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دکتر سرافراز در سومین گردهمایی مدیران رسانه ملی:

دشمنان می خواهند فضای 
انتخابات را دو قطبی کنند
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ســید محمد راشــدی گفت: آغاز پیــک نوروزی 
قطارهای مسافری از 25 اسفند به مدت 20 روز تا 15 

فروردین است و براساس برنامه ریزی ها...

معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: جشنواره »شهر زیبا – شهروند سالم با ورزش« 

هر هفته تا پایان سال یک الی دو اجرا...

رییس سازمان صدا و سیما گفت: در انتخابات مجلس 
میانگین بــاالی 60 درصد حضور مــردم را تاکنون 
 شــاهد بودیم که این رکورد خوب و مناسبی است.

دکتر محمد سرافراز در سومین گردهمایی...

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان از آغاز 
 طرح اعطای وام های کم بهره به فعاالن گردشگری

 استان اصفهان خبرداد...

در شــرایطی که مغز تنها 1/3 تا 1/8 کیلوگرم وزن 
دارد، اما نورون های تشــکیل دهنــده آن حرکات، 

احساسات و افکار ما را کنترل...

رییس جمهور گفت: با لغو تحریم ها، شــرایط برای 
افزایش سطح تعامالت تهران و بانکوک بسیار مساعد 

است. رییس جمهور در...

در جلسه امروز که قرار اســت درباره  ادعای موهوم 
سعودی هامبنی بر » نبود امنیت کافی در ایران برای 

برگزاری دیدارهای فوتبال« تصمیم گیری...

چهارمحال و بختیاری دومین اســتان تولید کننده 
گلیم در کشور است که بیشتر تولیدات این استان به 

واسطه کیفیت باال صادر می شود...

پیش فروش بلیت قطارهای 
نوروزی از ششم بهمن ماه

مهدی جمالی نژاد اعالم کرد:

احداث رصدخانه فرهنگی در اصفهان ضروری است

جشنواره »شهر زیبا – شهروند 
 سالم با ورزش« در اصفهان 

کلید خورد

 اعطای وام های کم بهره 
 به فعاالن گردشگری 

استان اصفهان آغاز شد

غذاهایی که به مغز ما 
آسیب می زنند

شرایط برای افزایش سطح 
تعامالت تهران و بانکوک 

بسیار مساعد است

آیا توطئه فوتبالی عربستان 
 علیه ایران خنثی

 می شود؟
 گلیم، هنر دستی 

سه هزار ساله چهارمحالی ها
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فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی خاتم االنبی��ا)ص( گف��ت: پدافن��د 
هوای��ی در بی��ش از ۳ ه��زار و ۶۰۰ نقطه در س��طح کش��ور گس��ترش 
 داده ش��ده و این گس��ترش تا ۵ هزار نقط��ه پدافندی در ح��ال افزایش

 است.
امیر فرزاد اس��ماعیلی فرمانده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیا)ص( 
در جم��ع کارکن��ان گ��روه پدافند هوای��ی پون��ل منطقه ش��مال  گفت: 
 ایج��اد ش��بکه یکپارچ��ه ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی و اس��تفاده از 
 ظرفی��ت ه��ای متع��دد از جمل��ه رادار ه��ای بومی، ش��بکه گس��ترده 
دیده بانی و اس��تفاده از اطالع��ات مردمی در نقاط مختلف کش��ور باعث 
 ش��ده اس��ت تا پدافند هوایی توان مناسبی در حراس��ت از آسمان کشور 

داشته باشد.
امیر اسماعیلی اظهار داشت: وسعت گستره سرزمینی ایران ایجاب می کند 
تا برای اشراف کامل بر آسمان کش��ور برنامه ریزی دقیقی انجام شود و به 
همین خاطر بیش از ۳۶۰۰ نقطه پدافندی در سطح کشور گسترش داده 
 ش��ده اس��ت و این گس��ترش تا پنج هزار نقطه پدافندی در حال افزایش

 است.
فرمان��ده ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی افزود:کلی��ه اطالع��ات دریافت��ی 
 از جمل��ه مش��اهده ه��ای مردم��ی، اطالع��ات دریافت��ی از رادره��ا و 
س��امانه های ش��نود الکترونیک��ی و گزارش ه��ای دیده بان��ی به صورت 
 کام��ل در ش��بکه یکپارچه ق��رارگاه پدافن��د هوای��ی تجزی��ه و تحلیل
  می ش��ود و تصمیم های به موقع برای دفاع مناسب از فضای کشور اتخاذ

 می شود.اسماعیلی در پایان تصریح کرد: نمونه بارز این انسجام در شبکه 
یکپارچه و بومی قرارگاه پدافند هوایی در مواردی همچون شناسایی و فرود 
 هواپیمای ایساف و فرود اجباری هواپیمای ریگی و دستگیری وی مشاهده 

شد.

 رییس جمهور گفت: امروز با لغو تحریم ها، شرایط برای افزایش سطح تعامالت تهران 
و بانکوک بسیار مساعد است.

رییس جمهور در دی��دار »دان پرامودوینای« وزیر امور خارجه تایلند با اس��تقبال 
 از گس��ترش روابط تهران–بانکوک در حوزه های سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی، 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران عالقه مند است که روابطش را با کشورهای شرق 

آسیا از جمله تایلند گسترش دهد.
وی افزود: روابط دیرینه ایران و تایلند پیوسته برپایه دوستی و صمیمیت میان دو ملت 
استوار بوده و سرمایه گذاران و بازرگانان دو کشور همواره و به رغم برخی مشکالت 
مربوط به دوران تحریم ها، روابط و همکاری های خ��ود را حفظ کرده و امروز با لغو 
تحریم ها، شرایط برای افزایش سطح تعامالت تهران و بانکوک بسیار مساعد است. 
روحانی افزایش رفت و آمد هیات های متعدد تجاری و اقتصادی از بانکوک به تهران 
در ماه های اخیر را تاییدی بر عالقه مندی دو کش��ور برای افزایش سطح تعامالت 
دانست و اظهارداشت: البته همکاری جمهوری اس��المی ایران و تایلند منحصر در 
حوزه های اقتصادی و تجاری نخواهد ماند و ما عالقه مندیم در عرصه های فرهنگی، 

دانشگاهی و گردشگری نیز همکاری داشته باشیم.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری 
میان اعضای س��ازمان همکاری های جنوب ش��رق آس��یا )آ.س��ه.آن( و س��ازمان 
همکاری های اقتصادی )اکو( در مسیر توسعه منطقه ای ، گفت:کشورهای در حال 
توسعه باید نیازمندی های یکدیگر را در عرصه های اقتصادی، تجاری، علمی، مالی و 
فناوری تامین و از تجارب یکدیگر در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی 
بهره بگیرند. روحانی سپس به ضرورت تالش و مبارزه همه کشورها با پدیده تروریسم 

اشاره کرد و افزود: معضالتی همانند خشونت، افراطی گری و تروریسم که گریبانگیر 
منطقه ما ش��ده و البته به تدریج در حال گسترش در س��طح جهان است، از جمله 

مسایلی است که باید برای مقابله با آن، همه به صحنه بیایند و همکاری کنند.
رییس جمهور با بیان اینکه بسیار مهم است که در زمینه ترویج فرهنگ صحیح انسانی 
و جایگزینی آن با خشونت و افراط با یکدیگر همکاری کنیم، تصریح کرد: جای تأسف 
عمیق است که برخی کشورها از گروه های تروریستی به عنوان ابزار پیشبرد اهدافشان 
استفاده کرده و به تروریست ها کمک مالی و تسلیحاتی می کنند. باید همه کمک 

کنیم تا وضعیت بهتری برای جامعه انسانی فراهم شود.
»دان پرامودوینای« وزیر امور خارجه تایلند نیز با تبریک موفقیت کشورمان در عرصه 
مذاکرات هس��ته ای و آغاز اجرای برجام، نقش دکتر روحانی در مدیریت مذاکرات 
را بس��یار برجس��ته و مؤثر خواند و گفت: معتقدم با توجه به بهره گیری جمهوری 
اسالمی ایران از شرایط تحریم و تمرکز و توجه ویژه به تربیت نیروی انسانی توانمند و 

متخصص، در آینده نزدیک ایران به یک قدرت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
وزیر امور خارجه تایلند با اشاره به س��فر چندی پیش معاون وزیر تجارت تایلند و 
هیاتی از تجار آن کشور به ایران و سفری که معاون نخست وزیر تایلند به همراه ۶ وزیر 
کابینه در آینده نزدیک به تهران خواهند داشت، افزود: این رفت و آمد هیات ها، نشانه 
عزم راسخ تایلند برای گسترش بیش از پیش روابط با ایران در عرصه های مختلف از 

جمله تجاری، صنعتی، سرمایه گذاری و فاینانس، شیالت و کشاورزی است.
دان پرامودوینای اظهار داشت: معتقدیم روابط مردمی کشورها پایه صحیح مستحکم 
و بسیار ارزشمندی برای روابط گسترده کشورها و دولت ها در عرصه های مختلف 

است.

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل 4۰ پرونده درباره تخلفات انتخاباتی از جمله 
تخلفات در فضای مجازی خبر داد.

 حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نود و یکمین نشست 
 خبری خود ضمن تبریک فرارس��یدن ده��ه فجر و نیز گرامیداش��ت یوم اهلل

ان ش��اءاهلل با التزام همگان به قانون، ما هفتم اس��فندماه انتخابات پرشور و با  22 بهمن اظهار کرد: ح��دود یک ماه دیگر به انتخابات زم��ان باقی مانده که 
نشاطی را در فضای آرام و با مشارکت حداکثری شاهد باشیم.

وی افزود: در این مدت نسبت به سنوات قبل، پرونده زیادی نداشتیم، گرچه 
همین مقداری هم که هست باید کم و کمتر شود، اما در ۳1 استان، در مجموع 
4۰ پرونده تشکیل شده که بیشتر مربوط به مواردی است که در فضای مجازی 

تخریب هایی علیه برخی نامزدها صورت می گیرد.
وی یادآور شد: قبل از اعالم رسمی از طریق مراجع رسمی باید از گمانه زنی در 
مورد کسانی که ردصالحیت شدند یا صالحیتشان احراز نشده، اجتناب شود، 
به خصوص گمانه زنی هایی که خالف قانون است و سبب می شود مطالبی در 

مورد افرادی که اسمشان برده شده، مطرح شود و آنها شکایت کنند.
محس��نی اژه ای تاکید کرد که 7۰۰ پیامک در این خصوص رد و بدل ش��ده 
که دس��تگاه قضایی را به زحمت انداخته اند که این افراد شناسایی و دستگیر 

شده اند و برخی تحت تعقیب هستند.
حادثه سفارت عربستان

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به 
س��وال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پیگیری های قوه قضاییه در رابطه با 
سفارت عربستان تاکنون چگونه بوده و در این رابطه چند نفر دستگیر شده اند، 
گفت: حمله به سفارت عربس��تان کار بدی بود و از ناحیه همه مسووالن نظام 

محکوم شد. نظام بالفاصله با جدیت این موضوع را دنبال کرد و دستگاه قضایی، 
نیروی انتظامی و دس��تگاه امنیتی برای اینکه متوجه شوند واقعه چه بوده به 

صورت جدی وارد ماجرا شدند.
وی ادامه داد: در رابطه با این موضوع 1۰۰ نفر بازداشت شدند که البته تعدادی 

از آنها آزاد شدند، اما در حال حاضر این مسأله به طور جدی دنبال می شود.
محس��نی اژه ای با بیان اینکه موضوع حمله به س��فارتی در کشورهای دیگر 
بی سابقه نیست، اظهار کرد: علیه سفارت ایران در کشورهای مختلف نیز این 
اتفاق رخ داده است و هیچ جا به این ش��دت که ما موضوع را پیگیری کردیم 
مسأله را پیگیری نکردند. با کمال تأسف مسووالن عربستان در این رابطه بد 
عمل کرده و بداخالقی کردند که دولت و مسووالن ذی ربط باید اقداماتی در 

خور آنها را انجام دهند.
س��خنگوی دس��تگاه قضایی خاطرنش��ان کرد: در داخل نیز تعدادی از افراد 

بداخالقی هایی را انجام دادند که آنها نیز باید دنبال شوند.
محسنی اژه ای ادامه داد: افرادی که مقابل سفارت عربستان حضور پیدا کردند 
و اقدامات تخریبی و تحریقی را انجام دادند دو دسته هستند. دسته اول افرادی 
هس��تند که انگیزه ضدانقالبی و مجرمانه نداش��تند و پ��س از آن ماجرا وارد 
سفارت نیز نشده و اقدامات تخریبی و تحریقی هم انجام ندادند. با این اقداماتی 
که عربستان در چند وقت اخیر از جمله حمایت از داعش، حادثه منا و ... انجام 

داده بود عده ای را جریحه دار کرده بود و این دسته تحت عنوان اعتراض مقابل 
سفارت عربستان تجمع کردند که نزدیک به 2۰۰ نفر بودند و با انگیزه مجرمانه 

تجمع انجام نداده بودند.
محسنی اژه ای درباره دسته دوم افرادی که مقابل س��فارت عربستان تجمع 
کرده بودند، گفت: این افراد مظنون هستند که آیا با انگیزه آتش زدن و ورود 
به سفارتخانه تجمع را انجام داده بودند و یا بین آنها دشمن نفوذ کرده بود. در 
حال حاضر این موضوع در دست بررس��ی قرار دارد، اما شواهدی وجود دارد 
که دشمن در این ماجرا دست داشته و برای سوءاستفاده از عناصری استفاده 

کرده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با فردی که در ارتباط با سفارت عربستان 
بازداشت ش��د، گفت: این فرد 1۰ س��ال قبل دانش��جوی اخراجی در یکی از 
استان های ش��مالی کش��ور بوده که یکی از عناصر فعال دفتر تحکیم هم به 
ش��مار می آمده اس��ت. وی به صورت غیرحضوری دروس طلبگی را خوانده 
و جزو افرادی بوده که در ای��ن ماجرا دخیل بوده و برخی دس��تورات را داده 
است. حال اینکه این فرد چه انگیز ه ای داش��ته و یا اینکه تمامی تخریب ها به 
دستور وی بوده یا خیر مسایلی است که نمی ش��ود در حال حاضر در رابطه با 

آن قضاوت کرد.
محس��نی اژه ای ادامه داد: مس��ووالن قضای��ی در حال تحقیق و بررس��ی در 
رابطه با ای��ن موضوع هس��تند و امیدواریم ب��ا همت دادس��تانی و نیروهای 
اطالعات��ی ابعاد مختل��ف این قضیه روش��ن ش��ود، البته باید گف��ت که این 
 فرد در تهران بازداش��ت ش��ده و عالوه بر وی افراد دیگری نیز در بازداش��ت

 هستند.

رییس سازمان صدا و سیما گفت: در انتخابات مجلس میانگین 
باالی ۶۰ درصد حض��ور مردم را تاکنون ش��اهد بودیم که این 

رکورد خوب و مناسبی است.
دکتر محمد سرافراز در سومین گردهمایی مدیران رسانه ملی 
افزود: ما در آستانه س��ی و هفتمین س��الگرد پیروزی انقالب 
هستیم و تقریبا هر سال یک انتخابات در کشور برگزار می شود 

که این در هیچ کشوری از دنیا سابقه ندارد.
وی با بیان اینکه در انتخابات مجلس میانگین باالی ۶۰ درصد 
حضور مردم را شاهد بوده ایم، گفت: این رکورد خوب و مناسبی 
است، و در برگزاری انتخابات حتی در کشورهای غربی و آمریکا 
ش��اهدیم در چند دوره مشارکت سیاس��ی کمتر از ۵۰ درصد 
بوده با اینک��ه در انتخابات آمریکا به ویژه در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری حدود یک سال برای برگزاری انتخابات زمینه سازی 
 می ش��ود و کمپین های تبلیغاتی ماه ه��ا درون حزب فعالیت 
 می کنند و رقابت های س��نگین درون حزبی دارند و س��پس

 رقابت ها برون حزبی می ش��ود. آقای س��رافراز گفت: معموال 
کاندیداها نیز از این دو حزب هس��تند و یک سال کار می کنند 
و با استفاده از ظرفیت بزرگ رسانه ای که در اختیار دارند تمام 
 رس��انه ها و ش��بکه های تلویزیونی در خدمت این فرآیند قرار 

می گیرند تا در نهایت مردم بیایند و رای دهند.
وی افزود: وقت��ی رای مردم آمریکا در چن��د دوره ۵۰ درصد یا 
کمتر از ۵۰ درصد می شود نشان می دهد این رکوردی که در 

جمهوری اسالمی ایران ثبت شده رکورد بسیار خوبی است.
رییس سازمان صدا و سیما گفت: مدل حکومتی ما یک الگوست 
یک الگوی بی بدیل و بی رقیب در مقابل لیبرال دموکراس��ی ؛ 
یعنی جمهوری اسالمی مدلی از حکومت ارایه کرده و توانسته 
استمرار ببخشد که در هیچ جای دنیا به این شکل وجود ندارد 
و می تواند از نظر الگوی حکومتی هم آوردی  کرده و خودش را 
ارایه کند. آقای سرافراز افزود: در مدل لیبرال دموکراسی های 
 غربی اصل بر مشارکت حزبی است و در واقع آنچه احزاب تعیین 
می کنند و پیشنهاد می دهند و مش��خص می کنند، مردم به 
س��راغ آنها می روند. وی گفت: در جاهایی که دو حزبی یا سه 
حزبی اس��ت فقط همان ها فعالیت می کنند یا در بعضی جاها 
چندحزبی است و آنها هستند که تعیین می کنند مردم به چه 
کسانی رای بدهند.رییس رس��انه ملی ادامه داد: در آمریکا دو 
حزب اس��ت که برای مردم تصمیم گیری می کنند و خارج از 
آن تقریبا محال اس��ت فرد دیگری بیاید و کاندیدای ریاس��ت 

جمهوری و پیروز شود.
آقای سرافراز گفت: از قانون اساسی تا مدل های انتخاباتی طوری 
سوزن بانی شده است که خارج از این دو نفر که مدنظر است هیچ 

کس دیگری نمی تواند بیاید و رای بیاورد.
سوزن بانی احزاب در انتخابات

وی افزود: عموما احزاب نقش اصلی دارند و رای و تصمیم مردم 

را سوزن بانی می کنند. رییس س��ازمان صدا و سیما گفت: ما 
 در جمهوری اسالمی مش��ارکت عمومی داریم و به تعبیر اخیر 
مقام معظم رهبری که ایش��ان حتی مخالف��ان نظام و رهبری 
را دعوت کردن��د که در انتخابات ش��رکت کنن��د و رای دهند 
که البته بعدا نیز توضیح دادند که منظورش��ان این نیست که 
مخالفان نظام بتوانند بیاین��د و وارد مجلس ش��وند و در هیچ 
کشوری از دنیا مخالفان اصل حکومت و اصل نظام و کسانی که 
 قصدشان این است که اصل نظام را تغییر دهند نمی گذارند وارد

 سیس��تم های حکومتی شوند اما )ایشان( مش��ارکت را تا این 
سطوح تعریف کردند.

آقای سرافراز افزود: در جایی که مشارکت عمومی مهیاست در 
حوزه های انتخابیه که حدود 17۰ حوزه انتخابیه برای مجلس 
وجود دارد یک نفر برای کس��ب یک کرسی رقابت می کند که 
در آنجاها مردم راحت تر و به شکل مستقیم می توانند افراد را 
 انتخاب کنند چون افراد را می شناس��ند اما هرچه تعداد باالتر 
می رود و در کالنش��هری مثل تهران انتخاب سخت تر است و 
اینکه مردم تک تک افراد را بشناسند س��خت است و در اینجا 
این س��وال پیش می آید که مردم چکار بای��د بکنند. وی ادامه 
 داد: مردم بیش��تر به س��راغ معتمدین خود می روند و در کنار

 گروه های مرجع، احزاب و گروه های مختلفی که وجود دارند و 
می توانند اظهارنظر کنند معتمدین نقش تعیین کننده ای دارند.

رییس سازمان صدا و س��یما در ادامه به آسیب های مشارکت 
انحصاری حزبی اش��اره کرد و گفت: در جای��ی که فقط احزاب 
 فعال هستند مثال در کشورهای غیراروپایی معموال آنچه اتفاق 
می افتد اوال فعالیت احزاب فصلی است و به مناسبت انتخابات 
ظهور و بروز پیدا می کنند درحالی که اگر احزاب به معنای واقعی 
با رویکرد مثبتشان بخواهند نقش ایفا کنند دو نقش اصلی دارند، 
یکی اینکه باید برای اداره کشور برنامه داشته باشند و مرتب در 

هر مقطعی، برنامه خود را ارایه کنند و مردم تصمیم بگیرند که 
آیا این برنامه خوب و جوابگو هست و عملی است و کشور را نجات 

می دهد یا خیر که معموال در ایران این طور نیست.
آقای سرافراز افزود: نقش مهم دیگری که احزاب دارند این است 
که کادرس��ازی کنند .یعنی اگر قرار است در یک جایی احزاب 
بیایند و قدرت را دردست بگیرند باید کادر مناسبی داشته باشند 
و در یک فرآیند نیروها شناسایی و فعال شوند که هر دوی اینها 
فعال مخدوش است. وی در ادامه گفت: احزاب معموال رقابت های 
حزبی را به اختالف و اختالف را به منازعه تبدیل و منازعه را به 
درگیری های ساختارشکنانه تبدیل می کنند که این نیز یک 
آفت انحصارحزبی است که ممکن است ظهور و بروز پیدا کند 
که در دوره هایی و مقاطعی در کشور ما نیز به این شکل پیش 
رفته است. رییس رسانه ملی افزود: شاید به همین دلیل است که 
اکنون به دلیل نظرسنجی های مختلفی که هم سازمان داشته و 
هم دیگران داشته اند هیچ حزبی به عنوان یک حزب قدرتمند، 

فراگیر و با مقبولیت باال نداریم.
می خواهند فضای انتخابات را دو قطبی کنند

وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود اف��زود: ب��رای این 
انتخابات قطعا دش��من تدارک دیده و به ش��کل های مختلف 
برنامه ریزی کرده اس��ت که تاثیر بگذارد و بتوان��د آنچه مورد 
نظرش اس��ت عملی کند به ویژه که انتخابات روش��ی اس��ت 
که آنها هم خ��وب بلدند تبلیغات کنند و از آن اس��تفاده کنند.

رییس س��ازمان صدا و س��یما گفت: آنچه مربوط به تبلیغات و 
 انتخابات به ش��کل مشترک می ش��ود، حرکتی که امسال و از 
رسانه های آمریکایی شروع ش��د این بود که بتوانند دو قطبی 
در جامعه به وجود بیاورن��د دو قطبی که کل جامعه و نهادهای 
حکومت��ی و مردم را به طرفداران کس��انی که اعت��دال گرا و یا 
افراطی هس��تند تبدیل کنند برخی نهاده��ا را افراطی معرفی 

کنند و تحریم ها علیه آنها را ادامه دهند.وی گفت: برای اینکه 
فشار بیاورند و اکنون که برجام در این مرحله به نتیجه رسیده 
و قرار است ادامه پیدا کند سعی می کنند این مدل را به شکل 
عملی و واقعی پیاده کنند، یعنی تحریم های هوشمند را از این 
به بعد ادامه دهند.رییس رسانه ملی افزود: تحریم های آمریکا و 
غرب اصوال نسبت به جمهوری اسالمی از ابتدا نیز هوشمند بود 
و در این مرحله جدید از تحریم ها نیز هوش��مند است یعنی به 
 سراغ آدم های خاص و نهادهای خاص می رفتند و آنها را تحریم 
می کردند و کل نظام را تحریم نمی کردند و معتقد بودند باید 
به س��راغ افراد بروند که تا یک مقطعی پیش رف��ت و به جایی 
 رس��ید که دیدند با این روش جواب نمی دهد و آن اهدافی که 

می خواستند برآورده نشد. 
بهانه غرب برای ادامه تحریم ها

وی افزود: اکنون دوباره برگش��ته اند و به تحریم های هوشمند 
بازمی گردند و این کار را شروع کردند و پیش بینی می شود در 
آینده به ویژه بع��د از انتخابات این تحریم ه��ا را با همین مدل 
هوشمند تشدید کنند که البته عنوان برای آنها مهم نیست که 
یک بار می گویند به خاطر مسایل هسته ای است و اگر هسته ای 
نشد اکنون بحث تروریسم است یا بحث توان موشکی و قدرت 
دفاعی ایران را هدف قرار داده اند و تروریس��م را نیز حمایت از 
حزب اهلل لبنان می دانند؛ چراکه ح��زب اهلل لبنان االن تحریم 

است و به بهانه آن این تحریم ها را علیه ایران اعمال می کنند.
رییس س��ازمان صدا و س��یما در ادامه گفت: این دو قطبی که 
دش��منان دنبالش بودند تا حد زیادی به نتیجه نرسیده است 
 اما باید توجه داشته باشیم هنوز آثارش وجود دارد و دامنه ها و 
دنباله های آن به این ترتیب اس��ت که جامعه موافق یا مخالف 
برجام، موافق ی��ا مخالف تعامل با آمریکا و ی��ا موافق یا مخالف 
حضور حداکث��ری زنان در مجلس ش��وند و همی��ن طور این 
دوقطبی ها ادامه پیدا کند که این را در دس��تورکار داشتند و تا 
حدی نیز پیش بردند اما به خاطر تدابیری که اندیشیده شد تا 
حدی موفق نشدند. آقای سرافراز افزود: اما واقعا افراطی واقعی 
چه کسی است اگر بخواهیم افراطی را در این مقطع تعریف کنیم 
افراطی واقعی به نظر من کسی اس��ت که به آمریکا خوش بین 
است و به آن اعتماد دارد و به آمریکا و به غرب برای حل مشکالت 
امیدوار است و در مقابل به توان و قدرت ملی ، مردمی اعتماد و 
امید ندارد و اگر بخواهیم در شرایط فعلی افراطی را تعریف کنیم 
افراطی اینگونه است و برعکس آن نیست و از آن طرف معتدل 
واقعی کسی است که واقع بین است و در کنار دیپلماسی مذاکره 
به دیپلماسی اقتدار اعتقاد دارد. رییس رس��انه ملی ادامه داد: 
آنچه که توانسته تاکنون اهداف ما را پیش ببرد و توانستیم در 
اهدافمان موفق شویم و در مقابله با ناوهای آمریکا انجام دهیم که 
وقتی به خاک کشور ورود پیدا می کنند نیروهای آنها دستگیر 
می شوند این دیپلماسی اقتدار است.رییس رسانه ملی گفت: آن 
قطب واقعی که شرایط کنونی به آن نیاز دارد قطب انقالب است 
و نیروهای انقالب در این قطب در مقابل نیروهای ضد انقالب، 
لیبرال و بی تفاوت ها قرار دارند.آقای سرافراز در ادامه افزود: در 
واقع این نیروهای انقالب و گفتمان انقالب باید تعریف شوند و 

متناسب با اینها ما حرکت رسانه ملی را پیش ببریم.

 جمعی از نمایندگان مجلس تاکید کردند: از شورای نگهبان می خواهیم دربرابر 
عزم خالف قانون مجری انتخابات، واکنش مناسب نشان داده و دولت را ملزم به 

رعایت بی طرفی در انتخابات مجلس کند.
جمعی از نمایندگان مجلس طی نامه ای به اعضای ش��ورای نگهبان با اشاره به 
اظهارات اخیر رییس جمهور درخصوص تمایل دولت به ورود یک جریان سیاسی 
به مجلس تاکید کردند: »اظهارات اخیر رییس جمهور موجی از نگرانی و حیرت 
را بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و نیز کاندیداهای امیدوار به 

بی طرفی مجری انتخابات، بر انگیخته است«
باسمه تعالی

اعضای محترم شورای نگهبان)حفظهم اهلل(
با س��الم و احترام وتحیت؛ اظه��ارات اخی��ر رییس جمهور محت��رم در جمع 
اس��تانداران و فرمان��داران مبن��ی بر تمایل ایش��ان ب��رای ورود ی��ک جریان 
سیاسی)معتدلین( به مجلس دهم، موجی از نگرانی و حیرت را بین نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و نیز کاندیداهای امیدوار به بی طرفی مجری 

انتخابات، بر انگیخته است.
شاید برای اولین بار است که رییس جمهور )به عنوان عالی ترین مقام دستگاه 
اجرایی انتخابات( با این صراحت، از تمایل خویش برای ورود جریان سیاس��ی 
حامی خود به مجلس، س��خن به میان می آورد و جالب اینکه این تمایل را در 

جمع مجریان انتخابات بیان می دارد.
بیم آن می رود که دول��ت یازدهم با این فرم��ان انتخاباتی آق��ای روحانی، به 
دنبال یک دس��ت کردن دو قوه مجریه و مقننه و تالش برای ایجاد مجلس��ی 
دولت ساخته و مطیع برآید که با اصل تفکیک قوای مصرح در قانون اساسی و 
نیز بیانات روش��ن مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در انتخابات 
مغایرت دارد.ما برخی نمایندگان مجلس ش��ورای از شورای محترم نگهبان به 
عنوان نهاد پیش بینی شده در قانون اساسی برای نظارت بر  انتخابات مجلس، 
استدعا داریم، در برابر این عزم خالف قانون مجری انتخابات، واکنش مناسب 
نش��ان داده، دولت و کارگزاران دولتی را ملزم به رعایت بی طرفی در انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی کند؛ چرا که در غیر این صورت، برگزاری انتخابات 
توسط دولتی که رییس آن پیش��اپیش با صراحت اعالم کرده است می خواهد 
جریان سیاسی طرفدار خود را در انتخابات پیروز ببیند، معنایی نخواهد داشت.

نامه جمعی از نمایندگان به شورای نگهبان؛

دولت را ملزم به بی طرفی درانتخابات کنید

خبر

محسنی  اژه  ای خبر داد:

40پرونده تخلفات انتخاباتی

امیر اسماعیلی خبر داد:

افزایش نقاط پدافندی کشور به بیش از ۵ هزار نقطه
روحانی در دیدار وزیر خارجه تایلند:

شرایط برای افزایش سطح تعامالت تهران و بانکوک بسیار مساعد است

دکتر سرافراز در سومین گردهمایی مدیران رسانه ملی:

دشمنان می خواهند فضای انتخابات را دو قطبی کنند
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ــوخت در اغلب  ــع تحريم هاى س ــاره به رف مديرعامل ايران اير با اش
ــران به آمريكا و  ــتقيم اي فرودگاه هاى اروپايى، گفت: براى پرواز مس

بالعكس سازمان هواپيمايى در حال مذاكره است.
فرهاد پرورش در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع تحريم هاى سوختى 
ــت تحريم ها موجب شده بود  اتحاديه اروپا بر عليه ايران، اظهار داش
ــا تعلق نگيرد اما  ــوخت به هواپيماهاى م كه در پروازهاى اروپايى س
پس از اعالم برجام با بسيارى از شركت هاى سوختى قرارداد بستيم. 
ــته و  ــه با ما قرارداد بس وى با بيان اينكه در حال حاضر توتال فرانس
سوخت هواپيماهاى ما در فرودگاه هاى فرانسه تامين مى شود، افزود: 
فرودگاه هاى لندن، آمستردام، وين و هامبورگ تا روز گذشته مشكل 
ــركت هاى  ــانى به ما را حل كردند و در حال مذاكره با ش سوخت رس

سوخت رسان ديگر هستيم.
ــى ورود 114 فروند  ــاره تامين مال ــركت ايران اير درب مديرعامل ش
ــى از تامين مالى  ــرد: اميدواريم بخش ــاس تصريح ك هواپيماى ايرب
ــعه ملى و فاينانس انجام شود كه فعال در حال  از طريق صندوق توس
ــاره به اينكه  ــتيم. پرورش با اش ــركت هاى سازنده هس مذاكره با ش
ــرات برجام انجام  ــازنده از ابتداى مذاك ــركت هاى س مذاكراتى با ش
شده است، توضيح داد: برخى از اين شركت ها اجراى قرارداد را منوط 
ــتا، راه براى اجراى قرارداد  ــتند كه در اين راس به اعالم برجام دانس
ــتين هواپيماى جديد پس از  ــت. وى با بيان اينكه نخس ــده اس بازش
انعقاد قرارداد وارد كشور مى شود، اظهار كرد: تحريم ها زيان هايى را 
به ايرالين ها وارد كرد به طورى كه براى سوخت رسانى در هر پرواز بين 

15 تا 17 هزار دالر هزينه مى شد.
مديرعامل ايران اير ادامه داد: در زمان هاى تحريم ما هيچ گاه پروازهاى 
خود را قطع نكرديم اما هزينه هاى زيادى را بابت انجام پروازها داديم.
پرورش، با اشاره به اينكه با ورود هواپيماهاى جديد به ناوگان پروازها 
ــكا و بالعكس  ــراى پرواز ايران به آمري افزايش پيدا مى كند، گفت: ب
ــت؛ همان طور كه مى دانيد  ــازمان هواپيمايى در حال مذاكره اس س
ايران اير قبل از انقالب روزانه با بوئينگ 747 به نيويورك پرواز داشت 

و اميدواريم كه به زودى اين پرواز دوباره برقرار شود.

يك مقام مسوول هوايى اعالم كرد:

مذاكره ايران با آمريكا براى 
برقرارى پرواز مستقيم

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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ــافرى از 25 اسفند  ــدى گفت: آغاز پيك نوروزى قطارهاى مس سيد محمد راش
ــاس برنامه ريزى ها در تاريخ هاى  ــت و براس به مدت 20 روز تا 15 فروردين اس
ــى و در تاريخ هاى  ــروش اينترنت ــورى ف ــورت مح ــاه به ص ــن م 5 و 6 و 7 بهم
ــروش بليت راه آهن  ــامانه يكپارچه ف 6 و 7 و 8 بهمن فروش آنالين از طريق س

جمهورى اسالمى ايران و توسط دفاتر فروش بليت انجام خواهد شد.
معاون مسافرى راه آهن در تشريح برنامه پيش فروش بليت هاى نوروزى تصريح 
كرد: پيش فروش بليت اينترنتى براى محورهاى آذربايجان شرقى و غربى- شمال 
غرب- شمال و قطارهاى كمربندى اين محورها از روز 5 بهمن ساعت 19 به نشانى 
www.rai.ir و پيش فروش بليت اين محورها از طريق مراكز فروش روز سه شنبه 

6 بهمن ساعت 7 صبح آغاز مى شود. 
وى افزود: پيش فروش اينترنتى بليت قطار در محورهاى جنوب - جنوب شرق 
ــيراز و زاهدان و همچنين قطارهاى  شامل بندرعباس، كرمان، يزد، اصفهان، ش
كمربندى اين محورها از از روز سه شنبه 6 بهمن ساعت 19 و پيش فروش بليت 
اين محورها از طريق مراكز فروش از روز چهارشنبه 7 بهمن - ساعت 7 صبح آغاز 

خواهد شد. 
راشدى گفت: پيش فروش بليت قطار براى محور خراسان شامل تهران- مشهد، 
تهران- شاهرود، تهران-سمنان، سمنان – مشهد، شاهرود - مشهد، نيشابور – 
ــابور؛ تهران-خواف، تهران-طبس، آزادور – مشهد، طبس  مشهد، تهران- نيش
ــاعت 7 صبح آغاز  ــهد و بالعكس نيز از روز 8 بهمن از س –مشهد، سرخس –مش
خواهد شد. معاون مسافرى راه آهن خاطرنشان كرد: پيش فروش اينترنتى اين 

محور نيز از 7 بهمن - ساعت 19 انجام خواهد شد.
راشدى تصريح كرد: ظرفيت صندلى ايجادى درايام نوروز 92 هزار و 285 صندلى 
ــيرها و  ــون و 845 هزار و 700 صندلى در همه مس به صورت روزانه و يك ميلي
در طول 20 روز اوج تقاضا خواهد بود. وى از كاهش 5 درصدى ظرفيت صندلى 
ــازى  ــال قبل خبر داد و گفت: به منظور بازس ــبت به س ايجادى در نوروز 95 نس
ونوسازى واگن هاى مسافرى حدود يكصد واگن درجه 2 و قديمى شركت هاى 
ــير خارج و جايگزين كردن تعدادى واگن درجه يك 4  حمل ونقل مسافرى از س
تخته لوكس و قطارهاى 5 ستاره در نورورز 95 در اين مسيرها به منظور افزايش 

كيفيت سرويس هاى مسافرى ريلى است.
معاون مسافرى راه آهن تصريح كرد: متقاضيان خريد بليت، حتما از طريق مراكز 
فروش بليت و آژانس هاى مسافرى داراى مجوز، نسبت به خريد بليت اقدام كنند.

پيش فروش بليت قطارهاى نوروزى
از ششم بهمن ماه

ــترك  ــاق مش ــس ات ــري، نايب  ريي ــا حري مجيدرض
ــت كه  ــون زماني اس ــن، مي گويد : اكن ــران و چي اي
ــد تصميم  ــور باي ــت گذار پولي كش ــات سياس مقام
ــن را به ايران  ــور چي ــده در كش بگيرند پول بلوكه ش
ــته و با لغو  ــرا از هفته گذش ــر، زي ــال دهند يا خي انق
ــن پول  ــل و انتقال اي ــراي نق ــكلي ب تحريم ها، مش
ــن برآوردها رقم  ــق آخري ــور وجود ندارد. طب به كش
ــده ايران درچين حدود 22ميليارد  پول هاى بلوكه ش
ــران و چين  ــاي جمهوراي ــت. ديروز كه رؤس يورو اس
ــي حوزه ها امضا  ــند همكاري را در تقريبا تمام 17س
كردند، گويا فصل تازه اي از روابط ايران و چين آغازشد. 
ــوص گفت وگويى  ــزارى ها دراين خص يكى از خبرگ
ــته كه مطالعه آن به روشن شدن  با آقاى حريرى داش

آينده اقتصادى و روابط اين دو كشور كمك مى كند.
 طبق سند مورد توافق ايران و چين، روابط بين 
دو كشور محدود به روابط اقتصادي خواهد بود؟

ــيار  ــكاري متقابل، روابط ما بس ــند هم طبق اين س
ــوزه اقتصادي  ــط به ح ــترده تر خواهد بود و فق گس
ــود. به طور اجمالي مي توان گفت اين  محدود نمي ش
ــاني،  ــكاري در حوزه هاي تجاري، اقتصادي، انس هم
ــي و امور منطقه اي  فرهنگي، قضايي ، امنيتي و دفاع
ــت و... خواهد بود. سندهاي  و بين المللي، محيط زيس
ــورها معموال  ــر كش ــا ديگ ــور چين ب همكاري كش
ــور  ــكاري ايران با اين كش ــه دارد كه هم چهار درج
ــي همكاري هاي  ــد بود؛ يعن ــوع درجه يك خواه از ن
ــه حوزه ها و براي  ــور در هم نامحدود بين اين دو كش
ــاله بين دو كشور  بلندمدت. بنابراين قراردادي 25س
منعقد شد كه به نوعي ثبات در ايران را نشان مي دهد 
كه چيني ها حاضر به انعقاد چنين قرارداد بلندمدتي 

با ايران شدند.
 تاكنون با كشـورهاي ديگر چنين قراردادهاي 

بلندمدتي منعقد كرده ايم؟
ــتم، پس از انقالب اين  خير. تا آنجا كه درجريان هس
ــوري مطرح درسطح جهان،  اولين بار است كه با كش

قراردادي بلندمدت منعقد مي شود.
 با توجه به گسترش روابط اقتصادي ايران و چين 
پس از برجام و تدوين استراتژى 25ساله روابط 

بين اين دو كشـور، آيا روند روابط تجاري ما به 
روال گذشته خواهد بود؟

ــال گذشته  ــابق تجاري ايران و چين در20س روند س
ــت و دليلي براى تغيير آن وجود  روند مثبتي بوده اس
ندارد. اين روابط جز در سال 2015 كه قيمت نفت و 
ــديدي پيدا  مواد معدني فلزي و غيرفلزي كاهش ش
ــيد، درباقي  ــان به زير50 درصد رس كرد و قيمت ش
ــواره به نفع  ــران و چين هم ــاري اي ــال ها تراز تج س
ــال 2015 نيز  ــت. حتي در س ــوده اس ايران مثبت ب
ــوازن نبوده و  ــورچندان نامت تراز تجاري اين دو كش
بين 48/5 تا 51/5 درصد به نفع چيني ها شده است، 
ــاي نفت يا  ــه چين بر مبن ــاكله صادرات ما ب زيرا ش
مشتقات آن است و به محض اينكه قيمت نفت دوباره 
ــد، مجموع مبادالت  به سطح مطلوب يا منطقي برس

ايران و چين دوباره به نفع ايران مثبت خواهد بود.
 مذاكرات دو رييس جمهوربراي گسترش روابط، 

چه حاصلي براي كشور داشت؟
آنچه ديروز در مذاكرات رؤساي جمهورايران و چين 
عنوان شد، گسترش روابط تجاري اين دو كشور تا 600 
ــت. با توجه به برنامه هاي  ميليارد دالر در 10سال اس
چين براي توسعه زيرساخت كشورهاي حاشيه جاده 
ــفر منطقه اي رييس جمهور چين به  ابريشم، درپي س
منطقه خاورميانه، 20 تا 40ميليارد دالر اعتبار براي 
ــاخت هاي اين منطقه در نظر گرفته اند.  توسعه زيرس
ــم مي تواند از  بنابراين ايران هم در حوزه جاده ابريش
وام هاي كم بهره يا بدون بهره چين استفاده كند و هم 
ازطريق بانك توسعه زيرساخت آسيا كه سهام دار آن 
ــتفاده كند. به هر ترتيب  هستيم، از وام توسعه اي اس
ايران به وام هاي توسعه اي نيازمند است. رقم متوسط 
ــارد دالر خواهد بود كه  ــالي 60ميلي بين دو كشورس
ــال يك جهش 50 درصدي در روابط  ــبت به امس نس

اقتصادي ما خواهد بود كه كامال دردسترس است.
 وام هاي توسعه اي كه بناسـت از چين دريافت 
كنيم، از كدام محل تامين مى شـود؟ بودجه آن 
از فاينانس هاي ايراني اسـت كـه هنوز درچين 

موجود است؟
ــت،  ــود داش ــن وج ــه در چي ــران ك ــپرده هاي اي س

ــك  ــت و بان ــه نيس ــر بلوك ــته ديگ ــه گذش از هفت
ــال آن اقدام  ــل و انتق ــراى نق ــد ب ــزي مي توان مرك
ــك مركزي  ــور كه بان ــت گذار پولي كش كند. سياس
ــم بگيرند كه  ــتند، بايد تصمي ــاد هس و وزارت اقتص
ــد.  ــته باش ــن ذخاير در كجا قرار داش مي خواهند اي
ــي در جهان  ــود را در هر بانك ــول خ ــا مي توانيم پ م
ــر اقدامي  ــن. در واقع ه ــه چي ــم؛ از جمل ــگاه داري ن
ــت گذاران  ــه سياس ــوط ب ــه، مرب ــن زمين دراي
ــا.  چيني ه ــه  ن ــود  ب ــد  خواه ــور  كش ــي  پول
ــئله  ــاره كردم به اين مس ــس كه به آن اش اين فاينان
ــك چين  ــا اگزيم بان ــي ب ــدارد. مذاكرات ــي ن ارتباط
ــه؛  ــورت گرفت ــهد ص ــران- مش ــن ته ــراي راه آه ب
ــاي  بانك ه ــا،  فاينانس ه ــن  اي ــن  تامي ــل  مح
ــي  ــا درچين. بخش ــر م ــه ذخاي ــتند ن ــي هس چين
از آن مربوط به بانك توسعه زيرساخت آسيا و بخشي 
مربوط به صندوق توسعه جاده ابريشم است و بخشي 
ــه مربوط به  ــود ك ــه آن افزوده مي ش ــز درآينده ب ني
ــانگهاي است كه ايران درهرسه  صندوق كنفرانس ش
ــرا ما يكي از  ــتراتژيك دارد، زي صندوق موقعيت اس
ــتيم، هم دربانك توسعه  نقاط مهم جاده ابريشم هس
ــتيم و 1/6ميليارد  زيرساخت هاي آسيا سهام دار هس
دالر از سرمايه صدميلياردي آن را خريده ايم كه بيش 
از 34ميليارد دالر آن را چيني ها خريده اند. همچنين 
ــانگهاي كه در حال  ــعه كنفرانس ش در صندوق توس
راه اندازي است، سهم داريم و درآينده يكي از اعضاي 
اصلي اين صندوق خواهيم بود. به هرحال تامين همه 
اين منابع از طريق منابع چيني خواهد بود يا از طريق 
اختيارات بين المللي چين به ايران داده خواهد شد و 

ربطي به ذخاير مربوط به ايران ندارد.
 آيا كاهش ارزش يوان در برابر دالر، واردات ايران 

را از چين به  صرفه مي كند؟
ــش يافته،  ــد كاه ــر دالر14درص ــز در براب ــال ني ري
ــار درصد كاهش ارزش  درحالي كه يوان كمتر از چه
داشته است. بنابراين براي تبديل اين ريال به دالر، دالر 
كمتري دريافت مي كنيم تا بتوانيم واردات از چين را 
در پيش بگيريم. به همين دليل اعتقادي ندارم كه اين 

مساله تاثيري در واردات ايران از چين داشته باشد.

نايب  رييس اتاق مشترك ايران و چين:

قرارداد اخير با چين
 در دوران بعد ازانقالب 

بى سابقه است

ــبحاني مديرعامل فوالد مباركه در برنامه تلويزيوني زنده رود گفت: توجه  دكترس
ــركت فوالد مباركه بوده و  ــووليت هاي اجتماعي همواره در دستوركار ش به مس
ــعه اماكن ورزشي  ــبت به توس ــت. وي درخصوص رويكرد فوالد مباركه نس هس
ــوالد مباركه به عنوان بزرگ ترين توليدكننده  براي جوانان جامعه گفت: اگرچه ف
ورق هاي فوالدي درخاورميانه و شمال آفريقا وظيفه توليد انواع ورق هاي فوالدي 
را عهده داراست اما دركنار اين فعاليت اقتصادي ازهمان آغاز بهره برداري شركت، 
ــتوركار خود قرار ــووليت هاي اجتماعي خصوصا ورزش را دردس پرداختن به مس
ــووليت هزينه هاي باشگاه سپاهان و توانمندتر  داده است تا جايى كه با قبول مس
كردن هرچه بيشتر فعاليت هاي اين باشگاه، زمينه حضور استعدادهاي بسياري را 
در رده ها و رشته هاي مختلف ورزشي فراهم كرده و افتخارات بسياري را با تالش 

ورزشكاران اين باشگاه براي استان به ارمغان آورده است. 
ــان  ــش جه نق ــگاه  ورزش ــل  تكمي ــد  رون ــي  ــوص چگونگ درخص وي 
ــد  ــا رون ــد ام ــش آغازش ــال پي ــگاه از 22 س ــن ورزش ــاخت اي ــزود: س اف
ــل آن  ــه تكمي ــدي ب ــه امي ــي ك ــود و درحال ــد ب ــيار كن ــاخت آن بس س
ــتان به عمل آمد تكميل اين پروژه به فوالد  نمي رفت با توافقي كه با مسووالن اس
ــات زيربنايي، رختكن و پاركينگ آن را به اتمام  مباركه واگذار و مقرر شد، تاسيس
برسانيم. همچنين ما عالقمند بوديم كه ازهمين امسال بهره برداري را آغاز كنيم 
ــت، بنا را برآن گذاشته ايم  ــت چمن در زمستان ميسر نيس ولي ازآنجايي كه كش
ــگاه برگزاركنيم.  ــابقات را در اين ورزش كه پس ازكشت چمن از فصل آينده مس
ــگاه نقش جهان را 70 هزار نفر اعالم  مديرعامل فوالد مباركه ظرفيت كامل ورزش
ــگاه درفاز اول با 40هزارنفر ظرفيت بهره برداري  ودر اين رابطه تصريح كرد: ورزش
ــاره به ديگر فعاليت هاي فوالد مباركه در زمينه  ــبحاني با اش خواهد شد. دكترس
مسووليت هاي اجتماعي ادامه داد: فوالد مباركه در زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
مذهبي و آموزشي ساالنه بودجه اي براي ساخت و نوسازي مدارس و آموزشگاه ها 
ــتان  ــطوح مختلف تخصيص مي دهد عالوه براين در زمينه تكميل بيمارس در س
ــتان نيز اقداماتي انجام داده است كه از آن  ها و ارتقاي سطح بهداشت منطقه و اس
ــه راهي مباركه درمسير  جمله مي توان به پايگاه هالل احمردرحال ساخت درس
ــعه فضاهاي فرهنگي  ــافران اين مسير و در زمينه توس اصفهان - شيراز براي مس

مذهبي به ساخت و تكميل مصالي بزرگ اصفهان اشاره كرد.

ــده درعرصه  ــد به وجود آم ــه فضاي جدي ــاره ب دكتراكبركميجاني با اش
ــت  ــووالن بانك مركزي در سياس بين الملل گفت: جهت گيري كالن مس
ــهيالت ارزي و ريالي و  هاي پولي و ارزي، فراهم كردن خدمات بانكي و تس
ــت هايي كه  ــم محدودي ــه اميدواري ــت ك ــان اس ــازي اين جري روان س
ــر راه اقتصاد و صنعت ما قرارگرفته به سرعت  ــته بر س درچند سال گذش
ــه فعاالن اقتصادي و  ــده منابع بانكي براي هم ازبين برود و هزينه تمام ش
كارآفرينان از جمله صنعت فوالد كشورپايين بيايد كه اين اتفاق درجهت 
ــدن محصوالت داخلي قطعا موثرخواهد بود و مواردي هم كه  رقابتي ترش
ــت هاي پولي و مالي و ارزي و اعتباري  ــود درقالب سياس واقعا احساس ش
ــيم اگربا موانعي هم روبروهستند دررفع  ما مي توانيم ياري گرصنايع باش
اين موانع قطعا كوشا هستيم. دكتربهرام سبحاني با اشاره به فرآيند توليد 
ــوالد مباركه  ــت: زماني كه ف ــركت گف ــت صادرات محصوالت ش و وضعي
محصوالت خود را به يك كشورخارجي صادر مي كند، مشتري صادراتي، 
ــد و چه لوازم خانگي، كيفيت و تعهد تامين  چه صنعت لوله و پروفيل باش
ــرايط خاص  محصول فوالدمباركه برايش اهميت دارد. فوالدمباركه درش
ــهم زيادي از بازار اروپا را به خود اختصاص دهد كه  ــت س تحريم ها توانس

انشاا... با اجرا شدن برجام، افزايش صادارت را شاهد خواهيم بود .
سبحاني با اشاره به افزايش قيمت تمام شده محصوالت فوالدمباركه گفت: 
ــت كه در  ــوط به مواد اوليه و انرژي اس ــده فوالد، مرب عمده قيمت تمام ش

شرايط فعلي قيمت مواد اوليه و انرژي برخالف وضعيت جاري دنيا كاهش 
ــته بلكه با افزايش هم روبرو بوده است كه دراين شرايط فوالدمباركه  نداش
به جاي اينكه به سمت افزايش كمي محصوالت خود برود به سمت افزايش 
ــت و ارتقاء كيفي را جايگزين كرده و ورق هايي  كيفي محصوالت رفته اس
توليد كرده كه ارزش افزوده باالتري دارند.  وي با اشاره با افزايش محصوالت 
انباري درفوالدسازهاي كشورخواستارانجام اقدامات كار ساز در زمينه رفع 
ــفانه با واردات بي رويه اي كه در طي  ــد و تصريح كرد: متاس اين معضل ش
ــكالت عديده اي  ــته صورت گرفته فوالدسازهاي كشوربا مش مدت گذش
ــاد و دارايي مي تواند  ــت و پنجه نرم مي كنند كه حمايت وزارت اقتص دس

دراين بين كارساز باشد.

مديرعامل فوالد مباركه دربرنامه تلويزيوني زنده رود گفت:
مسووليت هاى اجتماعى 

همواره در دستور كار سياست هاى فوالد مباركه است

همراه اول ارائه كرد؛

طرحى ابتكارى براى ارائه مكالمه رايگان
نماينده ايران درسازمان ملل خبرداد:

كميته تحريم  ايران در سازمان ملل منحل شد
يك كارشناس مسكن بيان كرد:

بازارمسكن قبل از سال 96 گرم نمى شود
معاون وزير راه وشهرسازى: 

نسل نو شهرهاى جديد در راه است

قائم مقام بانك مركزى: 
توان رقابتى شركت فوالدمباركه  
درعرصه جهانى مثال زدنى است 

يكى از طرح هاى جالب توجه، از مدتى پيش از سوى اپراتور اول اجرايى شده است. در 
قالب اين طرح امكانى در نظر گرفته شده تا بدون پرداخت هيچ هزينه اى مشترك بتواند 
در طول روز به مدت 10 دقيقه تماس رايگان درون شبكه اى داشته باشد. براين اساس، 
كليه مشتركان اپراتور اول مى توانند با فعال سازى اين سرويس به مدت 10 روز به جاى 
ــرادى كه با آنها تماس مى گيرند، آواى انتظار تبليغاتى  بوق آزاد يا آواى انتظار براى اف
پخش كنند. البته الزم است پيش از فعالسازى اين سرويس، مشتركان توجه داشته 
ــازى اين طرح به مدت 10 روز امكان غيرفعالسازى سرويس  باشند كه پس از فعالس
آواى انتظار يا تغيير آن را نخواهند داشت. نكته  ديگر كه چندان خوشايند نيست آنكه، 
ــبت به غيرفعال سازى اين سرويس اقدام  در صورت عدم تمايل مشترك مى تواند نس
ــراى وى فعال مى ماند، الزم  ــته 10 دقيقه اى كماكان ب كند، اما با توجه به اين كه بس
است تا معادل 10 دقيقه (670 تومان براى سيم كارت هاى اعتبارى و 570 تومان براى 
سيم كارت هاى دائمى) پرداخت كند كه اين رقم به قبض مشتركان دائمى اضافه شده 
ــود. به همين دليل براى غيرفعال سازى اين  و از شارژ مشتركان اعتبارى كسر مى ش
سرويس در خطوط اعتبارى الزم است حتما حساب فرد بيش از 670 تومان موجودى 
داشته باشد، چرا كه در غير اين صورت امكان غيرفعال سازى طرح مكالمه رايگان وجود 
نخواهد داشت. همچنين تاكيد شده است، تعداد مكالمات رايگان در هر روز محدود بوده 
و ممكن است در هنگام فعالسازى سرويس، مشتركان با پيغام « ظرفيت ارائه مكالمه 
رايگان امروز تكميل شده است، لطفا فردا اقدام فرماييد» مواجه شوند. براى فعال سازى 
اين سرويس مشتركان اپراتور اول مى توانند ابتدا # 1 *6970* را شماره گيرى كنند. 
ــماره # 9 *6970* تماس  در صورت نياز به اطالعات بيشتر هم افراد مى توانند با ش

بگيرند تا اطالعات مربوطه را دريافت كنند.

دهقانى گفت: پيش از لغو تحريم ها ورود اين كاالها به ايران ممنوع بود اما پس از لغو 
ــوراى امنيت  تحريم ها و تصويب قطعنامه 2231 نقل و انتقال آنها بايد با آگاهى ش

انجام شود.
ــازوكار جديدى عليه كشورمان  معاون نماينده دائم ايران در سازمان ملل گفت: س

در اين سازمان ايجاد نشده است.
غالمحسين دهقانى در پاسخ به اين سوال كه آيا كميته تحريم هاى ايران در شوراى 
امنيت تغيير كرده و منحل نشده است؟ افزود: اين كميته منحل شده و وجود ندارد.

ــوراى امنيت عليه كشورمان لغو و بر اساس  وى با بيان اينكه همه هفت قطعنامه ش
ــد با تكرار كلمه  ــد، اضافه كرد: برخى مى خواهن آن كميته تحريم ها نيز منحل ش
تحريم ها القا كنند كه تحريم ها همچنان ضد كشورمان وجود دارد و اين را در اذهان 

نگه دارند كه ايران يك كشور تحريم شده است.
ــيما وى در ارتباط تصويرى با خبر 21 شبكه   بر اساس گزارش خبرگزارى صدا و س
ــوراى امنيت يك سرى محدوديت ها  اول سيما افزود: بر اساس قطعنامه 2231 ش
درباره برخى اقالم خاص نظامى و دو منظوره براى مدت زمان محدود در نظر گرفته 
ــت كه براى نظارت بر اجراى برجام بايد نقل و انتقال اين كاالها به شوراى  شده اس

امنيت اعالم شود. 
دهقانى گفت: پيش از لغو تحريم ها ورود اين كاالها به ايران ممنوع بود اما پس از لغو 
ــوراى امنيت  تحريم ها و تصويب قطعنامه 2231 نقل و انتقال آنها بايد با آگاهى ش

انجام شود.
وى افزود: غربى ها مايل بودند كه سازو كار جديدى در شوارى امنيت ضد كشورمان 

ايجاد شود اما با مخالفت مذاكره كنندگان كشورمان اين اتفاق نيفتاد.

ــت، پيش بينى رونق معامالت مسكن  ــكن معتقد اس ــناس مس يك كارش
قبل از سال 1396 و رونق ساخت و ساز قبل از سال 1397 دور از ذهن است.

ــنا اظهار كرد: اين كه بيان مى شود  ــرحدى در گفت وگو با ايس احمدرضا س
ــده يا از رشد 11 درصدى معامالت  مسكن وارد دوره رونق يا پيش رونق ش
صحبت مى شود شايد براى دلگرمى خوب باشد اما يك واقعيت را نمى توان 
ــى درعرضه و تقاضا  ــكن با يك بى تعادل ــت و آن اين كه مس از نظر دور داش

مواجه است.
 وى افزود: طى سال هاى گذشته به دليل برخوردار نبودن بخش هاى توليدى 
و صنعتى از شرايط مناسب، رقابتى، كيفى و كمى، تمام سرمايه ها به بخش 
ــاله جدا از اين كه منجر به ايجاد پديده هاى  ــاز آمد كه اين مس ساخت و س
كوه خوارى، جنگل خوارى، كويرخوارى و ... شد، كشور را با توليد انبوهى از 

مسكن بدون متقاضى مواجه كرد.
ــرحدى تاكيد كرد: اگرهمه چيز خوب پيش برود، فرصت سوزى نشود و  س
از شرايط پسابرجام بهترين استفاده صورت گيرد در بهترين حالت مى توان 
ــكن خواهيم بود و  ــاهد رونق معامالت مس ــال 1396 ش گفت از ابتداى س
ــاخت و ساز را مشاهده  از سال 1397 و 1398 مى توان تحرك دربخش س
كرد. در آن شرايط شايد انتظار افزايش قيمت مسكن دور از ذهن نباشد كه 

البته آن هم مشروط به اصل مهم عرضه و تقاضا است.
سرحدى با بيان اين كه اگر خانه هاى خالى پر شوند به هر خانوار ايرانى بيش 
از يك واحد مسكونى مى رسد افزود: هم اكنون در بخش مسكن عرضه وجود 

دارد اما تقاضا نيست. 

مديرعامل شركت عمران شهرهاى جديد گفت: با ايجاد شهرهاى جديد 27 درصد 
از جمعيت كالن شهرها به شهرهاى جديد سرريز مى شوند.

ــازى در گفت وگو با خبرنگار تجارت نيوز  محسن نريمان معاون وزير راه وشهرس
با بيان اينكه يكى از اولويت هاى اصلى ما سرريز جمعيت كالن شهرها به شهرهاى 
ــب را براى شهرهاى  ــت، گفت: ما در تالش هستيم كه مكان هاى مناس جديد اس

جديد انتخاب كنيم تا  اقبال نهايى براى  مردم ايجاد شود.
ــه چيزى حدود  ــده ك ــكن برنامه ريزى ش وى درادامه افزود: در طرح جامع مس

27 درصد از سرريز جمعيت كالن شهرها به شهرهاى جديد وارد شود.
ــت: در تالش هستيم كه  ــهرهاى جديد اظهار داش ــركت عمران ش مدير عامل ش
ــور چند شهر جديد را  ــواحل درياى عمان  و خليج فارس و جنوب كش در كنار س
ــمالى، مركزى در حال  ــاره به اينكه در استان هاى ش طراحى كنيم. نريمان با اش
مطالعه براى ايجاد شهرهاى جديد هستيم، افزود: شهر سمنان نيز به عنوان ايجاد 

نسل نو شهرهاى جديد، در حال مطالعه است.
ــته  ــه در گذش ــدى ك ــهرهاى جدي ــت ش ــرد: جمعي ــان ك ــر نش وى خاط
ــورد نظر  ــوز به ظرفيت م ــيده بود هن ــازى رس ــوراى عالى شهرس به تصويب ش
ــد در برنامه  ــهر جدي ــاز راه اندازى ش ــد مج ــيدن به ح ــيده بنابراين تا رس نرس

نيست.
ــهرهاى جديد خاطر نشان كرد: شركت عمران سعى  مديرعامل شركت عمران ش
دارد حضور فعال در مسكن اجتماعى داشته و بهترين فعاليت را در بخش اجتماعى 

داشته باشد.
نريمان ياد آور شد: اين شركت در توسعه شهرى نيز  نقش مهمى ايفا مى كند.
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عکس روز

این تاالب در جنوب شهر پلدختر واقع شده که به دلیل تغییرات 
جوی رو به خشک شدن می رود. سازمان محیط زیست اقدامی در 

زمینه احیای آن به عمل نیاورده است.
در شمال این تاالب تاالب های سه گانه ق��رار دارند که به ترتیب 
تاالب های لفانه)دوقلو(و تکانه)تک(می باشند. محیط زیست این 
تاالب ها، رو به انقراض است. ت��االب زردابه نیز جایگاه امني براي 
آبزیاني است که م��ي توانند در البالي نیزاره��اي موجود در این 

تاالب به حیات خود ادامه دهند.
 آب این ت��االب دو هکتاري ،همچنین تامین کنن��ده آب گله ها و

 رمه هاي عش��ایري مي باشد که در فصل کوچ نش��یني در مسیر 
پلدختر به مناطق ییالقي درحرکت هستند.

محیط زیست ای��ن تاالب ها رو ب��ه انقراض است. ت��االب زردابه 
لرستان جزو زیباترین و بی نظیرتری��ن تاالب های ایران و بهترین 
فرصت برای توسعه صنعت گردشگ��ری این استان است. پلدختر 
لرستان نه تنها تاالب زردابه بلکه 10 تاالب بی نظیر دیگر را در خود 
جای داده که در ن��وع خود بی نظیرند و هر ی��ک زیستگاه یکی از 

مهاجران طبیعت وحش است. 
تاالب لفافه که میزبان پرندگان مهاجر سیب��ری است تاالبی که 

همه ساله تعداد بی شماری پرندگان وحشی مهاجر را در خود جای 
می دهد و از آنها پذیرایی می کند. تاالب زردابه با طبیعت بی نظیر 
به خصوص در فصول پرآب مورد استقب��ال گردشگران بسیاری 

قرار می گیرد.

این غار شگفت انگیز نمونه ای است از آثار معماری صخره ای که به 
وسیله  دست بشر در دیواره کوه کوگان کنده شده است.

 این غار در 45 کیلومت��ری جنوب خرم آباد و ش��رق شهرستان 
پلدختر واقع ش��ده؛ ورودي غار به صورت چهار گ��وش در اندازه 
2/50 در 2/20 متر است و به سمت شمال باز مي شود غار شامل 
دو طبقه مي باشد طبقه اول چهار ات��اق و فضاهاي مرتبط به هم 

تشکیل شده است . 
 طبق��ه دوم غار ح��دودا  3/4 متر باالت��ر از کف قسم��ت اول غار 

است. 
غ��ار کوگ��ان داراي ات��اق ه��ای ت��و در توی��ی اس��ت ک��ه در 
روزگ��اران دوره اشکانی و پی��ش از آن مورد استفاده  بش��ر بوده 
 اس��ت. با توج��ه به آثار ب��ه یادگ��ار مان��ده از جمل��ه محرابه ها،

 آبدان ها و دیگر نش��انه های معماری این اث��ر را به آیین مهر هم 
نسبت می دهند.

 مساحت کلي فضاهاي تعبیه شده غار حدود 281 متر مربع است. 
از نکات قاب��ل تأمل در این غار مخ��ازن آب در داخل اتاق هاست. 
 این غار به شماره 2660 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.

دسترسی ب��ه این غار از طری��ق شهر خرم آباد به سم��ت آزاد راه 
جنوب )خرم آب��اد – پل زال( با ط��ی 35 کیلومت��ر و رسیدن به 
کاروانسرای پشت تنگ چمشک و از آنجا با عبور از جاده فرعی به 

سمت غار و روستای کوگان )3 کیلومتر( امکان پذیر است.

غـار کـوگـانتـاالب زردابه

دریچه

با سریع ترین پرندگان زمین آشنا شوید

پرندگان به لطف نعمت پرواز، از سـرعت بسیار باالیی برخوردارند و از این رو سـیطره سریع ترین حیوانات 
سیاره زمین بی چون و چرا در اختیار پرندگان است.

شاید شما هم مثل من تعجب کرده باشید؛ اما همین کبوت��ر چاهی که هر روز در محل 
 سکونت ما جوالن می ده��د، یکی از سریع تری��ن حیوانات جهان اس��ت. کبوترچاهی 
می تواند با سرعتی بالغ بر 148 کیلومتر ب��ر ساعت مسافت هایی چند صد کیلومتری را 
طی کند. دلیل استفاده از کبوتران به عنوان پیک در جنگ نیز همین ویژگی بوده است. 
نیاز به گفتن نیست ک��ه کبوترچاهی در بسیاری از مناطق شهری و طبیعی کش��ورمان 

سکونت دارد.

پرستوها قادر به پرواز با سرعتی در مسافت های بسیار طوالنی هستند. پرستوی 
سفید گلو با حداکثر سرعتی بالغ بر 169 کیلومتر بر ساعت سریع ترین پرستوی 

جهان و سومین حیوان سریع جهان است.

از آن پرنده های عجیب که ما ایرانی ه��ای فقط در مستند های خارجی آنها را دیده ایم. 
این پرنده بر خالف ظاهرش می تواند با سرعتی بالغ بر 153 کیلومتر بر ساعت پرواز کند.

پرنده ای شکاری از خانواده شاهین، اما با جثه ای کوچک تر است. لیل می تواند 
با سرعتی بیش از 160 کیلومتر بر ساعت پرواز کند.

کبوتر چاهی 
) Rock dove(

پرستوی سفید گلو
)White-throated needletail swift( 

)Frigatebird( مرغ دله)Eurasian hobby( لیل اوراسیا 

یک��ی از ج��ذاب تری��ن حیوان��ات ک��ره 
 خاکی، دومین موجود زن��ده سریع جهان 

 است. 
حداکث��ر سرعت عق��اب طالی��ی در پرواز 
افقی به 129 کیلومتر ب��ر ساعت می رسد 
ک��ه باالترین سرع��ت پرواز افق��ی در بین 

پرندگان است. 
حداکثر سرعت شیرجه این پرنده به سمت 
شکار خود حدود 320 کیلومتر در ساعت 

ثبت شده است! 
عقاب طالی��ی در ایران نی��ز زیست کرده 
 و حت��ی در مناط��ق شه��ری نی��ز دی��ده 

می شود.

شاهین معمولی ی��ا بح��ری، سریع ترین 
موج��ود زنده کل ک��ره خاکی اس��ت. این 
پرنده شکاری در پرواز افقی خود می تواند 
به حداکثر سرعت 115 کیلومتر بر ساعت 

برسد.
 اعجاب این پرن��ده در هنگام شیرجه زدن 
به سمت شکار خود است. شاهین معمولی 
در هنگ��ام شیرج��ه به سمت شک��ار خود 
سرعتی بالغ ب��ر 389 کیلومتر بر ساعت را 
ثبت کرده است. در حال حاضر خوشبختانه 
 این پرن��ده نیز در کش��ورمان یافت شده و

 می توان گفت ای��ران زیستگاه خوبی برای 
سریع ترین حیوان جه��ان است. حتی در 
مناطق شهری ای��ران نیز می ت��وان پرواز 

شاهین را در آسمان دید.

)Golden eagle( عقاب طالیی

)Peregrine falcon( شاهین



خبر شهروند

سال ها اجاره نشين بوديم؛ درهمان مدت خداوند به ما يك دختر و پسر دوقلو 
ــت تا اينكه زمينى خريدم و خانه اى  ــختى مى گذش داد؛ روزها همچنان به س
ــت خود نمى گنجيد؛ من هم از اينكه  ــحالى در پوس ساختم. همسرم از خوش
توانسته بودم با تهيه يك سقف براى همسرم، پاسخ زحماتش را بدهم تا كم تر 

سختى بكشد خوشحال بودم.
در همان زمان ها بود كه فرزند سوم مان هم متولد شد و شادى ما را دوچندان 
كرد؛ وضع مالى مان خوب شده بود؛ بعد از دو سال توان مالى براى ساخت طبقه 
دوم منزل مان را هم پيدا كردم؛ اما همسرم مدام مى گفت كه  دلم شور مى زند 
ــت اتفاق بدى بيفتد. دايم تاكيد مى كرد كه جوانب  و احساس مى كنم قرار اس

احتياط را درنظر بگيرم.
براى ساخت منزلم با يك مهندس ناظر قرارداد بسته بودم، اما او براى نظارت به 
ساختمان ما نمى آمد و فرد ديگرى را به نمايندگى از طرف خودش مى فرستاد.
گرد و خاك ناشى از امورات بنايى طبقه باال باعث شد كه به سفارش كارگران، 
ــارى تعبيه كنم؛ پس از اذان مغرب  مقدارى پارچه و گونى داخل لوله هاى بخ
پدرم با من تماس گرفت و گفت كه حال مادرم خوب نيست و به سرعت خودت 
را به ما برسان.  با عجله از خانه خارج شدم؛ حدود ساعت 11 شب كه به منزل 
بازگشتم متوجه شدم كه درخانه مان شلوغ است و خودروى نيروى انتظامى و 

آمبوالنس در آنجا توقف كرده...
ناگهان يادم آمد كه هنگام خروج از خانه به كلى فراموش كرده بودم كه پارچه 
و گونى ها را از لوله بخارى خارج كنم. دست و پاهايم سست شد؛ سراسيمه وارد 

خانه شدم و با پيكر بى جان همسر و فرزندانم روبه رو شدم...
ــا گاز  ــموميت ب ــر اثر مس ــى ب ــوت را خفگ ــت ف ــس عل ــان اورژان كارشناس

دى كسيد كربن تشخيص داده بودند.
ــم زنگ مى  زند كه مى  گفت دلم شور مي  زند  ــرم در گوش مدام صداى همس
ــومي بيفتد. امروز براى من فرصت  ــت اتفاق ش و احساس مى كنم كه قراراس
ــما را ناراحت كردم، اما  ــت با اين مطلب اگرچه ش برگشت وجبران خطا نيس
خواستم بگويم دو كارمهم را تا فرصت داريد دريغ نكنيد يكى محبت وديگرى 

احتياط  ودقت دررعايت مسايل ايمنى واستاندارد.
ــيد. از خاطرات مثبتى كه درحوالى زندگى خودتان  ــما هم براى ما بنويس ش

ديديد. از مهربانى ها و آدم هاى بزرگى كه مى شناسيد. 
Shahrvand.zayanderoud@gmail.com

بررسى دانشگاه هاى دنيا نشان مى دهد كه ارزان ترين دانشگاه ها براى 
تحصيل، متعلق به كشور نروژ و گران ترين دانشگاه ها متعلق به كشور 

استرالياست.
دكتر جعفر مهراد افزود: كشور نروژ برخالف هزينه باالى زندگى، مقصد 

مناسبى براى دانشجويان بين المللى جهت تحصيل است.
ــا بين 158 تا  ــگاه هاى نروژ را تقريب ــهريه دانش وى، هزينه ماهانه ش
ــودن هزينه تحصيل  ــد: علت پايين ب ــد ذكر كرد و يادآور ش 198 پون
ــگاه هاى نروژ  ــت كه در دانش در نروژ عمدتا مربوط به اين موضوع اس
ــط  ــت و از اين رو متوس ــدارد و خوابگاه ها ارزان اس ــهريه وجود ن ش
ــزار و 188 پوند  ــور برابر با 2 ه ــگاه هاى اين كش ــاالنه دانش هرينه س

خواهد بود.
ــيراز،  ــگاه ش ــى دانش ــات و دانش شناس ــم اطالع ــش عل رييس بخ
ــور ارزان  ــومين كش ــيه و لوكزامبورگ را به ترتيب دومين و س روس
ــاالنه در  ــط هزينه س ــد: متوس ــت و يادآور ش از لحاظ تحصيل دانس
ــزار و 739 پوند  ــزار و 450 پوند تا 4 ه ــورها تقريبا بين 4 ه اين كش

است.
مهراد در ادامه، استراليا را گران ترين كشور از نظر تحصيالت آموزش 
ــاالنه تحصيل در  ــط هزينه هاى س ــرد و گفت: متوس عالى توصيف ك

دانشگاه هاى اين كشور، برابر 27 هزار و 277 پوند است.
وى، كره جنوبى را دومين و پس از آن، سنگاپور را سومين كشور گران 
ــط هزينه تحصيل در  ــت و اظهار داشت: متوس از لحاظ تحصيل دانس
كره جنوبى 25 هزار و 566 پوند (هزار و 711 پوند كمتر از استراليا ) و 

هزينه تحصيل در سنگاپور 25 هزار و 309 پوند است.
ــتان از نظر هزينه هاى تحصيل در جهان را نيز  ــور انگلس وى رتبه كش
ــتان تقريبا 10  ــاى تحصيل در انگلس ــزود: هزينه ه 24 ذكر كرد و اف
ــاالنه هزينه اى برابر با 21 هزار پوند را  ــت و س برابر گران تر از نروژ اس

در بر مى گيرد.
ــتان است،  مهراد با تاكيد بر اينكه تحصيل در آمريكا گران تر از انگلس
ــاالنه برابر 23 هزار و 593 پوند  ــد: تحصيل در اين كشور س يادآور ش

هزينه دارد.
مهراد اضافه كرد: زالندنو از سال 2013 ميالدى از نظر هزينه تحصيل 
ــت به گونه اى كه متوسط هزينه  ــترين تغيير را به خود ديده اس بيش
ساالنه تا 3 هزار و 284 پوند كاهش پيدا كرده است و در مقابل ايتاليا 
ــى برابر با هزار و 517 پوند را تجربه  ــال قبل افزايش در مقايسه با 2 س

مى كند.
ــى دانشگاه شيراز، نوسانات  رييس بخش علم اطالعات و دانش شناس
ــگاه ها مؤثر ــهريه دانش ــته را در تعيين ش ــال گذش ــرخ ارز در 2 س ن

 دانست.
ــهريه هاى آموزش عالى  ــان كرد: ميزان ش مهراد، همچنين خاطرنش
باعث شده است تا دانشجويان در انتخاب محل تحصيل، كشورهايى را 
ــهريه نيز ارزان تر  انتخاب كنند كه عالوه بر كيفيت تحصيل، از نظر ش

باشند.

گران ترين و ارزان ترين دانشگاه هاجوانب احتياطى كه رعايت نشد

ــيريني تشكيل هر  يك ضرب المثل قديمي مي گويد: ش
ــترك را بايد بعد از گذشت سه سال از زندگي  زندگي مش
ــتر  ــت كه در ايران بنابر آمار، بيش خورد. اين در حالي اس
ــي رخ مي دهد.  ــال هاي اول تا پنجم زندگ طالق ها در س
ــن ذهنيت طالق  ــياري از مردم با اي با توجه به اينكه بس
ــان تمام شود  ــكالت زندگي مشتركش مي گيرند كه مش
ــت كه در  ــت يابند، اما بايد دانس ــبي دس و به آرامش نس
ــي ، طالق تنها  ــات در زندگ ــا هرگونه ناماليم مواجهه ب
گزينه نيست، زيرا سال هاي اول زندگي مشترك به دليل 
عدم شناخت كافي زوج ها از يكديگر دوران بحراني براي 
ــوب مي شود و با  اغلب تازه عروس ها و تازه دامادها محس
سپري كردن اين دوران زندگيشان از ثبات نسبي برخوردار 
خواهد شد. به طور معمول در سال هاي اول زندگي به دليل 
اينكه زوج ها شناخت كافي از يكديگر ندارند يا برخي كم و 
كاستي ها از لحاظ مادي در مقايسه با زندگي گذشته آنها 
ــكالتي ايجاد مي شود، حال آنكه اين  به وجود مي آيد مش

كمبود ها كامال طبيعي است. 
ــال اول زندگي را با  ــد چند س ــر زوج هاي جوان بتوانن اگ
ــت طي كنند مي توانند زندگي پايدار تر و  آرامش و گذش

همراه با آرامشي داشته باشند.
مسايلي كه منجر به اختالف مي شود

ــته هاي بي حد و اندازه خود  ــت از خواس جوانان بايد دس
ــك مرحله جديدي  ــا بايد بپذيرند كه وارد ي بردارند. آنه
ــن مرحله از  ــي به اي ــده اند. در جامعه شناس از زندگي ش
ــدن مي گويند، آن هم به اين  زندگي دوباره اجتماعي ش
ــدي از زندگي وارد  ــه مرحله جدي ــه وقتي افراد ب معنا ك
مي شوند بايد طي مراحل اجتماعي شدن خود را با شرايط 

و مسووليت هاي موجود هماهنگ كنند. 
افراد در اين مرحله از زندگي بايد رفتارهاي ويژه زندگي 
متاهلي از جمله كم و كيف خانه داري، كسب مهارت هاي 

زندگي، مهارت هاي همسرداري، چگونگي تامين مايحتاج 
زندگي و... را بياموزند. اين مهارت ها بايد از دوران نوجواني 
ــراد آموزش  ــوزش و پرورش به اف ــوي خانواده و آم از س
ــود. آموزش هر يك از مهارت ها مي تواند فرآيند  داده ش
جامعه پذيري را در بين جوانان تسريع كند. هر فرد بنابر 
مراحل مختلف زندگي، همچون ازدواج، تولد فرزند، ازدواج 
ــي روند دوباره اجتماعي  فرزندان و... چندين بار در زندگ
ــدن را تجربه مي كند. در جامعه روستايي و شهرهاي  ش
كوچك مادران از سنين هفت سالگي دختران را با زندگي، 
فوت و فن خانه داري و همسرداري آشنا مي كنند، اما در 
ــران بدون هيچ وظيفه مداري  كالنشهرها دختران و پس
ــووليت پذيري پرورش مي يابند و همين امر باعث  و مس
مي شود تا فرد در بزرگسالي با مشكالت عديده اي مواجه 
شود. اين در حالي است كه ارايه مسووليت به فرزندان از 
همان سنين كودكي يكي از آداب و رسوم در ميان ايرانيان 
ــوم آن روزگار هر فردي بايد  باستان بوده است و بنابر رس
ــي داد تا موفق به  ــن انجام م وظايف خود را به نحو احس
اخذ ديگر مسووليت ها مي شد. اگر در جامعه امروز شاهد 
افزايش طالق هستيم به دليل عدم مسووليت پذيري است.

مسووليت پذيري حلقه گمشده خوشبختي
اگر از سنين كودكي به فرد مسووليت داده شود به نسبت 
در بزرگسالي مي تواند در ايفاي مسووليت هاي خود موفق 
باشد. زندگي مشترك بر پايه برخي وظايف و مسووليت ها 
بنا نهاده شده است و عدم توانايي هر يك از افراد در انجام 
ــاز بروز مشكالت  مسووليت هاي خود مي تواند زمينه س
ــد. امروزه در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا  گوناگون باش
والدين فرزندانشان را از همان سنين كودكي با مسووليت 
پرورش مي دهند و همين امر باعث مي شود تا افراد نسبت 
ــند و به اين ترتيب  به زندگي ذهن كنشگري داشته باش
ــرايط خود بپردازند. چهار سال اول  بتوانند به مديريت ش

زندگي مشترك يك دوران شخصيت سازي مجدد است. 
در اين دوران اگر دختران و پسران جامعه توقعات خود را 
در زندگي تنزل داده و خود را با شرايط زندگي جديد با تمام 
كم و كاستي ها وفق دهند ديگر زمينه هاي بروز نارسايي ها، 

مشكالت و دعواها در بين آنها كاهش پيدا مي كند. 
ــل جوان پرتوقع تربيت شده اند  امروزه به دليل اينكه نس
ــان نيز كاهش پيدا كرده است و  به نسبت آستانه تحملش
همين ويژگي را مي توان زمينه بروز بسياري از اختالفات 
ــمرد. نهادهاي خانواده و آموزش و پرورش به عنوان  برش
ــخصيت كودكان  ــا در پرورش ش تاثيرگذار ترين نهاده
ــروز حس  ــرى براي ب ــق و جامع ت ــد برنامه هاى دقي باي
ــند، در ــته باش ــووليت پذيري در بين كودكان داش مس

ــووليتي پرورش  ــورت جوانان بدون هيچ مس  غير اين ص
ــا را در  ــت فرزندان آنه ــود در تربي ــد و اين كمب مي يابن

بزرگسالي با مشكالت عديده اى مواجه مي كند. 
ــاز طالق در سال هاي اول زندگي  از ديگر عوامل زمينه س
مي توان به دو ساختي شدن فكر و انديشه دختران و پسران 
ــاره كرد. هم اكنون برداشت ها و سبك زندگي  جامعه اش
دختران و پسران جامعه متفاوت است؛ دختران امروزي با 
افكار مدرن مسايل را مورد بررسي قرار مي دهند اما پسران 
ــتند. در چنين شرايطي  ــته  نگر و سنتي هس هنوز گذش
زوج ها با تحمل اين دوران پرتالطم مي توانند با آرامش در 
كنار هم زندگي كنند، در غير اين صورت زندگي به سمت 

طالق عاطفي و در ادامه طالق قطعي پيش خواهد رفت.
گذشت و ايثار فراموش نشود

ــد زندگي به  ــويي چنانچه گذشت نباش در زندگي زناش
ــد در مقابل  ــوهر باي ــختي مي گذرد. بنابراين زن و ش س
يكديگر گذشت داشته باشند و وضعي پيش نياورند كه با 
لجاجت، زندگي را بر خود تلخ كنند. زن و شوهري كه در 
موارد اختالف، از خود گذشت نشان مي دهند و خطاهاي 
يكديگر را تحمل مي كنند، در راستاي سعادت و زندگي 
شاد و شيرين زناشويي پيش مي روند. چنانچه روابط بين 
همسران صميمانه باشد، هيچ كدام از آنها انتظار ندارد در 
ازاي از خودگذشتگي، چيزي دريافت كند. اين امر نشانه 
عشق و صميميت زياد بين آنهاست. فقط زوج هاي ناموفق 

در انديشه جبران خوبي هاي خود هستند. 
ــه در خطاب به دانشجويان دختر  براي مثال من هميش
تاكيد مي كنم با كمي گذشت و تحمل در سال هاي نخست 
زندگي مي توانند ساليان سال بدون دغدغه با همسرشان 
ــتانه  ــترك آس زندگي كنند.جوانان بايد در زندگي مش
تحمل خود را افزايش دهند.در زندگي مشترك دو فرد از 
دو خانواده با دو فرهنگ و شيوه تربيتي متفاوت در كنار هم 
قرار گرفته اند و به نسبت چند سالي طول مي كشد تا افراد 
موفق به شناخت يكديگر شوند. پس در چنين شرايطي 
ــديد ناهنجاري ها را به  نبايد زمينه بروز ناماليمات يا تش
وجود آورد، بلكه با كمي گذشت و شناخت بيشتر مي توان 

افسار زندگي را به دست گرفت.
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ــود كه هر اندازه از مصرف آن در بدن  ــم به ماده اى اطالق مى ش س
ــان ايجاد كند، مانند  ــد و خطرات جدى براى انس آسيب رسان باش
ــما كم و بيش با عنوان آنها  آرسنيك، سيانور و سم هاى ديگر كه ش

آشنا هستيد. 
ــت پفك را با آب خيس كنيد و با شست دست تان آن را به  كافى اس
سراميك آشپزخانه بچسبانيد. بعد از 8 ساعت عمرا  بتوانيد اين پفك 

خشك شده را از ديوار جدا كنيد. 
مگر كلى كاردك و چاقو بزنيد تا كنده شود. حاال حساب كنيد اين 

پفك با بزاق چسبنده خيس شده و وارد معده  شود و........
ــت كه در گروه هاى مختلف تلگرام  ــرح مطلبى اس اين عنوان و ش
مخاطبان مى بينند و با خودشان حساب مى كنند كه احتماال به ازاى 
ــان خورده اند حاال حتما بايد تمام  بسته هاى پفكى كه در زندگيش
ــد از توده هاى به هم  ديواره مرى و روده و اطراف معده  پر شده باش
چسبيده و نارنجى رنگ كه البته هيچ كاردكى هم به آن قسمت ها 

دسترسى ندارد تا اين پفك چسبناك را جدا كند!
اين متن شايد شما را به ياد داستان قديمى آزمودن سمى بودن پفك 
ــت؟  ــتى تكليف ما با پفك چيس با آتش زدن آن بيندازد. اما به راس
ــنيده ايم، اما اينكه  خيلى از ما كم و بيش از مضرات مصرف پفك ش

بگوييم پفك سمى است ادعاى مجزايى است. 
ــناس تغذيه درباره اين موضوع  ــميه كماليان، كارش خانم دكتر س
ــت.  ــم ،غيرحرفه اى اس تاكيد كرد: از نظر علم بيولوژى اصطالح س
ــود كه هر اندازه از مصرف آن در بدن  ــم به ماده اى اطالق مى ش س
ــان ايجاد كند، مانند  ــد و خطرات جدى براى انس آسيب رسان باش
ــما كم و بيش با عنوان آنها  آرسنيك، سيانور و سم هاى ديگر كه ش
آشنا هستيد. ولى نمى توان به پفك عنوان سم را داد؛ چراكه اين ماده 
غذايى در طوالنى مدت و در اثر مصرف زياد آن مى تواند باعث آسيب 
رسيدن به بدن شود. دكتر كماليان با اشاره به دليلى كه در اين متن 
ــمى بودن اين خوراكى  ــبندگى پفك را عامل س آورده شده و چس
مطرح كرده است، گفت: اين اتفاقى كه در متن به آن اشاره شده است 
به اين دليل بروز مى كند كه پفك از نشاسته ذرت تشكيل يافته و اين 
ماده نشاسته اى مانند بسيارى از مواد نشاسته اى پس از تماس با آب 
چسبناك مى شود، اما اين اتفاق عمال در دستگاه گوارش رخ نخواهد 

داد و از اين بابت نيز متن فاقد ارزش علمى و صحت و سقم است.
ــر ترتيب اين  ــاره كرد: ولى به ه ــص تغذيه در ادامه اش اين متخص
ــيب به بدن مى شود  تنقالت خوشمزه بسيار مضر بوده و سبب آس
ــد نمك و روغن و  ــدت به دليل مصرف بيش از ح زيرا در طوالنى م
اسيدهاى چرب مضر مى تواند باعث بيمارى در فرد شود. همچنين 
ــده به راحتى در  ــوان تنقالت يا ميان وع اين خوراكى گاهى به عن
اختيار كودكان قرار داده مى شود كه اشتباه محرزى از سوى والدين 
است زيرا پفك مى تواند جلوى اشتهاى كودك را گرفته و او را دچار 

سوءتغذيه كند.
سميه كماليان، كارشناس تغذيه، در پايان عنوان كرد: پفك از جمله 
ــت كه از نظر تغذيه فاقد ارزش غذايى بوده و از مضرات  تنقالتى اس
آن مى توان به وجود نمك باال، روغن هاى زياد و غيرمجاز، استفاده 
ــيميايى و مواد نگه دارنده اشاره كرد كه متاسفانه در  از رنگ هاى ش
ــوند. مصرف بيش از حد پفك در  ــتفاده مى ش تهيه اين فرآورده اس
بزرگساالن سبب آسيب به بدن مى شود و مصرف آن براى كودكان 

زير دو سال ممنوع است.

باالخره پفك بخوريم يا نخوريم؟!

گروهى از محققان دانشگاه هاى كاليفرنياى جنوبى و 
يوتا نرم افزارى را توسعه داده اند كه مى تواند وضعيت 
يك ازدواج را بررسى و خطر فروپاشى آن را پيش بينى  

كند.
به گزارش ايسنا، نحوه صحبت كردن ما، لحن و آهنگ 
ــرعت حرف زدن ، نوع نگاه كردن  يا نوع چشم  صدا، س
برداشتن  از طرف مقابل، زبان بدن، انتخاب نوع كلمات 
ــادى درباره   ــتند كه اطالعات زي همه از مواردى هس
ــه خودمان آگاه  ــايد حتى بدون اينك ما مى دهند؛ ش
ــه اى كه با  ــك كارآگاه باتجربه و حرف ــيم. براى ي باش
ــك، اينها  ــت مى كند يا يك روانپزش يك متهم صحب
ــخص  ــتند كه اطالعات زيادى درباره  ش عاليمى هس

ارايه مى دهند.
ــه حتى  ــتند ك ــانه هايى هس ــات نش ــى اوق اما گاه
ــان حرفه اى هم نمى توانند آنها را تشخيص  كارشناس
ــگاه هاى  ــان دانش ــه محقق ــن زمين ــد.در همي دهن
ــا نرم افزارى طراحى كرده اند  كاليفرنياى جنوبى و يوت
كه مى تواند تشخيص دهد كه آيا يك ازدواج در معرض 

خطر فروپاشى قرار دارد يا خير؟
اين كار با تحليل دقيق سخنان و مكالمه  دو زوج انجام 

مى شود. سپس براساس آنها پيش بينى مى شود كه آيا 
رابطه  ميان آن دو بهتر خواهد شد، تغييرى نخواهد كرد 

يا بدتر خواهد شد؟
رايانه به كمك اين نرم افزار مى تواند آهنگ هاى ظريف 

سخن را تشخيص دهد.
ــان، مى گويد با  ــن محقق ــى از اي ــاوكام، يك برايان ب
ــداى فرد را  ــزان لرزش ص ــخن مى توان مي آهنگ  س
اندازه گيرى كرد. آنها همچنين ديگر جنبه هاى تعامل 
ــدن را هم مورد  ــات و زبان ب ــل نوع كلم و مكالمه مث
بررسى قرار دادند. در نهايت رايانه توانست پيش بينى 
ــذارد يا بدتر  ــه  ازدواج رو به بهبود مى گ كند كه رابط
ــه در حد يك  ــن رايان ــاى اي ــود. پيش بينى ه مى ش
ــت حتى اندكى هم بهتر  ــان باتجربه، اعتبار داش انس

بود.
ــى از تحقيقاتى است كه در سال هاى  اين پروژه بخش
ــمندان در اين تحقيقات  ــود. دانش اخير انجام مى ش
سعى داشته اند با بررسى دقيق صدا، حاالت بدنى و نوع 
كلمات مراجعان به مراكز درمانى، به اطالعات مفيدى 
ــت كه گفتار درمانى،  ــت يابند. هدف آنها اين اس دس

موثرتر و كارآمدتر شود.

خانه هايى براى كارتن خواب ها در ايتاليابا يك نرم افزار ببينيد حال زندگى متاهلى شما خوب است يا نه ؟!

محله و خانه قديمى اش درمهرآباد جنوبى، 20مترى 
ــيرى فعلى) و دقيقا  روبه روى مسجد زاهدى (شمش

 

ــت و درشمال شهرتهران درخانه اى  امام جعفرصادق (ع) بود اما حاال ديگرآنجا نيس
شبيه قصربايد سراغش را گرفت.

ــش زيادى از  ــى انصارى، بخ ــوال و دارايى هاى عل ــى از ام ــد بخش كوچك مى گوين
ــت.  ــده اس ــران درآن بنا ش ــل اي ــه االن بازارمب ــت ك ــاد اس ــت آب ــاى ياف زمين ه
على انصارى، اگرچه رييس گروه سرمايه گذارى تات است و رييس اتحاديه مبل سازان 
تهران، اما براى چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب كرد. او در دوره اى رييس 
فدراسيون دوچرخه سوارى شد، اما با حضور در هيات مديره باشگاه استقالل به چهره 
ــين هدايتى مالك باشگاه استيل آذين، مقايسه  خبرسازتبديل شد و حاال او را با حس
ــان تاحدودى حل و فصل شد.  ــتقالل درزمان ورود ايش مى كنند. مشكالت مالى اس

جناب انصارى درسال 88 بانك تات را افتتاح كرد.
ــاختمان آغاز  خودش مى گويد : « پدربزرگوارم، فعاليت حرفه اى اش را از صنعت س
ــتكار و نيك انديشى مستمر، به فردى  كرد و در اين راه عالوه بر زحمات فراوان و پش
ــب با تحوالت جامعه و تغييرات شتابناك بازار كسب و كار،  موفق بدل شد، اما متناس
ــتفاده از اخالق  ــم، بلكه به نوعى با اس ــان را ادامه ندادي ــغل پدرم بنده و برادرانم، ش
ــان و در ابتدا تحت نظر ايشان ،گستره فعاليت را به بيرون از  حرفه اى و تجربيات ايش
ــاز و بفروش، هدايت و  ــازى به مفهوم خانه سازى و به تعبير عمومى بس ساختمان س

مديريت كرديم و البته دامنه اين تنوع بيشتر شد.
ــاى پاك  ــده از خون ه ــه برآم ــه نظام ك ــرام ب ــم در احت ــالش كردي ــه نوعى ت ما ب
ــروع كنيم،  ــن ش ــاى پايي ــى از اليه ه ــروم و حت ــق مح ــت، از مناط ــهيدان اس ش

ــك صنف  ــى را در ي ــدرن توزيع ــك مركز م ــاد و ايجاد ي ــت آب ــع يعنى ياف در واق
ــاى ايرانى  ــاز خانواره ــورد ني ــى و البته م ــر ايران ــا تاريخ و هن ــت آميخته ب و صنع
ــى  ــى و صنف ــال عموم ــا اقب ــبختانه ب ــه خوش ــم ك ــاز كردي ــان آغ ــى مبلم يعن

مواجه شد.
بنده در نوجوانى و جوانى در رشته كشتى فعاليت مى كردم. يعنى از كودكى به ورزش 
عالقه مند بودم و اكنون نيز هستم. در دنياى امروز، نمى توان بدون تبليغات تجارت 
ــزرگ ترين تيم هاى فوتبال  كرد. ما كار تبليغى هم مى كرديم. يعنى درمقطعى از ب
مملكت براى تبليغ ايده و محصول مان استفاده كرديم. اين ماجرا باب دوستى و برخى 

همكارى ها را گشود.
ــته ام. به عنوان  ــى ام، فعاليت هاى ديگرى نيز داش البته، بنده در ارتباطات اجتماع
ــيون  ــتيانى دعوت كرد در فدراس ــاى واعظى آش ــال 84 در مقطعى آق مثال، در س
ــان كمك كنم. اين همكارى، بعد از آنكه ايشان مديرعامل  ــوارى به ايش دوچرخه س
ــيون دوچرخه سوارى هم بنده را  باشگاه استقالل شد، براى مدتى به رياست فدراس
كشاند. در مجمع عمومى اين فدراسيون از 43 رييس هيات استان، 39 نفر به بنده راى 
دادند. بعدا هم مدتى به عنوان عضو هيات مديره با باشگاه فرهنگى- ورزشى استقالل 

همكارى داشتم كه بيشتر جنبه حمايت از ورزش داشت.
در ورزش هم، با همين نگاه كار كردم، منتها با اين تفاوت  كه اصلى ترين و گرانبهاترين 
سرمايه در ورزش، سرمايه انسانى است. البته در ساير عرصه ها نيز پايه توسعه، انسان 

است. انسان كاربلد، آموزش ديده و متخصص شرط الزم توسعه است.»

على انصارى غول بازار مبل: 
دردنياى امروز نمى توا ن بدون تبليغات تجارت كرد

كارآفرينان موفق  
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خبر

خبر فراخوان

ــرح اعطاى  ــان از آغاز ط ــتان اصفه ــر كل ميراث فرهنگى اس مدي
ــتان اصفهان  ــگرى اس ــاالن گردش ــه فع ــره ب ــم به ــاى ك وام ه

خبرداد.
ــووالن صندوق ــت صميمانه مدير و مس فريدون اهللا يارى در نشس

ــران اداره كل ميراث فرهنگى  كار آفرينى اميد كه تنى چند از مدي
استان نيز حضور داشتند تأكيد كرد: يكى از مهم ترين سياست هاى 
ــتان خصوصا در سال 1395 حمايت  اداره كل ميراث فرهنگى اس
همه جانبه از فعاالن گردشگرى استان به ويژه توسعه اقامتگاه هاى 

بوم گردى است.
ــترين اقامتگاه هاى بوم گردى  وى تصريح كرد: در حال حاضر بيش
كشور در استان اصفهان واقع شده اند. با اين حال اعتقاد داريم استان 
اصفهان همچنان از ظرفيت هاى عظيمى براى توسعه گردشگرى 
ــوز از آنها  ــت كه هن ــتان برخوردار اس ــژه در منطقه غرب اس به وي

بهره بردارى نشده است.
مدير كل ميراث فرهنگى استان در ادامه اين نشست اظهار داشت: 
سياست اصلى اداره كل ميراث فرهنگى استان در حوزه گردشگرى 
ــار اعطاى  ــاى ترويجى در كن ــعه فعاليت ه ــال 1395 توس در س

 مشوق هاى حمايتى است.
ــگرى و  ــعه گردش ــده برنامه اداره كل، توس ــال آين  بنابراين در س
ــعه يافته استان است، لذا  ــتى در روستا هاى كم تر توس صنايع دس
ــا مناطق غرب  ــتاييان خصوص ــاى وام هاى كم بهره به روس با اعط
ــتان اصفهان تالش داريم با توسعه فرهنگى  ــرق شهرس استان و ش
ــتايى از مهاجرت آنها به شهرها جلوگيرى  و اقتصادى مناطق روس

كنيم.
ــر از  ــاه نف ــش از پنج ــر بي ــال حاض ــرد: در ح ــح ك وى تصري
فعاالن گردشگرى استان جهت دريافت وام هاى يك ميليارد ريالى

ــام  ن ــت  ثب كل  اداره  در  ــد  امي ــى  كارآفرين ــدوق  صن از 
كرده اند.

ــالش داريم از اين  ــت: در وهله اول ت ــارى همچنين ابراز داش اهللا ي
وام ها در حوزه بوم گردى و سپس در حوزه حفظ خانه هاى تاريخى 

بهره بردارى كنيم.
در ادامه اين نشست رسول شهركى مدير صندوق كار آفرينى اميد 
ــراى اعطاى وام هاى  نيز عنوان كرد: اين صندوق از آمادگى الزم ب
ــازى و  ــواردى همچون كار آفرينى، برند س ــتاى م كم بهره در راس
ــتغالى به صورت وام قرض الحسنه بدون سپرده  بحث هاى خود اش

برخوردار است.
ــت هاى اين بانك حمايت  وى همچنين تأكيد كرد: يكى از سياس
ــعه اقتصادى استان ــگرى در راستاى توس از فعاالن عرصه گردش

است.

ــا نام  ــورمان ب ــخ تلويزيون كش ــمتى تاري ــريال صدقس ــن س اولي
ــينما وتلويزيون  ــدان س ــى منتق ــم برخ ــرا درچش «كيميا»ظاه
ــين  ــى آن يا تالش قابل تحس ــوى و مل ــترازآنكه فيلمنامه ق بيش
ــايرعوامل مجموعه درحفظ هماهنگى ريتم داستان  كارگردان وس
درعين تغييرفضاهاى زمانى ومكانى قصه آن ديده شود به محملى 
ــازى رسانه ملى  براى بيان نقاط ضعف وكمبودهاى صنعت فيلم س
ــت. درآخرين نقدى كه به اين مجموعه وارد شده،  تبديل شده اس
گريم بازيگران دربخش سوم وپايانى اين مجموعه تاريخى اجتماعى 
ــخصيت هاى  ــدان گريم چهره ش ــاد قرارگرفته و منتق ــورد انتق م
ــال وفضاى زمانى اين سريال متناسب ــتان را با سن وس اصلى داس

ندانسته اند.
ــد كه پاى عوامل ساخت  ــترده ش دامنه اين انتقادات به حدى گس

مجموعه را هم به بحث درمورد آن كشيده است. 
ــريال  س ــم  گري ــراح  ط ــكندرى  اس ــر  امي ــى  تازگ ــه  ب
ــده: ش ــى  مدع ــح»  صب ــت  «هف ــه  روزنام در  ــا»  «كيمي
ــا» اجازه ــش « كيمي ــدن نق ــراى پير ش ــريفى نيا ب ــراوه ش «مه
ــتفاده ــورت و لنز اس ــاى پر رنگ ص ــى داد از التكس و خط ه نم

شود.» 
ــكندرى با بيان اينكه در  اما مهراوه شريفى نيا درباره اين ادعاى اس
سريال «معماى شاه» از لنزاستفاده كرده است، به آى سينما گفت: 
«االن همه دوستان مى توانند، آخرين عكسى كه من در اينستاگرام 
ــر كردم را مالحظه كنند و ببينند كه آيا من اجازه دادم روى  منتش

صورتم خط پيرى بكشند يا نكشند. 
ــكندرى آنقدر شديد است كه  متاسفانه هجمه انتقادات به اميراس
ــان را به گردن من،  ايشان مى خواهد تمام مشكالت كارى خودش
مادرم، رضا كيانيان، جواد افشار كارگردان و محمدرضا شفيعى تهيه 

كننده «كيميا»  بيندازد.»
ــخصى اينستاگرام خود  ــريفى نيا، همچنين درصفحه ش مهراوه ش
درپاسخ به سوال يكى ازمخاطبان كه پرسيده چرا اجازه نداده است 
ــتفاده  از التكس و خط هاى پر رنگ صورت و لنز براى گريمش اس

كنند گفته است :
 « هركه هرچرندى گفت بايد باوركنيد ؟ من مسوول كاربلد نبودن 

ديگران نيستم.»

ــنواره را با موضوع  ــن جش ــى تهران بزرگ اي ــت فرهنگى اجتماع معاون
ــى از منكر، جمعيت، ــالمى، امر به معروف و نه ــبك زندگى ايرانى اس س

 اقتصاد مقاومتى و ماهواره برگزار مى كند.
بخش هاى مسابقه

ــايت هاى خبرى، نشريه نگارى،  فرهنگ ورسانه : وبالگ نويسى، وب س
صفحات شبكه هاى اجتماعى

ادبيات : شعر، متن ادبى، داستان كوتاه وبلند
هنرهاى تجسمى : نقاشى، خوشنويسى، تايپوگرافى، نقاشى خط، عكس 

پوستر وطرح هاى حجمى
ــى، فيلم كوتاه، فيلم تلفن همراه، فيلم نيمه بلند،  سينما : فيلمنامه نويس

نماهنگ، مستند وانيميشن
تئاتر : نمايشنامه نويسى، تئاترصحنه اى، تئاترخيابانى ونمايش آيينى

ــال آثار25 بهمن ماه  ــنتى، محلى، پاپ وتلفيقى مهلت ارس موسيقى : س
1394 است.

نشانى دبيرخانه :تهران، تقاطع خيابان طالقانى ومفتح، مجتمع فرهنگى 
13آبان، ساختمان شهيد وزوايى، طبقه اول، معاونت فرهنگى اجتماعى 

تهران بزرگ. 

جشنواره عكس دست هاى مهربان با هدف مصون نگه داشتن خانواده ها و 
خصوصا كودكان در معرض آسيب جامعه از معضالت اجتماعى، فرهنگى 
و اقتصادى به همت بنياد نيكوكارى دست هاى مهربان برگزار خواهد شد.

موضوعات جشنواره :
ــه در صدر آنها  ــت هاى مهربان ك با توجه به اهداف بنياد نيكوكارى دس
ــت خانوار، حمايت از ايتام و همچنين كمك  توانمندسازى زنان سرپرس
ــد موضوعات جشنواره به شرح  به قشر در معرض آسيب جامعه مى باش

ذيل است:
1.    زنان سرپرست خانوار

ــيب  ديده ( كودكان كار ،كودكان  ــيب  و آس 2.    كودكان  در معرض آس
ناتوان جسمى و ذهنى ،كودكان بازمانده از تحصيل و نيازمند و ...)

3.    مهربانى و بخشندگى
4.    نيكوكارى

شركت كنندگان اعم از آماتور و حرفه اى مى توانند عكس هاى خود كه 
با موبايل، دوربين هاى حرفه اى و يا نيمه حرفه اى گرفته شده را از طريق 
جى ميل جشنواره ( Dmngo.Esfahan@gmail.com ) و يا آدرس 

تلگرام جشنواره(Dmngo.Esfahan@ ) ارسال كنند.
در ضمن هر شركت كننده مى تواند حداكثر 4 اثر خود را براى شركت در 

جشنواره ارسال كند، كه هر 4 عكس بايستى داراى عنوان باشند.
زمان و مهلت ارسال آثار : يكم بهمن ماه لغايت 22 بهمن ماه 94

dmngo.esfahan@gmail.com : راه هاى ارتباط: آدرس جى ميل
سامانه  پيامك دست هاى مهربان : 30007590000028      

تلفن تماس دبيرخانه : 03133393294-5

مدير كل ميراث فرهنگى استان خبر داد:

اعطاى وام هاى كم بهره به فعاالن 
گردشگرى استان اصفهان آغاز شد

كيميا از گريم خود دفاع كرد جشنواره فرهنگى هنرى ققنوس

فراخوان نخستين جشنواره  ملى عكس 
دست هاى مهربان

اپراى واقعى به همت دوتن از اشراف ايتاليا، كنت باردى و 
دوك مانتوا به وجود آمد.

درتاريخ اشتباهاتى رخ داده كه سرنوشت ملت ها را تغيير 
ــت، اما خطاهايى هم وجود دارد كه باعث كشف و  داده اس
اختراعات بزرگ شده مانند اختراع پلى اتيلن و اختراع كاغذ 
خشك كن، كشف پنى سيلين و.... اپرا هم زاده يكى از آن 
اشتباهات تاريخى است. اپرا (Opera ) جمع كلمه التينى 
ــت و به اين تعبير بايد  اپوس (Opus) به معناى «اثر» اس
اپرا را به طور تحت اللفظى به «آثار» ترجمه كرد. اما اپرا به 
صورت كلمه مفرد مونث از آغاز قرن 17 ميالدى به نمايشى 
ــد كه به جاى آواز خوانده شود و اين اصطالح  گفته مى ش
تاكنون براى اينگونه نمايش هاى آوازى از قرن 14ميالدى 
ــط خوانندگان دوره گرد  به شيوه مادريگال و ويالنال توس

(تروبادور Troubadour) اجرا مى شد.
اما اپراى واقعى به همت دوتن از اشراف ايتاليا، كنت باردى 
ــروان اپرا وينچسو گاليله  و دوك مانتوا به وجود آمد. پيش
ــه،  ــدر گاليل (1520 1591) (Vincenzo Galilei) پ
ــى (1618 1550)  ــو كاچين ــزرگ، جولي ــك دان ب فيزي
 (Jacopo Peri )ــرى ــو پ (Giulio Caccini) و ژاك
(1633 1516) بودند. كاچينى و پرى هر دو از خوانندگان 
ــه دعوت گاليله در تصنيف  معروف عصر خود بوده و آنها ب

اولين آثار اپرايى شركت كردند.
گاليله رساله اى درموسيقى به نام «مكالمه موسيقى قديم و 
جديد» نوشته بود. او درآثار نمايشى يونان قديم سه حماسه 
ــيقى اجرا مى شد. از آنجا نتيجه  يافته كه به همراهى موس
گرفت كه تراژدى هاى يونانى به صورت رسيتاتيف يعنى 
كالمى كه با موسيقى همراه مى شود، خوانده مى شده. اين 
نظريه مورد توجه گروه نوازندگانى كه در دربار كنت باردى 

جمع شده بودند، قرار گرفت.
كنت باردى براى احياى شيوه قديم يونان كه مورد توجه 
آن زمان بود موسيقى دانان را مامور كرد تا نمايشى همراه 
موسيقىDramma per Musica بسازند، اما از آنجا كه 
اين گروه سه نفرى هيچ گونه نمونه اى از تئاترهاى يونانى 
دردست نداشتند تصور كردند كه نمايش هاى قديم تماما 
به آواز خوانده مى شده است. درحالى كه آواز ،ساز يا گفتار 
ــته جمعى فقط به طورفرعى در تئاتر اجرا مى شده و  دس
ــته است. به اين جهت گروه  ربطى به مكالمه تئاترى نداش
مامور به خيال تقليد از درام يونانى، اپرا را به وجود آوردند.

نخست، پرى به كمك رينو چينى شاعر، متن يك داستان 
ــيقى  ــى را به نام «دافنه» تهيه كرد و به موس قديمى يونان
ــد طورى  ــتقبال زياد مواجه ش درآورد. اين نمايش با اس
ــرى چهارم و  ــبت ازدواج هان ــال 1600به مناس كه درس

ــد.  ــفارش داده ش ماريا دى مديچى اپراى ديگرى به او س
ــراى دوم خود  ــه» را براى اپ ــتان معروف «ارف پرى، داس
انتخاب كرد كه بار ديگر به نام «نوريديچه» در فلورانس به 
روى صحنه آمد. نوريديچه اپرايى بود به شيوه رسيتاتيف 
كه درتمام مدت نمايش، لحن و بيان و مكالمه را از دست 

نمى داد.
ــتان را  ــدد برآمد همين داس ــال بعد كاچينى درص دو س
ــه مراتب ضعيف تر از  ــيقى درآورد. اگرچه كار او ب به موس
ــى آواز اصلى  ــار «آريا» يعن ــتين ب پرى بود اما براى نخس
ــن حال هيچ يك  ــش به كار برد. با اي اپرايى را دراين نماي
ــس اپرا نمى دانند. كسى كه اپرا  ازاين دو آهنگساز را موس
ــو مونت وردى  ــت كلودي را به معناى واقعى بنيان گذاش
(Claudio Monteverdi)، (1567 1648) بود. مونت 
وردى درابتدا با تصنيف قطعات كثيرى به شكل مادريگال 
شهرت يافته بود. اين شهرت باعث شد كه دوك وينچنتسو 
گنزاگا (Vincenzo Gonzaga) او را به سمت رييس 

اركستر دربارى برگزيند و به نوشتن يك اپرا تشويق كند.
ــراف  ــش، نمايش پرخرجى بود. فقط اش اپرا از آغاز پيداي
بزرگ و ثروتمند استطاعت سفارش چنين كار گرانبهايى 
را داشتند و به همين علت نيز اجراى يك اپرا در درجه اول، 
ــخصيت فوق العاده كسى بود  نماينده قدرت و ثروت و ش

كه آن را سفارش مى داد. اگر خانواده مديچى در فلورانس 
قدرت نمايش اپرا را داشتند براى خانواده گنزاگا در مانتورا 
ــى را در مانتوا به روى  ــت كه چنين نمايش نيز امكان داش

صحنه بياورند.
به خصوص كه دوك گنزاگا خود را نمايش اپرايى نوريديچه 
ــى ماريادى مديچى حضورداشت و اهميت  در شب عروس
اجراى اين نمايش را درك كرده بود. مونت وردى سومين 
ــتان «ارفه و اوريديس» را به موسيقى  ــى بود كه داس كس
ــى نبود. بلكه يك  ــى و تجرب درآورد اما اين باراثر، آزمايش
اپراى كامل بود كه به نام «ارفئو» روى صحنه آمد (1607). 
مونت وردى براى نوشتن اين اپرا سال هاى متمادى مطالعه 
كرد. در اپراى ارفئو تقريبا تمام اصول و قواعد اپرايى رعايت 
ــيك ــث آن را اولين نمونه اپراى كالس ــده و از اين حي ش
ــتر  ــط اركس ــه اپرا با يك اورتور كه توس مى دانند.مقدم
ــر خواننده تنها  ــردد. عالوه ب ــود آغاز مى گ نواخته مى ش
ــته جمعى  ــه نفرى و دس در مواردى نيز آواز دو نفرى و س
ــدگان همراهى  ــا خوانن ــترى كه ب نيز وجود دارد. اركس
ــد  ــمرده مى ش ــتر بزرگى ش ــرد در آن زمان اركس مى ك
ــى بود.  ــادى و ضرب ــى، ب ــازهاى متنوع زه ــامل س و ش
ــتر در اپراى  ــاز داشت، اما اركس ــتر اپراى پرى 4 س اركس

مونت وردى به 34 ساز رسيد.

ــت، اما تا اوايل جوانى  ــال 1356درمشهد اس حامد بهداد متولد 26آبان ماه س
درنيشابور زندگى كرده. او دوران كودكى و نوجوانى اش را به ترتيب در شهرهاى 
ــتان دوباره به همراه  ــابور زندگى كرده و در دوران دبيرس مشهد، تهران و نيش
خانواده اش به مشهد بازگشته است. بهداد  داراى تحصيالت ليسانس بازيگرى 

تئاتر از دانشگاه آزاد اسالمى تهران مى باشد.
بهداد به واسطه رامبد جوان و پيشنهاد او به همايون اسعديان وارد سينما شد. 
ــه بهداد داد تا يك هنرمند توانمند  رامبد براى فيلم «آخر بازى» نقش خود را ب
ــور كند. قبل ازآن بهداد دردفترتبليغاتى رامبد كار  وجوان را وارد سينماى كش
مى كرد و ضمن تحصيل در رشته تئاتر آچار فرانسه اين دفترتبليغاتى بود. فردى 
كه بيشترين تاثير را روى زندگى حامد گذاشته سيد محسن شهرنازدار است كه 
حامد تمام اطالعات شفاهى اش را با او چك مى كند. حامد هرازگاهى به خراسان 
ــهرنازدار روزنامه نگار بوده و در زمينه موسيقى و معمارى  و سراغ او مى رود، ش

كتاب هايى نوشته است.
ــجويى و زمانى كه تئاتر مى خوانده فقرشديدى را تحمل  حامد دردوران دانش
كرده و سختى زيادى كشيده است. بهداد مدتى به كانادا رفت و قصد داشت براى 
ــوراقامت كند اما بحث بازى درفيلم آدم كش كه پيش آمد،  تحصيل دراين كش
باعث برگشت او شد. بهداد به قول خودش از9سالگى تئاتر بازى كرده و عاشق 
ــق مى ورزد و اين را مخفى هم نكرده كه  ــت. او به مارلون براند عش بازيگرى اس
دوست دارد اداى او را دربياورد. حامد گفته حتما روزى اسكار مى گيرد و نوبل 

و اسكار برايش مهم است.

حامد بهداد از معدود بازيگران جوان سينماست كه با بازى درنقش هاى مختلف 
و متنوع، قابليت هاى بااليش را به اثبات رسانده است.

حامد بهداد كه اين روزها در آستانه 40سالگى قرارگرفته درپاسخ به اين سوال 
كه چرا تا به امروز ازدواج نكرده است، مى گويد:« به زندگى مشترك اعتقاد دارم. 
روش درستى است، چون طى ساليان جواب داده است. آن حالت درست االن با 
شرايط زندگى من هماهنگ نيست.  اين اعتقاد من است. بديهى است كه دوست 
دارم ازدواج كنم و بچه دار شوم اما االن شرايطم مناسب نيست. درهيچ كجا ازاين 

شهر، من هيچ كورسويى از دوست داشتن در يك حريف و همراه نمى بينم.» 

«افشين مقراضى» ملقب به «افشين شاد» قبل از انقالب به عنوان يك نوازنده 
خوب، خواننده و شومن شهرت داشت. آلبوم «گل برف» منتخبى ازترانه هاى 
ــط نشرموسيقى نوفه به تازگى  ماندگاردهه پنجاه اين هنرمند است كه توس

منتشرشده است.
عالوه برآهنگ هاى اجرا شده توسط «افشين مقراضى» سه قطعه ازبهترين 
ــعر و  قطعات اين كار نيز به صورت بى كالم دراختيارمخاطبان قرارگرفته؛ ش
آهنگسازى اين اثر را «واروژان قراملكى ملكان» به عهده دارد و قطعات آلبوم 
ــت. اين آلبوم به سبك پاپ و  ــتخراج شده اس از «آرشيو معاونت سيما» اس
شامل نه قطعه به نام هاى «بهونه»، «خيال تو»، «آواره»، «دست طبيعت»، 

«چشم ستاره»، «گل برف»، «مى دونم»، «عيد مبارك»، «نياز من» است.
ــه  ــتر تران ــا بيش ــت. او ب ــال 1322 اس ــد س ــى» متول ــين مقراض «افش
ــمندر» ــان»، «بيژن س ــورج نگهب ــور»، «ت ــه «كريم فك ــرايان از جمل س

از  را  ــود  ــت خ فعالي ــين  ــى» كاركرده،افش ــى عطاي ــرج جنت ي «ا
ــد از  ــرد. بع ــى آغاز ك ــاى آگه ــى كالم و تيزره ــاى ب ــگ ه ــاخت آهن س
ــاز» و ــگ هاى «ني ــه داد. آهن ــو ادام ــش در رادي ــه فعاليت ــم ب ــالب ه انق

ــين مقراضى»  ــود. «افش ــان از راديو ايران پخش مى ش «گل برف» همچن

همچنين براى برنامه هاى روزهاى جمعه ترانه هاى فكاهى و طنز مى سازد.
ــتر براى خوانندگان جوان فعاليت مى كند، اما تصميم دارد  وى  اكنون بيش

دوباره فعاليتش را با كارهاى تازه گسترش بدهد.
 تازه ترين كار وى ساخت يك ترانه براى «قاسم افشار» است.

حامد بهداد؛

بازيگرى كه بايد آستين ها را براى او باال زد!

با شعر و آهنگسازى واروژان؛

يك آلبوم پاپ دهه پنجاهى منتشر شد

تاالر افتخار

اپـرا  چيست؟
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خبرخبر

ــاورى اطالعات گفت:  ــس وزارت ارتباطات و فن معاون حقوقى و مجل
مطابق برنامه ريزى هاى انجام شده تمامى روستاهاى باالى 20 خانوار 

در كشور تا دو سال آينده به اينترنت پرسرعت متصل مى شود.
 مرتضى برارى، در ديدار با استاندار چهارمحال و بختيارى افزود:اتصال 
ــتاى كاهش شكاف  ــرعت در راس ــور به اينترنت پرس روستاهاى كش
ديجيتالى در مناطق محروم و مرزى، با جديت پيگيرى و اجرا مى شود.

به گفته وى، سال گذشته هشت هزار روستا به اينترنت پرسرعت متصل 
و تا پايان امسال نيز 25 هزار روستا به اينترنت متصل مى شود.

ــتاى باالى 20 خانوار در كشور وجود دارد كه 30 درصد   34 هزار روس
جمعيت كشور در مناطق روستايى سكونت دارد.

ــرعت تمامى خدمات دفاتر پيشخوان  وى افزود: با اتصال اينترنت پرس
ــل و اجرا  ــتاها نيز منتق ــود به روس ــهرها انجام مى ش دولت كه در ش

خواهد شد.
برارى ادامه داد: هم اينك 80 ميليون سيم كارت در كشور فعال است 
و هزينه راه اندازى هر ايستگاه BTS در كشور بين سه ميليارد ريال تا 

هفت ميليارد ريال است.
معاون حقوقى امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
ــاد بايد پر رنگ تر  ــهم  فناورى اطالعات و ارتباطات در اقتص گفت: س
ــدن و فناورى اطالعات  ــمت الكترونيكى ش ــب و كار به س شود و كس

پيش رود.
ــاورى اطالعات  ــى در حوزه فن ــت و بخش خصوص ــت: دول برارى گف
ــته تاكنون  ــال گذش ــال و بختيارى طى س ــات در چهارمح و ارتباط

920 ميليارد ريال سرمايه گذارى كرده است.
ــت، تصريح كرد: ــرو در توسعه اس وى با بيان اينكه بخش آى تى پيش

 10 سال گذشته هزينه خدمات بانكى در كشور به طور متوسط 10 هزار 
ريال بود و امروزه با پيشرفت و توسعه زيساخت هاى ارتباطات و فناورى 

اطالعات به 150 ريال كاهش يافته است.
ــه در پيش بودن  ــتاندار چهارمحال و بختيارى نيز در اين ديدار، ب اس
ــعه و ارتقاى ــرد و گفت: توس ــاره ك ــفندماه اش برگزارى انتخابات اس

ــى مناطق به خصوص  ــاخت هاى ارتباطات و اينترنت در تمام  زيرس
روستاها ضرورى است.

ــريح نقش (آى تى) فناروى اطالعات  ــتكى با تش قاسم سليمانى دش
ــال و نيروى  ــب، اقتصاد فع ــاى مناس ــاخت ه ــبد خانوار، زيرس در س
ــتان برشمرد و  ــى تى اس ــرمايه هاى آى س ــانى متخصص را از س انس
ــترش خدمات  اظهار اميدوارى كرد: با افزايش بهره ورى آى تى و گس
الكترونيكى به كمك مديران توانمند استان، رتبه استان در بخش آى 

سى تى بيش از پيش بهبود يابد.
به گفته وى، 16 تا 18 درصد نيروى انسانى استان شامل دانشجويان و 

فارغ التحصيالن دانشگاهى در بخش آى سى تى هستند.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختيارى گفت: اگر مسووالن كشورارزشى 
ــوند، مردم كشور هيچ  باالتر از خدمت گزارى مردم براى خود قائل نش

مشكلى نخواهد داشت.
 سردار پاسدار رضا محمدسليمانى در گردهمايى مصون سازى فرهنگى 
كاركنان سپاه استان افزود: مردم همواره با واليت بوده اند و از كسانى 
ــتند و ضرورى است تا  ــمار مى روند، جلوتر هس كه جزو خواص به ش
مسووالن در خدمت به اين مردم از هيچ تالشى فروگذار نكنند و خود 

را خادم ملت بدانند.
وى در خصوص فضاى انتخاباتى در كشور، اظهار كرد: فضاى انتخاباتى 
ــود و مراقب بود تا در دام دشمن گرفتار نشده و  بايد با بصيرت رصد ش
ترغيب و تشويق براى مشاركت حداكثرى و نشر گفتمان غالب واليت 

در جامعه را وظيفه و رسالت اصلى خود قرار دهيم.
ــى در تاييد  ــات هاى اجراي ــاد از عملكرد هي ــليمانى با انتق محمدس
ــر گرفتن موارد قانونى و  صالحيت ها حداكثرى داوطلبان بدون درنظ
استعالم از مراجع چهارگانه اطالعات، دادستانى، ثبت و نيروى انتظامى، 
گفت: برخى از داوطلبان تاييد شده، شرايط اوليه نمايندگى را نداشتند.
ــپاه چهارمحال وبختيارى با تاكيد بر اينكه اعضاى شوراى  فرمانده س
ــتند و طبق قانون به وظيفه  ــالم، صالح و عادل هس نگهبان از افراد س
ــخنان، موضع گيرى ها و  ــد، تصريح كرد: برخى س خود عمل مى كنن

جوسازى ها بوى فتنه مى دهد.
سردار محمدسليمانى، عوامل فتنه، برخى رسانه ها، معاندان و جريان 
انحراف را از بازيگران صحنه توطئه دانست و كمك به نيروى انتظامى 
ــالت هاى پاسداران  ــور را از ديگر رس در تامين امنيت انتخابات و كش

برشمرد.
وى با تبريك پيروزى دالورمردان نيروى دريايى سپاه در مقابله با ورود 
غيرقانونى تفنگداران آمريكا به آب هاى سرزمينى كشور، اقتدار، عزت 
و صالبت نظام مقدس جمهورى اسالمى را مرهون تفكرات ناب اسالم 
محمدى دانست كه به ابتكار و خالقيت معمار كبير انقالب اسالمى احيا 

و با رهبرى امام گونه مقام معظم رهبرى ادامه يافته است.
ــپاه چهارمحال و بختيارى با اشاره به توانمندى هاى كشور  فرمانده س
ــالمى در عرصه هاى زمينى، هوايى و  ــلح جمهورى اس و نيروهاى مس
دريايى، تجربه گران سنگ هشت سال دفاع مقدس را، اندوخته بزرگ 
ــهدا و جانفشانى هاى  و تجربه مهمى دانست كه مرهون خون پاك ش

ايثارگران است.
ــالمى در برابر قدرت هاى بزرگ  ــت ناپذيرى جمهورى اس وى، شكس
ــان  ــتكبارى را مديون تفكرات امام خمينى(ره) و خلف صالح ايش اس
ــه قدرت هاى  ــت و گفت: زمانى با يك عطس مقام معظم رهبرى دانس
ــرنگون مى شد، اما امروز شاهد بزرگ، يك انقالب در ديگر كشورها س
 قدرت نمايى نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى و نيروى دريايى سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در خليج فارس و تامين امنيت مرزهاى كشور 

هستيم.

معاون وزير ارتباطات:

تمام روستاها مجهز به اينترنت
 مى شوند

ارزشى باالتر از خدمت گزارى
 به مردم نيست

ــتاندار چهارمحال وبختيارى با تاكيد بر اهميت  اس
ــووالن خاطى در حوزه  محيط زيست گفت: با مس

محيط زيست در استان برخورد خواهد شد.
ــت مكان يابى  ــتكى در نشس  قاسم سليمانى دش
ــتان از مديركل حفاظت  ــماندهاى صنعتى اس پس
ــت تا از مديرانى كه در  محيط زيست استان خواس
ــايل زيست محيطى  ــماند و توجه به مس حوزه پس

كوتاهى كرده اند،اليحه شكواييه تنظيم شود.
ــيدگى به  ــوه قضاييه ، رس وى گفت:با همكارى ق
ــالمتى مردم و محيط  ــكايت ها كه با س اينگونه ش
زيست همراه است، بدون نوبت و در اسرع وقت در 

دادگسترى رسيدگى خواهد شد.
استاندار چهارمحال وبختيارى بر مكان يابى جديد 
ــماندهاى صنعتى در استان  براى اجراى طرح پس
ــماندهاى  تاكيد كرد وگفت: براى اجراى طرح پس
ــهرى نيز هفت هكتار زمين تخصيص داده شده  ش

است.
سليمانى دشتكى بر اجراى دقيق اين طرح در همان 

هفت هكتار در نظر گرفته شده ، تاكيد كرد.
وى،در ادامه بر ارايه جمع بندى اجراى پروژه انتقال 
ــتان هاى فارسان،  ــد باباحيدر به شهرس آب از س
ــير با حفظ  ــتاهاى مس ــان، باباحيدرو روس جونق

محيط زيست تاكيد كرد.

سليمانى دشتكى اظهار داشت: دراين جمع بندى 
مقرر شد به سرعت زباله هاى دفن شده دراين محل 
ــود و از پنج تا شش ماه آينده اجراى  جمع آورى ش

اين طرح ادامه پيدا كند.
ــرب در  ــا توجه به كمبود آب ش به گزارش ايرنا، ب
شهرها و روستاهاى شهرستان فارسان و محدوديت 
و آلودگى هاى منابع مورد بهره بردارى، تخصيص 
آب ازسد باباحيدر به ميزان 10/5ميليون مترمكعب 
با هدف تامين آب شرب و صنعت شهرستان فارسان 

و روستاهاى مسير در نظر گرفته شده است. 
ــتاندار ــى اس ــور عمران ــى ام ــاون هماهنگ مع

 چهارمحال و بختيارى نيز گفت: هم اكنون روزانه 
دو تا سه هزار كيلوگرم زباله در بيمارستان هاجر و 
ــده كه اين  ــهركرد توليد ش ــانى ش ــت اهللا كاش آي
زباله ها در سطح بيمارستان خنثى سازى مى شود.

ــه 140كيلوگرم زباله  گودرز اميرى به توليد روزان
ــاره  ــتان اش ــخصى دراس عفونى در مطب هاى ش
ــازى كرد وگفت: اين زباله ها بايد قبل از معدوم س

 ميكروب زدايى و يا سوزانده شود.
ــكى  ــگاه علوم پزش ــكارى نكردن دانش وى، از هم
ــن ــع اي ــه دف ــهردارى در زمين ــا ش ــهركرد ب ش

ــتگاه   زباله هاانتقاد كرد وگفت: براى تهيه يك دس
ــش از يك ميليارد ريال  براى اين ميزان زباله به بي

اعتبار نياز است.
ــال وبختيارى  ــت چهارمح ــركل محيط زيس مدي
ــماند صنعتى  نيز گفت: هم اكنون 30هزار تن پس
ــب اين  ــود كه دفع نامناس ــتان توليد مى ش دراس

پسماندها مخرب محيط زيست هستند.
ــاس ماده  ــت: براس ــار داش ــهرام احمدى اظه ش
ــازمان  ــماند س ــه قانون مديريت پس 22آيين نام
ــاس  ــت براس ــت موظف اس حفاظت محيط زيس
ــژه و صنعتى در  ــماندهاى وي   كيفيت و كميت پس

استان مكان مناسب را مطالعه كند.
وى گفت: كار مطالعه مكان مناسب براى زباله هاى 
صنعتى ازسال 87همزمان با سراسر كشور در استان 
نيز آغاز شده كه سه مكان در استان براى اجراى اين 

طرح در نظر گرفته شده است.
احمدى افزود: براساس مطالعات اخير اين مكان ها 
قابليت و ظرفيت براى دفن پسماندهاى صنعتى را 
ندارند. به گزارش ايرنا، سرانه توليد زباله هر شهروند 
در شهركرد 725 گرم است و روزانه 128 تن زباله 
ــتانى خنثى شده و خانگى و پنج تن زباله بيمارس
ــن و امحا ــع آورى، دف ــهركرد جم  بى خطر در ش

 مى شود. هم اينك 265 نيروى خدماتى ونظافتى 
شهردارى با 24 دستگاه خودرو، زباله هاى شهرى 

را جمع آورى مى كنند.
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اخبار كوتاه

دريچه

ــتان توليد كننده گليم در كشور است كه بيشتر  چهارمحال و بختيارى دومين اس
توليدات اين استان به واسطه كيفيت باال صادر مى شود.

ــتى مختلفى دارد كه مهم ترين آنها فرش،  استان چهارمحال و بختيارى صنايع دس
گليم، انواع بافت ها، قفل، پارچه متقال، محصوالت نمدى و... است.

ــاس نياز مردمان اين ديار در گذشته ايجاد شده است  صنايع دستى اين استان بر اس
ــتان چهارمحال و بختيارى را  ــتى اس كه در اين ميان بافت ها مهم ترين صنايع دس
شامل مى شوند. فرش بختيارى و گليم يكى از مهم ترين صنايع دستى اين استان به 
ــهرت جهانى دارد و مردم اكثر كشورهاى غربى ازجمله آلمان با  شمار مى رود كه ش

صنايع دستى اين استان آشنايى كامل دارند.
سابقه توليد گليم در استان چهارمحال و بختيارى سه هزار سال بوده و اين صنعت 

دستى از قدمت بسيارى بااليى برخوردار است.
گليم نوعى فرشينه است با بافتى ساده كه با پشم و پنبه و در مواردى با پشم و موى 
ــر و روى يكديگر مى گذرند.  ــك  درميان از زي ــود و نخ هاى تار و پود ي بز بافته مى ش
ــتان ــتايى اس ــايرى و روس ــتى زنانه در مناطق عش گليم به عنوان يك صنعت دس
 چهارمحال و بختيارى رواج دارد و وسيله بافت گليم مانند قالى بر اساس دارهاى افقى 
ــينه به دليل ارزان بودن مصرف عمومى دارد، گليم ايرانى  يا عمودى است. اين فرش
برحسب مناطق گوناگونى كه آن را مى بافند، داراى شيوه هاى بافت و نقوش متنوع 
است.يكى از ويژگى هاى گليم، وفور مواد خام اوليه آن است و به همين دليل در ميان 
اقوام مختلف توليد مى شود و مواد اوليه گليم پشم گوسفند، پشم شتر، موى بز و اسب 
و پنبه است. انواع رنگ و  تركيب بندى هاى گوناگون آن از مهم ترين عناصر زيبايى و 
كيفيت گليم است. گليم بختيارى يكى از گليم هاى مطرح ازنظر بافت، رنگ و تنوع 
نقوش در سطح كشور است و توليد گليم در بين عشاير جنبه خودمصرفى دارد و اين 
گيلم ها بسيار با ارزش و نفيس هستند زيرا براى بافت آن هيچ گونه عجله اى در كار 
نبوده و بافنده بافكرى آزاد و با استفاده از سليقه خود كه الهام گرفته از طبيعت پيرامون 

خود بوده اين اثر را توليد كرده است.
كارشناس بازرگانى و صنايع دستى ميراث فرهنگى استان چهارمحال و بختيارى در 

اين زمينه گفت: صنايع دستى استان بيشتر در حوزه بافت ها هستند كه فرش، گليم، 
متقال و... از مهم ترين صنايع دستى بافتى اين استان به شمار مى روند.

ــتان چهارمحال و  ــاير اس ــط عش محمدرضا طاهر پور ادامه داد: گليم هاى كه توس
بختيارى بافته شده اند ازلحاظ رنگ و نقش در سطح بسيار عالى هستند.

وى ادامه داد: گليم بافى در استان بيشتر در فصل هاى پاييز و زمستان در استان توليد 
مى شود زيرا كه در فصل بهار و تابستان زنان استان به كارهاى كشاورزى و دامپروى 

مى پردازند و در اوقات فراغت خود به بافت گليم مى پردازند.
وى با اشاره به نوع نخ هاى استفاده شده در گليم ها، تأكيد كرد: گليم هاى با نخ پشمى 

ــود و نخ هاى به كار رفته در بافت  كه به صورت سنتى رنگرزى شده باشد بافته مى ش
گليم با استفاده از مواد طبيعى رنگرزى شده است.

وى با بيان اينكه زنان روستايى و عشايرى استان از مواد طبيعى براى رنگرزى نخ هاى 
پشمى استفاده مى كنند، ادامه داد: گياهان نقش مهمى در رنگرزى نخ هاى پشمى 
ــاخه  ــت(گردو و انار)، برگ (مو و مورد)، ش ــه(ختمى و روناس)، پوس دارند و از ريش
ــاقه(گندم) براى رنگرزى سنتى استفاده  ــاقه(گندل) و س (گيالس، چنار)، گل و س
ــتر نقوش به كاررفته در گليم استان  مى شود. محمدرضا طاهر پور بابيان اينكه بيش
الهام گرفته از طبيعت، اشكال هندسى، اسليمى و شكسته  و طرح هاى ذهنى خود 
ــتاى رونق و ترويج گليم استان بايد بافندگان  ــت: در راس بافندگان است؛ بيان داش
ــوب، به كارگيرى از رنگ هاى  ــتى از مواد اوليه و مرغ و توليدگان اين هنر صنايع دس
گياهى باثبات، بسته بندى مناسب و ... استفاده كنند. مديركل صنعت، معدن و تجارت 
ــتان  ــر 20 هزار مترمربع گليم در اس ــاالنه افزون ب چهارمحال و بختيارى گفت:س
چهارمحال و بختيارى توليد مى شود كه 10 هزار متر آن به صورت چمدانى از كشور 
صادر مى شود.سيد نعيم امامى افزود: صادرات گليم حدود 30 ميليارد ريال ارزآورى 

براى استان چهارمحال و بختيارى به همراه دارد.
ــتان  مديركل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى بابيان اينكه در اين اس
سه هزار بافنده گليم وجود دارد، افزود: چهارمحال و بختيارى بعد از استان كرمانشاه 

دومين استان توليدكننده گليم در كشور است.
ــاره به اينكه بهره گيرى از رنگ ها و ايجاد خالقيت در توليد گليم در سطح  وى با اش
استان ضرورى است، ادامه داد: با ايجاد خالقيت در توليدات محصوالت گليم مى توان 
زمينه فروش بيشتر اين صنعت دستى را فراهم كرد. فروش محصوالت دستى و كسب 
درآمد نقش مهمى در توسعه رشته هاى صنايع دستى در استان چهارمحال و بختيارى 

دارد كه اين مهم اشتغال بسيار زيادى با هزينه كم در سطح استان ايجاد مى كند.
ــگاه هاى مجازى  ــتى ازجمله راه اندازى فروش ــروش براى صنايع دس ايجاد زمينه ف
صنايع دستى نقش مهمى مى تواند درزمينه توسعه رشته هاى صنايع دستى و اشتغال 

بيشتر در اين حوزه نقش مهمى را ايفا كند.

استاندار برخورد قاطع با خاطيان محيط زيست را  تاكيد كرد

سرپرست جامعه پزشكى چهارمحال و بختيارى گفت: 
همزمان با آغاز دهه مبارك فجر نمايشگاه كتاب سالمت 
در استان گشايش مى يابد. مهراب شفيعى با بيان اينكه 
نمايشگاه كتاب در استان گشايش مى يابد، اظهار داشت: 
عالقه  مندان مى توانند در دهه فجر از اين نمايشگاه بازديد 
ــكى  ــاره به ويژه برنامه هاى جامعه پزش كنند.وى با اش
ــكى و  ــزود: اعزام تيم هاى تركيبى پزش در دهه فجر اف
كارشناسان بهداشت به شهرستان هاى لردگان و اردل، 
ــهدا، عيادت از بيماران سخت عالج،  ديدار با خانواده ش
ــاوره آموزشى از جمله  برگزارى سنجش سالمت و مش

برنامه هاى دهه فجر در جامعه پزشكى استان است.
سرپرست جامعه پزشكى چهارمحال و بختيارى با اشاره 
ــالمت در سراسر استان خاطر نشان  به برپايى خيمه س

كرد: در راستاى برگزارى خيمه هاى سالمت در استان 
300 نفر فعاليت مى كنند.

شفيعى با بيان اينكه تاكنون 3 بيمارستان صحرايى در 
شهرستان هاى كوهرنگ، اردل و لردگان برپا شده است، 
بيان كرد: ارتقاى وضعيت سالمت، كمك به امر بهداشت 
و درمان، محروميت زدايى، افزايش رضايتمندى مردم، 
كمك به تقويت ساختار، كاهش ارجاع بيماران به مراكز 
ــاى درمانى از جمله  ــهرى و كاهش هزينه ه درمانى ش

اهداف برپايى اين بيمارستان است.
وى گفت: برپايى بيمارستان هاى صحرايى سبب افزايش 
آمادگى تيم هاى پزشكى در مواقع بحرانى، تقويت بنيه 
بسيج جامعه پزشكى و ترويج روحيه جهادى و ايثارگرى 

در بين پزشكان است.

رييس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى 
انتظامى چهارمحال و بختيارى گفت: مأموران پليس 
ــتان، فردى را كه از طريق شبكه هاى اجتماعى  فتا اس
قصد انتشار تصاوير شخصى دختر جوان و اخاذى از وى 

را داشت، شناسايى و دستگير كردند.
ــم جعفريان» گفت: شاكى در اظهارات  سرهنگ «قاس
خود بيان كرد مدتى در منزل يكى از اقواممان زندگى 
ــول انجاميد و لپ تاپم  مى كردم كه حدود دو ماه به ط
نيز به صورت مشترك استفاده مى شد.تا اينكه  متوجه 
شدم در شبكه اجتماعى الين با ID من با تمام دوستان 
ــرده و به صورت خصوصى  ــنايانم ارتباط برقرار ك و آش
ــتاده و قصد اخاذى دارد.رييس  عكسى براى من فرس
پليس فتا چهار محال و بختيارى اظهار كرد: با تحقيقات 

ــده در فضاى مجازى و انجام  ــى هاى انجام ش و بررس
ــايى و دستگير شد.وى  اقدامات تخصصى متهم شناس
ــان كرد: متهم بيان داشت بنده با ID شاكيه  خاطرنش
ــردم و چون از  ــاط برقرار ك ــبكه اجتماعى ارتب در ش
ــى اش را در اختيار  قبل تعدادى از عكس هاى خصوص
داشتم از وى در قبال حذف تصاوير درخواست اخاذى 

كردم.
ــاى مجازى  ــح كرد: در فض ــام انتظامى تصري اين مق
ــوده كه اين  ــخص نب ــچ گاه هويت واقعى افراد مش هي
ــت و از همين رو  جزو خصوصيات فضاهاى مجازى اس
ــيفته ظاهر دروغين مجرمين  بسيارى افراد فريب و ش
شده و به راحتى به آنان اعتماد و عكس هاى شخصى و 

خانوادگى خود را در اختيار آنان قرار مى دهند.

ــتــان   اس ـــاورزى  ــاد كش ــس جهــ رييــ
چهارمحال و بختيارى گفت: كشت گل محمدى 
ــورد توجه  ــال و بختيارى م ــى چهارمح در اراض

قرار مى گيرد.
ــت گل  ــاره به اينكه كش ــب، با اش ذبيح اهللا غري
ــى چهارمحال و بختيارى مورد  محمدى در اراض
ــت: توسعه مراكز  توجه قرار مى گيرد، اظهار داش
ــاى مهم جهاد  ــت گل محمدى از برنامه ه كش

كشاورزى اين استان است.
ــه نياز آبى كم  ــزود: گل محمدى با توجه ب وى اف
ــوان يك فرصت  ــى تواند به عن ــيار م و بازده بس
ــتان مورد توجه  براى ايجاد اشتغال در سطح اس
ــتان ــاورزى اس ــاد كش ــس جه ــرار گيرد.ريي ق

ــت: در حال  ــال و بختيارى اظهار داش   چهارمح
ــك و برگ هاى  ــانس، گالب، گل خش حاضر اس
ــف دنيا صادر ــور هاى مختل گل محمدى به كش
 مى شود و آب و هواى استان مستعد براى پرورش 

اين گل است.
ــت گل محمدى ــعه كش ــرد: توس وى عنوان ك
ــد هاى  ــراى ايجاد واح ــه را ب ــد زمين ــى توان  م
ــتان مهيا كند و در اين  ــطح اس فرآورى آن در س
ــود.رييس جهاد  ــاد ش ــتغال نيز ايج ــه اش زمين
ــتان چهارمحال و بختيارى يادآور  كشاورزى اس
ــتيم كه در اراضى شيب  ــد: به دنبال اين هس ش
دار استان بتوانيم توسعه كشت اين گل را داشته 

باشيم.

سرپرست جامعه پزشكى استان:
نمايشگاه  كتاب سالمت برپا مى شود

رييس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان؛

دستگيرى عامل اخاذى در فضاى مجازى
رييس جهاد كشاورزى استان:

كشت گل محمدى مورد توجه قرار مى گيرد

رتبه دوم توليد در كشور؛

گليم، هنر دستى سه هزار ساله چهارمحالى ها
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محققان دانش��گاه امیرکبیر موفق به طراحی و ساخت نمونه اولیه دستگاهی 
پوشیدنی برای درمان بیماران ارتوپدی شدند.

مهدی مومنی، مجری ط��رح »یک سیس��تم ۴ کاره با کارای��ی هیدروتراپ 
خودکار، بخار درمان، کمپرس��ور و ماساژور متغیر با شكل عضو« و دانشجوی 
ارشد رشته برق دانشگاه امیرکبیر گفت: با توجه به اینكه امروزه، بیماری های 
عضالنی و درد مفاصل یكی از شایع ترین بیماری هاس��ت، به فكر طراحی و 
ساخت دستگاهی افتادیم تا بدین واس��طه بتواند در هر مكانی مورد استفاده 

قرار گیرد و کاربرد درمانی نیز داشته باشد.
 وی با بی��ان اینكه ای��ن دس��تگاه در افرادی که در س��نین باالتر، بیش��تر به 
بیم��اری هایی دچار م��ی شوند که نیاز ب��ه آب درمان��ی دارد، اظهار داشت: 
مشكالت عضالنی )ضعف عضالنی، اسپاسم عضله، سفتی یا انقباض عضالت(، 
مشكالت استخوانی یا اسكلتی )بیماری های التهابی ستون فقرات �  آرتریت 
مفاصل مختلف(، مشكالت نورولوژیكی )انواع فلج ها، ضایعات نخاعی، صدمات 

مغزی( از بیماری هایی هستند که آب درمانی برای آن ها مفید است.
به گفته وی، همچنی��ن احساس خستگی در پاها و دست ه��ا بعد از کارهای 
روزمره امر عادی به شمار می آید که خود در برخی موارد موجب درد مفاصل 

و ... می شود.
 وی افزود: یك��ی از بهترین دالی��ل استفاده از ای��ن دستگاه، ع��دم استفاده 
از داروهای شیمیایی به هنگام استفاده از آن جهت درمان است که به عنوان 

درمانی طبیعی به شمار می رود.
وی ادامه داد: آب کاربردهای زیادی دارد ولی به دالی��ل کمبود آب در دنیا، 
نداشتن وقت کافی برای رفتن به استخر، دسترس نبودن استخر برای افراد، 
 مناسب نب��ودن دمای آب در بعض��ی استخرهاو وجود کل��ر در آب استخرها 

نمی توان از آب درمانی استفاده کرد.
وی با بیان اینكه این سیستم متش��كل از هیدروت��راپ خودکار، بخار درمان، 
 کمپرسور و ماس��اژور متغی��ر با شك��ل عضو اس��ت، اظهار داش��ت: یكی از 
کاربرد های این دستگاه هیدروتراپ خودکار اس��ت که به عنوان فیزیوتراپی 

با آب می تواند به صورت موضعی با یک لیوان آب درد زانو را کاهش دهد.
 به گفته مومن��ی، هیدروتراپی ی��ا فیزویوتراپ��ی با آب به ص��ورت معمولی، 
 روشی است که نیاز به استخ��ر  دارد ولی با استفاده از ای��ن دستگاه می توان 

با میزان کمی آب، درد زانو را از بین برد.
 این محقق با اشاره به بخار درمان این دستگاه چندک��اره گفت: از این بخش 
 می توان مانن��د یک سونا برای عضوی خ��اص ) زانو و دس��ت( استفاده کرد. 
با استفاده از بخش بخار درمان ای��ن دستگاه، بخار به صورت مستقیم به عضو 

برخورد نمی کند و از سوختگی جلوگیری می شود. 
وی ادامه داد: به طور کلی بر پایه نتای��ج این تحقیق، گرمای ناشی از جلسات 
سونا می تواند به عنوان یكی از روش های تسكینی غیر تهاجمی درد، مطرح 
شود که ع��الوه بر عاری بودن از اث��رات جانبی و ع��وارض داروهای مصرفی، 
استقبال بیشتر بیماران از آن به عنوان یک روش طبیعی در کاهش درد و بهبود 

وضعیت حرکت مفاصل را می توان انتظار داشت.

توسط محققان امیرکیبر؛

 دستگاه ۴ کاره پوشیدنی 
 فهرست محصوالت نانوی��ی مورد تایید ست��اد ویژه توسعه برای درمان درد زانو ساخته شد

فناوری نانو منتشر شد. این محصوالت در حوزه لوازم خانگی 
تولید شده اند و مهر تایید علمی را نیز اخذ کرده اند.

 بررسی محصوالت نانو و ارائ��ه تاییدیه نانو مقی��اس به آنها 
از جمله فعالیت های مهم ستاد توسعه فناوری نانو از ابتدای 

سال جاری بوده است. 
در واق��ع بررسی م��واد و محصوالت تولی��د و عرضه شده در 
حوزه فناوری نانو، سبب شفافی��ت بازار محصوالت نانو شده 
و به  ارتقای کیفی این محص��والت و افزایش اعتماد مصرف 

کنندگان کمک می کند.
در ح��ال حاضر محص��والت در ح��وزه های ل��وازم خانگی، 
 تجهی��زات، دارو و تجهی��زات پزشك��ی، بهداش��ت و 
سالمت، عمران و ساختمان، خودرو و حم��ل و نقل، رنگ و 
رزین، نساجی و پوشاک، آب و محیط زیست، نفت و صنایع 
وابسته، نیرو و انرژی، کش��اورزی و غذا و نان��و کامپوزیت ها 
دسته بن��دی و محصوالت نانویی در این حوزه ها مش��خص 

شده اند.
۹ دسته از محص��والت لوازم خانگی مبتنی ب��ر فناوری نانو، 
موفق به کسب تاییدیه نانومقیاس از ست��اد توسعه فناوری 

نانو شده اند.
محصوالت لوازم خانگی حوزه نانو به شرح زیر است:

چینی نانویی
یكی از محصوالت تایید شده از سوی ستادنانو، چینی نانویی 
است. این محصول با کمک نان��و ذرات سیلیسی دارای یک 
سطح آبگریز بوده که هر گون��ه مایع بر روی سطح به صورت 
قطره ای شكل می س��ازد و از پخش ش��دن مایعات بر روی 
سطح جلوگیری کرده و در نهایت باعث شست وشوی آسان 

ظرف می شود.
نانو امولسیون پاک کننده شیشه

 نان��و امولسی��ون پ��اک کنن��ده شیش��ه یك��ی دیگ��ر از 
محصوالت نان��و است. به دلی��ل آنك��ه در فرموالسیون این 
 محص��ول الكل وج��ود ن��دارد، تاثی��ر مخرب��ی روی سطح 
نمی گذارد و حتی زودتر از محصوالت حاوی الكل خش��ک 

می شود.
این پاک کننده همچنی��ن برخالف محصوالت مش��ابه که 
دارای قدرت اسیدی یا قلیایی هستند و موجب صدمه زدن 
به سطوح در اثر مرور زمان می شوند، اسیدی یا قلیایی نبوده 

و به سطح زیانی نمی رساند.

ساچت های خنثی کننده گاز اتیلن
 از دیگ��ر محص��والت تایی��د ش��ده ح��وزه ل��وازم خانگی، 
ساچت ه��ای خنث��ی کننده گ��از اتیل��ن اس��ت. »گرانول 
نانوج��اذب اتیل��ن« از تلقی��ح »پرمنگن��ات پتاسیم« روی 
 »زئولیت طبیع��ی«، به وی��ژه »مونت موریلونی��ت« ساخته 
می شود. مون��ت موریلونی��ت دارای نانومجراهایی است که 
سطح ویژه باال را برای واکنش غیربرگشت پذیر با گاز اتیلن 

مهیا می کند. 
گاز اتیلن به وسیل��ه میوه در پاسخ به تن��ش های محیطی، 
فیزیكی و بیوشیمیایی تولید شده که سبب افزایش سرعت 

فرآیند رسیدن میوه و مشاهده کپک می شود. 
حذف غیرقابل بازگش��ت اتیل��ن از آسیب رسی��دن به میوه 

جلوگیری می کند.
گرانول نانوگامپوزیت پلی پروپیلن

 گران��ول نان��و کامپوزی��ت پل��ی پروپیلن/کل��ی از دیگ��ر 
محصوالت تایید شده نانو در حیطه ل��وازم خانگی  به شمار 
می رود. این نانوکامپوزیت، با کمک نانو ذرات کلی، خاصیت 

نفوذناپذیری گاز را افزایش می دهد.
نانو امولسیون پاک کننده انواع شیشه

این محص��ول بر خ��الف دیگر پ��اک کننده ه��ا فاقد حالل 
های آلی است. حالل های آلی که عمدت��ا در پاک کننده ها 
استفاده می شود، اتانول است. معموال استفاده از حالل های 
 آلی همچون اتانول سبب خش��كی پوست می شود و به غیر 
از اتانول، دیگر حالل های آلی همچون متانول سمی بوده و 

به شدت خطرناک هستند.
نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره

یكی دیگر از محصوالت نانویی که می توان با اطمینان از آن 
 استفاده کرد، پاک کننده چند منظ��وره است. این محصول 
در یک شرکت دانش بنی��ان تولید می ش��ود. این محصول 
 بر خالف دیگر پاک کننده ها فاقد ح��الل های آلی هستند. 
حالل های آلی که عمدتا در پاک کننده ها استفاده می شود، 
اتانول اس��ت. معموال استف��اده از حالل ه��ای آلی همچون 
 اتانول سبب خشكی پوست می شود و به غیر از اتانول، دیگر 
حالل ه��ای آلی همچ��ون متان��ول سمی ب��وده و به شدت 

خطرناک هستند.
نانو امولسیون پاک کننده سینک ظرفشویی

پاک کننده سینک ظرفشویی نانو، یكی دیگر از محصوالت 
تایید شده از س��وی ستاد نانو است. ای��ن محصول بر خالف 
دیگر پاک کننده ها فاقد حالل های آل��ی است. حالل های 
آلی ک��ه عمدتا در پ��اک کننده ها استفاده می ش��ود، اتانول 
است. معموال استفاده از حالل های آلی همچون اتانول سبب 
خش��كی پوست می شود و به غیر از اتانول، دیگر حالل های 
آلی همچون متانول سمی بوده و به شدت خطرناک هستند.

نانو امولسیون پاک کننده و براق کننده چوب
پاک کنن��ده و براق کننده چ��وب که توانست��ه تاییدیه نانو 
مقیاس را کس��ب کند از آن دسته محصوالت��ی به شمار می 
 رود که می توان با اطمینان از آن استفاده کرد. این محصول 
بر خالف دیگر پاک کننده ها فاقد حالل های آلی است. حالل 
های آلی که عمدتا در پاک کننده ها استفاده می شود، اتانول 
است. معموال استفاده از حالل های آلی همچون اتانول سبب 
خش��كی پوست می شود و به غیر از اتانول، دیگر حالل های 
آلی همچون متانول سمی بوده و به شدت خطرناک هستند.

نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره
نانو امولسیون پاک کننده چند منظوره، از دیگر محصوالت 
تایید شده است که در یكی دیگر از شرکت های دانش بنیان 
به تولید می رسد. این محصول بر خالف محصوالت مش��ابه 
پایه الكل نبوده و پایه آب است. همچنین برخالف محصوالت 
مش��ابه که دارای قدرت اسیدی یا قلیایی  هستند و موجب 
 صدمه زدن به سطوح می شوند، اسیدی ی��ا قلیایی نبوده و 

به سطح زیانی نمی رساند.

ساعت های هوشمند چند سالی است که وارد بازار جهانی 
شده اند و هر چند همچون تلفن های هوشمند یا تبلت ها 
مورد استقبال قرار نگرفته اند، اما مخاطب های خاصی را 

به دست آورده اند.
تا پیش از حضور جدی اپل در این بازار بسیاری از کاربرها 
نسبت به خرید یک ساع��ت هوشمند بی اعتم��اد بودند، 
 اما حض��ور جدی این شرک��ت در کوپر تینو هم��ه چیز را 
تغییر داد و باعث شد، کاربرها نگاهی متفاوت به این دسته 
از گجت های پوشیدنی داشته باشند. با وجود این موضوع 
همچنان بازار ساعت های هوشمند تن��وع کمی دارد؛ اما 
سعی کرده ایم با بررسی آن، بهتری��ن محصوالت موجود 

را معرفی کنیم.
Apple Watch

 از زمانی ک��ه کمپانی های ساخت گوش��ی های هوشمند 
کم کم وارد ب��ازی ساخت ساعت هوشمن��د شدند، مدت 

زیادی نمی گذرد در آن زمان و از آنجا که همیشه همه 
از اپل انتظار دارند ج��زء اولین ها باشد، حضور 
نداشتن محصولی از اپ��ل در بازار ساعت های 
هوشمند عجیب بود. درواقع همه در این کارزار 
برای خ��ود سهمی می خواستن��د و به همین 
خاطر محصوالت خود را به سرعت و صرف نظر 
از توسعه و تحقیق بیش��تر روانه بازار کردند تا 

از این قافله عقب نمانند. اما اپ��ل حتی درباره ساعت های 
هوشمند اظهار نظر خاصی نمی کرد.

سكوت اپل این گمانه زن��ی را ایجاد کرد ک��ه شاید کوپر 
تینویی ها اص��ال اراده ای ب��رای تولید ساع��ت هوشمند 
ندارند. برخ��ی از طرفداران برنده��ای دیگر هم سرمست 
از اینكه باالخره کمپان��ی محبوب شان در ای��ن زمینه از 
اپل جلو افتاده، اپل را در ساخت ساع��ت هوشمند ناتوان 
می دانستند، اما این ایده هم وج��ود داشت که شاید اپل 
منتظر است تا رقبا آزمون و خط��ا کنند و سپس از آزمون 
و خطای رقبا استفاده کرده و به بلوغ محصول خود کمک 
کند، ضمن اینكه در نهایت محصول کم عیب تری به بازار 

خواهد فرستاد.
نهایت��ا در کنفرانس معرفی 

آیفون های 6  و 6 پالس 

مش��خص شد که اپل بی کار ننش��سته بوده و در سكوت 
خبری کامل مش��غول توسعه ساع��ت هوشمند خود بوده 
 است. حاال نزدی��ک به یک سال از عرض��ه جهانی اپل واچ 
می گذرد و این ساعت هوشمند توانست��ه با قابلیت هایی 

بهتر عمال تمامی رقبای خود را از میدان خارج کند.
LG G Watch

 ساعت هوشمند ال ج��ی با نام ج��ی واچ ب��رای استفاده 
خانم ها و آقای��ان طراحی شده است. بدن��ه فلزی ساعت 
توسط یک بند الستیكی نگ��ه داشته می شود. اگر موبایل 
یا تبلتی دارید ک��ه از سیستم عامل اندروی��د نسخه ۴/3 
 یا باالتر بهره م��ی برد، می توانید این ساع��ت را به راحتی 

به آن وصل کنید. 
حافظه داخلی ساعت چهار گیگا بای��ت است که دو گیگا 

بایت آن در دسترس کاربر قرار می گیرد. 
استفاده از یک باتری با ظرفی��ت ۴00 میلی آمپر ساعت، 
یكی از نقاط ق��وت این ساعت محسوب م��ی شود و باعث 
می شود تعداد دفعاتی که مجبوری��د ساعت خود را شارژ 

کنید، کمتر شود. 
جی واچ از حسگرهای��ی نظیر شتاب سن��ج، ژیروسكوپ 
و قطب نما بهره م��ی برد و داشت��ن گواهینامه آی پی 67 
موجب می شود که در برابر گرد و غب��ار و هم چنین نفوذ 
آب تا عم��ق یک متر به م��دت زمان 30 دقیق��ه مقاومت 

نشان دهد. 
این ساعت 63 گرمی با 60 میلی متر قطر صفحه و با توجه 
به قیمت مناسبی که دارد، یک انتخاب خوب برای بیشتر 

افرادی اس��ت که م��ی خواهند لذت داشت��ن یک ساعت 

هوشمند خوب را تجربه کنند.
Samsung Gear S

ساعت هوشمند ب��ا یک تلف��ن همراه کام��ل و مستقل؟ 
سامسونگ ب��ا طراح��ی و ساخ��ت » گی��ر اس« تعریف 
جدی��دی از ساعت هوشمن��د را به طرف��داران این گجت 
پوشیدن��ی ارائ��ه ک��رده اس��ت؛ ساعت��ی ک��ه برخالف 
 دیگ��ر ساعت ه��ای هوشمن��د ب��رای نش��ان دادن تمام 
کارایی های خود نیازی به اتصال به ی��ک تلفن هوشمند 
ندارد و به تنهایی می تواند یک تلفن همراه کامل روی مچ 

دست شما باشد.
طراحی خمیده این ساعت راحتی صفحه نسبتا بزرگ آن را 
روی دست شما تضمین می کند. بند پهن و نرم این ساعت 

هوشمند در دو رنگ سفید و مش��كی عرضه شده و طیف 
گسترده ای از سلیقه ها را پوشش می دهد. 

این ساعت هوشمند راه های زیادی را برای اتصال به دنیای 
بیرون در اختیار شما می گذارد. 

به وسیل��ه این ساع��ت هوشمند ک��ه قابلی��ت پذیرفتن 
یک سی��م ک��ارت را نی��ز داراست، م��ی ت��وان از طریق 
 تری ج��ی، بی سی��م و بلوت��وث ب��ه ص��ورت مستقل یا 

به وسیله یک تلفن هوشمند ارتباط برقرار کرد. 
این ساعت هوشمند قابلیت پاسخ به تماس های دریافتی، 

ایجاد تماس، ارسال و دریافت پیام کوتاه را داراست. 
برای نوشت��ن پیام کوت��اه یک صفح��ه کلید ب��رای این 
 ساعت طراحی ش��ده که تا 6۹ زبان رسمی را پش��تیبانی 

می کند.
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 آب را جوش بیاورید 
تا گوشی تان شارژ شود

ژاپنی ها 
نمایشگر آیفون بعدی را تولید می کنند

نانوحسگری که به سادگی می تواند پروتئین ها را تشخیص دهد

یک شرکت آمریكایی دستگاهی برای شارژ گوشی های هوشمند با استفاده 
از آب جوش ارائه کرده است.

شرک��ت Power Practical ظرف��ی ب��ه ن��ام Power Pot ارائ��ه 
 کرده که با داشتن پ��ورت USB می ت��وان گوشی موبای��ل را شارژ کرد. 
روش کار این ظرف به گونه  ای است که الكتریسیته به دلیل تفاوت دمای 
 بین آب داغ داخل ظرف و آتش��ی که آن را گرم می کن��د، تولید می شود. 
هر چه تفاوت بیش��تر باشد، الكتریسیته  تولیدی هم بیشتر است. بنابراین 
 عالوه بر شارژ، آب ج��وش و حتی یک س��وپ داغ هم نصی��ب دارنده  آن 

می شود.
با این روش می توان با هر20 دقیقه شارژ، 2 ساعت از گوشی استفاده کرد.

باتری ه��ا مخص��وص ش��ارژ  دیگ��ر  مانن��د  بات��ری   Bio Lite
 Kettle Charge اس��ت ک��ه روی کت��ری ی��ا ظرف��ی ب��ه ن��ام 

 قرار می گیرد.
این کتری آب جوش بهترین وسیله برای مواقعی است که دسترسی به برق 
امكان پذیر نیست یا قصد کمپینگ در طبیع��ت را دارید، زیرا کاربر دیگر 
 نیازی به پریز برق ن��دارد؛ فقط کافی است ظرف را ب��ا7۵0 میلی لیتر آب 
پر کنید و با استف��اده از یک رباط USB از طریق ح��رارت ظرف، گوشی  

همراه یا تبلت خود را طی ۱۵ دقیقه شارژ کند.

شایعات منتشر شده حاکی از آن است که شرکت اپل قصد دارد در سال 20۱8 یا 
 AMOLED 20۱۹ میالدی مدل جدید گوشی هوشمند آیفون را با نمایشگر
تولید کند و برخی منابع آگاه هم اعالم کردن��د مرکز LG Display یا شرکت 

سامسونگ وظیفه تولید این نمایشگرها را برعهده می گیرند.
آخرین گزارشی که منتش��ر شده است اطالعات جدیدی را نشان می دهد و نام 
یک شرکت دیگر را به لیست تولیدکنندگان نسل جدید نمایش��گرهای لمسی 

اضافه کرده است. 
شرک��ت Japan Display از س��ال 20۱8 می��الدی تولی��د نمایش��گرهای 
OLED را آغ��از می کند تا ب��ا ال جی و ساسون��گ وارد رقابت ش��ود. این خبر 
در حالی منتش��ر شده اس��ت ک��ه پیش بینی می ش��ود همان س��ال نخستین 
مدل آیف��ون مجهز ب��ه نمایش��گر AMOLED وارد ب��ازار شود. ای��ن روزها 
شرکت Foxconn و شرک��ت ژاپنی INCJ مذاکرات خ��ود را آغاز کرده اند تا 
شرک��ت Sharp را بخرند و از این طریق بتوانند سهم بیش��تری در بازار جهانی 
 نمایش��گرهای لمسی داشته باشند. ای��ن دو شرکت تصمیم دارن��د برای تولید 
نسل جدید نمایشگرها با اپل وارد مذاکره شوند. شرکت INCJ هم اکنون بخشی 
 Sharp را در اختیار دارد و اگر بتواند شرکت ژاپنی Japan Display از سهام 
را بخرد، مرکز Japan Display به احتمال قوی تولید نمایشگرهای مدل جدید 

آیفون را در دست می گیرد.

 به تازگی پژوهش��گران با استفاده از کامپوزیت نانولوله های کربن��ی، موفق به ابداع 
یک روش جدید برای تشخیص پروتئین ها از جمله فیبروژن شدند.

با استف��اده از نانولوله های کربنی، مهندسان شیمی موسس��ه فناوری ماساچوست 
)MIT( موفق به ابداع یک روش جدید برای تشخیص پروتئین ها از جمله فیبروژن 

)یكی از فاکتورهای انعقاد ضروری برای لخته شدن( شدند.
اگر این روش با یک حسگر قابل کاشت ادغام شود، برای رصد و کنترل بیمارانی که 
خون آنها رقیق تر اس��ت مفید خواهد بود و به پزشكان ای��ن اطمینان را می دهد که 

داروهایی که تجویز می کنند در لخته شدن خون مزاحمت ایجاد نمی کنند.
 استرانو استاد مهندسی شیمی در دانش��گاه MIT می گوید:» در این روش جدید 
در ابتدا سایت های تشخیصی سنتزی برای پروتئین ها تهیه می شوند و در ادامه به طور 
مستقیم به یک نانوحسگر قوی همچون یک نانولوله کربنی اتصال پیدا می کنند.« 
همچنین محققان برای تهیه سایت تش��خیصی مشابه برای انسولین پیشرفت های 

چشمگیری داشته اند که می تواند سبب کنترل بهتر بیماران دیابتی شود. 
حسگر جدید آخرین نمونه روش ابداع شده در آزمایشگاه استرانو است که به عنوان 
تشخیص مولكولی فاز کورونا شناخته )CoPhMoRe( می شود. این روش دارای 
مزیت برهمكنش های بین ی��ک پلیمر و سطح یک نانوذره اس��ت همانند هنگامی 
که پلیمر به دور سطح یک نانولوله کربنی ت��ک جداره فلورسنتی می پیچد. مناطق 
 مش��خصی از پلیمر مش��ابه با لنگر کش��تی به سطح نانوذره اتصال پی��دا می کنند 
در حالی که بخش ه��ای دیگر پروتئین به درون محی��ط جهت گیری می کنند. این 

مناطق جهت گیری کننده که به عنوان فاز جذب شده یا کورونا نیز شناخته می شوند
دارای ساختار سه  بعدی هستند که این ساختار وابسته به ترکیب پلیمر است.

هنگامی  که یک پلیمر ویژه به سطح نان��وذره جذب می شود CoPhMoRe فعال 
می شود و یک کورونا ایجاد می کند که مولكول های هدف را شناسایی می کند. 

این برهمكنش ها بسیار وی��ژه هستند، درست همانند پیوند بی��ن یک آنتی بادی و 
مولكول هدف آن. اتصال مولكول هدف، سب��ب تغییر در فلورسنت طبیعی نانولوله 
کربنی می شود و به این ترتیب محققان می توانند تعداد مولكول های هدف را تعیین 

کنند.
در گذشته تیم تحقیقاتی استرانو از این روش برای پیدا کردن محل های تشخیص 
 و پیش��رفت نانوحسگرهای استرادی��ول و ریبوفالوین و غیره استف��اده می کردند. 
این مقاله جدید بیانگر اولین تالش این محققان برای تشخیص فازهای کورونا است 
که می توانند پروتئین ها )که بزرگتر و پیچیده تر و شكننده تر از مولكول های انتخاب 

شده در کارهای قبلی هستند( را شناسایی و اندازه گیری کنند.
در این مطالعه محقق��ان از 20 پلیمر مختلف شام��ل DNA، RNA و پلی اتیلن 
گلیكول برای واکنش با سطح نانوذرات استفاده کردند و رفتار آنها را مقایسه کردند. 
هیچ کدام از پروتئین ها به تنهایی هیچ گونه تمایل و کششی نسبت به ۱۴ پروتئین 
تست شده انسانی ندارند اما هنگامی  که محققان کامپوزیت پلیمر-نانولوله را تست 
کردند، متوجه شدند که بی��ن یكی از این نانولوله های اص��الح شده و فیبروژن یک 

هماهنگی خاصی وجود دارد.

معرفی بهترین ساعت های هوشمند بازار

با نانوهای واقعی آشنا شوید؛

پاک کننده های جادویی و ظروف ویژه
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برگزارى « جنگ فرهنگ ترافيك »
 در كاشان

فرمانده نيروى انتظامى شهرستان فالورجان اعالم كرد:

دستگيرى فروشنده فيلم هاى 
غيراخالقى در اينترنت

هوشمندسازى مدارس ورنامخواست
 در اولويت آموزش و پرورش قرار بگيرد

تقويت انگيزه هاى دينى
 بهترين راه مقابله با جرايم است

ــتى و  ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــس اداره مي ريي
ــورت  ــت: در ص ــه گف ــتان مبارك ــگرى شهرس گردش
ــهر  ــهردارى زيباش ــط ش ــاى كبوتر توس تملك برج ه
ــد.  ــاده خواهد ش ــت جهانى آم ــت ثب ــده آن جه پرون
ــتى ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ ــس اداره مي ريي
ــرى  ــى ا... رهب ــه، ول ــتان مبارك ــگرى شهرس  و گردش
ــو  ــر 10 و 18 قل ــاى كبوت ــرج ه ــرد: ب ــح ك تصري
ــط سازمان  ــهر متعلق به دوران قاجار  توس ــهر زيباش ش
ــاى 19072 و 19046  ــماره ه ــه ش ــراث فرهنگى ب مي

در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.
ــاره به كاربرى كبوتر خانه ها تصريح  ولى ا... رهبرى با اش
كرد: اين خانه ها معموال به شكل استوانه و براى گردآورى 

كود كبوترها جهت مصارف كشاورزى ساخته مى شود.
ــتاده هاى بسيارى  ــته اس وى افزود: كود كبوتر در گذش
ــت دباغى در  ــه از جمله صنع ــته ك ــت هم داش در صنع

چشم سازى و ساخت باروت را مى توان نام برد.
رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
مباركه گفت: در سال هاى دور، براى استفاده از گوشت و 
كود كبوتران، ساختن كبوترخانه معمول بوده و ساخت 
چنين بناهايى در حوالى اصفهان به ويژه شهرهاى حاشيه 
ــاردن  ــود. وى بيان كرد: ش ــاهده مى ش زاينده رود مش
ــوى از ايران ديدن  ــوى كه در روزگار صف جهانگرد فرانس
ــد:« به باور من  ــفرنامه خود مى نويس كرده در كتاب س
ايران كشورى است كه بهترين كبوترهاى جهان در آنجا 
ــت، اين كبوترخانه هاى عظيم شش بار ساخته شده اس
 بزرگ تر از بزرگ ترين پرورشگاه هاى پرندگان ما است» 
ــى و درونى اين  ــارى پيچيده داخل اين توصيفى از معم

بناهاى تاريخى است.
رهبرى افزود: در استان اصفهان حدود سه هزار كبوترخانه 
معرفى شناسايى شده است، اما از نوع برج هاى زيباشهر 

ــايد به تعداد  ــتند ش ــكل 10 قلو و 18 قلو هس كه به ش
انگشتان دست هم وجود نداشه باشد.

ــيار جالب  وى گفت: طراحى و عملكرد كبوترخانه ها بس
ــكونت گاهى امن  بوده به گونه اى كه جذب كبوتران و س
براى كبوتر، حيرت برانگيز بوده است و يكى از شاهكارهاى 

اصيل معمارى ايرانى است.
ــزود:  ــه اف ــى مبارك ــراث فرهنگ ــس اداره مي ريي
كبوترخانه ها مانند دژ نظامى در برابر همه دشمنان كبوتر 
مقاوم ناپذير بوده، ساختار معمارى كبوترخانه به گونه اى 
بوده كه در برابر پرندگان شكارچى مانند قوش، جغد و … 

فكر و انديشه شده است.
وى ادامه داد: نحوه ساخت اين كبوتر خانه به گونه اى بوده 
كه امنيت همراه با آرامش و آسايش كبوتران را تامين كرده 
ــيانه ها آن چنان زيبا و منظم با  ــت.رهبرى گفت: آش اس
مدل هاى يك شكل و از مصالح كاهگل ساخته شده بود 

ــيار خنك و به شكلى بوده است كه باد  كه در تابستان بس
ــتان گرم و  ــوده و بر عكس در زمس در فضاى آن جارى ب

از وزش بادهاى سد محلى در امان بوده است.
ــران به داخل  ــوراخ هاى ورودى كبوت وى افزود: قطر س
ــت كه تنها كبوتران  ــاخته شده اس برج ها به اندازه اى س
ــوند و پرندگان مهاجر قادر به  مى توانستند وارد آن ها ش
ــس اداره ميراث فرهنگى،  ورود به داخل آن نبودند. ريي
صنايع دستى و گردشگرى مباركه تصريح كرد: اقدامات 
ــتان مباركه در جهت مرمت اين  ميراث فرهنگى شهرس
ــال از محل  ــى، مبلغ 7 ميليارد ري ــا ارزش تاريخ دو اثر ب
ــال 1393 براى برج  ــتان در س اعتبارات عمرانى شهرس
18 قلو هزينه شد و رقم 900 ميليون ريال هم در راستاى 
مرمت برج 10 قلو در سال 1394 پيش بينى شده است و 
پس از مرمت، در صورت تملك برج ها توسط شهردارى 

زيباشهر پرونده  آن جهت ثبت جهانى آماده خواهد شد.

مسوول قضايى و انضباطى سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: 
بهترين و آسان ترين راه مقابله با جرايم و گناهان، تقويت انگيزه هاى دينى 

و معنوى است.
 كارگاه آموزشى طرح نهضت آگاه سازى قضايى و انضباطى ويژه كاركنان، 
ــيج نطنز با حضور مسوول  ــربازان سپاه ناحيه مقاومت بس بسيجيان و س

قضايى و انضباطى سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان برگزار شد.
ــى با بيان اينكه  ــماعيل زمانى در اين كارگاه آموزش سرهنگ پاسدار اس
ــت، افزود:  ــاس و حياتى اس ــلح در جامعه حس ــت نيروهاى مس ماموري
براى داشتن يك نيروى مسلح مقتدر و سالم بايد تالش و كوشش وافرى 
داشته باشيم. وى عدالت و امنيت را نياز هر جامعه و مايه نشاط و شادابى 
ــت و تصريح كرد: جامعه اى كه عدالت و امنيت نداشته باشد  مردم دانس

پيشرفت و توسعه نيز نخواهد داشت.
ــطوح جامعه بايد به مرحله اجرا درآيد  زمانى اظهار كرد: قانون در همه س
ــد، چراكه همه  ــخگو باش ــورت تخطى از آن نيز متخلف بايد پاس و در ص

در مقابل قانون مساوى اند.
مسوول قضايى انضباطى سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان با بيان 
اينكه پيشگيرى از وقوع جرم مهم ترين دغدغه سازمان قضايى نيروهاى 
مسلح است، تاكيد كرد: بهترين و آسان ترين راه مقابله با جرايم و گناهان، 

تقويت انگيزه هاى دينى و معنوى است.
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ــيارى از  ــاره به اينكه بس ــهر ورنامخواست با اش ــالمى ش رييس شوراى اس
ــد، گفت:  ــر مى برن ــازه اى به س ــوب س ــت نامطل ــهر در وضعي ــدارس ش م

هوشمندسازى مدارس ورنامخواست در اولويت آموزش و پرورش قرار گيرد.
ــتان لنجان از آمادگى  ــوراى ادارى شهرس ــت ش  مسعود سعيدى در نشس
ــهر خبر داد و تصريح كرد: چنانچه ــازى مدارس ش ــورا براى هوشمندس ش

ــرمايه گذارى كند،50 درصد   آموزش و پرورش حاضر باشد در اين راستا س
اعتبارات اين پروژه را تامين خواهيم كرد.

ــازى مدارس ورنامخواست در اولويت  ــعيدى با تاكيد بر اينكه هوشمندس س
آموزش و پرورش قرار گيرد، افزود: بسيارى از مدارس شهر در وضعيت نامطلوب 

سازه اى به سر مى برند كه بايد هرچه سريع تر مشكالت آن ها مرتفع شود.
وى با توجه به دغدغه مردم نسبت به توسعه و تجهيز اماكن ورزشى در منطقه 
عنوان كرد: پروژه هاى ورزشى شهرستان بايد به نهادهايى واگذار شود كه تعهد 

كارى داشته باشند نه اينكه بعد پروژه را به حال خود رها كنند.
ــت وجود يك واحد آزمايشگاهى  ــهر ورنامخواس ــوراى اسالمى ش رييس ش
مجهز به راديولوژى را در اين منطقه ضرورى دانست و ادامه داد: چگونه است 
ــد و براى انجام  ــهرى با جمعيت هجده هزار نفر از اين امكان بى بهره ان كه ش

آزمايش هاى خود بايد مسيرهاى طوالنى را طى كنند.

رييس اداره ميراث فرهنگى مباركه:

با كمك شهردارى زيباشهر دو برج كبوتر ثبت جهانى خواهد شد

ــت كه تا كنون  ــتان چادگان تنها محوطه كليدى اس ــنا در شهرس تپه آش
ــت و يافته هاى آن نشان از  گمانه زنى و كاوش بر روى آن صورت گرفته اس

صحت اين مدعا است.
ــتى نوشت؛   ــى در ياداش ــتان شناس ــناس ارشد باس ــفى كارش راحله يوس
باستان شناسان معتقدند كه تمدن حاشيه زاينده رود مى تواند يكى از كهن 
ترين تمدن هاى ايران باستان باشد و مشخصه هايى از اولين سكونت گاه هاى 

انسان در اين حوزه را به نمايش بگذارد.
ــتان چادگان  ــال 80 تا 84 در منطقه شهرس در بازيد و تحقيقاتى كه از س
صورت گرفته است حدود 30 محوطه از هزاره چهارم و سوم قبل از ميالد تا 

دوران اسالمى شناسايى شده است.
ــانى از اواخر نوسنگى  ــاس محققان معتقدند كه استقرارهاى انس بر اين اس
ــكل  ــالد در اين منطقه ش ــم قبل از مي ــل هزاره شش ــدودا از اواي يعنى ح
ــى مثل منابع آب  ــت. چرا كه اين منطقه عالوه برامتيازات طبيع گرفته اس
ــت.  ــنگ چخماق نيز برخوردار بوده اس ــمند س و مراتع غنى از منابع ارزش
ــرد فراوان  ــن دوران كارب ــنگى در اي ــاخت ابزارهاى س ــنگ در س (اين س
ــكيل سكونت گاه هاى اوليه  داشته است و از جمله مولفه هاى اصلى در تش

انسانى بوده است.)
ــوم ق.م) روند  ــزاره چهارم و س ــنگ (ه در دوران كالكوليتيك يا مس و س
رو به رشدى در سكونت گاه هاى منطقه ديده مى شود كه اوج آن در اواخر 
ــفال هاى حاصل  ــى س ــت. هم چنين مطالعات گونه شناس اين دوران اس

ــى و نيز مطالعات تطبيقى آن با ديگر مناطق همجوار نشان از نوعى  از بررس
بر هم كنش فرهنگى اين منطقه با دشت شوشان خوزستان و جلگه مرودشت 

فارس و نيز فرهنگ كهن و غنى سيلك كاشان دارد.
ــتان و فارس از طريق گذرگاه هاى  ــد اين ارتباطات با خوزس به نظر مى رس
كوهستانى زاگرس صورت گرفته است. بدين گونه كه اقوام كوچ روى منطقه 
ــش گياهى مراتع ناگزير از كوچ  ــرماى طوالنى و نيز كاهش پوش به دليل س
ــه امروزه نيز  ــتان و فارس بوده اند. اتفاقى ك ــيرى خوزس به مناطق گرمس

به شكل سنتى ادامه دارد.
ــتان فريدن نيز تپه  ــى شهرس ــتان شناس ــال 1388 در بررسى باس در س
ــت و تعدادى از آنها نيز  ــده اس ــف ش ــايى و كش ــيار مهمى شناس هاى بس
ــى نيز  ــل از اين بررس ــفال هاى حاص ــت.مطالعات س ــيده اس به ثبت رس
ــال 1384  ــى س ــه در بررس ــت ك ــى اس ــد فرضيات ــتاى تايي در راس
ــوزه زاينده  ــتراتژيك ح ــش و اهميت اس ــتان چادگان مبنى بر نق شهرس
ــت. ــوار آن مطرح بوده اس ــاى همج ــان تمدن ه ــگاه آن در مي رود و جاي
ــت كه تا كنون  ــتان چادگان تنها محوطه كليدى اس ــنا در شهرس تپه آش
ــه هاى آن  ــت و يافت ــورت گرفته اس ــر روى آن ص ــى و كاوش ب ــه زن گمان
ــتنباط  ــده چنين اس ــت.از مباحث ذكر ش ــا اس ــان از صحت اين مدع نش
ــكونت  ــتقرار و س ــوان يك اس ــه عن ــه تنها ب ــه ها ن ــه اين تپ ــود ك مى ش
ــه مى  ــوند بلك ــى ش ــوب م ــخ محس ــش از تاري ــانى در دوران پي گاه انس
ــند.البته الزم  ــزرگ باش ــى ب ــاهراه تمدن ــك ش ــده ي ــو كنن ــد بازگ توانن

ــتقرارى گاهنگارى  ــه مدل اس ــار نظر و نيز ارائ ــت هر گونه اظه به ذكر اس
ــى،  ــتلزم بررس ــوزه مس ــن ح ــتقرارى در اي ــول اس ــر تح ــق از س دقي
گمانه زنى و كاوش توسط باستان شناسان است و اميد كه اين اتقاق خوشايند 
ــود. چرا كه اين تپه هاى باستانى كه ارزنده ترين  در آينده نزديك محقق ش
ميراث فرهنگى منطقه به شمار مى روند مى تواند افزون بر شناسايى هويت 

منطقه از جهت رونق صنعت توريسم نيز نقش موثرى داشته باشد.

نگاهى به وضعيت باستان شناسى در منطقه پرتيكان
حضور در انتخابات  
  نماد پيرو واليت بودن

رييس جهاد كشاورزى شهرضا:

طرح نظام نوين ترويج كشاورزى در شهرضا اجرا مى شود
رييس اداره برق دهاقان:

شبكه  برق روستاهاى شهرستان دهاقان بهسازى شد

ــت: يكى از نمادهايى كه امروز نشان  ــميع اهللا مردان اظهار داش حجت االسالم س
مى دهد ما پيرو واليت هستيم، حضور در انتخابات است.

وى خاطر نشان كرد: امروز حضور مردم واليتمدار ايران اسالمى در عرصه مسائل 
داخلى، انتخابات مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى، همان اعالم و 
وفادارى و پيروى از آرمان هاى مقدس امام خمينى(ره) رهبر فقيه انقالب اسالمى 

و شهيدان واال مقام و رهبرى معظم انقالب است.
ــور ما نياز به  ــالمى آران و بيدگل تصريح كرد: امروز كش رييس اداره تبليغات اس
همدلى و مشاركت عمومى دارد و تمام گروه ها و جناح ها بايد در حفظ نظام بكوشند 
و پشتوانه واليت فقيه باشند. حجت االسالم مردان افزود: مردم با انتخاب صحيح و 
درست مى توانند، پيشرفت و توسعه كشور را در تمام ابعاد رقم بزنند. وى در توصيه 
به كانديداها و هواداران آنها گفت: بايد در تبليغات نقاط مثبت گفته شود و از تخريب 
كانديداى ديگر پرهيز شود چرا كه تخريب شخصيت، خالف شرع مقدس و حرام 
ــالمى آران و بيدگل تاكيد كرد: با توجه به وضعيت  است. رييس اداره تبليغات اس
ــراف و  اقتصادى و لزوم اقتصاد مقاومتى در همه عرصه ها، عموم كانديداها از اس
ــعه و  ــالم مردان، وحدت را الزمه توس تبذير در تبليغات پرهيز كنند. حجت االس
پيشرفت دانست و خاطر نشان كرد: به گونه اى تبليغ شود كه به وحدت مردم ضربه 
ــور و شعف بيش از پيش و به كورى  زده نشود و به هر صورت ما وظيفه داريم با ش
چشم استكبار در اين دو انتخابات شركت كنيم. وى همچنين با اشاره به اهميت و 
جايگاه خبرگان رهبرى و اهميت قوه مقننه گفت: كليد جمهوريت و اسالميت نظام 
در دست مجلس خبرگان رهبرى است، لذا مردم بايد با بينش وسيع و علم و آگاهى  

نمايندگان اصلح را انتخاب كنند.

ــام نوين ترويج  ــهرضا از اجراى طرح نظ ــاورزى ش رييس اداره جهاد كش
كشاورزى و منابع طبيعى در شهرستان شهرضا خبر داد.

عبدالرضا تاكى در جلسه توجيهى طرح نظام نوين ترويج كشاورزى، با تاكيد 
ــدن آن، اظهار داشت: سياست وزارت  بر اهميت اين طرح و لزوم اجرايى ش
ــت كه آخرين يافته هاى تحقيقاتى  جهاد كشاورزى بر اين اصل استوار اس

به بهترين نحو ممكن و در كمترين زمان به كشاورزان منتقل شود.
وى بيان كرد: طرح نظام نوين ترويج كشاورزى، مجموعه اى از سازوكارهاى 
ــت كه با هدف ارتقا و  ــت گذارى، برنامه ريزى، اجرايى و نظارتى اس سياس
توسعه دانش و روزآمد كردن مهارت هاى شغلى و ارتقاى بهره ورى در توليد 

و خدمات بخش كشاورزى، طراحى و مديريت مى شود.
ــداف طرح  ــزود: ماموريت و اه ــهرضا اف ــاورزى ش رييس اداره جهاد كش
ــاختارى مراكز  ــرى از ظرفيت س ــاورزى بهره گي ــج كش ــام نوين تروي نظ
ــى در انجام ــرى ظرفيت هاى بخش غيردولت ــاورزى و به كارگي جهاد كش

امور اجرايى و عملياتى ترويج است.
وى گفت: استقرار نظام مديريت دانش، پهنه بندى عرصه هاى توليدى براى 
استقرار كارشناسان به منظور توانمندسازى منابع انسانى بخش كشاورزى 
و افزايش كارآيى و اثربخشى آنان در عرصه هاى توليدى بر اساس نيازهاى 
عرصه و با بهره گيرى از رويكرد ترويج تكثرگرا از ديگر اهداف اين طرح است.

تاكى اظهار داشت: طرح نظام نوين ترويج كشاورزى و منابع طبيعى با هدف 
حضور فعال ترويج در نظام توليد كشاورزى و منابع طبيعى به منظور افزايش 

دانش فنى، تخصصى و كاربردى كارشناسان تدوين شده است.
وى بيان كرد: كارشناسان كشاورزى بايد تمامى سعى و تالش خود را بر اين 
اصل قرار دهند كه در كمترين زمان ممكن و با بهترين شيوه هاى علمى و 

فنى آخرين يافته هاى تحقيقاتى را به زارعان منتقل كنند.
رييس اداره جهاد كشاورزى شهرضا با اشاره به مطلوبيت و لزوم اجراى اين 
ــرايط منطقه و  طرح، بيان كرد: به منظور اجراى طرح مذكور با توجه به ش
امكانات مديريت براى اعزام كارشناسان به عرصه هاى توليدى شهرستان 

برنامه ريزى منسجمى انجام مى شود.

ــبكه  برق روستاهاى  ــتان دهاقان با بيان اينكه ش رييس اداره برق شهرس
شهرستان دهاقان بهسازى شد، گفت: سهم كاهش پيك شهرستان دهاقان 
در سال جارى 175 كيلو وات بوده در صورتى كه كاهش پيك در اين سال، 

250 كيلو وات بوده است.
ــاره به عملكرد 10 ماهه اداره  اكبر ترابى با حضور رسانه هاى گروهى، با اش
برق شهرستان دهاقان اظهار داشت: شهرستان دهاقان جزء كم مصرف ترين 
ــتركان اين شهرستان  شهرستان ها در زمينه برق محسوب مى شود و مش

در پرداخت قبوض همكارى الزم را دارند.
ــى در سطح استان  ــت كاهش خاموش وى با بيان اينكه دهاقان رتبه نخس
ــتان 94 درصد خاموشى  ــطح شهرس ــال جارى در س را دارد، افزود: در س

صورت گرفته كه نسبت به سال قبل با افزايش خاموشى روبرو بوده ايم.
ــهم كاهش پيك  ــح كرد: س ــتان دهاقان تصري ــرق شهرس رييس اداره ب
شهرستان دهاقان در سال جارى 175 كيلو وات بوده در صورتى كه كاهش 

پيك در اين سال 250 كيلو وات بوده است.
ــه فعاليت هاى 10 ماهه  ــت مصرف را از جمل وى اقدامات پيرامون مديري
ــتركان صنعتى، كشاورزى،  ــت و گفت: ديدار با مش امسال اين اداره دانس
ــاالى 500 كيلو  ــا مصرف ب ــترك ب ــى و همكارى با 2 مش تجارى و خانگ
ــاورزى،  ــترك كش ــرف 200 كيلو وات،20 مش ــا مص ــترك ب وات، 2 مش
ــپ  پر مصرف به  ــترك تجارى و تبديل الم ــترك خانگى و 10مش 50 مش

كم مصرف از جمله اقداماتى است كه در راستاى كاهش مصرف برق انجام
 شده است.

ــى در 10 مدرسه شهرستان  ــاره به برگزارى دوره هاى آموزش ترابى با اش
ــرف ويژه  ــى مديريت مص ــش آموزش ــرد: برپايى هماي ــان ك دهاقان بي
ــابقاتى با هدف  ــور و مس ــش، توزيع بروش ــراه نماي ــوزان به هم دانش آم
ــتان  ــطح شهرس ــتر مدارش س ترغيب جهت كاهش مصرف برق در بيش

برگزار شد.
ــط  ــار متوس ــبكه فش ــان كرد: همچنين 2 كيلومتر مربع ش وى خاطرنش
ــن و برآفتاب با هزينه اى بالغ بر700  برق رسانى به مناطق كشاورزى گلش

ميليون ريال صورت گرفته است.
ــتگاه ترانس  ــب 2 دس ــان افزود: نص ــتان دهاق ــس اداره برق شهرس ريي
ــا 350  ــان ب ــتانه و بودج ــگرى آس ــق گردش ــرات در مناط bts مخاب
ــال جارى  ــن اداره در س ــاى اي ــر فعاليت ه ــال هزينه  از ديگ ــون ري ميلي

به شمار مى رود.
ــتاهاى شهرستان  ــط روس ــار ضعيف و متوس ــازى شبكه  فش وى از بهس
ــط  ــار متوس ــبكه فش ــازى ش ــت: بهس ــر داد و اظهار داش ــان خب دهاق
ــزار و 600 متر مربع  ــلو با هزينه 450 ميليون ريالى،  ه ــتاى قميش روس
ــون ريالى  ــه 350 ميلي ــتاى دزج با هزين ــازى و رفع حريم در روس بهس

همراه بوده است.

آن سوى خبر

رييس دادگسترى شهرستان لنجان از تشكيل ستاد پيشگيرى از وقوع جرائم انتخاباتى 
در لنجان خبر داد.

 جمشيد رضايى در نشست شوراى ادارى شهرستان لنجان اظهار كرد: ستاد پيشگيرى 
از وقوع جرائم انتخاباتى در لنجان تشكيل شده و كليه برنامه هاى مربوط به انتخابات 
را زير نظر دارد. رييس دادگسترى شهرستان لنجان با اشاره به نقش مؤثر دستگاه ها 
ــان كرد: همه دستگاه ها بايد با وحدت و همدلى  در پيشگيرى از وقوع جرم خاطر نش
در راستاى جلوگيرى از وقوع هرگونه تخلفى با اين ستاد پيشگيرى همكارى كنند تا 
بازدهى بيشترى حاصل شود. رضايى با توجه به قانون انتخابات متذكر شد: همه افراد 

اعم از كانديدا، افرادى كه پاى صندوق هاى راى حاضر مى شوند، هيات هاى اجرايى و 
نظارت بايد اصول مربوط به انتخابات را رعايت كنند.

ــد: هيچ ارگان و نهادى حق ندارد له يا عليه  ــاره به قانون انتخابات يادآور ش وى با اش
كانديداهاى انتخاباتى اقدامى انجام دهد و خداى نكرده از امكانات موجود در آن اداره 

به نفع شخصى خاص استفاده نمايد.
ــتان لنجان در پايان عنوان كرد: انتخابات در هر كشورى   رييس دادگسترى شهرس
به  عنوان نماد و مظهر دموكراسى بوده كه چنان چه با سوء مديريت همراه شود وقايع 

ناگوارى را به دنبال خواهد داشت.

رييس دادگسترى شهرستان لنجان خبر داد:

تشكيل ستاد پيشگيرى از وقوع جرائم انتخاباتى در لنجان

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى كاشان از برگزارى جنگ فرهنگ ترافيك 
به مناسبت آغاز بهمن ماه و سالگرد پيروزى انقالب اسالمى خبر داد.

 محمدمسعود چايچى اظهار كرد: در راستاى ارتقاى سطح فرهنگ شهروندى و 
ترويج آموزش هاى مرتبط با حوزه ترافيك در قشر دانش آموزى، جنگ فرهنگ 
ترافيك برگزار مى شود. وى زمان آغاز اين برنامه را سوم بهمن دانست و افزود: 
به مناسبت گراميداشت پيروزى انقالب اسالمى اين جنگ شادى تا 21 بهمن ماه 
ــت. به گفته وى، دانش آموزان مقطع ابتدايى كاشان دراوقات  ادامه خواهد داش
صبح با هماهنگى هاى صورت گرفته با اداره آموزش و پرورش و به مدد مربيان 
مدارس جهت شركت  در اين ويژه برنامه كه در فرهنگسراى مهر سازمان فرهنگى 

ورزشى برگزار مى شود، حضور پيدا مى كنند.
ــان با ارزيابى محتواى اين جنگ  معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى كاش
ــا تاكيد بر رعايت  ــابقه ب تصريح كرد: اين برنامه در قالب برنامه هاى طنز و مس
ــازى كودكان با تابلوها و عاليم  قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و آشناس
ترافيكى طراحى و  اجرا مى شود. چايچى با اشاره به استمرار اين برنامه در اوقات 
عصر متذكر شد: اين برنامه در اوقات بعد از ظهر نيز جهت حضور همزمان اوليا و 

دانش آموزان در برنامه هايى متناسب با مخاطبانش به اجرا در مى آيد.
جنگ فرهنگ ترافيك به همت معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى كاشان 
ــهردارى، اداره آموزش و پرورش،  ــى ش ــازمان فرهنگى ورزش و با مشاركت س

پليس راهنمايى و رانندگى و سازمان اتوبوسرانى به روى صحنه مى رود.

ــن نيكبخت »   « سرهنگ حس
ــتان  ــده انتظامى شهرس فرمان
ــرد:  ــالم كــ ــان اع فالورجــ
در پى رصد و پايش بستر اينترنت 
ــان پليس فتا،  توسط كارشناس
ــــگيرى از  ــت پيش در جهــ
ــش  ــه اى و كاه ــم رايان جراي
ــراى  ــا ب ــيب ه ــرات و آس خط
ــايتى كه درخصوص فروش فيلم هاى غيرمجاز و بعضا غيراخالقى  كاربران، س
ــان پليس  ــتور كار كارشناس ــايى آن در دس ــف و شناس تبليغات مى كرد كش
ــى تحقيقات فنى  ــان ط فتا قرار گرفت. وى افزود: در اين خصوص، كارشناس
ــى عملياتى  ــايى و ط ــايت را شناس ــى هويت ايجاد و اداره كننده س و تخصص
ــراف كرد.  ــرم خود اعت ــدارك و ادله كافى به ج ــدن م ــتگير و با دي متهم دس
ــالم غيرفرهنگى  ــد و فروش اق ــن ادامه داد: خري ــرهنگ نيكبخت همچني س
ــده و  ــيقى هاى غيرمجاز از طريق اينترنت جرم تلقى ش اعم از فيلم ها و موس

با عاملين آن برخوردى قاطع و قانونى خواهد شد.
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نكته ها

بيشتر بدانيم 

اگرچه داشتن رژيم غذايى سالم در كنار فعاليت بدنى منظم به از دست دادن 
وزن و حفظ وزن مناسب كمك مى كند، اما اگر شما مبتال به كم كارى تيروئيد 

هستيد، شايد از دست دادن وزن چندان كار آسانى به نظر نرسد.
هفت استراتژى موثر براى كاهش وزن در مبتاليان به كم كارى تيروئيد 

پيشنهاد شده است
انتخاب غذاهاى فاقد گلوتن: از آنجا كه گلوتن باال در مواد غذايى با جذب يد 
تداخل داشته و منجر به سركوب سيستم ايمنى بدن مى شود، انتخاب غذاهاى 
ــت. ارتباط بين  فاقد گلوتن در مبتاليان به كم كارى تيروئيد حائز اهميت اس

عدم تحمل گلوتن و اختالالت تيروئيد مشخص شده است.
ــدرات هاى  ــاب كربوهي حـذف كربوهيدرات هاى سـاده و شـكر: انتخ
ــاده و  ــبوس دار و اجتناب از قندهاى س ــبزيجات و غالت س پيچيده مانند س
نوشيدنى هاى شيرين در مبتاليان به كم كارى تيروئيد اهميت دارد. مصرف 
كربوهيدرات هاى پيچيده منجر به كاهش توليد سيتوكين پروتئينى مى شود 

كه التهاب را در بدن افزايش مى دهد.
خوردن غذاهاى سرشار از يد: مواد غذايى سرشار از يد به كنترل عملكرد 
ــود ماهى هاى چرب، آجيل ها،  تيروئيد كمك زيادى مى  كنند. توصيه مى ش

مغزهاى روغنى و جلبك هاى خوراكى را انتخاب كنيد.
اجتناب از غذاهاى كاهش دهنده يد: مصرف مواد غذايى كاهش دهنده  يد 
مانند انواع كلم  ها (بروكلى، گل كلم، كلم بروكسل) و اسفناج را كاهش دهيد. 
همچنين از مصرف بادام  زمينى، دانه كاج و ميوه  هاى خشك بپرهيزيد. تا جايى 
كه مى  توانيد مصرف نوشيدنى  هاى كافئينه مانند قهوه و نوشابه  ها را كاهش 
دهيد. توجه داشته باشيد كه اين قبيل نوشيدنى  ها مى  توانند عاليم كم كارى 

تيروئيد را شديدتر كنند.
ــاى مكرر و  ــى در وعده ه ــواد غذاي وعده هـاى غذايى مكـرر: خوردن م
ــالم پشتيبان قند  كوچك تر همراه با پروتئين هاى با كيفيت و چربى هاى س

خون است و به كنترل وزن كمك بيشترى مى كند.
پرتحرك بودن: كم كارى تيروئيد باعث كاهش متابوليسم يا همان سوخت 
و ساز بدن مى  شود. حتى بعد از اينكه تيروئيد دوباره شروع به عملكرد درست 
مى  كند باز در بيشتر موارد متابوليسم نمى  تواند به وضعيت قبلى خود برگردد. 
ــت كه نه تنها به فكر تنظيم برنامه  غذايى باشيد بلكه بايد  براى همين الزم اس
انجام حركات ورزشى منظم را نيز در برنامه  روزانه  تان بگنجانيد و بيشتر از هر 

زمان ديگر به فكر افزايش متابوليسم بدنتان باشيد.

ــند عمر كنند. يك  ــتر از آنهايى كه قهوه نمى نوش ــايد بيش ــقان قهوه، ش عاش
مطالعه بزرگ آمريكايى دريافت كه خطر مرگ زودرس ناشى از بيمارى قلبى و 

بيمارى هاى عصبى مثل پاركينسون در اين افراد كمتر است.
محققان گفته اند: اين مطالعه كه به صورت آنالين در روز 16 نوامبر در ژورنال 
گردش منتشر شد، به حجم بزرگ شواهدى كه اثر خوب قهوه را نشان مى دهند 

مى افزايد.
دكتر فرانك هو، استاد تغذيه و اپيدميولوژى در دانشكده سالمت جمعى هاروارد، 
گفت: «مردم معموال به قهوه نوشيدن به چشم عادت بدى نگاه مى كنند كه بايد 

آن را ترك كنند.
ــر كمتر ايجاد  ــط قهوه را به خط ــيدن مقادير متوس  اما مطالعات زيادى، نوش
ــرطان كبد و  ــى، از بيمارى هاى قلبى و ديابت گرفته تا س بيمارى هاى مختلف

بيمارى هاى عصبى مثل پاركينسون، ام.اس و آلزايمر ارتباط داده اند.»
ــالمت ــى س ــات مل ــى مؤسس ــت مال ــورد حماي ــه م ــى او ك ــق تيم تحقي

ــواهد مى افزايد. اين تحقيق دريافت   اياالت متحده بود، اليه ديگرى به اين ش
كه قهوه نوش ها نه تنها با احتمال كمترى به بيمارى هاى خاص دچار مى شوند، 

بلكه بيشتر هم عمر مى كنند.
ــوه در روز  ــج فنجان قه ــه تا پن ــيگارى كه س ــال، افراد غيرس در طول 30 س
مى نوشيدند نسبت به كسانى كه قهوه نمى نوشيدند 15 درصد كم تر احتمال 
ــرگ آنها بر اثر بيمارى  ــت كه به هر علتى بميرند. على الخصوص ميزان م داش

قلبى، سكته مغزى، بيمارى هاى عصبى و خودكشى كمتر بود.

ــيارى از ما  ــراى بس ــبانه روز ب ــده غذايى در ش ــام بزرگ ترين وع ــفانه ش متاس
ــتباه هنوز هم بسيارى از ما مى خواهيم كه  انسان ها ست و با وجود اين عادت اش

به راحتى وزنمان را كم كنيم!
ــان ها توصيه مى كنند تا از چربى هاى سالم  ــت كه متخصصان به انس سال هاس

استفاده كنند و مصرف چربى هاى ناسالم را محدود كنند.
البته بعضى ها فكر مى كنند كه بايد اساسا شام را كنار بگذارند و فكر مى كنند كه اين 
راه درست است، در صورتى كه اين رفتار غلط باعث مى شود هورمون هاى گرسنگى 

بدون استفاده در بدن ترشح شوند و مشكل ايجاد كنند.
ضمنا از طرف ديگر اين امكان وجود دارد كه كنار گذاشتن شام باعث اختالل خواب 
ــود و درنهايت كارى كند كه فرد در روز بعدى به پرخورى روى بياورد و رفتار  ش

غذايى كامال غلطى را از خودش نشان بدهد.
ــت براى مواجهه با اين عادت غذايى نادرست اين است كه حجم  استراتژى درس
ــبانه باعث مى شود كه صبح ها  غذايى اصلى را به صبح انتقال دهيد. پرخورى ش
گرسنه نباشيد و نتوانيد چيزى بخوريد و در ادامه چرخه معيوبى را شكل مى دهد 
كه فرد هيچ وقت نمى خواهد صبحانه بخورد و هميشه ترجيح مى دهد كه شب ها 
ــدن از اين مشكل، اين است كه تعادل  پرخورى كند. كليد اصلى براى خالص ش
غذايى درستى براى روز ايجاد كنيد تا شب ها اسيرپرخورى نشويد. بنابراين براى 
اينكه اشتهاى صبح را بازگردانيد، حجم غذاى شام را نصف كنيد. بعد سعى كنيد 
كه صبحانه كامل ترى بخوريد كه حاوى پروتئين ها و چربى هاى سالم باشد. مثال 
تخم مرغ در كنار آووكادو، غالت سبوس دار، ميوه ها و مقدارى لبنيات، براى صبحانه 

فوق العاده است.

هفت استراتژى موثر براى كاهش وزن 
در مبتاليان به كم كارى تيروئيد

قهوه نوش ها شايد بيشتر عمر كنند!

چطور شام بخوريم و الغر بمانيم؟

ــرم وزن دارد، اما  ــرايطى كه مغز تنها 1/3 تا 1/8 كيلوگ در ش
ــكيل دهنده آن حركات، احساسات و افكار ما  نورون هاى تش
ــش از آنچه فكر  ــد و در نتيجه از اهميتى بي را كنترل مى كنن

مى كنيم، برخوردار است.
مغز پيچيده ترين اندام بدن انسان محسوب مى شود. ما بايد به 
بهترين شكل ممكن از مغز خود مراقبت كنيم. در ادامه برخى 
مواد غذايى كه مى توانند به اين عضو حياتى و حساس آسيب 

وارد كنند را معرفى مى كنيم.
غذاهاى فرآورى شده

غذاهايى كه به صورت شيميايى فرآورى شده اند منبع خوبى 
از قند افزوده شده هستند. همچنين اين مواد غذايى سرشار از 
ــديم و روغن هاى نيمه هيدروژنه - چربى ترانس - هستند.  س
ــى توانند حاوى  ــده م ــواد غذايى فرآورى ش ــن م برخى از اي
مونوسديم گلوتامات (MSG) و چربى اشباع باشند. آيا هنوز 
قانع نشده ايد؟ با نگاهى به برچسب مواد غذايى فرآورى شده 
ــواد مصنوعى  ــد كه حاوى انواع مختلف م متوجه خواهيد ش

هستند.
چربى ترانس

روغن هاى نيمه هيدروژنه يا چربى ترانس مى توانند مشكالت 
جدى براى مغز ايجاد كنند و همچنين خطر آسيب به سالمت 
ــامل مقادير باالى  قلب را در پى دارند. رژيم هاى غذايى كه ش
ــوب بتا آميلوئيد در مغز را افزايش  چربى ترانس مى شوند رس

مى دهند كه با بيمارى آلزايمر در ارتباط است.
(MSG) مونوسديم گلوتامات

اگر به غذاهاى آسيايى عالقه مند هستيد بايد نسبت به انتخاب 
ــتند، توجه  ــديم گلوتامات هس گزينه هايى كه حاوى مونوس
ــيايى داراى مقادير  ــيد زيرا بسيارى از غذاهاى آس داشته باش
 MSG زيادى از آن هستند. مونوسديم گلوتامات كه به اختصار
ــيد گلوتاميك  ــود تقريبا شامل 78 درصد اس شناخته مى ش
ــديم، و تا يك درصد مواد آالينده مى شود.  آزاد، 21 درصد س
مونوسديم گلوتامات يك اكسيتوتوكسين است كه به واسطه 
ــلول ها تا نقطه آسيب مغزى بر شيمى  تحريك بيش از حد س
مغز تاثير مى گذارد. مصرف كنترل نشده مونوسديم گلوتامات
ــتگى و  ــردرد، خس ــم، س ــيب چش ــد به چاقى، آس  مى توان

سردرگمى، و افسردگى منجر شود.
قند افزوده شده

نوشيدنى هاى شيرين شده با قند مانند سودا، نوشيدنى هاى 
انرژى زا و نوشيدنى هاى ورزشى از جمله منابع سرشار از قند 
افزوده شده هستند كه در رژيم غذايى بسيارى از مردم جهان 
قرار دارند. اين نوشيدنى ها يك سوم قند افزوده شده مصرفى 

مردم در آمريكا را شامل مى شوند.
ــان تغذيه، ما نبايد قند افزوده شده بيش از   به گفته كارشناس
ــالمتى آسيب وارد مى كند.  حد وارد بدن خود كنيم زيرا به س
ــدون همراهى ويتامين ها،  ــده بدن را با كالرى ب قند افزوده ش
ــوب تغذيه مى كند  ــر و ديگر مواد مغذى خ مواد معدنى، فيب
ــب و پوسيدگى دندان  و همچنين موجب افزايش وزن نامناس

مى شود.

(HFCS) فروكتوز
ــد فروكتوز مى تواند  ــگران، مصرف بيش از ح به گفته پژوهش
ــتفاده و ذخيره انرژى مورد نياز براى انجام تفكر و  چگونگى اس
يادگيرى در سلول هاى مغز را تحت تاثير قرار دهد. شربت ذرت 
با فروكتوز باال مى تواند در توانايى يادآورى اختالل ايجاد كرده 

و توانايى يادگيرى مغز را تغيير دهد.
چربى اشباع

ــال 2013 انجام شد، يك رژيم  بنابر نتايج مطالعه اى كه در س
غذايى حاوى ميزان باالى چربى، اشباع توانايى مغز براى مبارزه 
با تشكيل پالك هاى مغزى مرتبط با آلزايمر را كاهش مى دهد. 
همچنين، چربى اشباع موجب اختالل در توانايى يادگيرى مغز 

و شكل گيرى خاطرات جديد مى شود.
مواد مصنوعى

ــده يافت مى شوند. آنها  مواد مصنوعى در غذاهاى فرآورى ش
ــاى مصنوعى و ــا، طعم دهنده ه ــده، رنگ ه از مواد نگهدارن
 بافت دهنده ها تشكيل شده اند. نگهدارنده ها مواد شيميايى 
ــاد مواد غذايى جلوگيرى مى كنند. رنگ ها  هستند كه از فس
مواد شيميايى هستند كه براى ارايه رنگى خاص به ماده غذايى 
استفاده مى شوند. طعم دهنده هاى مصنوعى مواد شيميايى 
هستند كه مزه خاصى به غذا مى دهند. بافت دهنده ها نيز مواد 

ــتند كه بافتى ويژه به ماده غذايى مى بخشند.  ــيميايى هس ش
پس با موادى شيميايى مواجه هستيم كه تاثير خوب و مثبتى 

در بدن انسان ندارند.
كافئين

ــوند. اين دانه ها به  ــا از دانه هاى قهوه تهيه مى ش قهوه اساس
طور طبيعى داراى ماده اى به نام كافئين هستند. اين ماده به 
افزايش سطح هوشيارى انسان كمك مى كند و انرژى بيشترى 
ــر از حالت عادى ــز را فعال ت ــد. كافئين مغ ــما مى بخش به ش

 مى سازد. اين ماده از جذب مجدد دپامين در بدن جلوگيرى 
مى كند و موجب مى شود تا مدت زمان بيشترى در اطراف مغز 
حضور داشته باشد. البته اين اثر همان چيزى است كه قهوه را 

اعتيادآور مى سازد.
ــرف روزانه  ــكا، مص ــذا و داروى آمري ــازمان غ ــه س ــه گفت  ب
600 ميلى گرم كافئين بيش از اندازه است. اين ميزان مصرف 
مى تواند موجب سردرد و حتى بدتر كردن اضطراب و اختالالت 
ــود. همچنين، احتمال اوردوز كافئين نيز وجود دارد  خواب ش
كه موجب سردرگمى و توهم شده و در برخى مواقع بروز تشنج 

مى تواند به مرگ منجر شود.
نمك

ــورى پررنگ دارد. اما  نمك در هر وعده غذايى روزانه ما، حض
ــاده غذايى مى تواند خطراتى را براى  مصرف بيش از حد اين م

سالمت به ويژه سالمت روانى ما داشته باشد. رژيم هاى غذايى 
ــت با افت  ــديم باال به همراه ورزش نكردن ممكن اس حاوى س
ــنين باال مرتبط باشد. مصرف غذاهاى  شناختى سريع تر در س
ــده مى تواند خطر زوال عقل را افزايش دهد زيرا به  فرآورى ش

طور معمول حاوى سديم بااليى هستند.
غذاهاى فورى

ــروز كه همه چيز  ــت فودها در دنياى ام غذاهاى فورى يا فس
ــغله هاى كارى ،ديگر  با سرعت بيشترى انجام مى شود و مش
ــد از محبوبيت  ــپزى باقى نمى گذارن ــان چندانى براى آش زم
بااليى برخوردار شده اند ،اما مصرف بيش از حد غذاهاى فورى 
مضرات بسيار زيادى نيز دارد. فست فودها مانند سيب زمينى 
ــده و برگرها حاوى چربى ترانس باال، چربى اشباع،  ــرخ ش س
ــتند. مصرف بيش از حد غذاهاى فورى  سديم، قند و غيره هس

مى تواند موجب چاقى شود.
ــذاى فورى مى خورند از   افرادى كه بيش از چهار بار در روز غ
ــترى براى ابتال به بيمارى قلبى در نتيجه دريافت  شانس بيش
ــتند.  ــباع و ترانس برخوردار هس ــى هاى اش بيش از حد چرب
ــرده و اختالل در  ــترس را بدتر ك ــت فودها اس همچنين، فس
عملكرد مغز را موجب مى شوند. غذاهاى حاوى اسيدهاى چرب 
بد و سديم باال سطح استرس را افزايش مى دهند زيرا همانند 

يك محرك قوى براى مغز عمل مى كنند.

خبر

شنبليله به خاطر عطر و بوى قوى و طعم تند آن بسيار طرفدار دارد . در آشپزى زياد از آن 
استفاده مى شود،  مزاياى دارويى و زيبايى بيش از حدى دارد.

 پودر شنبليله چيست؟ 
پودر شنبليله  در بازار  به راحتى در دسترس است. شما همچنين مى توانيد آن را در خانه 

تهيه كنيد. در اينجا چند فايده پودر شنبليله را بيان مى كنيم:
فوايد پودر شنبليله براى سالمتى:

ــت.اين ادويه شامل  ــتم قلبى عروقى بسيار مفيد اس 1. پودر دانه شنبليله  براى سيس
ــاكاريدهاى طبيعى (فيبر محلول)،  است كه به تقويت  گاالكتومانان، گروهى از پلى س

قلب كمك كرده  و خطر ابتال به حمله قلبى را كاهش مى دهد.
2. شنبليله غنى از پتاسيم و سديم  مى باشد. بنابراين، دانه هاى پودر شده مى تواند فشار 

خون را تحت كنترل در آورده و  ضربان قلب  را تنظيم كند.
3. كلسترول يد را به طور قابل مالحظه اى كاهش مى دهد.

4. افراد ديابتى مى توانند از پودر شنبليله  به مقدار دلخواه استفاده كنند.  گاالكتومانان 
موجود  در ادويه قادر به شتاب منفى و ميزان جذب قند خون است. عالوه بر اين، شامل 
ــولين ايجاد كرده  كه در  ــيدهاى آمينه ضرورى است كه مى تواند  انس تقريبا تمام اس

كنترل ديابت موثر است.
5. دانه شنبليله داراى تاثير مثبت  روى سيستم گوارشى است كه  مى تواند مواد سمى را 

از بدن برداشته  و سيستم گوارشى را تميز و درنتيجه هضم را راحت تر كند.
6. يبوست مزمن نيز مى تواند با پودر دانه شنبليله درمان  شود. به عنوان درمان مشكل 
ــازد.عالوه بر اين، حاوى مقدار  ــوء هاضمه، حركت روده را آسان تر و منظم تر مى س س

زيادى فيبر در رژيم غذايى است، كه به  درمان يبوست كمك مى كند.
ــنبليله از ديواره داخلى معده  ــود، دانه ش 7. هنگامى كه به صورت پودر مصرف مى ش
محافظت كرده و از زخم معده پيشگيرى مى كند براى  سوزش سر دل و بيمارى رفلكس 

مرى  مفيد است.

8. پودر شنبليله  سرشار از آهن  بوده و درمان خوب براى بيماران مبتال به كم خونى است. 
مى تواند ميزان هموگلوبين در گلبول هاى قرمز خون(RBC) در خون ما را افزايش  دهد 

و تا حد زيادى به كم خونى كمك مى كند.
ــت. به حفاظت از غشاى   ــنبليله  حاوى مقدار زيادى فيبر در رژيم غذايى اس 9. دانه ش

مخاط روده بزرگ كمك مى كند و از سرطان روده پيشگيرى مى كند.
10. پودر شنبليله يكى از  طبيعى ترين و  موثر ترين مشكالت مربوط به سالمت زنان، 
به ويژه براى سندرم قبل از قاعدگى (PMS) مى باشد. شامل دو تركيب شيميايى به نام 

ايزوفالون (نوع خاصى از فيتو استروژن) و ديوسگنين (ماده موثره استروئيدى)، كه به 
احساس راحتى و آرامش در طول گرفتگى قاعدگى كمك مى كند. عاليم يائسگى مانند 

گرگرفتگى، نوسانات خلقى، و غيره نيز مى توانيد با شنبليله كاهش  يابد.
11.  ديوسگنين موجود در اين ادويه باعث افزايش  شير در زنان شيرده مى شود.

ــت كه درد زايمان را به طور قابل توجهى كاهش   ــان داده اس 12. مطالعات مختلف نش
مى دهد و روند تولد كودك را آسان تر كرده و انقباضات عضالت رحم را كاهش مى دهد.
ــيميايى موجود در تخم شنبليله داراى  13. همان طور كه قبال گفتم، برخى از مواد ش
خواصى مانند استروژن است. آنها در حفظ تعادل هورمونى و بزرگ شدن سينه ها در 

زنان كمك كند.
14. پودر شنبليله  براى درمان تب باال و بيمارى هاى تنفسى خوب است. اين مى تواند 

براى درمان گلودرد و سرفه مزمن خوب باشد.
15-دانه شنبليله داراى خواص ضد باكترى، ضد قارچ و ضد التهاب بسيار عالى است. از 
اين رو،  التهاب پوستى  ناشى از زخم، اگزما، سوختگى، و غيره را به سرعت بهبود داده و 

زخم را سريع تر خوب مى كند.
ــود در آن   ــا ويتامين B3،موج ــين ي ــت.  نياس ــك درمان ضد پيرى طبيعى اس 16. ي
مى تواند سلول هاى پوست  آسيب ديده را ترميم كند.  از چين و چروك، لكه هاى پيرى 

و پيشگيرى ازخطوط ريز خالص مى كند.
ــتفاده كرد.  ــكراب صورت خانگى  اس ــنبليله را مى توان به عنوان يك اس 17.پودر ش
ــان كند با از بين بردن ــت را به طور طبيعى درخش ــتفاده منظم آن مى تواند  پوس اس

 سلول هاى مرده و دانه هاى سرسياه كاهش مى يابد.
18. ماسك آن چربى پوست را كاهش مى دهد و مانع از به وجود آمدن آكنه مى شود.

19. پودر شنبليله يكى از راه حل هاى موثر براى شوره سر است.
ــو را تقويت  ــه م ــت و  مى تواند ريش ــك درمان طبيعى براى ريزش مكرر مو اس 20. ي

كند.

دريچه

ــت را  ــوارض خالكوبى روى پوس ــت، مو و زيبايى ع يك متخصص پوس
برشمرد.

دكتر حقيقى گفت: به دليل اينكه اين كار از طريق فرو كردن سوزن در 
پوست انجام مى شود، احتمال انتقال انواع عفونت ها مثل ايدز، هپاتيت، 

عفونت استافيلوكوكى و سلوليت وجود دارد.
از طرف ديگر احتمال واكنش هاى آلرژيك و حساسيت پوستى به مواد 
و رنگ هاى خالكوبى وجود دارد كه در نتيجه عاليم التهاب و حساسيت 
موضعى در محل خالكوبى ظاهر مى شود. به دليل وجود بيمارى هاى زياد 
ــديد، افرادى كه روى بدن خود خالكوبى دارند براى اهداى  و عوارض ش

خون دچار مشكل مى شوند و نمى توانند خون بدهند.
ــان كرد: روش هاى متعددى براى برداشتن و پاك كردن  وى خاطر نش
ــردن ناحيه،  ــه خالكوبى و بخيه ك ــود دارد. جراحى ناحي خالكوبى وج
سايش مكانيكى (در اين روش از يك وسيله جهت سايش پوست استفاده 
ــتفاده از اسيدهاى شيميايى  مى شود)، سرما درمانى يا كرايوتراپى، اس
ــامل ليزرهاى اليه بردار مثل اربيوم و co2 و  ــرانجام ليزر درمانى ش و س
ــوب  ــه راه هاى درمان خالكوبى محس ــردار، از جمل ليزرهاى غير اليه ب

مى شوند.
ــراى از بين بردن تاتو و خالكوبى، ليزر  حقيقى بيان كرد: بهترين روش ب
ــت. بهترين ليزر براى پاك كردن تاتو، ليزر كيوسوييچ است.  درمانى اس
ــكار) از طريق تكه  تكه كردن قطعات رنگ  زيرا بدون ايجاد جوشگاه (اس
موجود در پوست، سلول هاى ايمنى پوست را در بلعيدن و زدودن رنگ 

خالكوبى كمك مى كنند.
وى اشاره كرد: هر چه خالكوبى سطحى تر باشد، راحت تر پاك مى شود. 
ــر از رنگ هايى مثل قرمز  ــياه و آبى و قهوه اى بهت برخى رنگ ها مثل س
ــتند. معموال پاك شدن خالكوبى توسط ليزر  قابل پاك شدن با ليزر هس
نياز به چند جلسه درمان دارد و بيمار بايد صبر داشته باشد و به پزشك 

متخصص پوست خود اعتماد كند.
ــدام به خالكوبى روى بدن  وى اضافه كرد: جوانانى كه در حال حاضر اق
خود مى كنند نيز با وجود اينكه علت اين كار را زيبايى و جذابيت آن بيان 
مى كنند، اما در حقيقت اين كار به نوعى عقب نماندن از گروه دوستان و 
تالش در جهت حركت با مدهاى جديد است كه اين امر يكى از اشتباهات 

فكرى اين افراد محسوب مى شود.

ــكالت خالكوبى است. ــاره كرد: عوارض پوستى از ديگر مش حقيقى اش
 خالكوبى با مختل كردن كار سيگنال هاى عصبى حساسيت پوست را در 
برابر تماس كاهش مى دهد. ممكن است اطراف محل خالكوبى دانه هايى 
ــود. اين دو عارضه، از عوارض  ايجاد و ضايعاتى مثل آثار زخم پديدار ش
ــتند كه اولى به نام گرانولوما و دومى به نام كلوئيد شناخته  شايعى هس
مى شوند.وى ادامه داد: در حالت اول، تعدادى گره اطراف جوهر خالكوبى 
تشكيل مى شود. اين گرانولوم ها گوشتى هستند و امكان دارد به دنبال 
خالكوبى ايجاد شوند. در مورد دوم، پالكت هاى سفيد و دانه دار و سفت 
به صورت يك تومور كلوئيدى تجمع مى يابند كه در اين حالت آثار زخم 

از خطوط منطقه خالكوبى خارج مى شوند.
ــت و مو در پايان گفت: ايجاد كهير و حساسيت هاى  اين متخصص پوس
ــر بدن نتيجه  ــرخك) در نقاط ديگ جلدى (دانه هاى قرمزرنگ مثل س
واكنش هاى حساسيتى تاخيرى است. يعنى عوارضى كه بالفاصله پس از 
خالكوبى ايجاد نمى شود. واقعا ارزش اين را ندارد كه يك فرد براى اينكه 
يك نقش كوچك روى دست خود بيندازد دچار بيمارى هايى چون ايدز، 

هپاتيت و ... شود.

خالكوبى عاملى براى ابتال به ايدز و هپاتيت

فـايده پـودر شنبليلـه 
بـراى پـوست ، مـو و سـالمتى

غذاهايى كه به مغز ما آسيب مى زنند
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مفاد آرا
10/556 شماره:139460302028000379-1394/10/29 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139360302028000814 
هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالعلی مددی ورزنه فرزند حسین به شماره شناسنامه 
98 به ش��ماره ملی 5659400256 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 180/12 مترمربع احداثی در قسمتی از پالک 1799 فرعی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای صادق 
جمالی ورزنه فرزند ابوالقاسم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/11/05
تاریخ انتشار نبوت دوم:1394/11/20

م الف:30322  اصغر علی خانی کوپایی - رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفاد آرا

10/631 آگه�ی مف�اد آراء »قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراض�ی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد 

وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اس��ناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای م��اده 3قانون مذکور در دو 
نوبت به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می 
شودودر روس��تاها عالوه بر انتش��ار آگهی، رأی هیئت باحضور نماینده شورای 
اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور 
اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند واز تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواست را اخذ 
و به اداره ثبت زواره تس��لیم نمایند،در این صورت اقدامات ثب��ت  موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل راارائه نکند ،اداره ثبت 
زواره مبادرت به صدور سندمالکیت می نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی ش��ماره 139460302021000287 مورخ 94/10/28 – خانم نجمه نعنائی زواره 
فرزند دخیل عباس بشماره ملی 1189549654 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی 
قس��متی از پالک 2034 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان به مساحت 212/25 متر مربع خریداری رسمی از احمد اختری زواره 

ومحمد اختری.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1394/11/05                                                                                                                                

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/19                                                                                                          
م الف:890 ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/24 شماره ابالغیه:9410100350309805 شماره پرونده:9409980350300480 شماره 
بایگانی شعبه:940549 خواهان/شاکی عبدالحمید زره پوش ابنوی دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم سید محمدرضا واعظ به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 3 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و ب��ه کالس��ه 9409980350300480 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/13 و ساعت 09:30 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 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:30059 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/25 ش��ماره ابالغنام��ه:9410100350109655و9410100350109661 ش��ماره 
پرونده:9409980350100867 شماره بایگانی شعبه:941009 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: 1- عباس موری فرزند رضا 2- فرامرز جودکی فرزند محمدرضا هر دو به 
نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1395/02/18 شنبه ساعت:08:30 محل حضور: 
اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهیدنیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان – طبقه3- اتاق ش��ماره333 علت حضور: در خصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 86/281/680 
ریال در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این ش��عبه حاضر شوید.م الف:30049 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/26 ش��ماره ابالغیه:9410100352412596 ش��ماره پرون��ده:9409980352400573 
شماره بایگانی شعبه940636 خواهان بانک مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی 
علیرضا زمانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان محمدرضا چشم براه و نعمت 
اله ژاله روی اصفهانی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400573 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/22 و ساعت 11:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده محمدرضا چشم براه 
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:30046 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/27 شماره ابالغیه:9410100352412429 شماره پرونده:9409980352400873 شماره 
بایگانی شعبه:940961 خواهان رضا س��ید قلعه جوزدانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده فرید گالبی به خواسته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400873 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/19 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30043 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/28 شماره ابالغیه:9410100352412453 شماره پرونده:9309980352401361 شماره 
بایگانی شعبه:931498 خواهان زهرا کشتکار دادخواستی به طرفیت خوانده حمید 
سلیمانیان به خواس��ته مطالبه اجرت المثل اموال و الزام به ایفای تعهد )غیرمالی( 
مبنی بر مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9309980352401361 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/02/27 و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30042 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/29 شماره ابالغیه:9410100352412442 شماره پرونده:9409980352400565 شماره 
بایگانی شعبه:940628 خواهان اصغر مکتوبیان بهارانچی دادخواستی به طرفیت 
خوانده جمشید تاجمیر ریاحی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و تامین خواس��ته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 
9409980352400565 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/19 و ساعت 09:30 
تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:30041 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/30 شماره ابالغیه:9410100351212177 شماره پرونده:9309980351201063 شماره 
بایگانی شعبه:931108 خواهان رجبعلی نصیری دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مجید رضائی و علی رضا کریمی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 9309980351201063 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/02/26 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان 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 خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30027 

شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/36 شماره نامه:9410113753302293 شماره پرونده:9409983753301975 شماره 
بایگانی شعبه:942073 در پرونده کالس��ه 942073 دادگاه عمومی بخش کرون در 
خصوص ش��کایت آقای محمد فدائی فرزند علی اکبر مبنی بر حوادث و س��وانح 
غیرعمدی با توجه به اینکه مشتکی عنهم 1- مجید 2- حمید 3- فرید همگی انواری 
فرزندان احمد مجهول المکان می باشد لذا بدینوس��یله طبق ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری وقت رس��یدگی به تاریخ 1394/12/19 ساعت 10/30 تعیین و ابالغ 
می گردد و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی نامبرده فرصت دارد با مراجعه 
به دادگاه ضمن اعالم نش��انی دقیق خود اوراق ثانی دادخواست را دریافت نماید و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند و در صورت عدم حضور 
وفق مقررات اقدام خواهد شد.م الف:331 محمدباقر جوالیی – دفتر دادگاه عمومی 

بخش کرون
حصر وراثت

11/37 آقای علی ویرانه کش دارای شناس��نامه ش��ماره 2 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 523/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محس��ن حامدپور بشناس��نامه 1606 در تاریخ 1394/08/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- اسماعیل حامدپور فرزند محسن ش.ش 3171 ت.ت 1347 صادره از الهیجان 
)پس��ر متوفی( 2- احمد حامدپور فرزند محسن ش.ش 2410 ت.ت 1351 صادره از 
الهیجان )پسر متوفی( 3- علی ویرانه کش فرزند اشرف ش.ش 2 ت.ت 1354 صادره 
از الهیجان )پسر متوفی( 4- بمانی رستگار لیلی فرزند خانجان ش.ش 1506 ت.ت 
1315 صادره از الهیجان )همسر متوفی( 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:1149 شعبه پانزدهم حقوقی شورای حل 

اختالف لنجان 
تغییرات 

11/38 ش��ماره مکانیزه:139430402103000064 آگهی تغییرات ش��رکت شکار ابزار 
کویر زواره سهامی خاص به شماره ثبت 94 و شناسه ملی 14000225943 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی 
نقی زاده زواره به کدملی 1189503001 به س��مت رئیس هی��ات مدیره، خانم طاهره 
مرادی زاده ب��ه کدملی 1189527987 به س��مت نایب رئیس هیئ��ت مدیره و آقای 
محمدرضا تقی زاده زواره به کدملی 0055926630 به سمت عضو اصلی هیات مدیره 
و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور 
شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره ش��رکت منفردا و همراه با مهر 
شرکت معتبر است. هیات مدیره کلیه اختیارات قانونی خود را که در اساسنامه دارا 
می باشد به مدیرعامل تفویض نمود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان 
حق امضاء، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره
تغییرات 

11/39 ش��ماره مکانیزه:139430402103000063 آگهی تغییرات ش��رکت شکار ابزار 
کویر زواره س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 94 و شناس��ه ملی 14000225943 به 
استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1394/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای علی نقی زاده زواره به کدملی 1189503001، خانم 
طاهره مرادی زاده ب��ه کدملی 1189527987 و آقای محمدرض��ا تقی زاده زواره به 
کدملی 0055926630 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. خانم پروین عالئی طباطبائی زواره به کدملی 1260794997 به سمت بازرس 
اصلی و حسین شماعی زواره به کدملی 1189458373 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
انتخاب بازرس، انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره
اخطار اجرایی

11/40 شماره:94-412 به موجب رای شماره 769 تاریخ 94/8/14 شعبه 17 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مصطفی 
انصاری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال مقدار 180 سهم از 11460 سهم از ششدانگ پالک 405/1916 بخش 
16 و همچنین پرداخت مبلغ یکصد و هش��تاد هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان احمدرضا صادقی به نشانی اتوبان چمران – 
خ.محمدطاهر – کوچه شهریور – پالک4- منزل شخصی و همچنین پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق دولت گردید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30003 شعبه 17 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/41 شماره:327/94ش13 به موجب رای ش��ماره 1063 تاریخ 94/6/28 شعبه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عارفه 
کردی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون 
و نهصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتس��اب اجرای احکام و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت)94/3/4(لغایت 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا ش��عبانی فرزند حسین با وکالت 
احمدرضا حاتمیان به نشانی خ.ش��یخ مفید- ساختمان گنجینه – طبقه اول همراه 
با نیم عش��ر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30005 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/42 شماره:52/94 به موجب رای ش��ماره 222 تاریخ 94/3/20 شعبه 23 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان )به موج��ب رای ش��ماره 9409976825200879 
تاریخ 94/7/27 ش��عبه 30 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان( که قطعیت یافته است 
محکوم علیه احمدرضا نص��ری نصرآبادی فرزند محمد ش.ش 1546 به نش��انی 
مجهول المکان  محکوم اس��ت به انتقال سند رسمی یک دس��تگاه خودرو سواری 
پژو206 مدل 1381 به شماره انتظامی 43-951د73 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به 
محکوم له به انضمام پرداخت مبلغ 420/000 ریال هزینه دادرسی به محکوم له اصغر 
متقی آدرمنابادی به نش��انی اصفهان – خ.بزرگمهر – خ.رکن الدوله – ک-مهرگان 
– پ1 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30008 شعبه 23 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/43 شماره:94-172ش14 به موجب رای ش��ماره 387 تاریخ 94/3/19 شعبه 14 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سامان 
سلیمی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال 
بابت چک شماره 370749 و مبلغ 165/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید 94/1/30 تا زمان 
وصول در حق محکوم له محمد فردوسی فرزند خلیل به نشانی اصفهان – شهرک 
شهید کشوری – گلستان4- بن.مریم2- بلوکA37-ط4 و نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحا اعالم نماید.م الف:30010 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/44 آقای یدا... سلطانی دارای شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5845/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان جمشید س��لطانی بشناس��نامه 80 در تاریخ 94/10/3 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و دو دختر و یک همس��ر دائمی به نامهای ذیل:1- یدا... سلطانی ش.ش 38 )پسر 
متوفی( 2- حمید سلطانی ش.ش 1665 )پسر متوفی( 3- محسن سلطانی ش.ش 
1389 )پسر متوفی( 4- سیما سلطانی ش.ش 21 )دختر متوفی( 5- اعظم سلطانی 
ش.ش 233 )دختر متوفی( 6- طلعت کاظمی ش.ش 20 )همسر متوفی( 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:29968 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

11/53 شماره:482/93ش17 به موجب رای شماره 552-551 تاریخ 93/6/2 حوزه 17 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )به موجب رای شماره 9409970350901301 
تاریخ 94/8/18 ش��عبه 9 دادگاه عمومی اصفهان( که قطعیت یافته است محکوم 
علیهم 1- محمدعلی طالبی حبیب آبادی به نشانی اصفهان – اتوبان چمران – اول 
بلوار بعثت – س��مت راس��ت – مغازه4 – روبروی بانک ملی – فروش��گاه حجتیه 
2- حسن زارعی 3- عباس زارعی 4- جالل زارعی همگی به نشانی مجهول المکان  
محکوم اند به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم حضور به یکی از دفاتر اسناد 
رسمی و انتقال قطعی 1/5 دانگ از ش��ش دانگ یک باب مغازه هفتاد متری جزئی 
از پالک 5 باقیمانده از 14916/5 بخش 5 ثبت اصفهان و خوانده ردیف اول محکوم 
اس��ت به تحویل مبیع و پرداخت مبلغ 170/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی تا اجرای حکم در حق خواهان سعید س��روری به نشانی اصفهان – اتوبان 
چمران – بلوار بعثت – ابزار نوین. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:30000 شعبه 17 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
11/54 آقای غالمعلی ش��فیع زاده آذر خوارانی با وکالت محس��ن شجاعی دارای 
شناسنامه ش��ماره 19 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ۀ 5681/94 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر 
شفیع زاده بشناسنامه 17 در تاریخ 1380/10/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار پسر و سه دختر و یک 
همسر:1- رمضان ش��فیع زاده آذرخوارانی ش.ش 9 )فرزند( 2- علی اصغر شفیع 
زاده آذرخوارانی ش.ش 28 )فرزند( 3- حس��ینعلی شفیع زاده آذرخوارانی ش.ش 3 
)فرزند( 4- غالمعلی شفیع زاده آذرخوارانی ش.ش 19 )فرزند( 5- طاهره شفیع زاده 
آذرخوارانی ش.ش 8 )فرزند( 6- زهرا ش��فیع زاده آذر خواران��ی ش.ش 25 )فرزند( 
7- مریم شفیع زاده آذر خوارانی ش.ش 349 )فرزند( 8- فاطمه اشرفی آذرخوارانی 
ش.ش 34 )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:29961 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/55 آقای مرتضی بدخش��یان دارای شناس��نامه ش��ماره 127122083 به شرح 
دادخواست به کالس��ۀ 5837/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی بدخش��یان بشناسنامه 2754 در 
تاریخ 94/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک پس��ر و یک دختر و یک همس��ر دائمی به نامهای ذیل:1- 
مرتضی بدخشیان ش.ش 1271220830 )پسر متوفی( 2- متینه بدخشیان ش.ش 
1272340929 )دختر متوفی( 3- بتول شفیعی خیرآبادی ش.ش 506 )همسر متوفی( 
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:29967 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/56 آقای سید حسین متقی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5840/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید مصطفی متقی بشناس��نامه 16 در تاریخ 94/6/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- س��یدمهدی متقی ش.ش 51249 )فرزند( 2- س��ید حس��ین متقی ش.ش 10 
)فرزند( 3- س��یدمجید متقی ش.ش 2284 )فرزند( 4- سیدمحمدرضا متقی ش.ش 
1376 )فرزند( 5- منصوره السادات متقی ش.ش 1271074761 )فرزند( 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:29966 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/57 آقای مرتضی صالحی دارای شناسنامه شماره 5422 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 5873/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فضل اله صالحی بشناسنامه 3628 در تاریخ 1393/12/04 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
همسر و فرزند:1- رضا صالحی ش.ش 5422 )فرزند( 2- مرتضی صالحی ش.ش 
1131 )فرزند( 3- مجتب��ی صالحی ش.ش 2400081611 )فرزن��د( 4- بتول صالحی 
ش.ش 5943 )فرزند( 5- رقیه صالحی ش.ش 133 )فرزند( 6- سمیه صالحی ش.ش 
359 )فرزند( 7- عزت صالحی ش.ش 131 )همس��ر( 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:29965 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/58 آقای س��عید جبارزارع دارای شناسنامه ش��ماره 12 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5856/94ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نعمت اله جبارزارع بشناس��نامه 407 در تاریخ 94/8/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به همس��ر و فرزندان:1- ربابه امینی ش.ش 104 )همسر( 2- رضا جبارزارع ش.ش 
45451 )فرزند( 3- احمد جبارزارع ش.ش 393 )فرزند( 4- حمید جبارزارع ش.ش 323 
)فرزند( 5- سعید جبارزارع ش.ش 12 )فرزند( 6- ملک جبارزارع ش.ش 40196 )فرزند( 
7- ملوک جبارزارع ش.ش 40197 )فرزند( 8- اشرف جبارزارع ش.ش 445 )فرزند(. 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:29964 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/59 آقای منوچهر نصیری دارای شناسنامه ش��ماره 4 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5674/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محترم عس��کری بشناس��نامه 5 در تاریخ 1394/6/26 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 
2 دختر و یک همسر:1- یوسفعلی نصیری ش.ش 832 )فرزند( 2- اسماعیل نصیری 
ش.ش 1304 )فرزند( 3- کبری نصی��ری ش.ش 14 )فرزند( 4- طیبه نصیری ش.ش 
514 )فرزند( 5- منوچهر نصیری ش.ش 4 )همس��ر( 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:29963 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/60 آقای محمود مرادخانی دارای شناسنامه ش��ماره 327 به شرح دادخواست 
به کالس��ۀ 5686/94 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمرضا مرادخانی بشناسنامه 1 در تاریخ 1394/10/2 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دو پسر و دو دختر و یک همسر:1- محمود مرادخانی ش.ش 327 )فرزند( 2- عباس 
مرادخانی ش.ش 862 )فرزند( 3- فاطمه مرادخانی ش.ش 1648 )فرزند( 4- مرضیه 
مرادخانی ش.ش 786 )فرزند( 5- رضوان میرزائی ش.ش 40 )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:29962 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/61 آقای امیر هاشم باقریه دارای شناسنامه شماره 1589 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5678/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین باقریه بشناسنامه 31305 در تاریخ 1394/9/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر 
و یک دختر و یک همس��ر:1- علیرضا باقریه ش.ش 50977 نسبت با متوفی فرزند 
2- حمیدرضا باقریه ش.ش 50978 نس��بت با متوفی فرزند 3- امیرهاش��م باقریه 
ش.ش 1589 نس��بت با متوفی فرزند 4- لیال باقریه ش.ش 53136 نسبت با متوفی 
فرزند 5- زهرا نیکچیان ش.ش 19611 نسبت با متوفی همسر 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 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29960 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



خبرخبر

ــوراى  ــات ش امام جمعه اصفهان گفت: در حال حاضر برگزارى جلس
ــيارى از شهرهاى كشور خاصيت  ادارى نه تنها در استان بلكه در بس

چندانى ندارند؛ چرا كه هدف خاصى را در پيش نمى گيرند.
ــف طباطبايى نژاد در همايش سراسرى شوراهاى  ــيد يوس آيت اهللا س
آموزش و پرورش استان با حضور استاندار اصفهان، مديركل آموزش و 
پرورش استان، روساى شوراهاى آموزش و پرورش استان،  ائمه جمعه و 
جمع زيادى از مسووالن استان به مناسبت هفته گراميداشت شوراهاى 
آموزش و پرورش اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر برگزارى جلسات 
ــيارى از شهرهاى كشور  ــوراى ادارى نه تنها در استان بلكه در بس ش

خاصيت چندانى ندارند؛ چرا كه هدف خاصى را در پيش نمى گيرند.
ــوراى ادارى،  ــت كه ش وى افزود: در حال حاضر تجربه ثابت كرده اس
ــووالن ذى نفع بتوانند  ــوراى صورى! اين در حالى است كه اگر مس ش
ــوراهاى صورى و وقت تلف كن اقدام به برگزارى  به جاى برگزارى ش

شوراهاى تاثيرگذار كنند بدون شك نتايج بهترى كسب مى كنيم.
نماينده ولى فقيه و امام جمعه اصفهان ادامه داد: يكى از اساسى ترين 
ــورت كردن در تمامى امور و مستبد به رأى نبودن است كه  كارها مش
ــان مربوطه و حتى افراد عادى  بايد مورد توجه مسووالن و كارشناس

قرار بگيرد.
وى تصريح كرد: اعتقاد دارم كه اگر عده اى مى گويند قاضى بايد عادل 
باشد من مى گويم كه معلم بايد عادل تر باشد پس معلمان بايد تالش 
كنند كه اخالق، دين و انسانيت را به دانش آموزان خود به بهترين نحو 

ممكن آموزش دهند.
ــمنان درصدد انحراف نوجوانان  ــاره به اينكه دش طباطبايى نژاد با اش
ــت: بر همين  ــتند گف ــه خصوص دانش آموزان ايرانى هس و جوانان ب
اساس معلمان نقش تربيتى وسيعى براى هدايت دانش آموزان خود بر 
عهده دارند ؛چرا كه در غير اين صورت اين قشر زحمت كش شكست 

مى خورند.
ــوراهاى آموزش و پرورش بايد مشكالت موجود در  وى تاكيد كرد: ش
ــى ديگر را با  ــى، تقويتى و مباحث فرهنگ زمينه هاى مختلف آموزش
ــورى كه يكى از كارهايى كه  همفكرى و همزبانى برطرف كنند. به ط

اسالم بر آن تاكيد كرده مشورت است.
نماينده ولى فقيه و امام جمعه اصفهان مشورت در قرآن كريم و روايات 
ــت به طورى كه  ــوى معصومين تاكيد فراوانى شده اس مختلف از س
خداوند در قرآن به شخصيتى مانند پيامبر اكرم (ص) اشاره كردند كه 
با توجه به عقل كل بودن ايشان باز دستور به مشورت در امور مختلف 

داده است.
طباطبايى نژاد عنوان كرد: حضرت على (ع) در نهج البالغه مى فرمايد 
كسى كه به راى خود تكيه كند و مستبد به راى باشد هالك مى شود 
ــى كه با انسان ها مشورت كند  و در بخش ديگرى نيز آمده است كس

خودش را در عقل ديگران شركت داده است.

 شهردار اصفهان گفت: ايجاد و احداث رصدخانه  فرهنگى در اصفهان 
ــى جلوگيرى  ــاى فرهنگ ــه از موازى كارى ه ــت؛ چراك ــرورى اس ض

مى كند.
ــرى شوراهاى آموزش و پرورش  مهدى جمالى نژاد در همايش سراس
استان اصفهان اظهار كرد: در حال حاضر شاهد موازى كارى ها در حوزه 
آموزش و پرورش هستيم كه براى جلوگيرى از اين موازى  كارى  تنها 

احداث رصدخانه فرهنگى كارساز است.
وى بيان داشت: موتور حركت تحقق شهرهاى دانش محور، آموزش و 
پرورش است. بنابراين براى موفقيت بيشتر در اين عرصه بايد مشاركت 

و مشورت را سرلوحه كار خود قرار دهيم.
شهردار اصفهان عنوان كرد: هم اكنون شهردارى اصفهان در راستاى 
ــن مدارس، ترميم  ــع امكانات و تجهيزات در بي ارتقاى مدارس، توزي
فضاهاى آموزشى و همچنين احداث سالن هاى نمازخانه در مدارس 

ورود جدى كرده است.
ــرانه هاى آموزشى و توزيع  وى با اشاره به اينكه الزم است افزايش س
ــتان اصفهان مورد توجه قرار بگيرد،  متوازن خدمات آموزشى در اس
ــاد اجتماعى در خط  تصريح كرد: آموزش و پرورش به عنوان يك نه
ــت كه به همين دليل، تحقق اين امر  مقدم شهرهاى دانش محور اس

ضرورى به نظر مى رسد.
ــهر اصفهان  ــده ش ــرد: با پيگيرى هاى انجام ش جمالى نژاد اظهار ك
ــته  ــتى پيوس ــوزه صنايع دس ــالق در ح ــهرهاى خ ــبكه ش ــه ش ب

است.
ــفانه در حال حاضر به منظور آشنايى دانش آموزان با  وى افزود: متاس
ــگرى و هنرهاى اصيل اصفهان  مباحث مختلف صنايع دستى، گردش
ــرورش صورت  ــر در آموزش و پ ــوى متوليان ام اقدامات جدى از س

نگرفته است.
ــالم همراه با شاخص هاى  وى گفت: 17 سال پيش بحث شهرهاى س
مطرح شده براى توسعه آن مطرح بود اين در حالى است كه هم اكنون 

قرن 21 را قرن شهر دانايى محور ناميده اند.
ــم اين نتيجه  ــهردار اصفهان اضافه كرد: تاريخ را كه مرور مى كني ش
ــالم كلمه دانش محور از سوى ــت مى آيد كه از دوران صدر اس به دس
ــد كه اين موضوع عميق بودن افق كسب   پيامبر اكرم (ص) مطرح ش

دانش را نشان مى دهد.
ــدور علم و  ــن نقطه اى كه كري ــور ايران اولي وى تصريح كرد: در كش
فناورى شد، شهر اصفهان بود، اما متاسفانه آن طور كه بايد و شايد به 

آن توجه نشد.
جمالى نژاد تاكيد كرد: امروز بايد زيرساخت هاى آموزشى در شهرهاى 
كوچك مورد توجه قرار بگيرد تا از سيل مهاجرت به شهرهاى بزرگ 

كاسته شود.

امام جمعه اصفهان:

شوراى ادارى استان
 خاصيت چندانى ندارد

مهدى جمالى نژاد اعالم كرد:

احداث رصدخانه فرهنگى در اصفهان 
ضرورى است

ــهر اصفهان گفت: به  سخنگوى شوراى اسالمى ش
ــهرى و  ــاز ش ــاخت و س منظور ايجاد تحرك در س
نوسازى فضاى شهر تخفيف 15 درصدى از عوارض 
ارزش افزوده بر تراكم هاى ساختمانى به متقاضيان 

داده مى شود.
ــه اى با قيد  ــرد: اليح ــور عنوان ك ــيانى پ ندا واش
ــاه 94 در خصوص  ــورخ 24دى م ــت م يك فوري
ــوارض ارزش  ــد از ع ــداى 10 درص ــنهاد اه پيش
ــه متقاضيانى  ــاختمانى ب افزوده بر تراكم هاى س
ــفند 94 مبادرت  كه از تاريخ 1بهمن 94 تا 20اس
ــوراى  ــاختمانى كنند به ش ــت پروانه س به درياف
ــد، كه اين اليحه در  اسالمى شهر اصفهان ارايه ش
كميسيون هاى شهرسازى، معمارى و عمران، امور 
ــگرى تحت بررسى قرار  اقتصادى، حقوقى و گردش
گرفت و قرار شد به جهت ايجاد تحرك در ساخت 
ــهر تخفيف 15  ــهرى و نوسازى فضاى ش و ساز ش
ــه متقاضيان ارايه  ــده ب درصدى از عوارض ذكر ش

شود.
ــده روى هر  ــف در نظر گرفته ش ــزود: تخفي وى اف
ــود و در صورت  ــار اعمال مى ش پروانه براى يك ب
اصالح پروانه شامل افزايش عوارض احتمالى ناشى 

از اصالح نخواهد بود.
ــهر اصفهان تصريح  ــوراى اسالمى ش سخنگوى ش
ــهردارى با اتخاذ  ــد ش كرد: در اين مصوبه تاكيد ش
روش هاى مناسب در جهت مراحل صدور پروانه در 
مجموعه شهردارى، زمان بندى مناسب را اعمال و 

در انجام كار تسريع كند.
ــد  ــه اى در تمدي ــه داد: اليح ــور ادام ــيانى پ واش
ــاختمان حوزه  ــداث س ــاله جهت اح ــدت دو س م
ــر مربعى به  ــن 500 مت ــيج در زمي ــت بس معاون
ــج ا...)  اهدا  ــان (ع ــپاه صاحب الزم فرماندهى س

شده است.
ــه همراه ــن اليحه اى ب ــرد: همچني ــار ك وى اظه

ــاختمان  ــازى يك س ــه اى در آزاد س ــق نام  تواف
ــاحت عرصه 300/30  ــكونى نيمه تمام به مس مس
متر مربع و اعيانى 241/73 متر مربع كه در مسير 
ــده در دست انجام  ــپاه منطقه 8 واقع ش خيابان س

است.
ــهر اصفهان افزود:  ــالمى ش سخنگوى شوراى اس
ــازى  ــراه توافق نامه اى در آزاد س اليحه اى به هم

ــير طرح تعريض بلوار  765 متر مربع عرصه در مس
ــفق و 385 متر مربع انبارى - تجارى در دستور  ش

كار قرار دارد.
ــازى  ــه  آزاد س ــاره ب ــا اش ــور ب ــيانى پ واش
ــدان  ــارك ول ــك پ ــدان و تمل ــت ول ــان مل خياب
ــوان كرد: ــه عن ــى منطق ــر فرع ــفالت معاب و آس

ــهيالت بانكى توسط منطقه   20 ميليارد ريال تس
ــت 36 ماهه و  ــا باز پرداخ ــهردارى اصفهان ب 2 ش
ــر گرفته ــن امر در نظ ــزد 24 درصد براى اي كارم

 شده است.
ــاى  ــان ه ــازى خياب ــوص آزاد س وى در خص
ــرفى اصفهان گفت: دريافت ــهيد اش ــت و ش بهش

 50 ميليارد ريال تسهيالت بانكى با بازپرداخت 60 
ــى قرار گرفته  ماهه و كارمزد 24 درصد مورد بررس
ــوراى اسالمى  ــت كه مصوب شد.سخنگوى ش اس
شهر اصفهان با اشاره به اليحه پيشنهاد نام گذارى 
هشت بن بست، سه كوچه، يك خيابان فرعى و يك 
چهارراه خاطرنشان كرد: اين اليحه در كميسيون 
ــه مناطق ــى مربوط ب ــى اجتماعى و ورزش فرهنگ

 3، 5، 9، 10، 13و  15 مورد بررسى قرار گرفته بود 
كه مورد تصويب اعضاى شورا قرار گرفت.

ــيانى پور ادامه داد: اليحه ديگري در خصوص  واش

ــب و پيشه و الحاق  پيشنهاد تغييرات عوارض كس
مشاغل جديد مورد تصويب قرار گرفت.

ــاهد چهار برنامه پنج  وى يادآور شد: شهرداري ش
ــان 85، اصفهان 90 و  ــاله (اصفهان 22، اصفه س
ــدام به نوعي در  ــت كه هر ك اصفهان 95) بوده اس
پيشبرد اهداف مديريت شهري و توسعه شهر موثر 
ــالمى شهر اصفهان  بوده اند.سخنگوى شوراى اس
تصريح كرد: اكنون برنامه راهبردي اصفهان 1400 
ــهر اصفهان در حال بررسي  در شوراي اسالمي ش
است كه اين برنامه در دو سطح راهبردي و عملياتي 
تهيه شده و بر اساس دو رويكرد هدف سو و مشكل 

سو تدوين شده است.
ــن برنامه در دو  ــيانى پور در پايان افزود: تدوي واش
ــهرداري تنظيم  قسمت پيشرفت شهر و تحول ش
ــن و تنظيم  ــورد تدوي ــاه م ــي 21 م ــده كه ط ش
ــط  ــت و در حال حاضر اين برنامه توس گرديده اس
ــان تحت  ــهر اصفه ــالمي ش ــوراي اس اعضاي ش
ــانه و دقيق قرار گرفته كه  ــي هاي كارشناس بررس
عدالت محوري،  خانواده محوري، نوآوري هماهنگي 
و هم افزايي،  كيفيت گرايي،  مشاركت،  هويت ايراني 
اسالمي،  مسجد محوري و توسعه درون زا از جمله 

سياست هاي اين برنامه معرفي شده است.
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عضو مجمع اصولگرايان اصفهان:
اصولگرايان براى حضور در انتخابات 

تابع تصميم جمع هستند
معاون سازمان فرهنگى ورزشى اعالم كرد:

جشنواره «شهر زيبا ، شهروند سالم با ورزش» 
در اصفهان كليد خورد

سرپرست اصفهان كارت شهردارى اصفهان:
مجهز شدن هفت هزار و 200 تاكسى به سامانه هوشمند 

عضو مجمع اصولگرايان استان اصفهان گفت: اصولگرايان اصفهان براى حضور در 
انتخابات تابع تصميم جمع هستند.

حجت االسالم والمسلمين منوچهر مهروى پور درباره فعاليت اصولگرايان اصفهان در 
آستانه انتخابات خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسالمى، اظهار داشت: بحث وحدت 
اصولگرايان اصفهان با هدف همگرايى و در كنار هم قرار گرفتن نيروهاى متعهد و 

انقالبى صورت گرفته و تا به امروز در اصفهان نتايج خوبى به دنبال داشته است.
ــكيل  ــبب تش ــكل هاى اصولگراى اصفهان كه س وى افزود: همگرايى احزاب و تش
ــاس  ــتانه انتخابات حس ــتان در آس ــوان مجمع اصولگرايان اس مجمعى تحت عن
هفتم اسفند شده است آثار و بركات بسيارى در اصفهان خواهد داشت.عضو مجمع 
ــتان اصفهان با  ــتان اصفهان گفت: تشكيل مجمع اصولگرايان اس اصولگرايان اس
ــالمى الگوى خوبى براى ساير  گرد هم آمدن نيروهاى متعهد و وفادار به انقالب اس
استان هاى كشور محسوب مى شود.وى افزود: محوريت قرار دادن روحانيت معظم و 
حضور روحانيون تأثيرگذارى همچون آيت اهللا مهدوى و حجج االسالم بهشتى نژاد و 
سالك اقدام تاثيرگذارى در آغاز حركت اين مجمع بود و به واسطه حضور اين چهره ها 
گفتمان اسالم ناب و انقالب اسالمى در مجمع اصولگرايان اصفهان به روشنى تبيين 
ــالم ناب و  ــى از بهترين راه ها براى تبيين اس ــود.مهروى پور تصريح كرد: يك مى ش
ارزش هاى انقالب عنايت به بيانات رهبر معظم انقالب است و در انتخابات پيش رو 

بايد تأكيدات ايشان به عنوان مالك انتخاب اصلح درنظر گرفته شود.

ــنواره «شهر زيبا،  ــازمان فرهنگى ورزشى شهردارى اصفهان گفت: جش معاون س
ــال يك الى دو اجرا در 10 منطقه  ــالم با ورزش» هر هفته تا پايان س ــهروند س ش
شهردارى اصفهان برگزار مى شود. وى افزود: برنامه هاى اين جشنواره در منطقه 
ــگاه امام خمينى (ره) در روزهاى 7 و 8 بهمن ، ملك شهر: ورزشگاه  زينبيه: ورزش
كوثر 10 و 11 بهمن، بابوكان: محله نيكان روزهاى 14 و 15 بهمن، رهنان: ورزشگاه 
رهنان 20 و 21 بهمن، كردآباد: مجموعه ورزشى كردآباد 4 و 5 اسفند، خيابان وحيد 
ورزشگاه شهداى وحيد: 24 و 25 بهمن، حصه :ورزشگاه سالمت 18 و 19 اسفند، 
ــفند و منطقه سپاهانشهر ،سالن واليت:  اطشاران:ورزشگاه اطشاران 11 و 12 اس

روزهاى 27 و 28 بهمن برگزار مى شود. 
ــى شهردارى اصفهان با اشاره به اينكه  معاون فنى، اجرايى سازمان فرهنگى ورزش
ساعت برپايى همه اين برنامه ها 4 الى 8 شب خواهد بود، يادآور شد: «جشنواره شهر 
زيبا ، شهروند سالم با ورزش»در 90 درصد مناطق حاشيه اى و محروم شهر اصفهان 
ــنواره غرفه هاى جنبى شامل غرفه ويژه  اجرا مى شود. وى اضافه كرد: در اين جش
كودكان، بانوان، فوتبال دستى، بازى هاى رايانه اى و مسابقات تفريحى خانواده برپا 
مى شود.  محمدى با اشاره به اينكه تهيه شناسنامه سالمت و ايستگاه هاى سالمت 
ــود، ادامه داد: اجراى چنين  بانوان و آقايان بر اساس اقليم هر منطقه برگزار مى ش

جشنواره اى در حقيقت به پاس قدردانى از پيشنهادهاى مردمى برگزار مى شود.

ــهردارى اصفهان گفت: از ده هزار تاكسى زرد رنگ  سرپرست اصفهان كارت ش
ــى به سامانه هوشمند  ــهر اصفهان وجود دارد، هفت هزار و 200 تاكس كه در ش
ــهر اظهاركرد: مدتى  ــت. فرهادگلى در برنامه سيماى ش تاكسى مجهز شده اس
است شهردارى اصفهان پروژه هاى مختلفى را به عنوان زيرساخت هاى پرداخت 
الكترونيكى انجام داده و توانسته زيرساخت هاى اصلى را در پذيرنده هاى مختلف 
ــاره به نصب اصفهان كارت روى اتوبوس هاى شهرى افزود:  ايجاد كند. وى با اش
اصفهان كارت براى حل مشكل كمبود پول خرد جايگزين بليت  هاى كاغذى شد.

سرپرست اصفهان كارت شهردارى اصفهان اضافه كرد: اصفهان كارت در اتوبوس، 
ــتگاه هاى دوچرخه، مراكز تفريحى مثل  ــى، پاركينگ هاى طبقاتى، ايس تاكس

تله كابين، باغ گل ها، شهرروياها و غيره نصب شده است.
گلى با اشاره به اينكه در بخش تاكسيرانى مشكل زيرساختى وجود ندارد ولى بايد 
فرهنگ سازى شود، تصريح كرد: امروزه اصفهان كارت مشكالتى مانند پول خرد 
و يا اختالف نظرات در محاسبه كرايه بين تاكسيران و شهروند را حل كرده است.
وى خاطرنشان كرد: از ده هزار تاكسى زرد رنگ كه در شهر اصفهان وجود دارد،

 7 هزار و 200 تاكسى به سامانه هوشمند تاكسى مجهز شده است.
ــاره به اينكه تجهيز مابقى  ــهردارى اصفهان با اش ــت اصفهان كارت ش سرپرس
تاكسى ها به اين سامانه در دستور كار است، اظهاركرد: سازمان تاكسيرانى در نظر 
دارد با فرهنگ سازى و اطالع رسانى مزاياى استفاده از اين سيستم، شهروندان و 

تاكسيرانان را به استفاده از اين سامانه ترغيب كند.
گلى ادامه داد: يكى از نگرانى هايى كه ممكن است تاكسيرانان و شهروندان داشته 
ــمند تاكسى محاسبه مى كند  باشند اين است كه شايد عددى كه سامانه هوش
نسبت به سيستم سنتى بيشتر يا كم تر باشد، اين عدد ها به سيستم سنتى نزديك 
است ولى بهتر است كه اصال مقايسه اى نباشد به اين دليل كه در سيستم سنتى 
ابزار اندازه گيرى وجود نداشته است. وى با اشاره به اينكه تاكسى متر ابزار بسيار 
ــت، اضافه كرد: اين عدد ممكن است در  دقيقى براى محاسبه دقيق و عادالنه اس
ــاله مردم را تشويق مى كند كه  ساعت هاى پيك ترافيكى بيشتر باشد و اين مس

كارهاى غيرضرورى خود را در ساعت هاى كم ترافيكى انجام دهند.
سرپرست اصفهان كارت شهردارى اصفهان در خصوص تفاوت كارت هاى بانكى و 
كارت شهروندى گفت: كارت شهروندى تحت عنوان اصفهان كارت با ديدگاه حل 

كردن مشكل پول خرد در كسب و كارهاى مختلف ايجاد شده است.
گلى افزود: به دليل بعضى از محدوديت هاى بانكى، گام اول سياست شهردارى 
ــوى در زير مجموعه  ــى را فعال كند كه به نح اصفهان اين بوده كه پذيرنده هاي

شهردارى باشد و در گام هاى بعدى به مرور گسترش پيدا  كند.
ــاره به پاركينگ هاى مجهز به  سرپرست اصفهان كارت شهردارى اصفهان با اش
سيستم اصفهان كارت تصريح كرد: 19 پاركينگ كه در مالكيت شهردارى اصفهان 

قرار دارد مجهز به سيستم اصفهان كارت شده اند.

استاندار اصفهان:

فعاليت بسيارى از شوراها در دولت قبلى ،غير قانونى متوقف شده بود

استاندار اصفهان گفت: در دولت قبل فعاليت بسيارى از شوراها در سطح  
ملى و استانى به صورت غيرقانونى متوقف شده بود.

ــوراهاى آموزش و پرورش  ــرى ش ــول زرگرپور، در همايش سراس رس
ــوراى  ــت تدبير و اميد نقش ش ــت: در دول ــتان اصفهان اظهار داش اس

آموزش و پرورش جدى تر گرفته شده است.
وى بيان داشت: در دولت قبل فعاليت بسيارى از شوراها در سطح ملى 
ــتانى به صورت غيرقانونى متوقف شده بود و اين در حالى است كه  و اس
ــوارى هاى  ــهيل، دش دولت فعلى اعتقاد بر اين دارد كه تنها راه حل تس
ــتگاه آموزش و پرورش، مردمى اداره كردن آموزش و پرورش است  دس
ــش مردمى  ــتگاه ديگرى به اندازه آموزش و پرورش پوش زيرا هيچ دس

ندارد.
ــتاندار اصفهان اضافه كرد: آموزش و پرورش استان اصفهان نيز اين  اس
افتخار را دارد كه براى اينكه حتى يك نفر از حق تحصيل محروم نماند 
ــاگرد تربيت مى شوند و اين نشان  در ده ها مدرسه استان كمتر از 10 ش

دهنده اهميت تربيت و تعليم است.
وى در بخش ديگري از سخنان خود از به فرجام رسيدن برجام ياد كرد و 
گفت: پيروزى در برجام اثبات كرد كه رييس جمهور كشورمان به تمامى 

شعارهايى كه در دوره انتخابات ارايه دادند، پايبند است.
ــته پذيراى بيش از 90 هيات  زرگرپور بيان كرد: در طول دو سال گذش

ــورهاى مختلف بوديم كه خود افتخارى بزرگ براى ما  ــى از كش سياس
محسوب مى شود.

وى ادامه داد: زمانى رييس جمهور كشورمان به مردم قول داد كه تورم 
را تك رقمى مى كند، امروز شاهديم كه تورم 45 درصدى به 12 درصد 
رسيده و مى توانيم در آينده اى نزديك شاهد تك رقمى شدن آن باشيم.

99 درصد اعتبارات آمـوزش و پرورش صـرف پرداخت حقوق 
كاركنان مى شود

ــيدن برجام، نه تنها خط  ــتاندار اصفهان تصريح كرد: به فرجام رس اس
ــيده است، كه مردم  ــى كشورهاى مختلف كش بطالنى بر ايرانى هراس

شيرينى آن را در آينده لمس خواهند كرد.
ــر وعده و  ــود از ديگ ــور از رك ــدن كش ــاره به اينكه خارج ش وى با اش
ــزود: برگزارى  ــت، اف ــوده اس ــورمان ب ــور كش ــاى رييس جمه قول ه
ــده از ديگر  ــاه آين ــك م ــت نزديك به ي ــا ابه ــكوه و ب ــات باش انتخاب
ــان را مى دهيم  ــن اطمين ــت كه اي ــور بوده اس ــاى رييس جمه قول ه
ــركت ــات ش ــن انتخاب ــته در اي ــش از گذش ــتان بي ــردم اس ــه م ك

 مى كنند.
ــال هاى پس از پيروزى انقالب اسالمى  زرگرپور با اشاره به اينكه در س
ــى، اقتصاد ما در وضعيت  ــام آور جنگ تحميل به دليل هزينه هاى سرس
ــت، بيان كرد: بايد توجه داشته باشيم  ــر مى برده اس فوق العاده اى به س

ــود را در برابر هجوم بى رحمانه موج هاى  كه اگر مى خواهيم فرزندان خ
ــر راه تربيت آنها قرار داده اند حفظ كنيم،  ــمنان كه بر س فرهنگى دش
ــبت به آموزش و پرورش جدى تر و وسيع تر  ناچاريم كه نگاه خود را نس

از گذشته كنيم.
ــارات آموزش و  ــر 99 درصد اعتب ــال حاض ــفانه در ح وى گفت: متأس
ــن يك چالش  ــود و اي ــت حقوق كاركنان مى ش پرورش صرف پرداخ
ــه گريبان  ــت ب ــت كه ما با آن دس ــوزش و پرورش اس ــراى آم بزرگ ب

هستيم.
ــال هاى اخير مقام  ــت: همان گونه كه در س استاندار اصفهان بيان داش
ــتگاه هاى قانونى و  ــردم و همه دس ــد كردند كه م معظم رهبرى تأكي
ــن موضوع نيز ــد، به اي ــرورش كمك كنن ــه آموزش و پ اجرايى بايد ب

ــوزش  ــه آم ــتر ب ــارات بيش ــص اعتب ــه تخصي ــد ك ــد كردن  تأكي
ــت  ــى اس ــرد متعال ــك رويك ــن ي ــت و اي ــه نيس ــرورش هزين و پ
ــل ــرورش ح ــوزش و پ ــايل آم ــيارى از مس ــگاه بس ــن ن ــا اي ــه ب ك

 مى شود.
وى اعالم كرد: با وضعيت فعلى، آموزش و پرورش هيچگاه به خودكفايى 
ــور  ــانات درآمدى موجود در كش ــه دليل نوس ــد به خصوص ب نمى رس
ــه مواجه  ــرى بودج ــال با كس ــتگاه  ها در پايان س ــه تقريبا همه دس ك

هستند.

سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان:

تخفيف 15 درصدى عوارض ارزش افزوده بر تراكم
 اعمال مى شود
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 محمد مایلی کهن در تازه ترین اظهارات خود عنوان کرده چرا کسی 
حذف تیم ملی را زیر سوال نمی برد و می خواهند باخت امید را پررنگ 

کنند؟ در پاسخ به وی باید نکاتی را یادآوری کرد.
تی��م امی��د ب��ا دو باخ��ت و دو پی��روزی از رقابت های زی��ر ۲۳ سال 
 آسی��ا ح��ذف شد. این تی��م اگرچ��ه اسیر حواش��ی فراوان��ی بود که 
بخ��ش عمده ای از آن هم ربطی به این کادر فنی نداشت اما توجیهی 

برای اظهارات محمد مایلی کهن نیست. 
محم��د خاکپور قبل از آغاز رقابت ه��ا گفته بود می خواهد با این تیم 

قهرمان شود حرفی که کی روش هرگز به زبان نیاورد. 
مدی��ر محت��رم فنی تی��م فوتبال امی��د به ج��ای اینک��ه پاسخگوی 
دالی��ل ح��ذف تیم امید باش��د، همچون همیش��ه اقدام ب��ه فرافکنی 
 ک��رده و از منتق��دان خواست��ه علت باخ��ت تیم مل��ی بزرگساالن را 

بررسی کنند.
اکن��ون باید به ایش��ان متذکر شد که دست کم اگ��ر قرار است بحث 
مقایس��ه ای پیش بیاید، جانب انصاف رعای��ت شود. ایران با مربیگری 
کارلوس کی روش در جام مل��ت های آسیا از سه بازی مرحله گروهی 
مقاب��ل تیم های بحری��ن، قطر و امارات با ۹ امتی��از به مرحله حذفی 
صعود کرد. در بازی با عراق ایران در حالی که یک بازیکن کمتر داشت 
دو ب��ار بازی باخته را به تساوی کش��ید و در نهایت در ضربات پنالتی 

حذف شد.
بح��ث دفاع از کارل��وس کی روش نیست که البته خ��ود این مربی هم 
انتقادات��ی به کارش وارد بود چرا که می توانست با انتخاب دروازه بانی 
که الاقل پنالتی گیر بود، به عراق نبازد. اما آن حذف شدن از جام کجا 

و این حذف شدن کجا. 
تی��م امید ایران با پتانسیل باالیی که داش��ت از چهار بازی، دو باخت 

را تجربه کرد. 
ای کاش مدیر محترم فنی تیم امید به این نکته انگش��ت می گذاشت 
ک��ه این تیم گوش��ت قربانی بود و اسیر س��وء مدیریت وزارت ورزش، 
کمیت��ه ملی المپی��ک و فدراسیون فوتبال واقع ش��د. ای کاش دالیل 

محکمه پسندانه تری برای حذف بدین شکل ارائه می شد. 
 حس��رت راهیاب��ی امید، ۴۴ سال��ه شد اما آنچه بیش��تر نمک به زخم 

می پاشد، اظهارات فرافکنانه است. 
آینه چون نقش تو بنمود راست

                                             خود شکن، آینه شکستن خطاست

عض��و هیات مدی��ره باشگاه پرسپولی��س گفت: ه��دف از ایجاد طرح 
استعدادیاب��ی خودکفایی باشگاه پرسپولی��س از وجود بازیکن در همه 

پست هاست.
دکت��ر محمدرضا زادمه��ر درباره آغاز ط��رح استعدادیاب��ی برای تیم 
بزرگس��االن پرسپولی��س اظهار داشت: ما از مدت ه��ا قبل به این فکر 
بودی��م که با انجام اقدامی مثبت ترتیبی بدهیم که باشگاه پرسپولیس 
هنگامی که ب��ه بازیکنی نیاز دارد از درون باشگاه خودش و بدون نیاز 

به بازیکنان بیرون از باشگاه تغذیه شود.
وی اف��زود: این موضوع زمان��ی که به دنبال ج��ذب دروازه بان بودیم 
 بیش��تر برای م��ا نمود پیدا ک��رد و متوج��ه شدیم که اگ��ر خودمان 
 دروازه بان��ی داشتی��م ب��ه هیچ عن��وان دچ��ار مصائب ای��ن چنینی 
نم��ی شدیم. در واقع باشگاه پرسپولی��س در نظر دارد تا با پیش بینی 
بح��ران های ای��ن چنینی یک تیم »ب« تش��کیل داده و نیازهای تیم 

»الف« اش را از این طریق تامین کند. 
پیش��کسوت پرسپولیس اضافه کرد: تیم »ب« همواره کنار برنامه های 
 تی��م اصلی، تمرین و رقابت های خودش را انج��ام خواهد داد و شاید 
ه��ر م��اه چندین ب��ازی دوستانه ه��م برگ��زار کند. هم��ه در جریان 
 استعدادهای نهفته در جامعه هستند که یک نمونه آنها برادران محمدی، 
میالد و مهرداد بودند. از این دست استعدادها کم نداریم که می توانند 

در قالب تیم ب پرسپولیس کمک دهنده تیم الف باشند. 
زادمه��ر در پاسخ به این سوال ک��ه آیا قرار است این تیم در رده سنی 
جوان��ان و امید تش��کیل ش��ود، گفت: خیر، حت��ی بازیکنی ۲7 یا ۲8 
 سال��ه که استعداد خوبی داشت��ه و از فوتبال به ه��ر دلیلی دور مانده 
می تواند بخت خ��ود را در این آزمون استعدادیابی بیازماید. حتی اگر 
دروازه بانی بوده ک��ه شرایط کاری اش با سلیقه فالن مربی همخوانی 

نداشته هم می تواند در این آزمون شرکت کند.
عض��و هی��ات مدی��ره باشگ��اه پرسپولی��س در واکنش به ای��ن سوال 
 ک��ه چه تضمینی ب��رای گزینش و نح��وه انتخ��اب متقاضیان شرکت 
در ط��رح استعدادیابی وجود دارد که از بین آنها نفرات بهتر به باشگاه 
پرسپولی��س راه پیدا کرده و این ط��رح، محلی برای دریافت پول های 
 زیرمی��زی نخواهد ب��ود، تاکید ک��رد: پیش بینی همه ای��ن مسائل را 
ک��رده ایم. افرادی که برای این گزینش در نظر گرفته شده اند همگی 

مورد اعتماد باشگاه هستند.
 ضمن اینکه هر بازیکن با استعدادی که انتخاب شود باید از سه فیلتر 

عبور کند تا بتواند به عضویت باشگاه پرسپولیس در بیاید. 
 زادمه��ر همچنین درب��اره رویارویی پرسپولیس با تی��م صبا در فینال 
ج��ام شهدا بیان داشت: اسم این ج��ام بیانگر ارزش و اعتبار آن است. 
 البت��ه ما قب��ل از شروع بازی ه��ا اعالم کردیم ک��ه پرسپولیس ضمن

 احت��رام گذاشت��ن به مقام شامخ شه��دا به منظور شناخت بیش��تر از 
مهره ها و بازیکنانی که کمتر به میدان رفته اند به عالوه برای آمادگی 

بیشتر گام به این مسابقات خواهد گذاشت.
وی ادام��ه داد: صب��ا یا هر تیم دیگ��ر که به فینال م��ی رسید تفاوت 
چندان��ی در محتوای هدف پرسپولی��س نمی کرد. خوشبختانه تیم ها 
ب��ا جدیت کامل در این مسابقات شرکت کردند که این سبب می شود 

پرسپولیس هم محک جدی بخورد. 
ب��ه ط��ور مثال حضور م��ا در این تورنمن��ت سبب شد ت��ا دروازه بان 
جدیدمان در بوته آزمایش قرار بگیرد و هرچه زودتر به شرایط مدنظر 
ک��ادر فنی دست پیدا کن��د. زادمهر در پایان در این باره که آیا باشگاه 
پرسپولیس همه هزینه های مراسم ترحیم زنده یاد بهزادی را پرداخت 
م��ی کند یا نه، یادآورشد: همایون به��زادی آن قدر بزرگ بود که این 

اقدام ما یک هزارم از محبت های آن مرحوم را هم جبران نمی کند.
باشگ��اه پرسپولیس به همایون به��زادی و خانواده شان مدیون است و 
امیدوار به اینکه بتواند به نوعی پاسخگوی زحمات آن مرحوم در دوران 

حضور در پرسپولیس باشد.

کارلوس کی روش هرگز نگفته بود 
قهرمان آسیا می شود

با این کار از جذب بازیکن در پرسپولیس
بی نیاز می شویم

 در جلسه امروز که قرار است درباره  ادعای موهوم سعودی ها
مبن��ی بر » نب��ود امنیت کاف��ی در ایران ب��رای برگزاری 
دیدارهای فوتب��ال« تصمیم گیری شود، فدراسیون فوتبال 
ایران ناچار اس��ت با سیاستی حرفه ای و تمرکز باال از حق 

ایران دفاع کند.
پ��س از جنجال آفرینی سعودی ها با اع��دام رهبر شیعیان 
عربست��ان و واکنش احساسی ع��ده ای در ایران با تعرض 
ب��ه سفارتخانه این کش��ور در تهران، مقام��ات فدراسیون 
فوتبال عربستان اعالم کردن��د که حاضر نیستند تیم های 
فوتبال خ��ود را برای انجام بازی در لی��گ قهرمانان آسیا 
براب��ر نمایندگان ایران به تهران یا شه��ر دیگری در ایران 
بفرستند. آن طور که سعودی ها تالش می کنند هیچ بعید 
نیس��ت که اعضای هیات رییسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
"– ک��ه ریاستش را شیخ سلم��ان بحرینی در دست دارد – 
ب��ا آن ها هم رای شوند. در این جا ذکر چند موضوع بسیار 
اهمی��ت دارد؛ نخست آن ک��ه فدراسیون فوتبال باید خود 
 را برای منفی تری��ن سناریو آماده کند؛ AFC و مدیرانش 
به راحتی می توانند به سمت دالرهای نفتی سعودی ها غش 
کنن��د و رایی صادر کنند که خ��الف منافع و مصالح ایران 
باش��د. دوم اینکه فدراسیون فوتبال بای��د برای تغییر نگاه 
مقام��ات AFC نسبت به آن چه سعودی ها در بوق و کرنا 
 کرده ان��د برنامه داشته باشد و رایزنی های زیادی با اعضای 
هیات اجرایی AFC داشته باشد. شاید بهترین کار در این 
فرصت کوتاه دعوت از برخی چهره های نامدار فوتبال آسیا 
و اروپا برای حضور در ایران بود که فعال انجام نش��ده ولی 
هنوز هم می شود راه های��ی برای اثبات دروغ های سعودی 
پیدا ک��رد. نکته سوم اثبات مساله ای اس��ت که مانند روز 
روش��ن است؛ امنی��ت داخلی ای��ران بدون هی��چ شک و 
تردی��دی در نقط��ه ایده آل ق��رار دارد در حالی که منطقه 

خاورمیانه در آتش جنگ و ترور می سوزد. همین عربستان 
سع��ودی ماه هاس��ت که درگیر جنگ ب��ا همسایه کوچک 
خ��ود یمن اس��ت و هر روز از سوی گروه ه��ای تروریستی 

خودساخته مانند داعش و القاعده تهدید می شود.
آیا ایران که اخیرا وزیر خارجه آلمان هم به امنیت باالیش 
تاکی��د کرده است، ناامن اس��ت یا عربستان که درگیر یک 
جن��گ نیابت��ی در یمن اس��ت و آشکارا از جبه��ه ترور و 

وحشت در خاورمیانه حمایت می کند؟

دوشنبه ق��رار است در جلسه ای به اتهام زنی های عربستان 
علی��ه ایران پرداخته شود و مقامات AFC تصمیم بگیرند 
که آی��ا به ساز سعودی ها برقصند یا چپق ایرانی ها را چاق 
کنند. احتمال اینک��ه AFC از مواضع سعودی ها حمایت 
و علیه ایران جو بدی را ایجاد کند بسیار بیش��تر از حالت 
خالف آن است و همین مساله ایجاب می کند که فدراسیون 
فوتبال ایران برنامه های مشخصی برای واکنش نشان دادن 
ب��ه این مساله داشته باشد و ای��ران نباید به هیچ وجه زیر 

بار انجام دیدار در کش��وری جز ایران برود چون این مساله 
ادعای موهوم عربستانی ها را ثابت می کند. یکی از راه هایی 
ک��ه پیش پای فدراسی��ون فوتبال ایران اس��ت، تهدید به 
 کناره گیری از لیگ قهرمانان آسیاست که البته ممکن است 
در کوتاه مدت و در لحظ��ه، جریان رسانه ای زیادی ایجاد 
 کن��د اما قطع��ا در بلند م��دت دشمنان فوتب��ال ایران را 
به اهداف خود می رساند.کناره گیری ایران از لیگ قهرمانان 
آسیا در آینده می تواند برای فوتبال ایران گران تمام شود. 
در زمین��ه امتیازدهی به لیگ ایران به منظور صدور مجوز 
 حرفه ای ی��ا اختص��اص امتیازهای الزم ب��رای قرارگیری 
در رده های باالی رنکینگ فیفا - که پیش زمینه سیدبندی 
تیم ه��ای مل��ی در مقدماتی ج��ام جهانی خواه��د بود - 
کناره گیری ایران از لیگ قهرمانان آسیا می تواند آثار منفی 

داشته باشد.
ب��ا تمام این اوص��اف، فدراسی��ون فوتبال بای��د نحوه کار 
تی��م سیاست خارجی ایران در موض��وع تحریم ها و انرژی 
هسته ای را سرلوحه ک��ار خود قرار دهد و با درس گرفتن 
از مذاک��رات هسته ای و عملک��رد ظریف مذاکره کنندگان 
با سیاست و حرفه ای وارد ک��ارزار مذاکرات فوتبالی شوند 
و نتیجه خوبی را عای��د فوتبال ایران کنند. در صورتی که 
 این مناقشه اینجا به پایان نرسد ممکن است آتشش دامن 
 تی��م مل��ی بزرگس��االن را در مرحل��ه نهای��ی انتخاب��ی 
ج��ام جهانی بگیرد و آن وقت که تیم ملی احتماال با دو یا 
 سه تیم عربی هم گروه می شود، مش��کالت عدیده ای برای 

تیم ملی پیش بیاید.
فوتبال ای��ران می توان��د اولین جایی باشد ک��ه از شرایط 
مثب��ت پسابرج��ام استف��اده می کند، فقط ب��ه این شرط 
 ک��ه سیاست گذاران فوتبال ایران ه��م ظریف باشند و هم 

با قدرت و صالبت پا به میدان مذاکره بگذارند.

تیم ملی هندبال ایران بعد از نایب قهرمانی در مسابقات 
انتخابی المپیک باز هم نگاه های بسیاری را متوجه خود 
کرد. نمایش مقتدرانه بازیکنان ایران در مقابل حریفان 
آسیایی، بسیاری را به این باور رسان��د که هندبال ایران 
فاصله زیادی با فتح قله های افتخار جهان ندارد. اما هنوز 
چند روز از کسب مدال نقره تیم ملی در مسابقات انتخابی 
المپیک قطر نگذشته بود که حاشیه ها بر این ورزش سایه 
افکند.تیم ملی هندب��ال ایران در حالی ب��رای اردوهای 
 انتخابی ج��ام جهانی و قهرمانی آسیا آم��اده می شد که 
عرف��ان اسماعیالگی��چ نام س��ه بازیکن شاخ��ص را در 
لیست دعوت ش��ده ها ب��ه اردو نگذاشته ب��ود. از سوی 
دیگر شاخص ترین بازیکنان ایران از تیم های باشگاهی 
 خ��ود در اروپا خبر دادند ک��ه حاضر ب��ه ادامه همکاری 
با اسماعیالگیچ نیستند. در این میان سیاست فدراسیون 
به جای مدیریت بهنگام موضوع، سرپوش گذاشتن روی 
 آتش اختالفات ب��ود. در نهایت تیم مل��ی هندبال ایران 
در حالی مسابقات قهرمانی آسیا را شروع کرد که هفت 
 تغییر اساسی نسبت ب��ه رقابت ه��ای انتخابی المپیک 

دو ماه قبل داشت.
  رجب��ی، کیان��ی و  حیدرپ��ور دع��وت نش��دند.

 ا... کرم استکی، سجاد استک��ی، دانیال کومایش شش 
ملی پوشی بودند که همراه کاروان ایران به بحرین اعزام نشدند. از سوی دیگر میالد 
مسائلی، مجتبی کرمیان و علیرضا موسوی هم دقیقه ۹0 ب��ه اردوی تیم ملی ایران 

 ملحق شدند و در هیچ ی��ک از برنامه ه��ای تمرینی قبلی حض��ور نداشتند. کاظم 
جمعه پور وسط مسابقات از اردو کنار گذاشته شد و سعید پورقاسمی از ایران به ترکیب 
تیم ملی اضافه شد! همین موضوع موجب آشفتگی تیم ملی هندبال ایران در مسابقات 

قهرمانی آسیا و نمای��ش ضعیف و شکست ای��ران برابر 
بحرین و عربستان شد. 

در این که ضع��ف مدیریت تیم های مل��ی در چگونگی 
حضور بازیکن��ان در اردوها و مسابقات یک��ی از عوامل 
اصلی ناکامی هندبال ایران از صعود به نیمه نهایی است، 
تردیدی وجود ن��دارد، اما از سوی دیگ��ر رفتار برخی از 
بازیکنان که عطای بازی در تیم ملی را به هر دلیل به لقای 
آن بخش��یدند و حاضر به بازی برای ایران نشدند در نوع 
خود جالب توجه است. این که بازیکنان تیم ملی درست 
در زمانی که کش��ور به آن ها نیاز دارد، به دالیل مختلف 
مثل مشکالت شخصی، یا عدم موافقت باشگاه حاضر به 
بازی برای ایران نیستند؛ جای تاسف دارد. اما نکته جالب 
توجه ارسال نامه های فدایت شوم برخی از این چهره های 

شاخص است. 
لژیونرها و آقایان خاص هندبال ایران باید بدانند که تیم 
ملی ایران به جای نامه فدای��ت شوم، سرباز می خواهد و 
عالقه مندان هندبال ایران انتظار داشتند که با وجود همه 
 نارسایی ها و اختالف نظره��ا شاهد حضور سربازان خود 
در میدان نبرد قهرمانی آسیا باشند. زمانی که ملی پوشان 
در میدان مسابقه در مصاف با عربستان و بحرین در تنگنا 
قرار گرفته اند و فشار مسابقه را کامال احساس می کنند، 
پست گذاشتن برخی لژیونرها در صفحات اجتماعی و آرزوی موفقیت کردن و انرژی 

دادن از راه دور هیچ دردی را دوا نمی کند.

 پرچم دار ک��اروان ورزشی ای��ران در المپیک ریو گفت: قطعا ای��ن افتخار متعلق ب��ه ورزش بانوان ایران، 
 جامعه تیراندازی با کم��ان و جامعه ورزش جانب��ازان و معلولین اس��ت و می خواهم 
 با پرچم داری، پیام صل��ح و دوستی را به تمام مردم دنیا برسان��م.  پس از اعالم رسمی 
خبر پرچ��م داری زهرا نعمت��ی در ک��اروان المپیک جمه��وری اسالمی ای��ران، وی 
 ضمن ابراز خرسندی از این روی��داد گفت: برای هر ورزشک��اری مایه افتخار است که 
 پرچم دار کاروان کشورش باشد و امیدوارم بتوانم نماینده شایسته ای برای کاروان ایران

 باشم. 
اولین بانوی ورزشکار دارای معلولی��ت راه یافته به المپیک افزود: هدف من این بود که 
به همه افراد دارای معلولیت این پیام را برسانم که با وجود شرایط سخت هم می توان 
کارهای بزرگ انجام داد و غیرممکن ها را ممکن ک��رد و اینکه هرگز تسلیم معلولیت 

نشوند.
 نعمتی اولین بانوی ایرانی ورزشکار دارای معلولیت نیز هست که به المپیک راه یافته و 
در تابستان سال آینده همزمان در رقابت های المپیک و پارالمپیک ریو شرکت می کند.

رییس هیات بسکتبال استان اصفهان گفت: برگزاری جشنواره میکرو بسکتبال می تواند موجب زنده شدن 
این رشته در سطح استان اصفهان شود.

  محس��ن ص��ادق زاده اظهار ک��رد: جش��نواره میک��رو بسکتبال ب��رای نخستی��ن بار 
در استان اصفهان برگزار شد که توسعه و استعدادیابی در این رشته را دنبال می کند.

به گفته وی برپایی این جشنواره بسکتبالی نشان دهنده حرکت رو به رشدی است که هیات 
بسکتبال استان اصفهان با همکاری هیات های شهرستانی در رده پایه در دستور کار قرار 
داده است. رییس هیات بسکتبال استان اصفهان با بیان اینکه چرخه فعالیت های بسکتبال 
 طی دو سال گذشته سرعت بیش��تری به خ��ود گرفته است، یادآور ش��د: شرکت حدود 
یکصد و شصت بسکتبالیست زیر 11 سال از شهرستان های مختلف استان، در جشنواره 

میکرو بسکتبال، این مساله را تایید می کند.
 وی تاکید ک��رد: هیات های شهرستان��ی در توسعه بسکتب��ال اهمیت زی��ادی دارند و 
حرکت خوبی در شهرستان ها آغازشده است، طی دو سال اخیر سعی کردیم شهرستان ها      

را نیز در برگزاری و میزبانی مسابقات و هم در بحث آموزش درگیر کار کنیم.

نعمتی: می خواهم پرچم دار صلح و دوستی باشم زنده شدن بسکتبال استان اصفهان با جشنواره میکرو سیری در دنیای ورزش

غیر از پرسپولیسی ه��ا و استقاللی ها که حاال نگاهی منفی نسبت به دروازه بان 
ملی پوش پیدا کرده اند، این بازیکن در باشگاه نفت هم وضعیت جالبی ندارد.

 اگ��ر چه تا آخرین لحظات فصل نقل وانتق��االت احتمال حضور علیرضا بیرانوند 
در پرسپولیس وجود داشت، اما سرانجام این انتقال انجام نشد تا بیرانوند کماکان 
 نفتی باق��ی بماند.  این دروازه ب��ان ملی پوش بعد از پای��ان فرجه نقل وانتقاالت 
چند مصاحبه تند علیه مسووالن پرسپولیس انجام داده و آنها را متهم کرده که 
او را ب��ه بازی گرفته اند. در این میان طبیعی بود که هواداران پرسپولیس از این 
مصاحبه ها خوش شان نیاید و بیرانوند را به باد نقد بگیرند. در حقیقت این آخرین 

سنگر باقی مانده برای بیرانوند بود که آن هم فرو ریخت.
  گل��ر نف��ت ک��ه بی تجربگ��ی در تم��ام رفتاره��ا و تصمیماتش م��وج می زند، 
 م��دت ها پیش اعالم کرده ب��ود استقاللی است و رویای حض��ور در این تیم را 
در س��ر می پروراند.  با آغاز فصل نقل وانتقاالت زمستانی اما بیرانوند همه چیز را 
فراموش کرد به مذاکره با باشگاه پرسپولیس پرداخت. او مصرانه خواهان انتقال 
ب��ه این تیم بود. نکته اینجاست که غیر از پرسپولیسی ها و استقاللی ها که حاال 
نگاهی منف��ی نسبت به بیرانوند پیدا کرده اند، ای��ن بازیکن در باشگاه نفت هم 
وضعی��ت جالبی ن��دارد. همچنین این اتفاقات باعث شد بقی��ه باشگاه ها هم در 
م��ورد همکاری احتمالی با بیرانوند در آینده، کمی محتاط تر عمل کنند. بازنده 
 بزرگ نقل وانتقاالت نیم فصل در فوتبال ایران، قطعا بیرانوند بود؛ گلری که حاال 

همه چیز را با هم از دست داده است.

بازیکنی که با غوغای پرسپولیسی شدنش 
خود را نابود کرد

آگهی مناقصه عمومی – شماره مجوز )1394-5526(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

موضوع مناقصه: 1- تامین 1۲0 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده جهت پروژه های مهندسی، اجرای طرحها، 
گازرسانی به صنایع و ادارات گاز در سطح استان اصفهان 2- تامین 110 دستگاه انواع خودروی سواری و وانت با سوخت و 
راننده جهت ادارات گاز در سطح استان اصفهان همچنین تامین 17 دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت خدمات ایاب و ذهاب 

کارکنان مستقر در اصفهان و انجام خدمات رانندگی و اپراتورهای ماشین آالت سنگین
 1-می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه )1( :۲/۲15/000/000 ریال)دو میلی��ارد و دویست و پان��زده میلیون ریال( 

کد فراخوان:1۴۳60۴6
 2- می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه)2( : ۲/۲۹0/000/000 ری��ال )دو میلی��ارد و دویست و ن��ود میلیون ریال(

 کد فراخوان:1۴۳60۴7
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شرکت گاز استان اصفهان 

4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1۳۹۴/11/1۴
 مناقص��ه گ��ران می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر به پایگاه اط��الع رسانی الکترونیکی شرکت گ��از استان اصفهان
  ب��ه آدرس www.nigc-isfahan.ir  ،    www.iets.mporg.ir    ی��ا ب��ا شم��اره تلف��ن ه��ای 0۳1-۳6۲710۳1-5

 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

)سهامی خاص(

آیا توطئه فوتبالی عربستان علیه ایران 
خنثی می شود؟

آقای لژیونر! 
نامه های فدایت شوم، درد هندبال را دوا نمی کند
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حق تقدم در رانندگی...تجارت بوق حمام

داستان

زنگ تفریح خواندنی آیا می دانستید
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داستان کوتاه حکایت

پس��ر کوچکی وارد مغازه ای شد، جعبه نوش��ابه را به 
 س��مت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش به 
دکمه های تلفن برسدو ش��روع کرد به گرفتن شماره. 
مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد.

پسرک پرس��ید: »خانم، می توانم خواهش کنم کوتاه 
کردن چمن های حیاط خانه تان را به من بسپارید؟«

زن پاسخ داد: »کسی هس��ت که این کار را برایم انجام 
می دهد.«

پسرک گفت: »خانم، من این کار را با نصف قیمتی که 
او انجام می دهد، انجام خواهم داد.«

زن در جوابش گفت که از کار این فرد کامال راضی است.
 پسرک بیشتر اصرار کرد و پیش��نهاد داد: »خانم، من 

 پی��اده رو و جدول جل��وی خانه را هم ب��رای تان جارو 
می کنم. در این صورت شما در یکشنبه زیباترین چمن 
را در کل ش��هر خواهید داش��ت.« مجددا زن پاسخش 

منفی بود.
پس��رک در حالی که لبخندی بر لب داشت، گوشی را 
گذاشت. مغازه دار که به صحبت های او گوش داده بود 
به سمتش رفت و گفت: » پسر...، از رفتارت خوشم آمد؛ 
به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم 

کاری به تو بدهم.«
پس��ر جوان جواب داد: »نه ممنون، من فقط داش��تم 
عملکردم را می س��نجیدم. من همان کسی هستم که 

برای این خانم کار می کند.«

سه نفر زن می خواستند از سر چاه آب بیاورند.
 در فاصل��ه ای ن��ه چن��دان دور از آن ه��ا پیر مرد 
 دنیا دیده ای نشسته بود و می ش��نید که هریک از 

زن ها چه طور از پسران شان تعریف می کنند.
زن اول گفت : پسرم چنان در حرکات اکروباتی ماهر 

است که هیچ کس به پای او نمی رسد.
دومی گفت : پس��ر من مثل بلبل آواز م��ی خواند. 
هیچ کس پیدا نمی شود که صدایی به این قشنگی 

داشته باشد .
هنگام��ی که زن س��وم س��کوت ک��رد، آن دو از او 

پرسیدند :
پس تو چرا از پسرت چیزی نمی گویی؟

 زن ج��واب داد: در پس��رم چی��ز خاص��ی ب��رای 
تعریف کردن نیست. او فقط یک پسر معمولی است.

ذاتا هیچ صفت بارزی ندارد.
سه زن سطل های شان را پر کردند و به خانه رفتند.

پیرمرد هم آهسته به دنبال شان راه افتاد. سطل ها 
سنگین و دست های کار کرده زن ها ضعیف بود.

به همین خاطر وسط راه ایستادند تا کمی استراحت 
 کنند؛چون کمرهای شان به سختی درد گرفته بود. 
در همین موقع پسرهای هر س��ه زن از راه رسیدند.

پسر اول روی دست هایش ایستاد و شروع کرد با پا 

دوچرخه زدن.
زن ها فریاد کشیدند: عجب پسر ماهر و زرنگی است!

پس��ر دوم هم مانند یک بلبل ش��روع ب��ه خواندن 
 کرد و زن ه��ا با ش��وق و ذوق، در حالی که اش��ک 
در چشمان ش��ان حلقه زده بود، به صدای او گوش 

دادند.
پسر سوم به س��وی مادرش دوید. سطل را بلند کرد 

و آن را به خانه برد.
 در همین موقع زن ها از پیرمرد پرس��یدند: نظرت 

در مورد این پسرها چیست؟
پیرم��رد ب��ا تعج��ب پرس��ید: منظورت��ان ک��دام 

پسرهاست؟من که اینجا فقط یک پسر می بینم.

پسران هنرمندسنجش

در زمان های قدیم بازرگان ثروتمندی زندگی می کرد که بس��یار 
درتجارت موفق بود و پسری داش��ت که بسیار تنبل و تن پرور بود 
 و دنبال کس��ب روزی نمی رفت. تاجر دوست داش��ت به پسرش 
راه و رس��م تجارت را بیاموزد اما پس��ر هر بار طفره می رفت و می 
 گفت همه چیز را در باره تجارت می داند و تمام فوت و فن تجارت 
در این خالصه می شود که ارزان بخری و گران بفروشی و از پدرش 
خواس��ت که س��رمایه ای به او بدهد و او را با کاروان��ی به تجارت 

بفرستد.
 پدر قبول کرد و سرمایه ای به پسرش داد و تاکید کرد که حواسش 

جمع باشد و پول را از کف ندهد.
پسر قول داد که موفق ش��ود و با کاروانی راهی سفر شد. چند روز 
گذشت تا اینکه به شهری رسیدند. مردی که بوق حمام می فروخت 
توجه او را به خود جلب کرد. در شهر پسر وقتی آب حمام عمومی 
گرم می شد صاحب حمام به بلندی می رفت و بوق می زد تا مردم 
بفهمند به حمام بیایند. پسر قیمت بوق را پرسید. فروشنده گفت: 
1 سکه نقره. پسر گفت: 5 کیسه بوق حمام می خواهم و مبلغ آن را 
پرداخت و خوشحال و خندان با کاروان به شهر برگشت و نزد پدر 

رفت و گفت: یک شبه ثروتمند خواهم شد.
پدر گفت: چه تجارت کردی؟

پسر گفت: 5 کیسه بوق حمام خریدم.
 پدر فریادی زد و شکه ش��د. همه به س��متش دویدند و مادر پسر 

به پدر آب قند خورانید.
پدر که به هوش آمد با صدای ناالن گفت: آخر ای پس��ر نادان مگر 

شهر ما چند حمام دارد؟
پسر گفت: یک حمام.

پدر گفت: تا کی می خواهی صبر کنی آن بوق خراب شود؟
 از آن زمان به بع��د در مورد کس��ی که در تجارتی ض��رر می کند 

می گویند: طرف تجارت بوق حمام کرده است.

این داس��تان رو دوس��تم برام تعریف ک��رده و قس��م می خورد که 
واقعیه:دوس��تم تعریف می کرد که یک ش��ب موقع برگشتن از ده 
پدری تو ش��مال طرف اردبیل، جای این که از جاده اصلی بیاد، یاد 
باباش افتاده که می گفت؛ جاده قدیمی با صفا تره و از وسط جنگل 

رد میشه!
این طوری تعریف می کنه: م��ن احمق حرف باب��ام رو باور کردم و 
پیچیدم تو خاکی، ٢٠ کیلومتر از جاده دور شده بودم که یهو ماشینم 
خاموش شد و هر کاری کردم روشن نمیشد. وسط جنگل، داره شب 
میشه، نم بارون هم گرفت. اومدم بیرون یکمی با موتور ور رفتم دیدم 
نه می بینم، نه از موتور ماشین سر در می ارم! راه افتادم تو دل جنگل، 
راست جاده خاکی رو گرفتم و مس��یرم رو ادامه دادم. دیگه بارون 
حسابی تند شده بود. با یه صدایی برگشتم، دیدم یه ماشین خیلی 
 آرام و بی صدا بغل دستم وایس��اد. من هم بی معطلی پریدم توش.

این قدر خیس شده بودم که به فکر این که توی ماشینو نیگا کنم هم 
نبودم. وقتی روی صندلی عقب جا گرفتم، سرم رو آوردم باال واسه 

تشکر، دیدم هیشکی پشت فرمون و صندلی جلو نیست!!!
خیلی ترسیدم. داشتم به خودم می اومدم که ماشین یهو همون طور 
بی صداراه افتاد. هنوز خودم رو جفت و جور نکرده بودم که تو یه نور 

رعد و برق دیدم یه پیچ جلومونه!
تمام تنم یخ کرده بود. نمی تونس��تم حتی جیغ بکشم. ماشین هم 
همین طور داش��ت می رفت طرف دره. تو لحظه های آخر خودم رو 

به خدا این قدر نزدیک دیدم که بابا بزرگ خ��دا بیامرزم اومد جلو 
چش��مم. تو لحظه های آخر، یه دس��ت از بیرون پنجره، اومد تو و 
فرمون رو چرخوند به سمت جاده. نفهمیدم چه مدت گذشت تا به 
خودم اومدم، ولی هر دفعه که ماشین به سمت دره یا کوه می رفت، 
یه دست می اومد و فرمون رو می پیچوند. از دور یه نوری رو دیدم و 

حتی یک ثانیه هم تردید به خ��ودم راه ندادم. 
در رو باز کردم و خودم رو انداختم بیرون. این 

قدر تند می دویدم که هوا کم آورده بودم.
 دوی��دم ب��ه س��مت آب��ادی ک��ه ن��ور ازش 

می اومد. رفت��م توی قه��وه خونه و 
ولو شدم رو زمین، بعد از این که به 
هوش اومدم جریان رو تعریف کردم. 

وقتی تموم ش��د، تا چن��د ثانیه 
هم��ه س��اکت بودند، یه��و در 

قه��وه خونه ب��از ش��د و دو نفر خیس 
 اومدن تو، یکیشون داد زد: ممد نیگا! 
این هم��ون احمقی��ه ک��ه وقتی ما 

داش��تیم ماش��ینو ه��ل 
می دادیم سوار 

ماشین ما 
شده بود.

 اگه ش��ما ه��م ج��زء اون دس��ته اف��رادی هس��تین ک��ه عالقه و 
هیجان زیادی برای بازیگری و هنرپیش��گی دارین و باورتون اینه 
که با توجه به عالقه ای که دارین، می تونین توی این عرصه رشد و 
پیشرفت قابل توجهی کنین و حتی ستاره بشین براتون یه پیشنهاد 

خوب دارم. 
یه فرصت فوق العاده ارزش��مند که می تونه زندگ��ی تون رو زیر و 

رو کنه. 
این یه پیشنهاد عالیه، برای اونایی که همیشه دنبال یه آشنا یا پارتی 
بودن که دست شون رو توی دست یه تهیه کننده خوب بذاره و اون 
تهیه کننده هم بهش��ون میدون بازی بده، اما متاسفانه نه آشنایی 

سراغ داشتن و نه پارتی. 
 باید خوشحال باشین که ش��ما هم می تونین به آرزوتون برسین و 

به نقش آفرینی بپردازین.
یه تهیه کننده عالی و مهربون به همه شما لطف کرده و یه نقش اول 

خوب بهتون داده. 
 طبیعیه که اگ��ه بتونی��ن از فرصتی ک��ه در اختیارتون گذاش��ته 
 می ش��ه خ��وب اس��تفاده کنی��ن و نمای��ش در خور تحس��ینی 
 داش��ته باش��ین ب��ه زودی ب��ه ش��هرت و ث��روت و محبوبی��ت 

می رسین. 
توی فیلمی که به ش��ما برای بازیگری پیشنهاد می شه باید بتونین 

دو نقش اصلی و متفاوت رو بازی کنین. 

در نقش اول به شما موقعیت ها و امکانات رفاهی، مادی و غیر مادی 
خوبی داده می ش��ه و توی این موقعیت باید نقش کس��ی رو بازی 
کنین که واقعا از عمق وجود قدردان و سپاسگزار این امکاناته، دچار 
 غفلت و غرور نمی ش��ه و از این امکانات برای رشد خودش و کمک 

به دیگران بهره می بره. 
 در نقش دوم که باید بازی کنین ش��ما رو در یک ش��رایط س��خت 
 و ناگ��وار و رنج آور ق��رار می��دن و در ای��ن موقعیت بای��د به طور 
 کام��ال طبیع��ی و واقعی، ف��ردی صب��ور، بردب��ار و با اس��تقامت 

باشین. 
هرگز نباید از وضعیت تون ش��کایت و گله من��دی کنین و آه و ناله 

سر بدین. 
اطمینان داشته باشین در صورتی که فقط همین دو نقش رو عالی 
 و برجس��ته بازی کنین به همه اون چیزهایی که آرزوی رس��یدن 

به اونها رو دارین می رسین. 
تهیه کنن��ده و کارگ��ردان این فیل��م خداونده، لوکیش��ن و محل 
اصلی دنیاست و داستان فیلم ماجراهایی اس��ت که به طور واقعی 
در زندگیت��ون رخ میده که گاهی موافق میل ش��ما و گاهی خالف 

انتظارتونه. 
در صورتی قبولی در این تست بازیگری، شهرت و محبوبیت و ثروت 

غیر قابل توصیفی را در بهشت تجریه می کنین. 
آماده، صدا، دوربین، حرکت... 

اول کار واسه جلو پنجره
یه نعل اسب عالی یادت نره

یه وخ خیال نکن حاجیت جواده
اون ور دنیا بد نظر زیاده

تسبیحتو بپیچ بدور شصتت
موبایلتم در آر بگیر تو دستت

رعایت حق تقدم بده
گازو بگیر به هچکی ام راه نده

با هر کی خواس جلو بیفته لج کن
برو جلوش فرمونو فوری کج کن
یه دفه مثل اسب وحشی رم کن

روی تموم آدما رو کم کن
همیشه دوبله واستا راهو سد کن

افسر اگه نبود چراغو رد کن
سبقتو هر جور که دلت خواس بگیر

از چپ اگه مشکله از راس بگیر
تا می بینی راه نمیرن جماعت

الیی بکش برو باند سرعت
نذار کسی تورو معطل کنه

هیچکی نباید با تو کل کل کنه
پشت چراغ اگه جلوت واستادن
چراغ که سبز شد یهو بوق بزن

تموم آدما به جز تو خلن
نمیدونن چراغ چیه منگلن

همه به جز تو دست و پا چلفتن
بوق نزنی ممکنه راه نیفتن

راستی کمربندت�و هیچوخ نبند
محل نده به این چیزای چرند

شما هم می تونین به آرزوتون برسین توهم

آیا می دانس��تید که پنیر پفک اغل��ب پنیر تلخ 
)پنیر فاس��د( و گندیده تاریخ مصرف گذش��ته 

می باشد ؟
آیا می دانستید که بهترین روغن، روغن حیوانی 
اس��ت. روغن کنجد و زیتون هم بهترین روغن 

گیاهیست ؟
 آیا م��ی دانس��تید که بهتری��ن نان، ن��ان های 

سبوس دار است مثل نان سنگک ؟
آیا می دانستید که گربه ها معموال ۶۶ روز از عمر 

خود را صرف خواب می کنند ؟
آیا می دانس��تید که توپ گلف به طور متوسط 

دارای ۳۳۶ فرورفتگی است ؟
آیا می دانستید که آب گرم، سریع تر از آب سرد 

یخ می زند ؟
آیا می دانس��تید که به طور میانگی��ن مردم از 

عنکبوت بیشتر می ترسند تا از مرگ ؟

آیا می دانس��تید که حلزون می تواند س��ه سال 
بخوابد ؟

آی��ا م��ی دانس��تید ک��ه اگ��ر جمعی��ت چین 
 در یک ص��ف مقابل ش��ما راه برون��د، این صف 
به خاطر س��رعت تولی��د مثل هی��چ وقت تمام 

نخواهد شد ؟
آیا می دانستید که ملت آمریکا به طور میانگین 

روزانه ۷۳ هزار مترمربع پیتزا می خورند؟
آیا می دانستید که چشم های شترمرغ از مغزش 

بزرگ تر است ؟
آیا می دانس��تید ک��ه گربه ها م��ی توانند بیش 
 از یکص��د صدا ب��ا حنجره خ��ود تولی��د کنند، 

در حالی که سگ ها کمتر از ده صدا ؟
آیا م��ی دانس��تید که تع��داد چین��ی هایی که 
انگلیس��ی بلدند از تع��داد آمریکای��ی هایی که 

انگلیسی بلدند، بیشتر است ؟

 - اگر می خواه��ی محال ترین اتف��اق زندگیت 
رخ دهد باور محال بودنش را عوض کن...

- احس��اس خود را به کس��انی که دوست دارید 
بیان کنید؛ آنها از احس��اس ش��ما خبر ندارند و 

دوست دارند آن را بشنوند... 
- گاهی خودت را هرس کن؛ 
شاخه های اضافیت را بزن. 

 فکرت را س��بک ک��ن ت��ا بتوانی رش��د کنی و 
به آرامش برسی. 

- گاهی اوق��ات فقط یک لبخن��د واقعی، یا یک 
تعریف می تواند روح انسان را تا ارتفاع جدیدی 

باال ببرد. 
مهربانی رایگان است اما با ارزش. 

 - زندگ��ی ک��ن، حت��ی اگ��ر بهتری��ن هایت را 
از دست داده ای. 

زیرا این زندگی کردن اس��ت ک��ه بهترین های 
دیگر را برایت می سازد... 

- از سر کویت گذری بود مرا... 
در نگهت عشق چون اثری بود مرا... 
رخصت دیدار را به انتظار مکشان... 

چشم در راه توام صبر و قرار نیست مرا... 
 احم��ق ش��دن از آنجایی ش��روع می ش��ود که 

می گویی این یکی با بقیه فرق دارد...

تفاوت ذهن زنان و ذهن مردان 
- ذهن زنان و ذه��ن مردان، تفاوت ه��ای زیادی دارد. 
آدم های موفق س��عی می کنند ای��ن تفاوت های را به 
 رسمیت بشناس��ند و در زندگی حواس ش��ان به این 
تفاوت ها باش��د. یکی از این تفاوت ه��ای مهم » دیوار 
حائل « است. همسران بهتر اس��ت با این تفاوت مهم 
آشنا شوند چرا که بسیاری از دعواها و اختالفات ریشه 

در این تفاوت دارد. 
- در ذهن مردها، بین فضای زندگی خانوادگی و فضای 
کاری، یک دیوار حائل وجود دارد. معنایش این است که 
وقتی مردی در محیط کارش هس��ت، فقط در محیط 
کارش هس��ت! یعنی نمی تواند در همان زمان نسبت 
به خانواده واکنش عاطفی داش��ته باش��د و مثال وقتی 
همس��رش به او زنگ می زند، نمی توان��د همانند یک 

شوهر مهربان با او مکالمه کند. 
 - حت��ی وقتی یک م��رد در خان��ه مش��غول کارهای 

اداری اش هست، باز سر و کله این دیوار پیدا می شود 
و بین کار و خانواده اش حائل می ش��ود. بدین ترتیب 
وقتی سر او در پوشه های اداری اس��ت یا در رایانه اش 
پیگیر امور کاری اش اس��ت، نمی توان��د نقش پدر یا 
همس��ر را به خوبی ایفا کند و همه اش هم تقصیر آن 

دیوار حائل است. 
- در ذهن زن��ان اما خبری از دیوار حائل نیس��ت. یک 
 زن برخالف مرد، این توانای��ی را دارد که همزمان کار 
اداری اش را انجام دهد و همزمان همسر و مادری باشد 
که گویا کار اداری ندارد. در واقع ذهن زنان به آنها اجازه 
می دهد که در آن واحد، دو نقش کاری و خانوادگی را 

مدیریت کنند. 
- به طور خالص��ه، مردها در ذهن خ��ود، یک اتاق کار 
دارند و یک اتاق خانواده، اما زنان یک اتاق بزرگ دارند، 

اتاق کار و خانواده. 
                                                                                               ادامه دارد...
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اخبار ویژهاخبار کوتاه 

فرمان��ده انتظام��ي بروج��رد از دستگي��ري کالهبردار ي��ک ميليارد 
 و500 ميلي��ون ريالي ک��ه از اعتق��ادات مذهبي م��ردم سوءاستفاده 

مي کرد، خبر داد.
 سرهنگ عليرضا دلي��ري گفت: به دنب��ال درياف��ت اطالعاتي مبني 
بر اين ک��ه خانمي، اق��دام به کالهب��رداري تحت عن��وان پيش بيني 
 حوادث مي کند، موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران آگاهي 

اين فرماندهي قرار گرفت. 
فرمانده انتظامي بروجرد تصريح کرد: در بررسي به عمل آمده مشخص 
شد، اين کالهبردار از طريق ارتباط تلفني با شهروندان و با چرب زباني 
طرح دوستي ريخته و با معرفي خود به عنوان فردي خيرخواه و معتقد 
به اعتقادات مذهبي که ق��ادر به پيش بيني ح��وادث ناگوار همچون 
تصادف و ساير حوادث است و مي تواند از وقوع آن ها جلوگيري کند، 

اقدام به کالهبرداري مي کرده است.
وي اظهارداشت: ماموران پليس آگاهي بروجرد با فعاليت هاي اطالعاتي 
و هماهنگي با مقام قضايي، متهمه را در سطح شهرستان شناسايي و در 

يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.
دليري با بي��ان اين که متهمه در بازجويي به عم��ل آمده به جرم خود 
 اعتراف کرد، خاطرنش��ان ک��رد: وي از اين طريق مبلغ ي��ک ميليارد 

و 500 ميليون ريال در بروجرد و بهبهان کالهبرداري کرده است.
فرمانده انتظامي بروجرد گفت: متهمه با قرار صادره روانه زندان شد.

تبهکاری که در پوشش مغازه اسباب ب��ازی فروشی اقدام به توزيع 
سالح گرم در سطح شهر تهران می ک��رد،  توسط پليس شناسايی و 

دستگير شد.
چندی پيش ماموران پايگاه پنجم پليس امنيت عمومی تهران بزرگ 
متوجه شدند فردی بنام » منصور« در محدوده سه راه آذری در يک 
مغازه اسباب بازی فروشی اقدام ب��ه نگهداری و فروش سالح گرم و 

تجهيزات نظامی می کند.
ماموران پليس ته��ران پس از جمع بندی اطالع��ات، شب گذشته 
به محل مورد نظر اعزام و با انجام تش��ريفات قضايی و طی بازرسی 
از مغازه مورد نظر در نهايت تعداد چه��ار قبضه سالح کلت کمری 
جنگی به همراه 3 دستگاه بی سيم و تعداد 13 عدد باتری بی سيم 

دستی را کشف و ضبط کردند.
سرهنگ عليرضا لطفی، ريي��س پليس امنيت عمومی تهران بزرگ 
با اعالم اين خبر، افزود: در اين راست��ا متهم اصلی به نام » منصور« 
دستگير و به پايگاه پنجم پليس امنيت عمومی تهران بزرگ انتقال 

داده شد.

فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر استان اصفهان گفت: فردی که 
اقدام به توزيع سيگارهای خارجی قاچاق در اصفهان می کرد، دستگير و 

75 هزار نخ سيگار از خودروی وی کشف شد.
سرهنگ خس��رو احمدي اظهار ک��رد: ماموران پلي��س امنيت عمومي 
شهرستان خمينی شه��ر اصفهان از اق��دام يک نف��ر درخصوص توزيع 
گست��رده سيگ��ار خارج��ي قاچاق توس��ط ي��ک دستگاه خ��ودروی 
 پرايد باخب��ر شدند و رسيدگ��ي به موض��وع را در اولويت ک��اري خود 

قرار دادند.
وی افزود: متهم پس از هماهنگي با مقام قضايي و انجام يک سري کارهاي 

تخصصي، هنگام توزيع سيگارها دستگير شد.
 فرمان��ده انتظامي شهرست��ان خميني شه��ر تصريح ک��رد: در بازرسي 

از خودروي متهم، تعداد 75 هزار و 800 نخ سيگار قاچاق کشف شد.
احمدی خاطرنشان کرد: در اين زمينه پرونده تشکيل و متهم برای سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شد.
وی با اشاره به اينکه پليس ب��ا قاچاقچيان کاال برخ��ورد قاطع و قانوني 
خواهد ک��رد، خطاب به شهرون��دان گفت: درصورت مش��اهده هرگونه 
 موارد مش��کوك موارد را از طريق شم��اره تلفن110 ب��ه پليس اطالع 

دهيد.

دختري 16 ساله که اقدام به سرقت از حساب بانکي يکي از شهروندان کرده 
بود، توسط ماموران پليس فتاي استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.

 سرهنگ جهانگير کريم��ی اظهار کرد: در پي شکايت يک��ي از شهروندان 
مبني ب��ر اينکه مبلغ ش��ش ميليون ري��ال به صورت اينترنت��ي از حساب 
 وی سرقت شده است، بررس��ي موضوع در دستور کار مام��وران پليس فتا 

قرار گرفت.
وی افزود: ب��ا توجه به نوع سرقت ک��ه به صورت اينترنتي انج��ام شده بود، 
کارشناسان پليس فتا ب��رای شناسايي مجرم تحقيقات خ��ود را در فضاي 

مجازي آغاز کردند و در نهايت متهم شناسايی و به پليس فراخوانده شد.
مع��اون اجتماعی فرمانده��ی انتظامی است��ان اصفهان با اش��اره به اينکه 
 اين سارق اينترنت��ی يک دختر 16 ساله و از اقوام شاک��ی بود، افزود: متهم 
پس از اينکه با مدارك و مستندات پليس روبرو شد صراحتا به بزه انتسابی 

اقرار کرد.
کريم��ی تصريح ک��رد: ماجرا از اي��ن قرار بود ک��ه متهم از اعتم��اد شاکي 
 سوء استفاده کرده و با سرق��ت اطالعات بانک��ي وي، از حسابش برداشت 

کرده بود.
معاون اجتماع��ی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ب��ه شهروندان تاکيد 
کرد: به هيچ وجه کارت خود را براي انجام ام��ورات بانکي نزد ديگران قرار 
ندهيد و در صورتی که مجب��ور به اين کار شديد نسبت ب��ه تغيير رمزهاي 

بانکي خود اقدام کنيد.

در اثر واژگوني يک دستگاه سواري پرايد در محور اصفهان- دهاقان 
يک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر مجروح شدند.

 سرهن��گ غالمرضاشهرياري ريي��س مرکز اط��الع رساني پليس 
اصفه��ان، گفت: ماموران پلي��س راه دهاق��ان از واژگون شدن يک 
دستگاه سواري پرايد در محور اصفهان - دهاقان با خبر که بالفاصله 
به محل حادثه اعزام شدند. وي ادامه داد: در اثر اين حادثه يک نفر از 
سرنشينان اين خودرو جان خود را از دست داده و راننده و سرنشين 
ديگر به شدت مجروح شدن��د. سرهنگ شهري��اري اظهار داشت: 
کارشناسان پليس راه عل��ت وقوع اين حادث��ه را تخطي از سرعت 
مطمئنه و عدم توانايي راننده در کنترل وسيله نقليه اعالم کرده اند.

رييس مرکز اط��الع رساني پلي��س اصفهان در پاي��ان از رانندگان 
خواست: با سرعت مجاز و مطمئنه حرکت کني��د و از تغيير مسير 

ناگهاني بپرهيزيد.

 رييس مرک��ز اطالع رسان��ي پليس است��ان اصفه��ان از دستگيري 
سه سوداگر مرگ و کش��ف س��ه کيلوگ��رم ترياك از کي��ف يکی از 

سرنشينان خودروی ليفان در جاده حسن آباد خبر داد.
 سرهنگ غالمرضا شهرياري اظهار کرد: ماموران يکي از کالنتري هاي 
اصفهان هنگام کنترل خودروهاي عبوري در جاده رامشه - حسن آباد 
 به يک دستگاه سواري ليفان مش��کوك شدند و آن را متوقف کردند.

وي افزود: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور، مقدار 3 کيلوگرم 
 ترياك از کيف سرنش��ين خودرو ک��ه يک خانم بود کش��ف کردند.

 رييس مرک��ز اطالع رسان��ي پليس است��ان اصفهان تصري��ح کرد: 
اين خودرو داراي سه سرنش��ين بود که هر سه نفر برای سير مراحل 
قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند. شهرياری خاطرنش��ان 
 کرد: پليس در راستاي وظايف خويش با سوداگران مرگ و قاچاقچيان 

مواد مخدر مبارزه خواهد کرد و اجازه جوالن به آنها نمي دهد.

 دستگيري کالهبردار ميلياردي
 با عنوان پيش بيني حوادث آینده

فروش سالح 
در مغازه اسباب بازی فروشی

فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر:

توزیع کننده سيگارهای خارجی قاچاق 
در اصفهان دستگير شد

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان گفت:

دختر 16 ساله، سارق حساب بانکی 
یکی از اقوامش بود

واژگوني پراید یك کشته 
و دو مجروح برجاي گذاشت

 کشف سه کيلوگرم تریاک 
از کيف دستی سرنشين ليفان 

پليس رشوه 450 ميليون ریالی سوداگران مرگ را رد کرد مرگ مشکوک پيرمرد هنگام مشاجره با مرد جوان

 ريي��س بازرس��ی پلي��س ته��ران گف��ت: مام��وران 
وظيفه شن��اس پليس مبارزه با مواد مخدر پيش��نهاد 
رشوه450 ميلي��ون ريالی از بان��د سوداگران مرگ را 
رد کردند.سرهنگ سيد جعف��ر حسينی گفت: در پی 
آگاه��ی ماموران پايگاه شش��م پليس مب��ارزه با مواد 
مخدر تهران بزرگ از فعاليت يک باند گسترده توزيع 
مواد افيونی در محدوده اتوبان محالتی، پرونده ای در 
اين رابطه تش��کيل و رسيدگی به موض��وع در دستور 
کار قرار گرفت. وی ادام��ه داد: در بررسی های صورت 
گرفته مشخص شد اعضای اين باند متشکل از پنج مواد 

 فروش سابقه دار به سرکردگی فردی به نام »يعقوب« 
در مح��دوده اتوبان محالت��ی در امر توزي��ع گسترده 

شيشه بين افراد معتاد فعاليت دارند. 
حسينی تصريح کرد: با تجميع اطالعات به دست آمده، 
ماموران پايگاه ششم، محدوده فعاليت متهمان را تحت 
نظر گرفتند تا اينکه موفق شدند صبح روز جمعه )دوم 
بهمن ماه( تمامی اعضای اي��ن باند را در حين فعاليت 
مجرمان��ه دستگي��ر و در بازرسی از آن��ان 163 گرم 
 شيشه، 100 عدد پايپ، دو دستگاه ترازو، يک دستگاه 

پول شمار و دو دستگاه خودرو کشف و توقيف کنند. 
رييس بازرسی پليس پايتخ��ت تصريح کرد: متهمان 
 پ��س از دستگيری ب��ه همراه م��واد مکش��وفه برای 
بازجويی های فن��ی و تحقيقات بيش��تر در خصوص 
ديگر جراي��م احتمالی به پايگاه شش��م پليس مبارزه 
با مواد مخدر پايتخت منتقل شدند اما در طول مسير 
سوداگران ب��ه منظور فرار از دست قان��ون به ماموران 
مبلغ 450 ميليون ريال رشوه پيشنهاد دادند که ضمن 
 رد اين مبلغ رش��وه، ضمن صورتجلس��ه وجه مذکور 

در پرونده، متهمان را تحويل قانون دادند.

مرد سالخورده هنگام مش��اجره با م��رد جواني بر سر 
پارك خودرو جان خود را از دست داد.

 بازپرس ويژه قتل از دادسراي جنايي تهران با تماس 
 تلفن��ي ماموران از مرگ مش��کوك م��رد 60 ساله اي 
در يکي از خيابان هاي جنوب شه��ر با خبر و در محل 

حاضر شد. 
 بررسي ها نش��ان داد لحظاتي قبل م��رد جواني به نام 
ايمان خودرواش را جل��وي در پارکينگ خانه مرد 60 
ساله اي به نام شاپور پارك کرده و همين موضوع باعث 
مش��اجره لفظي آنها شده بود که در جريان آن شاپور 

سکته و فوت کرده است.
 در حالي که ب��ه گفته شاهدان اي��ن دو نفر با يکديگر 
کتک کاري کرده بودند، ايمان در بازجويي ها درگيري 
فيزيکی با مرد فوت شده را انکار کرد و گفت: قرار بود 
من به همراه پدر و برادرم ب��راي انجام کاري به بيرون 
برويم به همين دليل با خودروام به دنبال پدر و برادرم 
آمدم.  داخل کوچه خيلي دنبال جاي پارك گشتم، اما 
پيدا نکردم تا اينکه خ��ودروام را جلوي پارکينگ اين 
مرد براي دقايقي پارك ک��ردم و به دنبال پدر و برادرم 

رفتم. وقتي به سراغ خ��ودروام آمدم ب��ا شاپور که به 
شدت عصباني بود، روبرو ش��دم.  او از اينکه خودروام 
 را جلوي در پارکينگش پارك کرده بودم با تندخويي 
 به من اعتراض کرد که درگي��ري لفظي ما شروع شد. 
ما با هم مش��اجره مي کردي��م که او دست��ش را روي 
قلبش گذاشت و ناگهان نقش بر زمين شد و متاسفانه 

فوت کرد. 
يکي از شاهدان گفت: شاپ��ور قصد داشت خودرواش 
را از داخ��ل پارکينگ خان��ه اش بيرون بي��اورد که با 
 اين خودرو جل��وي در پارکينگ خان��ه اش روبرو شد. 
او دقايقي بعد راننده خودرو را پيدا کرد و با هم درگير 
شدند. آنها ابتدا با هم مش��اجره لفظي کردند، اما بعد 
 کتک کاري هم کردن��د که ناگهان او ب��ه زمين افتاد. 

بعد از آن ما بالفاصله به اورژانس خبر داديم.
 عوام��ل اورژانس وقتي رسيدند، اع��الم کردند شاپور 
فوت کرده است. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين 
حادثه جسد مرد فوت شده ب��راي انجام آزمايش هاي 
الزم و مشخص شدن علت اصلي مرگ به دستور قاضي 

منافي آذر به پزشکي قانوني منتقل شد.
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جانش��ين فرمانده انتظام��ي استان ب��ا اشاره 
به پيچيده ش��دن جرايم و حرف��ه اي تر شدن 
مجرمان بر لزوم اهتم��ام پليس به رويکردهاي 

علمي در برقراري امنيت تاکيد کرد.
سرهن��گ حسي��ن حسي��ن زاده، در همايش 
بررسي صحنه جرم با اشاره ب��ه پيچيده شدن 
جرايم و حرفه اي شدن مجرم��ان گفت: امروز 
مجرمان باه��وش، تحصيل ک��رده و از ظرفيت 
جنايي بااليي برخوردارند و حتي برخي از آنها 
ضريب هوشي بي��ش از130 داشت��ه و در حد 

نابغه هستند.
 وي ب��ه کالهب��رداري نيجري��ه اي ب��ه عنوان 
نمونه اي از جرايم پيچيده امروز ياد کرد و اظهار 
داشت: وقتي ف��ردي در يک کش��ور آفريقايي 
از تاج��ري اصفهان��ي تنه��ا با ي��ک کليک در 
محيط فض��اي مجازي کالهب��رداري مي کند 
يا با مجرماني روب��رو مي شويم ک��ه در استان 
ما مرتکب جرم ش��ده و با تندتري��ن خودروها 
 ظ��رف 10 ساعت خ��ود را به مرز م��ي رسانند 
متوجه می شويم که مرزها براي مجرمان ديگر 

معنا و مفهوم ندارد.

وي ب��ا بي��ان اينک��ه در چنين دنياي��ي پليس 
نيازمند رويکرده��اي علمي در برقراري امنيت 
است عنوان داشت: ام��روز مقوله پليس علمي 
يکي از مباح��ث گسترده اي است ک��ه در دنيا 
مطرح مي شود و اين عل��م و تحقيق و پژوهش 
 است که تعيين مي کند پلي��س چگونه باشد، 
در مديري��ت افکار عمومي چگون��ه رفتار کند، 
ساختار و ساختمان هاي��ش را چطور طراحي 
کند و از چه راه ها و روش هايي براي کشف جرم 

استفاده کند.
 سرهن��گ حسي��ن زاده تصري��ح ک��رد: امروز 
در يگان ويژه که يکي از سخت ترين بخش هاي 
نيروي انتظامي است مرکز تحقيقات کاربردي 
تاسيس شده و در آنجا هم در خصوص مديريت 
خشم، کنترل اجتماعات و اغتشاشات از علم و 

تحقيق بهره گرفته مي شود.
جانش��ين فرمانده انتظامي است��ان، استراتژي 
 و چش��م ان��داز پلي��س آگاه��ي ب��ه عن��وان 
تخصصي ترين پليس کشور را علمي شدن آن 
در منطقه عنوان کرد و افزود: خوشبختانه امروز 
تا حدودي به اين مهم دست يافته ايم و بسياري 

از فن��اوري هاي نوين��ي که حتي کش��ورهاي 
ديگر منطق��ه از آن برخوردار نيستن��د را ما با 
استفاده از علم و توانايي دانشمندان کشورمان 
در اختيار داريم. وي با بيان اينکه امروز اگر در 
بررسي صحنه جرم اث��ري از مجرمان به دست 
 نيايد با فناوري هاي نويني که در اختيار داريم 
مي توانيم مجرمان را در کمترين زمان دستگير 
کنيم، گف��ت: به عن��وان مثال پلي��س آگاهي 
 استان يکي از بانده��اي سارقان مسلحي که در 
 سرق��ت ه��اي خ��ود صورتش��ان را کام��ال 
 مي پوشاندن��د و هيچ رد و اث��ري از خود به جا 
 نم��ي گذاشتن��د را توانس��ت ب��ا استف��اده از 
توانايي هاي علمي خ��ود شناسايي و دستگير 
کند.سرهن��گ حسين زاده آماره��ا و اطالعات 
پلي��س را دقي��ق و ب��دون نقص عن��وان کرد 
 و گفت: ام��روز با افتخ��ار اعالم م��ي کنيم که 
توانمندي هاي فوق العاده اي در پليس آگاهي 
استان وجود دارد که هم کارشناسان دادگستري 
و هم ساير دستگاه ها مي توانند از اين توانايي ها 
استفاده کرده و با اطمينان خاطر به اطالعات، 

مدارك و آمارهاي پليس استناد کنند.

لزوم رويکردهاي علمي پليس در برقراري امنيت

پسر جوانی که خاله خود را با ضربه چاقو به قتل رسانده بود در اولين اعتراف 
مدعی شد، شب جنايت شيشه مصرف کرده است.

 دی ماه امسال از طريق مرکز فوريت های پليس��ی 110، وقوع جنايتی در 
 زي��ر زمين ي��ک ساختمان مسکون��ی )مح��ل زندگی مقتول��ه و پسرش( 
 در ميدان امام حسي��ن، خيابان اقبال��ی، خيابان ثارا... ب��ه کالنتری 128 

تهران نو اعالم شد.
با حضور ماموران کالنتری در محل و انجام بررسی های اوليه مشخص شد 
مقتوله بنام »سوسن . ب« )36 ساله( بر اثر ضربات جسم تيز به ناحيه گردن 
به قتل رسيده و فرزن��د وی به نام »شايان . ع« )8 سال��ه( نيز بر اثر ضربات 
 مش��ابه به ناحيه گردن مجروح شده که بالفاصله جه��ت اقدامات درمانی 

به بيمارستان منتقل می شود.
با تش��کيل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه 
هش��تم دادسرای امور جنايی تهران، پرونده در اختيار اداره دهم ويژه قتل 

پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقيقات اوليه از محل جنايت مشخص شد که مقتوله به همراه فرزندش 
 )شايان( و خواهرزاده اش بن��ام »شهاب . ت« )20 ساله( ب��ه تهران آمده؛ 
که به صورت موقت در محل جنايت اقامت پيدا کرده بودند تا محل مناسبی 

برای زندگی، از سوی بنگاه امالك برای آنها پيدا شود.
 شاگرد بنگ��اه مسکن که نسب��ت به اسک��ان موقت مقتول��ه و همراهانش 

در زيرزمين محل سکونتش اقدام کرده بود، به کارآگاهان گفت: حدود10 
 روز پيش مقتوله ب��ه همراه پسر و خواهرزاده اش به بنگ��اه مراجعه کرد اما 
 با توجه به پول وديعه اندکی که داشت از من خواس��ت تا محل مناسبی را 
با حداقل کرايه ب��رای آنها پيدا کنم؛ آنها مکانی را ب��رای زندگی نداشتند و 
به همين علت به آنها اجازه دادم تا به صورت موقت در زير زمين خانه مان 

زندگی کنند تا بتوانم برای آنها مکان مناسبی را پيدا کنم.
وی در خصوص نحوه کشف جسد مقتوله نيز گفت: پس از چند روز پيگيری، 
 سرانج��ام توانستم مک��ان مناسبی را ب��رای مقتوله پيدا کن��م؛ روز حادثه 
برای دادن خبر پيدا شدن خانه به پشت در اتاقی آمدم که مقتوله به همراه 
پسر و خواهرزاده اش در طی آن چند روز آنجا بودن��د؛ چندين بار مقتوله، 
پسرش و نهايتا خواهرزاده اش را صدا کردم اما صدايی نيامد. اين در حالی 
بود که کفش های مقتوله مقابل در ورودی قرار داشت؛ آرام آرام در حالی که 
همچنان مقتوله و پسرش را صدا می کردم وارد اتاق شدم که ناگهان چشمم 

به پتويی افتاد که بر روی مقتوله و پسرش قرار داشت. 
ابتدا تصور کردم که آنها در حال استراحت هستند اما با کمی دقت متوجه 
خون آلود بودن پتو شدم. پتو را که کنار زدم متوجه شدم که مقتوله از ناحيه 
 گردن دچار جراحت های شدي��دی شده ! » شايان« ني��ز همانند مادرش 
از ناحيه گلو دچار جراحت شديدی شده بود اما او هنوز بيهوش نش��ده بود 
و تنها توانست يک جمله بگويد: عمو، »شهاب« مادرم را کشت و پس از آن 
بيهوش شد. من نيز با ديدن اين صحنه بالفاصله با شماره 110 تماس گرفته 

و موضوع را به پليس خبر دادم.
با شناسايی خواهرزاده مقتوله به عنوان عامل جناي��ت، بالفاصله اقدامات 
پليسی جهت دستگيری وی آغاز شد؛ در همان تحقيقات مقدماتی مشخص 

شد که شهاب پس از ارتکاب جنايت، تهران را به مقصد شهريار ترك، يک روز 
را در منزل يکی از بستگان گذرانده و از آنجا به محل سکونت خانواده اش در 
شهرستان »بيران شهر« )از شهرهای استان لرستان( رفته اما پس از اطالع 

از خبر زنده بودن پسرخاله اش )پسر مقتوله( مجددا متواری شده است.
 سرانجام با اقدامات گست��رده پليسی و همچنين آم��وزش خانواده متهم، 
متهم روز سوم بهمن در خيابان 15 خرداد دستگير و جهت انجام تحقيقات 

به پليس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
متهم در اظهارات اوليه مدعی شد که پيش از ارتکاب جنايت شيشه مصرف 

کرده و در زمان ارتکاب جنايت، در حالت طبيعی قرار نداشته است.
وی گفت: برادر کوچکترم در حدود20 روز پي��ش از جنايت در يک حادثه 
تصادف رانندگی فوت کرد و از آن زمان من شروع به مصرف شيشه کردم. 
شب جنايت، پس از مصرف شيش��ه به خانه آمدم؛ داخل ات��اق دو نفر را به 
 شکل » حيوان« دي��دم که از خود ص��دای عجيبی در م��ی آوردند! وقتی 
به باالی سر آنها رسيدم، ناگهان آنها به سم��ت من حمله ور شدند. من نيز 
با چاقو ضرباتی به آنها زدم. زمانی که به حال طبيعی خود بازگشتم متوجه 
شدم که خاله و پسرخاله ام را کش��ته ام که بالفاصله پس از پوشاندن بدن 
آنها، از محل متواری شدم. سرهنگ کارآگاه آريا حاجی زاده، معاون مبارزه 
با جرايم جنايی پليس آگاهی تهران بزرگ با اعالم اين خبر، افزود: در حال 
حاضر تحقيقات در خصوص اي��ن پرونده در مراحل مقدمات��ی قرار دارد و 
کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی در حال تکميل تحقيقات و انجام اقدامات 
پليسی جهت شناسايی انگيزه واقعی جنايت هستن��د؛ متهم پرونده نيز با 
 قرار بازداشت موقت و جهت انجام مراحل قانونی در اختيار اداره دهم ويژه 

قتل پليس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

قاتل شيشه ای:

خاله ام را حيوان دیدم کشتمش! 



رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله :
فرزنــدان خــود را بــه كســب ســه خصلــت 
تربيــت كنيــد: دوســتى پيامبرتان، دوســتى 

خاندانش و قرائت قرآن.
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صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
    دوشنبه / 5 بهمن   1394 /14 ربيع الثانى 1437
 شماره 1786 / 16صفحه | قيمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى ، اقتصادى و ورزشى 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

آگهـى مـزايده عمـومى امـوال غيـرمنقول
مديريت شعب بانك كشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك مشروحه ذيل را از طريق برگزارى مزايده عمومى به شرح مندرج در جدول ذيل به صورت نقدى و اقساطى به فروش برساند متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت بيست روز، همه روزه به استثناء روزهاى تعطيل از ساعت 8 لغايت 14 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده 

به نشانى اصفهان – خ.مطهرى – مديريت شعب بانك كشاورزى استان اصفهان – طبقه سوم واحد حقوقى مراجعه نمايند حداكثر مهلت شركت در مزايده 20 روز از تاريخ انتشار آگهى مى باشد.

توضيحات:

1-هزينه درج آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد و بانك در رد هر يك يا تمامى و قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

2-اوراق شركت در مزايده در واحد حقوقى به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولى امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزى مربوط به 5 درصد قيمت پايه در پاكت الك و موم شده (با قيد مربوط به ملك رديف آگهى) تسليم و رسيد دريافت نمايند.براى هر ملك با پيشنهاد و اوراق و پاكت مستقل 
تهيه و تنظيم و تكميل و امضاء شده ارائه گردد.

3- به پيشنهادات مبهم، مشروط وبدون سپرده و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در آگهى واصل گردد ترتيب اثر داده نمى شود.

4- در شرايط مساوى اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود. وجوه واريزى نفرات دوم و سوم تاتعيين تكليف نهايى برنده مزايده مسترد نخواهد شد.

5- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت دولتى مى باشد.

6- قيمت پايه اراضى و امالك موضوع مزايده براساس نظريه كارشناس رسمى دادگسترى تعيين شده است.

7- نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و هر زمان با انعقاد قرارداد به صورت نقدى است در رديفهاى 24و23و22و21و20و19و18و17و14و13و12و11و10و8و7و6و5و4و2و1 به صورت حداقل 30 درصد مبلغ به صورت نقدى و مابقى به صورت اقساط حداكثر شصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود ضمنا اولويت با پيشنهاد نقدى است.

ــد و بانك هيچگونه هزينه اى از اين بابت پرداخت ــدانگ، رفع مغايرت و غيره و طى كليه مراحل آن به عهده و هزينه خريدار مى باش ــد و در صورت نياز اصالحات اعم از ادغام، تفكيك، افراز، تجميع، دريافت سند شش ــده واگذار مى گردند و در صورت وجود متصرف، تخليه بر عهده خريدار مى باش 8- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرايى صادر ش
نمى نمايد و بانك هرگونه مسئوليتى را از خود سلب و اسقاط مى نمايد.

9- اخذ كليه مجوزها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط بر عهده خريدار خواهد بود.

10- كل هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمى و شهردارى و دارايى و غيره كه به ملك تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزايده خواهد بود.

11- بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براى تمامى شركت كنندگان درمزايده الزامى مى باشد و امضاى اوراق مزايده و شركت در مزايده به منزله بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هرگونه ادعايى برخالف آن مردود مى باشد.

12- در امالكى كه نياز به تفكيك و اصالح باشد در صورت بروز مشكالت در خصوص تفكيك و قطعى شدن عدم امكان استفاده بدون تفكيك، وجوه واريزى عينا به خريدار مسترد مى گردد و خريدار هيچگونه ادعايى نخواهد داشت در اين صورت وجوه واريزى شامل سود و يا خسارت تحت هر عنوانى نخواهد بود.

13- قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزى ايران (تهران) مى باشد.

14- براى شركت در مزايده ارائه فيش واريزى به ميزان 5 درصد قيمت پايه هر ملك به صورت نقدى نزد بانك كشاورزى شعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب بانك كشاورزى در استان اصفهان به حساب بستانكاران بابت مزايده، الزامى است. هرگاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

15- شركت كنندگان در مزايده مى توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايى معتبر به همراه ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده، يا فيش واريز 5 درصد شركت در مزايده در جلسه شركت نمايند.

16- بديهى است عدم حضور شركت كنندگان مزايده در جلسه مذكور، تحت هر شرايط و به هر دليلى اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام مزايده و بازگشايى پاكتها نخواهد بود. 129/94/2

مديريت شعب بانك كشاورزى در استان اصفهان

م الف: 30735                 مديريت شعب بانك كشاورزى استان اصفهان 

امالك براى مزايده (آذرماه 94)

وضعيت ملكقيمت پايهاعيانعرصهكاربرىنوع ملكپالك ثبتىآدرس ملكنام شعبهرديف

پانصد و نود و پنج هزارم دانگ مشاع از ششدانگ كاشان-بلوار راوند-انتهاى خيابان نگارستانكاشان1
پالك1/3569

ملك تحويل بانك نيست2/231/733/974ششدانگ287ششدانگ9567مزروعىزمين

يكدانگ و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ كاشان – روستاى استرككاشان2
پالك1/667

ملك تحويل بانك نيست1/187/481/960ششدانگ 13063ششدانگ13061مرغدارىمرغدارى

تخليه و در تصرف بانك نيست148/257/450/000/000-مسكونىآپارتمانششدانگ پالك 2801/54خيابان توحيد- كوى گلنار – مجتمع مسكونى فراز – بخش 5 ثبت اصفهاناصفهان3

تخليه و در تصرف بانك است4/266/000/000-790مزروعىزمينيك و دانگ و نيم مشاع از ششدانگ پالك 7/33اصفهان –خيابان آتشگاه – خيابان بهشت – روبروى كوچه صفااصفهان4

تخليه و در تصرف بانك نيست148101410/54/770/000/000گاودارىگاودارى11/1 سهم از 25/9 سهم از ششدانگ پالك 153/48اصفهان – برآن جنوبى – روستاى كبوترآباداصفهان5

باغچه و ساختمان باغچه و ساختمان مسكونىششدانگ پالك 669 اصلىحضرت آباد سجزى بخش 19 ثبت اصفهانبوستان سعدى6
مسكونى

تخليه و در تصرف بانك نيست318/185/000 1861160

دو قطعه زمين مزروعى واقع در اراضى حضرت آباد سجزى بخش 19 ثبت بوستان سعدى7
اصفهان

تخليه و در تصرف بانك نيست32832801/652/548/750مسكونىزمين سه دانگ مشاع پالك 671/1و671 اصلى

تخليه و در تصرف بانك نيست1/771/875/000ششدانگ 320شش دانگ 262/5مسكونىخانه28/35 مشاع پالك 406/9038شاهين شهر خ.ايثاگران دو پالك بعد از پارك محلهبوستان سعدى8

تخليه و در تصرف بانك نيست2001302/400/000/000مسكونىخانه ششدانگ پالك 301/17497شاهين شهر خ.فرخى خ. عارف فرعى پنج غربى پالك7بوستان سعدى9

تخليه و در تصرف بانك است5/423/336/100-3090/22زمينزمين60 حبه از 72 حبه پالك 413/1اصفهان – خيابان امام خمينى – كوچه استوار جنب جاده قديمبوستان سعدى10

يكصد و هشتاد و شش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مزرعه واقع در مهرآباد چغاجوش مباركه شهرضا11
مشاع از 72 حبه شش دانگ 1/216

تخليه و در تصرف بانك نيست8/470/000/000-ششدانگ 40 هكتار زراعىمزرعه

شهرضا12
شهرضا روستاى چم قصر بخش يك ثبتى شهرضا

شصت و سه سهم و هفتصد و نود و چهارهزارم سهم مشاع 
از يكصد ودو سهم و چهارصد هزارم سهم ششدانگ پالك 

41/175

تخليه و در تصرف بانك نيست972/000/000ششدانگ 1317ششدانگ 1420مرغدارىمرغدارى

تخليه و در تصرف بانك نيست11/745/957/600-474644 مزرعهباغ15 حبه 72 حبه مزرعه هوك پالك 265/1روستاى روك بخش دو ثبت شهرضاشهرضا13

هشتصد و هشتاد و هشت سهم و هفتصد و پنجاه و يك اصفهان شهرضا دشت مهيارشهرضا 14
هزارم سهم از 1450 سهم از ششدانگ پالك 181/12

مساحت ششدانگ 18 باغباغ
هكتار 

تخليه و در تصرف بانك نيست909/664/200/000

تخليه و در تصرف بانك نيست288/572791/830/400/000مسكونىخانه ششدانگ يكباب خانه پالك 2/4448اصفهان شهرضا خيابان حكيم نصراله فرعى ششم پالك63شهرضا15

تخليه و در تصرف بانك نيست491160/091/850/000/000مسكونى آپارتمان ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پالك 2/3152 اصفهان مباركه خيابان شهيد مطهرى كوچه كشاورزىمباركه16

تخليه و در تصرف بانك نيست1/278/000/000 485/60160/25مسكونىآپارتمان 40 حبه از 72 حبه يك دستگاه آپارتمان پالك 2/3150 اصفهان مباركه خيابان شهيد مطهرى كوچه كشاورزىمباركه17

تخليه و در تصرف بانك نيست140/121/027/000/000-مسكونىآپارتمان 40 حبه از 72 حبه يك واحد آپارتمان پالك 2/3153 اصفهان مباركه خيابان شهيد مطهرى كوچه كشاورزىمباركه18

تخليه و در تصرف بانك نيست140/44769/700/000/000-مسكونىآپارتمان 34 حبه از 72 حبه ششدانگ آپارتمان پالك 2/3149 اصفهان مباركه خيابان شهيد مطهرى كوچه كشاورزىمباركه19

تخليه و در تصرف بانك است876/5256013/770/000/000صنعتىكارخانه51/658 حبه از 72 حبه يكباب كارخانه پالك 179/11جاده نجف آباد تيران شهرك صنعتى حاجى آبادنجف آباد20

تخليه و در تصرف بانك است2290/509433/031/065/000هتلهتلششدانگ پالك 159/1379 اصفهان بادرود بلوار ورودى قبل از نمايندگى مجاز ايران خودرو بادرود21

تخليه و در تصرف بانك است11612077/166/069/988/800هتلهتلششدانگ 159/1372 اصفهان بادرود بلوار ورودى قبل از نمايندگى مجاز ايران خودرو بادرود22

مساحت ششدانگ مزروعىزمينسه دانگ مشاع پالك 4502/3اصفهان گلپايگان خيابان شهيد مطهرى جنب بانك تجارتگلپايگان23
160/70

تخليه و در تصرف بانك است550/000//1/232-

تخليه و در تصرف بانك نيست1317/811167/105/500/000پرورش ماهىزمين42 حبه از 72 حبه ششدانگ پالك 257/3پرورش ماهى دورك لنجانزرين شهر24

مغازه واقع در اصفهان خيابان هاتف كوى مشير يخچال ابتداى كوچه زرين شهر25
ساروتقى مجتمع تجارى قصر مشير واحد شماره 217طبقه اول سمت شرقى

تخليه و در تصرف بانك است2/500/000/000-25/13مغازهمغازه ششدانگ پالك 4286/30 
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