوت و غربا در چهار قسمت که قسمت سوم آن 
شمال است به طولهای 1/32 متر و 4/50 متر و 1/20 متر و 4/45 متر دیوار مشترک 
و درب و دیوار و دیواریس��ت به آپارتمان قطع��ه 3 و راه پله مل��ک مزبور بدون حق 
دسترسی به حیاط خلوت است و به انضمام انباری قطعه4. پالک ثبتی 11/10323 در 
طبقه همکف غربی با متراژ اعیانی 74/90 مترمربع ب��ه ارزش 305/000/000 ریال که 
شماال به طول 7/83 متر دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی شرقا در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/44 متر و 1/21 متر و 4/44 متر دیواریست 
و درب و دیوار و دیوار مشترک به راه پله و آپارتمان قطعه 2 جنوبا به طول 9/04 متر 
درب و دیوار و پنجره ای است به حیاط خلوت غربا به طول 8/88 متر دیوار به دیوار 
10289 فرعی به انضمام انباری قطعه1. پالک ثبتی 11/10324 در طبقه همکف شرقی 
با متراژ اعیانی 74/28 مترمربع به ارزش 305/000/000 ریال. شماال به طول 7/77 متر 
دیوار و پنجره به حیاط مشاعی و شرقا به طول 8/88 متر دیوار به دیوار است به ملک 
شماره 10291 فرعی جنوبا به طول 8/96 متر درب و دیوار و پنجره به حیاط خلوت و 
غربا در سه قسمت که دوم آن شمالی است به طولهای 4/44 متر و 1/19 متر و 4/44 
متر دیوار مشترک و درب و دیوار و دیواریست به آپارتمان قطعه 1 و راه پله. به انضمام 
انباری قطعه2. پالک ثبتی 11/10325 در طبقه اول غربی با متراژ اعیانی 79/33 مترمربع 
به ارزش 335/000/000 ریال که شماال به طول 7/83 متر دیوار و پنجره به فضای حیاط 
مشاعی و شرقا در چهار قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/61 متر 
و 1/24 متر و 4/30 متر و 1/34 متر دیوار و درب و دیوار و دیوار مشترک به راه پله و 
آپارتمان قطعه 4 جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است به طولهای 3/16 
متر و 1/34 متر و 5/91 متر نیم دیوار جلوی بالکن و دیوار و پنجره به فضای حیاط 
خلوت غربا به ط��ول 8/91 متر دیواریس��ت به فضای مل��ک 10289 فرعی بدون حق 
دسترس��ی به حیاط خلوت به انضمام انباری قطعه3. پالک ثبتی 11/10326 در طبقه 
اول شرقی به متراژ اعیانی 78/37 مترمربع به ارزش 335/000/000 ریال که شماال به 
طول 7/73 متر دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی شرقا به طول 8/98 متر دیوار به 
دیوار ش��ماره 10290 فرعی جنوبا به طول 8/91 متر درب و دی��وار و پنجره به حیاط 
خلوت غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن شمالی است به طولهای 4/82 متر و 1/18 
متر و 4/16 متر دیوار مشترک و درب و دیوار و دیواریست به آپارتمان قطعه 1 و راه 
پله به انضمام انباری قطعه2. کل پالکهای مزبور به موجب سند رهنی شماره 1729-

1387/05/20 دفترخانه 166 میمه در قبال مبل��غ 8/176/420/948 ریال در رهن بانک 
مسکن قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی جمعا به مبلغ 17/810/505/000 ریال 
ارزیابی شده. پالکهای فوق از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 1394/11/4 
در اداره ثبت میمه واقع در میمه خیابان طالقانی واحد اجرای اس��ناد رسمی میمه از 
طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ ارزیابی یعنی 17/810/505/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
درصورتی که مورد مزای��ده دارای آنها باش��د ونیز بدهی ه��ای مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده باشد 
به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 
 از تعطیل��ی در همان س��اعت و م��کان مقرر برگ��زار خواهد ش��د.م ال��ف:28306 

حسین نوروز - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میمه 
حصر وراثت

10/259 آقای معین بصیری دارای شناسنامه ش��ماره 6637 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5298/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مهدی بصیری بشناس��نامه 300 در تاریخ 93/9/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر 
و یک همسر:1- محس��ن بصیری ش.ش 1409 )فرزند پسر( 2- معین بصیری ش.ش 
6637 )فرزند پس��ر( 3- مس��یح بصیری ش.ش 1270262165 )فرزند پس��ر( 4- ایران 
سیس��تانی قهجاورس��تانی ش.ش 1636 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28158 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/260 خانم صغری عباس��ی پایین دروزاه دارای شناسنامه ش��ماره 790 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5296/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید اکبر غالمی پایین دروازه بشناسنامه 242 
در تاریخ 94/9/4 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار فرزند پس��ر و دو دختر و یک همس��ر:1- سیدکمال غالمی 
پایین دروازه ش.ش 1465 )فرزند پسر( 2- سیدجمال غالمی پایین دروازه ش.ش 1231 
)فرزند پسر( 3- سید رضا غالمی پایین دروازه ش.ش 3332 )فرزند پسر( 4- سید جواد 
غالمی پایین دروازه ش.ش 1270979541 )فرزند پس��ر( 5- زه��را غالمی پایین دروازه 
ش.ش 838 )فرزند دختر( 6- س��ادات غالمی پایی��ن دروازه ش.ش 3813 )فرزند دختر( 
7- صغرا عباسی پایین دروازه ش.ش 790 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28159 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
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اخبار کوتاه

زعفران دارای مزایای زیادی برای سالمت بوده که یکی از آنها، محافظت 
بدن در مقابل سرطان کبد است.

طبق یافته محققان دانش��گاه امارات، بیومولکول موجود در این ادویه 
 طالیی برای سالمت کبد مفید است. »کروس��ین« موجود در زعفران 

می تواند محافظ خوبی در مقابل نوع کشنده سرطان کبد باشد.
 دکتر »آم��ر امین«، سرپرس��ت تیم تحقی��ق، در این ب��اره می گوید: 
»هدف این مطالعه بررسی عملکرد شیمیایی بیومولکول اصلی زعفران 
موسوم به کروسین در مقابله با سرطان کبد ایجاد شده در موش ها بود. 
در این مطالعه مکانیسم های این ماده و تاثیرات ضدتوموری آن مورد 

پژوهش واقع شد.«
این تیم، تاثیر ضدسرطانی کروسین را بر روی مدل های آزمایشی تولید 
سرطان کبد از طریق مطالعه فعالیت های ضداکسایشی و ضدالتهابی 
کروس��ین در محیط آزمایش��گاه مورد پژوهش قرار داد و به این یافته 

دست یافت.

طبق ی��ک مطالعه جدید، وج��ود میزان ب��االی قند در رژی��م غذایی 
 متداول غربی موجب افزایش احتمال بروز سرطان سینه و گسترش آن 

تا ریه ها می شود.
یافته جدید محققان مرکز سرطان دانشگاه تگزاس نشان می دهد تاثیر 
قند رژیمی بر افزایش تجلی آنزیم و اس��ید چ��رب مربوطه تا حدودی 
بیانگر این موضوع است که چرا رژیم غذایی غربی برای سرطان سینه 

بد است.
»پی یینگ یانگ«، اس��تادیار دانش��گاه تگزاس، در این باره می گوید: 
 »ما دریافتیم ک��ه مصرف س��اکاروز قابل مقایس��ه با می��زان موجود 
در رژیم غذایی غربی در موش ها در مقایسه با رژیم غذایی نشاسته ای 

فاقد قند منجر به افزایش رشد تومور و گسترش بیماری می شود.«
 وی در ادامه م��ی افزاید: »این موض��وع تا حدودی ب��ه خاطر افزایش 
 HETE-۱۲ و اسید چرب مربوطه موسوم به LOX-۱۲ تجلی آنزیم

است.«
 مطالع��ات قبلی نش��ان داده اند که مص��رف قند رژیمی بر پیش��رفت 
 س��رطان س��ینه تاثیر دارد که ناش��ی از نقش التهاب در این پیشرفت 

است.
به گفته این تیم تحقیق، فروکتوز موجود در شکر موجود در سر میز و 
در شربت هایی که در سیستم غذایی ما مصرف می شوند، مسوول تولید 

تومورهای سرطانی در سینه هستند.

مطالعه جدید محققان نشان می دهد؛

زعفران عامل محافظ 
مقابل سرطان کبد

محققان می گویند؛

رژیم غذایی غربی برای سالمت زنان 
مضر است
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دکتر محمد شریف تابع بردبار به همراه تیم تحقیقاتی از دانشگاه هاروارد آمریکا 
موفق به ابداع روش جدیدی برای درمان بیماری دیستروفی عضالنی شدند.

دیستروفی عضالنی به گروهی از بیماری های ژنتیکی اطالق می شود که بر اثر 
نقص در ژن های کد کننده تعدادی از پروتئین های مهم در س��اختار فیبرهای 
ماهیچه ای بروز می کند. این بیماری ارثی و پیش��رونده اس��ت و در طول زمان 
 ماهیچه های مختلف بیم��ار را درگیر ک��رده و توانایی ترمیم ماهیچه توس��ط 
 س��لول های بنیادی نیز به تدریج کاه��ش پیدا می کند. دیس��تروفی عضالنی 
دوشن DMD شدیدترین نوع دیستروفی عضالنی است که در اثر نقص ژنتیکی 
)موتاسیون( در ژن تولید کننده پروتئین »دیستروفین« به وجود می آید. عالئم 
دوش��ن از جمله ضعف ماهیچه ای و اختالل در راه رفتن در سنین کودکی بروز 
پیدا می کند. بیماران در حدود سن ۱۲ سالگی به صندلی چرخ دار محدود شده 
و از کار افتادگی ماهیچه های قلبی و تنفسی از مهم ترین علل فوت این بیماران 
 به حساب می آید. این بیماری نسبتا شایع اس��ت و یک پسر در هر ۳۵۰۰ تولد، 

به این بیماری مبتالست.
دیس��تروفین بزرگ ترین ژن در ماده ژنتیکی )ژنوم( انسان اس��ت که به دلیل 
 اندازه بسیار بزرگ ژن معیوب، تحقیقات برای درمان بیماری دوشن با استفاده از 
 روش های مرس��وم ژن درمانی )وارد کردن نس��خه س��الم ژن به س��لول های 
ماهیچه ای( با س��رعت کمی در چند دهه  گذش��ته در حال انجام بوده اس��ت.

به منظورحل این مش��کل، دکتر محمد ش��ریف تابع بردبار به همراه گروهی از 
 محققان دانش��گاه هاروارد برای اولین ب��ار در جه��ان از روش ویرایش ژنتیکی 
)gene editing( برای اصالح ژن معیوب دیستروفین در سلول های ماهیچه 
قلبی ، ماهیچه اسکلتی و همچنین س��لول های بنیادی ماهیچه ای موش های 
مبتال به دیستروفی عضالنی دوشن استفاده کردند. این محققان برای ویرایش 
ژنتیکی از تکنولوژی CRISPR که به مانند یک قیچی مولکولی عمل می کند، 
استفاده نموده و توانستند قسمتی از ژن دیستروفین که حاوی نقص ژنتیکی است 
را از  ژنوم س��لول های ماهیچه ای موش های مبتال به این بیماری خارج کنند. 
این تغییرژنتیکی باعث تولید پروتئین دیستروفین و در نتیجه احیای عملکرد 
ماهیچه در موش های بیمار را به دنبال داش��ت.دکتر تابع بردبار در مورد مزیت 
ویرایش ژنتیکی نسبت به روش های مرسوم ژن درمانی گفت: این روش امکان 
اصالح دائمی نسخه داخلی ژن معیوب در بافت های ماهیچه ای را فراهم می کند 
و بر خالف روش های مرسوم ژن درمانی، تولید مداوم پروتئین دیستروفین منوط 
به وجود همیشگی یک نسخه  خارجی )و کوچک شده( از ژن سالم در ماهیچه 
نخواهد بود. عالوه بر آن، این روش امکان ویژه ای برای اصالح دائمی ژن معیوب در 
سلول های بنیادی ماهیچه ای  موجود در ماهیچه های اسکلتی به وجود می آورد 
 که توانایی خود ترمیمی  با اس��تفاده از این سلول های اصالح شده را به ماهیچه 
می دهد. وی افزود: » ب��ا توجه به این مزایا، ویرایش ژنتیکی پتانس��یل متحول 
 کردن روش های متداول ژن درمانی برای طیف وسیعی از بیماری های ژنتیکی 
 ماهیچ��ه ای را دارد.«محمد ش��ریف تاب��ع بردبار، م��درک دکترای خ��ود را از 
 دانش��گاه هاروارد اخذ کرده و موفق به دریافت جایزه موسسه »رایان« شده که 
 به تحقیقات برت��ر در زمینه علوم زیس��تی اهدا می ش��ود. نتای��ج این تحقیق 
 به همراه نتایج مشابه دو گروه مستقل تحقیقاتی دیگر در دانشگاه های Duke و 

UT Southwestern  در مجله معتبر Science به چاپ رسید.

موفقیت محقق ایرانی در ابداع 
روش جدیدی برای درمان 

دیستروفی عضالنی

آیا می دانید که »ژالتین « عالوه بر اینکه منبع غنی از پروتئین ها و مواد 
معدنی اس��ت، مقدار باالیی ویتامین D و C دارد؟ این خوراکی خوشمزه 
به تقویت سیس��تم ایمنی کمک می کند.ژالتین که ماده اصلی تهیه انواع 
ژله محسوب می شود و در ترکیب انواع آبنبات ها نیز وجود دارد، سرشار 
از ویتامین ها، پروتئین و مواد معدنی مانند کلسیم و فسفر است. این دسر 
خوشمزه می تواند خوراکی مطلوبی برای تقویت مفاصل و غضروف ها نیز 

محسوب شود.
اگر فواید ژله را بشناس��ید قطعا از این به بعد حتما بیشتر از آن در برنامه 

غذایی خود استفاده می کنید.
ترکیبات ژله

جالب است بدانید که کارخانه های داروسازی از ژالتین برای تهیه بسیاری 
از داروهای معمول استفاده می کنند. به این ترتیب ژالتین جذب بهتری 
دارد و مشکلی برای معده ایجاد نمی کند.ژالتین از کالژن و استخوان در 
کنار عناصر دیگری ساخته می شود. بس��ته های کوچک ژالتین که برای 
تهیه دس��ر خریداری می کنید، حاوی ۸۴ تا ۹۰ درص��د پروتئین، ۱ تا ۲ 

درصد مواد معدنی و آب است. ژالتین کلسترول و اسید اوریک ندارد.
ضد التهاب طبیعی

ژالتین ماده ای به نام گلیس��ین دارد که خواص ضد التهابی آن می تواند 
التهاب ناشی از عفونت ها را کاهش دهد و به ترمیم بافت های آسیب دیده 
کمک کند. ژالتین در پیشگیری از خونریزی و عفونت های باکتریایی نیز 

مؤثر است. در صورت بروز اختالالت جریان خون و بیماری کبد، می تواند 
به روند بهبودی کمک کند. همچنین با دفع مواد سمی از سلول ها موجب 
تسریع پاکسازی کبد می ش��ود. ژالتین در برابر آرتریت و زخم معده نیز 

نقش محافظتی دارد.
مؤثر در مقاومت موها و ناخن ها و سالمتی پوست

 ژالتین خ��واص عالی برای تقوی��ت موها و ناخ��ن ه��ا دارد و در ترمیم و 
جوان سازی پوست مؤثر اس��ت. رش��د موها و ناخن ها وابسته به روندی 
 به نام کراتینه ش��دن اس��ت که بدن برای انج��ام آن به مجموع��ه ای از 

اسیدهای آمینه نیاز دارد که ژالتین می تواند مؤثر باشد.
تسهیل متابولیسم بدن

ژالتین سرشار از پروتئین ها و ویتامین هاست که که باعث فعال شدن روند 
متابولیسم بدن می شود. برای چنین تاثیری توصیه می شود ژالتین همراه 
با میوه های ترش مصرف گردد. اگر در وعده صبحانه ژله را با پرتقال، گریپ 
فوروت، آلو یا توت فرنگی میل کنید، عالوه بر تامین انرژی به سوخت و ساز 

چربی ها نیز کمک کرده اید.
تقویت سیستم ایمنی

 همه ما باید در برنامه غذایی از این منبع ریز مغذی ها اس��تفاده کنیم که 
به خصوص برای کودکان و سالمندان اهیمت زیادی دارد. ژالتین کلسترول 
و چربی ندارد و برای جلوگیری از س��رماخوردگی مؤثر اس��ت زیرا قدرت 

دفاعی بدن را تقویت می کند.

 در این مقاله به یازده خاصیت برتر این میوه زردپوش می پردازیم که دالیل محکم 
و متنوعی برای مصرف آن است. لیمو شیرین ترکیب پرآب و شیرینی از طعم لیمو 
و قند دارد که از آن برای زمستان، میوه پرخاصیتی ساخته است. وقتی می خواهید 
از پالپ های زرد و خوش��مزه ی یک میوه لذت ببرید یا آن را ب��ه آرامی بجوید یا 
می خواهید یک لیوان آب میوه تازه مصرف کنید لیمو شیرین را به شما پیشنهاد 
می کنیم. این میوه عالوه بر تأمین آب مورد نیاز ب��دن می تواند حس تازگی را به 

شما تقدیم کند. در ادامه به خواص اعجاب انگیز این میوه اشاره می شود:
جلوگیری از کم آبی بدن  

 با وجودی که ممکن اس��ت در زمس��تان کمتر بدن مان دچار کم آبی ش��ود؛ اما 
به جای استفاده از آب میوه های صنعتی که چیزی جز قند نصیب بدن نمی کنند، 
توصیه می کنیم در هنگام تشنگی و کم آبی از آب لیمو شیرین استفاده کنید؛ به 
این ترتیب عالوه بر ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای بدن، احتمال ابتال به 

عوارض کم آبی و بی آبی بدن را به حداقل خواهید رساند.
پیشگیری از سرماخوردگی

لیموشیرین متعلق به خانواده مرکبات اس��ت. ویتامین سی موجود در این میوه 
آن را تبدیل به میوه ای ایمنی بخش نسبت به ابتال به سرماخوردگی و زکام کرده 

است.
ایمنی از آرتریت  

ثابت شده اس��ت که ویتامین ث یک حالت دفاعی در برابر آسیب ناشی از التهاب 
بافت ها دارد؛ بنابراین می تواند به شرایطی مانند استئوآرتریت )آرتریت استخوان( 
و روماتیسم کمک کند به خصوص در زمانی که سلول های ایمنی بخش بدن سبب 
ایجاد التهاب در بافت ها شده اند. همچنین لیمو شیرین منبع نسبتا غنی از فولیک 

اسید است که در حمایت از استخوان ها و مفاصل نقش دارد.

کمک به کاهش وزن
امروزه کم نیس��تند افرادی که به دالیلی مایل به کاهش وزن هس��تند؛ بنابراین 
توصیه می کنیم که از لیموش��یرین در برنامه غذایی شان استفاده کنند. در واقع 
لیموشیرین میان وعده ی مناسبی است که می تواند گرسنگی شما را کاهش دهد 
و انرژی مورد نیاز بدن تان را تأمین کرده و سیرتان کند. یک لیموشیرین متوسط 
در حدود ۸6 کالری انرژی دارد. به عالوه اینکه حس ش��ادابی و طراوت را با آب و 

طبیعت پالپی اش برای تان به ارمغان می آورد.
درمان زردی

 لیموشیرین میوه ای است که پزشکان همواره مصرف آن را به مبتالیان به زردی 
)یرقان( توصیه می کنند. علت در حالت خنک کنندگی است که لیموشیرین در 
بدن ایجاد کرده و به این شکل از عالئمی همچون تب و تهوع فرد مبتال می کاهد. 
لیموشیرین غذای سبکی محسوب می شود و راحت هم هضم می شود و بر عملکرد 

کبد اثر مثبت دارد.
 جلوگیری از ابتال به اسکوربوت

همه ما می دانیم که کمبود ویتامین C می تواند منجر به بیماری اسکوربوت شود؛ 
این بیماری عالئم بالینی همچون خونریزی از لثه ها، ترک لب ها، و تب به همراه 
دارد. لیموشیرین منبع غنی از ویتامین سی است که به کاهش این عالئم کمک 

می کند.
محافظت در برابر مشکالت گوارشی

 سوء هاضمه و یبوست دو مشکل رایج در میان مشکالت دستگاه گوارش هستند 
که با مصرف لیموش��یرین تازه از بین می روند. طعم منحصر به فرد لیموشیرین 
باعث تحریک غدد ترش��ح کننده بزاق می ش��ود و آنزیم های تسهیل کننده عمل 
گوارش و هاضمه رها می شوند. به عالوه، لیموش��یرین ترکیبی به نام فالوونوئید 
دارد که میزان سطح صفرا و اسیدهای گوارشی را باال می برد که در نهایت به همراه 

هم به عمل هضم کمک می کنند.
بهبود زخم های گوارشی

زخم های گوارش��ی در مواردی بس��یار دردناکند. آنها می توانند در سراسر معده 
پراکنده باش��ند؛ دوازدهه و مری را ه��م درگیر کنند. لیموش��یرین کمتر حالت 
اس��یدی دارد و محیط روده و معده را قلیایی کرده؛ بنابراین مانع اسیدیته باالی 

معده می شود.
 مبارزه با سرطان

 در این میوه ترکیبی ب��ه نام لیمونوئید وج��ود دارد که گفته می ش��ود بر بهبود 
سرطان های مختلف موثر است.

اختالالت ادراری
لیموشیرین حاوی پتاسیم است که کلیه و مثانه را از سموم پاک کرده و توانایی از 

بین بردن عفونت های مثانه را داراست.
سالمت بخشی به پوست و مو

لیموشیرین در صنایع آرایشی هم پرکاربرد است. عصاره ی لیموشیرین در بسیاری 
از محصوالت آرایشی و بهداشتی برای تقویت مو، درمان موخوره و شوره سر به کار 
می رود. ویتامین ث موجود در لیموشیرین یکی از دالیلی است که پرکاربردبودن 
 آن را برای درخش��ان کردن پوست، روش��ن کردن پوس��ت، کاهش آکنه و لک 

و آب رسانی به پوست توجیه می کند.

نکته ها

دریچه

گرفتگی عضالت پا در شب، گرفتگی شبانه پا نامیده می شود 
و سبب اسپاسم غیر ارادی دردناک، درد یا انقباضات عضالت 
در پاها می شود. در اغلب موارد، گرفتگی عضالت پا در شب 
شامل ماهیچه های ساق پا است اما عضالت در پاها یا ران شما 
نیز ممکن است دچار گرفتگی عضالت ش��ود. درد گرفتگی 

عضالت معموال چند دقیقه طول می کشد.
در برخی از موارد تنها چند ثانیه، ام��ا در برخی موارد تا ۱۰ 
دقیقه طول می کشد. شدت درد متفاوت است. عضله ممکن 
 اس��ت تا ۲۴ س��اعت پس از گرفتگی عضالت پ��ا، دردناک 
باقی بماند. گرفتگی عضالت پا معموال زمانی که شما در حال 
استراحت باشید و اغلب در شب در رختخواب رخ می دهد که 

ممکن است شما را از خواب بیدار کند. 
گرفتگی عضالنی چیست؟

گرفتگی عضله یک انقباض قوی، دردناک و یا محکم ش��دن 
 عضالت به طور ناگهان��ی از چند ثانیه تا چند دقیقه اس��ت. 
و اغلب در پاها رخ می دهد. گرفتگ��ی ماهیچه و یا گرفتگی 
دردناک ماهیچه که اس��ب چارلی نامیده می شود. گرفتگی 

عضالنی گاهی اوقات می تواند در ران یا پا اتفاق افتد.
علت گرفتگی عضالنی چیست؟

علت گرفتگی عضالنی همیش��ه ش��ناخته ش��ده نیست. در 
بس��یاری از موارد گرفتگ��ی عضالت پا در ش��ب بدون هیچ 
 دلیل ش��ناخته ش��ده رخ می دهد و معموال بی ضرر اس��ت. 
به طور کلی، گرفتگی عضالت پا در ش��ب به احتمال زیاد به 
خستگی عضالنی و مش��کالت عصبی مربوط می شود. خطر 
ابتال به گرفتگی پا در شب با سن افزایش می یابد. زنان باردار 
نیز با احتمال باالتری تجربه گرفتگی عضالت پا در ش��ب را 

دارند. 
در موقعی��ت های ن��ادر، گرفتگی عضالت پا در ش��ب با یک 
اختالل زمینه ای مانند بیماری عروق محیطی ) تنگی عروق 
س��بب کاهش جریان خون به اندام (، دیابت یا تنگی نخاعی 

همراه است.
برخی داروها، به خصوص آهن وریدی، استروژن و ناپروکسن 

به گرفتگی عضالت پا در شب مرتبط شده اند.
سندرم پای بی قرار )RLS( گاهی اوقات با گرفتگی عضالت 
 پا در شب اش��تباه می ش��ود اما یک بیماری جداگانه است. 
به طور کلی، درد یکی از ویژگی های اصلی RLS نیس��ت اما 

RLS می تواند علت گرفتگی عضالت پا در شب باشد.
دیگر شرایطی که ممکن است گاهی اوقات با گرفتگی عضالت 

پا در شب همراه باشد ممکن است شامل: 
ورزش - آسیب و یا استفاده بیش از حد از عضالت.

بارداری - گرفتگی عضالت ممکن است به دلیل کاهش مقدار 
مواد معدنی، مانند کلسیم و منیزیم به خصوص در ماه های 

آخر بارداری رخ دهد.
قرار گرفتن در معرض هوای سرد، به ویژه آب سرد.

دیگر شرایط پزشکی مانند مشکالت جریان خون ) بیماری 
ش��ریان محیطی (، بیماری کلیه، بیماری تیروئید و اسکلروز 

متعدد.
ایستادن بر روی یک سطح س��خت برای یک مدت طوالنی، 

نشس��تن برای مدت طوالنی و یا قرار دادن پاها در موقعیت 
های غیراصولی در هنگام خواب.

 نداشتن پتاسیم، کلس��یم و دیگر مواد معدنی در خون شما 
به اندازه کافی.

کم شدن آب بدن ) خش��کی بدن (، که بدان معنی است که 
بدن شما مایع بیش از حد از دست داده است.

اسهال. 
خستگی عضالنی.

آسیب عصب.
آرتروز.

بیماری پارکینسون. 
مش��کالت متابولی��ک مانند بیماری آدیس��ون ) نارس��ایی 
 آدرنال(، س��یروز، پرکاری تیروئی��د ) بیش از ح��د فعال (، 
کم کاری تیروئی��د ) اخت��الالت تیروئید (، بیم��اری مزمن 
کلیه، دیابت ن��وع ۱ و دیابت نوع ۲ اس��ت. علل ن��ادر مانند 
سیروز کبدی، مس��مومیت با سرب، س��ارکوئیدوز ، مصرف 
 برخی از داروه��ا، مانند داروهای فش��ار خ��ون، قرص های 
ضد بارداری، اس��تروئید ه��ا، داروهای کاهنده کلس��ترول، 
دیورتیک های تیازیدی و دیورتیک های موثر بر حلقه نفرون 
در کلیه )قرص آب (، نیفدیپین، س��ایمتیدین، سالبوتامول، 
اس��تاتین، تربوتالین، لیتی��وم، پنس��یالمین و فنوتیازین ها 
)پروکلرپرازین، پرفنازی��ن، کلرپرومازی��ن ( برخی افراد که 

کلیه دیالیزی دارند.
 چگون�ه م�ی ت�وان گرفتگ�ی ماهیچ�ه را زمان�ی که 

اتفاق می افتد متوقف کرد؟
در اینجا برخی از کارهایی که ش��ما می توانید امتحان کنید 

عبارتند از:
کشش و ماساژ عضالت. 

دوش آب گرم یا حمام گرم برای ش��ل کردن عضله و یا قرار 
دادن صفحه گرم روی عضالت نیز می تواند کمک کند.

س��عی کنید از یخ یا بسته سرد اس��تفاده کنید. همیشه یک 
پارچه بین پوست و بسته یخ نگه دارید.

 ،)Tylenol( داروهای بدون نس��خه مانن��د اس��تامینوفن
ایبوپروفن )Advil و موترین( یا ناپروکسن )Aleve( موثر 

است.
نوش��یدن مقدار زیادی مایعات - نوش��یدنی های ورزش��ی، 
از قبی��ل Gatorade اغلب به گرفتگی عض��الت پا کمک 

خواهد کرد.
اگر دکتر شما برای گرفتگی عضالنی دارو تجویز کند آنها را 
دقیقا مصرف کنید. اگر شما هر گونه مشکالت با دارو دارید با 

دکتر خود تماس بگیرید.
برخی از چیزهایی که شما می توانید برای گرفتگی عضالت 

ساق پا را امتحان کنید عبارتند از:
راه رفتن در اطراف و یا آهسته تکان دادن پای خود.

پای خود را خم کرده و سپس به سمت سر خود باال ببرید.
عضله گرفته را با دست های خود و یا با یخ ماساژ دهید.

کش��ش ماهیچه های ساق پا - ش��ما می توانید در حالی که 
نشسته یا ایستاده اید این کشش را انجام دهید

در حال نشسته، پا را مستقیم و سپس به سمت زانو خم کنید. 
 در حال��ی ک��ه در حدود ۲ ف��وت )۰/6 مت��ر( از ی��ک دیوار 

ایستاده اید به جلو به طرف دیوار خم شوید. 
زانوی پای آس��یب دیده را مس��تقیم و پاش��نه آن را بر روی 
زمین نگه دارید. این در حالی که ش��ما زان��وی پای دیگر را 

خم می نمایید. 
اگر ش��ما فکر می کنید دارو عامل گرفتگی عضالنی است با 

دکتر خود مشورت کنید.
نکاتی که می تواند به جلوگی�ری از گرفتگی عضالنی 

کمک کند
نوش��یدن مقدار زیادی آب و مایعات دیگ��ر - به اندازه کافی 
آب بنوش��ید به طوری که ادرار شما زرد روشن و یا مانند آب 

زالل شفاف باشد.
فعالیت هایی که ممکن اس��ت به جلوگیری از گرفتگی 

عضالت پا در شب کمک عبارتند از:
از نوشیدن الکل جلوگیری کنید.

هنگام خواب روی پای خود را بپوشانید.
اطمینان حاصل کنید که شما در حال خوردن 
 غذاهای س��الم ) ب��ه خص��وص در حاملگی ( 

غنی از کلسیم، پتاسیم و منیزیم هستید.
دوچرخه سواری و یا دوچرخه ثابت حالتی 

مانن��د کش��ش ماهیچه های 
ایجاد می کند.

 ماهیچه های خ��ود را هر روز، 
ب��ه خصوص قب��ل و پ��س از 
ورزش و در هن��گام خ��واب 

کشش بدهید.
به طور ناگهان��ی مقدار ورزش 
خ��ود را افزای��ش ندهی��د. 
تمرینات خ��ود را در هر هفته 

کمی اضافه نمایید. 
روزان��ه ی��ک مکم��ل مولتی 

ویتامی����ن مص��رف 
نمایید.

اگر ش��ما در حال 
مصرف داروهایی 

که م��ی توانند 
باع��ث ایج��اد 
فتگ��ی  گ����ر
عضالت پا شود 

دکتر ش��ما ممکن اس��ت داروهای مختلف دیگری را تجویز 
کند.

چه هنگامی باید به دکتر مراجعه کنید
برای اکثر افراد، گرفتگی عضالت پا در شب صرفا اذیت کننده 
است چیزی که شما را با تکان به ندرت از خواب بیدار می کند. 
اما در برخی از موارد، شما ممکن است نیاز دارید به یک دکتر 

مراجعه کنید.
شما باید به دنبال مراقبت های پزشکی فوری باشید اگر:

تجربه دل پیچه شدید و مداوم دارید.
دچارگرفتگی عضالت پا در شب پس از قرار گرفتن در معرض 

سم )مانند سرب( می شوید.
 عملکرد ش��ما در ط��ول روز ب��ه دلیل گرفتگ��ی عضالت پا 

در خواب دچار مشکل می شود.
ضعف عضالنی و آتروفی با گرفتگی عضالت پا توسعه یابد.

نقش تغذیه در گرفتگی عضالت
غذاهایی که به بهبود سریع گرفتگی عضالنی کمک می کند:

غذاهایی حاوی پتاس��یم، یک ماده معدنی که به شکس��تن 
کربوهیدرات و ساخت 

عضله در بدن 

کمک می کند. 
هر وع��ده روزانه غذای با پتاس��یم باال از 

میوه های خشک مانند ) یک لیوان آب گوجه فرنگی، 
 آب مرکبات یا ش��یر، یک تکه از خربزه، پرتقال و یا 
یک موز( می تواند به طرد کردن گرفتگی عضالت 

پا و به جلوگیری از عود کمک می کنند. 
نوشیدن آب بیش از حد به حفظ گردش خون 
کمک می کن��د تا محص��والت ضایعات، عامل 

گرفتگی عضالت از ماهیچه های دفع شود.
غذاهایی که به گرفتگی عضالنی آس�یب 

می زند
 کافئین، معم��وال در قهوه، چای و نوش��ابه یافت 
می ش��ود زیرا م��ی توان��د س��بب گرفتگی های 
محدود رگ های خونی ش��ده و به کاهش 
 گردش خ��ون در عضالت کمک

 می کند.

گرفتگی ماهیچه ی پا در خواب

به این ۵ دلیل ژله مصرف کنید

زبان خوراکی ها 

۱۱ خاصیت برتر لیمو شیرین 
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حصر وراثت
10/261 خان��م زهره رضوانی ریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 41673 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 5077/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان یدا... رضوانی ریزی بشناس��نامه 3 در تاریخ 
91/10/29 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به یک فرزند دختر و یک همسر:1- زهره رضوانی ریزی ش.ش 41673 
)فرزند دختر( 2- فردوس خانم کمالیان کوپایی ش.ش 2127 )همسر( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28160 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/262 آقای س��یف ا... محمدش��ریفی دارای شناس��نامه ش��ماره101 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5194/94 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه یاری رنانی بشناسنامه 4318 در 
تاریخ 64/5/2 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه فرزند پس��ر و یک دختر:1- محمدعلی محمدشریفی رنانی 
ش.ش 18 )فرزندپسر( 2- سیف ا... محمدشریفی ش.ش 101 )فرزند پسر( 3- اسدا... 
محمدشریفی.ش 262 )فرزند پسر( 4- نرگس خاتون محمدشریفی رنانی ش.ش 219 
)دختر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:28161 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/263 آقای محمود یاری)ذینفع( دارای شناسنامه شماره 9091 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5163/94 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عباس یاری رنانی بشناسنامه 4316 در تاریخ 1344/8/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو فرزند پسر و یک دختر:1- حسین یاری رنانی ش.ش 4319 )فرزند پسر( 2- حسن 
یاری رنانی ش.ش 4320 )فرزند پسر( 3-فاطمه یاری رنانی ش.ش 4318 )فرزند دختر( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28163 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/264 آق��ای نادر مظاهری تهرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1764 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 5335/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ین مظاهری تهرانی بشناسنامه 
377 در تاریخ 93/11/21 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر و یک همسر:1- نادر مظاهری تهرانی 
ش.ش 1764 )فرزند پس��ر( 2- علیرضا مظاهری تهرانی ش.ش 2902 )فرزند پسر( 
3- صدیقه رفیعی خوانساری ش.ش 1151 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28164 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/265 آقای ایرج عباسی دارای شناسنامه ش��ماره 1746 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5334/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ارس��الن عباسی بشناس��نامه 1271902151 در تاریخ 
94/4/24 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک مادر و یک پدر:1- فرزانه س��لطانی آش��یانی ش.ش 201 
)مادر( 2- ایرج عباسی ش.ش 1746 )پدر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28165 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/266 خانم سهام علوانی دارای شناس��نامه شماره 538 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5338/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن علوانی بشناسنامه 389 در تاریخ 94/9/5 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه 
فرزند پس��ر و یک دختر و یک همس��ر:1- مناف علوانی ش.ش 854 )فرزند پسر( 
2-نوفل علوانی ش.ش 529 )فرزندپسر( 3- احسان علوانی ش.ش 125 )فرزندپسر( 
4- س��هام علوانی ش.ش 538 )فرزنددختر( 5- فهیمه محمدی ش.ش 350 )همسر( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28166 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/268 آقای محمدحس��ین کاغذگران دارای شناس��نامه ش��ماره 572 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5336/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محترم فروزنده شهرکی بشناسنامه 544 در تاریخ 
94/5/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به سه پس��ر و دو دختر:1- محمدرضا کاغذگران ش.ش 2074 )فرزند پسر( 
2- محمدحسین کاغذگران ش.ش 572 )فرزند پسر( 3- محمدجواد کاغذگران ش.ش 
2760 )فرزند پس��ر( 4- فاطمه کاغذگران 1037 )فرزند دخت��ر( 5- طاهره کاغذگران 
ش.ش 2230 )فرزند دختر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:28168 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/269 آقای مرتضی عنایت دارای شناسنامه شماره 21934 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 5332/94ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان اقدس عنایت دس��تجردی بشناسنامه 15648 در 
تاریخ 83/11/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به سه فرزند پسر و سه فرزند دختر و یک همسر:1- مرتضی عنایت 
ش.ش 21934 )فرزند پس��ر( 2- محمد عنایت ش.ش 19026 )فرزند پسر( 3- جعفر 
عنایت ش.ش 21442 )فرزند پس��ر( 4- فاطم��ه عنای��ت ش.ش 745 )فرزند دختر( 
5- زهرا عنایت ش.ش 57 )فرزند دختر( 6- زهره عنایت ش.ش 19887 )فرزند دختر( 
7- ابراهیم عنایت دستجردی ش.ش 63 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:28162 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
10/270 آقای حسین غفارپور دارای شناسنامه ش��ماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5212/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرادحاصل غفارپور بشناسنامه 707 در تاریخ 94/8/9 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پنج 
فرزند پسر و دو دختر و یک همس��ر:1- حمزه علی غفارپور ش.ش 1 )فرزند پسر( 
2- حسین غفارپور ش.ش 3 )فرزند پسر( 3- هوش��نگ غفارپور ش.ش 18 )فرزند 
پس��ر( 4- محمود غفارپور ش.ش 741 )فرزند پسر( 5- حمید غفارپور ش.ش 1078 
)فرزند پسر( 6- هاجر غفارپور ش.ش 587 )فرزند دختر( 7- فاطمه غفارپور ش.ش 
2314 )فرزند دختر( 8- کتایون کریمیان گل سفیدی ش.ش 761 )همسر( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27224 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

10/271 خانم مریم مشکل گشا جوزدانی دارای شناسنامه شماره 55630 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5089/94ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد مشکل گشا جوزدانی بشناسنامه 
61354 در تاریخ 94/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر و چهار دختر و یک همسر:1- محمدرضا 
مشکل گشا جوزدانی ش.ش 61354 )فرزند پس��ر( 2- علی مشکل گشا جوزدانی 
ش.ش 61355 )فرزند پسر(3- حسین مشکل گش��ا جوزدانی ش.ش 1270424491 
)فرزند پسر(4- زهرا مشکل گش��ا جوزدانی ش.ش 65463 )فرزند دختر( 5- منیژه 
مشکل گش��ا جوزدانی ش.ش 55628 )فرزند دختر( 6- مریم مشکل گشا جوزدانی 
ش.ش 55630 )فرزند دختر( 7- محبوبه مش��کل گشا جوزدانی ش.ش 3212 )فرزند 
دختر( 8- اشرف طائی العرفا ش.ش 457 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:26608 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

10/272 آقای احمد ترابی پوده دارای شناسنامه شماره 1025 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5243/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدیر ترابی پوده بشناسنامه 1801 در تاریخ 94/8/2 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو فرزند پسر 
و چهار فرزند دختر و یک همسر:1- فاطمه صغری جابری ش.ش 1956 )همسر( 2- 
محمود ترابی پوده ش.ش 439 )فرزند پسر( 3- احمد ترابی پوده ش.ش 1025 )فرزند 
پسر( 4- فردوس ترابی پوده ش.ش 48 )فرزند دختر( 5- طاهره ترابی پوده ش.ش 
539 )فرزند دختر( 6- ت��وران ترابی پوده ش.ش 151 )فرزن��د دختر( 7- طیبه ترابی 
پوده ش.ش 1042 )فرزند دختر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف:27233 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
10/273 خانم مریم قاسمی دارای شناسنامه ش��ماره 532 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5236/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد قاسمی بشناسنامه 5 در تاریخ 94/8/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه 
فرزند پس��ر و دو دختر و یک همسر:1- رضا قاس��می ش.ش 1648 )فرزند پسر( 
2- منصور قاسمی ش.ش 451 )فرزند پسر( 3- ناصر قاسمی ش.ش 9906 )فرزند 
پسر( 4- مریم قاسمی ش.ش 532 )فرزند دختر( 5- لیال قاسمی ش.ش 21855 )فرزند 
دختر( 6- رقیه نمدی تودشکچویه ش.ش 6 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:27237 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ 

10/274 شماره ابالغنامه:9410100350101100 ش��ماره پرونده:9409980350100672 
شماره بایگانی شعبه:940793 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: علی فتح آژده فرزند 
قربانعلی به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور:1394/12/02 یکشنبه ساعت 12:00 
محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه3- اتاق ش��ماره333 علت حضور: در خصوص دعوی 
سعید رضائی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 2/160/000/000ریال در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر ش��وید.م الف:25874 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/275 در خصوص پرونده کالس��ه 701/94 خواهان بانک ملت به مدیریت علی 
رستگار دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- زیبا جعفری زفره 2- مجید 
کریمی علویجه تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 94/11/25 ساعت 
16 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:27918 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/276 شماره ابالغیه:9410100361708995 ش��ماره پرونده:9409980361700268 
شماره بایگانی ش��عبه:940298 خواهان/ش��اکی اله یار خان بابا دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم 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( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 2 اتاق ش��ماره 214 ارجاع و به کالس��ه 
9409980361700268 ثبت گردیده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار 
هر مطلبی نفیا یا اثباتا ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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:28142 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراییه 

10/277 شماره نامه:9410113640202613 شماره پرونده:9309983640200010 شماره 
بایگانی شعبه:930010 جناب آقای اکبر کرمی و بهمن ساعدیان فرزند محمود به 
نشانی مجهول المکان بدینوسیله نظر به مجهول المکان بودن شما و باستناد ماده 
73 ق.ا.د.م به شما ابالغ می گردد به موجب دادنامه ش��ماره 9409973640200356 
صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی زرین شهر متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ 

200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خسارت دادرسی وفق تعرفه و 
پرداخت نیم عش��ر اجرایی در حق صندوق دولت می باشید الزم است ظرف ده از 
تاریخ چاپ آگهی در این دفتر حاضر و آدرس دقی��ق خود را اعالم نموده و ضمن 
تحویل نسخه ثانی اجراییه نسبت به اجرای حکم و یا معرفی اموال بالمعارض خود 
جهت استیفای محکوم به اقدام نمایید واال وفق مقررات اقدام می گردد.م الف:1071 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان)زرین شهر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/278 در خصوص پرونده کالس��ه 703/94 خواهان بانک ملت به مدیریت علی 
رستگار دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مجید کریمی علویجه 2- مهین 
رحیمی حاجی آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/11/25 ساعت 
16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.م الف:27919 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/279 شماره ابالغیه:9410100361708848 ش��ماره پرونده:9409980361700429 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940471 خواهان/ش��اکی جاس��م نوری دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم امیر رحمانی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 28 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 
ارجاع و به کالسه 9409980361700429 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/26 
و ساعت 08:15 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم 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:28019 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/280 در خص��وص پرونده کالس��ه 940739 خواه��ان محمدکری��م خان زاده 
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند به طرفیت شیرین حق شناس 
فرزند حس��ن – محمود نصر فرزند نصرا... تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 94/11/26 س��اعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.خواندگان جهت 
استماع شهادت ش��هود در جلسه حاضر ش��وند. م الف:27921 شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/281 در خصوص پرونده کالسه 1616/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بابت سفته به طرفیت جعفر راشدی تنها تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 94/11/27 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28069 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/282 در خصوص پرونده کالسه 1615/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت وحی��د ابراهیمی لنجی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز س��ه شنبه مورخ 94/11/27 س��اعت 10 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28071 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/283 در خصوص پرونده کالسه 956/94 خواهان فتح ا... سلطانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال بابت چک به طرفیت س��عید مرادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/11/28 ساعت 11/15صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:28043 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/284 در خصوص پرونده کالسه 1617/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت فاطمه فتحی هفش��چانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/11/28 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28068 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/285 در خصوص پرونده کالسه 1618/94 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالب��ه چک به طرفیت حس��ین جمالپورثانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/11/28 س��اعت 11 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:28070 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/286 در خصوص پرونده کالسه 957/94 خواهان فتح ا... سلطانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال به طرفیت سعید قاسمی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 94/11/28 س��اعت 11/30صبح تعیین گردیده است با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف28044 شعبه 

14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

10/287 در خصوص پرونده کالسه 941031 خواهان مهدی نمازی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سید حسین حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/11/28 ساعت 9صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27949 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ 

10/288 شماره ابالغنامه:9410100352804290 شماره پرونده:9409980363000953 
شماره بایگانی شعبه:940950 مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی: غالمعلی زارعی 
فرزند اس��ماعیل به نش��انی مجهول المکان تاریخ حضور:1394/11/29 پنجشنبه 
س��اعت 08:30 محل حض��ور اصفهان - خ.چهارب��اغ باال - خ.ش��هید نیکبخت - 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان - طبقه2- اتاق شماره216 علت حضور: 
در خصوص شکایت اکرم فروغی علیه شما دائر بر تهدید و افتراء در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی دراین شعبه حاضر شوید.م الف:27970 شعبه 102 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)102 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

10/290 ش��ماره ابالغیه:9410100351008920 ش��ماره پرونده:9309980351000263 
شماره بایگانی ش��عبه:930296 خواهان/شاکی مسعود عباس��ی دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم محمد- فرحناز مجیدی – افشاری به خواسته مطالبه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 10 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 223 
ارجاع و به کالسه 9309980351000263 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/01 
و ساعت 09:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم 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:28117 شعبه 10 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/291 ش��ماره ابالغیه:9410100351008914 ش��ماره پرونده:9409980351000700 
شماره بایگانی شعبه:940782 خواهان/شاکی جواد الماسی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم زهره ابراهیمی و محس��ن ابراهیمی به خواسته مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 223 ارجاع و به کالس��ه 
9409980351000700 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/01 و ساعت 08:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28119 شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
احضار متهم

10/292 ش��ماره ابالغیه:9410100353505314 ش��ماره پرونده:9409980364900952 
شماره بایگانی ش��عبه:940961 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
به موجب کیفرخواست در پرونده کالس��ه 9409980364900952 برای رحیم نصری 
نصرآبادی به اتهام اعتیاد به شیشه و توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی و نزاع و 
درگیری تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1394/12/1 س��اعت 11:00 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان  بودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد. م الف:27975 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)109 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

10/293 شماره ابالغیه:9410106825307586 ش��ماره پرونده:9409986825300579 
شماره بایگانی ش��عبه:940659 خواهان/ش��اکی عباس راعی دهقی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم مجید علیخانی به خواس��ته مطالبه خسارت دادرسی و 
استرداد مال)منقول( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به 
کالسه 9409986825300579 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/02 و ساعت 
09:30 تعیین شده اس��ت 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/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28002 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

9/154 ش��ماره:72696 خواهان: اعظم الس��ادات فضل اللهی به نشانی اصفهان 
- انتهای خیابان عالمه امین��ی - تلفن:09133647805 خوانده: دفتر مهندس��ی 
نگین به نشانی سپاهان شهر - بلوار غدیر - تعاون 2 - خ ماه شرقی - ک.رسالت 
- بن.بست س��حر - پ49 آقای حامد محمدی و ربابه ابراهیمی و خانمها سحر و 
مهتاب محمدی تلفن:09131094713 خواس��ته دعوی: بازگشت به کار/حقوق و 
مزایا / عیدی و پاداش / حقوق مرخصی / س��نوات خدمت / حق بیمه / سایر محل 
و وقت حضور: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان اصفهان به نشانی 
دروازه ش��یراز - خیابان هزارجریب - خیابان کارگر ش��عبه 8 هیات تشخیص 
ساعت:08:00 روز 1394/10/21 تذکر: خوانده می بایست اصل کارت شناسایی و 
روزنامه رسمی را همراه خود داشته باشد. - اگر نماینده طرفین در جلسه شرکت 
نمایند همراه داشتن معرفی نامه کتبی تام االختیار و کارت شناسایی معتبر الزامی 
است. - خواهشمند است کلیه مدارک مورد اس��تناد خود را برای طرح در جلسه 
هیات تشخیص همراه داشته باشید. م الف:24634 شعبه 8 هیئت تشخیص اداره 

کار و رفاه استان اصفهان 



خبراخبار کوتاه

رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو اصفهان گفت: بازار خودرو کامال راکد 
است و در این برهه زمانی اعطای وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودرو 

بزرگ ترین ضرر برای این بازار بود.
مرتضی گل افشان درباره وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو در 

بدترین وضعیت خود در سال های اخیر قرار دارد و کامال راکد است.
 وی افزود: مراجعات م��ردم برای خرید و فروش خودرو بس��یار کم ش��ده 
و به ش��دت از معامالت خودرو کاسته شده و این نش��ان دهنده بی رونقی و 

کساد در بازار خودرو است.
ریی��س اتحادیه فروش��ندگان و نمایش��گاه داران خودرو اس��تان اصفهان 
 ب��ا اش��اره ب��ه پرداخ��ت وام ۲۵ میلی��ون تومان��ی دول��ت ب��رای خرید 
 خ��ودرو تصریح ک��رد: ای��ن تصمی��م در بره��ه زمان��ی کنون��ی بدترین 

شرایط را برای بازار خودرو رقم زد و به شدت بر رکود در بازار خودرو افزود.
گل افش��ان دلیل دیگر رکود در بازار خودرو را نب��ود قیمت گذاری نهایی و  
دانس��ت و گفت: وقتی مردم در انتظار ثبات در بازار باش��ند و برای خرید و 

فروش مراجعه نداشته باشند و به این ترتیب بازار راکد می ماند.
 وی درب��اره فعالی��ت نمایش��گاه های ب��دون مج��وز و برخ��ورد قانون��ی 
با این نمایش��گاه ها تصریح کرد: در اصفه��ان حدود 60 تا 70 نمایش��گاه 
بدون مجوز فعالیت می کنند که ما در اتحادیه نمایش��گاه   داران با همکاری 
اداره اماکن عمومی به دنبال برخورد قانونی با این نمایشگاه های غیرمجاز 

هستیم.

برنامه خانوادگی  آدینه های شاد ویژه عموم شهروندان از سوی جزیره بازی 
برگزار می شود.

این ویژه  برنامه از روز جمعه 18 دی ماه به مدت هفت هفته در هفت پارک 
شهر اصفهان همراه با برنامه های متنوع برگزار می شود. 

انجام ب��ازی و س��رگرمی و تفریحات س��الم و برگزاری مس��ابقه با حضور 
خانواده ها و همچنین آموزش بازی های  خانوادگی از جمله بخش های ویژه 

برنامه آدینه های شاد است. 
این برنامه در قالب اجرای برنامه های مختلف با توجه به امکانات هر منطقه 

و متنوع و متناسب با آن برنامه ریزی شده است. 
 اولین اجرای این برنامه روز جمعه 18 دی ماه از ساعت 10 تا 1۲ صبح در 
محل پارک آئینه  خانه در منطقه 6 شهرداری اصفهان ویژه عموم شهروندان 

برگزار می شود. 
این برنامه به ترتیب در ایام ۲۵ دی ماه، ۲، 9، 16، ۲3 و 30 بهمن ماه نیز در 
محل پارک رنگ ها، پارک  ناژوان، پارک قلمستان، پارک الله، پارک شهید 

رجایی و پارک آبشار برگزار خواهد شد. 

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی عالوه بر افزایش سرعت، بر دقت و 
امنیت این مهم نیز می افزاید.

به گزارش اداره روابط عمومی ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان، نشس��ت 
مشترک مسووالن ICT  فرمانداری های استان اصفهان و مدیران مخابرات 
شهرستان ها با حضور س��یدرضاعقدایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری اصفهان و رییس ستاد انتخابات استان، حسین کشایی مدیرعامل 
مخابرات اصفهان و مسوول کمیته مخابرات س��تاد انتخابات استان و علوی 

مدیرکل فناوری اطالعات استانداری برگزار گردید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری اصفهان در این جلسه ابراز 
 امیدواری نمود ک��ه با روی کار آم��دن یک مجلس قوی بتوانیم مش��کالت 

حال حاضر کشور را پشت سر گذاشته و رفاه حال مردم را فراهم نماییم.
وی با تأکید بر اینکه برای عبور از مسائل و گردنه های پر پیچ و خم مشکالت، 
حمایت مردم همچون گذشته می تواند راهگشا باشد، اذعان داشت: حکومت 
ما ادامه حکومت پیامبر اعظم)ص( است و با ظهور مهدی موعود)عج( خاتمه 
می یابد.عقدایی مسائل مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات را در انتخابات 
جاری مهم قلمداد نمود و افزود: الکترونیکی شدن 9 کالنشهر در کشور در این 

انتخابات قدمی رو به جلو است.
وی با بیان اینکه اپراتور همراه اول به عنوان تنها اپراتور شعب اخذ رأی در این 
انتخابات، انتخاب گردیده است، اظهار داشت: خوشبختانه پس از بررسی کلیه 

نقاط در استان وضعیت مطلوب ارزیابی شد.
رییس ستاد انتخابات استان از برگزاری هفتگی جلسات این ستاد و ارتباط با 
شهرستان ها از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد و عنوان نمود: از این طریق روند 

فعالیت ستاد انتخابات شهرستان ها نیز به صورت مستمر بررسی می گردد.
وی ابراز امیدواری نمود شور و نشاطی که در کاندید شدن افراد برای انتخابات 

وجود داشت، در مردم نیز دیده شود. 
در این نشست حسین کش��ایی بر اهمیت کیفیت، دقت و سرعت برگزاری 
انتخابات دهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی و پنجمی��ن دوره مجلس 
خبرگان رهبری تأکید کرد و آن را وابس��ته به فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانست.کش��ایی با اش��اره به اینکه هر روز دامنه نفوذ تکنول��وژی و فناوری 
اطالعات بر مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از جمله انتخابات گسترده تر 
می گردد، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک را مؤید این موضوع عنوان 
کرد.وی افزود: انتخابات پیش رو به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و ما 
وظیفه داریم تالش خود را به کار بندیم، تا در بخش ارتباطات و بخش فناوری 

اطالعات زمینه الزم برای این موضوع را فراهم نماییم.
مسئول کمیته مخابرات ستاد انتخابات استان تصریح کرد: طی مدت زمان 
باقیمانده کلیه امور و مسائل را مرور کرده و میزان آمادگی همه ی بخش ها برای 

برگزاری انتخاباتی موفق مشخص گردد.
وی ادام��ه داد: در صورتی که در هر بخش یا نقطه ای ای��راد، نقطه ضعف و یا 
کاس��تی احتمالی وجود دارد باید شناسایی ش��ده و در اولین فرصت ممکن 

برطرف گردد.

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان :

وام ۲۵ میلیونی بزرگ ترین ضربه به 
بازار خودرو بود

پارک های اصفهان با آدینه های شاد 
رنگ و بو می گیرد

دامنه نفوذ تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات؛

 برگزاری انتخابات الکترونیک 
برکسی پوشیده نیست

 اس��تاندار اصفهان گفت: تمام اطالعات و اس��ناد محرمانه 
و غیرمحرمانه مرتبط با آلودگی هوا دراختیار ش��هرداری 
و شورای ش��هر قرارمی گیرد تا مس��ووالن مربوطه بتوانند 

تصمیمات بهتر و سازنده تری بگیرند.
رسول زرگرپور در جلسه بررسی آلودگی کالن شهر اصفهان 
اظهار داشت: تا قبل از سال 9۲ هیچ یک از مسووالن جرات 
نداشتند که مساله آلودگی هوا را مطرح کند زیرا مسووالن 
آن دوره بیان این موضوع را سیاه نمایی می دانستند و در این 

زمینه اطالع رسانی صورت نمی گرفت.
وی با اش��اره به افزایش میزان روزهای برخ��وردار از هوای 
سالم در دو سال اخیر بیان داشت: طی 9 ماهه سال 9۲ در 
شهر اصفهان 7۲ روز هوا س��الم بوده که این میزان با توجه 
به اقدام های انجام شده در 9 ماه ) از فروردین تا پایان آذر( 
امسال به 186 روز افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است.

اس��تاندار اصفهان، این میزان افزایش را حاصل یک طرح 
موفق نسبی در زمینه کاهش آلودگی هوا دانست و افزود: 

این دس��تاوردهای مثبت نیز باید به اطالع مردم برسد که 
مشخص شود فعالیت ها و اقدام هایی در این ارتباط صورت 

گرفته، گرچه کامال ایده آل نبوده، اما ثمراتی داشته است.

وی تصریح ک��رد: هر موضوعی که مطالبه م��ردم، دولت و 
شورای شهر است باید قبل از طرح ساختار و سازمان یافته 
ش��ود و پس از آن با تدوین یک طرح و برنامه منسجم قابل 
ارائه در جلسات و نشست های مشترک باشد.زرگرپور گفت: 
دیدگاه و طرح و برنامه علمی و سیستماتیک الزمه پیگیری 

موضوعات و مسائل مختلف در حوزه شهر و کشور است.
وی خواستار ایفای نقش و وظیفه ش��هرداری اصفهان در 
قبال آلودگی هوا شد و بیان کرد: 6۵ تا 7۵ درصد آلودگی 
هوای اصفهان مربوط به وس��ایل نقلیه است، بنابراین الزم 
است شورای شهر و ش��هرداری در این زمینه مؤثرتر عمل 

کنند.
زرگرپور با بیان اینکه معضل ریزگردها در چند سال آینده از 
آلودگی هوا پیشی خواهد گرفت، افزود: واحدهای تولیدی 
گچ و خاک به عنوان یک��ی از اصلی ترین مولدهای افزایش 
ریزگردها، باید ظرف دو سال آینده تغییر کاربری دهند و 

یا تعطیل شوند.
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استاندار اصفهان:

اسناد محرمانه آلودگی هوا در اختیار شهرداری قرار می گیرد

رییس س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردش��گری گفت: برند  گردشگری 
یک لوگو یا شعار نیس��ت بلکه یک نهاد ملی 
اس��ت که در آن تاریخ و فرهنگ ملی یک کش��ور نهفته و در واقع 
برندینگ فرایندی اس��ت از عناصر متمایز یک مقصد که در ایران 
 پیش��ینه تاریخی، تنوع اقلیمی، ترکیب فرهنگ��ی و آثار تاریخی

 منحصر به فرد را می توان نام برد
به گ��زارش خبرنگار زاین��ده رود، مس��عود س��لطانی فر در آئین 
افتتاحیه  برند ملی گردشگری ایران با اشاره به اینکه مصوبه مجلس 
نمایندگان آمریکا و محدودیت برای اتباع 38 کشور جهان پس از 
سفر به ایران تاکنون هیچ تاثیری در روند ورود گردشگران به کشور 
نداشته است، اظهار داشت: حضور این تعداد میهمان خارجی در 
این جلسه در اصفهان نگین انگش��تری ایران نشان از بی اثر بودن 

مصوبه های محدودیت زا برای ایران می دهد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در حال حاضر هویت اجناس بیش 
 از قیم��ت و کیفیت آن دارای اهمیت اس��ت، اضافه ک��رد: در این 
راستا باید با تولید برندهای ملی نسبت به توسعه صادرات از کشور 

اقدام کنیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه 
با اشاره به جایگاه گردشگری در اقتصاد درگردش جهانی و همچنین 
درآمد ش��ش هزار و میلیارد دالری از این ظرفی��ت در جهان ابراز 
داشت: در این راستا باید سهم کشور ایران از این ظرفیت را ارزیابی 

کنیم و ببینیم در کجای این اقتصاد قرار داریم.

تعریف برند ویژه برای کش�ور بهترین راهکار برای ارتقای 
گردشگری

وی تعریف برند ویژه برای کش��ور را می توان بهترین راهکار برای 
ارتقای گردش��گری عنوان کرد و ادامه داد: برندس��ازی از چندین 
قرن پیش وجود داشته و نماد سازنده صنعت دستی در کشورهای 
صاحب تمدن، روی آن اثر حک می شده است ولی در گردشگری 

به عنوان یک صنعت جدید و نوپا مطرح است.
سلطانی فر با اشاره به اینکه گردشگران امروز بسیار آگاه هستند و 
رقابت در این صنعت بسیار باال است، اظهارداشت: اکنون 70 درصد 
گردشگران بین المللی تنها از 1۵ کشور دنیا دیدن می کنند و بیش 
از یکصد سازمان و کشور در سایر نقاط جهان برای جذب 30 درصد 

باقی مانده در تالش هستند.
وی با اشاره به ویژگی های برند ملی گردشگری ایران تصریح کرد: 
یک برند باید قابل باور باشد و ارزش ها و دارایی های کشور را در نظر 
داشته باشد و وفاداری به برند موجبات توس��عه پایدار را به وجود 
می آورد.رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
افزود: برند گردشگری برندی است توام با احساس خوب و در هنگام 
انتخاب، باید هویت بی نظیر و جذاب در ذهن گردشگران ایجاد کند.

وی تصریح کرد: توافق هس��ته ای چهره صلح طل��ب ایران و پیام 
دوستی ایران را در رسانه های بین المللی طنین انداز کرد و امیدوار 
هستیم این توافق و دستاوردها آغازی برای رشد و توسعه ی بیشتر 
کشور باشد.سلطانی فر با اش��اره به صنعت گردشگری در طول دو 
سال گذشته گفت: صنعت گردشگری ایران در دولت تدبیر و امید 

با رهنمودهای مقام معظم رهبری و رویکرد شخص رییس جمهور 
و تعاملی که بین همه دس��تگاه ها و بخش خصوصی وجود دارد با 
رشد 3 برابری حرکت خود را آغاز کرده است و با تالش و اهتمام و 
کوشش همه مدیران دولتی و فعاالن بخش خصوصی برآن است که 

به اهداف تبیین شده در سند توسعه ۲0 ساله دست یابد.
وی با اش��اره به اینکه وفاداری به برند موجب بازاریابی می ش��ود، 
گفت: توسعه صنعت گردش��گری نیازمند جذب بازارهای جهانی 
است و این برند باید موجب رشد گردش��گری و رونق گردشگری 
ایران شود. ما نیازمند برندی هدفمند و پایدار هستیم. برندی که 
بتواند مسافر آگاه امروز را با ارزش های کشور آشنا و خدمات مطلوب 
را نمایش دهد.رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اضافه کرد: برند  گردشگری یک لوگو یا شعار نیست بلکه یک 
نهاد ملی اس��ت که در آن تاریخ و فرهنگ ملی یک کشور نهفته و 
در واقع برندینگ فرایندی است از عناصر متمایز یک مقصد که در 
ایران پیشینه تاریخی، تنوع اقلیمی، ترکیب فرهنگی و آثار تاریخی 

منحصر به فرد را می توان نام برد.
فریدون اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز در 
ادامه این همایش  یکی از مهم ترین مسائل در توسعه گردشگری 
توجه به زیرس��اخت های نرم افزاری آن دانس��ت و اظهار داشت: 
هدف این همایش حرکت به سمت تبیین اصول طراحی برند ملی 
گردشگری ایران است که امیدواریم باشکوه فراوان و با محتوای عالی 

راهکارهای طراحی برند ملی گردشگری ارائه شود.
وی با بیان اینکه مهمانان خارجی این همایش از 1۲ کشور خارجی 

به اصفهان س��فر کرده اند خاطر نش��ان کرد: امیدواری��م در این 
 همایش زمینه تبادل علمی و تبادل تجربی را فراهم کنیم و با نگاه 

توسعه گرایانه در جهت پیشبرد اهداف قدم برداریم.
 مهدی جمالی نژاد، ش��هردار اصفه��ان نیز در ادام��ه این همایش 
 با اش��اره ب��ه اینکه اصفه��ان ق��رارگاه اق��وام و میع��ادگاه ملل و 
ش��هر م��وزه ای دالرام و بسترس��از رواب��ط بین فرهنگ��ی بوده 
و هس��ت، گفت: این ش��هر با به پیوس��تن به ش��بکه ش��هرهای 
خالق جه��ان می توان��د از ظرفیت ه��ای دیگر ش��هرهای جهان 
نی��ز اس��تفاده کند چ��را که ش��هر خالق جهان ش��هری اس��ت 

که همیش��ه ظرفیتی بیش از آنچه همیش��ه تص��ور می کرده ایم 
داش��ته باش��د و در آن اش��تراک گذاری تج��ارب و دان��ش، 
 مطالع��ات، تحقیق��ات، ادغ��ام کام��ل فرهن��گ و معنوی��ت، 

تقویت همکاری و توسعه دیپلماسی صورت بگیرد.
وی ارائه ش��اخص ها و راهکارهای طراحی برند ملی گردشگری، 
تبیین موان��ع و اس��تانداردهای طراحی برند گردش��گری و ارائه 
تجربیات موفق بین المللی در زمینه برندس��ازی گردشگری را از 
اهداف این همایش دانس��ت و خاطر نش��ان کرد: امیدوارم اهداف 

تعیین شده این همایش تحقق یابد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

نیازمند برندی هدفمند و پایدار هستیم

برخورد با کافی شاپ عرضه معجون آغشته به مواد مخدرامسال بیش از 11 هزار کارگر در استان اصفهان بیکار شدند
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: در وضعیت اقتصادی 
شکننده ترین حالت را داریم و در سال جاری بیش از 11 هزار تعدیل نیرو در استان 

روی داده و معضل بازنشستگان صندوق فوالد نیز نیازی به تشریح بیشتر ندارد.
 اتاق بازرگانی میزبان نشس��ت هم اندیش��ی انجمن کارفرمایان ایران، قائم مقام 
سازمان تامین اجتماعی کشور، اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی و مدیران استانی 

اداره کار و تامین اجتماعی بود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در ابتدای این نشست گفت: استان اصفهان از دیرباز 
استانی پرکار و صنعتی بوده و س��ابقه روابط خوب کارگر و کارفرما در این استان 
قدمتی زیاد دارد، سال ها کارگر و کارفرما در این اس��تان برادر بوده  اند و مدیران 
دولتی استان نیز در این مدت تعامل خوبی با فعاالن اقتصادی داشته و از ایشان 
تشکر می کنیم اما با این وجود باید عرض کنیم متاسفانه دردی از ما دوا نمی شود.

 ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان در ادامه تاکی��د ک��رد: دولت تدبی��ر و امید 
در این سال  ها با شعارهایش ما را امیدوار کرد و عمده مسائل دولت در این دو سال 
به کارهای سیاست خارجی گذش��ت ولی هنوز مسائل اقتصاد بر جای خود باقی 

مانده است.
به گفته رییس انجمن کارفرمایان کش��ور اصفهان هش��ت هزار واحد صنعتی و 
بیش از یک میلیون مستمری بگیر بیمه در استان وجود دارند و استانی که قطب 
تولید فوالد و مصالح ساختمانی است نباید وضعیتی این چنین داشته باشد.سهل 
آبادی وضعیت فعلی اقتصاد را به بیماری تشبیه کرد که در CCU بستری شده 
و مسووالن دولتی هر از چندگاهی با یک سیلی، وضعیت هوشیاری وی را بررسی 
می کنند.وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که مش��کالت موج��ود میان تامین 

اجتماعی و کارفرمایان در چنین جلساتی حل شود.

تعدیل 11 هزار نیروی کار در استان اصفهان
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: در 
این سال  ها تالش کردیم برای بهبود وضعیت کار و کارگر، سه جانبه گرایی را به 
طور جدی دنبال کنیم و استان اصفهان در این امر باالترین سطح تعامل را بین سه 
ضلع این مثلث ایجاد کرده است. غالمعلی قادری مطالبه گری را حق تشکل های 
کارگری و کارفرمایی دانست و تصریح کرد: بر اساس همین مطالبه گری کارفرمایان 
در استان توانسته ایم در ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قدم های 

مهمی برداریم و اصفهان رتبه یک عملکرد در این حوزه را از آن خود کرده است.
وی در ادامه به تشریح مشکالت اقتصادی اصفهان در حوزه کار پرداخت و گفت: 
در وضعیت اقتصادی شکننده ترین حالت را داریم و در سال جاری بیش از 11 هزار 
تعدیل نیرو در استان روی داده و معضل بازنشستگان صندوق فوالد نیز نیازی به 

تشریح بیشتر ندارد.

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه 
نیروی انتظامی اس��تان اصفهان نیز به دنبال شدت 
ورود مواد مخدر به استان اقدامات خود را تشدید کرده 
است، گفت: در این راستا می توان به افزایش عملیات 
در بیابان ها و نقاط مرزی استان اشاره کرد که موفقیت های زیادی نیز 

به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، س��ردار عبدالرضا آقاخانی در نشست 
خبری با خبرنگاران با اشاره به افزایش ۴3 درصدی کشفیات سرقت 
در اس��تان اصفهان طی 9 ماه گذشته اظهار داش��ت: امسال در مورد 
دس��تگیری ها با افزایش دو درصدی در حوزه جرایم خشن نسبت به 

سال گذشته روبرو بوده ایم.
 وی در ادامه با اشاره به کشف ۲7 تن مواد مخدر از ابتدای سال جاری 
در استان اصفهان افزود: در این راستا با توجه به اینکه در مدت زمان 
طوالنی مواد مخدر افغانستان در انبارها انباشت شده است و در حال 
حاضر این مواد به سمت کشور روانه ش��ده ورود مواد مخدر به استان 

اصفهان شدت یافته است.
 فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان در ادامه با اش��اره به اینکه نیروی 
انتظامی استان اصفهان نیز به دنبال شدت ورود مواد مخدر به استان 
اقدامات خود را تش��دید کرده اس��ت، گفت: در این راس��تا می توان 
به افزایش عملیات در بیابان ها و نقاط مرزی اس��تان اش��اره کرد که 

موفقیت های زیادی نیز به دنبال داشته است.
 وی همچنین کشفیات مواد مخدر در استان اصفهان را سه تن اعالم 

کرد و افزود: در آخرین عملیات نیز طی ۲۴ ساعت گذشته محموله ۴1 
کیلویی هروئین در مسیر اصفهان – تهران که توسط زن و شوهری به 
وسیله خودروی پارس حمل می شد کشف و سرنشینان نیز دستگیر 
شدند. س��ردار عبدالرضا آقاخانی در ادامه با اش��اره به اینکه در حال 
حاضر نظارت بر نامگذاری رس��توران ها و کافی شاپ ها در دستور کار 
قرار گرفته است، ادامه داد: از این رو باید توجه داشته باشیم که اخیرا 
برخی از این مراکز از عناوین غربی استفاده کرده که ما آنها را شناسایی 

و برخورد می کنیم.
 عرضه مواد مخدر در کافی شاپ ها در قالب نوشیدنی

 وی همچنین از کشف عرضه مواد مخدر در قالب معجون نوشیدنی در 
یکی از کافی ش��اپ های اصفهان خبر داد و افزود: در این راستا نیروی 
انتظامی پیگیری های الزم را انجام داده و به دستور دادستان کل کشور 

این کافی شاپ پلمپ شده است.
 فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه نیروی 
انتظامی استان اصفهان در نظر دارد در سال جاری با تشکیل کمیته 
ویژه نس��بت به پیگیری و نهایی کردن تمام پرونده های جرایم خشن 
اس��تان اقدام کند، اضافه کرد: تا پایان سال هیچ پرونده  نا فرجامی در 

حوزه جرایم خشن در استان اصفهان نخواهیم داشت.
  وی با اشاره به تشکیل س��تاد امنیت انتخابات در اس��تان اصفهان از

 یک ماه گذشته تاکنون گفت: در این راستا در استان اصفهان حدود 
1۵ هزار نیروی انتظامی در حالت آماده باش قرار گرفته اند و از همین 

االن می توان سالمت انتخابات را تامین کرد.

عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری شورای شهر:

۳۰۰ اتوبوس شهری در اصفهان زمین گیر شد
 عضو کمیس��یون حمل و نقل، ش��ورای ش��هر اصفهان 
گفت: بیش از 300 دستگاه اتوبوس در جایگاه قلعه شور 
زمین گیر شده و 600 دستگاه اتوبوس نیز در ناوگان حمل 

و نقل عمومی شهر باالی 10 سال سن دارند.
ابوالفضل قربانی در جلس��ه بررس��ی آلودگی کالن شهر 
اصفهان اظهار داشت: نرخ گازوئیل برای اتوبوس های شهر 
بالغ بر 3۲6 تومان است اما نرخ گازوئیل برای کامیون ها 
در بیابان 300 تومان  و این در حالی که توس��عه حمل و 
نقل عمومی در شهر امری مهم است و نرخ سوخت برای 

اتوبوس ها در درون شهر باید ارزان باشد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مطالع��ه جامعی بای��د در زمینه 
مشکالت ایجاد شده در اصفهان انجام شود که چرا چنین 
وضعیتی در اصفهان ایجاد شده است، اظهار کرد: مساله 
خمینی ش��هر، اسید پاش��ی، آلودگی هوا و موارد دیگر از 

جمله مشکالتی است که در اصفهان به وقوع پیوست.
قربانی اضافه کرد: امکانات موجود در اصفهان و موقعیت 
جغرافیایی آن به لحاظ مسائل مختلف پاسخگوی نیاز های 
اصفهان نیست.عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست 
و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: تمام اقداماتی که از سوی مسئوالن در سطح کشور 
انجام می شود باید در راستای رعایت حقوق مردم باشد اما 
مردم در برخی از زمان ها رفتار هایی مشاهده می کنند که 

سبب بی اعتمادی آنها می شود.

باید از شماره گذاری ۷۰۰ خودرو ممانعت شود
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان نیز 
در این جلسه گفت: اصالح سیستم حمل و نقل عمومی و 
حذف خودرو های فرسوده در راستای کاهش آالینده های 

جوی امکان پذیر است و باید این مهم صورت بگیرد.
س��ید احمدعلی عاملی با اش��اره به اهمیت اجرای طرح 
جامع کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: آلودگی هوا به عنوان 
یکی از مهم ترین معضالت و مشکالت زیست محیطی در 
اصفهان تلقی می ش��ود.وی اضافه کرد: در تقسیم بندی 
باید قدر السهم آالینده ها اعم از خودرو ها، سواری باری، 
اتوبوس ها، مینی بوس ها و موتور سیکلت ها، صنایع آالینده 
کوچک و بزرگ، فوالد،ذوب آهن، نیروگاه های تولید برق 

باید مشخص شود.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: همچنین آالینده های بخش مولد صنعتی 

استان در تولید نا خالص ملی باید مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه تغییر در حجم آالینده های ذکر شده 
سخت و شاید غیر ممکن باشد، ادامه داد: اصالح سیستم 
حمل و نقل عمومی و ح��ذف خودرو های فرس��وده در 
راستای کاهش آالینده های جوی امکان پذیر است و باید 

این مهم صورت بگیرد.
عاملی با بیان اینکه بر اس��اس آمار ارائه ش��ده توس��ط 
پلیس راهور، روزانه بی��ش از 700 خ��ودرو در اصفهان 

شماره گذاری می ش��ود که باید در راستای کاهش ورود 
خودرو ها به شهر اقدام ش��ود، تاکید کرد: همچنین باید 
در راستای ورود موتور س��یکلت های برقی، دوچرخه ها و 

پیاده راه ها اقدامات الزم صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه همچنین بنزین یورو ۴ باید به صورت 
کامل در استان اصفهان توزیع شود، افزود: از ورود روزانه 
بیش از 700 خودرو و شماره ش��دن آن در اصفهان باید 

جلوگیری شود.
دوچرخه سواری را باید همچون گذشته در اصفهان 

احیا کرد
عضو کمیس��یون امور اقتصادی، گردش��گری و حقوقی 
شورای اس��المی ش��هر اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
رسیدگی به وضعیت پیادهرو  ها و استفاده از دوچرخه در 
سطح شهر باید برای کاهش مشکالت زیست محیطی در 
اولویت قرار بگیرد و همچون گذشته دوچرخه سواری احیا 
شود. سردار کریم نصر اصفهانی  با اشاره به ضروت توسعه 
حمل و نقل عمومی در اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری 
تمام توان خود را روی توسعه حمل و نقل عمومی در شهر 
گذاشته است.وی با بیان اینکه مشکالت مترو و تراموا باید 
برطرف ش��ود و راهاندازی تراموا و قطارشهری به منظور 
توس��عه حمل و نقل عمومی باید در اولویت قرار بگیرد، 
اضافه کرد: رس��یدگی به وضعیت پیادهرو  ها و استفاده 

از دوچرخه در سطح شهر نیز باید در اولویت قرار بگیرد.

زاینده 
رود:

زاینده 
رود:



13روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1769 | سه شنبه 15 دی 1394 | 24  ربیع االول 1437

Society,Cultural  Newspaper No .1769 |  January 5 .2016 |16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

مسووالن باش��گاه پرس��پولیس در اندیش��ه جذب دروازه بانی هستند 
 ک��ه بتوان��د به عنوان س��نگربان ش��ماره ی��ک از دروازه ای��ن تیم در 
 نی��م فص��ل دوم لیگ حفاظ��ت کند. ای��ن تی��م دو دروازه بانش را در 

یک روز از دست داد.
 تی��م فوتبال پرس��پولیس در ش��رایطی نی��م فص��ل اول رقابت های

لیگ برتر را به پایان برد که در برخی از بازی ها به خاطر اش��تباهات 
دروازه بانانش امتیازات را از دس��ت داد. حتی این تیم به خاطر اشتباه 

دروازه بان جوانش جام حذفی را هم از دست داد.
ب��ه همین خاطر و با فرا رس��یدن زمان نق��ل و انتقاالت نیم فصل دوم 
لیگ برتر، مس��ووالن باش��گاه در اندیش��ه جذب دروازه بانی بودند که 
بتوانن��د وی را ب��رای نیم فص��ل دوم به خدمت بگیرن��د. در این میان 
 برانک��و ایوانکوویچ بارها در مصاحبه هایش از سوش��ا مکانی به عنوان 
دروازه بان ش��ماره یک ی��اد و تاکید کرد او مرد اول دروازه س��رخ ها 

خواهد بود.
 ش��اید به همی��ن خاطر ب��ود که مس��ووالن باش��گاه ایم��ان صادقی 
دروازه ب��ان دوم تیم ش��ان را به تی��م خونه به خونه بابل فرس��تادند 
 و انتق��ال او قطع��ی ش��د. مص��ادف ب��ا همین اتف��اق  سوش��ا مکانی 

دروازه بان مورد اطمینان برانکو هم بازداشت شد.
آن جور که از اخبار بر می آید  مشکل سوشا مکانی که باعث بازداشت 
 وی ش��ده اس��ت خیلی به انتش��ار تصاویر او در فضای مجازی مربوط 

نمی شود و مشکل دیگری باعث بازداشت او شده است.
به همین خاطر مس��ووالن باش��گاه پرسپولیس قصد دارند نام وی را از 
فهرس��ت بازیکن��ان برای نیم فصل دوم کنار بگذارن��د و به فکر دروازه 
 بان جدیدی باش��ند. از علیرضا بیرانون��د دروازه بان تیم نفت به عنوان 
جدی ترین گزینه حضور در پرس��پولیس نام برده می ش��ود که البته 
مسووالن باش��گاه نفت اعالم کرده اند حاضر نیستند این بازیکن را به 
پرسپولیس بدهند.با این حال کادر فنی و مسووالن باشگاه پرسپولیس 
در حال بررسی گزینه های مورد نظرشان برای نیم فصل دوم هستند.

علیرضا منصوریان سرمربی نفت تهران تاکید می کند به هیچ وجه وحید امیری 
و علیرضا بیرانوند دو بازیکن ملی پوش خود را از دست نخواهد داد.

علیرض��ا منصوریان که در فصل نقل و انتق��االت بازیکنان پرتعدادی از تیمش 
مورد درخواس��ت باش��گاه های دیگر هس��تند می گوید: اخبار مربوط به عالقه 
باش��گاه های دیگر به بازیکنان��م مخصوصا بیرانوند و امی��ری را خوانده ام ولی 
 از همین ج��ا و از تریب��ون ورزش س��ه اعالم می کنم که هیچ باش��گاهی برای 
به خدمت گرفتن امیری و بیرانوند امیدی نداش��ته باش��د چرا که آنها به هیچ 

وجه فروشی نیستند.
او ادامه می دهد: روی اس��م این دو بازیکن برای رفتن، خط قرمز کشیده ام به 
باش��گاه هم اعالم کرده ام که تحت هیچ ش��رایطی این دو بازیکن را از دس��ت 
نمی دهیم. ضمن اینکه هم امیری و هم بیرانوند پیش��نهاد خارجی دارند و اگر 

قرار بر جدایی آنها باشد این اتفاق باید در انتهای فصل رخ دهد.
 وی اف��زود: بیرانون��د و امی��ری بازیکن��ان قدیم��ی نف��ت هس��تند و م��ا در

 نی��م فصل دوم بازی های س��ختی را پش��ت س��ر می گذاریم و قرار اس��ت در 
جام باش��گاه ها هم حاضر ش��ویم و به حضور آنها نیاز داری��م. برای همین هم 
از باش��گاه های محترم خواه��ش می کنم که حتی به ما نام��ه هم نزنند چون 
 پاس��خ ما منفی است.س��رمربی نفت تهران در مورد سیاست های نفت در بازار 
نق��ل و انتق��االت هم می گوید: ما در نیم فصل هی��چ ورودی نداریم و تا جایی 
که امکان داش��ته باشد هیچ بازیکنی را هم از دست نخواهیم داد. البته این به 
مساله به طاقت مالی بازیکنان هم بستگی دارد. باشگاه نفت بد حساب نیست 
و به مرور به باش��گاه پول تزریق می ش��ود. اما این به صب��ر بعضی از بازیکنان 
بستگی دارد که بتوانند با این شرایط کنار بیایند یا نه؟ به هر حال سیاست ما 

در حال حاضر این است که بازیکنی را از دست ندهیم.

محمد حقیقی، قهرمان ووشوی ایران این روزها تنها روی تخت بیمارستان در 
انتظار کمک و بهبودی، شب هایش را به صبح  می رساند.

حکای��ت از آنجایی ش��روع ش��د که ب��رای حضور در مس��ابقات لی��گ برتر با 
مصدومیت از ناحیه انگش��ت پا روبه رو و برای رفع آس��یب دیدگی ناچار ش��د 
چند هفته ای را به اس��تراحت بپردازد، اما در یکی از آخرین ش��ب های س��رد 
پاییزی سال جاری در جاده نجف آباد اصفهان پس از سانحه رانندگی با ضایعه 
نخاعی روبه رو ش��د و ح��اال این روزها تنها روی تخت بیمارس��تان در انتظار 

آینده ای روشن است.
صحب��ت از محم��د حقیقی قهرمان ووش��وی ایران اس��ت. جوان��ی که آینده 
 روش��نی در انتظار او بود، اما تنها ی��ک حادثه آینده او را طور دیگری رقم زد. 
قهرمان ووشوی ایران حاال این روزها تنهای، تنها روی تخت بیمارستان با درد 

دست و پنجه نرم می کند.
حقیقی که این روزها در انتظار شنیدن خبرهای خوب از سوی پزشکان است، 
در گفت وگوی اخیر خود با رس��انه ها از تنهایی های این روزهای خود غمگین 
است. حقیقی در پاسخ به این سوال که آیا از مسووالن فدراسیون و همچنین 
تی��م خود در لیگ برتر کس��ی پیگیر درمان او هس��ت یا خی��ر، گفت: به نظر 
می رسد آنها درگیر هستند و فقط در حد تماس گرفتن و پرسیدن شرایط من 
پیگیری می کنند، اما اینکه از طرف تیم و یا فدراس��یون کس��ی بیاید و کاری 
انجام بدهد، این گونه نبوده و فقط در حد زنگ زدن، احوال  پرس��ی می کنند. 
در این میان حمیدرضا قلی پور لطف زیادی به من داش��ته و چندین بار تماس 

گرفته و کارهای خوبی برای من انجام داده است.
  محمد حقیقی ووش��وکار بیس��ت و س��ه ساله کش��ورمان که امس��ال با تیم 
 رن��گ فیروزه ش��یراز در رقاب��ت های لیگ برتر ش��رکت ک��رده در هفته اول

 رقاب��ت ها به عنوان بهترین بازیکن انتخاب ش��د. او س��ابقه حضور در اردوی 
تیم ملی را دارد و در س��ال های گذش��ته با تیم های ش��هرداری بندرعباس 
و فوالد ماهان س��پاهان نیز در لیگ برتر حضور داش��ته اس��ت. حقیقی طالی 

قهرمانی دانشجویان ایران و قهرمانی کشور را در کارنامه دارد.
 او حاال این روزها امیدوار است هر کسی که از دستش کاری برمی آید برایش 
انج��ام ده��د تا روی پاهای خود بایس��تد و به ورزش حرف��ه ای بازگردد.  تنها  
»کاوی��ان پی«مربی حقیقی اس��ت که پابه پای این قهرم��ان برای بهبود حال 

او تالش می کند.
 امیدواری��م خانواده بزرگ ووش��و و جامعه ورزش برای خارج ش��دن حقیقی 
از این ش��رایط تالش کند تا این قهرمان آینده دار به روزهای روش��ن زندگی 

نزدیک شود.

سیری در دنیای ورزش

بحران قفس توری در تیم سرخ

از باشگاه ها خواهش می کنم به ما نامه نزنند

قهرمان ووشوی ایران، 
تنها روی تخت بیمارستان

مسابقات انتخابی جام جهانی؛ 
رسیدن به آسیا مقدمه ای برای جهانی شدن

لیگ جهانی والیبال با شکل جدید

از مقدماتی های مهم تا المپیک؛

مهم ترین اتفاقات ورزشی سال ۲۰۱۶

المپیک و دومین میزبانی بزرگ 
برزیل

جام ملت های اروپا ؛ 
تورنمنتی در رقابت با جام جهانی

طلسم شکنی در نخستین رقابت سال ۲۰۱۶

لیگ قهرمانان آسیا، حساس تر از ادوار گذشتهحسرت المپیکی شدن یا صعود دوباره

تی��م مل��ی فوتبال ای��ران صدرنش��ین گ��روه D مس��ابقات انتخابی 
ج��ام جهان��ی ۲۰۱۸ - روس��یه و ج��ام ملت ه��ای ۲۰۱۹ - امارات 
 در روزه��ای ۲۴ م��ارس )چه��ارم فرودین م��اه( با هن��د و ۲۸ مارس

)هش��تم فروردین ماه( با عمان در ورزش��گاه آزادی روبه رو می ش��ود 
 ک��ه با کس��ب ۴ امتی��از در این دیداره��ای خانگی، ضم��ن صعود به 
ج��ام ملت های آس��یا، به مرحله س��وم انتخابی جام جهان��ی راه پیدا 
می کن��د.در این مرحله ۱۲ تیم برتر آس��یا در قال��ب ۲ گروه ۶ تیمی 
ب��ه مصاف همدیگر می روند که برخی از این دیدارها در س��ال ۲۰۱۶ 
انجام می ش��ود. در نهایت ۲ تیم برتر هرگروه مستقیم به جام جهانی 
 روس��یه صع��ود می کنن��د و دو تیم س��وم ای��ن گروه ه��ا در دو بازی 
رفت و برگش��ت برابر هم صف آرای��ی می کنند که برنده این بازی در 
رقابت پلی آف با تیمی از قاره دیگر، ش��انس خود را برای رس��یدن به 

جام جهانی امتحان می کند.

با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۶ بازی های 
المپیک برگزار می شود، فدراسیون جهانی 
والیبال برای لیگ جهانی این سال فرمول 
جدیدی طراحی کرد که تیم های شرکت 
کنن��ده در لیگ جهانی فرصت الزم برای 
استراحت و آماده سازی خود برای حضور 
در المپیک را داشته باشند. بر این اساس 
رقابت های امسال در یک دوره یک ماهه 
 و ط��ی روزهای ۱۷ ژوئ��ن تا ۱۷ جوالی 
)۲۸ خ��رداد ت��ا ۲۷ تیرماه( ب��ا فرمول و 
قالب جدید البته تنها در مرحله مقدماتی 
برگزار ش��ود.فرمول جدی��د لیگ جهانی 
مختص س��ال المپی��ک در نظ��ر گرفته 
شده اما سال هاست در رقابت های جایزه 
بزرگ جهان )گراندپ��ری( در حال انجام 
 اس��ت و آزم��ون و خطاهای خ��ود را نیز 
به پایان برده است. بر اساس قالب جدید 
لیگ جهانی، ۳۶ تیم ش��رکت کننده در 

۳ س��طح ۱۲ تیمی  به مص��اف همدیگر 
می روند که در سطح یک ایران با تیم های 
فرانسه، ایتالیا، اس��ترالیا، روسیه، آمریکا، 
برزیل، آرژانتین، صربس��تان، بلغارستان، 
بلژیک و لهس��تان به رقاب��ت می پردازد. 
پ��س از پایان مرحله گروهی، تیم میزبان 
مرحله نهایی، همراه با ۵ تیم برتر جدول 
مقدمات��ی برگزارکنن��ده مرحل��ه پایانی 

مسابقات هستند.
تیم ه��ای والیبال هلند، پرتغ��ال، ترکیه، 
اس��لواکی، ژاپن، ک��ره جنوب��ی، فنالند، 
کوب��ا، کانادا، چی��ن، مص��ر و جمهوری 
چ��ک در س��طح ۲ و تیم ه��ای تون��س، 
ونزوئال، اس��لوونی، قطر، آلمان، مکزیک، 
اس��پانیا، مونت��ه نگ��رو، پورتوریکو، چین 
 تایپه، قزاقس��تان و یونان در سطح ۳ این 
رقاب��ت ه��ا، براب��ر همدیگر ص��ف آرایی 

می کنند.

س��ی و یکمین دوره رقابت های المپیک از ۳۰ ژوئیه تا ۱۵ اوت س��ال ۲۰۱۶ 
)۱۵ تا ۲۵ مردادماه( به میزبانی ش��هر »ریو دوژانیرو«ی برزیل برگزار می شود؛ 
 کش��وری که دو س��ال پیش میزبان مهم ترین تورنمن��ت فوتبالی جهان یعنی 
جام جهانی فوتبال بود.ش��هر »ریو دوژانیرو« در تاریخ ۲ اکتبر س��ال ۲۰۰۹ و 
توسط کمیته بین المللی المپیک، به عنوان میزبان این بازی ها انتخاب شد که 
قرار است ورزشکاران در ۲۸ رشته ورزشی برابر هم صف آرایی کنند. رشته های 

راگبی ۷ نفره و گلف برای اولین بار به برنامه این مسابقات اضافه شده اند.
ورزش ایران در دوره گذش��ته المپیک )۲۰۱۲ - لندن( توسط حمید سوریان، 
 قاس��م رضایی و امید نوروزی )کشتی فرنگی( و بهداد سلیمی )وزنه برداری( به 
۴ مدال طال، س��جاد انوش��یروانی و نواب نصیرش��الل )وزنه برداری(، احس��ان 
حدادی )پرتاب دیس��ک(، صادق گودرزی )کشتی آزاد( و محمد باقری معتمد 
 )تکواندو( به ۵ مدال نقره و احس��ان لش��گری و کمیل قاسمی )کشتی آزاد( و 
 کیان��وش رس��تمی )وزنه برداری( به ۳ مدال برنز دس��ت یافت و در مجموع در 

رده هفدهم جدول رده بندی این رقابت ها قرار گرفت.

 ورزش ای��ران و جه��ان در س��ال ۲۰۱۶ 
ش��اهد مس��ابقات معتبری از جمله مرحله 
 انتخابی و نهایی المپیک ریو، یورو ۲۰۱۶ و 
و  ام��ارات  ملت ه��ای  ج��ام   مقدمات��ی 
جام جهانی روس��یه اس��ت که هیجان های 

بسیاری را به وجود می آورد.
پای��ان روز پنجش��نبه ۱۰ دیم��اه ۱۳۹۴، 
آغ��از رس��می ۲۰۱۶ میالدی بود؛ س��الی 
 ک��ه مهم ترین اتفاقات ورزش��ی در آن رخ 
 می دهد. رقابت هایی که جذابیت ها و خاطرات 
تلخ و ش��یرینی را برای میلیون ها نفر رقم 
می زند و آنها را یا در ورزش��گاه ها و یا پای 

صفحات نمایش میخکوب می کند.
در این بین ورزش دوستان ایرانی از همین 
ابتدای س��ال جدی��د می��الدی، در آرزوی 
تحقق رویاهای خود هستند؛ آرزوهایی که 
با پایان حسرت رس��یدن تیم فوتبال امید 
به المپیک شروع می شود و با طلسم شکنی 
تیم های بس��کتبال، والیب��ال و هندبال در 
رس��یدن به این تورنمنت ورزش��ی بزرگ 

ادامه یافته خواهد یافت.
همچنین موفقیت ورزش��کاران در المپیک 
ریو، رسیدن فوتبالیست ها به جام ملت های 
۲۰۱۹ آس��یا و ش��روع موفق در راه کسب 
س��همیه جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از دیگر  
رویدادهای مهم ورزش��ی در س��ال ۲۰۱۶ 
اس��ت که در زیر به صورت مختصر به آنها 

می پردازیم:

پانزدهمین دوره مس��ابقات جام ملت های اروپا در سال ۲۰۱۶ از ۱۰ ژوئن تا 
۱۰ جوالی )۲۱ خردادماه تا ۲۰ تیرماه( به میزبانی فرانس��ه برگزار می ش��ود، 
مس��ابقاتی که برای نخس��تین مرتبه با حضور ۲۴ تیم و در غیاب تیم مطرح 
هلند انجام خواهد شد.فرانس��ه در تاریخ ۲۸ م��ه ۲۰۱۰ در رقابت با ایتالیا و 
ترکیه برای کس��ب میزبانی یورو پیروز شد . شهرهای بوردو، الن، لیل، لیون، 
مارس��ی، نیس، پاریس، س��نت دنیز، س��ن اتین و تولوز  را برای برگزاری این 
رقابت ها معرفی کرده اس��ت. این س��ومین میزبانی یورو توسط فرانسه است 
زیرا این کش��ور در س��ال های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۴ میزبان این مسابقات بوده و در 
سال های ۱۹۸۴ و ۲۰۰۰ قهرمانی را باالی سر برده است.در این مسابقات که 
از نظر اهمیت با جام جهانی در رقابت است، اسپانیا به عنوان مدافع قهرمانی 
و تیمی که دوبار به طور متوالی جام را باالی س��ر خود برد، به میدان می آید؛ 
آن ه��م در غیاب تیم مطرح��ی همچون هلند. همچنین قهرمان این جام، در 

مسابقات جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۷ - روسیه شرکت خواهد کرد.

شکس��ته ش��دن طلس��م ناکام��ی در 
رس��یدن ب��ه المپیک ب��رای تیم های 
فوتب��ال، والیب��ال و هندب��ال و صعود 
بسکتبال برای دومین دوره متوالی به 
المپیک، آرزوی تمام ورزش دوستان و 
یا حتی مردم ایران اس��ت؛ دیدارهایی 
 ک��ه از م��اه ج��اری ب��ا رقاب��ت تی��م 

فوتبال امید آغاز می شود.
فوتبال کشورمان بعد از صعود و تحریم 
المپیک ۱۹۸۰، دیگر فرصت رس��یدن 
ب��ه ای��ن رقابت ها را به دس��ت نیاورد 
تا المپی��ک ۱۹۷۶ آخرین لقب بگیرد 
که ایرانی ها طعم حضور در مس��تطیل 
س��بز ای��ن تورنمن��ت مه��م را تجربه 
کرده اند. در این شرایط تیم امید برای 
شکستن طلس��م ۴۰ ساله باید جزو ۳ 
تیم برت��ر مس��ابقات قهرمانی زیر ۲۳ 
س��ال آس��یا قرار بگیرن��د؛ دیدارهایی 

 که ط��ی روزه��ای ۱۲ ت��ا ۳۰ ژانویه 
)۲۲ دی ماه ت��ا ۱۰ بهمن ماه( در قطر 
برگزار و نخستین مسابقه مهم در سال 

جدید میالدی محسوب می شود.
ش��اگردان محم��د خاکپ��ور در غیاب 
س��تارگانی از جمل��ه س��ردار آزمون و 
علیرضا جهانبخش، در مرحله گروهی 
به مصاف قطر میزبان جام، س��وریه و 
چی��ن می روند و در ص��ورت موفقیت 
در ای��ن مرحل��ه به جم��ع ۸ تیم برتر 
مس��ابقات راه پیدا می کنن��د. مرحله 
یک چهارم نهایی به صورت تک حذفی 
برگزار می ش��ود و در نهایت تیم پیروز 
به نیمه نهایی می رسد. تیم ها ی برنده 
نیمه نهایی، ضمن رس��یدن به فینال، 
المپیکی می ش��وند و تنها برنده دیدار 
 رده بندی، ج��واز حض��ور در برزیل را 

به دست خواهد آورد.

اما در والیب��ال که از المپی��ک ۱۹۶۴ توکیو، وارد 
عرصه این رقابت ها ش��د، ایران تا به امروز حسرت 
حض��ور در این مس��ابقات را بردل داش��ته اس��ت. 
والیبالیس��ت های کش��ورمان در نخس��تین رقابت 
مقدماتی المپیک ریو با هدایت اسلوبودان کواچ در 
جام جهان��ی ناکام ماندند ام��ا امیدوارند با هدایت 
رائول لوزانو در رقابت هایی که از ۱۴ می تا ۵ ژوئن 
)۲۴ اردیبهش��ت  تا ۱۵ خردادم��اه( در ژاپن برگزار 
می ش��ود، در بین ۳ تیم برتر ج��ام قرار گرفته و یا 
بهترین تیم آس��یایی ش��وند، تا به المپیک برسند. 
شاید رقابت با تیم های استرالیا، ژاپن و کره جنوبی 
برای بهترین تیم آسیا شدن راحت تر از قرار گرفتن 

در بین ۳ تیم برتر این تورنمنت ۸ تیمی باشد.
دیگ��ر ورزش گروه��ی ای��ران که حس��رت حضور 
در المپی��ک را دارد، هندب��ال اس��ت؛ تیمی که در 
مسابقات قهرمانی هندبال آسیا عملکرد درخشانی 
داش��ت اما با شکس��ت برابر تیم چن��د ملیتی قطر 
نتوانس��ت قهرمان قاره کهن ش��ده و تنها سهمیه 
صعود مس��تقیم به این تورنمنت معتبر را به دست 
 آورد.ح��اال هندبالیس��ت ها بای��د در تورنمنتی که

۷ ت��ا ۱۰ آوریل )۱۷ تا ۲۰ اردیبهش��ت ماه( انجام 
می شود، به مصاف رقیبان خود رفته تا شانس خود 
جهت صع��ود به المپیک برای نخس��تین مرتبه را 
امتح��ان کنند. در این رقابت ه��ای انتخابی که در 
قال��ب ۳ گروه چهار تیمی و با حضور تیم های نایب 
قهرمان و س��وم قاره های مختلف برگزار می ش��ود، 
دو تیم برت��ر هر گروه جواز حض��ور در المپیک را 

کسب می کند.
بسکتبالیس��ت ها نی��ز مانند والیب��ال و هندبال در 
نخس��تین مس��ابقه انتخابی که همان رقابت های 
قهرمانی آس��یا بود و تنها تی��م قهرمان به المپیک 
می رس��ید، ن��اکام ماندن��د تا برای س��ومین صعود 
به المپی��ک و دومین دوره متوال��ی حضور در این 
 مس��ابقات، چش��م به مس��ابقاتی بدوزند که از روز

۵ تا ۱۱ جوالی )۱۵ الی ۲۱ تیرماه( انجام می شود. 
این رقابت ها با حضور ۱۸ تیم  از قاره های مختلف، 
در قالب ۳ گروه ۶ تیمی و به میزبانی س��ه کش��ور 
)هنوز مش��خص نشده( برگزار می شود که تیم برتر 

هر گروه به المپیک می رسد.

س��همیه ۱+۳ ایران در لیگ قهرمانان آس��یا باعث 
ش��ده ک��ه تیم نفت ته��ران بازهم رقاب��ت ها را با 

حضور در مرحله پلی آف آغاز کند. 
در  بهمن م��اه(   ۲۰( روز  تهران��ی  تی��م   ای��ن 
ورزشگاه آزادی میزبان تیم الجیش قطر است که این 
 روزها شرایط بسیار خوبی در لیگ این کشور عربی 

دارد. 
 البت��ه پی��روزی نف��ت براب��ر الجیش از یک س��و 
باعث صعود این تیم به مرحله گروهی می ش��ود و 
از س��وی دیگر با حفظ ۴ سهمیه ایران در مرحله 
گروه��ی، کمک ش��ایانی ب��ه حفظ و ی��ا ارتقای 
سهمیه های ایران در دوره های بعدی این جام دارد 
اما حذف نفت، ش��اید باعث کاهش س��همیه های 
کش��ورمان در این رقابت مهمی باشگاهی در آسیا 

شود.
در مرحل��ه گروه��ی و در غی��اب س��رخابی های 
 پایتخ��ت، تیم ه��ای س��پاهان اصفه��ان قهرمان 
و تراکتورسازی تبریز نایب قهرمان لیگ چهاردهم 
 و ذوب آه��ن اصفه��ان در مرحل��ه گروه��ی که از 
آغ��از  اس��فندماه(   ۴( فوری��ه  س��وم  و   بیس��ت 
می ش��ود، ب��ه مص��اف حریف��ان خ��ود در غ��رب 
 آس��یا می روند، رقاب��ت هایی که از یک س��و برای 
 اعتب��ار ای��ن تیم ها و از س��وی دیگر ب��رای حفظ 
 یا افزای��ش س��همیه های ایران اهمیت بس��یاری 

دارد.
تیم ه��ای ب��ا   A گ��روه  در  اصفه��ان   س��پاهان 

النص��ر امارات، لوکوموتیو ازبکس��تان، برنده دیدار 

 االتحاد عربستان - الوحدات اردن روبه رو می شود، 
تی��م ذوب آهن اصفه��ان در گروه B ب��ا تیم های 
 النصر عربس��تان، لخویا قطر، برنده  و برنده دیدار 
بنیادکار ازبکس��تان - الش��باب ام��ارات به رقابت 
می پردازد و تراکتورس��ازی تبریز در گروه C باید 
برابر تیم های پاختاکور ازبکستان، الهالل عربستان 
و برن��ده دی��دار الجزیره امارات - الس��د قطر قرار 

بگیرد. 
البت��ه تی��م نف��ت در صورت صع��ود ب��ه مرحله 
 گروه��ی، در گروه D ب��ا تیم های العی��ن امارات، 
نسف ازبکستان و االهلی عربستان روبه رو خواهد 

شد.
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بازی  های محلیدریچه

موشی از شکاف دیوار کشاورز و همسرش را دید که بسته ای را باز می کردند. 
فهمید که محتوی جعبه چیزی نیست مگر تله موش، ترس وجودش را فرا 
گرفت. به سمت حیاط مزرعه که می رفت، جار زد: تله موش تو خانه است. 

تا به همه اخطار بدهد.
مرغک قدقد کرد و پنجه ای به زمین کش��ید. س��رش را بلند کرد و گفت: 
بیچاره، این تویی که باید نگران باش��ی، این قضیه هیچ ربطی به من ندارد، 
من که توی تله نمی افتم. موش رو به خوک کرد و گفت: تله موش تو خانه 
است. خوک از سر همدردی گفت: واقعا متأسفم. اما کاری به جز دعا از دست 

من بر نمی آید. مطمئن باشید که در دعاهام شما را فراموش نخواهم کرد.
موش س��راغ گاو رفت و او در پاس��خ گفت: به نظرت خطری من را تهدید 

می کند؟
موش س��رافکنده و غمگین به خانه برگش��ت ت��ا یکه و تنها ب��ا تله موش 
 کشاورز روبرو شود. همان شب صدایی در خانه به گوش رسید، مثل صدای 
تله موشی که طعمه ای در آن افتاده باشد. همس��ر کشاورز با عجله بیرون 
دوید تا ببیند چه چیزی به تله افتاده اس��ت؟ اتاق تاریک بود و اوندید چه 
چیزی به تله افتاده، از قضا ماری سمی بود که دمش الی تله گیر کرده بود. 
مار همسر کش��اورز را گزید. کش��اورز بی درنگ او را به بیمارستان رساند. 
وقتی به خانه برگشت تب داشت. خوب همه می دانند که دوای تب سوپ 

جوجه تازه است.
از این رو کشاورز چاقویش را برداشت و به حیاط رفت تا اصلی ترین ماده ی 
سوپ را تهیه کند. بیماری همسرش بهبود نیافت. به همین علت دوستان 
و همس��ایه ها مدام به عیادت او می آمدند. کش��اورز برای تهیه غذای آنها 

خوک را هم کشت.
همسر کشاورز مرد. افراد بسیاری برای مراسم خاکسپاری او آمدند. کشاورز 

برای تدارک غذای آنها گاو را هم سر برید.
پس به یاد داش��ته باش که وقتی چیزی ضعیف ترین ما را تهدید می کند، 

همه ی ما در خطریم.

شعرحکایت

اگر دروغ رنگ داشت
هیچ رنجی بدون گنج نبود...

ولی گنج ها شاید بدون رنج بودند
اگر همه ثروت داشتند

دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پرستیدند
و یک نفر در کنار خیابان خواب گندم نمی دید

تا دیگران از سر جوانمردی
بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند

اما بی گمان صفا و سادگی می مرد...
اگر همه ثروت داشتند

اگر مرگ نبود همه کافر بودند
و زندگی بی ارزش ترین کاال یود

ترس نبود، زیبایی نبود و خوبی هم شاید
اگر عشق نبود

به کدامین بهانه می گریستیم و می خندیدیم؟
کدام لحظه ی نایاب را اندیشه می کردیم؟

و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب می آوردیم؟
آری بی گمان پیش از اینها مرده بودیم...

اگر عشق نبود اگر کینه نبود
قلبها تمامی حجم خود را در اختیار عشق می گذاشتند

اگر خداوند
یک روز آرزوی انسان را برآورده می کرد

من بی گمان
دوباره دیدن تو را آرزو می کردم و تو نیز

هرگز ندیدن مرا
آن گاه نمی دانم

به راستی خداوند کدام یک را می پذیرفت

کاریکاتور )بدون شرح(

جواب سودوکو  شماره 1768سودوکو  شماره 1769 

جواب معما 1768 معما 1769
عبارت مثلی باال کنایه از این اس��ت که کسی را 
به لطایف الحیل تحت تاثیر قرار دهند و آنچنان 
نظر مساعدش را به خود جلب کنند که :» هر چه 
از او بخواهند بکن��د و هرحرفی به او بگویند باور 
نماید و مخصوصا در مورد قس��مت دوم بیشتر 

مواقع استعمال دارد «.
قاپ به معنی : استخوانی خرد در پارچه گوسفند 
و غیره آمده وآن قاپ مورد نظر استخوان پاشنه 
و س��ر زانوی گوسفند اس��ت که با آن قاپ بازی 
می کنند . این بازی اختصاص به افراد و جوانان 
دارد و با آن چند نوع بازی می کنند که اهم آنها 
عبارت از قاپ سرپا که به دوطریقه تیلی و پئی که 

امروزه رواج چندانی ندارد ، و سه قاپ وچهارقاپ 
و جز اینهاست .

بازی س��ه ق��اپ همان ط��وری که از اس��مش 
پیداست ازسه قاپ تشکیل شده وراجع به طرز 
و کیفیت این نوع بازی در مقاله نقش آوردن به 

تفصیل بحث شده است . 
قاپ بازی به این ترتیب اس��ت که مقداری قاپ 
معمول��ی را در وس��ط دایره ای به ش��کل افقی 
می چینند . هر ی��ک از بازیکنان یک ش��اه قاپ 
در میان دو انگشت دست دارند و در خارج دایره 
متناوبا و پشت سر هم با شاه قاپ ها به قاپ های 
وسط دایره می زنند . هر کس توانست قاپ های 

بیش��تری را بزند و از دای��ره خارج کن��د برنده 
شناخته می شود . شاه قاپ بزرگ تر از قاپ های 
معمولی است. و برای آنکه سنگین باشد معموال 
قسمت مقعر وفرو رفته آن را که جیک می گویند 
با سرب پر می کنند و یا به طور کلی آن را سوراخ 
کرده درونش را س��رب می ریزند تا به علت ثقل 
وس��نگینی بتواند قاپ ها را از وسط دایره خارج 
کند . این عمل را بارزدن قاپ و آن قاپ را قاپ پر 

یا قاپ بارزده می گویند .
 به قول نویس��نده معاصر مرحوم جم��ال زاده :

»مردم کهنه قالتاق وکاربر و آزموده و ناقال را نیز 
می گویند : فالنی قاپش پراست «.

- در این معما دوتا ساعت شني داریم که یکي 
3 دقیقه را محاسبه مي کند و یکي 7 دقیقه را ، 
ما مي خواهیم با استفاده از این دوتا ساعت ، 8 

دقیقه را محاسبه کنیم.
  توجه داشته باشید ، از وقتي که هر کدام از این 
ساعت ش��ني ها را فعال کردین، زمان 8 دقیقه 
شما ش��روع مي ش��ود و باید 8 دقیقه را دقیق 

محاسبه کنید ...
 - ی��ک زن و ش��وهر21 س��ال پی��ش زمان��ي 
 که با هم ازداج کردند ، سن شوهر3 برابرسن زن 

بود. 
امروز سن او دو برابر سن زنش است، زن در روز 

عروسي چند ساله بوده است ؟

اول باید کبریت را روشن کنید !!
تا اول کبریت را روشن نکنید که نمي توانید یکي از آنها 

را روشن کنید ...
چون عدد 10 )ده( یک عدد زوج اس��ت نمي توان آن را 
به سه عدد فرد تقس��یم کرد.  اما جهت انجام این کار در 
اس��تکان 1 )یک( مهره ، در لیوان 7 )هف��ت( مهره و در 
 پارچ 2 )دو( مهره قرار مي دهیم و  استکان را داخل پارچ 

مي گذاریم. 
 به این ص��ورت در هر ظرف تعداد مهره ه��ا عددي فرد 
مي شود.  با توجه به اینکه اندازه استکان از پارچ کوچک 
تر است به راحتی آن را داخل پارچ قرار داده و به جواب 

معما مي رسیم.

معما

7 1 8 4 2 9 5 3 6 
3 5 2 8 6 7 4 1 9 
9 6 4 1 3 5 8 2 7 
6 3 5 7 1 2 9 4 8 
1 8 7 6 9 4 2 5 3 
2 4 9 5 8 3 7 6 1 
4 2 6 3 7 8 1 9 5 
8 9 1 2 5 6 3 7 4 
5 7 3 9 4 1 6 8 2 
 

 7  6 2    4 
6   3  1   2 
8    7 4  9  
2    4 5   8 

  3    9   
7 8  9 6    5 

 2  8 5    3 
4   7  2   9 
1    3 9  8  
 

قاپ کسی را دزدیدن 

داستان

رازهای موفقیت در ورزش 

تیراُوِمه )یارآمد (

توپ عربی

بازیکنان به دو گروه مدافع و مهاجم تقس��یم می شوند. گروه مدافع، به 
صورت فشرده در جائی می نشیند و یک فرد ورزیده مسوول محافظت 
از آنها در مقابل گروه مهاجم می گردد. آن گاه گروه مهاجم که در جایی 

پنهان شده، با فرمان جارچی، حمله را شروع می کند.
مهاجمان سعی می کنند که مسئول گروه مدافع را حیران و سرگردان 
کرده و از این طریق به یاران او ضربه بزنند که در صورت موفق بودن آنها، 

افراد نشسته کتک مفصلی خواهند خورد. 
این ضربات ادامه دارد تا زمانی که مس��وول گروه مدافع به یکی از افراد 
مهاجم رسیده و دست خود را روی سر او بگذارد که اصطالحا به آن کچ 
کردن می گویند. با این کار جای دو گروه عوض می شود و بازی تا زمانی 

که بازیکنان احساس خستگی نمایند، ادامه می یابد .

برای بازی توپ عربی از کوچه و یا میدان بهره م��ی برند. در یک طرف 
خانه ای دایره ای شکل به قطر 3 متر به وس��یله آب ترسیم می کنند و 
در طرف دیگر به فاصله 20 الی 30 متر نیز چنین کاری انجام می دهند 
نفرات موجود را به دو دسته تقس��یم کرده و با قرعه گروه اول در داخل 
 خانه اول می ایستند.  دسته دیگر در س��طح کوچه و یا میدان پراکنده 

می شوند، نفرات و گروهی که در درون خانه اول جای گرفته اند.
 به نوبت از درون خط داخل دایره بیرون آم��ده توپ کوچک را با ضربه 
 ای به یک طرف پرتاب می نمایند و سپس با س��رعت شروع به دویدن 
می نمایند تا خود را به خانه دوم برس��انند. همزمان با این کار، چنانچه 
افرادی از آن گروه در خانه دوم بوده باشند با گام های بلند به طرف خانه 
اول می دوند تا خود را بدانجا برسانند.  باالخره گروه رقیب سعی وافری 
می نمایند تا توپ کوچک را به دست آورده تا بدین وسیله کسانی را که 

در حال فرار از این خانه به آن خانه هستند بزنند.
 اگر این خواس��ته و هدف تحقق یابد و توپ به قس��متی از بدن یکی از 
فراریان اصابت کن�د، ج��ای دو گ�روه عوض می شود بدین ترتیب که 
گروه بیرون از خانه به درون خانه می روند و گروهی که تا لحظاتی قبل 
در درون خانه بودند به بیرون آمده و در اطراف پراکنده می شوند و بازی 

به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

رسیدن به آمادگی بدنی و حفظ آن، واقعا کار سختی است. برای بسیاری 
از ما حتی بلند شدن و جدا شدن از تختخواب هم سخت است! چه برسد 
به آمادگی بدن��ی. پس راز افرادی که ورزش به عنوان بخش��ی از برنامه 
زندگی ش��ان اس��ت و آن را به خوبی مدیریت کرده اند، چیس��ت؟ راز 

موفقیت در ورزش چیست؟
به نظر ش��ما، یک برنامه تمرینی یا یک مربی خوب و تمرینات س��خت 
باعث موفقیت در ورزش می ش��ود؟ یا عوامل دیگ��ری نیز نقش دارند؟ 
برای موفقیت در ورزش کارشناس��ان و ورزشکاران موفق برای حداکثر 
 اس��تفاده و نتیجه از تمرینات روزانه نکات مهم و ترفندهایی را آش��کار 
کرده اند. این نکات به ظاهر ساده، از مهم ترین مسائلی است که همه ما 

باید به آن ها توجه کنیم.
1- ثابت قدم باشید

اولین راز را از چیس اس��کوایرز که کارش��ناس هم نیست، می خوانیم. 
 او در گذش��ته از اضافه وزن رنج می برد. این مرد ۴2 ساله می گوید: در

عکس های من در تعطیالت که مربوط به س��ال 2002 اس��ت، هیکل 
مناسبی نداشتم و به ش��کل بدی چاق بودم. من تصمیم گرفت که این 
روند را متوقف کنم، غذاه��ای چرب را حذف ک��ردم و پیاده روی روی 
تردمیل را ش��روع کردم. او موفق ش��د وزنش را کاهش دهد و حتی به 
دویدن ماراتون روی آورد! اولین مسابقه ۵0 مایل ) 80 کیلومتر ( خود را 
در اکتبر 2003 دوید و اولین 100 مایل را هم یک سال بعد از آن انجام 
داد. او بعد از آن چندین 100 مایل و ۵0 مایل، ۵0 کیلومتر را هم دوید!
 اما راز موفقیت او چیس��ت؟ او می گوید: من خیلی س��ریع نیس��تم اما

ثابت قدم هس��تم. ثابت قدمی بهترین راز ب��رای حفظ موفقیت در یک 
برنامه تناسب اندام است.

تمام برنامه را با 20 دقیقه روی تردمیل آغاز کردم. تفاوت بین موفقیت 
من و دیگر افرادی که تالش کرده اند این اس��ت که م��ن هر روز برنامه 
ورزشی ام را انجام می دادم. هیچ برنامه ورزشی مؤثر نخواهد بود تا وقتی 

که شما این برنامه را به طور مداوم انجام ندهید.
2- از یک برنامه ورزشی مؤثر پیروی کنید

شورای ورزش آمریکا پیشنهاد 1000 مربی شخصی که دارای گواهینامه 
از این ش��ورا هس��تند را در خصوص بهترین روش ها برای رس��یدن به 
آمادگی بدنی را بررس��ی کرده اس��ت. 3 پیش��نهاد مهم آنها: تمرینات 

قدرتی، تمرینات اینتروال و تمرینات هوازی است.
تمرینات قدرتی: حتی 20 دقیق��ه در روز و دو بار در هفته به قدرت کل 
بدن کمک می کند. تمرینات تناوبی یا اینتروال: سدریک برایانت، مدیر 
ارشد علمی شورای ورزش آمریکا می گوید: در ابتدایی ترین شکل آن، 
تمرینات تناوبی باید شامل راه رفتن به مدت دو دقیقه، دویدن به مدت 
دو دقیقه و تناوب این الگ��و در طول مدت تمرین باش��د. این روش در 
برنامه تمرینی بسیار کارآمد و س��ازنده است. افزایش تمرینات هوازی: 
فعالیت ورزشی به مدت ۶0 دقیقه یا فعالیت بدنی از شدت کم به شدت 
متوسط مثل پیاده روی، دویدن، یا رقص نیز  دیگر پیشنهاد این بررسی 

بوده است. 
                                                                                                                                      ادامه دارد..

اگر دروغ رنگ داشتتله موش

قد باالی 180، وزن متناسب ، زیبا ، جذاب و …
این شرایط و خیلی از موارد نظیر آنها ، توقعات من 

برای انتخاب همسر آینده ام بودند.
توقعاتی که بی کم و کاس��ت هم��ه ی آنها را حق 

مسلم خودم می دانستم .
 چرا که خ��ودم هم از زیبایی چیزی کم نداش��تم و

می خواستم به اصطالح همس��ر آینده ام ال اقل از 
لحاظ ظاهری همپایه خودم باشد . 

تصویری خیالی از آن مرد رویاهایم در گوش��ه ای 
از ذهنم حک کرده بودم ، همچون عکسی همه جا 
همراهم بود . تا اینکه دیدار محسن ، برادر مرجان 
، یکی از دوستان صمیمی ام به تصویر خیالم جان 

داد و آن را از قاب ذهنم بیرون کشید.
از ای��ن بهتر نمی ش��د. محس��ن همانی ب��ود که 
می خواس��تم ) البته با کمی اغماض!( ولی خودش 
بود . همان قدر زیبا ،با وقار ، قد بلند ، با ش��خصیت 
و … در همان نگاه اول چنان مجذوبش ش��دم که 
انگار سال ها عاشقش بوده ام و وقتی فردای آن روز 
مرجان قصه ی دلدادگی محس��ن به من را تعریف 

کرد ، فهمیدم که این عشق یکطرفه نیست.
وای ک��ه آن روز ها چق��در دنیا زیباتر ش��ده بود . 
رویاهایم به حقیقت پیوسته بود و دنیای واقعی در 

نظرم خیال انگیز می نمود.
 به اندازه ی��ی که گاهی وقت ها می ترس��یدم نکند

همه ی اینها خواب باشد .
 اما محس��ن از من مش��تاق تر بود و ب��ه قدری در 
وصال مان عجله داش��ت که می خواس��ت قبل از 
رفتن به س��ربازی به خواس��تگاری ام بیاید و با هم 

نامزد بشویم. ولی پدرم با این تعجیل مخالفت کرد 
و موضوع به بع��د از اتمام دوران خدمت محس��ن 

موکول شد.
محسن که به س��ربازی رفت، پیوندمان محکم تر 
شد . چرا که داغ دوری ، آتش عشق را در وجودمان 
ش��عله ورتر کرده بود و اگر قبل از آن هفته یی یک 
بار با هم تماس داشتیم ، حاال هر روز محسن به من 

تلفن می کرد و مرتب برایم نامه می نوشت.
هر بار که به مرخصی می آمد آن قدر برایم سوغاتی 
می آورد که حتی مرجان هم حسودی اش می شد !

اما درس��ت زمانی که چند روزی به پایان خدمت 
محس��ن نمانده بود و من از نزدیکی وصال مان در 
پوست خود نمی گنجیدم، ناگهان حادثه ای ناگوار 

همه چیز را به هم ریخت .
انفجار یک مین باز مانده از جنگ منجر به قطع یکی 
از پاهای محسن ش��د این خبر تلخ را مرجان برایم 
آورد همان کسی که اولین بار پیام آور عشق محسن 
بود . باورم نمی شد روزهای خوشی ام به این زودی 
به پایان رسیده باشند. چقدر زود آشیان آرزوهایم  
ویران شده بود و از همه مهم تر سواالتی بود که مرا 

در برزخی وحشتناک گرفتار کرده بود . 
آیا من از ش��نیدن خب��ر معلولیت محس��ن برای 

خودش ناراحت بودم یا اینکه . . .
آیا محس��ن معلول ، هن��وز هم می توانس��ت مرد 
رویاهایم باشد ؟ آیا او هنوز هم در حد و اندازه های 

من بود ؟!
منی که آن قدر ظاهر زیبای ش��وهر آینده ام برایم 

اهمیت داشت !!

محس��ن را که آوردند هنوز پاسخ سواالتم را نیافته 
بودم و با خودم در کشمکش بودم .

برای همین تا مدت ها ب��ه مالقاتش نرفتم تا اینکه 
مرجان به سراغم آمد .

آن روز مرجان در می��ان اش��ک و آه، از بی وفایی 
من نالید و از غم محس��ن گفت . از اینکه او بیشتر 
از معلولیتش، ناراحت این اس��ت که چ��را من ، به 

مالقاتش نرفته ام .
 مرجان از عش��ق محس��ن گفت از اینک��ه با وجود

 بی وفایی من ، هنوز هم دیوانه وار دوستم دارد و از 
هر کسی که به مالقاتش می رود سراغم را می گیرد.

هنگام خداحافظی ، مرجان بس��ته یی کادو پیچی 
ش��ده جلویم گرفت و گفت: این آخرین هدیه یی 
است که محس��ن قبل از مجروحیتش برایت تهیه 
کرده ب��ود . دقیقا نمی دونم ت��وش چیه اما هر چی 
هس��ت ، محس��ن برای تهیه ی اون ، به منطقه ی 
 مین گذاری شده رفته بود و . . . این هم که می بینی

روی کادوش خون ریخت��ه ، برای این��ه که موقع 
 زخمی شدن ، کادو دستش بوده و به خاطر عالقه ی

 به ت��و ، حاضر نش��ده ب��ود اون رو از خ��ودش دور 
کنه .

بعد نامه ای به من داد و گفت :این نامه رو محس��ن 
امروز برای تو نوش��ت و گفت که بهت بگم :) نامه و 

هدیه رو با هم باز کنی(
مرجان رفت و ساعت ها آن کادوی خونین در دستم 
بود و مثل یک مجس��مه به آن خیره مانده بودم اما 

جرات باز کردنش را نداشتم .
                                                                                         ادامه دارد...

ایستگاه ضرب المثل
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ــه به راحتى از ميان  ــروف به «گربه» ك دزد حرفه اى مع
ــرقت  ــتگيرى راز س ــور مى كرد، پس از دس نرده ها عب

1/5ميلياردى از خانه هاى شمال شهر را فاش كرد.
سال گذشته مردى هراسان با مراجعه به پليس از سرقت 
طالهاى همسرش از خانه شان در شمال شهر خبر داد. 
ــكايتش به پليس گفت: ساعت 10 صبح  اين مرد در ش
براى كارى به سمت سمنان حركت كردم. ساعت 9 شب 
سرايدار خانه با من تماس گرفت و گفت در بالكن خانه ام 
باز است. از آنجا كه مطمئن بودم در را قفل كرده ام سريع 
ــارقان از راه تراس  ــتم و متوجه شدم س به تهران بازگش
ــرم را  ــده و طالهاى همس و تخريب قفل، وارد خانه ش
همراه مقدارى دالر به ارزش 20 ميليون تومان به سرقت 
ــارق  ــايى س برده اند. در حالى كه تحقيقات براى شناس
خانه مرد جوان آغاز شده بود، فرداى آن روز مرد ديگرى 
با مراجعه به پليس از سرقت طالها از داخل خانه اش به 
ــان در محله قيطريه خبر داد. با  ارزش هفت ميليون توم
اعالم دومين شكايت در محدوده شمال تهران، ماموران 

متوجه شدند با سارقان حرفه اى منازل روبه رو هستند.
عبور سارق از ميان نرده ها

ــرقت، مردى  ــت نزديك به يك ماه از ثبت دو س با گذش
ميانسال با مراجعه به كالنترى تجريش از سرقت تمامى 
اموال باارزش خانه اش توسط سارقان ناشناس خبر داد 
ــد: به خارج از كشور سفر كردم.  و در شكايتش مدعى ش
ــدم قفل در  ــاعتى قبل وقتى به خانه آمدم متوجه ش س
ورودى تراس خانه تخريب شده و افرادى با ورود به اتاق 
ــه محل مخفى  ــم ريخته اند. وقتى ب خواب آنجا را به ه
كردن طالها و سكه هايم رفتم متوجه شدم مقدار زيادى 
ــكه هايم به ارزش 300 ميليون تومان  از جواهرات و س
ــى دوربين مدار بسته خانه  ــت. با بررس سرقت شده اس
توانستم چهره سارق را كه از ميان نرده ها در حال ورود به 
خانه بود، ببينم. با به دست آمدن چهره سارق، تحقيقات 
براى شناسايى او و دو همدست ديگرش كه بيرون از خانه 

مراقب اوضاع بودند آغاز شد.
ــاكيان پرونده سرقت از  در حالى كه هر روز به تعداد ش
خانه هاى شمال تهران افزوده مى شد، دوم مرداد امسال 
ــه سارق جوان  مردى با مراجعه به كالنترى قلهك از س
ــرقت طالها و جواهراتش شكايت كرد. مرد  به خاطر س
46 ساله در شكايتش به ماموران گفت: وقتى از سر كار 
ــدم. وقتى به  به خانه آمدم، متوجه باز بودن در خانه ش
داخل خانه رفتم همه جا به هم ريخته بود. نگران طالها و 
سكه هايى كه در خانه بود، شدم و وقتى سراغ گاوصندوق 

ــردن گاو صندوق  ــارقان با باز ك ــدم س رفتم متوجه ش
ــرويس طال، تعدادى گردنبند و  20 پالك آويز، پنج س
ــتبند مرواريد اصل را به ارزش 400 ميليون تومان  دس
ــرقت برده اند. خانه من دوربين مدار بسته دارد. با  به س
ــد، در اين سرقت نيز يكى  بررسى دوربين ها مشخص ش
از سارقان از ميان نرده ها وارد خانه شده بود. همزمان با 
افزايش تعداد شاكيان به هشت نفر و ارزش اموال سرقتى 
ــان، تحقيقات ماموران براى  به بيش از 1/5 ميليارد توم
ــارقان آغاز و تصاوير آنها براى پليس هاى  ــايى س شناس

آگاهى تمام كشور ارسال شد.
دستگيرى گربه

ــارقان  ــاى باند س ــرنخى از اعض ــه هيچ س در حالى ك
ــور وجود نداشت، 24 آذر  ــمال كش خانه هاى وياليى ش
امسال ماموران پليس همدان اعالم كردند، عامل اصلى 
سرقت از خانه هاى شمال تهران را در اين شهر دستگير 
ــن معروف به  ــاله به نام محس كرده اند كه متهم 20 س

«محسن گربه» به تهران منتقل شد.
ــرقت از  ــاله در بازجويى ها با قبول اتهام س متهم 20 س
ــال قبل به تهران  ــهر گفت: از سه س خانه هاى شمال ش
آمدم و در غرب تهران در يك مغازه ساندويچى مشغول 
كار شدم. دو پسر جوان چند بار براى خوردن غذا به مغازه 
آمدند كه كم كم با آنها دوست شدم. چند بارى با اين دو 
ــك روز وقتى در حال دويدن بوديم،  به تفريح رفتم كه ي
من از ميان نرده هاى پارك رد شدم. آنها با مشاهده اين 
ــا اصرار آنها، عنوان كردم  صحنه تعجب كردند. آن روز ب
به خاطر نرمى استخوان هايم به راحتى مى توانم از ميان 
نرده ها عبور كنم و به همين خاطر به محسن گربه معروف 
ــرقت از خانه هاى وياليى  هستم. آنها سپس پيشنهاد س
ــهر را دادند. من هم به خاطر مشكالت مالى،  ــمال ش ش
ــال گذشته با  ــان را قبول كردم. از اسفند س پيشنهادش
ــه مى زديم و خانه هايى را  پرايد من در شمال شهر پرس
كه برق آنها خاموش بود و كسى در خانه نبود، شناسايى 
مى كرديم. بعد از شناسايى خانه ها من از باالى ديوار وارد 

خانه مى شدم.
ــت و به هركدام  ــرقت، فرهاد اموال را مى گرف بعد از س
ــهم خود يك خودرو خريدم و بقيه  ــهم مى داد. با س س
ــود آن را مى گرفتم.  ــداز كرده و س آن را در بانك پس ان
ــرقت ميلياردى از خانه هاى شمال  با اعتراف متهم به س
ــيله ايزدموسى، بازپرس شعبه  شهر او با دستور على وس
ــرقت بازداشت و تحقيقات براى  پنجم دادسراى ويژه س

دستگيرى دو همدست فرارى اش آغاز شد.

خبر

مرد 47 ساله اى به نام حسين كه پدر سه فرزند بود خسته از سر كار به 
خانه خود برگشت. او هنوز وارد ساختمان نشده بود كه زنگ خانه به صدا 

درآمد. حسين به سمت در خانه بازگشت و آن را باز كرد.
 دو جوان موتورسوار كه سر و صورت خود را پوشانده بودند با ضربه چاقو 

قلب او را نشانه گرفتند و به سرعت از محل گريختند. 
ــن صحنه فجيع  ــب با ديدن اي ــاله كه در تاريكى ش خانواده مرد 47 س
ــده بودند بالفاصله پيكر خون آلود پدر خود را  ــت ش دچار ترس و وحش
ــهر نصرآباد در حوالى تربت جام رساندند و تالش پزشكان  به بهدارى ش
ــت داد.با گزارش مرگ  براى نجات او مؤثر نبود و وى جان خود را از دس
اين مرد به پليس، مأموران پليس بالفاصله در محل حاضر و به تحقيقات 

دست زدند.
ــس آگاهى  ــى زاده، مأموران پلي ــرس قل ــتورات تخصصى بازپ ــا دس  ب
ــخت  ــاعت كار س تربت جام در يك عمليات ضربتى پس از دو هزار س
ــرعموى جوان  ــت يافتند كه چهره دو پس ــرنخ هايى دس پليسى به س
ــكار ــده آش ــتگير ش را به عنوان عامالن جنايت از بين 11 مظنون دس

 ساخت.
ــت و در خدمت  ــاله اس ــا قاتل اصلى كه جوانى 21 س با همين يافته ه
ــرعمويش به نام وحيد كه دانشجو بوده  سربازى اش به سر مى برد و پس
ــيكلت را برعهده داشت در اقدامى  و در زمان جنايت رانندگى موتورس

غافلگيرانه دستگير شدند. 
ــرعمويش در تحقيقات ابتدايى دخالت در قتل را نپذيرفتند  اميد و پس
اما وقتى در برابر داليل علمى پليس قرار گرفتند چاره اى جز شكستن 

سكوت و افشاى راز جنايت فاميلى نديدند. 
ــين  ــتور برادرش كه با حس ــان داد اميد با دس ــاخه تحقيق نش اين ش
اختالفات كهنه اى داشت پسرعموى دانشجويش را راضى كرد تا دست 

به اين قتل بزنند.
راز قتل دوم: عجيب اينكه، همزمان كارآگاهان دريافتند ردپايى از اين 
ــود دارد كه يك ماه پيش رخ  دو جوان جنايتكار در جنايت ديگرى وج

داده است. 
ــت مردى از دوستان اميد به طرز  در جنايت دوم كه قديمى تر بوده اس
مرموزى و در سناريوى مشابهى كشته شده بود كه پليس به اين نتيجه 

رسيد عامالن قتل آن مرد نيز اين دو جوان بوده اند.
ــت گفت: برادرم با حسين اختالفات   اميد كه چاره اى جز اعتراف نداش
قديمى اى داشت و از من خواست زهرچشم بگيرم، من نيز پسرعمويم 
ــخصى  را راضى كردم تا همراهى ام كند و چون قبال جنايتى با انگيزه ش

مرتكب شده بودم در صحنه رودررويى با حسين نيز وى را كشتم.
 پسرعموى اين قاتل نيز گفت: «من فقط موتورسوارى كردم و دخالتى 

در قتل ها نداشتم.» 
بنابراين گزارش، صحنه قتل حسين بازسازى شد و تحقيقات در زمينه 

قتل دوم هنوز ادامه دارد.

راز دو قتل توسط پسرعموهادزد حرفه اى 1/5 ميليارد طال دزديد
 فاش شد

ــان جنوبى اظهار داشت: خانم  رييس پليس فتا خراس
17 ساله اى با مراجعه به پليس فتا از اذيت و آزار روحى 
و مشكالت خانوادگى كه در تلگرام براى او ايجاد شده 

بود شكايت كرد. 
ــاكى جوان اظهار داشت  ــينى افزود: ش سرهنگ حس
ــبت داده  ــرام به من نس ــى كه در تلگ پيام هاى ركيك
ــين كرده و آبروى مرا بين  مى شود مدتى مرا خانه نش
ــاس ناامنى  ــم اكنون احس ــتان و اقوام برده و ه دوس

مى كنم. 
ــا اقدام هاى  ــان پليس فتا ب ــت: كاركن وى اظهار داش

سايبرى در اولين گام سرنخى از گروهى كه شاكى عضو 
ــت آوردند و در گام بعدى با استفاده از  آن بوده به دس
ــايبرى رد پاى مردى را در پرونده شاكى  شگردهاى س

جوان پيدا كردند.
ــتندات و شواهد  ــينى تصريح كرد: مس سرهنگ حس
موجود درباره اين پرونده جمع آورى شد و با هماهنگى 

الزم متهم به پليس فتا احضار شد.
ــان كرد: اين مرد 30 ساله در مقابل اتهام  وى خاطر نش
مزاحمت و توهين نسبت به شاكى گفت كه من مرتكب 
ــده ام و اين حرف ها درباره من يك پاپوش  جرمى نش

است اما وقتى با ارائه مستندات و شواهد موجود روبرو 
ــد لب به اعتراف باز كرد و اظهار داشت: با شاكى كه  ش
خواهرزنم است مشكل داشتم و در فضاى حقيقى بارها 
ــت تا اينكه تصميم  او را تهديد كردم اما فايده اى نداش
ــناس در تلگرام دوستان و آشنايان  گرفتم به طور ناش
كه شاكى عضويت داشت به او لقب بد و ركيكى نسبت 
ــش  ــيمانم و تقاضاى بخش دهم و حاال از كار خود پش

دارم. 
شاكى جوان گفت: من هرگز از كارهاى شوهر خواهرم 
ــراى او حكم صادر  ــون ب ــت نمى كنم و بايد قان گذش

كند. 
سرهنگ حسينى  تصريح كرد: با تشكيل پرونده متهم 
ــع قضائى معرفى  ــى به مراج ــير مراحل قانون جهت س

شد.

انتقام گيرى از خواهر زن در تلگرام

ــت زنى متوجه جسد غرق به خون  ماموران پليس شهرقدس حين گش
مرد جوانى در داخل خودروى پرايدى شدند.

ــات در خصوص علت مرگ مرد  با اعالم موضوع به گروه جنايى تحقيق
ناشناس آغاز و در بررسى هاى اوليه مشخص شد خودروى پرايد تحت 

تعقيب ماموران پليس تهران است.
با به دست آمدن اين سرنخ ماموران متوجه شدند، مرد جوان به نام سعيد 
ــت.در ادامه با بررسى هاى بيشتر مشخص  از قاچاقچيان مواد مخدر اس
ــنبه با يك مامور پليس قرار داشته كه  ــد، مرد قاچاقچى روز چهارش ش
ــد، با احضار مامور پليس او در مورد  بالفاصله مامور پليس شناسايى ش
ــعيد از  ــديم س مرگ مرد قاچاقچى گفت: پس از تحقيقات  متوجه ش
قاچاقچيان منطقه مهرآباد است، به همين دليل او را تحت تعقيب قرار 

داده و به عنوان خريدار مواد با او قرار گذاشتيم.
ــد كه من  ــدم او متوجه ش ــى ش ــرد قاچاقچ ــوار خودروى م وقتى س
ــد من هم براى دفاع با  ــمتم حمله ور ش ــتم و با چاقو به س پليس هس
ــليك  ــر به پهلوى مرد قاچاقچى ش ــلحه اى كه همراهم بود يك تي اس
ــا به فرار ــودرو پياده كرد و پ ــعيد من را از خ ــليك، س كردم پس از ش

 گذاشت.

با مشخص شدن علت مرگ مرد قاچاقچى تحقيقات جنايى در اين باره
 آغاز شد.

يك مرد معتاد براى انتقام گيرى با فروشنده مواد مخدر درگير شد و او 
را با ضربات قمه از پاى درآورد.

ــت زنى در خيابان هرندى  مأموران كالنترى 116 مولوى در حين گش
ــوند كه با حضور در محل تجمع با فردى كه  متوجه تجمع افراد مى ش
ــوند كه ضارب از محل فرار  ــط قمه مضروب شده بود مواجه مى ش توس
كرده بود.به گفته ماموران كالنترى حاضر در محل،  مضروب فردى 41 
ساله بوده است كه از ناحيه ران راست مورد اصابت قمه قرار گرفته بود به 

شدت خونريزى داشت و به بيمارستان بهارلو منتقل شد.
در جريان بررسى ماموران كالنترى، مردم به ماموران مراجعه مى كنند 
و اعالم مى كنند كه ضارب در هنگام فرار، موتور فردى را با تهديد قمه 

ربوده و فرار مى كند كه توسط مردم دستگير مى شود.
در ادامه مضروب جان خود را در بيمارستان از دست مى دهد و اين قتل 

به احمد بيگى، بازپرس كشيك قتل گزارش مى شود.
قاتل كه مردى 40 ساله است پس از دستگيرى در اظهارات خود عنوان 
كرد: مقتول عرضه كننده عمده مواد مخدر بود و مرا وارد باند مواد مخدر 
ــت وى اقدامات مجرمانه انجام مى دادم تا اينكه  كرده بود و به درخواس
ــدم و قمه را به شكم وى فرو كردم و بيرون  در روز واقعه با وى درگير ش

كشيدم.
وى تصريح كرد: ما از 8 سال پيش با هم ارتباط داشتيم تا اينكه در روز 

حادثه وى را به قتل رساندم.

درگيرى مواد فروش و مرد معتاد با قتل پايان يافتقرار سورى با پليس، جان مرد قاچاقچى را گرفت

ــف موميايى يك راهب بودايى ناحيه اوالن باتور مغولستان در يك حالت  كش
عجيب چهارزانو و دست هاى خميده در پوشش پوسته گاو، ذهن دانشمندان 

را مشغول به خود كرد.
ــراه بود كه  ــت گاو، حدس و گمان به هم ــد در پوس ــف اين جس بعد از كش
ــد تا دانشمندان  ــتان ش باعث انتقال اين موميايى به مركز تحقيقات مغولس

پژوهش هاى خود را بر روى آن آغاز كنند.
ــور «كانهوچين پورباتا» بنيان گذار  بعد از مطالعات و تحقيقات اوليه پروفس
هنر بودايى در دانشگاه مغولستان، اعالم كرد: اين موميايى در حالت نشسته 
ــت آن نمادى  ــت چپ وى باز و دست راس ــت. دس و موقعيت نيلوفر آبى اس
ــاله زنده ــت و به احتمال زياد اين موميايى 200 س ــوترا اس از موعظه كاماس

 است.
 وى همچنين افزود: از اين نشانه ها و نوع نشستن، معلوم است كه راهب نمرده 
ــتانى بودايى، در حالت مراقبه شديد و عميق  است؛ بلكه با توجه به سنت باس

«توكدام» قرار گرفته است.
ــود به احتمال قوى اين بودا معلم بوده   طبق گمانه زنى هاى اوليه گفته مى ش

است.
ــود كه  ــم در آيين بودايى به مرحله قبل از «نيروانا» گفته مى ش «توكدام» ه
ــمانيت روى مى دهد و در اين حالت فرد، هنوز زنده  درست قبل از محو جس

محسوب مى شود.
تحقيقات بر روى اين موميايى عجيب و غريب همچنان ادامه دارد …

فرمانده انتظامى سيستان وبلوچستان گفت: يك تن و 466 كيلوگرم ترياك با انهدام دو 
باند بزرگ مواد مخدر در شهرستان هاى سراوان و خاش كشف شد.

سردار حسين رحيمى اظهار داشت: ماموران انتظامى شهرستان سراوان با همكارى پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان يك باند مسلح كه قصد جا به جايى مقادير زيادى مواد مخدر با 
استفاده از خودروهاى تيزرو از نقاط مرزى به اين شهرستان را داشتند، شناسايى كردند. 
وى افزود: با شناسايى اعضاى اين باند اقدامات تخصصى و عملياتى پليس براى دستگيرى 
و كشف مواد مخدر آغاز شد كه پس از حدود يك هفته تالش شبانه روزى، شب گذشته 
ــايى و با  ماموران در منطقه كوهك خودرو پژو 405 متعلق به اعضاى اين باند را شناس
توقيف خودرو، دو نفر از اعضاى اين باند بزرگ را دستگير كردند.فرمانده انتظامى سيستان 
و بلوچستان تصريح كرد: ماموران در ادامه اين عمليات محل دپو مواد مخدر منتقل شده 
توسط اين باند در منطقه كوهك را مورد شناسايى  قرار دادند.سردار رحيمى ادامه داد: 
ــجم پس از كنترل منطقه از محل مورد نظر  ماموران در يك عمليات هماهنگ و منس
بازرسى كرده و ضمن دستگيرى سه نفر ديگر از اعضاى اين باند، موفق به كشف يك تن 
و 141 كيلو ترياك به همراه سه دستگاه بى سيم دستى و يك خودرو تويوتا متعلق به اين 
باندشدند.وى از اجراى يك عمليات موفق پليسى شبانه ديگر در مبارزه با مواد مخدر خبر
ــراف اطالعاتى  ــتان خاش با اش ــن عمليات ماموران انتظامى شهرس  داد و گفت: در اي
ــه ــلح را در منطق ــان مس ــه قاچاقچي ــق ب ــژو 405 متعل ــا و پ ــودرو تويوت دو خ
ــوداگران مرگ ضمن توقيف اين   برهان آباد شناسايى و پس از درگيرى مسلحانه با س
خودروها، 325 كيلو ترياك را به همراه يك قبضه سالح كالشنيكف كشف و در اين رابطه 

يك قاچاقچى را نيز دستگير كردند.

ــاده مخدر با ــيكلت، راز خريد م ــرقت موتورس ــده س متهمان پرون
ــوران كالنترى 135 آزادى   چك پول هاى تقلبى را فاش كردند. مأم
هنگام گشت زنى در منطقه اكباتان به راننده پژو 405 كه كنار خيابان 
پارك شده بود مشكوك شدند، با مراجعه مأمور انتظامى به راننده پژو 
ــس را مجروح كرد كه پس از  وى اقدام به فرار كرد و با چاقو مأمور پلي
تالش مأمور انتظامى پسر 25 ساله به نام فرهاد دستگير شد، با انتقال 
فرهاد به اداره آگاهى و بررسى سوابقش مشخص شد وى فردى سابقه 

دار بوده و اخيرا نيز درباره يك پرونده سرقت از او شكايت شده است.
شاكى پرونده سرقت مدعى شده بود فرهاد با يكى از دوستانش براى 
خريد موتورسيكلت نزد وى مراجعه كرده اما پس از خريد موتورسيكلت 
8 ميليون تومان چك پول تقلبى به اين فرد داده و پس از كتك زدن وى 
فرار كرده بودند. پس از بازداشت فرهاد، كريم ديگر متهم اين پرونده نيز 
شناسايى و دستگير شد و متهمان اين پرونده در مقابل بازپرس سرقت 
قرار گرفتند و راز اين پرونده سرقت را فاش كردند، فرهاد درباره جزئيات 
سرقت به بازپرس گفت: من به همراه كريم از طريق يكى از دوستان مان 
چك پول هاى تقلبى تهيه مى كرديم و براى خريد ماده مخدر گراس از 
اين پول ها استفاده مى كرديم، فروشنده مواد نيز اطالع داشت كه پول ها 

تقلبى است به همين خاطر او نيز ماده مخدر درجه دوم به ما مى داد.
ــرح داد: براى  ــرقت را اين گونه ش كريم نيز اظهاراتش به بازپرس س
دريافت 5 ميليون تومان پول تقلبى، يك ميليون تومان پول به كسى كه 

پول تقلبى به ما مى داد، پرداخت مى كرديم؛ براى آخرين بار از فروشنده 
مواد درخواست كرديم 110 بسته ماده مخدر گراس براى ما بياورد و 
ما نيز در قبال اين پول قرار شد 5 ميليون تومان پول به او بدهيم كه در 
سر قرار وى را كتك زديم و بعد از گرفتن گراس ها فرار كرديم، فروشنده 

مواد نيز به اين خاطر كه پولى دستش را نگرفته بود از ما شكايت كرد.
متهمان اين پرونده همچنين اقرار كردند كه گراس هاى به دست آمده 

را هم خود مصرف مى كردند و هم به دوستان شان مى فروختند.
با اظهارات متهمان اين پرونده، آنها به دستور على وسيله ايزد موسى 
بازپرس پنجم دادسراى ويژه سرقت در اختيار اداره  آگاهى قرار گرفتند 

و تالش براى دستگيرى ساير متهمان اين پرونده نيز ادامه دارد.

كشف موميايى 200 ساله اى
 كه هنوز زنده است!

كشف 1/5 تن ترياك 
در سيستان وبلوچستان

خريد ماده مخدر تقلبى 
با چـك پـول هاى تقـلبى



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم :
چهار چيز اس��ت كه به هر كس داده ش��ود خير 
 دنيا و آخرت به او داده شده است: راستگويى، 

اداء امانت، حالل خورى و خوش اخالقى.
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آشپزی

گوناگون

    

بعد از ظهرهای  زمستان، خوردن یک دسر خوشمزه همراه با نوشیدنی گرم 
بسیار لذت بخش است. مخصوصا اگر یک دسر خوشمزه و مقوی باشد. مزیت 
مهم این دسر بیسکویتی این اس��ت که احتیاج به فر ندارد و داخل یخچال 

آماده می شود.
  مواد الزم برای دسر بيسكويتى برای 4 نفر : بیسکویت ساده   2 بسته،

  وانیل به میزان کافی، زرده تخم مرغ 4 عدد،شکر1 پیمانه،کره ٥٠ گرم،آرد 
٣ قاشق سوپخوری،شیر2 لیوان،پودر کاکائو و پودر قند   برای تزیین.

 طرز تهيه دسر بيسكويتى بدون فر :
در یک کاسه مناسب زرده ها و شکر را بریزید و آنها را با هم مخلوط کنید. در 
یک قابلمه شیر و آرد را با هم مخلوط کنید. حاال مخلوط شکر و زرده را داخل 

قابلمه بریزید و همه مواد را با هم مخلوط کنید.
 قابلمه را روی حرارت مالیم قرار دهید. مواد را آن قدر هم بزنید تا غلیظ شود. 

توجه کنید غلظت مواد باید کمی رقیق تر از فرنی باشد.
 حاال قابلمه را از روی حرارت بردارید، سپس وانیل و کره را داخل آن بریزید 
و به آرامی هم بزنید تا مواد با هم مخلوط ش��ده ، کره آب شود. در یک ظرف 
پیرکس، یک ردیف بیسکویت بچینید، س��پس روی آن مایه به دست آمده 
که هنوز داغ اس��ت بریزید. روی دس��ر را می توانید با پودر کاکائو و پودر قند 

تزیین کنید.
 ظرف را به مدت 4 ساعت داخل یخچال قرار دهید تا آماده شود، سپس آن 

را سرو کنید.
 فوت و فن تهيه دسر بيسكويتى بدون فر :

دقت کنید که مواد داخل قابلمه را روی حرارت مالیم باید مرتب هم بزنید. در 
غیر این صورت مواد ته می گیرد.

افراد موفق بس��یاری در دنیا وجود دارند که برای رس��یدن به موفقیت شان، 
زندگی پر چالشی داشته اند. همه ما با خواندن و ش��نیدن داستان های افراد 
موفق و مشهور گاهی دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا این افراد در ابتدا و 
میان�ه ش�روع فعالیت شان مسیری هموار را در مقابل خود داشته اند یا همانند 

دیگر افراد زندگی پرچالش��ی را تجربه کرده اند. در این مقاله شرح کوتاهی از 
زندگی افراد موفق را می خوانید که نشان می دهد زندگی این افراد نیز خالی از 

موانع و چالش نبوده است.
توماس اديس�ون:معلم دوران تحصیل توماس ادیسون در مورد او گفته بود 
که ادیسون در دوران تحصیل آنقدر احمق و کودن بوده که به سختی چیزی را 
یاد می گرفته و این درحالی است که ادیسون مخترع وسایلی شد که در جهان 

تغییری بس بزرگ ایجاد کرده است.
 وال�ت ديزنى:س��ردبیر یک روزنامه محلی، والت دیزنی را به دلیل نداش��تن 
قوه تخیل م��ورد انتق��اد ق��رار داد. عالوه ب��ر این، قب��ل از اینکه انیمیش��ن 
»سفیدبرفی« به دنیای انیمیشن وارد شود شرکت او بارها شکست خورده بود. 

با این حال اراده والت دیزنی باعث موفقیت او در دنیای انیمیشن شد.
اس�تيون اس�پيلبرگ: این کارگردان مشهور بارها در دانش��کده سینمایی 
کالیفرنیا مشروط شده بود با این حال بعد از سال ها شکست توانست ٣ بار موفق 

به دریافت جایزه آکادمی اسکار شود.
کلنل س�اندرس:قبل از اینکه م��رغ کنتاکی س��اندرس )KFC( محبوبیت 
 جهانی پیدا کند او مدت ها برای به دست آوردن یک شغل با چالش های بزرگی 
روبه رو بود اما کلنل بازنشس��ته ناامید نشد و توانست رستوران خود را با روش 

ابداعی پخت مرغ تاسیس کند.
مايكل جردن: شاید تصورش سخت باشد اما مایکل جردن زمان شروع فعالیت 
خود در زمینه بسکتبال، از تیم مدرسه اخراج شد اما این شکست باعث انگیزه 

بیشتر او برای تالش شد. 

دسر بيسكويتى بدون فر

افراد موفقى که زندگى پر چالشى داشتند

خانه داری
 درجه سرمای یخچال راهر از گاه کنترل کنید تا همواره بین صفر تا 4 درجه 

باشد.
 از قرار دادن موادغذایی گرم و بیش از حد ظرفیت در داخل یخچال خودداری 

نمایید.
 قبل از گذاشتن سبزی در یخچال آن را تمیز بشویید.

  در روش های نگهداری مواد غذایی این نکته را مد نظر داش��ته باش��ید که
 میوه جات و موادغذایی کپک زده موجب آلودگی یخچال می ش��ود بنابراین در 

صورت مشاهده، آنها را خارج نموده و یخچال آلوده را ضد عفونی نمایید.
 روی غذای خام و نیم پخته رابپوشانیدیا آنها را بسته بندی و در قسمت پایین 

مواد غذایی پخته شده نگهداری نمایید.
 یخچال و فریزر را نزدیک اجاق گاز یا منبع حرارتی دیگر قرار ندهید.

  باز ماندن درب یخچال برای مدت طوالنی و خرابی الستیک دور درب یخچال 
در افزایش دما موثر است.

  تمیز کردن مرتب کف وسطوح داخلی یخچال با دستمال تمیز و محلول رقیق 
جوش شیرین توصیه می شود.

اصول نگهداری شير و فرآورده های لبنى :
 ش��یر پاس��توریزه راحتماًدر داخل یخچال بین صفر تا چهار درجه به مدت 

حداکثر 48 ساعت نگهداری نمایید.
  از نگهداری و خریدشیر پاستوریزه در خارج از یخچال خودداری نمایید.

 چنانچه شیر پاستوریزه بیش از 48 ساعت دریخچال باقی بماند و عالئم فساد 

و بریدگی در آن مشاهده نش��ود. قبل از مصرف آن را حد اقل به مدت 1٠ دقیقه 
بجوشانید.  از مصرف خامه و کره غیر پاس��توریزه خودداری نمایید. مصرف پنیر 

محلی بپرهیزید. 

اصول نگهداری مواد غذايى در يخچال

 اگرچه که اس��کی معموال به عنوان تفریح قش��ر مرفه ش��ناخته می ش��ود، اما 
پیس��ت های اس��کی ایران به اندازه تمام مردم جا برای لذت بردن از برف های 
 مرغ��وب دارند! بنابراین اگ��ر تا به حال راهی پیس��ت های بین المللی کش��ور 
نشده اید، توصیه می کنیم از س��رمای زمستان امسال اس��تفاده کنید و لذت 

ُسرخوردن بر دامنه های برفی را تجربه کنید.
 پيست اسكى ديزين

دیزین نه تنها مهم ترین پیست اسکی ایران است، بلکه معتبرترین پیست اسکی 
در کل خاورمیانه به شمار می رود. این پیس��ت که در شمال تهران قرار گرفته، 
اولین پیست اسکی در ایران است که از طرف فدراسیون جهانی اسکی مورد تایید 

برای برگزاری مسابقات رسمی شناخته شد و عنوان بین المللی به خود گرفت.
 شیب مسیر مناسب، طول مسیر، محل برگزاری مسابقات و امکانات رفاهی این 
پیست همه و همه در حد و اندازه های بین المللی هستند. برای اسکی در دیزین 
باید راهی کوه های ش��مالی تهران و منطقه گاجره شوید. جایی در فاصله 12٣ 
کیلومتری از مسیر جاده چالوس و 71کیلومتری شمشک. دیزین ٣ تله کابین ، 

2تله سیژ، 7تله اسکی بشقابی و 1تله اسکی چکشی دارد.
ارتفاع این پیست بین 26٥٠ تا ٣6٠٠ متر است و بهترین زمان اسکی در آن اوایل 
آذرماه تا اواخر اردیبهشت ماه است. در این پیست 2هتل و 19 کلبه و ٥رستوران 
وجود دارد و بنابراین می توانید روی سفرهای جمعی طوالنی تری حساب کنید.

 پيست اسكى شمشک
پیست شمشک بعد از دیزین، دومین پیست اسکی بزرگ ایران است. این پیست 
در ٥7کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته و فاصله کمی با روستای شمشک 
از توابع رودبار قصران شهرستان شمیرانات دارد. برای رسیدن به پیست اسکی 
شمشک می توانید از مسیرهای لشکرک، زردبند و کرج، گچسر )فقط در فصل 
تابستان( استفاده کنید. بلندترین نقطه پیست ٣٠٥٠ متر و پست ترین نقطه آن 

2٥٥٠ متر است.
در پیست اسکی شمشک دو دستگاه تله سیژ، دو دستگاه تله اسکی بشقابی و دو 
دستگاه تله اسکی چکشی وجود دارد. همچنین این پیست مجهز به نورافکن زرد 
است که به شما این امکان را می دهد که تا نیمه های شب اسکی کنید. بهترین 
زمان اسکی در این پیست معموال از اوایل آذر تا اواسط فروردین است. این پیست 
هم دو هتل دارد و 4رستوران که یکی از آنها در قله قرار گرفته است و چشم انداز 

زیبایی به شما می دهد.
 پيست اسكى توچال

توچال نزدیک ترین و شلوغ ترین پیست تهران است که در پایان خیابان ولنجک 
و در ٣ کیلومتری میدان تجریش در منطقه شمیرانات قرار دارد. این پیست ٣خط 
تله کابین و سه خط تله سی یژ و یک خط تله اسکی دارد که روی هم رفته طول 
آنها به 7٥٠٠ متر می رسد و با طوالنی ترین تله کابین های دنیا رقابت می کند.

 این مجموعه ٣ پیست مجزا دارد که اولی در قله، دومی در دامنه غربی و سومی 
در ایستگاه هفتم به پنجم قرار دارد. پیست اسکی قله یا ایستگاه هفتم از پائین 
قله توچال یعنی در ارتفاع ٣8٥٠ متری شروع شده و به هتل می رسد. جایی در 
ارتفاع ٣٥٥٠ متری. طول پیست 12٠٠ متر است و یک تله س�ی یژ )دوپل مایر( 
و یک تله اسکی در آن کار می کند. این پیست با توجه به ارتفاعی که دارد، همزمان 

با پیست اسکی سبالن در استان آذربایجان برفگیر می شود و بیش از هشت ماه 
در سال قابل بهره برداری است.

پیست اسکی ایستگاه هفتم که در دامنه غربی قرار دارد هم مناظر بی نظی��ری 
را از کوه ه�ای اط�راف به شما نمایش می دهد. مس�����افت این پیس�ت 9٠٠ 
مت�ر است که باالت���رین نقط�ه آن ٣7٥٠ متر و پائی��ن ترین نقط�ه آن ٣٥٥٠ 
متر ارتفاع دارد. در این پیست یک تله سیژ پومادر برای حمل و نقل اسکی بازان 

در نظر گرفته شده است.
مسافت پیست اس��کی ایس��تگاه هفتم به پنجم هم حدود ٥٥٠٠ متر است که 
بلندترین نقط��ه آن در ارتفاع ٣7٥٠متری و پایین ترین قس��مت آن در ارتفاع 

294٠ متری در ایستگاه پنجم قرار دارد.
پیست توچال یکی از مجهزترین پیست های کشور به شمار می رود که در آن 
 باشگاه تنیس، باشگاه تیر و کمان، باش��گاه بانجی جامپینگ و اسکیت، باشگاه 

پینت بال و امکان کوه نوردی و پیاده روی وجود دارد.
 پيست اسكى آبعلى

پیست اسکی آبعلی قدیمی ترین پیست اسکی ایران است که در نزدیکی شهر 
آبعلی در 7٥ کیلومتری تهران و در جاده هراز قرار گرفته است. آبعلی پنج پیست 
 اس��کی  دارد که در هر کدام از آنها امکاناتی مثل تله کابین و تله اسکی به چشم 

می خورد. در این پیست همچنین زمین  تنیس، سوارکاری، پرش و کایت، هتل، 
سه رستوران و محل کمک های پزشکی وجود دارد.

  پيست اسكى دربندسر
پیست اسکی دربندسر را می توان جدیدترین پیست اسکی تهران دانست که در 
سال 1٣61 در قالب یک ش��رکت خصوصی راه اندازی شد. برای استفاده از این 
پیست باید به 6٠کیلومتری شمال شرقی تهران در روستای دربندسر سفر کنید 
تا بتوانید از اواس��ط آذر تا اواخر فروردین در آن اسکی کنید. این پیست هر روز 
هفته باز است و با داشتن یک مدرسه اسکی مجهز و حرفه ای می تواند خدمات 

خوبی به شما ارائه دهد.
پیست دربندسر یک تله سیژ و دو تله اسکی چکش��ی دارد و ارتفاع پایین ترین 
نقطه آن 26٠٠ متر و بلندترین نقطه آن ٣٠٥٠ متر است. دره »تلتنگه« هم که 
در شمال دربندسر قرار دارد، در تیرماه هر س��ال فرصت خوبی برای اسکی در 

اختیار شما قرار می دهد.
 پيست اسكى پوالدکف

پیست اسکی پوالدکف یا سپیدان نام یکی از پیست های اسکی در ایران است که 
در استان فارس، ٥ کیلومتری شهرستان سپیدان )در نزدیکی شیراز( قراردارد. 
در این پیست تجهیزاتی مثل باالبر، تله کابین و موتوربرفی وجود دارد و فضایی 

خانوادگی در آن حاکم است. در نزدیکی پسیت اسکی پوالدکف، پیست اسکی 
 کوچک تری وجود دارد که به نام پیس��ت اسکی سپیدان ش��ناخته می شود و 

به صورت 4 فصل فعالیت می کند.
 پيست اسكى خوشاکو

پیست اسکی خوشاکو در ٣٠کیلومتری غرب ارومیه در منطقه راژان قرار دارد. 
جایی در کوه های پرش��یب ارومیه که همراه با تجهیزات ویژه اسکی و پوشش 
 گیاهی مناس��ب می تواند به عنوان پیس��ت اس��کی روی برف و روی چمن در 

فصل های مختلف سال مورد استفاده قرار گیرد.
 پيست اسكى کاکان

 پیست اسکی کاکان در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. برای اسکی در 
این پیست باید به دامنه های زاگرس و قله دنا در 18کیلومتری یاسوج سفر کنید. 
جایی در نزدیکی دهستان کاکان و منطقه آب نهر که با ارتفاع 26٠٠متری اش 
میزبان اسکی بازان سراسر کشور است. البته طول مفید این پیست 6٠٠متر و 
عرض مفید آن 1٥٠٠متر است. در این پیست تله اسکی بشقابی به عنوان دستگاه 
باالبر استفاده می شود و تسهیالتی مثل خوابگاه و رستوران وجود دارد. بهترین 
زمان اسکی در این پیست از اوایل دی ماه تا اواخر اسفندماه است که عمق برف 

حتی تا ٣/٥  متر می رسد.
پيست اسكى بيجار

پیست اسکی بیجار در استان کردستان هم یکی دیگر از پیست هایی است که 
می توانید روی آن برای یک سفر زمستانی فکر کنید. پیست اسکی نسار بیجار 
روی دامنه کوه نسار در بیجار استان کردستان قرار دارد و یکی از پنج تفریح گاه 
مهم این استان به شمار می رود که تجهیزاتی مثل تله کابین، تله سیژ، پارکینگ 

عمومی، هتل و رستوران در آن به چشم می خورد.
 پيست اسكى چلگرد

 پیس��ت اس��کی چلگرد در 8٥ کیلومتری شهرس��تان ش��هرکرد یکی دیگر از
 پیست هایی است که از همین روزها تا پایان اسفند ماه می توانید از آن استفاده 
کنید. این پیست 8٠٠ متر طول دارد و هوای آن در بیشتر روزهای زمستان آفتابی 
است. دسترسی به این پیست از منطقه زاگرس امکان پذیر است و 2٠ تا ٣٠هزار 

نفر می توانند در هر سال از آن استفاده کنند.
 یادتان باش��د اگر گذارتان به چلگرد افتاد، از تونل و آبش��ار کوهرنگ هم که در 

نزدیکی پیست قرار دارد دیدن کنید.
 پيست اسكى سهند

پیست اسکی س��هند را باید در ٣9کیلومتری جنوب شرقی شهر تبریز ببینید 
که حدود 4٠ دقیقه از این شهر دورتر است. این پیس��ت که این روزها در حال 
 تجهیز اس��ت، به زودی دارای 12دستگاه باالبر، هتل پنج س��تاره و سه ستاره،

 مجموعه های آپارتمانی، ویالیی و اماکن ورزشی خواهد شد.
در حال حاضر دو باالبر تله اسکی به طول 12٠٠متر و دو دستگاه مبتدی به طول 
1٠٠متر در این پیست وجود دارد و شما می توانید در شش ماه از سال از برف های 
این پیست برای اسکی استفاده کنید. عمق برف های پودری این پیست گاهی تا 
4متر می رسد اما با این حال، این پیست بهمن گیر نیست و فضای مناسبی برای 

انجام هر گونه ورزش زمستانی دارد.

بهتـرین پیسـت های اسـکی ایـران

آگهی مزایده عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص( 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طريق مزايده موارد زير را مطابق جدول ذيل  به فروش 
رساند.
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