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

رییس جمهور ایران در نشست خبری مشترک با رییس جمهور غنا:

آفریقـا جایگاه ویژه ای در 
سیـاست خارجی ایـران دارد
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با پایان یافتن س��ی وچهارمین دوره جش��نواره فیلم 
فجر ومعرفی برترین های این دوره، بازارنقل وقول ها 

ونقدهای منصفانه ومخرب ...

رییس جمهوری، جایگاه آفریقا را در سیاس��ت خارج��ی ایران ویژه 
دانس��ت و گفت: ما برای روابط با آفریقا و کش��ورهای دوست به وی ژه 
 غن��ا اهمیت خاص��ی قایل هس��تیم. حجت االس��ام و المس��لمین 
حسن روحانی در نشست خبری مشترک با جان درامانی ماهاما رییس 
جمهوری غنا که در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران انجام 

شد، افزود: در جلسه خصوصی و عمومی بین هیئت های ...

 )BMW(ش��رکت خود رو س��از آلمانی بی ام دبلیو
 ب��رای اولی��ن ب��ار در ی��ک روی��داد نمایش��گاهی 

در شهر تاریخی اصفهان به شکل ...

رییس اتاق تهران با اشاره به گزارش پژوهشکده پولی 
و بانکی بانک مرکزی در خصوص رشد صنعتی گفت: 

رشد صنعتی کشور برای سومین فصل ...

» ایستاده درغبار« 
می بینید یا  » ابد و یك روز« ؟!

»بی ام دبلیو« در نمایشگاه 
خودرو اصفهان حضور می یابد

خواب زمستانی صنعت برای 
سومین فصل متوالی

مهدی جمالی نژاد در دیدار با مدیر نمایشگاه های دولتی فرانسه؛

 اصفـهان آماده تعـامل  
با شهـرهای مهم جهان 

در حوزه اشتغال و بازرگانی

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی؛ 

نمایشگاه بزرگ شهر اصفهان، 

پروژه ای بی نظیر برای ایران است
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مداف��ع تیم فوتبال س��پاهان گفت: اگ��ر کمک های 
اس��تیماچ از اخراج نمی ترس��ند می توانند ش��هادت 
دهن��د که او ب��ه من چه گفت.ه��ادی عقیلی درباره 
اظهارات جدید اس��تیماچ سرمربی سپاهان در مورد 
وی اظه��ار داش���ت: آق��ای اس��تیماچ در حض��ور 
دس���تیاران خ��ود از جمل��ه بصی���رت، زاغی نژاد، 
لسان فوالدی، ربان�ی و دو کمک مربی خارج���ی اش 
و همچنی��ن رس��ول خوروش سرپرس��ت تیم به من 
گفت: ش��ما در تیم م��ن جایی ندارید و ب��ا یکی از 
مربی��ان من می توانید جدا از تیم تمرین کنید و حق 

و حقوق خود را از باشگاه بگیرید...
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معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اصفهان گفت: بر اساس 
ارزیابی های سال 92 و 93 واحد اصفهان جز چهار دانشگاه برتر 

کشور در حوزه بین المللی بوده است و در این بخش ...

دبیرس��تاد انتخابات با بیان اینکه انتخابات خبرگان 
3۱حوزه اصلی و انتخاب��ات مجلس 2۰۷حوزه اصلی 

دارد گفت: در مجموع برای انتخابات...

برای مدیریت باشگاه متاسفم 
که سکوت کرده اند

 اصفهان در حوزه بین الملل 
 دانشگاه های آزاد کشور 
رتبه نخست را کسب کرد

وجود ۱۲۰۰ صندوق اخذ رای و 
۱۰۶۳ حوزه انتخاباتی 

در انتخابات ۷ اسفند
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رييس جمهورى، جايگاه آفريقا را در سياست خارجى 
ــط با آفريقا و  ــت و گفت: ما براى رواب ايران ويژه دانس
ــت به وي ژه غنا اهميت خاصى قايل  ــورهاى دوس كش

هستيم.
به گزارش جام جم آنالين ، حجت االسالم و المسلمين 
ــترك با جان  ــت خبرى مش ــن روحانى در نشس حس
ــا كه در مجموعه  درامانى ماهاما رييس جمهورى غن
ــعدآباد تهران انجام شد، افزود: در  فرهنگى تاريخى س
ــه خصوصى و عمومى بين هيئت هاى دو كشور  جلس
مسايل و مواردى كه در روابط دو جانبه ما حايز اهميت 

است مورد توجه قرار داده شد.
وى با بيان اينكه زمينه هاى فراوانى در زمينه نفت، گاز، 
پتروشيمى، ساخت نيروگاه ها، خدمات فنى و مهندسى 
ــود دارد، ادامه داد: در  ــاورزى بين دو طرف وج و كش
ــيمان  ــوازم خانگى و همچنين توليد س زمينه توليد ل
ــت از جمله صنايع  ــاير مواردى كه در بخش صنع و س

معدنى مورد توجه دو طرف بود، بحث و بررسى شد.
ــرف، مختص  ــو ها بين دو ط ــه داد: گفت و گ وى ادام
ــامل مسايل فرهنگى،  مسايل اقتصادى نبود، بلكه ش

علمى و خدمات اجتماعى هم بود.
ــران در غنا  ــت هايى كه اي ــاره به فعالي ــى با اش روحان
ــه  ــازندگى، مدرس ــاد س ــر جه ــت: دفت دارد، گف
اهل بيت، دانشگاه اسالمى و همچنين كلينيك ايران 

ــردم تالش مى كند، مورد توجه  كه آنجا براى درمان م
مسئوالن غنا بود و آقاى رييس جمهورى ضمن مباحث 
ــكر  ــحال بود و تش خود، از فعاليت اين گروه ها خوش

مى كرد.
ــورد  ــن در م ــزود: همچني ــورى اف ــس جمه ريي
همكارى هاى منطقه اى و بين المللى، مبارزه با افراط 
ــكالتى كه آفريقا و شمال آفريقا با آن و تروريسم و مش

روبه رو هستند، از جمله ليبى و گروه هاى تروريستى 
ــتند و  ــال فعاليت هس ــفانه در آفريقا در ح ــه متاس ك
مشكالتى كه كشورهايى همچون يمن و سوريه دست 

به گريبان هستند، بحث و تبادل نظر شد.
روحانى ادامه داد: موضوع فلسطين و حدود هفت دهه 
آوارگى مردم اين سرزمين و مشكالتى كه امروز منطقه 
از اين ديدگاه با آن مواجه است، جزو مباحث ما بود كه 
ــورهاى جهان از جمله ايران و غنا هم در  بايد همه كش
سازمان ملل و هم به عنوان دو كشور عضو جنبش عدم 

تعهد در اين زمينه فعال تر باشند.
وى تاكيد كرد: دنيا منتظر آن است كه روزى بازگشت 
مردم فلسطين به خانه هاى خودشان، امنيت، زندگى 
ــاهد باشد.رييس جمهورى خاطرنشان  و رفاه آنها را ش
ــا و هيئت همراه  كرد: بار ديگر از رييس جمهورى غن
ــكر مى كنم، وى نخستين  ــفر به ايران تش به خاطر س
ــت كه بعد از برجام و پساتحريم به  رهبر آفريقايى اس

ايران سفر كرد.
ــناد قبلى ما  ــدوارم همه اس ــرد: امي روحانى اضافه ك
ــيون  ــال 2014 در كميس ــنادى كه در س از جمله اس

مشترك تصويب شده اجرايى و عملياتى شود.
روحانـى پرچمـدار مبـارزه بـا افراطـى گرى و 

تروريسم است
ــم ، افراطى  ــن مراس ــا نيز در اي ــس جمهورى غن ريي
ــت  ــونت را تهديدى براى كل جهان دانس گرى و خش
ــدارى قدرتمندانه  ــى را به خاطر پرچم و گفت: روحان
ــى گرى و  ــونت، افراط ــى در مبارزه با خش بين الملل
ــى ماهاما  ــان درامان ــين مى كنم. ج ــم تحس تروريس
ــال به اين  ــا هم مبت ــاره آفريق ــفانه در ق افزود: متاس
ــرار دارد،  ــتيم. منطقه اى كه در ليبى ق ــكل هس مش
ــور  ــن ط ــرب و همي ــده در مغ ــاى القاع ــت ه فعالي
ــكالتى  ــروز مش ــث ب ــرام باع ــاى بوكوح ــت ه فعالي
ــارزه با  ــراى مب ــت.وى گفت : ب ــده اس ــا ش در آفريق
ــد روى  ــرد. باي ــد كار فرهنگى ك ــرى باي ــى گ افراط
ــه جوانان ارايه  ــرد؛ روى ايدئولوژى كه ب جوانان كار ك

مى دهيم، همكارى كنيم.
ــارزه، همكارى عملى  ــرد: زمينه ديگر مب وى اضافه ك
ــتن اطالعاتى كه در اين زمينه  است. با اشتراك گذاش
داريم مى توانيم با گروه هاى تروريستى موثرتر مقابله 

كنيم.
ــئله  ــاره به مس ــورى غنا همچنين با اش رييس جمه
ــطينيان با آن  ــطين تاكيد كرد: مشكلى كه فلس فلس
ــرار بگيرد.  ــتند بايد مورد توجه كل دنيا ق مواجه هس
ــى كنند كه  ــورى زندگ ــد در كش ــا باي ــطينى ه فلس
ــات زندگى كنند  ــح و ثب ــى دارد؛ در صل مرزهاى امن
ــه كارهاى ــودگى خاطر ب ــى و آس ــد با راحت و بتوانن

 روز مره خود برسند.
ــتيم كه تمام  ــح كرد: ما براين عقيده هس ماهاما تصري
ــتى و حسن نيت بايد پشت ميز  كشورهاى دنيا با درس
بنشينند و درباره فلسطين صحبت كنند. ايجاد شهرك 
ــكل كمك نمى  ــطين به حل اين مش ها در خاك فلس
كند. رييس جمهورى غنا تصريح كرد: به خودم مى بالم 
و افتخار مى كنم كه اولين رهبر قاره آفريقا هستم كه 
بعد از توافق هسته اى به ايران سفر مى كند و همچنين 
اولين رهبر كشور غنا كه پس از انقالب اسالمى به اين 

كشور مى آيد.
ــا و تاريخى  ــط ديرپ ــا از رواب ــران و غن ــت: اي وى گف
بهره مند هستند و هر دو از كشورهاى موسس و فعال 

جنبش عدم تعهد هستيم.

ــوزه اصلى و  ــات خبرگان 31ح ــان اينكه انتخاب ــتاد انتخابات با بي دبيرس
ــوع براى انتخابات  ــس 207حوزه اصلى دارد گفت: در مجم انتخابات مجل
ــفندماه 1063حوزه انتخاباتى و 1200صندوق اخذ راى در نظر گرفته  اس
ــت اندركاران  ــيه نشست دس ــين مقيمى در حاش شده است. محمدحس
ــور برگزار شد، گفت: براى  ــانه ها كه در وزارت كش انتخابات با مديران رس
ــوزه فرعى در نظر  ــرى 31 حوزه اصلى و 1031 ح انتخابات خبرگان رهب

گرفته شده است.
وى افزود: همچنين براى انتخابات مجلس شوراى اسالمى نيز حدود 207 
ــده كه در مجموع 1063  حوزه اصلى و 855 حوزه فرعى در نظر گرفته ش

حوزه انتخاباتى خواهيم داشت.
ــذ راى گفت: براى  ــداد صندوق هاى اخ ــى همچنين درخصوص تع مقيم
ــرگان نيز همين  ــدوق و براى خب ــش از 60 هزار صن انتخابات مجلس بي
ــت كه در مجموع 1200 صندوق اخذ راى  ــده اس تعداد در نظر گرفته ش

خواهيم داشت.
ــالل كنندگان  ــا اخت ــورد ب ــوه برخ ــاره نح ــات درب ــتاد انتخاب ــر س دبي
ــورد را قانون  ــوع و نحوه برخ ــت: ن ــات انتخاباتى اظهار داش در امر تبيلغ
ــا اختالل  ــاس قانون ب ــود براس ــر تخلفى كه انجام ش ــخص كرده و ه مش
ــخص  ــكايت افراد نيز در قانون مش ــود و نحوه ش كنندگان برخورد مى ش

است.
وى با بيان اينكه وزارت كشور خواهان تبليغات يكسان براى همه داوطلبان 

انتخاباتى است خاطرنشان كرد: به دنبال شرايطى هستيم كه همه داوطلبان 
ــتفاده كنند؛ چراكه  بتوانند از امكاناتى كه قانون براى آنان تعيين كرده اس
همه افرادى كه تاييد صالحيت مى شوند در بحث انتخابات و تبليغات حكم 

واحدى دارند.

دبير شوراى نگهبان گفت: مردم ما در آمريكا به لحاظ روحي مرده به حساب 
مي آيند، اما به واسطه اسالم، ما هيچ ترسي از شيطان قدرتمند كه آمريكاست 

نداريم.
دبير شوراي نگهبان در ديدار رهبر جنبش امت اسالم و هيئت همراه ايشان 
با ابراز خرسندي از حضور وي در ايران گفت: توصيه من به شما اين است كه 
برادران و خواهران ما در آمريكا را با حسين(ع) و اهل بيت حسين(ع)، عاشورا 

و مكتب عاشورا آشنا كنيد.
ــبيل اهللا.  ــورا يعني فرهنگ جهاد في س   آيت اهللا جنتي افزود: فرهنگ عاش
ــيني و فرهنگ ايثار و  ــتقامت در مقابل ظلم و زور. عاشوراي حس فرهنگ اس
ــاهان و دودمان پهلوي، نجات داد.  ــر ش جهاد و مقاومت اين مملكت را از ش
ــا نازل خواهد  ــتقامت ورزيدند مالئكه بر آنه خداوند مي فرمايد: آنان كه اس
ــد. وي تصريح كرد : عمر قدرت و فرهنگ آمريكا رو به پايان است و ما بايد  ش
منتظر باشيم همانطور كه قرآن درباره مهدي (عج) فرموده حكومت زمين را 
به دست صالحان بسپارد. اسالم به ما اميد مي دهد كه آينده از آن مسلمانان 

و صالحان است.
ــت  ــه كنيم. چون شكس ــي تصريح كرد: البته ما بايد صبر پيش  آيت اهللا جنت

قدرتمندان ستمكار، زمان نسبتا طوالني را مي طلبد.
در ادامه لوييس فراخان فعال مدني و رهبر جنبش امت اسالم در آمريكا گفت: 
حضور در ايران كه خانه خودم هست، برايم افتخار بزرگي است و از اين بابت 
خدا را شكرگزاري مي كنم. همچنين ديدار و استفاده از تجربيات شما نيز براي 

ما افتخار بزرگي است.
وى ادامه داد: اميدوارم من هم به سن حضرتعالي رسيدم مانند شما فعال و پر 
جنب و جوش باشم. اين همكاري هاي ما بر اساس باور و اميد مشتركمان به 

امام مهدي (عج) و روز رهايي است. 

سردار مسعود جزايرى معاون رييس ستاد كل نيروهاى مسلح در پاسخ 
به اين سوال كه اگر عربستان به سوريه نيروى زمينى اعزام كند، برخورد 
ــت كه ارتجاع  ــال هاس تهران با اين تحول چگونه خواهد بود، گفت: س
منطقه در حدى كه مى توانست و حتى بيش از گنجايش سوريه، براى 
نابودى زيرساخت ها و تضعيف دولت و همچنين كشتار مردم اين كشور، 

به سوريه نيرو اعزام كرده است.
اجازه تحرك به كشورهاى شرور نمى دهيم

معاون ستادكل نيروهاى مسلح گفت: عربستان هرآنچه در توان داشته 
ــوريه به كار گرفته و هم اكنون نه تنها در سوريه بلكه  است در ميدان س
ــعودى ها اگر ــده است و س ــت و ناكامى مواجه ش در يمن نيز با شكس

ــوريه وارد كرده بودند؛  ــتند تا به حال نيروهاى خود را به س  مى توانس
عربستان فاقد چنين توانى است و البته اگر بيش از اين بخواهد در مسئله 
سوريه ورود پيدا كند، بيش از امروز دچار شكست و ناكامى خواهد شد. 
ــوال ديگرى درخصوص اينكه در صورت اعزام نيرو از  وى در پاسخ به س
سوى عربستان به سوريه، آيا ايران نيز مشاوران نظامى بيشترى به اين 
ــتقيم ميان  ــور اعزام خواهد كرد و آيا احتمال برخورد نظامى مس كش
ــوريه وجود دارد، گفت: قطعا ما اجازه نخواهيم  عربستان و ايران در س
داد وضعيت سوريه مطابق آنچه كشورهاى شرور به دنبال پياده سازى 

سياست هاى خود هستند، پيش برود و در وقت الزم تصميمات مقتضى 
را خواهيم گرفت.

هماهنگى ايران و روسيه، كامل است
ــاى ادعايى به ويژه  ــردار جزايرى همچنين درباره برخى گزارش ه س
ــى ايران و روسيه در  گزارش هاى غربى مبنى بر اختالف مواضع سياس
ــبختانه هماهنگى كاملى ميان دو  خصوص سوريه، بيان داشت: خوش
كشور بزرگ ايران و روسيه هم در مسايل سياسى و هم در مسايل نظامى 
ــوريه حمايت  ــوريه وجود دارد و ما از حضور روس ها در س در مورد س
ــده دولت و ملت  ــى براى پيروزى هاى آين مى كنيم و اين را نقطه قوت

سوريه مى دانيم.
سوريه؛ الگوى مبارزه با تروريسم

معاون ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اينكه سوريه به عنوان يك نمونه 
بارز در موضوع مبارزه با تروريسم است، گفت: در روزها و هفته هاي اخير 
ــتراتژي درخصوص تحوالت ميداني در سوريه بوده ايم  شاهد تغيير اس
ــاني كه به طور واقعي با تروريسم مبارزه مي كنند،  و معادله به نفع كس

مانند ايران، دولت سوريه و روسيه تغيير كرده است.
وى درباره علل تغيير ريشه اي مسايل ميداني سوريه نيز تصريح كرد: ما 
معتقد بوده و هستيم كه اگر مردم يك كشور با شناخت كافي و با انگيزه 

ــتند ومقاومت كنند، پيروزي از آن  الزم در برابر تجاوزهاى بيگانه بايس
آنها خواهد بود؛ دولت و مردم سوريه با يكي از بزرگ ترين هجمه هاي 
ــده اند و صف طويلي از دشمنان و شياطين و  سده هاي اخير مواجه ش
در راس آن آمريكايي ها، صهيونيست ها، ارتجاع عرب، ارتجاع منطقه و 
ــورهاي اروپايي عليه دولت و ملت سوريه شوريده اند و مردم  برخى كش
ــور با يارى خداي متعال تصميم گرفته اند كه بايستند  و دولت اين كش
ومقاومت كنند، طبيعي است كه جمهوري اسالمي و مقاومت اسالمي 

منطقه از مظلوم حمايت مي كند.
جزايرى افزود: ما افتخار اين را داشته و داريم كه در كنار مقاومت منطقه 
بايستيم، در كنار ملت و دولت سوريه بايستيم تا آنها بتوانند از حق مسلم 
خود دفاع كنند؛ اين اصلي ترين عامل تغيير مهندسي فعلي در سوريه 
ــاع منطقه با همه  ــت؛ ما معتقديم كه ارتجاع عرب و ارتج و منطقه اس
دد منشي هايي كه دارند، نمي توانند منويات خود را پياده سازي كنند، 
البته ما با يك واقعيت تلخ مواجه هستيم و آن اين است كه در واقع اين 
ــا عليه مقاومت  ــردمداري آمريكايي ها و اروپايي ه هجمه اي كه با س
ــارات جبران ناپذيري را بر اين  منطقه وعليه سوريه شكل گرفت، خس
كشور و براي مجموعه منطقه غرب آسيا فراهم آورد و از اين جهت است 
ــريت در  كه من عرض مي كنم كه يكي از بزرگ ترين جنايات عليه بش

شرايط امروز را در منطقه شاهد هستيم.
مقاومت در برابر دشمن؛ تنها گزينه مردم سوريه

ــوال كه با توجه به  ــد نيروهاى مسلح در پاسخ به اين س سخنگوى ارش
ــه ارزيابى ــق اين بحران را چگون ــوريه، اف تحوالت ميداني فعلي در س

ــي قابل  ــوريه از راه نظامي بدون راه كار سياس  مى كنيد، آيا بحران س
حل است؟ گفت: به اعتقاد من، بحران سوريه راه حل سياسي دارد، اما 
قدرت هاي سلطه گر به دنبال راه حل سياسي متوازن و عادالنه نيستند؛ 
قدرت هايي مانند آمريكا، صهيونيست ها و ارتجاع منطقه به دنبال باج 
خواهي و امتيازگيري از دولت و مردم سوريه هستند؛ به نظر بنده تداوم 
ــوريه، تداوم ايستادگي و مقاومت  ايستادگي و مقاومت ملت و دولت س
ــوريه به حساب  ــت و اين تنها راه حل براي پيروزي ما در س منطقه اس
مي آيد و اگر ديگراني باشند كه به اين خواسته مشروع مردم سوريه توجه 
ــند، على القاعده بايد در اين مسير و در اين راه قرار  وعنايت داشته باش

گيرند و به نظر مي رسد كه اين تنها راه است.
ــلح ادامه داد: وجه اصلى سياست  معاون رييس ستاد كل نيروهاى مس
ــوريه و منطقه مبتنى بر خواست مردم  ــالمى ايران در س جمهورى اس
ــى بايستى اين  ــت و به نظر من هر راه حل سياس ــوريه اس منطقه و س
مركزيت تمايالت مردمى در سوريه را بپذيرد و قطعى است كه جمهورى 
ــى و  ــوريه به لحاظ سياس ــئله س ــالمى ايران تالش مى كند تا مس اس
ــود؛ طرف هاى متقابل كه آتش افروز اين جنگ و  مسالمت آميز حل ش
خونريزى بودند نيز اگر اين راه حل را بپذيرند و بپسندند، به نظر من راه 

حل سياسى در دسترس خواهد بود.

دبيرستاد انتخابات:

وجود 1200 صندوق اخذ راى و 1063 حوزه انتخاباتى در انتخابات 7 اسفند
آيت اهللا جنتى در ديدار با لوئيس فراخان:

هيچ ترسى از شيطنت هاى آمريكا نداريم

ــطين يكى از  ــئله فلس ــالمى با بيان اينكه مس ــوراى اس رييس مجلس ش
ــت، گفت: مردم و  ــالمى اس ــم و مورد توجه در جمهورى اس موضوعات مه

مسئوالن ايران به عنوان يك وظيفه دينى از ملت فلسطين دفاع مى كنند.
ــوراى اسالمى با جمعى از  به گزارش مهر، على الريجانى رييس مجلس ش

اعضاى گروه هاى فلسطينى ديدار و گفت وگو كرد.
الريجانى در اين ديدار با بيان اينكه مسئله فلسطين يكى از موضوعات مهم و 
مورد توجه در جمهورى اسالمى است، گفت: مردم و مسئوالن ايران به عنوان 

يك وظيفه دينى از ملت فلسطين دفاع مى كنند.
ــالمى ادامه داد: هم اكنون شرايط منطقه بسيار  رييس مجلس شوراى اس
ــاهد بروز بحران هايى در منطقه به ويژه  ــرايط ش ــده، در اين ش ــخت ش س
مسئله تروريسم هستيم كه اين موضوع فضاى خوبى را براى اقدامات رژيم 

صهيونيستى فراهم كرده است.
ــالمى براى حمايت از ملت فلسطين تاكيد  وى بر لزوم اتحاد كشورهاى اس
ــطين يك موضوع محورى در ايران است و  كرد و گفت: مسئله دفاع از فلس
در اين رابطه تمام احزاب و گروه ها در جمهورى اسالمى هم نظر هستند. از 
طرف ديگر رهبر معظم انقالب نيز در موضوع حمايت از ملت فلسطين يك 

نظر راسخ و روشن دارند.
الريجانى ادامه داد: متاسفانه هم اكنون اقدامات و توطئه هاى صورت گرفته 
ــطين منحرف كرده است. البته بسيارى  در منطقه اذهان را از موضوع فلس
از اين مسايل قابل پيشگيرى بود،اما برخى كشورهاى غربى مانند آمريكا و 

برخى كشورهاى منطقه  مانع از حل اين مسئله شدند.
رييس قوه مقننه تصريح كرد: در اين شرايط متاسفانه برخى كشورها پشت 
ــنگر گرفته اند، اما اين مسئله يك موضوع  موضوع اختالف شيعه و سنى س
ــتفاده از آن ميان امت اسالمى  ــمن بنا دارد كه با اس استعمارى بوده و دش
ــورهاى  ــئله ايران در حمايت از كش اختالف بيندازد. الريجانى گفت: مس
ــت؛كما اينكه ايران در 37 سال اخير  ــيعه و سنى نيس مسلمان، موضوع ش
ــت؛ از اين رو اين مسئله قابل توجه است  از ملت فلسطين حمايت كرده اس
كه مسلمانان شيعه و سنى در اصول و در فروع ضرورى، يكسان و مشترك 

هستند.
ــالمى تصريح كرد: جمهورى اسالمى از انتفاضه  رييس مجلس شوراى اس
ــت در برابر رژيم  ــراى مقاوم ــطينى ب ــه گروه هاى فلس ــطين و از هم فلس
صهيونيستى حمايت مى كند و همه بايد تالش كنيم تا مسئله فلسطين بار 

ديگر موضوع اصلى جهان اسالم شود.
ــكر از موضع گيرى و  ــطينى با تقدير و تش در اين ديدار رييس هيئت فلس
اقدامات مقامات و ملت جمهورى اسالمى ايران در حمايت از ملت فلسطين 
گفت: قطعا ايران بزرگ ترين حامى ملت فلسطين بوده و در 37 سال اخير از 
آرمان فلسطين حمايت كرده است. وى ادامه داد:درچند سال اخير با بروز 
ــئله تروريسم،تالش هاى بسيارى براى از  بحران هاى منطقه اى به ويژه مس
ــطين صورت گرفته،اما پايدارى محور مقاومت در  ــئله فلس ميان بردن مس

سوريه،لبنان و ايران موجب شده كه دشمنان به اهداف خود نرسند.

ــرار به چرخه ــى ارتش از ورود تانك ك ــين فرمانده نيروى زمين جانش
ــه وزارت دفاع  ــت ك ــت: تانك كرار، تانكى اس ــرو خبر داد و گف اين ني
ــيارى ــاخته و داراى قابليت هاى بس ــلح س ــكارى نيروهاى مس با هم

است.
ــرتيپ كيومرث حيدرى در حاشيه  به گزارش خبرگزارى مهر، امير س
برگزارى همايش «طب رزم در جنگ آينده» در جمع خبرنگاران از ورود 
ــر داد و گفت: تانك كرار،  تانك كرار به چرخه نيروى زمينى ارتش خب
تانكى است كه وزارت دفاع با همكارى نيروهاى مسلح ساخته و داراى 

قابليت هاى بسيارى است.
ــت كه وارد چرخه نيروى زمينى  ــابه تانك ذوالفقار اس  تانك كرار مش

ارتش شده است.
ــا اقدامات  ــوال كه برگزارى رزمايش مقابله ب ــخ به اين س وى در پاس
ــوى فرمانده نيروى زمينى ارتش عنوان  ــتى كه پيش تر از س تروريس
ــده در  ــود، افزود: رزمايش يادش ــده بود، چه تاريخى برگزار مى ش ش
دستور كار نزاجا قرار دارد، اما زمان و مكان آن را در روزهاى آتى اعالم 

مى كنيم.
جانشين فرمانده نيروى زمينى ارتش توضيح داد: اجراى رزمايش ها در 
دستور كار نيروى زمينى ارتش قرار دارد كه برنامه اجراى آن در قالب 
رزمايش هاى دفاعى و امنيتى تنظيم شده و به طور قطع و يقين برگزار 

خواهد شد.
ــتاورد  ــال دس ــوال كه آيا تا پايان س ــخ به اين س امير حيدرى در پاس
جديدى از نيروى زمينى ارتش رونمايى مى شود يا خير، تصريح كرد: 
ــال 95 (روز ارتش)  ــتاوردهاى جديد نزاجا در روز 29 فروردين س دس
ــتاوردها  ــروى زمينى ارتش اين دس ــه در ني ــد ك رونمايى خواهند ش
ــتيبانى خدمات رزمى  ــى و پش ــتيبانى رزم در حوزه هاى رزمى، پش
ــتر در حوزه تجهيزات كارآمد در جنگ هاى نيابتى  مى باشند كه بيش

قرار دارند.
ــتر با نگاه به تجهيزات انفرادى ضد  وى اضافه كرد: اين تجهيزات بيش
ادوات زرهى، ضد خودرو و ضد ساختمان هاى بلندمرتبه بتنى طراحى 

و توليد شده اند.
ــين فرمانده نيروى زمينى ارتش همچنين يادآور شد: اكنون به  جانش
ــالمى ايران تانك ذوالفقار نيز در حال  بركت نظام مقدس جمهورى اس

نهادينه شدن در نيروى زمينى ارتش است.
اين تانك داراى آپشن هاى بسيار خوب عملياتى است كه ان شاءاهللا در 
ــه تانك هاى روز و مجهزتر دنيا  آينده اى نزديك و در كنار تانك كرار ب

تبديل خواهد شد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد تانك T90 منتفى شده است، نيز 
گفت: بله، خريد اين تانك منتفى شده؛ چرا كه در نيروهاى مسلح اصل 
ــته باشيم و بتوانيم فناورى  بر اين است كه ما پروژه هاى مشترك داش
را به داخل كشور انتقال دهيم، از اين رو ما دستور خريد تانك يادشده 

را نداريم.

خبرخبر

الريجانى در ديدار گروه هاى فلسطينى؛

 ايران دفاع از فلسطين را 
وظيفه دينى خود مى داند

جانشين فرمانده نزاجا خبر داد:
ورود تانك «كرار» 

به چرخه نيروى زمينى ارتش

رييس جمهور ايران در نشست خبرى مشترك با رييس جمهور غنا:

آفريقـا جايگاه ويژه اى در سيـاست خارجى ايـران دارد

هشدار سردار جزايرى به عربستان و تركيه:

اجازه  نخواهيم  داد  وضعيت  سوريه  مطابق خواسته كشورهاى شرور پيش  برود



خبر 
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ــران و  ــه اي ــا علي ــم ه ــى تحري ــو قطع ــا لغ ــزان، ب ــزارش مي ــه گ ب
ــاى  ــم ه ــران از تحري ــى اي ــل درياي ــل و نق ــت حم ــروج صنع خ
ــا  ــكارى ب ــاده هم ــى آم ــدى خارج ــات رده بن ــكا، موسس آمري
ــات  ــن موسس ــدند. اي ــى ش ــاى ايران ــتى ه ــدى كش ــران و رده بن اي
ــران را قطع  ــال 2012 همكارى خود با اي ــدى خارجى كه در س رده بن
ــت  ــرگيرى روابط همكارى و بازگش ــتار از س ــم اكنون خواس كردند ه
ــه  ــات، موسس ــان اين موسس ــده اند.ازمي ــران ش ــادر اي ــاره به بن دوب
ــراى همكارى  ــل خود ب ــترانگليس نيزازتماي ــدى لويدزرجيس رده بن
ــه رده بندى  ــت كه موسس ــن در حالى اس ــران خبرداد. اي ــاره با اي دوب
ــه  ــام DNV GL نيزچندى پيش با موسس ــا ن ــروژى ب ــوش آواز ن خ
رده بندى آسيا درايران قرارداد همكارى منعقد كرد. موسسه رده بندى 
ــه نيز به طورجداگانه از آمادگى خود براى حمايت كامل  وريتاس فرانس

ازكشتى هاى ايرانى خبرداد.
ــا  ــريع ب ــكارى س ــتار هم ــه خواس ــرى ك ــدى ديگ ــه رده بن موسس
طرف هاى ايرانى است موسسه رده بندى ريناى ايتالياست كه برخالف 
ــات خارجى پيش ازاين با ايران همكارى نداشته است. اين  ديگرموسس
شركت رده بندى چندى پيش ازامضاى توافقنامه با موسسه رده بندى 
ــركت هاى  ــكان ارايه خدمات به ش ــيا خبر داده بود كه طبق آن ام آس
كشتيرانى فراهم مى شود. اين شركت همچنين گفته بود فعاليت خود 
را تنها در زمينه دريايى ايران محدود نخواهد كرد و در عرصه هاى گاز، 
ــاخت ها و تجارت نيز همكارى هاى  انرژى و نفت به عالوه احداث زيرس
خود را گسترده خواهد داد. عالوه براين شركت رده بندى رينا تاكيد كرده 
بود: ظرف چند هفته آينده ارزيابى ايمنى و استانداردهاى زيست محيطى 

براى كشتى هاى ايران از جمله تانكرها را آغاز مى كند.
ــود: انتظار  ــه اى با رويترز گفته ب ــى پيش درمصاحب  پائولومورتى مدت
مى رود ظرف مدت يك ماه اولين كشتى ايرانى تحت رده بندى ما قرار 
بگيرد.مديرعامل شركت رده بندى رينا ادامه داده بود: به دنبال رده بندى 
كشتى هاى متعلق به شركت ملى نفتكش ايران، به عنوان برترين شركت 
ــالمى ايران با دارا بودن  تانكرى ايران و شركت كشتيرانى جمهورى اس
بزرگ ترين ناوگان فله با پرچم ايران هستيم و به منظور انجام اين كار با 

يك موسسه رده بندى ايرانى توافقنامه امضا كرديم.

آغاز رده بندى كشتى هاى ايرانى 
درموسسات  خارجى

3

آمارها نشان مى دهد دستمزد ساعتى نيروى كار در ايران 
تفاوت فاحشى تا 8/5برابر با ارقام پرداختى در كشورهاى 
ــد دريافتى هاى فعلى بايد  ديگر دارد و كارگران معتقدن

دست كم تا 2برابرافزايش يابد.
به گزارش مهر، به بيان ساده تر هرچند حقوق و دستمزد 
در ايران بسيار پايين بوده و ساليان متمادى اين مسئله به 
يك چالش در بازار كار تبديل شده، اما در بخش هزينه ها 
نيز شاغالن ايرانى تفاوت هايى با نيروى كار كشورهاى با 
دريافتى باال دارند به نحوى كه احتماال ميزان هزينه هاى 
زندگى در بسيارى از كشورهاى صنعتى نسبت به ايران 

باالتر است ولى دريافتى ها مى تواند آن را پوشش دهد.
درعين حال، آمارهاى موجود بانك جهانى نشان مى دهد 
كه به صورت كلى ميزان درآمد سرانه در ايران نسبت به 
برخى ديگر از كشورها پايين تر بوده و اين مسئله ارتباط 
مستقيمى با قدرت خريد خانوار خواهد داشت. در مسئله 
ــكاف موجود دخل و خرج را  دستمزد، وقتى مى توان ش
واضح تر ديد كه بدانيم ميزان هزينه هاى خانوار شهرى 
ــت كم 3 ميليون تومان و دريافتى  ــال جارى دس درس
بيشتر شاغالن مشمول قانون كار بين يك تا يك ميليون 

و 200 هزارتومان بنا بر اظهار مقامات وزارت كاراست.
ــاعت كار اجبارى  ــى گويند: س ــان بازار كار م كارشناس
ــتمزد، دو عامل تاثيرگذار در نرخ  دركنار نرخ پايين دس
بهره ورى نيروى كار در ايران هستند. با وجود اعالم باال 
ــاعت كار اجباري درايران از  بودن تعطيالت درايران، س
ــت. درحالي كه اين تصوربه  كشورهاي جهان بيشتراس
ــود كه تعطيالت ايرانيان ازهمه  صورت مكرر القا مي ش
جاي دنيا بيشتراست و تعطيالت بيش ازحد، مانع از رشد 

چرخ هاي اقتصادي كشور مي شود.

سهم مزد از قيمت تمام شده كاهش يافت
ــي تطبيقي ساعت كار  نتايج يك مطالعه جديد در بررس
اجباري درايران و ساير كشور ها نشان مي دهد كه كشور 
ــاعت كار درهفته، كمترين ميزان كار  ــه با 35 س فرانس
اجباري را دارد. اين رقم در ايران 44ساعت درهفته است، 
درحالي كه در فقدان اجراي اصولي قانون كار، بسياري از 
كارگاه ها، كارگران را بدون اضافه كاري يا با اضافه كاري 

براي ساعات بيشتري به كار مي گيرند.
ــك و دانمارك نيز  ــتراليا، انگليس، بلژي كارگران دراس
ــاعت  ــد. همچنين س ــه كار مي كنن ــاعت درهفت 38س
ــاعت،  ــاعت، درهلند 40س كاراجباري درايرلند 39 س
ــاعت، كره 40ساعت،  ــاعت، كانادا 40س آلمان 40/5س
ژاپن 40ساعت و اسپانيا 40 است. ساعت كار اجباري در 
ــاعت درهفته مى باشد. بنابراين ساعت  آمريكا نيز40س
كار اجباري در بيشتر كشورهاي جهان 40ساعت است، 
ــوم كه ساعت كار   به جز شماري از كشورهاي جهان س

اجباري در آنها عمدتا 44 يا 48 ساعت است.
جالب اينكه اغلب كشورهاى نامبرده شده تعداد تعطيلى 
ــبت به ايران دارند. از طرف ديگر،  ــال نس بيشترى درس
ــر  ــتمزد در سراس گزارش مراجع بين المللي از نرخ دس
جهان، از پايين بودن حداقل دستمزد نيروي كار ايراني 
نسبت به دستمزد دريافتي نيروي كار در ساير كشور ها 
خبر مي دهد. كارگران ايراني براي يك ساعت كار درهفته 
دستمزدي بالغ بر 1/12 دالر دريافت مي كنند، در  حالي  
كه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش از 5 دالر براي 

هر ساعت است.
بنا بر اذعان وزارت كار، سهم دستمزد در هزينه توليد از 
13/2درصد در سال 76 به 7/5درصد درسال 90 كاهش 

پيدا كرده است. روشن است كه با افزايش دستمزد كمتر 
از نرخ رسمي تورم و هزينه سبد معيشت، ميانگين يك 
ــته، اين درصد كمتر نيز شده  ــاليان گذش خانواده در س
است. وزارت كار در سال 92 اعالم كرده بود كه 60 درصد 
ــوق دريافت  ــر از 600 هزار تومان حق ــران كمت از كارگ
ــت كم 60 درصد از كارگران  مي كنند؛ بدين  ترتيب دس
ــال 92 كمتر از حداقل هاي قانوني مصوب  ايراني در س

وزارت كار، حقوق دريافت مي كردند.
نرخ دستمزد در ساير كشور ها

ــعه،  ــكاري اقتصادي و توس ــازمان هم بنا بر گزارش س
ــتراليا 9/54، بلژيك  ــتمزد دريافتي كارگران در اس دس
ــد 8/2، آلمان  ــه 8/24، هلن 8/57، ايرلند 8/46، فرانس
ــس 7/16، آمريكا 6/26، كره  7/19، كانادا 7/18، انگلي

5/85، ژاپن 5/52 و اسپانيا 5/37 دالر در ساعت است.
همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحران زده پرتغال 
و يونان 4/4 دالر براي هرساعت است، يعني حدود چهار 
برابر دستمزد كارگر ايراني. نرخ دستمزد در كشور تركيه 
ــايد گفته شود كه  ــاعت است، اما ش نيز 49/3 دالر درس
ــب با پايين بودن نرخ دستمزد در ايران، هزينه ها  متناس
ــاخص مناسبي براي  ــت. درآمد سرانه ش نيز پايين تراس

قياس قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف است.
ــرانه ايرانيان در سال 2014 را 5  بانك جهاني درآمد س
ــت، درحالي كه درآمد  ــزار و 443 دالر اعالم كرده اس ه
ــايه نظير جمهورى آذربايجان 7  سرانه كشورهاي همس
هزار و 884، بحرين 24 هزار و 855، عراق 6 هزار و 420، 
ــتان 24 هزار و 161 و تركيه  عمان 19 هزار 309، عربس

نيز 10 هزار و 515 دالر است.
ــورهاي استراليا،  ــرانه كش بر پايه اين گزارش، درآمد س

ــان، كانادا، انگليس،  ــه، هلند، آلم بلژيك، ايرلند، فرانس
آمريكا، كره، ژاپن و اسپانيا به ترتيب 61 هزار و 925 دالر، 
47 هزار و 352 دالر، 54 هزار و 374 دالر، 42 هزار 732 
دالر، 52 هزار و 172 دالر، 47 هزار و 821 دالر، 50 هزار 
و 235 دالر، 46 هزار و 332 دالر، 54 هزار و 629 دالر، 
ــزار و 194 دالر و 29 هزار و  27 هزار و 970 دالر، 36 ه

767 دالر اعالم شده است.
وضعيت درآمد سرانه

ــرفته  ــورهاي پيش ــتمزد در كش ــي كه نرخ دس در حال
ــتمزد ايرانيان تعيين مي شود،  ــت كم پنج برابر دس دس
ــت.  ــتر اس ــا نيز به همين قياس بيش ــدرت خريد آنه ق
ــايه نيز ديده  ــكاف بين ايران و كشورهاي همس اين ش
ــورهاي  ــرانه نجومي كش ــد س ــر از درآم ــود و اگ مي ش
ــه ما نيز  ــي كنيم ك ــت چشم پوش ــايه صاحب نف همس
ــى از  ــر آن يك ــالوه ب ــوده و ع ــر ب ــن ذخاي داراى همي
ــتيم،  كشورهاي  بزرگ ترين دارندگان گاز طبيعى هس
ــتري از ايران  ــرانه بيش تركيه و آذربايجان نيز درآمد س

دارند.
ــورهايي كه  بانك جهاني مي گويد: درآمد مردم در كش
درآمد سرانه اي پايين تر از 4 هزار و 126 دالر دارند، پايين 
ــورهايي كه درآمد سرانه شان  است؛ درآمد مردم در كش
بيش از 4 هزار و 126 و كمتر از 12 هزار و 735 دالر قرار 
ــت و درآمد مردم در كشورهايي  ــط اس مي گيرد، متوس
ــرانه اي بيش از 12 هزار و 735 دالر دارند،  كه درآمد س

باالست. 
ــال 2014، درآمد  ــاس درآمد سرانه ايرانيان در س براس
ايرانيان كمتر از متوسط بوده و قدرت خريد آنها از بيشتر 

كشورهاي جهان پايين تر است.

ــتگاه  ــل ريلى گفت: يك دس ــل   و  نق ــركت هاى حم ــو انجمن صنفى ش عض
ــهد راه اندازى  ــير اصفهانـ  مش ــا، در مس ــركت ريل ترابرصب قطار جديد ش
ــت . ضمن آنكه  ــتگاه واگن اس ــامل 8 دس ــده كه واگن هاى اين قطار ش ش

 3 دستگاه واگن ديگر نيز به اين قطار افزوده  شد.
ــهيالت ويژه در  ــب و تس ــرايط مناس محمد خان احمدى به فرآهم آورى ش
ــاره كرد و افزود: اگر آژانسى  ــتم فروش بليت قطار 10 شركت ريلى اش سيس
ــركت هاى هواپيمايى را اخذ كند، بايد  بخواهد مجوز فروش بليت يكى از ش
ضمانت نامه سنگين به آن شركت بدهد. در صورتى كه برنامه ريزى كرده ايم، 
ــركت سفير ريل آسيا به  در بخش فروش بليت قطار، آژانس ها مستقيم با ش
عنوان كارگزار و نماينده 10 شركت ريلى قرارداد ببندند و همبستگى در اين 

باره ايجاد شود.
 ايجاد شرايط رقابتى در فروش بليت قطار

خان احمدى با اشاره به ايجاد شرايط رقابتى سالم براى شركت هاى ريلى در 
ــركت ها بايد در  ــتم جديد فروش بليت، ش فروش بليت قطار، گفت:  در سيس
ــالم، از راهكارهاى بازرگانى كه پيش از اين  راستاى  برنده بودن در رقابتى س
ــتا مى توان به  طرح هاى مختلف  وجود نداشت، استفاده كنند كه در اين راس

تخفيفى اشاره كرد.
عضو انجمن صنفى شركت هاى حمل  و نقل ريلى اظهار داشت:  وجود دو شركت 

سفير ريل و رجا در كنار يكديگر در بخش فروش بليت، عالوه برحق انتخاب 
ــافران  جلوگيرى مى كنند. ضمن  ــردرگمى مس به مسافر، از پراكندگى و س
ــطح كيفيت خدمات خواهند شد. وى اظهار داشت:  آنكه موجب باال رفتن س
مسافران براى تهيه بليت قطار اين 10 شركت ريلى (غير از رجا) در مسيرهاى 

مختلف ، مى توانند به آدرس اينترنتى rrail.ir�www.sa مراجعه كنند.
ورود 40 دستگاه واگن مسافرى توليد داخل به ناوگان در ابتداى   

سال 95
ــتگاه واگن  ــركت ها 850 دس ــان اينكه كل ناوگان اين ش خان احمدى با بي
ــتگاه واگن نو چهارتخته لوكس  مسافرى است، افزود:  در سال جارى 50 دس
نيز از واگن پارس و شركت فلور سبز خريدارى و وارد ناوگان شد. عضو انجمن 
صنفى شركت هاى حمل و نقل ريلى با بيان اينكه همچنين 3 دستگاه واگن 
سالنى اتوبوسى نيز از كشور كره خريدارى شده است، افزود: 40 دستگاه واگن 
ــت كه اوايل سال 95 به ناوگان  ــافرى ديگر نيز در مرحله تست نهايى اس مس

وارد مى شود.
ــتاى  ــركت هاى حمل و نقل ريلى تأكيد كرد: در راس عضو انجمن صنفى ش
تقويت توليد ملى و توجه به اقتصاد مقاومتى، تالش كرديم اغلب ناوگان خود 
را از طريق شركت هاى داخلى توليدكننده  واگن نظير فلور سبز زرند كرمان و 

واگن پارس اراك تأمين كنيم.

ــى و بانكى بانك  ــكده پول ــاره به گزارش پژوهش ــاق تهران با اش رييس ات
مركزى در خصوص رشد صنعتى گفت: رشد صنعتى كشور براى سومين 
ــد و انتظار داريم رشد صنعت در زمستان هم منفى فصل متوالى منفى ش

باشد.
مسعود خوانسارى با اشاره به گزارش جديد پژوهشكده پولى و بانكى بانك 
مركزى كه به سفارش اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران تهيه شده است، 
ــومين فصل سال 94 در مقايسه  گفت: رشد منفى توليدات صنعتى در س
ــال 93 به ميزان 24/8 درصد منفى بوده است كه حكايت  با فصل پاييز س
ــد منفى توليدات صنعتى در سومين فصل متوالى دارد. رييس  از بروز رش
اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران افزود: شاخص توليدات صنعتى براى 
نه ماهه سال 94 معادل 11 درصد رشد منفى را نشان مى دهد، ضمن اينكه 
ــد فروش واحدهاى صنعتى در 9 ماهه سال 94 نسبت به مدت مشابه  رش

سال قبل، با رشد منفى 19 درصدى مواجه بوده است.
وى با بيان اينكه گزارش پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى يك ماه و نيم 
زودتر از گزارش بانك مركزى به دست اتاق بازرگانى تهران مى رسد، تصريح 
ــال اخير در تمامى بخش هاى صنعتى كشور به جز صنايع  كرد: در يك س
ــاميدنى، آمارها منفى بوده است. ضمن اينكه ادامه  دارويى و غذايى و آش
روند واردات در كشور نيز بسيار نگران كننده است؛ چراكه بخش عمده اى 

از واردات را مواد اوليه و كاالهاى واسطه اى بخش توليد تشكيل مى دهد كه
 بر اين اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاييز سال جارى نسبت 
ــت كه نبايد انتظار براى فصل  به سال قبل، اين روند منفى نشانگر اين اس

زمستان، رشد مثبت صنعتى را تجربه كنيم.
خوانسارى با تاكيد بر اينكه استمرار رشد منفى توليدات صنعتى منجر به 
تعميق ركود مى شود خاطر نشان كرد: الزم است ضمن توجه ويژه به اين 

بخش راهكارهايى را براى خروج از ركود اتخاذ كنيم.

عضو انجمن صنفى شركت هاى حمل   و  نقل ريلى خبر داد:

ورود قطارجديد درمسيرريلى اصفهان- مشهد

توتال 2ميليون بشكه نفت
 از ايران خريد

وام 50 ميليونى نوسازى بافت فرسوده 
با تعديل نرخ سود

رييس اتاق تهران عنوان كرد:
خواب زمستانى صنعت براى سومين فصل متوالى

ــه، گفت:  ــه نفت به توتال فرانس ــروش اولين محمول ــاره به ف معاون وزير نفت با اش
ــركت روسى،  ــه ش ــكه نفت ايران در نفتكش هاى تحت اجاره س امروز4ميليون بش
ــود.ركن الدين جوادى درباره آخرين وضعيت  فرانسوى و اسپانيايى بارگيرى مى ش
ــه كشتى نفتكش  ــورهاى اروپايى، گفت: س ــرگيرى صادرات نفت ايران به كش ازس
ــگاه هاى اروپا در  ــى ايران به مقصد پااليش ــور انتقال نفت خام صادرات امروز به منظ
ــركت ملى نفت ايران  پايانه هاى نفتى خليج فارس بارگيرى مى كنند. مديرعامل ش
ــبز، تصريح كرد: براى نخستين بار  با اشاره به آغاز صادرات نفت خام ايران به قاره س
ــمى صادرات نفت ايران به اروپا اتفاق مى افتد.معاون  پس از برجام،امروز به طور رس
ــى ايران به اروپا  ــكه اى اولين محموله نفت صادرات وزير نفت از حجم 4 ميليون بش
ــاس حدود دو ميليون بشكه از اين محموله مربوط  خبر داد و اظهار داشت: براين اس
ــپانيا و يك شركت  ــه و مابقى مربوط به پااليشگاه هاى اس ــركت توتال فرانس به ش
ــئول افزود: اين محموله درقالب سه كشتى نفتكش امروز  روسى است.اين مقام مس
ــگاه هاى اروپا آغاز مى كنند. ــمت پااليش ــود و حركت خود را به س بارگيرى مى ش

ــتريان نفت ايران در اروپا نام برد و قرارداد  «لوك اويل» روسيه را هم بايد از ديگرمش
ــود، تا پايان  ــى نهايى شده و پيش بينى مى ش ــركت روس فروش نفت خام به اين ش
ــركت «ليتاسكو» وابسته به لوك اويل  بهمن ماه اولين كشتى نفتكش غول پيكر ش
در پايانه نفتى خارگ پهلوگيرى كند تا نفت ايران در يكى از پايانه هاى حوزه درياى 
مديترانه (احتماال رومانى) تخليه كند.دركنار شركت هاى چند مليتى، قطعا شركت 
ــركت  ــس، جمهورى چك، آلمان و چند ش ــل انگلي «هلنيك پتروليوم» يونان، ش
ــاز كرده اند كه  ــاى قراردادهاى فروش نفت آغ ــى مذاكراتى را براى امض نفتى اروپاي
پيش بينى مى شود فقط با شركت هاى نفتى براى صادرات روزانه 50 تا 60 هزار بشكه 

نفت به سرزمين ژرمن ها قرارداد جديد امضا شود.

ــهر تهران جزييات وام 50 ميليونى نوسازى  مدير عامل سازمان نوسازى ش
بافت فرسوده با تعديل 20 درصدى نرخ سود را تشريح كرد.

ــهيالت جديد براى نوسازى بافت فرسوده در شهر  فتح الهى درباره ارايه تس
ــته هيئت دولت، مقرر شد  تهران، اظهار داشت: بر اساس مصوبه سال گذش
ساالنه 300 هزار وام در كل كشور به نوسازى بافت فرسوده اختصاص داده 
شود، اما به دليل مسايل حل نشده بين بانك ها و دولت اين امر عملياتى نشد.

وى با اشاره به اينكه خوشبختانه دولت بخشى از مطالبات بانك ها را از طريق 
بانك مركزى پرداخت كرد و بعد از آن بانك مسكن به عنوان بانك عامل براى 
ــد نرخ وام را به  ــد، ادامه داد: دولت متعهد بود 10 درص توزيع وام تعيين ش
نفع مالكان بافت فرسوده تعديل كند. شهردار تهران نيز در بودجه سال 95 

پذيرفت كه 10 درصد ديگر نرخ سود وام نوسازى تعديل شود.
مديرعامل سازمان نوسازى شهر تهران تصريح كرد: اميدواريم سال آينده در 
شهر تهران شاهد رونق ساخت و ساز با تكيه بر وام ارزان قيمتى كه با تعديل 
20 درصدى نرخ سود اتفاق مى افتد، باشيم. وى افزود: وام در نظر گرفته شده 
براى نوسازى بافت فرسوده 50 ميليون تومان است و 10 درصد نرخ سود آن 
توسط دولت و 10 درصد ديگر توسط شهردارى تعديل مى شود كه با تصويب 
اليحه بودجه در شوراى شهر عملياتى خواهد شد. فتح الهى خاطرنشان كرد: 
وام نوسازى با تعديل نرخ دولت و شهردارى به مالكان بافت فرسوده و آنهايى 
كه در طرح تجميع شركت مى كنند تعلق مى گيرد؛ زيرا منابع مالى محدود 
ــت و ما قصد داريم ريزدانگى كه يكى از ويژگى هاى بافت فرسوده است،  اس
ــد 150 متر مربع ــل فرآيند تجميع نيز باي ــم عالوه بر اين حداق از بين ببري

 باشد.
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آگهى مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر

على اكبر محمودى - شهردار درچه 

ــاس ماده 5 آيين نامه مالى شهرداريها و به  شهردارى درچه، در نظر دارد بر اس
استناد مجوز شماره 94/822/ش مورخ 94/10/7 شوراى اسالمى شهر درچه 
نسبت به تهيه و خريد، حمل و پخش آسفالت (جهت لكه گيرى و ترميم ترانشه 
معابر سطح شهر) از طريق نشر آگهى مناقصه اقدام نمايد لذا پيمانكاران واجد 
ــاعت 13  داراى صالحيت فنى و رتبه بندى مى توانند از تاريخ درج آگهى تا س
روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 جهت تحويل مدارك به امور مالى شهردارى 

درچه مراجعه نمايند. 

شهردارى درچه

هرساعت كار درايران 1/12 دالر؛

مقايسه مزد ساعتى 
كارگران در16 كشور
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عکس روز)جدال گورخر و تمساح(

دریچه

خبر خبر

اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا »ناسا« اعالم کرده است که به 
زودی نقش��ه 360 درجه ای از عکس های ارسالی توسط ربات های 
مریخ پیما س��اخته ش��ده، ارایه می کند و کاربران می توانند به طور 

مجازی در مریخ سفر کنند.
به گزارش جام نی�وز، در حالی که امکان دیدن سطح سیاره مریخ تا 
چند سال آینده از س��طح زمین، ممکن نیست، اما ناسا قول داده که 

جانشین هیجان انگیزی به جای آن ارایه کند.
ناسا اعالم کرده که به زودی نقشه 360 درجه ای را که از عکس های 
ارسالی توسط ربات های مریخ پیما س��اخته شده، ارایه می کند. در 
ویدویی که ناس��ا در صفحه فیس بوکش منتش��ر کرده، نشان داده 
ش��ده که چطور کاربران می توانند روی بخش های مختلف نقش��ه 
کلیک کنند، جهت دوربین را عوض کنند و به طور مجازی در مریخ 
 جوالن دهند. سفری که می شود آن را، حتی با تلفن های هوشمند

انجام داد.
این تصویر 360 درجه ای از 57 تصویری که توسط کاوشگر مریخ در 
تاریخ 19 ژانویه امسال )اوایل دی ماه( گرفته شده تشکیل شده است.

این تصاویر توسط یکی از» دست« های این کاوشگر که یک »چوب 
سلفی گیر« به آن وصل بوده گرفته شده اند.

این عکس ها از بخ��ش »بگنال��د دون« که در بخش ش��مال غربی 
 ک��وه »ش��ارپ« در مریخ ق��رار گرفته اس��ت ب��ه زمین فرس��تاده 

شده اند.
ناسا با تشویق کاربران فیسبوک به استفاده از این نقشه در تلفن های 
هوشمند نوشته است: از تلفن هایتان اس��تفاده کنید و سطح مریخ 

را بپیمایید.
مارک زاکربرگ، مؤس��س و رییس فعلی فیس بوک، با انتشار مجدد 
این ویدیو در صفحه شخصی خودش نوشته است که این تنها آغاز آن 
چیزی اس��ت که ما با فناوری تکنولوژی مجازی می توانیم به انجام 

برسانیم.
زاکربرگ این تجربه را کامال شگفت انگیز خوانده است.

ناسا امیدوار است در تابستان امسال امکان تجربه این چنینی را برای 
بخش های دیگر مریخ هم فراهم کند.

مأموریت کاوش��گر مریخ، یافتن نش��انه هایی از حیات در گذش��ته 
 کره مریخ بوده اس��ت و تاکنون توانسته ش��واهدی از رودخانه ها و 
دریاچه هایی را که در گذش��ته در سطح این س��یاره جریان و وجود 

داشته اند پیدا کند.
کاوشگر بعدی قرار است در سال 2018 در سطح کره مریخ فرود بیاید 
و با حفر س��وراخ هایی به عمق دو متر به بررسی حیات در گذشته و 

حال سیاره مریخ بپردازد.
 این کاوشگر از استاندارد پاکیزگی باالتری نسبت به کاوشگر کنونی 

برخوردار است.

به گزارش ایرنا، چند س��ال اس��ت که دریاچ��ه ارومیه دوران س��خت 
بی آبی را طی می کن��د و تالش ها ب��رای نجات این دریاچه با کش��ف 
 میکروارگانیس��م های��ی توام ش��ده اس��ت که م��ی توانند ب��ا توجه به 
پتانسیل های ارزشمند زیس��تی و ژنتیکی، منشأ پیشرفت های مهم در 

زیست فناوری باشند. 
دکتر سید ابوالحسن ش��اهزاده فاضلی رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
وزیس��تی ایران در این باره گفت: تالش های ما در این مرکز طی نمونه 
برداری های مختلف از این دریاچه منجر به کش��ف دو میکروارگانیسم 
 Halovarius و Halosiccatus urmianus مهم به نام های علمی
luteus ش��ده اس��ت که بر اهمیت این منطقه اکولوژیک��ی برای انجام 

مطالعات گسترده تنوع زیستی تأکید می کند. 
وی افزود: میکروارگانیسم ها به دلیل پتانسیل های ژنتیکی از مسیرهای 
متابولیکی خاصی بهره می برند که آنها را برای زیستن در شرایط سخت 

محیطی سازگار می کند. 
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: سازگاری با شرایط 
خش��کی و کم آبی حاکم بر دریاچه ارومیه که خود منج��ر به باالرفتن 
غلظت نمک ها در آن شده است، فشار زیادی را بر موجودات دریاچه وارد 
کرد به طوری که بسیاری از اشکال حیات در آن از بین رفته و یا از تنوع 
آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان زندگی میکروبی از شایع ترین 
نوع حیات در این دریاچه است و تالش ها برای کشف گونه های جدید 
همچنان ادامه دارد. فاضلی با تأکید بر مأموریت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی 
 و زیس��تی ایران در جم��ع آوری و نگهداری نمونه های زیس��تی گفت: 
میکروارگانیس��م های کش��ف ش��ده از این دریاچه بر درس��تی مسیر 
 طی ش��ده این مرکز در اکتش��اف و ذخیره س��ازی منابع زیستی صحه 
 می گذارد و هم اکن��ون این گونه ها در کلکس��یون میکروب��ی مرکز با 
 10912 IBRC-M 10911 و IBRC-M ش��ماره های دسترس��ی
نگهداری می ش��وند و قابل ارایه به کلیه محققان و دانش��مندان کشور 

هستند.

ناسا اعالم کرد؛

سفر مجازی به مریخ
کشف دو میکروارگانیسم جدید 

در دریاچه ارومیه

مدیر ط��رح حفاظت از تاالب های ایران گفت:در چند س��ال 
اخیر بدون توجه به حقابه تاالب ها، ط��رح های پروژه ای در 
کشور اجرا ش��د اما چندی اس��ت که وزارت نیرو مکلف شده 
در تمام پروژه های سد سازی خود حقابه حوضه های پایین 
 دس��ت را مد نظر قرار ده��د که جای امی��دواری برای نجات

 تاالب هاست.
محسن سلیمانی روزبهانی به رسمیت شناخته شدن تامین 
حقابه در کش��ور را حرکتی مثبت و یک تغییر مهم دانست و 
افزود: اینکه بعد از تب ش��دید توس��عه، تامین حقابه محیط 
 زیس��تی هم دیده ش��ده، بس��یار اهمیت دارد فارغ از اینکه 
حقابه ای که در نظر گرفته شده کافی است یا نه و اینکه وزارت 

نیرو چقدر از آن را تامین کرده است. 
وی اعداد و ارقام مطرح ش��ده از س��وی وزارت نیرو در مورد 
حقابه تاالب ها را ج��ای بحث و گفت و گو دانس��ت و گفت: 
مثال برای تاالب هامون با وس��عت بی��ش از 500 هزار هکتار 
در سیس��تان و بلوچس��تان کل حقابه ای که در نظر گرفته 
 ش��ده، کمتر از 60 میلیون متر مکعب است که حتی سطح یا 

گوشه ای از تاالب را هم خیس نخواهد کرد. 
سلیمانی گفت: نکته مهم این است که بعد از این، حداقل در 
برنامه ریزی های کالن مدیریت منابع آب کشور حقوق پایین 

دست به رسمیت شناخته می شود. 

مدیر طرح حفاظت از تاالب های ای��ران تاکید کرد: وضعیت 
کنونی تاالب های کشور آینه تمام نمای اقداماتی است که در 

چند سال گذشته در حوضه آبریز تاالب ها انجام دادیم.
س��لیمانی گفت: ایران با دارا بودن اقلی��م متنوع، تاالب های 
زیادی را در خود جای داده اس��ت. با توجه به تعاریفی که در 
کنوانسیون رامسر )کنوانس��یون حفاظت از تاالب ها( مطرح 
است، بیش از هزار تاالب در ایران وجود دارد که از جمله آنها 
می توان به دریاچه پشت سدها، رودخانه ها و سواحل تاالبی 

اشاره کرد. 
وی اظهار ک��رد: از این تع��داد 84 تاالب جزو ت��االب های با 
اهمیت بین المللی به حس��اب می آیند ک��ه 35 تاالب تحت 
 24عنوان در کنوانس��یون رامسر ثبت اس��ت و از میان آنها،

 6 تاالب در فهرس��ت مونترو قرار دارد و تاالب های در خطر 
نابودی در فهرست مونترو قرار می گیرند. 

مدیر طرح حفاظت از تاالب های ایران تنوع را از ویژگی های 
 بارز تاالب های کش��ور ذکر کرد و گفت: بی��ش از 60 درصد

 تاالب های بین المللی در کل منطقه در کشور ما قرار دارند. 
براساس تعریف کنوانس��یون رامس��ر، 42 نوع تاالب در دنیا 
وجود دارد که از این تعداد 41 نوع آن در کشور ما وجود دارد 
و در واقع کمتر کش��وری با این ویژگی دیده می ش��ود. این 
وضعیت نتیجه تنوع اکوسیس��تم های هیرکانی در شمال تا 

اکوسیستم زاگرس و خلیج فارس است. 
وی تاکید کرد: اما عملکرد نادرس��ت در مدیریت منابع آبی 
حیات این حوضه های ارزش��مند آبی را تحت تاثیر قرار داده 
است، متاسفانه گاهی این نگاه به موضوع تاالب ها وجود دارد 
که اگر فق��ط آن چاله آب را پر کنیم مس��ئله تاالب ها را حل 
کرده ایم در حالی که وضعیت کنونی تاالب های کشور ما به 
نوعی نشان دهنده اثراتی است که الگوهای توسعه ناپایدار ما 

را رقم زدند. 
س��لیمانی گفت: وضعیت فعلی تاالب ها به ما نش��ان داد که 
در عرصه سیاست گذاری، عمل به قانون و برنامه ریزی های 
توسعه ای خوب عمل نکردیم، این وضعیت نتیجه رفتارهای 
اشتباه همگان اعم از دولتمردان و سیاس��ت گذاران و حتی 
مردم اس��ت زیرا مردم هم خوب عمل نکردن��د، بنابراین اگر 
بخواهیم خودمان را نجات دهیم و س��رزمینی پایدار داشته 

باشیم، باید این روند معکوس شود. 
وی تاکید کرد: وقتی تاالب ها بتوانند خدمات اکوسیستمی 
خود را به شکل مناس��بی ارایه کنند، معیشت پایدار را برای 
مردم به همراه م��ی آورند، از این رو از اهمیت بس��یار زیادی 
برخودارند و دنیا نیز به این نتیجه مهم رسیده است، هرچند 
شاید کمی دیر شده باشد، اما مهم پی بردن به اشتباه و تالش 

در جهت رفع آن است.

اندازه گی��ری گازهای خروجی وس��ایل نقلیه یک 
مس��ئله پیچیده و موضوعی است که طی ماه های 
گذشته در رسانه ها به طور گسترده مورد بحث قرار 

گرفته است. 
این گزارش چگونگ��ی تولید گازه��ای گلخانه ای 
در خودرو و آزمایش آنها را به زبان س��اده توصیف 

می کند.
 به گزارش وترجمه پایگاه اطالع رس��انی سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت )پام (، بخش حمل و نقل 
جاده ای عامل اصلی تولید گازه��ای گلخانه ای و 

آلودگی هوا در اروپاست. 
وس��ایل نقلی��ه در م��وارد  آالینده ه��ای خاص، 
می توان��د گازهای گلخانه ای بیش��تری نس��بت 
ب��ه آزمایش های رس��می گازه��ای گلخانه ای در 
آزمایشگاه تولید کنند. گزارش اخیر آژانس محیط 
زیس��ت اروپا )EEA( ی��ک راهنمای غی��ر فنی، 
 پیرام��ون دالیل ای��ن اخت��الف قابل توج��ه ارایه

 می دهد.
گزارش EEA نش��ان می دهد که ب��ا وجود بهبود 
راندمان خ��ودرو در دهه گذش��ته، بخش حمل و 
نقل جاده ای مس��ئول تقریبا یک پنجم از انتش��ار 
 گازه��ای گلخان��ه ای درکش��ورهای اروپای��ی

 است.
 این بخش به افزایش غلظت آالینده های هوا حتی 
باالتر از استانداردهای اتحادیه اروپا در بسیاری از 

شهرهای اروپا کمک می کند.
هانس برونینککس مدیرعام��ل منطقه اقتصادی 
اروپا گفت:» اندازه گیری گازهای خروجی وسایل 
نقلیه یک مسئله پیچیده و موضوعی است که طی 
ماه های گذشته در رسانه ها به طور گسترده مورد 
بحث قرار گرفته است. این گزارش چگونگی تولید 
گازهای گلخانه ای در خ��ودرو و آزمایش آنها را به 

زبان ساده توصیف می کند.«
این گزارش جدید به نام » تحلی��ل تولید گازهای 
گلخانه ای در بخ��ش حمل و نقل ج��اده ای، یک 
راهنمای غی��ر فنی« توضیحی س��اده از اطالعات 
پیچیده موجود درباره تولید گازهای گلخانه ای در 
بخش حمل و نقل جاده ای و همچنین فناوری های 

کاهش آنهاست.
اندازه گیری های اس��تاندارد در آزمایش��گاه برای 
بررس��ی اینکه وس��ایل نقلیه الزامات رسمی برای 
گازهای خروجی را دارند، ایجاد می ش��وند. با این 
حال، فرآیندهای رس��می کنونی مورد اس��تفاده 
در اروپا نماینده ش��رایط واقعی رانندگی نیستند. 
وس��ایل نقلیه در موارد آالینده ه��ا ی  خاص می 
 توان��د گازه��ای گلخانه ای بیش��تری نس��بت به

 آزمای��ش های رس��می گازه��ای گلخان��ه ای در 
آزمایشگاه تولید کنند. 

 خودروهای جدی��د ک��ه از نظر رس��می آزمایش 
شده اند می توانند تحت ش��رایط واقعی رانندگی 
 )NOx( بیش از هفت برابر اکس��یدهای نیتروژن
تولی��د کنند؛آالین��ده اصلی هوا که به س��المت و 
 محیط زیس��ت آس��یب می رس��اند. میزان انتشار  
دی اکس��ید کربن )CO2( در وسایل نقلیه جدید 
 تا 40 درصد بیش��تر  از اندازه گیری های رس��می

 است.  
این گزارش س��ه دلیل اصلی برای این اختالف ها 

ارایه می کند:
1(روش قدیم��ی آزمایش مورد اس��تفاده در اروپا 
که نشان دهنده ش��رایط رانندگی در دنیای واقعی 

نیست.
2( انعطاف پذی��ری مجاز در روش ه��ای آزمایش 
کنونی که به تولید کنندگان اجازه می دهد شرایط 
آزمایش خاص را بهینه س��ازی کنن��د و در نتیجه 

مصرف سوخت و انتشار CO2 را کاهش دهند.
3( وجود عوامل وابس��ته به راننده )به عنوان مثال، 
سبک رانندگی( یا مستقل )به عنوان مثال شرایط 

محیطی(.
روش آزمای��ش تولید گازهای گلخان��ه ای موجود 
 برای ب��ه حداقل رس��اندن تولی��د ای��ن گازهای 
 ان��دازه گی��ری ش��ده، اج��ازه انعط��اف پذی��ری

 می دهد.
 در آینده دو طرح مه��م برای کمک ب��ه اطمینان

  از ثب��ات بهب��ود یافته بین انتش��ار وس��یله نقلیه 
 رس��می و عملک��رد رانندگ��ی در دنی��ای واقعی
  در اتحادی��ه اروپ��ا اج��را م��ی ش��ود  که ش��امل

رس��می  آزمای��ش  روش  رس��انی  روز  ب��ه   
قدیم��ی ب��ه روش��ی اس��ت ک��ه تولی��د گازهای 
گلخان��ه ای در جه��ان واقع��ی را بهت��ر نش��ان 
 می ده��د و همچنی��ن معرف��ی ی��ک روش برای 
اندازه گیری خروجی های NOx واقعی از وسایل 

نقلیه در جاده ها هستند.

تحلیل تولید گازهای گلخانه ای وسایل نقلیه؛

چرا اندازه گیری های آزمایشگاهی و جاده ای 
متفاوت هستند؟

مدیر طرح حفاظت از تاالب های ایران:

 رسمیت بخشیدن به حقابه تاالب ها از سوی 
وزارت  نیرو حرکتی مثبت  است



شهروند

درشهرهای بزرگ، سوار تاكسی شدن برای رسیدن به مقصد، گاه امری 
اجتناب ناپذیراست، به خصوص اگرایستگاه اتوبوس یا مترو، آن حوالی 

نباشد یا مسیرت طوری باشد كه ناگزیرشوی ازتاكسی استفاده كنی.
 موض��وع هیچ ربطی به تاكس��یرانی، تاكس��ی ها، راننده تاكس��ی ها، 
كرایه ها و حتی مسیرها ندارد. موضوع دقیقا برخی از مسافران هستند. 
آن دس��ته از مس��افران كه یا حواس شان نیس��ت، یا بسیارخسته اند 
 یا كارخیلی مهم��ی دارند كه حتم��ا باید آن را از طری��ق تلفن همراه 
در تاكسی حل كنند. البته به نظر می رسد تعریف ما از تاكسی و كاربرد 

آن هم نیاز به تغییراتی دارد.
 مس��افر جلویی گوش��ی موبایل را گرفته دس��تش و بلن��د بلند حرف 
می زند. حاال دیگر همه اطالع��ات از خالی كردن اجن��اس در انبار تا 
تحویل بار و فرستادن چك و ارتباط با بندر و نام همه رابط ها و كارگرها 
 و تولید كننده ها را هرس��ه مسافری كه عقب نشس��ته اند، می دانند

اما موضوع فقط این نیس��ت. این آقا چنان بلند بلند حرف می زند كه 
انگار تنهایی دراتاق شركتش نشسته و هیچ كس آن دور و برها نیست. 
مس��افردیگر ظاهرا خیلی خسته است. آنقدر خس��ته كه گاه خوابش 
می برد و می افتد روی مس��افر كناردستی اش. مسافر كناردستی هی 
بیدارش می كند. او عذرخواهی م��ی كند و باز از نو. ترافیك، همچنان 

سنگین است و خواب مرد هم.
در ردیف عقب، سه مسافر نشسته اند. یك خانم و دو آقا. هنوزازایستگاه 
مبدا چندان فاصله نگرفته اند كه خانم اعتراض می كند؛ آقا نمی شود 
كمی آن طرف تر بنشینید. این همه جا. چرا فكر می كنید اینجا مبل 
خانه تان است و می توانید راحت روی آن لم دهید و مالحظه دیگران 

را نكنید! البته این مشكل علت دیگری دارد.
ردیف عقب خودروها و البته تاكس��ی اصال برای دو نفر در نظر گرفته 
 شده و نه س��ه نفر تا س��ه نفر از هر سن و جنسیتی س��وار شوند و گاه 
به مش��كل بربخورند. این كه فقط دو نفر در ردیف عقب تاكسی سوار 
شوند، امكان پذیر است، همچنان كه درباره صندلی جلو، سوار شدن 

دو نفر منسوخ شد.
البته این مش��كل علت دیگری دارد. اصوال تاكسی وسیله ای است كه 
یك نفر یا به همراه خانواده یا همراهانش كرایه می كنند تا از نقطه ای 
به نقطه دیگر بروند. به عبارتی تاكسی در شهرهای ما گاه كاربردی مثل 

یك مینی بوس كوچك دارد و قطعا این مشكل غیرقابل رفع نیست.
نه خط نگه دار، نه همسایه، نه دوس��ت، نه دیگران، هیچ كس مسئول 
رفتار كس دیگری نیست، اما چهره ای كه درمجموع » شهروندان « را 

نشان می دهد، بستگی به رفتارهمه ما دارد.
گذشته از سایر رفتارها، رعایت حقوق یكدیگر به عنوان مسافر آنقدرها 
سخت نیست. كمی توجه و مالحظه می خواهد، مگر آن كه فردی واقعا 
نخواهد و حاضر نباشد به حقوق شهروندان احترام بگذارد یا دست كم 

نیم نگاهی به » اخالق « داشته باشد و این مگرممكن است؟!
Shahrvand.zayanderoud@gmail.com

تاكسی سوار شدن 
سواد فرهنگی می خواهد

امروزه سقط جنین د  رسطح جهان رو به افزایش است و به گفته كارشناسان 
این كار به د  الیل مختلفي انجام می شود  .

د   راین زمینه گفت وگویي انجام ش��ده با د          كترعباس تد          ین، استاد           د          انشگاه و 
حقوقد          ان و د   كتر زینب اصغري، وكیل د   اد   گستري و عضو هیات علمي د   انشگاه 
كه بخش نخست آن درشماره قبل تقدیم تان شد ودراین شماره بخش پایانی 

آن از نظرتان می گذرد.
سقط جنين سه ماه تا ۶ ماه حبس د  ارد  

د   كتر زینب اصغري، وكیل د   اد   گستري و عضو هیات علمي د   انشگاه د  ر رابطه 
 با افراد  ي كه ماد  ر را د  رس��قط جنین راهنمایي مي كنن��د،   گفت: باید   افراد   را 
به د  و د  سته تقسیم كرد  : د  سته اول افراد   عاد  ی و د  سته د  وم شاغلین به مشاغل 
پزش��كی و مامایی و مشاغل مش��ابه. د  ر قوانین ما برای د  س��ته د  وم مجازات 
س��نگین تری پیش بینی شد  ه است، چرا كه این د  س��ته به واسطه شغل شان 
مسئولیت بیشتری د  اشته اند   لذا بنابر قانون مجازات اسالمي، اگر كسی كه زن 
حامله را به سقط جنین د  اللت مي كند  ، فرد   معمولی باشد   عالوه بر پرد  اخت 
د  یه، به سه ماه تا ۶ ماه حبس محكوم می ش��ود  . وي اد  امه د  اد  : د  راین حالت 
 مرتكب، عمال د  رس��قط جنین مباش��رت ند  اش��ته، بلكه صرفا با د  اللت ماد  ر 
به خورد  ن د  ارو یا به كار برد  ن سایر وسایل سقط جنین، وی را د  ر ارتكاب جرم 

مساعد  ت مي كند  .
 وي اد  امه د  اد  : حال اگ��ر همین فرد   به زن حامله، عمال د  رس��قط مباش��رت 
د  اشته باشد   و به واسطه د  اد  ن اد  ویه یا وسایل د  یگری موجب سقط جنین زن 
شود   به مجازات حبس از ۶ ماه تا یك س��ال و پرد  اخت د  یه محكوم مي شود  . 
اما اگر فاعل، پزشك، ماما یا فروشند  ه د  ارو یا مش��اغل مشابه باشد  ، عالوه بر 
پرد  اخت د  یه، به حبس از د  و تا پنج سال محكوم خواهد   شد  . به عبارتی حد  اقل 

مجازات برای د  سته د  وم د  وسال است.
اصغري عنوان كرد  : همچنین كسانی كه از كاد  ر د  رمانی رسمی كشور نبود  ه 
و از افراد   عاد  ی هستند   اما خود   را پزشك یا ماما معرفی كرد  ه و با این عناوین 

اقد  ام به سقط جنین كنند  ، مجازات د  سته د  وم د  ر مورد   آنها اعمال می شود  .
د  رهيچ حالتی ب�رای ماد  ر مجازات حبس ی�ا جریمه پيش بينی 

نشد  ه است
این وكیل د  اد  گس��تري خاطر نشان كرد  : باید   توجه د  اش��ت قانونگذارایرانی 
د  رهیچ حالتی برای ماد  ر مجازات حبس، جریمه و ... پیش بینی نكرد  ه است 
 و د  ر هرحال ماد  ر حتی اگر به عمد   و ش��خصا جنین خود   را س��قط كند   فقط 

به پرد  اخت د  یه به پد  ر محكوم خواهد   شد  .
د  یه جنین نیز ب��ا توجه به مراحل رش��د   جنی��ن متفاوت اس��ت، اما پس از 
 چهارماهگی كه اصطالحا گفته می ش��ود   روح د  ر جنین د  مید  ه ش��د  ه است، 

د  یه جنین، د  یه كامل خواهد   بود  .
 این اس��تاد   د  انش��گاه تصریح ك��رد  : هرچند   د  ر م��ورد   پد  ری كه همس��ر را 
 به س��قط جنین تش��ویق و تحریك كند   یا ابزار س��قط جنین را فراهم آورد  

 حكم صریحی نیامد  ه اس��ت، اما به نظر می رسد   س��نگین ترین مجازاتی كه 
می توان برای پد  ر فرض كرد  ، همان پرد  اخت د  یه است البته باید   توجه د  اشت 
 د  ر این حالت خود   پد  ر یا ماد  ر كه د  ر س��قط قصد   د  اش��ته اند  ، از د  یه سهمی 

نمی برند  .
بنابرقانون، سقط د  رمانی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امکان 

پذیراست
اصغري د  ر رابطه با اینكه د  رخواست صد  ور مجوز سقط جنین فقط هنگامی 
پذیرفته می  شود   كه جهت د  رمان بود  ه و قبل از ۴ ماهگی جنین به د  رخواست 
زوجین و با معرفی نامه پزشك نتایج آزمایشات پزشكی به اد  اره كل پزشكی 
قانونی استان تقد  یم شود،   عنوان كرد  : د  رست است بنابر قانون، سقط د  رمانی 

تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امكان پذیر است به عبارتی سقط د  رمانی با 
تشخیص قطعی سه پزشك متخصص و تایید   پزشكی قانونی مبنی بر بیماری 
جنین كه به علت عقب افتاد  گی یا ناقص الخلقه بود  ن موجب حرج ماد  ر است 
 یا بیماری ماد  ر كه با تهد  ید   جانی ماد  ر توام باشد   قبل ازولوج روح) چهارماه( 
 با رضایت زن مجاز اس��ت و مجازات و مس��ئولیتی متوجه پزش��ك مباش��ر 
نخواهد   بود  . نكته اول آن است كه د  ر این ماد  ه واحد  ه، جهت رعایت حال ماد  ر، 
رضایت وی كافی اعالم ش��د  ه و بنابراین رضایت ش��وهر برای سقط د  رمانی 
ضرورتی ند  ارد  ؛ د  ر عمل نیز مراكز پزشكی قانونی رضایت زن را كافی می د  انند  ، 
كه می تواند   د  ر حفظ شان و حقوق زن گامی مهم و قابل احترام قلمد  اد   شود  .

وي اد  امه د  اد  : نكته د  وم محد  ود  یت زمانی است، همان گونه كه اشاره شد  ، توسل 
به سقط د  رمانی قانونی تنها تا قبل از اتمام چهارماهگی امكان پذیر است.

بنابر قانون مجوز س��قط جنین بعد   از چهارماهگی صاد  ر نخواهد   شد   و د  لیل 
آن، حرمت سقط جنین پس از ولوج روح اس��ت؛ لذا سرعت د  ر رسید  گی به 

د  رخواست، برای استفاد  ه از حق سقط د  رمانی حائز اهمیت بسیار است.
این وكیل د  اد  گستري خاطرنشان كرد  : بعد   از چهارماهگی و حلول روح مطابق 
نظراكثریت علما به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیس��ت. اقلیتی نیز قائلند   
كه د  رصورت خطر جانی برای ماد  ر، اس��قاط جنین حتی بعد   از د  مید  ه شد  ن 
روح نیز بال اشكال اس��ت. حضرت امام خمینی معتقد  ند  ، بعد   از د  مید  ن روح 
د  ر جنین، حفظ جان یكی برد  یگری ارجحیتی ند  ارد   و اگرعلم به تلف ش��د  ن 
 هر د  و باش��د   و تنها امكان حفظ یكی از آن هاست، مورد   باید   با قرعه مشخص 

شود  .
این استاد   د  انشگاه افزود  : اما باید   گفت، د  رشرایط سقط د  رمانی كه جان ماد  ر 
د  رخطر است، نه امكان حفظ هر د  و موجود   اس��ت و نه انتخابی د  ركار است، 
چون حی��ات جنین، متوقف بربقای ماد  راس��ت، اگرجنی��ن را انتخاب كنیم 

نمی توانیم جانش را حفظ كنیم.
 بنابراین، هرچند   ترجیحی بین زند  گی ماد  ر و جنین نیست اما تنها راه ممكن 

حفظ زند  گی ماد  راست چرا كه حفظ جان ماد  ربهتر از مرگ هرد  و است.
اصغري تصریح كرد  : از این جهت ممكن است د  رعمل موارد  ی مشاهد  ه شود   
كه علی رغم گذر از چهارماهگی با توجه به شد  ت خطر و د  یگر شرایط، اجازه 
سقط صاد  ر شود  ، هرچند   با مر قانون منافات د  ارد، باید   توجه د  اشت علی رغم 
برخی تفاسیر، س��قط جنین د  رهیچ حالتی قتل محسوب نشد  ه و نمی تواند   
مستوجب قصاص نفس شود  ، هرچند   د  رفرض سقط بعد   از چهارماهگی د  یه 

كامل انسان مستقر خواهد   بود  .
مجازات قصاص د  ر قوانين براي سقط جنين نيز پيش بينی شد  ه 

است
وي د  رپاسخ به این كه آیا برابرقانون آزار و اذیت زنی كه بارد  اراست و چنانچه 
موجب سقط جنین شود   جرم است،خاطر نشان كرد :   بله، هركس عالما و  عامد  ا 
به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود   عالوه بر 
پرد  اخت د  یه یا قصاص حسب مورد   به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد   
ش��د  . مالحظه می ش��ود  ، قانونگذار د  ر این حالت برخالف سایر وضعیت های 
 س��قط جنین، ع��الوه برحبس و د  ی��ه، مجازات قص��اص را نی��ز پیش بینی 
كرد  ه است.اصغري د  ر پایان افزود  : حقوقد  انان د  راین رابطه د  و برد  اشت مختلف 
د  ارند  . عد  ه ای معتقد  ند   چنانچه جنینی د  ر مرحله ولوج روح باش��د   مرتكب ، 
مستوجب قصاص است و عد  ه ای د  یگرمعتقد  ند   د  رهرصورت مجازات قصاص 
از مرتكب سقط جنین منتفی است. د  ر رویه قضایی و نظریه پرد  ازی حقوقی، 
د  ید  گاه د  وم با اقبال بیشتری مواجه بود  ه و با منطق حقوقی نیز سازگارتر است  . 
بنابراین ازنظرما د  راینجا منظور از قصاص، مجازات آس��یبی است كه به ماد  ر 

وارد   شد  ه نه به جنین و د  ر برابر جنین كماكان همان د  یه مستقر است.
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کار آفرینی

گفت و گو

برای خیلی ازخانواده ها، پرداخت هزینه های خدمات مشاوره و روان شناسی، خارج 
از توان مالی آنهاس��ت و بیمه نبودن این خدمات، رغبت خانواده ها را برای مراجعه 
به مشاور و روان شناس كاهش داده است. دكتر عباسعلی اللهیاری، رییس سازمان 
نظام روان شناسی و مشاوره ایران، بسیاری از این مشكالت را قبول دارد، اما در عین 
حال تاكید می كند بسیاری از چالش های پیش رو، با حمایت های بیشتر مسئوالن 
قابل حل است. مشروح گفت وگو با این اس��تاد روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس 

در پی می آید.
اخيرا آماری منتشر شد كه براساس آن از هرچهار ایرانی، یک نفرمبتال به 

اختالل روانی است. شما این آمار را قبول دارید؟
 به نظرمن بای��د پژوهش های بیش��تری درای��ن زمینه ص��ورت بگیرد ت��ا به آمار 
 قابل اعتمادی برس��یم. بنابرای��ن آماری را كه گفتی��د تایید قطع��ی نمی كنم، اما 

هشدار می دهم موارد ابتال به اختالالت روانی باالست.
شایع ترین اختالالتی كه بيشتر درجامعه ما مشاهده می شود، كدامند؟

تحلیل پیمایشی دقیقی صورت نگرفته است، اما ش��واهد نشان می دهد اضطراب، 
افسردگی، پرخاشگری و خشونت شایع ترین اختالالت مردم ما محسوب می شود.

به نظرتان چرا این اختالالت بيشتردیده می شود؟
علت، اضطراب و احساس ناایمنی درونی افراد اس��ت. مردم در شهرها دغدغه های 
زیادی دارند؛ برای مثال هج��وم كاالهای لوكس خارجی به كش��ور و افزایش نفوذ 
اینترنت و بیشترشدن استفاده ازشبكه های اجتماعی بدون آن كه فرهنگ الزمش 
 را همراه خود بیاورد و...، احس��اس ناامنی می آورد. افس��ردگی هم به علت ناكامی 
در زندگی اجتماعی اس��ت. وقتی فرد به خواس��ته هایش نمی رس��د افسردگی به 
وجود می آید. علت خش��ونت هم ناتوانی درمهارخش��م اس��ت. ما به ش��هروندان 

 ی��اد نمی دهی��م چگونه خویش��تن دار باش��ند و ب��ا بحران ه��ای زندگ��ی مقابله 
كنند.

مردم ما بسیاری از مهارت های روان شناس��ی را برای پیشگیری از اختالالت روانی 
آموزش نمی بینند. برای نمونه خیل��ی از مردم درباره مهارت ه��ای » نه گفتن « و 
»حل مس��اله« چیزی نمی دانند درحالی كه آموزش این مهارت ها، احتمال ابتال به 
اختالل های روان��ی را كاهش می دهد. آموزش دادن م��ردم در این زمینه ها وظیفه 

متولیان سالمت جامعه است.
معموال دركشورما توجه بيشتربه سالمت جسم است. شما هم موافقيد؟

با شما موافقم و آماری دارم كه تامل برانگیزاست. سالمت شهروندان را از چهار بعد 
می توان بررسی كرد؛ سالمت روان، اجتماعی، معنوی و جسمانی. نكته اینجاست كه 
براساس تحقیقات 15درصد ازسالمت انسان ها به سالمت جسمی آنها بستگی دارد. 
در واقع حدود 85 درصد باقی مانده به سالمت روانی، اجتماعی و معنوی شهروندان 

مربوط می شود.
براین اساس در كشورهای توس��عه یافته، فقط 15 تا20درصد بودجه های سالمت 
صرف سالمت جس��م می ش��ود و حداقل80 درصد بودجه ها صرف سالمت روانی، 
اجتماعی و معنوی بیمار، اما دركش��ورما فقط كمتر از3 درصد بودجه ها به سالمت 

روان اختصاص پیدا كرده است. به این آمارها كه توجه كنیم متوجه می شویم سالمت 
روان فعال در اولویت برخی مسئوالن نیست.

 شاید به همين علت است كه در ایران هنوز خدمات روان شناسی و مشاوره 
تحت پوشش بيمه نيست و مردم این هزینه ها را از جيب می پردازند!

یكی از دالیل مسلما همین است. البته اگرچه هنوز اقدام جدی برای تحت پوشش 
بیمه رفتن این خدمات انجام نش��ده، اما در ش��ورای عالی بیمه و در فرآیند تدوین 
برنامه ششم توسعه، پیگیراین موضوع هس��تیم كه حداقل خدمات مشاوره ازدواج 

تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.
ه��رچند بيمه شدن خدم��ات روان شناسی نقش مهمی در ترغيب مردم 
به اس�تفاده از خدمات روان شناسی و مش�اوره دارد، اما احتمال می دهم 
حتی اگر این خدمات تحت پوشش بيمه برود بازهم شماری از مردم با وجود 

مشکل داشتن از مراجعه به مراكز مشاوره پرهيز كنند. نظر شما چيست؟
بله، احتمالش باالس��ت. به نظر می آید ما به فرهنگ سازی در جامعه برای كمك به 
بیماران روانی نیاز داریم. گروهی از مردم متاسفانه به غلط تصور می كنند، می توانند 
خدمات مشاوره ای را از هر فردی بگیرند و لزومی ندارد حتما به مشاور یا روان شناس 

مراجعه كنند پس به مراكز تخصصی نمی روند.
گروهی دیگرهم از انگ اجتماعی می ترس��ند ك��ه مراجعه نمی كنن��د. آنها خیال 
می كنند اگر به روان شناس مراجعه كنند برچسب می خورند. به نظرمن، اگر سطح 
آگاهی اجتماعی باال برود و مردم متوجه ش��وند بیش��تر بیماران روانی هم به شرط 
رعایت برخی اصول می توانند زندگی آرام و طبیعی داشته باشند، ترس ها از برچسب 

خوردن هم از بین می رود.

با وجود اینكه فضاي خانه ش��ان محدود و كوچك است اما 
ایده ها و طرح هاي بزرگي براي توسعه و گسترش كسب و كار 
خانگي شان در سر دارند و برقي در چشمان شان هست كه 
مي گوید موفقیت همین نزدیكي هاست. نفیسه صادق نژاد، 
كارآفرین ج��وان نه تنها سال هاس��ت از طری��ق تولید آثار 
 هنري در رش��ته هاي س��فالگري، چرم دوزي و شمع سازي 
به درآمدزایي رسیده است، بلكه این هنرها را به عالقه مندان 
فراواني هم آموزش داده و آنها را به سطحي رسانده كه بتوانند 
براي خودشان كس��ب و كاري هرچند كوچك فراهم كنند. 
بانوي هنرمند و كارآفرین به همراه همسرش، امیرحسین 

دیودار ایده هاي نویي براي درآمدزایي و بازاریابي دارد.
همه چيز از زیرزمين خانه پدري شروع شد

» علت گرایش من ب��ه هنر به دوران كودك��ي برمي گردد، 
روزهایي كه عالقه خاصي به نقاشي، طراحي، شعر و... داشتم. 
با همین روحیه، دردبیرستان رشته گرافیك را انتخاب كردم 
و همین تصمیم، عامل آشنایي بیشترمن با رشته هاي هنري 
شد. ازهمان اول هم درانجام كارهاي هنري جسارت داشتم. 
 مثال هنوزهیچ آش��نایي با س��فالگري پیدا نكرده بودم كه 
از مغازه ها سفال هاي آماده تهیه مي كردم و روي آنها طرح 
و نقش هاي متنوع مي كشیدم. حتي درچند نمایشگاه آثارم 
را عرضه كردم و از این راه درآمدي هم نصیبم ش��د. بعد از 
آن بود كه تصمیم گرفتم س��فالگري را یاد بگیرم. ایده هاي 
نو فراواني در ذهنم براي طراحي ظروف س��فالي داشتم كه 

 اجراي آنها جز با یادگیري سفالگري امكان پذیرنبود. بنابراین 
در دوره هاي آموزش سفالگري ش��ركت كردم و این هنر را 

درسطح حرفه اي یاد گرفتم. «
بانوي كارآفرین مكثي مي كند و ادامه مي دهد: » سال 138۴ 
بود كه 2ربع س��كه اي را كه پس انداز ك��رده بودم، فروختم 
و چرخ س��فالگري خریدم و در زیرزمین خانه پدري ام كار 

سفالگري را به صورت حرفه اي شروع كردم.
 آن زمان هم��ه كارها از تهیه م��واد اولیه گرفت��ه تا تولید، 
بسته بندي و فروش آثارم را به تنهایي انجام مي دادم. هدفم 
این بود كه س��فال هایي با طرح هاي ابتكاري، آن طور كه با 
دیگر آثارموجود دربازار تفاوت داش��ته باش��د، تولید كنم. 
گاهي هم مشتریان، طرح ها و ایده هاي شان را با من درمیان 
مي گذاشتند و براساس سفارش خودش��ان براي شان كار 
تولید مي كردم. كم كم س��فالگري برایم به یك منبع درآمد 

تبدیل شد. «
كودكان برایم الهام بخش بودند

» آشنایي بیش��تربا هنرس��فالگري باعث ش��د به آموزش 
سفالگري به كودكان عالقه مند شوم. حاال سال هاست در یكي 
از مهدهای كودک این هنر اصیل را به كودكان با اس��تعداد 
آموزش مي دهم. دراین مسیر، به مرور درهاي جدید دیگري 
به رویم بازشد. ازآنجا كه مي خواستم هنرم و آموزش هایي 
 كه ارائه مي دهم جنبه علمي داش��ته باشد، تصمیم گرفتم 
در رش��ته هنره��اي اس��المي گرای��ش س��فال در مقطع 

كاردستی با لعاب درآمدزایي

سقطکـدامجنيـنقصــاصدارد؟
قسمتدوموپایانی

دكترعباسعلی اللهياری، ریيس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران:

جای خالی بيمه درخدمات روان شناسی

كارشناسي ارش��د ادامه تحصیل دهم و خوشبختانه دراین 
زمینه هم به موفقیت رسیدم. «

صادق نژاد توانس��ته بس��یاري از ش��اگردانش را به مرحله 
درآمدزایي برس��اند: » در تمام این س��ال ها ت��الش كرده ام 
 آموزش های��م از س��طح گل بازي هاي كودكان��ه فراتر رود و 
به گونه اي به شاگردان كم سن و سالم آموزش دهم كه عالوه 
بر لذت كار كردن با گل، بتوانن��د آثاري تولید كنند كه قابل 

فروش هم باشد. 
هر چند دراین مدت به بس��یاري از بزرگس��االن سفالگري 
آموزش داده ام و بسیاري ازآنها با راه اندازي یك كسب و كار 
خانگي به درآمدزایي رسیده اند، اما جالب است بدانید یكي 
از كودكاني كه كار سفالگري با چرخ را از من یاد گرفته بود، 
با وجود اینكه فقط ۴سال داشت، اما آثارش مشتریان زیادي 
پیدا كرد. این طور بود كه خانواده اش هم به یادگیري این هنر 
ترغیب شدند و با خرید چرخ سفالگري، خانوادگي به تولید 

آثارسفالي مشغول شدند.
 این گونه اتفاقات باعث شد به فكر مكتوب كردن تجربیات و 
خاطراتم از سال ها آموزش سفالگري بیفتم. حاال مدتي است 
مشغول تحقیق براي نوشتن كتابي به نام » آموزش سفالگري 
به كودكان « هس��تم، كتابي كه حاصل تجربیات 15ساله ام 

درآموزش این هنراست. «
همچنان به پيش...

» با همان روحیه دوران نوجواني و جواني، همیشه دنبال یاد 

گرفتن هنرهاي جدید بودم. این طور بود كه با هنر چرم دوزي 
و شمع سازي آشنا شدم و با عالقه و تمرین به جایي رسیدم 
كه هم توانستم در این رشته ها به تولید و درآمدزایي برسم و 

هم این هنرها را به دیگران آموزش دهم. «
امیرحسین دیودار، همسر بانوي كارآفرین داستان ما دراین 
سال ها همراه و همكار او بوده است. او كه درتولید آثارهنري 
كمك حال همس��رش بوده و با ایده ه��ا و طرح هایش براي 
ارائه جذاب تر تولیدات شان به بازار، توانسته به فروش بیشتر 
آثارهنري ش��ان كمك كند، مي گوید: » از آنجا كه در رشته 
مدیریت تبلیغات تحصیل ك��رده ام، تصمیم گرفتم با كمك 

همسرم، فروش تولیدات چرم مان را ساماندهي كنم.
ابتدا با بررسي شرایط بازار، در قدم اول، براي آثار چرمي كه  
گاه شب تا صبح با كمك هم تولید مي كنیم، نامي انحصاري 
به ثبت رس��اندم چراكه امیدواری��م روزي بتوانیم در كارگاه 

خودمان تولیدات بیشتري داشته باشیم. 
جالب اس��ت بدانی��د كیفی��ت كار م��ا آنقدر خ��وب بوده 
ك��ه بعض��ي از فروش��گاه هایي ك��ه در ابت��دا ب��ا ه��دف 
ف��روش بیش��تر، برچس��ب هاي خارج��ي روي كاره��اي 
م��ا مي چس��باندند، مدت��ي اس��ت از ن��ام برن��د خودمان 
 كه حاال دیگر براي برخي مش��تریان آشناس��ت، اس��تفاده

 مي كنند. خوش��بختانه در كارمان موف��ق بوده ایم و حاال با 
میانگین10ساعت كار درهفته درخانه كوچك مان، ماهانه 

بیش از یك میلیون تومان درآمد داریم. «
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فراخوان

نشس��ت نهایی داوری جش��نواره خلق کتاب تصویری ک��ودک با حضور 
داورانی چون کیانوش غریب پور، هدا حدادی، فریدون عموزاده خلیلی، 
علی اصغر سیدآبادی و علی بوذری در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار 

شد.
کیانوش غریب پور یکی از داوران این جشنواره گفت: مجموعه آثارخلق 
شده 15تیم تصویرگرامسال بهترازآثار س��ال گذشته بود و برآیند قدرت 

دوستان جوان درتصویرگری و متن، رشد قابل توجهی داشت. 
غریب پور درباره حضور برگزیدگان در جشنواره بولونیا گفت: بولونیا یک 
نمایشگاه بین المللی است که بیشترین تمرکز را برکارکودک دارد و حضور 

درآن برای هر تصویرگر و نویسنده ای فرصت خوبی برای رشد است.
هدا حدادی یکی دیگراز داوران این مسابقه نیزاظهارداشت: امسال سطح 
کیفی آثار بیشتر ازانتظار من بود و درک کتاب تصویری و هماهنگی بین 
نویسنده و تصویرگر مشهود بود و من ازاین لحاظ رضایت دارم.وی افزود: 
هدف ما این است که برای گروه های س��نی مورد نظر کتاب هایی تولید 
کنیم که تصویرگر و نویس��نده باهم درخلق آن ت��اش و همفکری کرده 

باشند .
گفتنی است انتش��ارات علمی و فرهنگی، برگزیده گروه دونفره نویسنده 
و تصویرگری ک��ه موفق به خلق اثر برگزیده این مس��ابقه ش��ده اند را به 

نمایشگاه بولونیای سال 2016اعزام خواهد کرد.

مرحله انتخاب آث��ار بخش مجس��مه و هنرهای محیطی روی��داد هنری 
»بهارس��تان« برگزار ش��د و 105 اثر به صورت قطع��ی و 50 اثر به صورت 

مشروط برای اجرا در ساالنه هنرهای شهری بهار تهران انتخاب شدند.
علیرضا فاضلی دبیر بخش مجسمه و هنرهای محیطی رویداد »بهارستان« 
درباره آثاری که به صورت مش��روط انتخاب ش��دند بیان کرد: به زودی در 
نشستی با هنرمندان این آثار، کم و کیف کار و چگونگی اجرای این طرح ها 
مورد بررسی قرار می گیرند و در نهایت از میان این 50 اثر تعدادی برای اجرا 

انتخاب می شوند.     
فاضلی ادامه داد: خوش��بختانه نه تنها هنرمندان جوان که مجسمه سازان 
پیشکس��وت و با تجربه هم در این رویداد شرکت کرده اند به طوری که این 

میزان حضور، فراتر از انتظارمان بود.
وی با اش��اره به جانمایی آثار نیز گفت: پس از مش��خص شدن روش اجرا، 
متریال مورد اس��تفاده و جانمایی؛ هزینه های س��اخت مجس��مه ها و آثار 

محیطی برآورد می شود.
 در این زمینه تاش داریم تا بخشی از هزینه را به صورت پیش پرداخت در 

اختیار هنرمندان قرار دهیم.
فاضلی افزود: با بررس��ی این مراح��ل و جانمایی آثار ک��ه در روزهای آتی 
انجام می شود در نهایت هنرمندان از 15 تا 25 اسفند به صورت کارگاهی 

مجسمه ها و آثار محیطی  خود را می سازند.

 آخرین مرحله داوری جشنواره 
خلق کتاب تصویری به پایان رسید

555 اثر مجسمه و هنرهای محیطی 
در رویداد »بهارستان«

۸ شهریور 1۳6۴درشهربابل به دنیا آمده  و لیسانس گرافیک دارد. ایزدیاردرسال 
1۳۸5 برای بازی درفیلم سینمایی یک ش��هر یک مرد تست بازیگری داد و قبول 
شد. او درتله فیلم های زیادی بازی کرده و با کارگردان هایی همچون فرزاد موتمن، 
مسعود آب پرور، سعید ابراهیمی فر و علیرضا امینی همکاری داشته است. وی در 
یک فیلم سینمایی به نام داشتن یا نداشتن ایفای نقش کرد. پنج کیلومتر تا بهشت، 
اولین سریال او بود که درماه رمضان پخش شد. وی دراین سریال موفقیت و شهرت 
ومحبوبیت را همزمان با هم کسب کرد. ایزدیار همچنین درفیلم ورود آقایان ممنوع 
درچند س��کانس بازی کرد ولی نسبت به بازی درس��ریال پنج کیلومترتا بهشت 

موفقیت چشمگیری کسب نکرد.
خانواده او موافق تحصیل او در رشته بازیگری نبودند به خاطرهمین دردبیرستان 

مجبورش��د که رش��ته تجربی را انتخاب کن��د ولی باخ��ره در دوران پیش 
دانش��گاهی به رش��ته هنر تغییرگرایش داد. پدرش یک��ی از مخالفان 

سرسخت رشته تحصیلی جدیدش بود. درمورد دوران کودکی اش 
می گوید : » به شدت شیطان بودم. اغلب اوقات خرابکاری می کردم 
و روی در و دیوار نقاشی می کش��یدم و اصوال کوچه را برای بازی 
انتخاب می کردم تا به خانه آوردن من، امری مشکل برای خانواده 

محسوب شود.« 
ایزدیاراز وقتی که یادش می آید حساب و کتابش از خانواده  جدا 

بوده و همیشه سعی کرده روی پای خودش بایستد او دراین 
باره می گوید: » بارها و بارها مزه فقر را چشیده ام چون 

می خواستم مستقل باشم و از خانواده طلب پول 
نکنم، در صورتی که اگر درخواس��ت می کردم 

حتما حمایت��م می کردند ام��ا با بی پولی 
کنار آمدم. لحظاتی را داشتم که حتی 
به یک رقم خیلی کم احتیاج داشتم 
اما همه این روزها گذراست. من فکر 
می کنم  بسیاری ازکسانی که دراین 
حرفه مش��غول به کارهستند حتما 

شرایط نداری را تجربه کرده اند و به نظرم این شرایط آدم را می سازد.«
  عاشق بچه هست؛ ازدواج کردن و تجربه حس مادری را دوست دارد. با این حال 

فکر می کند : 
» ازدواج یک پختگی الزم دارد که من هنوز به آن نرسیده ام. این پختگی دوطرفه 
اس��ت. هم زن و هم مرد باید به جایی رسیده باشند که مس��ئولیت یک زندگی را 

دونفری به دوش بکشند.
به نظرم این اشتباه اس��ت که فکر کنی همه چیز به عهده مرد است. از آن مهم تر 
توانایی تربیت بچه است. با شرایط امروز دنیا تحویل دادن یک بچه خوب و سالمی 
که خود بچه هم از به دنیا آمدنش راضی باشد و این قضیه قدیمی که بچه ها به پدر، 
مادرهایشان می گویند چرا ما را به دنیا آورده ای تکرار نشود یک لیاقت می خواهد که 
آدم ها باید به آن برسند. من فکر می کنم که در مورد هنرمندان اگر 
ازدواج گریزی وجود دارد به خاطر مشغله کاری زیاد آنهاست. 
فکر می کنم اگر به جایی برسی که بخواهی تشکیل خانواده 
بدهی باید کارت را گزیده تر انتخاب کنی که بتوانی وقت 

بیشتری برای همسر و فرزندانت بگذاری.«
وقتی ازاو می پرس��ند، لحظه تحویل سال به چه کسی 

نگاه می کنید؟
می گوید : » به س��اعتم! اصا توی سفره به چیزی نگاه 
نمی کنم. قبا که با خانواده زندگی می کردم، به مادرم 
نگاه می کردم، اما امس��ال فکر می کنم لحظه س��ال 
 تحویل تنها باش��م چون خانواده ام شمال زندگی 

می کنند.«
یکی از اتفاقات جالب و البته تلخ برای این 
بازیگرس��ینما، تئاترو تلویزیون به آبان 
ماه س��ال ۹1 برمی گردد که هنگامی 
که پریناز ایزدیار درحال فیلم برداری 
مجموعه تلویزیون��ی زمانه بود مورد 

حمله یک مرد شرور قرار گرفت.

کنسرت گروه  موسیقی عود
 در هنرسرای خورشید

تاالر افتخار

آلبوم

گروه موسیقی عود با حضور ۸ نوازنده 
سازهای سنتی ایرانی و پاپ در تاریخ 
2۸ بهمن ماه از س��اعت 1۹ به روی 

صحنه می رود.
این اج��را با اس��تفاده از س��ازهایی 
همچون گیتار ، فلوت، ع��ود و دف ، 
تار، تنبک، ویلون و کارینت برگزار 
می ش��ود ک��ه نوازندگی آنه��ا را به 
ترتیب میع��اد ابراهیمیان، ش��هروز 
بلوچس��تانی، مهدی مق��دم، مهران 
اعظم��ی کیا، مهدی رفیعی��ان، پویا 

 جوانم��ردی و محم��د ابراهیمی��ان
 بر عهده دارند.

همچنی��ن خوانندگی این گ��روه را 
شهریار بلوچستانی بر عهده خواهد 
داشت و آهنگسازی و تنظیم قطعات 
نیز توس��ط مهران اعظمی کیا انجام 

شده است.
عاقه مندان می توانند جهت شرکت 
در این برنامه به هنرسرای خورشید 
واقع در پل چمران، جنب شهرداری 

منطقه 7 مراجعه کنند.

خبر

حدود 217 اثر تجس��می این روزها درقالب هشتمین جشنواره بین المللی 
تجسمی فجر به نمایش گذاشته شده که با نگاهی اجمالی به آثاردر می یابیم 
ایده ها و پرداخت جوانان برای مخاطبان بس��یار جذاب تر ازآثار هنرمندان 

نامدار است.
گورستان درخت ها

یکی از این کاره��ا که »جن��گل هیرکانی« ن��ام دارد، اث��ری چیدمانی از 
عمادالدین انوشیروانی اس��ت. در این اثر تنه های قطع شده درختان روی 
زمین چیدمان شده اند و کلیت اثر، گورستانی از درختان قطع شده را پیش 
چشم بیننده می آورد که در توضیحش آمده اس��ت: سال 1۳۹2 قرار بوده 
جاده ای در جنگل ابر شاهرود ساخته شود که براساس مصوبه هیئت دولت 
تنها پنج متر عرض داشته و برای جاده ناچیز، ۳6۸ درخت قطع شده است.

آشغال های هنری
 یکی دیگ��ر از آثار درخور توجه نمایش��گاه، کار مس��عود نیک��دل با عنوان 
»شهر من، لباس من است« بود؛ لباس هایی از جنس پاستیک که شفاف 
اس��ت و درون آن با فیلتر س��یگارهای دود ش��ده، رس��یدهای خودپرداز، 
دستمال کاغذی و آشغال هایی که مردم در خیابان می ریزند، پر شده است. 
در مقابل این آثار، کار مریم محمدعلی پور با عنوان »برای باران« روی زمین 
چیدمان شده است. اثری که چند کاسه س��فالی را کنار هم قرار داده، انگار 
سفال هایی برای باران به سوی آسمان دست به دعا برداشته اند. در یکی دیگر 
از کارها، اثر حجم مهدی آشوری به شکل مکعب های معلق با نام »فاصله« 
نزد بازدیدکنندگان خود نمایی می کند. کنار آن میریعقوب س��نگ تراش، 
تابلوهای بزرگ و نفیس��ی از نقاش��ی خط ارایه کرده است. آن سوتر هم دو 
تابلوی حجم مانند از آتوسا شاملو به چش��م می خورد که انگار روبان هایی 
را از دل اثر بیرون کش��یده اند. یکی دیگر از کارهای جالب توجه نمایشگاه 
در کنار پله ها قرار گرفته است. در این اثر روی تمام بلیت های مترو نقاشی 
شده و کلیت آنها آدم هایی را نشان می دهد که به صورت بیننده زل زده اند. 
در ورودی نمایش��گاه هم کار نیکو فاح با نام »رویا« قرار گرفته که در آن 
اس��باب بازی های کودکان به جای اینک��ه برای آنها ایج��اد آرامش کنند، 

کابوس ساز می شوند. البته در این اثر نورپردازی هم نقش مهمی دارد. 
پیشکسوتان نمایشگاه

در این بخش یک سالن از آثار هنرمندان مکزیکی وجود دارد که سه شنبه  
گذشته این بخش با حضور سفیر مکزیک و مهمانان زیاد رنگ و بوی خاصی 
پیدا کرد. یک تابلو هم از کشور بلغارستان روی دیوار رفته که جزییات کار 
رئال ولی کلی��ت اثر انتزاعی اس��ت. در گالری خیال ه��م دو کپی بزرگ از 
مجموعه حافظ فرح اصولی و کارهای یساولی روی دیوار رفته است. در سالن 
دیگر همین نگارخانه آثار احمد اسفندیاری و ابزار کارش به کوشش جمشید 
حقیقت شناس به تماشاس��ت.در نیم طبقه دوم هم، آثار صادق ادهم پیش 
روی مخاطب است که خالکوبی روی شیرهای سنگی است. یکی از کارهای 
دیگر این مجموعه که در اغل��ب گزارش های تصویری دیده ایم، عکس های 
قدیمی را داخل شیش��ه های مربا می بینیم. ناهید حاجی محمدی اوشانی، 

خالق این اثر نوستالژیک است.

هشتمین جشنواره    بین المللی تجسمی فجر؛

میان بلیت باطله وآشغال های سیگار

پرینازایزدیار؛
بهترین بازیگرزن جشنواره سی وچهارم فیلم فجر

» ايستاده درغبار« می بینید يا  » ابد و يك روز« ؟!

با پایان یافتن س��ی وچهارمین دوره جش��نواره 
فیلم فجر ومعرفی برترین های این دوره، بازارنقل 
 وقول ه��ا ونقده��ای منصفانه ومخ��رب داغ داغ

 است.دراصفهان اکران فیلم های جشنواره ادامه 

 دارد. صف هایی که گاه برای دیدن برخی از این 
فیلم ها پشت درب معدود س��ینماهای قدیمی 
شهرکش��یده می ش��ود نش��ان می ده��د مردم 
فرهنگ دوس��ت ای��ن دیاربی توج��ه وبی عاقه 

به این هنرجذاب ودوست داش��تنی نیستند. به 
همین خاطردر ادامه گ��زارش نقدگونه کوتاهی 
از دوفیلم مطرح وپرس��روصدا جش��نواره امسال 

را آورده ایم.

موسیقی فجر

محمد علیزاده در اجرای جش��نواره فجر قطعه جدید خ��ود را به هوادارانش 
معرفی کرد. درچهارمین شب س��ی و یکمین جشنواره موسیقی فجر سالن 
همایش نمایش��گاه بین المللی میاد درشب سرد و زمس��تانی در دوسانس 
میزبان هواداران محمد علیزاده خواننده  عاشقانه های محبوب پاپ بود. قبل 
از شروع برنامه، تب سلفی گرفتن بس��یار داغ بود و حضار چنان سرگرم این 

موضوع بودند که تاخیرچند دقیقه ای دراجرا را زیاد متوجه نشدند.
پس از آن، علیزاده با خواندن قطعه »خیلی برام عزیزه خاطرت...« وارد صحنه 
شد و همزمان با هوادارانش احوالپرسی کرد، در میانه های سالن یک ردیف از 
کانون هواداران او نشسته بودند که همگی شال سفیدی را بر گردن داشتند که 
روی آن جمله »محمد علیزاده عاشقتیم یک جور خاص« حک شده بود که 
علیزاده با دیدن این محبت از آنها تشکر و به سمت آنها تعظیم کرد. او گفت: 
اولین اجرا جدی زندگی من 2 س��ال پیش، از جشنواره فجر شروع شد و این 
خیلی خاطره  خوبی برای من است.دربخش��ی از اجرا تماشاگران به حدی با 
اجرای علیزاده عجین شدند که جمله »محمد دوست داریم« از فضای سالن 

به گوش می رسید.
 از نکته ه��ای جالب این کنس��رت تک��رار جمل��ه »دوس��تون دارم« از زبان 
محمد علیزاده خطاب به هوادارانش بود. او حتی این کلمه را در بین ترانه هایش 

جا می داد و تقدیم به دوستدارانش کرد.

در س��ومین روز از سی ویکمین جش��نواره  موس��یقی فجر، گروه موسیقی 
»خورشید« به سرپرستی »مجید درخشانی« درحالی روی صحنه رفت که 

دو خواننده از دو نسل، این هنرمند را همراهی می کردند.
 گروه »خورشید« قطعاتی از آثار چاوش، گروه نوازی در دستگاه نوا و گروه 
نوازی در بیات ترک و دش��تی را اجرا کرد. »مجید درخشانی« از شاگردان 
محمدرضا لطفی و اعضای اولیه  گروه شیداس��ت که در تمام مدت فعالیت 
خود در گروه موسیقی »خورش��ید« دغدغه  زنده کردن خاطره  »چاوش« 
را داشته اس��ت و حاال در اولین اجرایی که بعد از مدت ها همراه با این گروه 

داشته، بار دیگر تعدادی از قطعات خاطره انگیز چاوش را اجرا کرد.
دراین برنامه عاوه ب��ر اجرای قطعات باکام، اعضای گ��روه دونوازی هایی 
نیز انجام دادند. از نکات این اجرا می توان به دوری از ارایه پیچیدگی هایی 
اشاره کرد که با موسیقی ایرانی غریبه اند، در عوض درست بر اساس آنچه در 
موسیقی ایرانی مرسوم است و نمونه های قابل اتکای این نوع موسیقی هم 
گواه هستند، ملودی و ارایه نغمات دلنش��ین در دستور کار گروه خورشید 

قرار گرفته بود. 
پس از پایان س��ه بخش��ی که در بروش��ور هم به چش��م می حورد و ادای 
احترام گروه خورش��ید به تماشاگران حاضردرس��الن، گروه به درخواست 
مخاطبانش��ان،  قطعه ی ماندگار »درخیال« که را پی��ش ازاین درحافظه 
صوتی مخاطبان آواز ایرانی با صدای »محمدرضا شجریان« به یادگار مانده 

بود را اجرا کردند.

 آرزوی محمد علیزاده 
در شب خاطره ها

گروه » خورشید« قطعات 
خاطره انگیز چاوش را اجرا کرد

 بازیگ�ران: پیمان مع��ادی، نوید محم��دزاده، پرین��از ایزدیار، ریم��ا رامین فر، 
ش��بنم مقدمی، ش��یرین یزدان بخش، معصومه رحمانی، مه��دی قربانی، محمد 

علیمحمدی، اسماعیل گرجی
خالصه داستان: خانواده در تدارک مراسم عروسی س��میه هستند، اما اتفاقاتي 
روابط خواهران و برادران را سرد مي کند که در نهایت باعث ماجراهایي مي شود...

نقد فیلم:
فیلم بی شک یکی از معدود پدیده های جشنواره امسال است و کارگردان جوانش 
از پدیده های سینمای ایران. اعتیاد به مواد مخدر، خانواده و زنان از شاخصه های 
مورد پردازش در »ابد و یک روز« هستند که همه در بستر یک خانواده پایین شهری 
روایت می شوند. خانواده ای که مشکات متعددی را در کنارهم از سر می گذارند 
که تلخی ذاتی دارند. اصلی ترین آنها آمدن خواس��تگار افغان و مسئله رفتن یکی 
از خواهرها به کشور افغانستان اس��ت که در عین خوش قلبی بار اصلی رسیدگی 
به خانه و خانواده را ب��ر دوش دارد، اما با تمام این مش��کات و اختاف ها خانواده 
 انسجام نسبی خود را حفظ می کند و هیچ یک نس��بت به هم بی تفاوت نیستند.

 ارتباط های درونی اعضای این خانواده شامل چهار خواهر و سه برادر درکنار مادر 
بیمار سالخورده در عین روان بودن طنازانه و ظریف است. با وجود تعدد چهره ها، 
فیلمساز شخصیت پردازی را در مورد هریک به قاعده انجام می دهد و در عین حال 
حضور و ظهور هیچ کدام، در س��کانس های فیلم اضافه به نظر نمی رسد، بلکه به 
خوش ریتم تر شدن آن کمک کرده اس��ت. به خصوص بازی پیمان معادی و تاثیر 
برادر معتاد مواد فروش )با ب��ازی نوید محمد زاده( در خانواده به خوبی مش��هود 
است،اما فیلمس��از به همین بس��نده نکرده و با تکیه بر همین روابط و استفاده از 
قابلیت های بازیگران اس��م و رس��م داری که در اختیار دارد، در جای جای فیلم 

موقعیت های طنز بسیاری را خلق می کند که مخاطب را می خنداند.
حضور و پردازش دقیق دو ش��خصیت مثبت این خانواده یعنی ب��رادر کوچک تر 
و س��میه )نقش اصلی فیلم( موجب ش��ده فیلم با وجود نمایش برخی آس��یب ها 
اصا یاس آور نباش��د. »ابد و یک روز« را باید با چنین ویژگ��ی هایی به خصوص 
 با پایان مثبت و روشن، یکی از معدود نمونه های س��ینمای امید قلمداد کنیم که 
رییس جمهور دو سه سال است بر آن تاکید کرده و البته این تاکید نتیجه خاصی 

در عملکرد مسئوالن زیر مجموعه او نداشته است.
ظهور چنین فیلمس��ازی به خودی خود امیدواری است. دوست داریم این امید را 
داشته باشیم جوانی که چنین فیلم پر از خاقیتی را ساخته بتواند همچنان در مسیر 

فیلمسازی درست گام بردارد و برای مردم فیلم های جذاب بسازد.

تهیه کننده: حبیب اهلل والي نژاد
محصول سازمان هنري و رسانه اي اوج

بازیگران: هادی حجازی فر، امیرحسین هاشمی، فرهاد فداکار، عماد محمدی
خالصه داس�تان: احمد که عصیان نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشکری 
می شود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند، اما سرنوشت او فرسنگ ها دور 

از مرز ایران رقم می خورد…
نقد فیلم:

ش��هید جاویداالثر حاج احمد متوس��لیان با کمترین واس��طه از نظر روایت به روی پرده 
سینما آمده است. این اتفاق آنقدر با کیفیت باال و سطح قابل قبولی رخ داده که نخستین 
اثر سینمایی محمد حسین مهدویان به عنوان یک مس��تند ساز را به پدیده شگفتی ساز 
جشنواره فیلم فجر بدل کرده است. کس��انی که پیش از این مس��تند »آخرین روزهای 
زمستان« با موضوع شهید حسن باقری را دیده باشند متوجه خواهند شده که »ایستاده در 

غبار« با تکیه بر سبک و تجربه ساخت همان اثر پدید آمده، اما در عین بی بدیل و هنرمندانه 
بودن در حال به بلوغ رسیدن است.

فیلم ماجرای زندگی احمد متوسلیان را از نوجوانی تا لحظه اسارت روایت می کند. نحوه 
روایت از زبان کس��انی چون خواهر، برادر ، همرزمان و فرمانده متوسلیان است که راویان 
دست اول وقایع هستند و ما تنها صدای آنها را روی تصاویر کاما بازسازی شده بر اساس 
واقعیت می شنویم. در بعضی از بخش های فیلم حتی از صدای اصلی ضبط شده متوسلیان 
استفاده شده اس��ت. عاوه بر آن بازیگران کاراکتراصلی و دیگر اشخاص مهم فیلم هرچه 
ش��بیه تر به قرینه واقعی خود انتخاب و گریم شده اند تا فیلم بیشتر به واقعیت ها نزدیک 
شود. مهدویان در انتخاب موسیقی نیز بر مبنای آخرین تجربه خود یعنی نماهنگ جذاب 
 »از خون جوانان وطن« پیش رفته و همان س��بک موس��یقی را برای فیل��م برگزیده که 

موفقیت آمیز بوده است.
فراز و فرودهای زندگی برادر احمد، آنقدر جذاب هست که پس از طی مقدمه فیلم تماشاگر 
به دنبال آن چشم بر تصاویر بدوزد، از تماشای یک فیلم لذت ببرد، گاهی اشک بریزد و گاهی 
هم لبخند غرور بر لبانش نقش ببندد و در کنار آن عاوه بر احساس نزدیکی با شخصیت 
فرمانده قهرمانی چون احمد متوسلیان با وقایع تاریخی ابتدای انقاب و سال های آغازین 

جنگ از نزدیک آشنا شود و این یعنی فیلمساز با یک تیر چند نشان زده است.

فیلم ابد و یک روز
نویسنده و کارگردان: سعید روستایی

فیلم ایستاده در غبار
نویسنده و کارگردان: محمدحسین مهدویان



7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره1803 | دوشنبه 26 بهمن 1394 | 6 جمادی االولی 1437

خبر

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: حضور پرش��ور و گسترده 
مردم در انتخابات امس��ال،نمایش اقتدار ایران اس��امی در سطح 

بین المللی است.
قاسم س��لیمانی دشتکی، افزود: جمهوری اس��امی ایران، امسال 
در آس��تانه برگزاری دو انتخابات مهم قرار گرفته اس��ت و حضور 
حداکثری مردم در ای��ن انتخابات،ب��ه نوعی به تصویر کش��یدن 
قدرت مردمی ایران در س��طح بین الملل است. سلیمانی دشتکی 
افزود:انقاب اسامی، جمهوریت را متکی به رأی مردم و همچنین 
مردم را ول��ی نعمتان این نظام ق��رار داده و به همی��ن منظور، در 
جمهوری اسامی، مقدرات کشور به دست مردم سپرده شده است. 
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت:به همین منظور آرای 
مردم و آزادی ه��ای قانونی در چارچ��وب جمهوریت، رنگ و بوی 

دینی، مذهبی، الهی و فرهنگی دارد.
وی اظهار کرد: اکنون نیز با گذش��ت 37 س��ال از پیروزی انقاب 
اسامی، مردم با حضور گسترده و پرشور خود در پای صندوق های 

رأی، بار دیگر حماسه می آفرینند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دشمنان از ابتدای پیروزی 
انقاب اس��امی تاکنون از هیچ تاش��ی برای ضربه زدن به کشور 
 دریغ نکرده اند و اکنون نیز برای خدشه دار کردن انتخابات در تکاپو

هستند. 
سلیمانی دش��تکی یادآور ش��د:اکنون تمامی امکانات و تجهیزات 
 الزم ب��رای برگ��زاری انتخاب��ات س��الم، گس��ترده و پرش��ور در 
چهارمحال و بختیاری مهیا و تمهیدات الزم در این زمینه اندیشیده 
شده است. به گزارش ایرنا، پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 
و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی، هفتم اسفند سال 

جاری، به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی:

حضور مردم در انتخابات، نمایش 
اقتدار ایران در سطح بین المللی

استان چهارمحال و بختیاری یک درصد از مساحت کل کشور را 
به خود اختصاص داده و در جنوب غربی زاگرس واقع شده است.

این استان یکی از استان های بکر و پر پتانسیل برای سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف ازجمله گردش��گری، کش��اورزی، صنعت، 

معدن، ورزشی و... به شمار می رود.
در حوزه کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با داشتن منابع 
آب فراوان و آب وهوای معتدل زمینه توسعه مزارع پرورش ماهی، 
تولیدات گلخانه ای، باغبانی، دام��داری و ... را دارد. به عنوان مثال 
چهارمحال و بختیاری در س��ال های گذشته توانس��ته رتبه اول 
کش��ور در تولید ماهی قزل آال را کس��ب کند که زمینه توسعه و 

سرمایه گذاری در این حوزه همچنان در سطح استان وجود دارد.
چهارمحال و بختیاری هم  اکنون در حوزه کش��اورزی، در تولید 
ماهی قزل آال و بادام توانسته رتبه بیشترین تولید کشور را کسب 
کند و زمینه برای سرمایه گذاری در این حوزه و صنایع تبدیلی این 

محصوالت وجود دارد.
حوزه ورزشی ظرفیتی برای سرمایه گذاری

حوزه ورزش��ی یکی از مهم ترین حوزه هایی اس��ت ک��ه می تواند 
موردتوجه سرمایه گذاری قرار بگیرد.

این اس��تان دارای ارتفاعات انباش��ته از برف اس��ت که می تواند 
قطب های ورزش��ی برفی در کش��ور بش��ود و زمین��ه راه اندازی 

پیست های مختلف اسکی در این استان فراهم شود.
شهرستان کوهرنگ اس��تان چهارمحال و بختیاری، از مهم ترین 
شهرستان های برف گیر  کشور است که هرساله شاهد بارش های 
قابل توجه برف است. این شهرس��تان به خاطر داشتن بارش های 
مناسب در زمستان همیشه پوشیده از برف بوده و ارتفاع برف در 
کوهستان ها و دره های آن به بیش از سه متر در این فصل می رسد.

از سوی دیگر ورزش اس��کی یکی از جذاب ترین ورزش های دنیا 
محسوب می شود. توسعه این رشته ورزشی در استان و توجه به آن 
می تواند ساالنه هزاران ورزشکار و مسافر را راهی این استان کند که 

از پیست های اسکی این استان استفاده کنند.
یکی از مهم ترین نکاتی که می توان به آن توجه کرد ماندگاری برف 
در این استان در طول سال است که امکان انجام ورزش اسکی را در 

تابستان نیز فراهم می کند.
همچنین وجود رودخانه های بی شمار در این استان زمینه را برای 
توسعه ورزش��ی های قایقرانی ازجمله رفتینگ فراهم کرده است 
که بهره گیری از این ظرفیت می تواند درآمد قابل توجهی را برای 
سرمایه گذاران فراهم کند و اشتغال قابل توجهی در استان ایجاد 
کند. همچنین وجود دره های مرتفع و وجود پل روی این دره های 
مرتفع ازجمله پل کارون زمینه را برای انجام ورزش��ی چون بانی 
جامپینگ فراهم کرده که این امر نیز می تواند مورد سرمایه گذاری 

قرار بگیرد.
از طرفی ارتفاع باالی چهارمحال و بختیاری از س��طح دریا زمینه 
را برای تبدیل این اس��تان ب��ه قطب تمرینات تیم ه��ای ملی که 
تاش دارند در ارتفاع��ات تمرین کنند را فراهم کرده اس��ت که 
س��رمایه گذاران می توانند ب��ا فراه��م آوردن امکانات و توس��عه 
سالن های ورزشی زمینه برگزاری اردوهای تیم ملی را در این استان 
فراهم کنند و درآمد خوبی را از فدراسیون های ورزشی کسب کنند.

استفاده از ظرفیت صنعتی استان های مجاور
اس��تان  ظرفیت ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی  صنع��ت   ح��وزه 
چهارمحال و بختیاری برای س��رمایه گذاری به شمار می رود که 
هم اکنون زیرساخت هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود 
دارد. وجود اس��تان های بزرگ مانند اصفهان و خوزستان در کنار 
استان چهارمحال و بختیاری بازار بسیار ارزشمندی برای واحدهای 

صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری به شمارمی رود.
هم اکنون شهرک های صنعتی اس��تان با داشتن زیرساخت های 
آب و برق و گاز و... محل مناسبی برای سرمایه گذاری صنعتگران 
داخلی و خارجی به شمار می رود که قیمت های مناسب زمین های 
این شهرک های صنعتی ظرفیت مطلوب برای سرمایه گذاری در 

گام اول محسوب می شود.
توس��عه واحدهای تولید آب معدنی با بهره گیری از چش��مه های 
آب معدنی یکی از ظرفیت های مهم این استان در این حوزه  است 

که می تواند موردتوجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
کارشناس ارشد کارآفرینی در اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
خصوص ظرفیت های اس��تان برای س��رمایه گذاری در گفت وگو 
با خبرن��گار مهر اظهار داش��ت: اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
ظرفیت های و پتانسیل های بسیاری برای س��رمایه گذاری دارد.

سید جال الدین موسوی عنوان کرد:امکان سرمایه گذاری در این 
استان در همه زمینه ها از کشت گیاهان دارویی گرفته تا فرآوری 

آن و تولید دارو و صنعت کشاورزی و دامداری و... وجود دارد.این 
دانش آموخته دانش��گاه تهران عنوان کرد: هم اکنون بس��یاری از 
گیاهان دارویی این استان به کشورهای خارجی صادر می شود که 
می توان با ایجاد واحدهای فرآوری تولید داروهای گیاهی جدا از 

کسب درآمد قابل توجه، در استان اشتغال ایجاد کرد.
وی یادآور ش��د: این اس��تان بهترین نقطه برای تحقق ایده های 
کارآفرینانه و تبدیل ایده ها به ثروت است ؛چراکه در همه حوزه های 
کشاورزی، صنعتی، ورزشی، گردش��گری و...این استان جای کار 
بسیار دارد. وی عنوان کرد: سرمایه گذاری در این استان اگر با علم و 
تحقیق و بهره گیری از ظرفیت ها باشد جواب می دهد و آینده بسیار 
خوبی را خواهد داشت.سرپرس��ت دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص اظهار داشت: 
چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در سطح کشور 
به شمار می رود که بهره گیری از ظرفیت های این استان می تواند 

زمینه اشتغال و توسعه استان را فراهم کند.
ملک محمد قربان پور بیان کرد: عصاره مس��ایل اقتصادی در یک 
استان و یا یک کشور بر اس��اس عدد تولید ناخالص داخلی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد که تولید ناخالص داخلی استان در سال ۹3 
نسبت به سال ۹۲، 17/۹7 درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: 
افزایش تولید ناخالص داخلی استان چهارمحال و بختیاری بیانگر 
این است که هم اکنون در استان سرمایه گذاری افزایش یافته و هم 

بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری در س��طح استان واردشده 
است.

وی عنوان ک��رد: کاهش چهاردرص��دی نرخ بیکاری در اس��تان 
چهارمحال و بختیاری بیانگر این اس��ت ک��ه هم اکنون وضعیت 
س��رمایه گذاری در سطح استان و ایجاد اش��تغال روند مطلوبی را 

طی می کند.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان اظهار 
داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیار ارزشمندی برای 
سرمایه گذاری دارد که باید این ظرفیت های در سطح کشور و سطح 

جهان معرفی شوند.
وی ادامه داد:چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی و 
خاص، زمینه توسعه حوزه گردشگری ورزشی را دارد و باید زمینه 

ورود سرمایه گذاران در این بخش فراهم شود.
مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان چهارمحال و بختی��اری در 
این خص��وص گفت: هم اکن��ون در ح��وزه ورزش��ی زمینه برای 
سرمایه گذاری ورزش رفتینگ، بانی جامپینگ، پاراگایدر و... در 
سطح استان وجود دارد و که این ورزش ها در سطح استان می تواند 

موردتوجه توسعه قرار گیرد.
عبدالرحمان قاسمی تأکید کرد: بهره گیری از پیست های اسکی و 
وجود برف در استان چهارمحال و بختیاری می تواند زمینه توسعه 

این استان در حوزه های مختلف را فراهم کند.
وی افزود: فعال شدن پیست اس��کی در کوهرنگ ساالنه هزاران 
مسافر و ورزشکار را راهی این شهرستان می کند و این منطقه رونق 

پیدا می کند و این نمونه ای برای بهره گیری از این ظرفیت است.
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان چهارمحال و بختیاری برگزاری 
مسابقات اسکی را یکی از عوامل توسعه گردشگری در استان عنوان 
و بیان کرد: برگزاری رقابت های اسکی در این استان، موجب معرفی 
بیشتر پیست های اسکی این استان در سطح کشور خواهد شد که 
قطعا در جذب گردشگر و توسعه توریسم ورزش��ی و درآمدزایی 

تأثیرگذار خواهد بود.
 مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال وبختیاری نیز اظهار داش��ت: چهارمحال و بختیاری 
به واس��طه داش��تن ش��رایط اقلیمی و توپوگرافی خ��اص دارای 

جاذبه های گردشگری و توریستی بسیاری است.
وی عنوان کرد: بهره گیری از این ظرفیتهای گردشگری خدادادی 
الزمه اش توسعه زیرس��اخت ها در این حوزه اس��ت که این مهم 

نیازمند سرمایه گذاری در استان است.
وی ادامه داد: در این استان رودخانه، تاالب، قله های مرتفع، جنگل، 
دریاچه و ... وجود دارد و باید از این جاذبه های گردشگری بهره کافی 
برده شود. وی بابیان اینکه این استان به واسطه داشتن جاذبه های 
گردشگری طبیعی و آب وهوای خنک می تواند قطب گردشگری 
کشور شود، بیان کرد: باید تاش کرد که سرمایه گذاران در استان 
جذب شوند و در حوزه های مختلف گردش��گری سرمایه گذاری 
کنند.مدیرکل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: احداث مجموعه های گردشگری 
و افزایش کیفیت در خدمات رس��انی گردشگری نقش مهمی در 

افزایش ورود مسافر به استان چهارمحال و بختیاری دارد.

اخبار کوتاه

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت:نخس��تین دهکده فرش ایران در این اس��تان و در محدوده منطقه 

»چالشتر« شهرکرد دایر می شود.
علیرضا جیان افزود:طرح راه اندازی دهکده فرش در استان تصویب و به 

مرکز ملی فرش ایران برای تایید ارسال شده است.
به گفته وی،در این دهکده زنجیره کامل تولید فرش شامل مرحله های 
پشم شویی، پشم چینی، ریس��ندگی، رنگرزی، طراحی و نقاشی، تولید 
کارگاهی، فرش بافی،رفوگری فرش،نمایشگاهی از فرش های تولید شده 

و ضایعات فرش راه اندازی می شود.
جی��ان ادامه داد:مهم ترین س��بک های فرش بافی در اس��تان س��بک 
بختیاری است که شامل 60 طرح و نقش از جمله نقش چالشتر، خشتی، 
لچک و ترنج، چل مینا، س��رو و کاج، بی بی باف، گل افشار و قاب سماور 

است.
رییس اداره فرش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: 
منطقه چالشتر یکی از مناطق قدیمی فرش بافی در استان است که قالی 
این منطقه ثبت ملی شده و از قرن نهم در چهارمحال و بختیاری در این 

منطقه فرش بافی رایج بوده است.
به گزارش ایرنا، به طور میانگین س��االنه 80 هزار مترمربع فرش توسط 
بافندگان اس��تان تولید می ش��ود. کاربرد رنگ های زیبا با اس��تفاده از 
عص��اره گل ها و گیاه��ان و م��واد اولیه طبیعی، ش��ادابی و زن��ده بودن 

 طرح ه��ا و نقش های متن��وع از عوام��ل تقاضای باال ب��رای خرید فرش 
چهارمحال و بختیاری است.بیش��تر فرش های چهارمحال و بختیاری را 
»یلمه« بروجن، »گبه ریزباف«اردل، فرش »بختیاری« مناطق عشایری 

و مناطق بختیاری نشین و فرش چالشتری شهرکرد تشکیل می دهد. 
 براس��اس نظ��ر برخ��ی از محقق��ان، ط��رح ف��رش »س��رو و کاج« 

چهارمحال و بختیاری به عنوان اصیل ترین طرح آریایی مطرح است. 
فرش نقش چالش��تری چهارمحال و بختیاری در اس��تان های مختلف 
کش��ور و کش��ورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، آمریکا و کانادا طرفداران 

فراوان دارد.

احمد راستینه، رییس بسیج دانشجویی اس��تان چهار  محال  و بختیاری، 
گفت: س��ال گذش��ته 1100 نفر  و امس��ال نیز 1500 نفر از دانشجویان 

دانشگاه های استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.
راس��تینه مهم ترین تاثیرات فرهنگ��ی     اردو های راهیان        نور را آش��نایی 
با فرهنگ،  س��یر ه و س��بک زندگی ش��هدا،   آش��نایی با مناطق عملیاتی 
و رش��ادت های رزمن��دگان در دوران دف��اع مقدس، ش��ناخت وظیفه 
دانش��جویان در خصوص حفظ و گسترش روحیه ش��هادت و پاسداشت 
مقام شهدا دانست و افزود:آنچه باعث رشد و تعالی ایران اسامی شده از 

خون پاک و مطهر این شهداست.
وي اظهار کرد: دانش��جویان متقاضی جهت ثبت نام  باید به دفاتر بسیج 
دانشجویی در دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالي تابعه در استان مراجعه 
کنند. رییس بسیج دانشجویی استان گفت: کاروان های اعزامی خواهران 
از دانش��گاه پیام نور در تاریخ  ۹4/11/۲8 ، دانش��جویان خواهر دانشگاه 
شهرکرد در تاریخ ۹4/1۲/1۲ ، دانش��جویان خواهر دانشگاه آزاد و علوم 
پزشکی در تاریخ ۹4/1۲/۲4 و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان 
و کاروان ه��ای اعزامی برادران دانش��گاه های اس��تان، ۹4/1۲/1۹ اعزام 

خواهند شد.
راس��تینه خاطرنش��ان کرد: متقاضیان تا دو روز قبل از اعزام هر کاروان 

مهلت دارند که ثبت نام کنند.
وي افزود: مبلغ 40هزار تومان به عنوان هزینه ثبت نام برای دانشجویان 

در نظرگرفته ش��ده اس��ت و بقیه هزینه ثبت نام را دانشگاه ها و نهاد های 
دیگر تقبل می کنند.

راستینه در مورد برنامه هایی که برای دانشجویان در اردوهاي راهیان نور 
امسال تدارک دیده شده اس��ت گفت: برنامه های رزمی و فرهنگی که در 
مناطق جنگي جنوب اجرا خواهد شد و برنامه های محتوایی شامل شب 
خاطره، شبی با رزمندگان، آشنایي با معارف جنگ و شناخت عملیات ها 
و حوادث��ی که در دوران دفاع مق��دس اتفاق افتاده وچگونگی ش��ناخت 
دانشجویان نسبت به س��بک زندگی و سیره ش��هدا از جمله برنامه هاي 

این اردوهاست.

1500 نفر از دانشجویان استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شدنخستین دهکده فرش ایران  در چهار محال و بختیاری  دایر می شود

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 ۴5 اثر دستی 
 ثبت ملی شده است

رییس اداره گاز شهرستان لردگان:

 18 روستا از نعمت گاز 
بهره مند شدند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 45 
اثر دستی استان چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شده است.

بهمن عسکری سوادجانی،  اظهار داشت: این صنایع دستی شامل نمدمالی، گلیم، نگارگری 
ملیله دوزی و... است.

وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیشرو در تولید صنایع دستی بوده 
که بسیاری از صنایع دستی این استان خاص منطقه هستند و جایگاه باالیی در سطح کشور 

و جهان دارند.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 
فرش بختیاری یکی از مهم ترین صنایع دستی این استان اس��ت که جایگاه بسیار باالیی در 

سطح کشور و جهان دارد.
وی عنوان کرد: فرش بختیاری از دیرباز به کشور های غربی صادر می شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان چهارمحال و بختیاری تاکید 
ک��رد:  محصوالت نمدی ه��م اکنون یکی از مهم ترین صنایع دس��تی اس��ت که در اس��تان 
 چهارمحال و بختیاری همچنان تولید می ش��ود و اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد

 کرده است.

رییس اداره گاز شهرستان لردگان گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 18 روستای این شهرستان از 
نعمت گاز بهره مند شدند. غامحسن حیدری، در نشست کارگاه آموزشی ایمنی و صرفه جویی در 
مصرف گاز در شهرستان لردگان اظهار کرد: در راستای خدمت رس��انی به روستاییان این نشست 

برگزار شده است.
وی بیان داشت: این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی روستاییان با نحوه  ایمنی و صرفه جویی در مصرف 

گاز و نصب وسایل گاز سوز خود برگزار شده است.
رییس اداره گاز شهرستان لردگان با اشاره به توزیع کتاب و دفترچه راهنما استفاده از وسایل گاز سوز 
در بین روستاییان ادامه داد: در راستای استفاده بهینه از وسایل گاز سوز و کاهش خطرات ناشی از آن 

کتب راهنما در بین روستاییان این شهرستان توزیع شد.
حیدری تصریح کرد: گاز یک س��رمایه ملی اس��ت و همه اقش��ار باید در مصرف آن به خصوص در 
فصول س��رد صرفه جویی کنند.وی با اش��اره به اهمیت رعایت نکات ایمنی در اس��تفاده از وسایل 
 گاز سوز خاطرنشان کرد: با رعایت نکات ایمنی می توان بس��یاری از حوادث ناشی از گازگرفتگی را 

کاهش داد.
این مسئول افزود: در راستای ارتقای سطح آگاهی و کاهش حوادث ناشی از گازگرفتگی بروشورهای 

مختلفی در بین روستاییان توزیع شد.

مدیرکل پست استان:

تأثیـر اجـرایی شدن برجـام
 بر تجارت الکترونیک

مدیرکل پست چهارمحال و بختیاری از افزایش ۲5 درصدی خرید مرسوالت اینترنتی در 10 ماه گذشته 
خبر داد. »حسین عنایتی« با اشاره به اینکه پیش از اجرایی ش��دن برجام هیچ گونه فعالیت فرامرزی و 
بین المللی در خرید و فروش اینترنتی وجود نداشت، اظهار کرد: خوشبختانه با اجرایی شدن برجام، به 

تجارت الکترونیک رونق چشمگیری بخشیده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سیستم خرید و فروش اینترنتی یک اپراتور خصوصی بین المللی)ایرانی( در حال 
فعالیت است، افزود: این اپراتور واس��طه میان ایران و شرکت هایی است که در بحث الکترونیک مشغول 
به فعالیت هستند.عنایتی با بیان اینکه هفت درصد کل درآمدهای پست طی 10 ماهه گذشته مربوط به 
تراکنش های الکترونیکی است، گفت: ثبت نام کارت ملی هوشمند، ثبت نام دانشگاه ها و همه ثبت نام های 

اینترنتی از جمله این اقدامات است.
وی خرید و فروش اینترنتی را یک س��رویس ترکیبی از خدمات الکترونیکی، فیزیکی و مالی دانس��ت و 
تصریح کرد: طی 10 ماه گذش��ته 56 هزار مورد خرید و فروش اینترنتی انجام شده که درخواست اولیه 

آن از طریق اینترنت انجام شده است.
مدیرکل پست چهار محال و بختیاری خاطر نش��ان کرد: مبلغ ۲0 میلیارد ریال حجم مراودات خرید و 
فروش اینترنتی در 10 ماهه گذشته بوده که از این میزان میانگین خرید هر مرسوله 845 هزار ریال بوده 

که نسبت به پارسال ۲5 درصد رشد داشته است.
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ورزش و صنعت در چهارمحال و بختیاری در انتظار ورود سرمایه گذاران؛

 از اسکی در ارتفاعات کوهرنگ 
تا صادرات گیاهان دارویی
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معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد؛

اصفهان در حوزه بين الملل دانشگاه هاى 
آزاد كشور رتبه نخست را كسب كرد 

ــگاه آزاد اصفهان گفت:  ــش و فناورى دانش معاون پژوه
ــال 92 و 93 واحد اصفهان جز  بر اساس ارزيابى هاى س
چهار دانشگاه برتر كشور در حوزه بين المللى بوده است 
و در اين بخش موفق به كسب حداكثر امتياز، يعنى100 

واحد امتياز شد.
ــان گفت:  ــالمى اصفه ــگاه آزاد اس پيام نجفى در دانش
بر اساس گزارش اخير پايگاه استنادى علوم جهان اسالم، 
وضعيت علمى دانشگاه هاى آزاد اسالمى كشور با يكديگر 

مقايسه شده است.
وى افزود: پايگاه استنادى علوم جهان اسالم پايگاه رسمى 
داخل كشور است كه به نمايندگى از وزارت علوم، وضعيت 
ــور را رصد مى كند و به صورت  ــگاه هاى كش علمى دانش
ــال يك بار گزارش هايى را از وضعيت  ــاليانه يا دو س س

دانشگاه ها ارائه مى كند.
ــگاه آزاد اصفهان تصريح  معاون پژوهش و فناورى دانش
ــتنادى علوم جهان  ــدى اخير پايگاه اس كرد: در رتبه بن
ــگاه هاى دولتى با يكديگر و  اسالم، وضعيت علمى دانش
دانشگاه هاى آزاد نيز با هم مورد بررسى قرار گرفته كه در 
اين رتبه بندى به شاخص هاى مختلفى توجه شده است.

نجفى شاخص هاى اين رتبه بندى را شاخص پژوهشى، 
اقتصادى و بين المللى عنوان كرد و افزود: پارامتر شاخص 
ــان و مراكز  ــركت هاى دانش بني اقتصادى مربوط به ش
ــاخص بين المللى مربوط به  رشد است و پارامترهاى ش

ــگاه ها در حوزه بين المللى و تعامالت  فعاليت هاى دانش
ــاى بين المللى و  ــى، تفاهم نامه ها و همايش ه بين الملل
ــور به داخل  ــاتيد فارغ التحصيل خارج از كش نسبت اس

كشور است.
وى با اشاره به اينكه واحد اصفهان در سه حوزه موفق به 
كسب رتبه برتر در بين دانشگاه هاى آزاد كشور شده است، 
بيان داشت: واحد اصفهان در حوزه اجتماعى - اقتصادى 
كه به عبارتى مربوط به شركت هاى دانش بنيان و مراكز 

رشد است، رتبه نخست را كسب كرده است.
ــه داد:  ــد اصفهان ادام ــاورى واح ــاون پژوهش و فن مع
با توجه به چشم انداز آموزش عالى و سياست كالن كشور 
ــركت هاى دانش بنيان  و مواردى كه در زمينه ارتقاى ش
ــام معظم رهبرى  ــدن پژوهش مدنظر مق و كاربردى ش
ــت، رتبه بندى اجتماعى اقتصادى مهم ترين بخش  هس

اين رتبه بندى است.
نجفى افزود: در رتبه بندى اقتصادى واحد اصفهان از بين 
حدود400 واحد دانشگاهى موفق به كسب رتبه نخست و 
كسب100 امتياز شده كه به عبارت ديگر امتياز كامل اين 

رتبه بندى را كسب كرده است.
ــط  ــاره به اجراى پروژه كنترل ريزگردها توس وى با اش
اين واحد دانشگاهى در شرق اصفهان، گفت: اين پروژه 
ــت جمهورى  با همكارى معاونت علمى- فناورى رياس
ــت و  ــت دانش بنيان در حال اجرا اس در قالب يك فعالي

ــد در بخش هايى كه اين پروژه  هفته گذشته مشاهده ش
در حال اجرا است، با وجود وزش باد؛ در محدوده اجزاى 
پروژه شاهد ورود ريزگردها به شهر نبوديم و اين مسئله 
ــركت هاى دانش بنيان در حل معضالت  بيانگر تاثير ش

كشور است.
معاون پژوهش و فناورى واحد اصفهان با اشاره به اينكه 
فعاليت هاى دانش بنيان توليدات علمى نيز دارد، تصريح 
ــد اصفهان  ــد تا واح ــن توليدات علمى منجر ش كرد: اي
ــور را در مجموعه  ــم كش ــش رتبه پنج ــوزه پژوه در ح
دانشگاه  آزاد كسب كند و اين حجم توليدات علمى بيانگر 

وضعيت مطلوب علمى اين واحد دانشگاهى است.
نجفى در بخش ديگر سخنان خود از كسب رتبه نخست 
در حوزه بين الملل توسط دانشگاه آزاد اصفهان خبر داد 
و اظهار داشت: بر اساس ارزيابى هاى سال 92 و 93 واحد 
اصفهان جزو چهار دانشگاه برتر كشور در حوزه بين المللى 
ــر امتياز،  ــب حداكث ــوده و در اين بخش موفق به كس ب

يعنى100 واحد امتياز شده است.
ــان در زمينه  ــوص فعاليت هاى واحد اصفه وى در خص
ــالس بين المللى  ــرد: برگزارى اج بين المللى تصريح ك
ــى از فعاليت هاى عمده  ــاهيل در واحد اصفهان يك آس
واحد اصفهان در زمينه بين المللى است كه بزرگ ترين 
ــش از100  ــت و بي ــگاه ها اس اجالس بين المللى دانش
ــالس حضور  ــان در اين اج ــاره جه ــگاه از پنج ق دانش

داشتند.
ــگاه آزاد واحد اصفهان  ــاورى دانش معاون پژوهش و فن
ــگاه در زمينه هاى  ــاره به روند رو به رشد اين دانش با اش
ــه دار  ــا ادام ــن موفقيت ه ــت: اي ــان داش ــف، بي مختل
ــد در زمينه هاى مختلف  ــگاه مى توان خواهد بود و دانش
ــرفت  ــى، دانش بنيان و ... روند پيش بين المللى، پژوهش

خود را حفظ كند.
ــگاه آزاد واحد اصفهان  نجفى در خصوص جايگاه دانش
در رتبه بندى هاى جهانى گفت: در يكى از رتبه بندى هايى 
كه بر اساس وبومتريك ارائه شده، دانشگاه آزاد اصفهان 
بعد از واحد علوم تحقيقات تهران رتبه دوم را كسب كرده 
كه معيار اين رتبه بندى حجم داده هاى علمى و آموزشى 
ــگاه در اختيار افراد قرار  ــت كه به صورت وب از دانش اس
مى گيرد.وى در پايان خاطر نشان كرد: به طوركلى دانشگاه 
ــاى مختلف و متنوع  آزاد واحد اصفهان در رتبه بندى ه
ــه آموزش عالى برتر جهان  جهانى، جزو سه هزار موسس
است و با توجه به اينكه اين دانشگاه در زمره دانشگاه هاى 

جوان به  حساب مى آيد، اين رتبه ها حائز اهميت است.

ــگاه صنعتى اصفهان از توليد بتن  پژوهشگر سازه هاى هيدروليكى دانش
سبزبراى نخستين بار توسط محققان اين دانشگاه خبر داد.

ــرباره (مواد ضايعات)  ــتفاده از س ــبز با اس رضا محبى اظهار كرد: بتن س
كوره بلند ذوب آهن اصفهان توليد شده است. اين بتن قبال در كشورهاى 
ــن اصفهان. زيرا  ــرباره ذوب آه ــده، اما نه با كيفيت س خارجى توليد ش
ــرباره اى كيفيت و ويژگى هاى خاص خود را دارد و در واقع سرباره  هر س

ذوب آهن اصفهان اين محصول را منحصر به فرد مى كند.
وى با اشاره به ويژگى هاى بتن سبز در مقايسه با بتن هاى معمولى توضيح 
داد: بتن سبز فاقد سيمان و به جاى سيمان از سرباره استفاده شده است. 
اين بتن مقاومت بهترى دارد، همچنين در مقايسه با بتن معمولى از دوام 
ــيدى و محيط هاى خورنده برخوردار  بااليى در برابر مواد شيميايى، اس

است.
ــگاه صنعتى اصفهان با بيان اينكه  پژوهشگر سازه هاى هيدروليكى دانش
ــا را به خود  ــد از آاليندگى CO2 كل دني ــيمان حدود 7  درص توليد س
ــئله گرمايش زمين را به دنبال  اختصاص داده است، تاكيد كرد: اين مس
داشته، اما بتن سبز مى تواند جايگزين مناسبى براى بتن معمولى باشد. 

اين بتن در فرآيند توليد، هيچ آلودگى و آالينده وارد محيط نمى كند.

ــرباره ها و  ــت س محبى با بيان اينكه از معضالت ذوب آهن اصفهان انباش
ضايعات كوره هاست كه فضاى بسيارى اشغال مى كند و هزينه بر است، 
خاطرنشان كرد: بتن سبز از اين سرباره ها توليد و منجر به توسعه پايدار 

مى شود. 
وى با بيان اينكه هدف اين نيست كه توليد سيمان را متوقف كنيم، تصريح 
كرد: هدف ما اين است كه سهمى از بازار را به خود اختصاص دهيم و در 
كنارش توليد سيمان هم كم شود، همچنين ويژگى هايى كه بتن معمولى 

ندارد را در قالب بتن سبز ارايه كنيم.
ــگاه صنعتى اصفهان با بيان اينكه  پژوهشگر سازه هاى هيدروليكى دانش
بتن هاى معمولى بايد يك روز در قالب و در فرآيند عمل آورى بماند، افزود: 
در مقابل بتن سبز صرف دو ساعت قابل استفاده است و نياز به عمل آورى 
ندارد، بنابراين از ديگر مزاياى بتن سبز اين است كه فرآيند توليد را سرعت 

بخشيده و هزينه هاى عمل آورى را كاهش مى دهد.
ــت، تصريح  ــيده اس محبى با بيان اينكه اين محصول به توليد انبوه نرس
ــركت دانش بنيان وارد شهرك علمى  كرد: با طرح بتن سبز به عنوان ش
ــرش اوليه و  ــتيم. پذي ــديم و در مراحل اوليه هس تحقيقاتى اصفهان ش
ــول نيازمند حمايت  ــراى توليد انبوه اين محص داورى صورت گرفته و ب

مالى هستيم.
ــاره به اهميت بازار براى توليد انبوه محصول تاكيد كرد: مشكل  وى با اش
ــان مردم و  ــگاه خود را در مي ــيمان معمولى جاي ــت كه س اصلى اين اس
مصرف كنندگان پيدا كرده و جا انداختن بتن سبز و به دست آوردن بازار 

سخت است.
ــگاه صنعتى اصفهان تاكيد كرد:  پژوهشگر سازه هاى هيدروليكى دانش
بتن در شهردارى ها براى فعاليت هاى عمرانى استفاده بسيارى دارد و اگر 
دولت و شهردارى ها از بتن سبز استفاده و حمايت كنند، تبليغ خوبى هم از 
نظر بحث هاى زيست محيطى و توسعه پايدار و هم از توليدات و محصوالت 

دانش بنيان خواهد بود.
ــال توليد اوليه محصول اضافه كرد: توليد اوليه در  ــاره به س محبى با اش
ــكده عمران دانشگاه  ــط دكتر كياچهر به فرنيا استاد دانش سال 92 توس
ــجاعى فارغ التحصيل كارشناسى ارشد رشته  صنعتى اصفهان، محمد ش
ــجوى  ــان، محمد تيمورى دانش ــى اصفه ــگاه صنعت راه و ترابرى دانش
ــكده عمران دانشگاه صنعتى اصفهان  كارشناسى ارشد رشته سازه دانش
ــازه هاى هيدروليكى  ــى ارشد س و رضا محبى فارغ التحصيل كارشناس

دانشگاه صنعتى اصفهان صورت گرفته است.

چاپ سه بعدى سريع و ارزان اجسام فلزى 
با فناورى جديد

موتورسيكلت هاى برقى 
وارد اصفهان مى شوند

آيفون و آيپد جديد اپل 
در راه بازارهاى جهانى

 پيش بينى مى شود در روز 28 اسفند شركت 
اپل فروش جهانى دو محصول جديد را آغاز 
ــاز  كرده و بار ديگر در دنياى فناورى خبرس

شود.
ــركت اپل در رونمايى از محصوالت اخير  ش
ــمگيرى انجام نداده  خود اطالع رسانى چش
ــار اخبارى  اما منابع خبرى مختلفى به انتش
ــارس (28  ــدن به 18 م مبنى بر نزديك ش
اسفند) و آغاز فروش دو محصول جديد اين 

غول فناورى پرداخته اند.
يكى از اين دو محصول جديد آيفون 5se نام 

دارد كه به يك نمايشگر 4 اينچى مجهز است.
ــود در همين روز يكى  همچنين گفته مى ش
 3 iPad Air ــل يعنى از آيپدهاى جديد اپ
رونمايى خواهد شد. اين محصول جديد نسل 

بعدى آيپدها خواهد بود.
برخى منابع خبرى اعالم كرده اند كه اپل 15 
مارس (25 اسفند) از اين دو محصول به طور 

رسمى رونمايى خواهد كرد.
ــن دو محصول جديد  بدين ترتيب فروش اي
ــه روز پس از  ــى تنها س ــاى جهان در بازاره

رونمايى رسمى از آنها آغاز خواهد شد.

ــترن براى افزايش چاپ  تيم دانشگاه نورث وس
سه بعدى اجسام فلزى از تكنيك جديد استفاده 
ــج به جاى  ــع و كوره هاى راي از جوهرهاى ماي
ــاى الكترون  ــا پرتوه ــران قيمت ي ليزرهاى گ

استفاده كردند.
ــر ارزان تر بودن،  ــالوه ب مى گويند اين روش ع
روند سريع ترى دارد و به طور يكسان و با طيف 
ــا و تركيبات كار  ــترده اى از فلزات، آلياژه گس

مى كند.
محققان يك جوهر مايع را از پودر فلزات، حالل ها 
ــتومر ايجاد كردند كه مى تواند از  و چسب االس
طريق يك نازل به همان صورتى كه چاپگرهاى 
سه بعدى پالستيكى عمل مى كنند چاپ شود. 
ــده پس از آن وارد فرآيند  ساختارهاى چاپ ش
تف جوشى مى شوند كه طى اين فرآيند در يك 
كوره ساده گرم شده و به پودرها اجازه مى دهند 

تا بدون ذوب شدن با هم ادغام شوند.
ــدن را دارند  ــت ش ــواد قابليت خم و راس اين م
ــيبى از صدها  ــدون هيچ گونه آس و مى توانند ب
ــوند. اين فناورى به محققان  ــكيل ش اليه تش
ــيارى از معمارى هاى مختلف  ــاد بس اجازه ايج
ــه بعدى فلزى  ــال در چاپ س ــد كه قب را مى ده

ديده نشده است.
ــاپ  ــد در چ ــن مى توان ــد همچني ــن فرآين اي
اكسيدهاى فلزى كه ارزان تر، ايمن تر و پايدارتر 
ــتند نيز  ــاى فلزى خالص هس از برخى پودره
استفاده شود. اين ساختارهاى چاپ  سه بعدى 
ــزى ايجاد  ــيدهاى فل ــاير اكس كه از زنگار يا س
شدند، بعدا مى توانند با استفاده از هيدروژن قبل 

از تف جوشى، به فلزات مربوطه تبديل شوند.
برنامه هاى آينده براى اين رويكرد جديد شامل 
ايجاد فلزاتى كه سريع چاپ مى شوند، باترى ها، 
ــوختى، ايمپلنت هاى پزشكى و  سلول هاى س

قطعات مكانيكى خواهد بود.

شهردار اصفهان گفت: تفاهم  نامه اى درباره ورود 
موتورسيكلت هاى برقى با معاون فناورى رياست 
 جمهورى امضا شده است و تبديل اتوبوس هاى 
ــهر اصفهان به اتوبوس هاى برقى نيز در حال  ش

بررسى و تحقيق است.
مهدى جمالى نژاد درباره برنامه هاى شهردارى 
ــواى اصفهان  ــراى كاهش آلودگى ه اصفهان ب
اظهار داشت: شهردارى اصفهان در عرصه هاى 
ــت اندازى است و كارهاى  مختلف در حال پوس
جديدى را در عرصه پژوهش، عمران، خدمات 

شهرى و ترافيك را رقم مى زند.
وى با اشاره به افتتاح چندين پروژه در هفتـــه 

ــى اقدامات جديدى در  افزود: در حوزه ترافيك
دست اقدام است و پيگير هستيم كه فاز 2 و فاز 3 
خط يك مترو اصفهان به سرعت راه اندازى شود.
ــه ورود  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
ــهر تصريح كرد:  موتورسيكلت هاى برقى به ش
ــه انجام  ــت ك ــتين بار اس اين اقدام براى نخس
ــد  ــه مى داني ــور ك ــرا همان ط ــود زي مى ش
ــهم بااليى در ايجاد آلودگى  موتورسيكلت ها س
ــن برابر يك  ــر موتور چندي ــهر دارند و ه در ش

خودرو آلودگى ايجاد مى كند.
ــاره ورود  ــه اى درب تفاهم  نام ــت:  وى گف
موتورسيكلت هاى برقى با معاون فناورى رياست 
 جمهورى امضا شده است و تبديل اتوبوس هاى 
ــهر اصفهان به اتوبوس هاى برقى نيز در حال  ش

بررسى و تحقيق است.
ــهر  ــاره به كمپين ترافيكى ش جمالى نژاد با اش
ــا رويكرد آموزش  اصفهان گفت: اين كمپين ب
ــل و ترافيك  ــوزه حمل ونق ــهروندان در ح ش
شهرى كار خود را آغاز كرده است تا شهروندان 
به استفاده از وسايل حمل  و نقل عمومى ترغيب 
ــوند و كمتر از خودروهاى شخصى  و تشويق ش

خود استفاده كنند.

توليد بتن سبز 
توسط محققان دانشگاه صنعتى اصفهان

خبرخبر

محققان ايرانى در يك طرح تحقيقاتى موفق شدند با افزودن نانو صفحات 
گرافن اصالح  شده به نوعى رزين پليمرى، يك نانوكامپوزيت آزمايشگاهى 

مقاوم به حرارت توليد كنند.
مواد هيبريدى به كامپوزيت هايى گفته مى شود كه اجزاى آن ها را تركيبات 
ــتفاده از اين مواد  ــكيل مى دهند. در دهه هاى اخير، اس آلى و غير آلى تش
ــترش پيدا  ــيعى گس ــان به صورت وس به دليل خواص منحصر به فردش
ــت كه مى توان با افزودن  ــت. زمينه  اين مواد از جنس پليمر اس كرده اس

اجزاى ثانويه، خواص مكانيكى، فيزيكى و حرارتى آن را بهبود بخشيد.
نوع افزودنى، ميزان پراكندگى يكنواخت آن در زمينه  پليمرى و اندركنش 
ــواص اين محصوالت  ــم در ميزان بهبود خ ــاز زمينه، از عوامل مه آن با ف

محسوب مى  شوند.
ــن « نوواالك » را  ــين روغنى ممقانى يكى از محققان اين طرح، رزي حس
ــده  قطعات در معرض  ــكيل دهن به عنوان يكى از مواد اصلى پليمرى تش
ــق، افزايش مقاومت  ــرد و افزود: هدف از انجام اين تحقي حرارت عنوان ك
حرارتى و ميزان حفظ ساختار رزين « نوواالك » بود كه دو روش متفاوت 

براى نيل به اين هدف مورد ارزيابى و مقايسه قرار گرفت.
ــن و ديگرى  ــروژل گراف ــده  آي ــتفاده از پركنن ــزود: روش اول، اس وى اف
بهره گيرى از ساختار سيليكاى متخلخل به عنوان زمينه و واردسازى رزين 

و گرافن اصالح شده در ساختار محصول بود.
وى گفت: هر دو نانو كامپوزيت توليد شده داراى مقاومت حرارتى و پايدارى 
ــاختارى بااليى بودند، اما محصول نانوكامپوزيتى حاوى گرافن و رزين  س
ــه بهترى را  ــيليكاى متخلخل خواص قابل توج ــده در زمينه س اصالح ش

به نمايش گذاشت.
ــن و افزودنى هاى  ــن رزي ــب بي ــدم برهم كنش مناس ــى ممقانى ع روغن
ــدن خواص حرارتى چشمگير  ــده را مهم ترين دليل حاصل نش اعمال ش
ــمرد و گفت: در اين پژوهش با استفاده از  ــته برش در پژوهش هاى گذش
ــب بين  نانومواد با خواص حرارتى باال و هم چنين ايجاد برهمكنش مناس
زمينه  پليمرى و مواد افزودنى، خواص حرارتى و پايدارى ساختارى بااليى 

حاصل شده است.
ــت: جهت تهيه  اين محقق در خصوص مراحل انجام اين طرح اظهار داش
ــده مورد استفاده قرار گرفت.  هيبريدهاى رزين نوواالك، گرافن اصالح ش
اين هيبريدها به دو روش متفاوت توليد شد و محصوالت به دست آمده از 
هر روش به وسيله  آزمون هاى FTIR، XPS، TGA، XRD، ايزوترم هاى 
 « TEM و SEM »ــكوپ هاى ــروژن و ميكروس ــذب نيت ــذب و واج ج

مورد ارزيابى و مقايسه قرار گرفتند.
ــت كه با افزودن  ــده از آزمون ها حاكى از آن اس وى افزود: نتايج حاصل ش
ــده به رزين به ميزان 5 درصد و حصول ساختار سيليكا،  گرافن اصالح ش
ــد افزايش پيدا  ــب حرارتى رزين حدود 5 درص ميزان باقى مانده از تخري

كرده است.
ــى، از پايدارى  ــو كامپوزيت عالوه بر مقاومت حرارت به گفته وى،  اين نان
ــابه برخوردار است و مى تواند  ــبت به نمونه هاى مش ساختارى بااليى نس

در صنايع هوافضا مورد استفاده قرار گيرد.

ــبكه كوچك  ــروهه آلمان يك ش ــاورى كارلس ــه فن محققان موسس
ساخته اند كه به ادعاى آن ها كوچك ترين شبكه جهان است.

ــول كمتر  ــى با ط ــا و بند هاي ــا پايه ه ــه ب ــه بعدى ك ــبكه س اين ش
ــده، كمتر  ــاخته ش ــر كمتر از200 نانومتر س ــر و قط از 10 ميكرومت
از10 ميكرومتــر اما داراى استحكام بيشترى نسبت به اكثر جامدات 

است.
ــده كه نوعى كربن خالص  ــاخته ش ــبكه از كربن شيشه اى س اين ش

با خواص شيشه و سراميك و همچنين خواص گرافيت است.
ــه بعدى موجود آغاز شد  توليد اين شبكه با يك فرآيند ليتوگرافى س
ــده  ــط ليزرهاى كنترل ش ــازه طى آن در يك الك نورى توس كه س
رايانه اى، سفت مى شود. اين فرآيند محدود به توليد پايه هايى با طول 
ــت؛ از اين رو محققان  پنج تا 10 ميكرومتر و قطر تا يك ميكرومتر اس

اين شبكه را از طريق تجزيه حرارتى منجمد و بيشتر منقبض كردند.
به ادعاى محققان، اين نخستين بار است كه از اين روش براى ساخت 

شبكه هاى ميكروساختار استفاده مى شود.
تجزيه حرارتى شامل مواجه كردن ماده با دماهاى بسيار باال در غياب 

اكسيژن است. 
ــاى حدود900  ــاى خأل و در معرض دم ــبكه در فض در اين حالت، ش
درجه سانتيگراد قرار مى گيرد كه باعث مى شود، پيوندهاى شيميايى 
ــبكه زدوده  ــر داده و همه عناصر به جز كربن از ش جهت خود را تغيي

شوند. 
اين امر باعث مى شود كربن بى نظم به شكل كربن شيشه اى، ساختار 

شبكه اى منقبض را تشكيل دهد.
ــبكه از ويژگى قابل  ــات بعدى دريافتند كه اين ش محققان در آزمايش

توجه ثبات در فشار باال برخوردار است. 
ــبكه هايى مى توانند به طور  ــن ميكروش ــن باورند كه چني آن ها بر اي
بالقوه اى به عنوان الكترودها، فيلترهاى صنايع شيميايى يا اجزاى نورى 

در مخابرات كاربرد داشته باشند.

توسط محققان ايرانى صورت گرفت؛

توليد نانوكامپوزيت مقاوم به حرارت
ساخت كوچك ترين 

شبكه نانو مقياس جهان
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اخبار کوتاه اخبار

رونمایی از » روشن تر از فانوس «

 انتخاب مقاله کارآموز دهاقانی 
در همایش ملی مدیریت کسب و کار

 ایجاد بازارچه دائمی مشاغل خانگی 
و صنایع دستی در شهرضا

همای��ش  در  بی��دگل  و  آران  جمع��ه   ام��ام 
 مداح��ان و ش��اعران آیین��ی آران و بی��دگل ک��ه 
در حسینیه الزهرا)س( س��تاد برگزاری نماز جمعه 
برگزار شد، گفت: انقالب اسالمی ایران الهام گرفته 

از نهضت تاریخ سازعاشورا و قیام حسینی است.
آیت اهلل سید محمد موسوی با تبیین شباهت های 
 انقالب اس��المی ب��ا نهض��ت ام��ام حس��ین)ع(، 
رضای خدا را نخس��تین وجه تش��ابه ای��ن دو قیام 
 دانس��ت و تصریح کرد: امام خمین��ی)ره( همواره 
از مقام و جایگاه دنیوی رویگ��ردان بود وهر قدمی 
که برمی داش��ت برای رضای خدا بود، همان گونه 

که امام حسین)ع( نیز برای رضای خدا قیام کرد.
 ام��ام جمع��ه آران و بی��دگل اص��الح ام��ت را 
 دومی��ن وج��ه تش��ابه ای��ن دو قی��ام دانس��ت و 
 خاط��ر نش��ان ک��رد: ه��دف ام��ام حس��ین)ع(

 اصالح امت و مبارزه با یزی��د و یزیدیان بود و هدف 
امام خمینی)ره( هم س��قوط دیکتاتور شاهنشاهی 

رضاخانی بود.
نق��الب دوران مش��روطه  وی در ادام��ه ب��ه ا

اشاره کرد و افزود: تفاوت انقالب مشروطه با انقالب 
اسالمی این بود که انقالب مشروطه با هدف محدود 
کردن س��لطنت قاجار صورت گرف��ت و در نهایت 
به س��رانجام نرس��ید، اما امام خمینی ب��ه چیزی 
جز سقوط ش��اه راضی نمی ش��د، لذا این انقالب به 

سرانجام رسید.

امام جمع��ه آران و بیدگل، مبارزه با اصل فس��اد را 
از دیگر اش��تراکات قیام حس��ینی با قیام خمینی 
 دانست و اضافه کرد: امام خمینی)ره(، به تبعیت از

 امام حسین)ع( با اصل فس��اد درگیر شد و با عامل 
فساد مقابله کرد.

آیت اهلل موس��وی، نوع عملکرد خ��واص را از دیگر 
مشترکات این دو قیام دانست و تاکید کرد: در هر دو 
قیام حسینی و خمینی، برخی خواص مردود شدند.

وی افزود: وجه تش��ابه دیگر این دو قیام این بود که 
در هر دو، کوچک و بزرگ، زن و م��رد، پیر و جوان 

نقش داشتند.
 ام��ام جمع��ه آران و بی��دگل در ادام��ه ب��ه ی��ک 
تفاوت عمده این دو نهضت اشاره کرد و گفت: تفاوت 
بزرگ این دو قی��ام در این بود که ت��وده مردم امام 
حس��ین)ع( را همراهی نکردند و به ایش��ان وفادار 
نبودند ولی ملت ایران به رهبر خویش وفادار بودند 
و با صالبت از او حمایت کردند و نتیجه این حمایت 

هم پیروزی بزرگ برای ملت بود.
 آی��ت اهلل موس��وی تصری��ح ک��رد: اگ��ر م��ردم از

ام��ام خمین��ی)ره( حمایت نمی کردن��د مصیبتی 
همچون مصیبت عاشورا اتفاق می افتاد، ولی مردم 
با حمایت از انقالب، امام خمینی را بر اریکه قدرت 
نش��اندند و ایران را از دس��ت ابرقدرت های جهان 

رهایی بخشیدند.
وی در ادامه علت دشمنی استکبار با ایران اسالمی را 

آرمان خواهی ملت دانست و افزود: ملت ایران آرمانی 
را به دنیا عرضه کرد که پایه های استکبار را لرزاند و 

مستضعفان جهان را امیدوار کرد.
رییس ش��ورای فرهن��گ عموم��ی آران و بیدگل 
 اف��زود: آرمان نظ��ام مدیون ش��ما مداحان اس��ت 
ک��ه در مناب��ر از آرم��ان حس��ینی خواندی��د 
 و نتیجه آن ب��ه ثمر نشس��تن زحم��ات و پیروزی 
انقالب اسالمی بود. آیت اهلل موس��وی افزود: تداوم 
نظام مدیون تداوم ارتباط با محافل سید الشهداست 
و تا زمانی که این ارتباط معنوی با امام حس��ین)ع( 
حفظ شود، انقالب تقویت می شود و مداحان در این 

زمینه نقش اساسی و تاثیرگذاری دارند.
 وی ب��ه ارتب��اط تنگاتن��گ انق��الب خمین��ی ب��ا 
انقالب حس��ینی اش��اره ک��رد و اف��زود: انقالب ما 
دستاورد انقالب حس��ینی و ثمره انقالب حسینی 
اس��ت و هیئت ه��ای مذهب��ی باید ای��ن ارتباط را 
 حفظ کنند و مداح��ان در مدیحه س��رایی گریزی 
 به دس��تاوردهای انق��الب و جایگاه والی��ت فقیه 

داشته باشید.
امام جمعه آران و بیدگل با اش��اره به اینکه انقالب 
 اس��المی در ج��ان و خ��ون م��ردم عجین ش��ده 
خاطر نش��ان کرد: احس��اس معنوی هم��دردی و 
مواس��ات با اهل بیت)ع( و ایجاد ارتب��اط عاطفی، 
سبب تداوم ارتباط تنگاتنگ این دو قیام شده و این 
ارتباط در هیئت های مذهبی محقق می ش��ود که 
بخش عظیمی از این ارتباط بر عهده مداحان است.

آیت اهلل موس��وی خطاب به مداحان گفت: آن چه 
در مجالس می گویید در جان مردم اثرگذار اس��ت 
 و این تاثی��ر را در عرصه های مختل��ف حضور مردم 
 در فعالیت ه��ای اجتماع��ی همچ��ون حض��ور 

در راهپیمایی و انتخابات حس می کنیم.
 ام��ام جمع��ه آران و بی��دگل، بصی��رت و توج��ه 
به جریانات جامعه را از مه��م ترین وظایف مداحان 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: تبیین حقایق وظیفه 
 مداح��ان اس��ت و مداحان بای��د با آش��نایی کامل 
با مسائل سیاسی جامعه، هجمه های فرهنگی علیه 
انقالب را خنثی کنند. وی با اشاره به مقام و جایگاه 
ارزش��مند مداح و ش��اعر اهل بیت)ع( در پیشگاه 
الهی، مداحان را به اخ��الص در عمل توصیه کرد و 
افزود: خالص گرداندن عمل ب��رای خدا در مدیحه 
س��رایی اهل بیت)ع( توفیقات بی نظیری را نصیب 
مداح می کند که در روز فقر که پ��رده از انظار کنار 
رود همچون گوهره��ای نوران��ی ارزش آن نمایان 

خواهد شد.

ش��هردار ش��هرضا در مراس��م افتتاح نمایش��گاه نقش بانوان در توس��عه پایدار 
شهرستان، اظهار داشت: زنان ایرانی با حفظ پوشش در تمام دستگاه ها فعالیت 
می کنند و در قانون اساسی کشور و شرع مقدس اس��الم نیز به حقوق آنها توجه 

شده است.
 رحیم جاف��ری با بی��ان اینکه نقش زن��ان در تحول، توس��عه و پویای��ی جامعه 
در نظام جمهوری اس��المی غیرقاب��ل انکاراس��ت، بیان کرد: بخ��ش عمده ای 
 از پیش��رفت های ام��روز نظ��ام جمه��وری اس��المی در عرصه ه��ای مختل��ف 

در گرو هم افزایی و استفاده از قابلیت های این قشر از جامعه است.
شهردار شهرضا افزود: با توجه به اینکه در ش��هرضا زنان حدود نیمی از جمعیت 
شهر را تشکیل می دهند و به دلیل آنکه بانوان در انجام کارها بسیار جدی و فعال 
هستند از پیشنهادات و نظرات ارزنده آنان در بخش های مختلف مدیریت شهری 

می توان استفاده کرد.
 وی با اش��اره ب��ه ایج��اد بازارچ��ه دائمی مش��اغل خانگ��ی و صنایع دس��تی 
در کارخانه نوین، تصریح کرد: اگر از میزان ظرفی��ت و اثرگذاری حضور زنان در 
جامعه به خوبی استفاده شود جامعه به سمت و سوی متعالی شدن گام برمی دارد 
چرا که نقش کنونی زنان در پذیرش مسئولیت های مهم اجتماعی کمرنگ است.

جافری با تاکید براینکه توانمندس��ازی بانوان ش��هر و اس��تفاده از سرمایه های 
اجتماعی آنان در حوزه های مختلف از برنامه های ش��ورای ش��هر و ش��هرداری 
 است، افزود: امیدواریم که زنان ش��هر ما بتوانند با بهره  گیری از تعالیم ارزشمند

دین مبین اسالم، جایگاه شایسته  فردی و اجتماعی خود را دریابند.
وی با بیان اینکه در توس��عه پای��دار و اقتصاد مقاومتی بان��وان باید نقش خود را 
ایفا کنند، اظهار داش��ت: اگر از میزان ظرفیت و اثرگذاری حضور زنان در جامعه 

به خوبی استفاده شود، جامعه به  سمت و سوی متعالی شدن گام برمی دارد.

 مجمع ره��روان وص��ال آران و بیدگل از چند س��ال پی��ش اقدام به 
جمع آوری و ضبط خاطرات و آثار۱۲۰ تن از شهدای شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل کرده است.
احمد اس��ماعیلی، نویس��نده و عضو ای��ن مجمع با بی��ان این مطلب 
گف��ت: مصاحبه های��ی ک��ه برای ضب��ط خاط��رات ب��ا خانواده های 
ش��هدا ص��ورت می گرفت ب��ه ص��ورت کام��ل تصویربرداری ش��ده 
 و در ح��ال پی��اده س��ازی و تکمیل ب��رای چ��اپ به ص��ورت کتاب

است.
 وی از کتاب » روش��ن تر از فانوس « که در مراسمی در مسجد محقق

 آران و بیدگل رونمایی شد، به عنوان تازه ترین اثر منتشر شده توسط 
این مجمع نام ب��رد و گفت: در این کتاب تصاویر جمع آوری ش��ده از 
ش��هید به همراه توضیحاتی در مورد آن، در کنار خاطرات خانواده و 

همرزمان شهید سید مهدی خاتمی گردآوری شده است.
گفتنی است اردیبهش��ت ماه امس��ال کتاب دیگری در مورد زندگی 

شهید علیرضا گندمکار با عنوان » تاسوعای وصل « منتشر شده بود.
کتاب روش��ن تر از فان��وس در۷۲ صفحه توس��ط انتش��ارات مکتب 
بیداران در شمارگان۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده و در فروشگاه های 
 رهروان وصال آران و بیدگل و بهشت کتاب کاشان در معرض فروش 

قرار گرفته است.
پیش از این در مراس��می در جمع خانواده  ش��هید مراسم رونمایی از 
کتاب روشن تر از فانوس برگزار شده بود و کتاب حاضر پس از اعمال 

بازخوردهای خانواده  شهید و ویرایش مجدد به چاپ رسیده است.
 به گفت��ه  اس��ماعیلی در ح��ال حاضر دو کت��اب در مورد ش��هیدان 
حس��ن زاده و محرابی پناه، ب��ه همت مجمع ره��روان وصال آخرین 

مراحل چاپ و انتشار را طی می کند و به زودی منتشر خواهد شد.

 در همای��ش ملی مدیری��ت کس��ب و کار ،کار آفرین��ی و اقتصاد پویا 
مقاله کار آموز دهاقانی از بین 5 مقاله برتر انتخاب شد.

 مقاله مسعود صفوی، کار آموز رشته مکانیک آموزشگاه فنی و حرفه ای
  شهرس��تان دهاقان به عن��وان برترین مقاله همای��ش ملی مدیریت 

کسب و کار، کار آفرینی و اقتصاد پویا انتخاب شد.
مسعود صفوی متولد سال۱3۷۱ دهاقان در این باره گفت: این مقاله 
با موضوع حفاظت جان پرس��نل در کارخانجات اس��ت که در 9 فصل 

نگاشته شده است.
وی افزود: ای��ن مقاله ب��ا ش��ماره۲۰۷5/۱ در کنفران��س ملی ثبت 
 ش��ده اس��ت و این موفقیت را مرهون راهنمایی های مهرداد نادری 
مربی کارگاه اتومکانیک مرکز آموزش��ی فنی وحرفه ای شهرس��تان 
 هس��تم. در این همایش  که در دانشگاه آزاد اس��المی واحد دهاقان 

برگزار شد65۰ نفر شرکت کننده به ارائه مقاله پرداختند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمیرم گفت: از آبان ماه سال تحصیلی جاری 
 جش��نواره جابربن حیان با هدف نش��اط، خالقیت و ایجاد رقابت سالم در بین 

دانش آموزان سمیرمی برگزار شد.
 س��ید ضیاء موس��وی تصریح کرد: آم��وزش عملک��ردی، یادگی��ری پایدار و 
 مادم العمر، تثبیت و تعمیق یادگیری از مهمترین اهداف جشنواره جابربن حیان 

است.
 موس��وی با اش��اره به حضور95۰ ط��رح دانش آموزی در جش��نواره امس��ال 
جابربن حیان گفت: از این تعداد که در سطح آموزشگاهی بود۱5۰ طرح به بخش 
منطقه ای رسید و پس از داوری۱۰ طرح به بخش استانی راه پیدا خواهند کرد. 
وی خاطرنشان کرد: مشارکت خانواده در امر آموزشی، یافتن استعدادهای دانش 

آموزی و پرورش خالقیت از دیگر اهداف جشنواره جابربن حیان است.
مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان س��میرم اف��زود: آموزش رون��د تحقیقی و 
 الگوی عملی و علمی جش��نواره جابربن حیان به دنبال ایجاد روحیه نش��اط و

 اعتماد به نفس در دانش آموزان است.

 ایجاد روحیه نشاط و اعتماد  به نفس 
در جشنواره جابربن حیان 

 امام جمعه آران و بیدگل:

مداحان هجمه های فرهنگی را خنثی کنند
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مدیر جهاد کشاورزی کاشان خبر داد:

رفع تصرف 32 هزار مترمربع اراضی ملی در کاشان
امام جمعه زرین شهر:

مهم ترین هدف شهدا، احیاء دین و پاسداری از حریم اسالم است

کارش��ناس مس��ئول تعاون آموزش و پرورش کاش��ان گفت: در اس��تقبال از 
 گردش��گران در تعطیالت نوروزی، یک ه��زار و  صد ات��اق و۷۰ نمازخانه در
۱3۰ واحد آموزشی این شهرستان برای پذیرایی از فرهنگیان تجهیز می شود.

 حسن روستا در جلسه ستاد اسکان فرهنگیان کاش��ان اظهار کرد: رستوران 
فرهنگیان کاشان با توزیع روزانه بیش از 3 هزار پرس غذا و درمانگاه فرهنگیان 
نیز در دو نوبت روزانه به منظور رفاه گردش��گران در تعطیالت نوروز خدمات 

ارائه می کند.
وی خاطرنشان کرد: مراکز اقامتی این شهرستان در سه گروه ویژه با امکانات 
س��وئیت، گروه » الف « با امکانات یخچال و تلویزی��ون و اجاق گاز اختصاصی 

و گروه » ب «، شامل امکانات مشترک در هر سالن، طبقه بندی شده است.
این مسئول افزود: توزیع نقشه گردشگری و برپایی نمایشگاه مفاخر و مشاهیر 
منطقه فرهنگی کاشان و آثار دستی دانش آموزان از دیگر خدمات برنامه ریزی 

شده برای آشنایی مسافران نوروزی با این خطه تاریخی است.
به گفته وی، بر اس��اس آمار اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، ستاد 
 اس��کان فرهنگیان کاش��ان با پذیرش۱5۰ هزار گردش��گر در نوروز گذشته، 
از مجموع مناطق چهل گانه آموزش و پرورش، جایگاه دوم پذیرش و اس��کان 

را به خود اختصاص داد.
 روستا متذکر شد: فعالیت ستاد اس��کان فرهنگیان کاش��ان از ۲6 اسفندماه 
شروع ش��ده و تا ۱5 فروردین 95 با حضور4۰ نفر از عوامل ستادی و۱3۰ نفر 

عوامل پذیرش به ارائه خدمات می پردازد.

 مدیر جهاد کشاورزی کاش��ان گفت: 3۲ هزار مترمربع از اراضی ملی 
در کاشان رفع تصرف شد.

 مجی��د کاف��ی زاده اظه��ار داش��ت: ای��ن اراض��ی مل��ی و دولتی با 
پالک ۱398 فرعی از 68 اصلی از بخش 4 حوزه ثبتی کاشان خلع ید 

و رفع تصرف شد.
وی گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون اصالح ماده 33 اصالحی 
قانون حفاظت و به��ره ب��رداری از جنگل ها و مرات��ع مصوب مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، با تالش اداره امور اراضی جهاد کشاورزی 

شهرستان انجام شده است.
کافی زاده افزود: این اراضی براس��اس الیحه قانونی واگذاری و احیای 
اراضی در حکومت جمهوری اس��المی ایران مص��وب 59/۲/3۱ برای 
اجرای ط��رح صنعتی واگذار ش��ده بود که نس��بت به اج��رای طرح 
 هیچ گونه اقدامی از س��وی متقاضیان صورت نگرفت��ه بود و منجر به 

خلع ید شد.
براس��اس آمارها به ازای هر هکتار زمین کش��اورزی که به صنعت یا 
کاربری های دیگر تبدیل و از مدار تولید خارج شود، حدود هشت تن از 
تولید محصول کاسته می شود و به ازای هر سه هکتار زمین کشاورزی 
که از مدار تولید خارج می شود، یک اشتغال از بخش کشاورزی حذف 

می شود.

امام جمعه زرین شهر در آیین یادواره شهدای شهرداری زرین شهر با اشاره به اینکه 
 ش��هدا زنده اند و نزد پروردگارش��ان روزی  می خورند، اظهار ک��رد: خداوند متعال 
بعد از اینکه می فرماید ش��هیدان را مرده مپندارید به این مهم اش��اره می کند که 
شهیدان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند که این نکته از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
حجت االسالم قاسم باقریان ویژگی شهدا را داشتن هدف و عقیده عنوان کرد و افزود: 
تعصب و عقیده شهدا در پیروی از امام مثال زدنی است و همین اعتقاد موجب دفع 
تجاوز دشمنان اسالم از ایران اسالمی شد و بر همین اساس شهدا به خاطر آنچه که 

خداوند از فضل خود به آنها ارزانی کرده است، بسیار خوشحال و شادمانند.
امام جمعه زرین ش��هر با بیان اینکه ش��هادت در راه خدا، بهترین مرگی است که 
ش��هیدان با اختیار خود آن را انتخاب کردند، تصریح کرد: ش��هید واالترین مقام را 
نزد خداوند متعال دارد زیرا ش��هادت یک حادثه و یا یک رویداد منفی نیست، بلکه 
ش��هادت یک هدف قطعی و آگاهانه و انتخاب شده است که شهدا با بصیرت خود و 

پیروی از والیت فقیه آن را انتخاب کردند.
 وی ادامه داد: یک��ی از اهداف مقدس ش��هدا، احی��اء دین خداوند و پاس��داری از 
حریم اسالم بود و بر همین اساس شهدا تنها با هدف احیاء دین و تداوم انقالب پا به 
میدان جنگ نهادند و امروز ش��اهدیم که دشمن وقتی متوجه شد در جنگ سخت 
 به اهداف خود نخواهد رسید با شعارهای جذاب اما فریبنده وارد میدان جنگ نرم 

شده است.

باقریان نفوذ دشمن را یکی از دغدغه های رهبر معظم انقالب بیان کرد و گفت: نباید 
اجازه داد راه برای نفوذ دشمن باز شود و نباید راه امام و شهدا را فراموش کرد چرا که 
اگر یاد شهیدان کم رنگ و یا فراموش شود آن روز، روز مرگ جامعه و حیات انسانی 
است، بنابر این ما نیز باید همچون گذشته پشتیبان والیت فقیه باشیم چرا که والیت 

فقیه نقطه وحدت و یکپارچگی جهان اسالم است.
وی با بیان این که بصیرت و بیداری راهگش��ای تحقق اهداف نظام اسالمی است، 
متذکر شد: اگر مردم هوشیار و آگاه باشند هیچ زمانی کس��ی به خود اجازه تجاوز 
به کش��ورمان را نمی دهد تا بخواهد اقدامی صورت دهد بنابر این همچون گذشته 
باید با الگو قرار دادن شهدا و امام شهدا با بصیرت افزایی به جنگ با دشمنان اسالم 

برخیزیم.
 باقریان با بیان اینکه الگوی ش��هدای ما، امام حس��ین)ع( و ش��هدای کربال بودند 
 اضافه کرد: ش��هدا درس آزادگی و غیرت را از مکتب امام حس��ین)ع( آموختند و 
بر همین اساس آنان مصداق بارز و کامل از خودگذشتی هستند که جان خود را برای 
دفاع از کیان مملکت، اسالم و والیت فدا کردند لذا باید وصیت نامه شهدا را مطالعه 

کرد چرا که وصیت نامه شهدا انسان را زنده و بیدار می کند.
وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال نفوذ در افکار نسل جوان جامعه است، بیان کرد: 
دشمن از طریق فعالیت های مجازی و س��ایبری تالش دارد با نفوذ در افکار جوانان 
بتواند آن ها را از درون نابود کند که اگر به جوانان ما آموزش و آگاهی داده شود آنها 

خود نخستین پیش قراوالن دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند.

آن سوی خبر

حجت االسالم عباس سجادی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه 
مجلس شورای اسالمی در قانون گذاری و نظارت اظهار کرد: 
در صورتی که قانون گذاری و نظارت در مجلس به خوبی انجام 
شود می تواند تاثیر بسزایی در رفع مشکالت کشور داشته باشد 
و بر همین اس��اس نماینده اصلح نیز فردی است که در زمینه 
قانون گذاری اطالعات علمی، تجربی و سیاسی در عرصه های 
مختلف داشته باشد و اگر بدون اشراف وارد فضای انتخابات و 

مجلس شود قادر به قانون گذاری خوبی نخواهد بود.
وی افزود: یکی از مهم ترین ویژگی های نماینده داشتن علم، 
تجربه و س��ابقه خوب در زمینه های مدیریتی و اجرایی است 
و مردم نیز باید یکی از معیارهای قضاوت شان همین مسئله 

باشد.
وی با تاکید بر اهمی��ت بعد نظارت در مجل��س تصریح کرد: 
نمایندگان مجلس و افرادی که در عرصه رقابت های انتخاباتی 
 وارد می ش��وند باید بر قوانین تصویب ش��ده نظ��ارت کافی 

داشته باشند.
رییس شورای اسالمی شهر خوانس��ار گفت: نمایندگان نباید 
وکیل الدوله باشند بلکه باید وکیل الملت باشند و تحت تاثیر 

قدرت، دولت و یا دولت مداران قرارنگیرند.
وی خاطر نشان کرد: افرادی که به عنوان نمایندگان مجلس 
انتخاب می ش��وند باید در هر فراکس��یون و یا قسمتی که به 

آنها مس��ئولیت داده می ش��ود نظارت داشته باش��ند و باید 
 افراد ش��جاعی برای نمایندگی مجلس انتخاب شوند که تنها 
خواسته های افراد، گروه ها و جناح های خود را دنبال نکرده و 

مانند شهید مدرس دارای حریت باشند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاس��خ به سوال 

خبرنگار پیرام��ون اولویت کاندیداها و مجل��س آینده گفت: 
 رس��یدگی به وضع معیش��ت مردم ب��ه ویژه توجه به اقش��ار 
 آس��یب پذی��ر بای��د اولوی��ت مجلس آین��ده و ب��ه خصوص

 دولت م��ردان باش��د و تصمیماتی ک��ه اتخاذ می ش��ود باید 
در حمایت از قشر ضعیف جامعه باشد.

وی اضافه کرد: رفع مشکالت مربوط به مسکن، اشتغال جوانان 
و رکود نیز باید مورد توجه جدی مجلس آینده قرار گیرد.

حجت االسالم سجادی با تاکید بر توجه مجلس آینده به عرصه 
سیاست خارجی و دوران پسابرجام تصریح کرد: در شرایطی 
که توافق هسته ای صورت گرفته است و چشم طمع استکبار 
 و به ویژه کمپانی های قدرتمند دنیا ب��ه ذخایر ایران دوخته 
شده است نمایندگان مجلس باید چشم بینای ملت باشند تا 

فرصت پیش آمده تبدیل به تهدید نشود.
 وی اف��زود: باید یک��ی از اولویت ه��ای مجلس آین��ده توجه 
به سیاس��ت خارجی و به خصوص نظارت بر قراردادهایی که 
در حوزه نفت، خودرو و سرمایه گذاری هایی که در حال انجام 
 است، باشد. وی همچنین ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم 
در راهپیمایی یوم ا... ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران با حضور خود 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که همیشه در صحنه هستند 
و با این حضور پیام بصیرت، دش��من شناسی و موقع شناسی 
به مسئوالن دادند و اعالم کردند از منافع کشور غافل نیستند.

وی خاطر نشان کرد: ما مس��ئوالن نیز باید از روزمرگی خارج 
شویم و نس��بت به مردم وفادار، صبور و نجیب ایران اسالمی 
ب��ه وظیفه خود عم��ل کنیم و ب��ه طور قطع م��ردم همچون 
 سایر انتخابات ها در انتخابات ۷ اس��فند نیز حضور پرشوری 

خواهند داشت.

تجهیز بیش از یک هزار اتاق برای 
اسکان نوروزی فرهنگیان در کاشان

رییس شورای اسالمی شهر خوانسار:
اولویت مجلس آینده معیشت مردم و خروج از رکود باشد
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زبان خوراکی ها

در بین مرکبات، لیموشیرین، نارنج و گریپ فروت وقتی برش می خورند، 
تلخ می شوند، اما خوب اس��ت بدانید که این تلخی ضرری برای سالمت 
ما ندارد. علت تلخی اینها وجود دو ماده  آنتی اکسیدان است که در ادامه 

آنها را معرفی کرده ایم.
علت تلخی لیموش��یرین وجود موادی به نام نارینجی��ن )نارینژین( و 
لیمونین است. هر چه مواد قلیایی در یک ماده طبیعی مثل میوه ها بیشتر 
باشد وقتی که اینها برش می خورند و در معرض هوا قرار می گیرند، طعم 
آنها به س��مت تلخی می رود؛ چرا که نارنجین و لیمونین با اکسیژن هوا 

ترکیب شده و تلخ می شوند.
در بین مرکبات، نارنج، لیموشیرین و گریپ فروت این خاصیت را دارند؛ 
هرچه درجه  شیرینی یک میوه بیشتر باشد، تلخی خود را بیشتر نشان 
می دهد. البته اگر نگران تلخی این مواد غذایی هستید باید بگوییم که تلخ 
شدن این میوه ها تأثیر منفی ای بر سالمت و دستگاه گوارش ما ندارند و 

می توانید با خیال راحت آنها را میل کنید.
حاال که فهمیدیم عوامل تلخی لیموشیرین بعد از برش خوردن چیست 

بهتر است به معرفی آنها بپردازیم.
 لیمونین چیست؟ 

لیمونین یک ترکیب آلی اس��ت که در گریپ فروت، نارنج، لیمو، ترنج، 
نعنا، زیره سیاه، آویشن، هل، تخم گشنیز و خیلی دیگر از گیاهان یافت 
می شود. در واقع لیمونین یک ترکیب ضد تومور ) تومورها ممکن است 
خوش خیم باش��ند یا بدخیم( اس��ت که مخصوصا برای پیش��گیری از 

سرطان های دستگاه گوارش بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
لیمونین دارای مزایای دارویی متعددی از جمله کاهش وزن، کمک به 

هضم غذا و جلوگیری از ناراحتی معده است.
لیمونین همچنین یک عامل ضد قارچ و یک درمان طبیعی برای بیماری 

پای ورزشکاران به حساب می آید.
از دیگر فواید لیمونین می توان به درمان اضطراب و افسردگی اشاره کرد 
و خوب است که بدانید لیمونین هم به تحریک سیستم ایمنی بدن کمک 

می کند و هم یک درمان مؤثر برای سرطان است.
نارینژین چیست؟

نارینجین یا نارینژین هم یک نوع فالوونوئید محلول در آب می باشد که در 
واقع یک آنتی اکسیدان است که فعالیت مهمی در سالمتی انسان ها دارد.

 فالوونوئیدها همچنین می توانند اثربخشی ویتامین C را به عنوان یک 
آنتی اکسیدان افزایش دهد. عالوه بر این، فالوونوئیدها نقش مهمی در 
کنترل التهاب با تعدیل س��لول های خاصی از سیس��تم ایمنی بدن ایفا 
می کنند. آنها همچنین می توانند فعالیت ان��واع خاصی از ویروس ها، از 
جمله ویروس هرپس سیمپلکس )عامل ایجاد بیماری تبخال تناسلی( 

را مهار کنند.
عالوه بر این نارینژین یک مهارکننده  آنزیم ردوکتاز آلدوز است؛ به این 
معنی که می تواند به مبارزه با بیماری شبکیه مربوط به بیماران دیابتی 

کمک کند.
نارینژین همچنین می تواند باعث تحریک روند چربی س��وزی در بدن 
شود و کالری های دریافتی را به جای ذخیره سازی به انرژی تبدیل کند.

نارینژین LDL کلسترول )کلس��ترول بد خون( را نیز کاهش می دهد 
و در واقع یک پیشگیری کننده از هایپرکلسترولمیا محسوب می شود.

چرا لیموشیرین تلخ می شود؟

دریچه

نکته ها

شست و شوی صورت به نظر ساده ترین قسمت مراقبت روزانه از پوست 
به نظر می رسد ولی عادت های نادرست مثل اس��تفاده از صابون برای 
شس��تن صورت باعث یک سری اختالالت در پوس��ت می شود؛ مانند: 

خشکی، التهاب و جوش.
با 10 اشتباه بزرگ در شس��تن صورت که اغلب ما مرتکب می شویم و 

روش های برطرف کردن آنها آشنا شوید.
1.  کشیدن حوله روی پوست 

برای خش��ک کردن صورت پوس��ت  خود را ب��ا حوله ن��وازش کنید و 
ضربه های آرام بزنید نه اینکه محکم روی صورت بکشید. 

2. استفاده از دمای نامناسب آب 
آب داغ ممکن است احساس خوبی به پوست ش��ما دهد، اما می تواند 
چربی های طبیع��ی و محافظت کننده پوس��ت را از بین بب��رد و باعث 
خشکی بیش از حد پوست یا تولید بیش از اندازه سبوم )چربی پوست( 
شود. آب ولرم بهترین گزینه برای پاك کردن آرام و موثر پوست است. 

3.  ترس از روغن ها  
به گفته کارشناسان انواع پوست ها می توانند از فواید پاك کردن پوست 
با روغن بهره ببرند حتی پوست های چرب و آس��یب دیده. یک روغن 
خوب منافذ پوست را از کثیفی و باکتری پاك و به التیام و تعادل پوست 
کمک می کند. به دنبال یک محصول پاك کننده روغنی باش��ید که از 
چربی های گیاهی و طبیعی تشکیل شده است. خیلی ساده روغن را روی 
پوست خود بمالید، ماساژ دهید و سپس با یک پارچه تمیز آغشته به آب 

ولرم صورت خود را پاك کنید. 
4.  انتخاب محصول اشتباه

پاك کننده مناس��بی پیدا کنید که بیش از حد مالیم هم نباشد چون 
مجبور می ش��وید برای پاك کردن دو بار بشویید یا محکم روی پوست 
خود بکشید و بیش از حد سخت هم نباش��د که باعث می شود پوست 

تحریک و قرمز شود. 
5. استفاده از مواد تحریك کننده پوست 

یک لطفی در حق پوس��ت خود بکنی��د و از موادی که به آن آس��یب 
می زنند، دوری کنید مانند عطرها، رنگ ها و همچنین مواد نگهدارنده  
مثل پارابن و سدیم لوریل س��ولفات. همیشه برچسب روی محصوالت 

بهداشتی را مطالعه کنید تا از مواد تشکیل دهنده آن مطلع شوید. 
6.  انتظار براي رطوبت پوست 

براي افزایش میزان جذب رطوبت، مرطوب کنن��ده را بالفاصله بعد از 
شست وشوي صورت و وقتي هنوز پوس��ت مرطوب است، بمالید. براي 
س��رم ها و دیگر محصوالت محافظت از پوس��ت هم این روش را به کار  
گیرید. اگر منتظر بمانید تا پوس��تتان کامال خشک شود، عناصر فعال 
مرطوب کننده س��خت تر جذب پوس��ت مي شوند و پوس��ت را چرب و 

چسبناك مي کنند. 
7. افراط در شست وشو

در اکثر موارد یک یا دو بار در روز شس��ت و شوی صورت مناسب است 
و بیش��تر از این باعث تحریک پوس��ت و حتی تولید بیش ازحد چربی 

می شود. اگر در طول روز آرایش نکرده اید، کرم ضد آفتاب بیش از حد 
نزده اید و عرق زیاد نکرده اید، شب از پاك کننده استفاده نکنید و فقط 
صورتتان را با آب ولرم بشویید. به پوس��ت  اجازه دهید گاهی اوقات از 

چرخه محصوالت آرایشی رهایی پیدا کند. 
8. زیاد هزینه نكنید 

صرف هزینه های زیاد برای خرید یک ش��وینده صورت کار عاقالنه ای 
نیست. دنبال یک شوینده ساده با مواد طبیعی باشید و پول خود را صرف 

خرید محصوالتی  مانند سرم ها و مرطوب کننده ها  کنید. 
9. خوب آبكشی نكردن پوست 

نگاه سطحی داشتن به شست وشو و صحیح آبکشی نکردن پوست باعث 
می شود شوینده روی پوست باقی بماند و این باقی مانده ها منافذ پوست 
را مسدود کند؛ در نتیجه پوست خشک می ش��ود. صورتتان را کامل و 
صحیح آبکشی کنید حتی اگر صبح است و دیرتان شده یا هنگام شب 
است و بسیار خسته هس��تید. خط مو، زیر چانه و سطح بینی از جمله 
نقاطی هستند که در شست وشو فراموش می شوند؛ به این نکته توجه 

کنید. 
10. الیه برداری بیش از حد 

الیه بردار های دانه دار انتخاب های بهتری هستند. برای این کار اسکراب 
شکر و اسیدهای میوه را انتخاب و حداکثر دو یا سه بار در هفته از آنها 
استفاده کنید. در الیه برداری از انگشت خود به جای لیف استفاده کنید 

تا مانع کشیده شدن پوست و آزار آن شوید.

س��یب مجموعه ای از خواص متعدد و ری��ز مغذی های مفید 
را در خود دارد و یکی از بهترین میوه ها به حس��اب می آید. از 
این میوه در ترکیب بسیاری از غذاها و دسرهای مختلف نیز 
استفاده می شود. اما محققان طی سالیان اخیر به این نتیجه 
رس��یده اند که خوردن حداق��ل یک س��یب در روز می تواند 
س��المت بدن را بهبود بخش��د. اما متاسفانه بس��یاری از ما 
چندان تمایلی به این میوه و فواید سرش��ار آن نداریم. شاید 
اگر تاثیرات بی نظیر آن را بشناسیم، توجه بیشتری به مصرف 

آن نیز داشته باشیم.
تحریك سالمت مغز

آنتی اکسیدان قوی به نام کرس��تین در پوست سیب وجود 
دارد که برای محافظت از سلول های مغزی در برابر اکسایش 
رادیکال های آزاد از ویتامین C موثرتر اس��ت. مصرف روزانه 
یک عدد س��یب به حف��ظ حافظ��ه مطلوب و پیش��گیری از 

آسیب های عصبی کمک می کند.
تاثیر ضد سرطانی

س��یب حاوی آنتی اکس��یدان هایی اس��ت که مولکول های 
رادیکال های آزاد را که باعث پیش��رفت سلول های سرطانی 
می شوند از بین می برد. ترکیبات موجود در پوست سیب نیز 
نقش مهمی در پیشگیری از سرطان کبد، کولون و سینه دارد. 

پاکسازی عروق
نوعی فیبر به نام پکتین در سیب قادر است سطح کلسترول بد 

خون را که در طوالنی مدت باعث بسته شدن عروق می شود 
کاهش ده��د. به عالوه، آنتی اکس��یدان های آن نی��ز مانع از 
چس��بیدن چربی ها به دیواره رگ ها ش��ده و به این ترتیب از 

سیستم قلبی وعروقی محافظت می کند.
کاهش خطر ابتال به دیابت

افرادی که روزانه سیب می خورند کمتر از دیگران در معرض 
خطر ابتال به دیابت هستند. پکتین به تنظیم سطح قند خون 
کمک می کند زیرا باعث حل شدن قندها و مواد سنگین مانند 

جیوه و سرب می شود.
کاهش احتمال سكته های مغزی

ترکیبات آنتی اکس��یدانی و ریز مغذی های سیب در کاهش 
بروز خونریزی های مغزی موثر اس��ت. تحقیقی که توس��ط 
دانش��مندان هلندی صورت گرفت نش��ان می ده��د افرادی 
که در کنار مص��رف دیگر میوه ها و س��بزیجات مقدار زیادی 
سیب مصرف می کنند کمتر دچار ناراحتی های عروق مغزی 

می شوند.
تنظیم عملكرد روده ها

هر عدد س��یب تا 5 گرم فیبر دارد که ب��رای تنظیم عملکرد 
روده ها و پیش��گیری از ابتال به بیماری هایی نظیر هموروئید 
الزم اس��ت. س��یب مانند یک ضد اس��هال طبیع��ی و ملین 
مالیم عمل می کند. این میوه برای بهبود کولیت و همچنین 

جلوگیری از یبوست بسیار مفید است.

کمك به کاهش وزن
گرچه تحقیق��ات علمی ثابت نمی کنند که س��یب یک میوه 
چربی سوز طبیعی است اما در رژیم های الغری جایگاه خاصی 
دارد. زیرا هضم غذا را بهبود می بخشد، بسیار کم کالری است 
و مقدار فیبر باالی موجود در آن احساس سیری به همراه دارد 

که مانع از پرخوری می شود.
بهبود کیفیت خواب

فسفر زیاد سیب تا حدی تاثیر آرام بخشی دارد. 
خ��وردن یک عدد س��یب قبل از خ��واب مفید 
اس��ت زیرا از اختالالت خواب مانند بی خوابی 

پیشگیری می کند. به عالوه، فسفر 
برای تقویت حافظه و پیشگیری 

از آس��یب های مغ��زی نیز 
توصیه می شود.

مـــراقبــت 
از سالمت دندان ها

از قدیم سیب به عنوان 
مس��واك طبیعی معروف 

بود. زیرا می تواند دندان ه��ا را تمیز کند و 
باکتری ه��ای عامل پوس��یدگی های دندان را 

کاهش دهد. مطمئنا بهداش��ت کامل دهان و دندان 
 را تضمین نمی کند اما در مواردی که دسترسی به مسواك و 

نخ دندان نیست مفید خواهد بود. 
مفید برای استخوان ها

 کلس��یم تنها ماده معدنی الزم برای س��المت اس��تخوان ها 
نیست. 

در واقع، سیب نیز بس��یار مفید خواهد بود 
زیرا حاوی عنصری به نام بر است که 

نقش بسیار مهمی دارد.

بیشتر بدانیم

با ایجاد زخم معده، فرد احساس سنگینی و س��یری در معده می کند، همان 
حالتی که پس از مصرف زیاد آب یا غذا احساس می شود.

عالیم و نشانه های زخم معده
زخم معده، معموال در دیواره معده یا ابتدای روده کوچک یا اثنی عشر به وجود 
می آید. زخم معده می تواند بسیار دردناك باشد؛ به همین دلیل نادیده گرفتن 
 آن خطرناك بوده و در صورتی که درمان نش��ود، زخم دی��واره معده را از بین

 می برد و س��وراخ ایجاد می کند یا به رگ های خونی آسیب می رساند. عدم 
درمان زخم معده همچنین با افزایش خطر سرطان همراه است.

درد معده: درد به ویژه بین جناغ سینه و ناف، پس از مصرف غذا به وجود 
می آید و به طور سوزنده تکرار می شود.

سوءهاضمه: زخم معده می تواند سوءهاضمه و درد بر اثر گاز معده ایجاد 
کند. در این موارد فرد پس از صرف غذا دچار سکسکه می شود.

حالت تهوع: به علت تغییر حجم مایعات، فرد دچار حالت تهوع خفیف 
یا شدید می شود. معموال در حالت ناشتا، فرد دچار حالت تهوع می شود.

سنگینی معده: با ایجاد زخم معده، فرد احساس سنگینی و سیری در 
معده می کند، همان حالتی که پس از مصرف زیاد آب یا غذا احساس می شود.

عالیم مشابه آنفلوآنزا: بیشتر بیماران مبتال به زخم معده، دچار عالیم 
آنفلوآنزا مانند خستگی مفرط، کسالت، تب و حالت تهوع می شوند.

کاهش اشتها: درد ش��دید و ناگهانی که مبتالیان چند ساعت پس از 
هضم غذا دچار آن می شوند، باعث می شود از غذا خوردن بترسند و در نتیجه 

اشتهای خود را از دست می دهند.
گرسنگی بدون دلیل: در این بیماران احساس گرسنگی، چند ساعت 

پس از صرف غذا امری طبیعی و شایع است.
کاهش وزن ناگهانی و بی دلیل: با کم شدن اشتها، کاهش وزن امری 
طبیعی است. باال آوردن مکرر پس از صرف غذا نیز می تواند علت دیگر کاهش 

وزن باشد. 
تغییر رنگ مدفوع: رنگ مدفوع ممکن اس��ت ظاهری تیره با اثری از 

خون داشته باشد.
 استفراغ خونی: به علت افزایش میزان مایعات در روده و معده استفراغ 
در این بیماران شایع است. در صورت ظاهر شدن خون در استفراغ ممکن است 

زخم پیشرفت کرده که در این موارد فرد به درمان فوری نیاز پیدا می کند.

از کجا بفهمیم زخم معده داریم؟
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بس��یاری از ما والدین، نه تنها در امر تربیت فرزندانمان دچار 
اشتباهات رفتاری می ش��ویم بلکه گاهی از نظر شناختی هم 
اطالعات اشتباهی به فرزندانمان انتقال می دهیم. وقتی کودك 
س��ر یخچال می رود و میوه ای ریز یا نافرم را انتخاب می کند، 
فورا از دست او می گیریم و در عوض میوه ای درشت و زیباتر 
به او می دهیم. هنگام خرید هم دنبال این هس��تیم که نه تنها 
برای مهمان بلکه برای فرزندان خودمان هم میوه های زیباتر 
و درشت تر را انتخاب می کنیم، غافل از اینکه شاید میوه های 

ریزتر طعم، بو و ارزش غذایی بیشتری داشته باشند.
فرزندمان ب��ا این پیش آگهی که میوه ها و س��بزیجاتی را باید 
انتخاب کند که زیباتر است، بزرگ می شود و در نهایت به اینجا 
می رسیم که وزیر اسبق جهاد کشاورزی، دکتر کالنتری اعالم 
می کند 40 درصد از میوه های تولیدشده در ایران هدر می رود 
که بخش قابل توجهی از این هدردهی مربوط به شکل ظاهری 
میوه هاست. بهترین نکته این است که بدانیم مالك زیبایی در 
انتخاب میوه و سبزیجات چقدر اهمیت دارد. برای این منظور 
با دکتر حسین ایمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

گفت و گو کرده ایم.
در میادین میوه و تره بار و مغازه های میوه فروشی انواع و اقسام 
میوه و س��بزیجات با قیمت های متفاوت به فروش می رسند. 
بسیاری از افراد گمان می کنند میوه هایی که در تره بار عرضه 
می شوند کیفیت پایین تری دارند چون درهم و ریزتر است و 
درعوض میوه فروشی ها، میوه های زیباتر و دست چین شده 

را عرضه می کنند.
آیا میوه هایی که در بازار اسـت را کال می توان از   

لحاظ نحوه مصرف و عرضه دسته بندی کرد؟
بله،این گروه از مواد غذایی به 3 گروه کلی، میوه و س��بزیجات 
فصلی، میوه و سبزیجات انباری و میوه و سبزیجات گلخانه ای 

تقسیم می شوند.
از نظر سالمت و تغذیه این گروه میوه و سبزیجات 

چه تفاوت هایی با هم دارند؟
میوه و س��بزیجات فصلی همان طور که از نامش��ان پیداست، 
میوه و سبزیجاتی هس��تند که در فصل مربوط به خود کشت 
داده شده و وارد بازار می شوند. در مقایسه با میوه و سبزیجات 
 انباری یعنی گروهی از میوه ها و س��بزیجات ک��ه کال چیده

 می ش��وند و در انبار نگهداری می ش��وند تا به کمک گازهای 
مصنوعی برسند و گاهی به آنها افزودنی اضافه می شود تا طول 
مدت نگهداریش��ان افزایش یاب��د، ارزش ویتامینی و امالحی 
باالتری دارند و ب��رای نگهداری آنها از افزودن��ی ها و گازهای 

شیمیایی استفاده نشده است.
 میوه های انباری مدت کوتاه تری در مواجهه با نور خورش��ید 

بوده و کال چیده شده اند. 
بنابراین می��زان ویتامین پایی��ن تری دارن��د و افزودنی های 
موجود در آنها می تواند برای بدن در طوالنی مدت مضر باشد و 
 ساختار DNA سلولی را تغییر دهد و زمینه ساز رشد و تکثیر 
س��لول های جهش یافته باش��د. حتی نهایتا منجر به سرطان 

شود.

میوه و سبزیجات گلخانه ای چطور؟
میوه های گلخانه ای در فصولی غیر از خود کش��ت می شوند. 
مثال در فصل زمستان گوجه فرنگی در گلخانه به عمل می آید. 
میزان تابش نور خورشید به این نوع میوه و سبزیجات کم است 
و به همین دلیل ارزش تغذیه ای آنها نسبت به میوه های فصل 

کمتر است.
 این نـوع میوه ها معمـوال ظاهر زیباتـری دارند و 

درشت تر هستند، اما بو و مزه ندارند. چرا؟
استفاده از س��موم و آفت کش ها در برخی ش��رایط یا اصالح 
ژنتیکی باعث می ش��ود اندازه و ظاهر میوه ه��ای گلخانه ای 
 بهتر باش��د ولی طعم آنها تغییر کند و به اصطالح عموم مردم 
بی مزه شود. وقتی میوه ای اصالح ژنتیکی می شود مدت زمان 
ماندگاری آن روی بوته بیشتر می ش��ود و هر چه میوه بیشتر 
بماند، ارزش غذایی آن کمتر می ش��ود. از سوی دیگر، از آنجا 
که س��اختار میوه از لحاظ ژنتیکی تغییر کرده، بعد از مصرف 
باعث تغییر میکرو فلور معده شده و گاهی زمینه ساز مشکالت 
گوارشی می شود. میوه های طبیعی که اصالح ژنتیکی نشده اند 
حاوی فیبر طبیعی هستند .بنابراین محیط معده را برای رشد 
میکروارگانیسم های مفید در دستگاه گوارش آماده می کنند و 
برای هضم غذا مفید هستند، اما میوه های گلخانه ای به دلیل 
اصالح ژنتیکی و تغییری که در میکرو ارگانیسم های دستگاه 

گوارش می دهند مشکل ایجاد می کنند.
به ای��ن ترتیب انتخاب می��وه های گلخان��ه ای برعکس ظاهر 

فریبنده ای که دارند اصال به نفع سالمتمان نیست!

بله، هنگام انتخاب میوه و سبزیجات ظاهر میوه مهم است، اما 
درشتی آن نه! میوه باید از هر نظر هم ظاهر، هم بافت و هم بو و 

طعم کامال طبیعی باشد.
میوه های ارگانیك این طور هستند؟

اگ��ر از ارگانیک بودن محص��والت ارگانیک مطمئن باش��یم، 
ارزش غذایی باالتری در مقایسه با سایر میوه ها دارند و بهترند. 
محصول ارگانیک محصولی است که از 3 سال قبل در تهیه آن 
هیچ کود و سمی استفاده نشده باشد و اصالح ژنتیکی نداشته  
باشد و از س��موم و آفت کش در کش��ت و پرورش آن استفاده 
نش��ده باش��د.میوه های ارگانیک ش��کل، اندازه، رنگ، بافت 
طبیعی و مزه خوبی دارند و از گاز اتیلن برای رسیده شدن این 
میوه ها استفاده نمی شود. در بازار میوه، غرفه هایی برای میوه 
های ارگانیک وجود دارد، اما متاسفانه وقتی به برچسب میوه 
توجه می کنید، می بینید که تنها روی 1 یا 2 قلم میوه برچسب 
ارگانیک وجود دارد و بقیه میوه هایی که در این غرفه ها عرضه 

می شود در واقع میوه های گلخانه ای دستچین شده است.
میوه های ارگانیک شکل و اندازه حقیقی خود را دارند، در حالی 
که میوه های غیرارگانیک یا دستکاری ژنتیکی شده قیافه ای 
بزرگ تر و ش��اداب تر دارند. گروهی از دان��ش آموزان آلمانی 
کمپینی راه اندازی کرده اند برای دفاع از میوه ها و سبزیجاتی 
که از دید عموم »زشت« تلقی می ش��وند و مورد استفاده قرار 
نمی گیرند!درواقع، هدف اصلی آنها دفاع از تولید زباله غذایی 
کمتر و مصرف محصوالت سالم است. س��االنه ده ها تن میوه 
و س��بزیجات در سرتاس��ر جهان تنها به این دلیل که از لحاظ 

زیبایی شناسی با تصور عمومی از شکلی که میوه و سبزی باید 
داشته باشد، مغایر اس��ت، دور ریخته می شوند. اگر ما بتوانیم 
 این قبیل میوه ها و س��بزیجات را خری��داری و مصرف کنیم،

 زباله های غیرضروری کمتری خواهیم داشت.
6 نكته کلیدی در خرید میوه و سبزی

 1- میوه های لک دار و خراب را نخرید زیرا مش��خص اس��ت 
مدت ها از زم��ان چینش این ن��وع میوه ها از بوت��ه یا درخت 

گذشته و ارزش غذایی آنها به شدت پایین آمده است.
2- دنبال میوه های خیلی درشت نباشید. میوه هایی با اندازه 
طبیعی بخرید. برای درشت شدن میوه ها از کود و سم بیشتری 
استفاده می شود. میزان نیترات که ماده ای سرطان زاست در 
کود و سموم شیمیایی باالست. میوه و سبزیجات حاوی نیترات 

هم بزرگ ترند هم تیره و کدر.
3- میوه هایی که بریدگی و شکس��تگی دارند را کنار بگذارید. 
اکسیداسیون باعث کاهش ارزش غذایی در این میوه ها شده 

است.
4- میوه های فصلی بخرید و از خرید میوه های انباری اجتناب 
کنید. میوه های انباری کال چیده می ش��وند و ارزش غذایی 

آنها بسیار پایین است. 
5- تا حد ممکن از محصوالت گلخانه ای استفاده نکنید زیرا در 

معرض نور خورشید نبوده اند و ویتامین کمتری دارند.
6- اگرچه میوه های صادراتی یا گلخانه ای زیباترند، اما اصالح 
ژنتیکی آنها سبب تغییر فلور روده و مقاوم شدن بدن به آنتی 

بیوتیک ها می شود.

فواید خوردن 
روزانه سیب

نکات کلیدی موقع خرید میوه و سبزی 
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مفاد آرا
11/126 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1- برابر راي شماره 139460302012003434 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مهرعلي شمگاني فرزند روزعلي  در يك باب خانه به مساحت 248,95 
مترمربع مفروز   پالك1 فرعي از 62 اصلي واقع در ســمندگان خريداري از 

مالك رسمي آقاي محمود احمدى محرز گرديده است.
2- برابر راي شماره 139460302012003399 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي هوشمند حاجي بنده فرزند فرامرز در يك باب خانه به مساحت 264,68 
مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1فرعي از 206اصلي  واقع درافوس 

خريداري از مالك رسمي آقاي اسد اصالنى محرز گرديده است.
 3-برابر راي شماره 139460302012003402 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمــد علي ميرزائــي فرزند مجيــد  در يك باب خانه به مســاحت 
111,72 مترمربــع  مفــروز و مجزي شــده از پالك3 فرعــي از200اصلي

 واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي خانم شهر بانو زالى محرز گرديده 
است.

4-برابــر راي شــماره139460302012003415 هيــات اول موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض
 متقاضــي آقــاي مرتضــي بهارلو فرزنــد علــي  در يك باب مغــازه به 
مســاحت 37 مترمربع مفروز و مجزي شــده از پالك4فرعي از149اصلي 
واقع درمياندشت خريداري از مالك رســمي آقاي حيدر اقا محمدى محرز 

گرديده است.
5-برابر راي شــماره139460302003410 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حــوزه ثبت ملــك فريدن تصرفــات مالكانــه بالمعارض 
متقاضي آقاي جمشــيد رحيمي فرزند عبدالعظيم  از در يك باب مغازه به 
مساحت 302,15مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1فرعي از3اصلي 
واقع در دامنه خريداري از مالك رســمي آقاي عليرضا دهدشــتى محرز

 گرديده است.
6-برابر راي شماره139460302012003357هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي جواد آقائي فرزند يوسف  در يك باب چهارديوارى و بناى احداثى به 
مساحت 509,24 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از64اصلي  
واقع در چادگان خريداري از مالك رســمي آقاي حيدر خان شجاع و غيره 

محرز گرديده است.
7-برابر راي شماره139460302012003384هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم سيده سكينه حســيني داراني فرزند سيدحســن  در يك باب خانه 
به مســاحت 189,10 مترمربع  مفــروز و مجزي شــده از پالك74فرعي از 
11اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رســمي آقاي محمد على براتى 

محرز گرديده است.
8-برابر راي شماره 139460302012003425 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا ابدالي ششجواني فرزند عيدي  درسه دانگ يك باب مغازه به 
مساحت 355,01 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از200اصلي 
واقع دربوئين خريداري از مالك رســمي آقاي ميرزا حسين فرهادى وغيره 

محرز گرديده است.
9-برابر راي شماره 139460302012003428 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عيدي ابدالي ششــجواني فرزند محمد مهدي  درســه دانگ يك باب 
مغازه به مســاحت 355,01 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي 
از 200 اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رســمي آقاي ميرزا حسين 

فرهادى و غيره محرز گرديده اســت.
10-برابــر راي شــماره139460302012003431 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حسن يوســفي فرزند نصير  در يك باب خانه به مساحت 
218,88 مترمربع مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 200اصلي واقع 
دربوئين خريداري از مالك رســمي آقاي غالمرضادوست محمدى محرز

 گرديده است.
11-برابر راي شماره139460302012003437 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي غالمرضا ابدالي ششجواني فرزند عيدي  در يك باب خانه به مساحت 
163,30 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي واقع در 
بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد على يبلوئى محرز گرديده است.
12-برابر راي شماره 139460302012003396 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم شــهربانو زالي بوئيني فرزند محمد  در يك باب خانه به مســاحت 
217,04 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 3فرعي از200 اصلي  واقع 
در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمد على ميرزائى محرز گرديده 

است.
13-برابــر راي شــماره139460302012003393هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي شبكه بهداشت و درمان فريدن  در يك باب ساختمان به مساحت 
2150,62 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1فرعــي از3اصلي واقع 
دردامنه خريداري از مالك رسمي آقاي محمد تقى مباشرى محرز گرديده 

است.
14-برابر راي شماره139460302012003390 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي قربانعلي بت شــكن فرزند محمد علي  در يك باب مغازه به مساحت 
37,20 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1فرعــي از200اصلي واقع 
دربوئين خريداري از مالك رســمي آقاي محمد حســين جنگروى محرز 

گرديده است.
15-برابر راي شماره139460302012003378هيات اول موضوع قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم مريم ميرزائي فرزند جعفر  درســه دانگ يك باب خانه به مســاحت 
376,97مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1فرعــي از200اصلي واقع 
در بوئين خريداري از مالك رســمي آقاي حســين دوست محمدى محرز 

گرديده است.
16-برابر راي شماره139460302012003375 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مصطفي دوســت محمدي بوئيني فرزند جالل  در سه دانگ يك باب 
خانه به مســاحت 376,97 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1فرعي 
از200اصلي  واقع در بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي حسين دوست 

محمدى محرز گرديده است.
17-برابــر راي شــماره139460302012003363هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي اصغر خدابخشي فرزند حسن در يك باب خانه به مساحت 
733,47مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از4 اصلي  واقع در 
دامنه خريداري از مالك رســمي آقاي ســيد عظيم عبدالهى محرز گرديده 

است.
18-برابــر راي شــماره139460302012003360 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي خانم صاحبجان ابراهيمــي فرزند صفرعلي  در يك باب خانه به 
مساحت 81,65 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك711فرعي از11اصلي 
واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي محمد هاشمى محرز گرديده 

است.
19-برابر راي شماره139460302012003381هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حجت اله حسينيان فرزند قدرت  در سه دانگ يك باب خانه به مساحت 
189,10مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 74 فرعي از11اصلي واقع 
درداران خريداري از مالك رســمي خانم فاطمه براتى دارانى محرز گرديده 

است.
20-برابر راي شماره139460302012003387هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ســعادت عباســي فرزند غالمعلــي  در يك باب خانه به مســاحت 
196,19 مترمربــع  مفروز و مجزي شــده از پــالك1 فرعــي از 62 اصلي
 واقع درسمندگان خريداري از مالك رســمي آقاي سعادت عباسى محرز 

گرديده است.
21-برابر راي شماره139460302012003405هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقايعلي شــاه مرادي چادگانــي فرزند اكبــر  در يك باب خانــه و مغازه 
به مســاحت 232,89 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پــالك 211 فرعي 
از63اصلي واقع در چــادگان خريداري از مالك رســمي آقاي جعفر قلى 

شاهمرادى محرز گرديده است.
22-برابر راي شماره139460302012003408 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ميرزارضا محمد ربيعي فرزند حسين در يك باب چهار ديوارى وبناى 
احداثى به مســاحت 342,99 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1/368 
فرعي از 63اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي رضاقلى 

حسن خانى محرز گرديده است.
23-برابــر راي شــماره139460302012003498هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي محســن صفري چادگانــي فرزند عباســقلي  در يك باب 
خانه به مســاحت 406,43 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1فرعي 
از64اصلي  واقع در چادگان خريداري از مالك رســمي آقاي عباســقلى 

صفرى.
24-برابر راي شماره139460302012003495 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي جعفر چراغي فرزند قادر قلي  در يك  قطعه زمين مزروعي به مساحت 
100001,29مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 10 فرعي از71اصلي واقع 

در گشنيز جان خريداري از مالك رسمي آقاي پرويز سائرى.
25-برابــر راي شــماره139460302012003501 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي حميــد رضا ميرزائي فرزنــد جعفر  در يك بــاب خانه به 
مســاحت 208,52 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 4 فرعي از 149 
اصلي  واقع در مياندشــت خريداري از مالك رســمي آقاي محمد نعيمى 

محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره 139460302012003455 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقايمحمــد ابراهيم كيخائي فرزنــد عبداله  در يك باب خانه به مســاحت 
340,72 مترمربع  مفــروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعــي از 206 اصلي 
واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي حسن كيخائى محرز گرديده 

است.
27-برابر راي شماره139460302012003440 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حجت اله قاسمي فرزند حسن  درسه دانگ  يك باب خانه به مساحت 
266,92 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 4 فرعي از 60 اصلي . واقع 
در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حشمت على محمدى و غيره محرز 

گرديده است.
28-برابر راي شماره 139460302012003443 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي قاسمي فرزند حســن  درســه دانگ يك باب خانه به مساحت 
266,92 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 4 فرعي از 60 اصلي  واقع 
در رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي حشمت على محمدى و غيره محرز 

گرديده است.
29-برابر راي شماره 139460302012003447 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 

خانم زهرا چراغي فرزند رضاقلي  درســه دانگ يك باب خانه به مساحت 
200,68 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در 
چادگان خريداري از مالك رسمي آقاي حسين اله دادى محرز گرديده است.
30-برابر راي شماره 139460302012003451 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مجيد توكلي فرزند قــدرت اله  در يك باب خانه به مســاحت 161,06 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي .. واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي مجيد توكلى محرز گرديده است.
31-برابر راي شماره 139460302012003486 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم نرگس قاســمي رزوه فرزند حجت اله  در يك باب خانه به مســاحت 
102,62 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 5 فرعي از 60 اصلي  واقع در 

رزوه خريداري از مالك رسمي آقاي جعفر صالحى محرز گرديده است.
32-برابر راي شــماره 139460302003462 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
خانم مريم عرب فرزند كاظم  در يك باب خانه به مساحت 224,35 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 64 اصلي  واقع در چادگان خريداري 

از مالك رسمي آقاي يوسف بيات محرز گرديده است.
33-برابــر راي شــماره 139460302012003465 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاياسماعيل محمدي فرزند فتح اله  در يك باب خانه به مساحت 
424,13 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از 62 اصلي  واقع 
در سمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي فتح اله محمدى محرز گرديده 

است.
34-برابر راي شماره139460302012003468هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي رضا احمدي فرزند علي  در يك باب خانه به مساحت 149,01 مترمربع  
مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 200 اصلي واقع در بوئين خريداري 

از مالك رسمي آقايغالمرضا حبيبى محرز گرديده است.
35-برابر راي شماره 139460302012003372 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي مســعود چراغي فرزند رضاقلــي  در يك باب خانهبه مســاحت 84 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 71 فرعي از 63 اصلي  واقع درچادگان  
خريداري از مالك رسمي آقاي صفر على بهمن زيارى محرز گرديده است.

36-برابر راي شماره139460302012003456هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ابراهيم باقري مياندشتي فرزند محمود  در يك باب خانه به مساحت 
201,94 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي  واقع در 
مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي محمود باقرى محرز گرديده است.
37-برابر راي شماره139460302012003471 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اصغر افشاري فرد فراموشجاني فرزند محمدرضا  در يك باب خانه به 
مساحت 238,15مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از103اصلى 
واقع در فراموشــجان . خريداري از مالك رسمي آقاي محمد رضا افشارى 

محرز گرديده است.
38-برابر راي شماره 139460302012003474 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقايمنوچهر خانجاني افوسي فرزند بهرام ز در يك باب خانه به مساحت 
1771,20 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از 206 اصلي  واقع 
در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي بهرام خانجانى محرز گرديده است.
39-برابر راي شماره139460302012003477. هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي يعقوب جهانگيري فرزند پرويز  در يك باب خانه به مســاحت 283,08 
مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پــالك 3. فرعــي از 149 اصلي واقع در 
مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله جهانگيرى محرز گرديده 

است.
40-برابــر راي شــماره 139460302012003480 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رضــا مايلي فرزند عبدالــه چادگان در يك بــاب خانه به 
مساحت 121,04 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1فرعي از 62اصلي  
واقع در ســمندگان خريداري از مالك رســمي آقاي عبدالــه مايلى محرز

 گرديده است.
41-برابر راي شماره139460302012003483هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي حميد عليدادي ســفتجاني فرزند رضا  در يك باب خانه به مساحت 
199,53 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  واقع 
در داران خريداري از مالك رسمي آقاي غالمحسين يوسفى محرز گرديده 

است.
42-برابــر راي شــماره139460302012003366 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقاي داود كيخائي افوســي فرزند ابوالقاســم  در  پنج دانگ يك 
باب  ساختمان پرورشگاه بلدرچين و تاسيسات متعلقه و زمين متصله به 
مســاحت 11801,35 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 153 
اصلي  واقع در ازناوله خريداري از مالك رســمي آقاي محمد كيانى محرز

 گرديده است.
43-برابر راي شماره 139460302012003489 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد رضا خانجاني افوســي فرزند منوچهر  در يــك باب خانه به 
مساحت 252 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1. فرعي از 206 اصلي 
واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي بهرام خانجانى محرز گرديده 

است.
44-برابــر راي شــماره139460302012003492هيات اول موضــوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضي آقــاي مســلم كيخائي فرزنــد مختــار  در يك بــاب خانه به 

مساحت 433,28 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1فرعي از206اصلي  
واقع در افوس خريداري از مالك رسمي آقاي حسين كيخائى محرز گرديده 

است.
45-برابر راي شماره 139460302012003369. هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمدرضا دوســت محمدي بوئيني فرزند اميرآقا  در يك دانگ  يك 
باب ساختمان پرورشگاه بلدرچين و تاسيسات متعلقه و زمين متصله  به 
مساحت 11801,35 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1 فرعي از 153 
اصلي  واقع در ازناوله خريداري از مالك رســمي آقاي محمد كيانى محرز 

گرديده است.
46-برابر راي شماره 139460302012003461 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي علي درويشــي فرزند حســينعلي  در يــك باب خانه به مســاحت 
344,53مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك1فرعــي از 64 اصلي  واقع 
در چادگان  خريداري از مالك رسمي آقاي ذبيح اله سلمانى محرز گرديده 

است.
47-برابر راي شماره 139460302012003516 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي احمدرضــا رفيعي فرزنــد ابوالفضل  در يك باب خانه به مســاحت 
165,01 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 2 فرعي از 149 اصلي واقع 
درمياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي تقى رفيعى محرز گرديده است.

48-برابر راي شماره 139460302012003513 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اصغر شفيعي فرزند محمدحسن در يك باب مغازه  به مساحت 20,86 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي از200اصلي  واقع در بوئين 

خريداري از مالك رسمي آقاي محمد حسن شفيعى محرز گرديده است.
49-برابر راي شماره 139460302012003519 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي ابراهيم باقري مياندشتي فرزند محمود  در يك باب مغازه به مساحت 
47,69 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 200 اصلي  واقع در 

بوئين خريداري از مالك رسمي آقاي محمود باقرى محرز گرديده است.
50-برابر راي شماره 139460302012003510 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي عبداله خليلــي فرزند فضل اله  در يك باب خانه به مســاحت 360,04 
مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پــالك 1 فرعي از 202 اصلــي  واقع در 
ششــجوان خريداري از مالك رســمي ورثه آقاي غالمرضا خليلى محرز 

گرديده است.
51-برابر راي شماره 139460302012003507 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمــد شــاهمرادي فرزند محمــود  در يك باب خانه به مســاحت 
160,98 مترمربع  مفروز و مجزي شــده از پالك 1 فرعي از62 اصلي  واقع 
در ســمندگان خريداري از مالك رسمي آقاي محمود شــاهمرادى محرز 

گرديده است.
52-برابر راي شماره139460302012003504 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي 
آقاي اسداله خليلي ششجواني فرزند فضل اله  در يك باب خانه به مساحت 
360 مترمربع مجزي شده از پالك 1 فرعي ازاصلى 202 واقع در ششجوان  
خريداري از مالك رسمي آقاي ميرزا حسين باقرى محرز گرديده است.  لذا 
به منظوراطالع عمــوم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهي مي شــود 
درصورتي كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانندازتاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رســيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي 
اســت درصورت انقضاي مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادر خواهد شد.  
تاريخ انتشــار نوبت اول :  12 / 11 /1394                

 تاريخ انتشار نوبت دوم :     26/  1394/11  
حصر وراثت

11/407 آقاى روح اله يوسفى داراى شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست 
به كالسة 341/94 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران 
از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حسين يوســفى بشناســنامه 1 در تاريخ 94/11/6 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- روح اله يوسفى ش.ش 7 و 2 مهدى يوســفى ش.ش 1080046331 و 
3- داود يوسفى ش.ش 8 به عنوان فرزندان ذكور متوفى 4- زهره يوسفى 
ش.ش 12 به عنوان فرزند اناث متوفى 5- طاهره يوسفى ش.ش 9 به عنوان 
همســر متوفى و به غير از نامبردگان متوفى وارث ديگــرى ندارد. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:348 شــعبه اول حقوقى و حســبى شــوراى حل اختالف تيران 
احضار متهم

11/391 شماره 933125 بدينوسيله به اســتناد ماده 180 و 115 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفــرى به مهدى صادقى 
فرزند نظام مجهول المكان كه متهم به مشاركت در اخالل در نظم و تخريب 
و فحاشى مى باشد ابالغ مى گردد كه در ساعت 9 صبح مورخ 1395/2/28 
در شــعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران جهت رســيدگى به اتهام خود 
حضار گردد نتيجه عدم حضور موجب اتخاذ تصميم قانونى خواهد بود. 

م الف 1227 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى باغبهادران 
تحديد حدود اختصاصى

11/390 شماره صادره: 94/04/181156-1394/11/20 چون تمامى ششدانگ 
يكدرب باغ پالك شماره 253 فرعى از183- اصلى واقع در ميالجرد بخش 11 
ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام منوچهر آزاد ميالجردى فرزند 
خليل در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده 
است. اينك بنابه دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در  روز 1394/12/26 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشار: 

1394/11/26 م الف 379 رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 



خبرخبر

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اصفهان گف��ت: با احداث 
نمایش��گاه بین المللی و س��اختمان پش��تیبانی گمرک در منطقه شرق 

اصفهان، این بخش، به منطقه تجاری و اقتصادی استان تبدیل می شود.
رس��ول محققیان در نشست با مدیر نمایش��گاه های دولتی پاریس اظهار 
داشت: در حال حاضر نگاه مدیریت شهری، توس��عه محور شرق اصفهان 
است و به همین دلیل پروژه هایی چون ش��هر رویاها، پروژه اجالس سران 
و هتل های ب��زرگ اصفهان در اطراف پروژه نمایش��گاه بزرگ و در ش��رق 
اصفهان در حال احداث اس��ت که این امر یک��ی از ویژگی ها و مزایای این 

پروژه محسوب می شود.
وی بیان داشت: مجموع این عوامل سبب می شود شرق اصفهان در ۲۰ سال 
آینده به یک منطقه ویژه تجاری و اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه وجود یک 
مرکز نمایشگاهی در یک منطقه، رشد و توسعه را با خود به همراه می آورد.

مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان تصریح 
کرد: در پروژه احداث نمایش��گاه بزرگ اس��تان اصفهان آمادگی داریم با 

سرمایه گذاران خارجی در قالب قرارداد B.O.T وارد همکاری شویم.
وی گفت: به دلیل اهمیت بحث گمرک، س��اختمان پشتیبانی گمرک در 
این پروژه بین المللی، پیش بینی ش��ده است تا مش��کلی برای غرفه داران 

خارجی ایجاد نشود.
محققیان بیان داش��ت: به منظور بهبود ارایه خدمات فن��اوری اطالعات 
و ارتباطات، دیتاس��نتر پ��روژه مطابق الگ��وی نوینی ک��ه در همه مراکز 
نمایش��گاهی جهان وجود دارد، پیش بینی ش��ده و تم��ام مجموعه های 
خدماتی، منبع تغذیه خود را در این مرکز قرار خواهند داد و با هماهنگی 
شرکت مخابرات استان، این مرکز دارای فیبر نوری ویژه و مستقلی خواهد 

بود.
وی اظهار داشت: عمر مفید س��اختمان این پروژه، ۲۰۰ سال است و این 

ساختمان در مقابل زلزله هفت ریشتری نیز مقاوم خواهد بود.
نمایشگاه بزرگ شهر اصفهان، پروژه ای بی نظیر برای ایران است

مدیر نمایش��گاه های دولتی پاریس نیز ضمن بازدید از پروژه نمایش��گاه 
بزرگ اصفهان در این نشست افزود: این پروژه یک شهر بزرگ نمایشگاهی 

و پروژه ای بی نظیر برای ایران است.
کاترین فش ریتر، جسارت مدیران برای آغاز چنین پروژه ای را قابل تحسین 
خواند و گفت: این مرکز نمایشگاهی باید برای جذب مشارکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان خارجی، امکانات کامل هتل و اقامت، گمرک، بانک، انبار 

و دیگر مراکز خدماتی و رفاهی را در اختیار داشته باشد.
وی اضافه کرد: مرکز نمایشگاهی پاریس که در سال ۱۹۵۰ ساخته شد، با 
بودجه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون یورو در حال بازسازی است و بیشترین علت 
بازسازی، گسترده تر کردن فضاهای سبز و مراکز اقامتی و اسکان است به 
همین دلیل فضاهای جانبی از اهمیت زیادی در پروژه های نمایش��گاهی 

برخوردار است.

فرماندار اصفهان از رها س��ازی آب زاین��ده رود به منظور تداوم کش��ت پاییزه 
کشاورزان شرق این خطه از اول اسفند امسال خبر داد.

فضل اهلل کفیل افزود: این تصمیم در جلس��ه کمیته پنج نفره آب و کشاورزی 
شهرستان و با حضور مهرزاد احسانی مدیر حوضه آبریز زاینده رود گرفته شد. 

 وی با بیان اینکه رهاس��ازی آب زاینده به مدت ۲۰ روز انجام می ش��ود، افزود: 
۲8 هزار هکتار از اراضی غله حوزه زاینده رود با رهاس��ازی آب، از طریق شبکه 

آبیاری سیراب می شود. 
فرماندار اصفهان افزود: به منظور توزیع عادالنه آب در حوزه آبریز زاینده رود مقرر 
شد بعد از آبگیری کانال های رودشت، کار آبگیری کانال های آب رسانی شبکه 

آبشار نیز انجام شود.
کفیل گفت: با پایان یافتن این دوره از رهاسازی، دوباره در دهه اول فروردین سال 
آینده با ارزیابی شرایط و وضعیت بارندگی های انجام شده درمورد مرحله پایانی 

رهاسازی آب تصمیم گیری می شود.
فرماندار اصفهان نوسان آب را ازجمله مشکالت کش��اورزان پایین دست بیان 
کرد و از مسئوالن آب منطقه ای خواس��ت به منظور جلوگیری از بروز مشکل 

برای کشاورزان پیش بینی دقیقی ازحجم آب در سد رودشتین، داشته باشند.
در سال جاری دریچه های سد در ۱۵ آبان برای کشت پاییزه باز شد.

سال قبل نیز دریچه سد زاینده رود از ۱۵ آبان تا نیمه آذر باز شد و آب در بخش 
شرقی رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه جریان یافت و از نیمه آذر تا سوم 

اسفند دوباره خروجی سد کاهش یافت.
سوم اسفند پارسال برای دومین بار در سال ۹3، دریچه های سد زاینده رود برای 
رهاسازی 6۵ متر مکعب آب در ثانیه جهت مصارف کشاورزی باز شد و این روند 
تا ۲۰ اسفند ادامه داشت و در نوروز امسال نیز با وجود کاهش خروجی سد زاینده 

رود، جریان آب رودخانه در محدوده شهر اصفهان ادامه یافت. 
برای بار سوم نیز دریچه های سد زاینده رود از ۱7 فروردین امسال با هدف تامین 

آب مورد نیاز زمین های کشاورزی شرق اصفهان باز شد.
اس��تاندار اصفهان پیش از این گفته بود زاینده رود از نیمه آبان امسال باردیگر 
جاری می شود ولی جریان دائمی آن منوط به بارش های بیشتر و صرفه جویی 

در مصرف آب است.
با وجود خشکس��الی، با تدابیر دولت و مدیریت استان اصفهان، در فصل زراعی 
گذشته 6۰ درصد زمین های کشاورزی شهرس��تان اصفهان زیر کشت رفت و 

بیش از ۱۲8 هزارتن گندم در این شهرستان تولید شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی؛ 

نمایشگاه بزرگ شهر اصفهان، پروژه ای 
بی نظیر برای ایران است

زاینده رود اول اسفند جاری می شود

 ش��هردار اصفهان گفت: در حال حاضر آمادگی تعامل 
با ش��هرهای مهم جهان به ویژه در بخش های اشتغال 

و بازرگانی را داریم.
مهدی جمالی نژاد در دی��دار با کاترین فش ریتر، مدیر 
نمایش��گاه های دولت��ی فرانس��ه که در مهمانس��رای 
شهرداری اصفهان برگزار ش��د با اشاره به اینکه استان 
اصفه��ان صنعتی ترین اس��تان   کش��ور ایران اس��ت، 
اظهار داش��ت: این اس��تان از ظرفیت های باالیی برای 
س��رمایه گذاری و برگ��زاری نمایش��گاه های مختلف 

برخوردار است.
وی با بیان اینکه شهر اصفهان شهری بین المللی و جزو 
شهرهایی است که در لیست جهان شهرها قرار دارد، ابراز 
داشت: این شهر در ماه گذشته نیز به شبکه شهرهای 
خالق پیوسته و در س��ال ۲۰۰6 نیز پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم معرفی ش��ده و در س��ال آینده نیز مرکز 

کنوانسیون تورگردان های جهان است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر در شهر 
اصفهان ظرفیت های باالیی برای تعامل با دیگر شهرهای 
جهان وجود دارد، افزود:  در عین حال اصفهان در عرصه 
دیپلماسی دو جانبه نیز با شهرهای بسیار زیادی خواهر 
خوانده و همچنین در عرصه دیپلماسی های چند جانبه 

نیز عضو سازمان های بین المللی بسیار مهمی است.
وی با تاکید بر اینکه ما با شهرها و پایتخت های تاریخی 

و اسالمی و همچنین با س��ازمان های مهم بین المللی 
تعامل بسیار خوبی داریم، گفت: ش��اید در گذشته به 
دلیل مسایل سیاسی از تفاهم نامه های اقتصادی کمتر 
استفاده می شد، اما با فضای اخیر می توان این فضا را به 

طور مجدد فعال کرد.
جمالی نژاد ابراز داش��ت: در حال حاضر آمادگی تعامل 
با ش��هرهای مهم جهان به ویژه در بخش های اشتغال 

و بازرگانی را داریم.
س�ال آینده اولین نمایش�گاه فناوری های نوین 

شهری در اصفهان برپا می شود
وی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به جایگاه جهانی 
بودن ش��هر اصفه��ان بس��ترهای الزم ب��رای ورود به 
شهرهای دانش محور در دس��تور کار قرار گرفته است، 
اضافه ک��رد: برای مثال س��ال آینده اولین نمایش��گاه 
فناوری های نوین ش��هری را در کش��ور و خاورمیانه با 
بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان و حضور هشت کشور 
مطرح جهان از جمله ش��هرهای خواهر خوانده برگزار 
 می کنیم که در آن از شهردار پاریس نیز دعوت به عمل

 آمده است.
شهردار اصفهان ابراز داشت: قصد داریم از تجارب مفید 
کشور فرانسه در برگزاری نمایشگاه های مختلف استفاده 
کرده؛ چراکه فلسفه شهرهای خالق استفاده از تجارب 

شهرهای دیگر است.

وی با بی��ان اینکه اخیرا در حال س��اخت نمایش��گاه 
بین المللی جدیدی در اصفهان هستیم، اضافه کرد: این 
نمایشگاه حداقل یکی از نمایشگاه های معتبر در سطح 
منطقه و خاورمیانه خواهد بود که فاز اول آن برای سال 

آینده آماده است.
جمالی نژاد بیان داشت: امیدواریم این تعاملی که شما 
سال های سال با ایران داشته اید با فضای جدید بیشتر 
ش��ود و حضور فعال تر ش��رکت های نمایش��گاهی در 

کشورمان را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما تجربه بس��یار خوبی از گردشگران 
فرانسوی داریم، گفت: همه س��اله در اصفهان میزبان 
چندین هیئت ش��رق ش��ناس از فرانس��ه هس��تیم و 
خوشبختانه در این بخش تعامل بس��یار خوبی داریم 
که امیدوارم ای��ن تعامل در بخش ه��ای اقتصادی نیز 

ادامه پیدا کند.
شهردار اصفهان ابراز داش��ت: اصفهان از سال های دور 
در راه جاده ابریشم قرار داشته که این مسئله ظرفیت  
بسیار بزرگ اقتصادی این شهر را می رساند، ما عطش 
بسیار زیادی برای فناوری های نوین و هایتک داریم و 
بنا داریم این تجارب را کسب و به کشورهای منطقه نیز 

پمپاژ کنیم.
وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم برگزاری این نمایشگاه ها 

را در سطح عملی نیز به اجرای پروژه گره بزنیم.
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سخنگوی شوراي اسالمي شهر اصفهان با اشاره به اینکه فرهنگ مطالعه در سنین 
کودکی باید نهادینه شود، گفت: الزم است کودکان را به سمت مطالعه کتاب هایي 

که براساس نیاز جامعه وجود دارد، سوق بدهیم.
ندا واش��یاني پور اظهارکرد: در صورتی که فرهنگ مطالعه را از سن کودکي و سن 

دانش آموزي در میان افراد نهادینه کنیم، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: سطح مطالعه نسل جوان ما معموال بس��یار پایین است و دانش آموزان و 
دانشجویان معموال به غیر از کتاب هاي درسي خود مطالعه چنداني ندارند و مي تواند 
یک خطر جدي براي کشور محسوب شود.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
به افتتاح نمایش��گاه یارمهربان اش��اره و تصریح کرد: هر اقدامي که سبب افزایش 
عالقه مندي مردم به کتاب شود، بسیار قابل تحسین است.واشیانی پور تاکیدکرد: 
برگزاري این نوع نمایشگاه  قدم بسیار مثبتي در راستاي افزایش عالقه مندي مردم 
به مطالعه است.وی با اشاره به اینکه ش��ورای چهارم، نگرش فرهنگي بسیار قوي 
نسبت به گذشته دارد، اظهارکرد: مدیریت شهري طي سه سالي که از عمر شوراي 
چهارم گذشته است، تمام حمایت خود را در ابعاد مختلف مالي و معنوی در برگزاری 
این نوع نمایشگاه هاي فرهنگي و علمي نشان داده است.سخنگوی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ادامه داد: البته ما عالوه بر اینکه نمایشگاه هاي مختلفي را در این زمینه 

برگزار مي کنیم، باید در راستاي شناس��ایي راه هایي براي تشویق مردم به مطالعه 
چاره اندیشي کنیم.واشیانی پور با اشاره به اینکه صرفا برگزاري نمایشگاه، چیدمان 
طبقه ها و کتاب ها نمي تواند سطح مطالعه مردم را افزایش بدهد و آنها را به مطالعه 
عالقه مند کند، افزود: در این راستا الزم است عالقه مندی مردم به کتاب های مختلف 
ارزیابی شود و مشخص گردد که مردم اصفهان تمایل به خواندن چه نوع کتاب هایی 
با چه موضوعاتی دارند.وی اضافه کرد: بزرگساالن براساس نیاز شخصي خود مطالعه 
مي کنند اما ما مي توانیم کودکان را به س��مت مطالعه کتاب هایي که براساس نیاز 

جامعه وجود دارد، سوق بدهیم. 

معاون صنای��ع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان گفت: رشد صادرات صنایع دستی و افزایش 
ارز آوری حاصل از آن یکی از زمینه های مورد تأکید در برنامه شش��م 

توسعه و از بسترهای مورد توجه در دوران پسابرجام، است.
جعفر صالحی در مراسم افتتاح نمایش��گاه نقش زنان در توسعه پایدار 
شهرستان اظهار کرد: از جمله بسترهای ایجاد شده برای رشد و توسعه 
صنایع دستی و گردشگری داخلی کشور، دوران پس��ا برجام و رشد و 

توسعه مناسبات بین المللی ناشی از آن است.
وی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در سیاس��ت های ابالغی به دولت 
یازدهم، توجه ویژه ای به مقوله فرهنگ داش��ته اند و این مسئله باعث 
می شود مسئوالن امر برنامه های ویژه ای در این حوزه پیش بینی کنند.

معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان اضافه 
کرد: رشد و توسعه جایگاه صنایع دستی از مهم ترین اولویت های برنامه 
ششم توسعه است که با دو هدف عمده افزایش صادرات و ایجاد اشتغال 

در آن، دنبال می شود.
صالحی گفت: در حال حاضر سهم صنایع دستی در صادرات کشور ۱6۰ 

میلیون دالر است که این میزان باید به یک میلیارد دالر در پایان برنامه 
ششم توسعه افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی 36۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی 
مش��غول به فعالیت هس��تند که باید این میزان در پایان برنامه ششم 

توسعه به یک میلیون نفر در کل کشور افزایش یابد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان اظهار 
کرد:  درخت فرهنگی که در ش��هرضا رش��د کرده بیش از ۱۲۰۰ سال 
 قدمت دارد، ش��هرضا جزو چه��ار شهرس��تان برتر اس��تان در زمینه

 صنایع دستی است. 
الزم است بسترهای موجود در آن را جهت حضور فعال در اتاق بازرگانی 

و همچنین صادرات این حوزه افزایش دهیم.
صالحی با بیان اینکه ش��ناخت از بازارهای هدف بس��یار مهم اس��ت، 
افزود: هنرمند باید به س��لیقه های بازار هدف توجه کند، بیش از نیمی 
از هنرمندان ش��اغل در صنایع دستی بانوان هس��تند که می توانند به 
افزایش مهارت های بازرگانی خود، به تجار خوبی در عرصه های مختلف 

تبدیل شوند.

روزانه 1000 تن پسماند تر و خشک 
در شهر اصفهان جمع آوری می شود

»بی ام دبلیو« در نمایشگاه خودرو اصفهان 
حضور می یابد

 اصفهان 16کانون بحرانی
 فرسایش بادی دارد

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان 
گفت: در ش��هر اصفهان روزان��ه ۱۰۰۰ تن 
پسماند تر و خشک جمع آوری می شود که 
8۵۰ تن آن پسماند تر و ۱۵۰ تن آن پسماند 

خشک است.
 احمدرض��ا مص��ور اف��زود: ب��ا رعای��ت 
 تفکیک زباله ها توسط ش��هروندان، سرانه 
نی��م کیلوی��ی تولی��د پس��ماند ب��رای هر 
 ش��هروند به ۱۰۰ گ��رم کاهش م��ی یابد، 
در غیر این صورت بیشتر بودجه شهرداری 
صرف جداس��ازی زباله و رف��ت و روب آن 

می شود.
 معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان 
با اش��اره ب��ه اینکه در س��الجاری س��طح 
 بازیاف��ت جمع آوری ش��ده ش��هر اصفهان 
۲ درص��د افزای��ش یافته اس��ت، ادامه داد: 
جداس��ازی فراگیر زباله های خش��ک و تر 
 اتفاقی اس��ت که ب��ا هم��کاری و همراهی 
مردم می تواند در ش��هر زیبای خدا محقق 

شود.
نگهداش��تن  تمی��ز  خص��وص  در   وی 

ش��هر اصفهان نیز اظهارداش��ت: بر اساس 
قراردادهای شرکت های پیمانی شهرداری 
 اصفه��ان، امس��ال ب��رای جم��ع آوری 
زباله های شهر اصفهان و رفت و روب شبانه 
روزی این ش��هر 83 میلی��ارد تومان هزینه 

می شود.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان 
 تاکیدک��رد: ط��ی س��ال ه��ای گذش��ته 
 ب��ه منظ��ور افزای��ش راندم��ان نظاف��ت 
 ش��هر، به��ره گی��ری از تجهیزات ب��ه روز 
همچون جاروب های مکانیزه افزایش یافته 

است.
 مصور ب��ا اب��راز خرس��ندی از رو به رش��د 
 بودن س��طح ن��اوگان تجهی��زات مکانیزه 
 ش��هر اصفه��ان، گفت: امس��ال س��ازمان 
 خدم��ات موت��وری ش��هرداری اصفه��ان

 ۱۰ میلیارد توم��ان هزینه ب��رای افزایش 
تجهیزات مکانیزه ش��هر اصفه��ان از جمله 
 خری��د ماش��ین ه��ای ج��اروب جدی��د و

 ماش��ین های کم عرض ب��رای معابر فرعی 
تخصیص داده است.

 )BMW(شرکت خود رو س��از آلمانی بی ام دبلیو
 ب��رای اولین ب��ار در ی��ک روی��داد نمایش��گاهی 
 در ش��هر تاریخ��ی اصفه��ان به ش��کل مس��تقیم 

حضور می یابد.
بی ام دبلیو مخفف صنایع موتوری بایرن و نام یک 
شرکت خودروساز آلمانی است که دفتر مرکزی آن 

در شهر مونیخ قرار دارد.
این ش��رکت بزرگ خودرو س��از که بین ایرانی ها 
ب��ه » ب ام و« ش��هرت دارد کار خ��ود را در ابتدا و 
همانگونه که در نشان تجاری این شرکت پیداست 
) که از چرخش ملخ موتور هواپیما الهام گرفته ( با 
ساخت موتور هواپیما آغاز کرد و از سال ۱۹۱6 بر 
اس��اس معاهده پس از جنگ جهانی اول مجبور به 
توقف تولید موتور هواپیما و ساخت موتور سیکلت 

و سپس خودرو شد.
این ش��رکت هم اکنون مالک ش��رکت های رولز- 
رویس موتور کارز و مینی اس��ت که عالوه بر تولید 
انواع خودروهای شخصی و حرفه ای در بخش تولید 

خودروهای مسابقه و اسپرت نیز فعالیت دارد.
 ای��ن ش��رکت آلمان��ی در کن��ار برخ��ی دیگر از

شرکت های خود رو ساز مانند ام جی، گریت وال، ام 

وی ام، سوبارو، مزدا، هیوندای، بی وای دی، جک، 
لیفان، سانگ یانگ، میتسوبیش��ی، هوندا، رنو در 
دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت خودرو 

اصفهان حضور دارد. 
این نمایشگاه از ۲8 بهمن تا یکم اسفند در ۱۰ هزار 

مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود.
کارگاه آموزش��ی اس��تفاده و آش��نایی ب��ا ان��واع 
روانکارهای خودروی��ی و صنعتی در کنار تس��ت 
خودرو که امکان رانندگ��ی و ارزیابی امکانات فنی 
و رفاهی خ��ودرو را برای بازدید کنن��دگان فراهم 
 می کند، از دیگر برنامه اعالم ش��ده این نمایشگاه 

است.
پیش از این ۱۱ دوره نمایشگاه خودرو در اصفهان 
برگزار شده اس��ت ولی به س��بب برخی مشکالت 
سیاسی و اقتصادی از قبیل تحریم یا رغبت نداشتن 
خودروسازان عمده دنیا برای حضور در بازار ایران 
و یا ناش��ناخته بودن رویدادهای نمایش��گاهی در 
شهری مانند اصفهان ، دست آوردهای خودروسازی 
و آخرین محص��والت روز دنیا در نمایش��گاه های 
اصفهان در برابر چش��م مش��تاق و کنجکاو بازدید 

کنندگان اصفهانی قرار نمی گرفت.

مدیر کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان گف��ت: اولویت اصل��ی برنامه های این 
اداره کل و شهرستان های تابعه حفظ عرصه های 
منابع طبیعی و جنگل های دست کاشت است.

محمدحسین ش��املی در جلس��ه با مسئوالن 
و قرق بانان جنگل های دس��ت کاش��ت آران و 
بیدگل اظهار کرد: هم اکنون ۱6 کانون بحرانی 
فرسایش بادی در استان وجود دارد که بیش از 
یک میلیون و ۹۰ هزار هکتار از مساحت استان 

را به خود اختصاص داده است.
وی اظه��ار ک��رد: فعالیت ه��ای بیابان زدایی و 
مبارزه با فرس��ایش بادی در این مناطق از سال 
۱34۹ آغاز شده و حاصل تالش حدود ۵۰ ساله 
منابع طبیعی اس��تان نهال کاری و جنگلکاری 
3۰۰ هزار هکتاری در مناطق بحرانی فرسایش 

بادی است.
مدیر کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان با بیان اینکه در ش��رایط کنونی حفظ 
جنگل های دست کاش��ت اس��تان در اولویت 
برنامه ه��ای منابع طبیعی اس��ت، تصریح کرد: 
با اجرایی ش��دن ط��رح کاهش تع��داد و حجم 
جنگل های دست کاش��ت، ذغال گیری و قطع 

غیر مجاز درختان و جنگل های دس��ت کاشت 
رواج یافت و صدمات جبران ناپذیری به عرصه ها 

وارد کرد.
ش��املی با تاکید بر انجام بحث ه��ای حفاظتی 
جنگل های دست کاش��ت گفت: امسال برنامه 
متمرکز حفظ منابع طبیعی و جنگل های دست 
کاشت برای نخس��تین بار در اس��تان اصفهان 

اجرا شد. 
در ای��ن طرح با عق��د قراردادی با 4۵ ش��رکت 
خصوصی حفاظتی، اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد 
ریال برای حفاظت از مناب��ع طبیعی به صورت 

متمرکز اختصاص یافت.
مدیر کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان افزود: با اجرای طرح مدیریت یکپارچه 
در بخش حفاظ��ت ۲۰۰ کیلومتر از عرصه های 
راه آهن، 83۵ کیلومتر جاده های آسفالت، ۲8 
هزار هکتار از اراضی کش��اورزی و دو فرودگاه 

استان از بحران های گردو غبار در امان ماندند.
ش��املی خاطر نش��ان کرد: امیدواریم با ادامه 
اج��رای این ط��رح و تخصیص اعتب��ارات الزم 
گامی مهم در حفظ عرصه ه��ای منابع طبیعی 

برداشته شود.

مهدی جمالی نژاد در دیدار با مدیر نمایشگاه های دولتی فرانسه؛

اصفهان آماده تعامل  با شهرهای مهم جهان 
در حوزه اشتغال و بازرگانی

سخنگوی شوراي اسالمي شهر اصفهان: 

فرهنگ مطالعه در سنین کودکی باید نهادینه شود
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان؛

رشد صادرات صنایع دستی، در دوران پسابرجام
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 اس��تعفای کارلوس کی روش باعث ش��ده تا حامیان و مخالفان او واکنش 
نش��ان دهند. س��ردار آزم��ون، مهاجم تیم ملی ک��ه از حامیان س��رمربی 
پرتغالی به حس��اب می آید، رفتن به جام جهانی را بدون کی روش سخت و 
 دشوار می داند. س��ردار در صفحه اجتماعی اش نوشت: » بدون تو رفتن به 

جام جهانی سخت است. نرو بهترین. «

لنز دوربین

حمایت ستاره تیم ملی از کی روش

باشگاه پرس��پولیس با کشاندن پای هواداران تماش��اگر به ورزشگاه فرصت 
بسیار خوبی برای فدراسیون فوتبال ایران فراهم کرده تا از حق میزبانی اش 

در مسابقه های بین المللی دفاع کند.
 چند س��الی اس��ت ک��ه ورزش��گاه های فوتب��ال در ایران رنگ تماش��اگران 
و پرس��پولیس  از  نمی بینن��د.  خ��ود  ب��ه  را  قدیم��ی  ش��مار  و   پرش��ور 

 اس��تقالل پرطرف��دار ک��ه بگذریم، دیگر حتی س��کوهای س��رد ورزش��گاه  
یادگار امام تبریز هم از حضور مردم گرم نمی ش��ود. حساب سایر تیم ها هم 

که ناگفته معلوم است.
در همین حال، چندی است که فدراسیون فوتبال عربستان، موذیانه طرحی 
 به AFC برده اس��ت که بر مبن��ای آن دیدار تیم های ایرانی و عربس��تانی 
در کشور ثالث انجام می شود چون سعودی ها معتقدند در ایران امنیت کافی 

برای حضور آن ها نیست.
سعودی ها قطعا می دانند که امنیت در ایران نسبت به کل منطقه خاورمیانه 
در س��طح عالی وجود دارد ولی آن ها به پش��توانه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
که هم توس��ط یک عرب زبان – شیخ س��لمان بحرینی – متحد سعودی ها 
اداره می شود و هم تا حدودی وابسته به دالرهای نفتی عربستان است، این 

دعوی مضحک را طرح کرده اند.
س��عودی ها ش��اید بیش از حد خود را پیروز این میدان می دانند و با خیال 
 راحت منتظر فرجام دعوای ش��ان هس��تند اما هوش��مندی اهال��ی فوتبال 

در ایران، سعودی ها را تا حد زیادی از رسیدن به هدف دور می کند.
پرسپولیس��ی ها در فصل پانزدهم لیگ برتر فوتبال، با وجود اتفاق های تلخ و 
 گزنده ای که برایش رخ داد – از فوت هادی نوروزی تا بازداشت سوشا مکانی –

بهترین بازی های فصل را ارائه می دهد و تماشاگرپسند بازی می کند.
 در چنی��ن فضای��ی مدی��ران باش��گاه پرس��پولیس ب��ا ارائ��ه طرح��ی ب��ه 
س��ازمان لیگ و با ص��رف هزینه ای – هر بازی ح��دود20 میلیون تومان – 
حض��ور هواداران خود در طبقه دوم ورزش��گاه آزادی را رایگان اعالم کردند 
 تا این مس��ئله در بازی های درخش��ان تیم، تماش��اگران پرش��مار را باز هم 

به ورزشگاه بکشاند.
بدون شک اگر این طرح پارسال یا دو سال قبل اجرا می شد، عملکرد ضعیف 
پرس��پولیس حمید درخش��ان و قبل از او این طور جواب نمی داد و ش��اید 

خیلی کمتر از امروز هواداران به ورزشگاه می رفتند.
طرح پرسپولیس��ی ها آنقدر موفق بوده و آنقدر حض��ور 80-70 هزار نفری 
 تماش��اگران در ورزش��گاه آزادی وسوس��ه برانگیز بوده که باشگاه های دیگر 

از جمله سپاهان و پدیده هم دست به اقدام مشابه زدند.
این فرصت طلبی و موقعیت شناس��ی پرسپولیس��ی ها از یک طرف به س��ود 
خودش��ان تمام شد ولی از طرف دیگر فرصت خوبی برای فدراسیون فوتبال 
ایجاد کرده اس��ت که مقابل دعوای بی منطق س��عودی ها از حق ایران دفاع 

کند.
آنچ��ه بیش از هر چیزی ب��رای فیفا و AFC اهمیت دارد، مس��اله تجارت 

فوتبال و مباحث اقتصادی است. 
مارکتین��گ، اسپانس��رینگ و درآمدزای��ی در فوتب��ال و مس��ائل مادی در 
 اولویت این نهادهای بزرگ بین المللی هس��تند و حضور تماش��اگران فراوان 

در ورزشگاه ها، یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف است.
وقت��ی در دیدارهای فوتبال تماش��اگران زیادی حضور پی��دا کنند، بازی ها 
جذاب تر می ش��ود و در نتیجه پوش��ش تصویری و خبری اش هم مطلوب تر 

خواهد بود. 
بدی��ن ترتیب ح��ق پخش تلویزیونی و مبلغ تبلیغ��ات محیطی و تلویزیونی 

افزایش پیدا می کند.
قطع��ا حضور هواداران زیاد در ورزش��گاه های ایران، ه��م به بحث اقتصادی 
فوتبال کمک می کند و هم به صورت واضح و آشکار، امنیت موجود در ایران 

را به رخ همسایه بی منطق جنوبی می کشد.
به این صورت شاید AFC هم نتواند به راحتی از ورزشگاه های پر از تماشاگر 
ای��ران بگذرد و روح فوتبال را در بازی های تیم های ایرانی بکش��د. باید دید 

فدراسیون فوتبال پاس خوب پرسپولیس را به گل تبدیل خواهد کرد؟!

کارلو آنچلوتی، س��رمربی فصل آینده باش��گاه بایرن مونیخ قصد دارد 
 ب��ا ج��ذب زوج کریم بنزم��ا و خامس رودریگ��ز، به ترکیب��ی رویایی 

دست پیدا کند.
این سرمربی ایتالیایی که زمانی هدایت باشگاه رئال مادرید را بر عهده 
 داش��ت، به مقامات باش��گاه بایرن از جمله کارل هاین��ز روفیگه اعالم 
کرده است که دوست دارد با امضای قراردادهایی جداگانه با این زوج، 

ترکیب باوارایی ها را بیش از پیش قدرتمند کند.
بنزم��ا اولین گزین��ه آنچلوتی ب��رای جایگزینی روبرت لواندوفس��کی، 
در صورت ترک مونیخ از س��وی ستاره لهس��تانی، خواهد بود، باشگاه 
مادری��دی نیز قصد فروش گلزن ش��ماره یک خ��ود را دارد و علت آن 
هم ارتباط س��تاره فرانس��وی با متیو والبوئنا، است. عالوه براین، بایرن 
نی��ز رودریگز را ب��ا هزینه ای کمتر از80 میلیون ی��ورو که مبلغ مورد 

درخواست خود اوست، به خدمت خواهد گرفت.
گفته می شود که فلورنتینو پرز نیز از درخواست خامس برای افزایش 
دستمزد عصبانی به نظر می رسد. در صورت جذب ادن هازارد از سوی 
غول های مادریدی اللیگا در تابس��تان آینده، راه برای خروج رودریگز  

از جمع کهکشانی ها هموارتر خواهد شد.

پاس گل پرسپولیس به فدراسیون فوتبال

کارلتو به دنبال ستاره های کهکشانی

سیری در دنیای ورزش

گفت وگوه��ای نه چن��دان محترمانه علی��ه یکدیگر و انتقاده��ای اهالی هندبال 
 به س��هل انگاری هایی که در جریان رقابت های قهرمانی آس��یا ب��ه وجود آمد و 
همین طور قرعه سخت تیم ملی در رقابت های انتخابی هندبال المپیک که بخت 
این تیم را برای رفتن به ریودوژانیرو به صفر رس��اند و حاشیه های ریز و درشت 

دیگر،  همه اتفاقاتی است که این روزها در هندبال از آنها صحبت می شود.
 تیم ملی هندبال ایران با این نگاه که آس��یا در رقابت های جهانی چهار سهمیه 
دارد و به عالوه قطر، قهرمان قاره، در مجموع آسیا با پنج سهمیه روانه رقابت های 
جهانی می شود رهس��پار بحرین شد، اما مسئوالن فدراسیون در روزهای پایانی 

مسابقه ها متوجه این موضوع شدند که آسیا فقط چهار سهمیه دارد. 
همین بود که با عنوان پنجمی ایران در رقابت های قهرمانی آس��یا بخت جهانی 
ش��دن هندبال از دس��ت رفت. مس��ئوالن هندبال ایران در توجیه این ناکامی، 
ت��وپ را به زمین فدراس��یون جهانی می اندازند، اما باید پرس��ید چرا تیمی که 
دوماه پیش با عنوان دومی بازی های انتخابی المپیک، امید زیادی برای رسیدن 
 به عرصه رقابت های جهانی داش��ت، در قهرمانی آس��یا رتبه پنجم را به دس��ت 

آورد؟
بعد از بازگشت تیم ملی از بحرین،  مسئوالن فدراسیون هندبال،  مسئوالن جهانی 
و آسیایی را به اهمال در این زمینه متهم کردند. حتی رییس فدراسیون در یک 
برنامه تلویزیونی از وجود مستندات در ارتباط با وجود پنج سهمیه قاره کهن خبر 
داد، اما س��ایت رسمی مس��ابقه های جام جهانی هندبال 2017 فرانسه با انتشار 
مطلبی، نحوه توزیع 24 سهمیه ورودی قاره ها برای حضور در این بازی ها را اعالم 
کرد که برخالف آنچه پیش از این اعالم شده بود، سهمیه آسیا سه به عالوه قطر 

است و سهمیه ای در بخش پلی آف برای آسیا وجود ندارد.

مربی حس��ن تفتیان، دونده المپیکی ایران با بیان این که هیچ تفاوتی ندارد 
که چه کس��ی رییس فدراسیون اس��ت، اظها ر کرد: حسن تفتیان فرزند این 
کش��ور اس��ت. وظیفه هر ایرانی اس��ت که در هر جایی به کشورش خدمت 
کن��د، برای من فرقی نمی کند چه کس��ی رییس اس��ت. وظیفه من خدمت 
 اس��ت ولی باید به من امکانات بدهند تا بتوانم کارم را درس��ت انجام بدهم. 
رمضان زاده با بیان این که اگر ش��رایط مهیا باش��د تفتی��ان رکورد زیر 10 
ثانی��ه را برج��ای می گذارد، اظه��ا ر کرد: من بدون دلی��ل صحبتی نمی کنم 
و تم��ام اص��ول حر فه ای گری را در مقابل او انجام می دهم، مگر کس��انی که 
فینالیس��ت المپیک می ش��وند چهار پا دارند؟ حتی زمانی که من می گفتم 
 حس��ن رکورد ایران را می زند و راهی المپیکی می ش��ود همه می خندیدند. 
می گفتند مگر می شود؟ او اگر در قزاقستان بیمار نمی شد حتما 10 ثانیه و 
 پنج صدم ثانیه می دوید. او قبل مسابقه درمانگاه بود و با سرم به مسابقه آمد. 
در ر قا بت ه��ای جهانی هم می توانس��ت رکورد بهتری بزن��د. ما چیز زیادی 
 نمی خواهی��م فقط توج��ه می خواهیم. امکانات در اختیارم��ان قرار بدهند و 

در آن زمان اگر نتوانستیم هر چه می خواهند بگویند.
رمض��ان زاده در پایان گفت: تفتیان س��ختی زیادی در تمرینات می کش��د 
ت��ا حدی که بعض��ی اوقات آنقدر ناراحت می ش��وم ک��ه نمی توانم نگاهش 
 کن��م. من زندگی ام را گذاش��ته ام فقط ب��ه خاطر تفتیان. اگر ب��رای او نبود 
 نمی ماندم. حقوق من سه ماه پرداخت نشده است و حتی حقوق من از یک 

ماساژور خارجی کمتر است، چرا چون ایرانی هستم.

 با اس��تعفای س��رمربی تیم تنیس روی میز امید، سومین استعفا در این 
رشته ورزشی در یک هفته اخیر رقم خورد.

محمدعلی عباسی که در اواخر دوره ریاست محمد زارع پور به عنوان سرمربی 
تیم امید منصوب شده بود، از سمت خود استعفا و متن استعفای خود را 
به فدراسیون تنیس روی میز فکس کرد. این سومین استعفا در یک هفته 
 اخیر است. پیش از این مهدی تکابی، مدیر اجرایی پروژه طرح هوپس و 
 سید منصور علوی، رییس کمیته مربیان و عضو کمیته فنی فدراسیون
 تنی��س روی می��ز از س��مت های خ��ود کناره گی��ری ک��رده بودن��د.

عباس��ی درباره این تصمیم گفت: فدراس��یون نه کمیته فنی دارد و نه 
برنامه ای خاص. احس��اس می کنم شرایط به ش��کلی رقم می خورد که 
مربیان یا خودش��ان بروند یا اینکه کنار گذاش��ته شوند. من اهل استعفا 
نیس��تم اما وقتی کار مثبتی انجام نمی شود، خیانت می کنم که حضور 

داشته باشم.
وی اف��زود: تصمی��م به اس��تعفا از یک م��اه پیش در ذهنم ب��ود. امید 
مه��م ترین رده اس��ت ام��ا اهمیتی ب��رای آن قائ��ل نمی ش��وند. باید 
ای��ن را قب��ول کنی��م ک��ه پینگ پنگ پش��توانه ن��دارد و ای��ن مربوط 
 به ش��رایط تی��م امید می ش��ود. در گذش��ته و در زمان س��رمربیگری 
کاظم مستحقی راد در تیم ملی بزرگساالن تالش کردم برخی از بازیکنان 
تی��م امید را در اردوی بزرگس��االن وارد کنم اما واقعیت این اس��ت که 

اردوی اختصاصی برای تیم امید برگزار نمی شد.

هندبال بدون سهمیه جهانی انتقاد مربی دونده المپیکی ایران از 
فدراسیون

 هت تریک  استعفا در فدراسیون
 تنیس روی میز

مدافع تی��م فوتبال س��پاهان گفت: اگ��ر کمک های 
اس��تیماچ از اخراج نمی ترس��ند می توانند ش��هادت 

دهند که او به من چه گفت.
هادی عقیل��ی درباره اظهارات جدید اس��تیماچ 
سرمربی س��پاهان در مورد وی اظهار داش�ت: 

در  اس��تیماچ  آق��ای 
حض����ور دس���تیاران 
جمل����ه  از  خ����ود 
زاغی ن��ژاد،  بصی���رت، 
لس��ان فوالدی، ربان�ی 

و دو کم��ک مرب��ی 
و  خارج�����ی اش 

رس��ول  همچنی��ن 
سرپرست  خوروش 

تیم به من گفت: شما 
در تیم من جایی ندارید و با 
یکی از مربیان من می توانید 
جدا از تیم تمرین کنید و 
حق و حقوق خ��ود را از 
باشگاه بگیرید. سؤال من 
این است آیا معنی این 
حرف فقط بازی نکردن 

است یا اخراج ش�دن؟
وی اف��زود: اس��تیماچ 
دقیقا ی��ک روز بعد از 
جلسه با مدیران باشگاه 
نظ��رش نس��بت به من 

عوض شد و گفت که من 
باید انف��رادی تمرین کنم 
در حالی که هم خود او و 

هم باشگاه می دانستند 
من آدمی نیستم دور 
پول  و  ب��دوم  زمین 
بگی��رم. من پیش از 

این ه��م ذخیره بوده ام 

اما ن��ه مصاحبه ک��رده و نه توضیح 
خواس��تم. اگر کم��ک مربیان 
اس��تیماچ از موقعیت خود و 
ترس از اخراج باش��گاه نباشد، 
می توانند ش��هادت دهند که او 
ب��ه من چه گف��ت و اینکه آیا 
م��ن از او توضی��ح 
خواستم یا نه.

عقیلی ادام��ه داد: من 
فقط  ج��اری  فصل  در 
25 درص��د از قراردادم 
را دریاف��ت کردم و 75 
درصد دیگر از پولم باقی 
مانده اس��ت و با توجه به 
اینکه س��ال بع��د هم با 
س��پاهان قرارداد دارم 
ص��د در ص��د پولم 
از س���ال آین���ده 
همچنی�����ن  و 
از  مطالبات���م 
فص�����ل های 
گذش��ته باقی 

مانده است. با این حال من آدمی نیستم که کنار تیم 
با این شرایط بمانم و پولم را هم بگیرم. من از سپاهان 
کنار می روم ولی برای مدیریت باشگاه متاسف هستم 
که از دروغ حمایت می کنند و هیچ واکنشی نسبت به 
صحبت های اس��تیماچ نشان نمی دهند. متاسفانه آنها 
سیاس��ت سکوت را در پیش گرفته اند که این سکوت 
نشانه حمایت از استیماچ است ولی باید بدانند با این 

کارها وجهه من را خراب نخواهند کرد.
وی در خصوص اینکه استیماچ در مورد نیمکت نشینی 
وی صحبت ک��رده، گفت: منظور اس��تیماچ به بازی 
پرس��پولیس اس��ت. او بعد از این بازی در جلس��ه ای 
از م��ن عذرخواهی کرد در حالی ک��ه از او توضیحی 
نخواس��ته بودم و حتی راجع به این نیمکت نش��ینی 
مصاحبه هم نکردم و در تمرینات هم ش��رکت کردم. 
در ب��ازی با فوالد هم به گفته خ��ودش خوب بودم و 
حت��ی از من تش��کر کرد و فردای ب��ازی با فوالد هم 
ب��ه دلیل رفتار حرفه ای از من تش��کر ک��رد و در آن 
جلسه علی ربانی و محرم نویدکیا هم حضور داشتند. 
او تاکی��د کرد مراقب تمرین باش��یم چون می خواهد 
به باش��گاه برود تا برای پول ما بازیکنان با مس��ئوالن 
صحبت کنند. او خودش خودجوش چنین تصمیمی 
گرفت��ه ب��ود و بچه ها در این م��دت حتی یک بار هم 
 در خص��وص مس��ائل مال��ی صحب��ت نک��رده بودم. 
او می خواست به خاطر باخت هایی که آورده بود بهانه 
 بی��اورد و گفت اگر باش��گاه پول ش��ما را ندهد دیگر 

در تمرینات شرکت نمی کند. 
استیماچ حتی این را گفت دلیل حضورش در سپاهان 
 ن��ه پول اس��ت نه چی��ز دیگری بلکه ب��رای تیم ملی 
آمده است. نویدکیا در آن جلسه بود و می تواند این را 
شهادت دهد. فکر می کنم در جلسه ای که او با باشگاه 
 داش��ته آنها ب��ه دنبال یک قربانی بودن��د و این قرعه 

به نام من افتاد.
عقیلی ادامه داد: آنها فکر می کردند چون با س��ایپا در 
خانه بازی داریم حتما برنده می شویم و از این طریق 
فش��ارها کمتر می شود. من واقعا برای آنهایی که او را 
به باشگاه آورده اند در حالی که هیچ رزومه ای نداشته، 
متاسف هستم. شاید استیماچ بازیکن بزرگی بوده اما 
بازیکن بزرگ دلیل بر این نیست که مربی بزرگی هم 
ش��ود. او مربی اخراجی تیم ملی کرواس��ی است. 
10 بازی اس��ت که در کنار س��پاهان است ولی 
االن تی��م کجای جدول اس��ت؟ فقط یک برد 
با س��پاهان داش��ته که آن هم بعد از یک روز 
حض��ور او در تمرین این برد به دس��ت آمده و 

به نام او تمام نمی ش��ود چرا که ما با ارنج بازی قبلی 
به میدان رفت��ه بودیم. باز هم می گویم برای مدیریت 
باش��گاه متاس��فم که اکنون س��کوت کرده و طرفدار 

ناحق شده اند.
مدافع تیم س��پاهان در پاس��خ به این س��وال که فکر 
نمی کند این صحبت ها اوضاع او را ناخوش��ایند کند، 
گف��ت: قرار اس��ت اوضاع م��ن از این ناخوش��ایندتر 
ش��ود؟ من در س��پاهان نمی مانم و حق و حقوق خود 
را دریاف��ت نمی کنم. اوضاع از این ناخوش��ایندتر هم 
می ش��ود؟ م��ن دیگر پای��م را به باش��گاه نمی گذارم. 
 اس��تیماچ گفته بود من باالتر از باش��گاه نیس��تم. او 
هیچ گاه نمی تواند این کار را بکند و باید این را بگویم 
که چون اس��تیماچ مصر بود که تیم به اردوی ترکیه 
برود، من هزینه اردو را تقبل کردم و قرار ش��د هزینه 
اردوی ترکیه در آخر فصل از مبلغ قرارداد من کس��ر 
ش��ود. او چون اصرار داش��ت که این اردو الزم اس��ت 
این تصمیم را گرفتم و آنچه که می توانس��تم در طبق 
اخالص گذاشتم. پس من به اندازه کافی برای باشگاه 
س��پاهان زحمت کش��یدم. اس��تیماچ کس��ی بود که 
ق��رارش بر این بود تیم را به باالی جدول بیاورد. پس 

او باید اکنون پاسخگوی نتایج باشد نه من.
عقیلی تاکید کرد: خوش��حالم در بی��ن بازیکنان آبرو 
دارم و بازیکنان و اطرافیان تیم در جریان کامل قضایا 
هس��تند و می دانند حق با کیس��ت. از اینکه مدیریت 
باشگاه هیچ چیز نمی گوید متاسفم. به خصوص برای 
کمک های اس��تیماچ که از قضایا خبر دارند و سکوت 
کردند. تناقض در صحبت های استیماچ کامال مشهود 
اس��ت و خیلی جالب است در حالی که بازیکنان تیم 
یک بار هم در مورد مس��ائل مال��ی صحبت نکرده اند 
 دی��روز در رختک��ن، اس��تیماچ ب��ه بازیکن��ان گفته 
هر کس��ی حرفی از پول بزند جایی در تیم من ندارد. 
اینکه روی چه حسابی این حرف را زده، عجیب است. 
 او نتیج��ه نگرفت��ه و دنبال بهانه می گ��ردد. نمی دانم 
چ��ه اتفاقی بی��ن او و باقریان افت��اده که به من گفت 

دیگر حق حضور در تمرینات را ندارم.
عقیلی خاطرنش��ان کرد: آقای خ��وروش همان موقع 
در تمری��ن حاضر بود و من ب��ه او گفتم این مطلب را 
یادداش��ت کن که استیماچ 48 ساعت قبل که با من 
حرف زد آدم خوبی بودم و اکنون از نظر او آدم منفی 
ش��دم. اگر خوروش از میز و موقعیتش نمی ترسد این 
حرف ها را تایید می کند. بازیکنان همه از این مس��ئله 
شوکه هستند و شاهد بودند چطور استیماچ نگذاشت 

من تمرین کنم.

عقیلی:  

برایمدیریتباشگاهمتاسفمکهسکوتکردهاند

چراغ خاموش مثل کشتی آزاد

همه توجه ها به کشتی فرنگی و آقای خاصش محمد بناست. 
 کمتر روزی اس��ت که خب��ر، مصاحبه یا گزارش��ی درباره

 تیم ملی کش��تی فرنگی در رسانه ها منتشر نش��ود، اما از 
کشتی آزاد و ش��اگردان رس��ول خادم خبری نیست. آنها 

بی سر و صدا پیش می روند.
 کمتر از ش��ش ماه دیگر بازی های المپی��ک 2016 از راه 
می رس��د؛ بازی هایی که انتظار می رود معدود رش��ته های 
 م��دال آور م��ا یعن��ی کش��تی، وزنه ب��رداری و تکوان��دو 

آبروداری کنند و مردم را به وجد بیاورند.
این درست که کش��ورهای صاحب نام ورزش دنیا حرکت 
برای حض��ور در المپی��ک را از ف��ردای پای��ان دوره قبلی 
 بازی ها آغاز می کنند و برنامه چهار ساله آنها کامال تعریف 
ش��ده اس��ت. با این حال ماه های منتهی به این بازی ها در 
نوع خود ارزش و حساس��یت دوچندانی دارد؛ ماه هایی که 
هم می تواند زحمات چند س��اله را به باد دهد و هم کمی تا 

قسمتی جبران عقب ماندگی های گذشته را بکند.
در این ماه ها شرایط کش��تی فرنگی و آزاد تا حدی متفاوت 
اس��ت؛ در حالی که با بازگشت محمدبنا رس��انه ها روی او 
و تیمش متمرکز ش��ده اند و کمتر اتفاق این تیم از چش��م 
دوستداران کش��تی دور می ماند، اما در کشتی آزاد اوضاع 

کامال متفاوت است.
رس��ول خادم، رییس فدراسیون کش��تی که با وجود همه 
انتقاده��ا کار در راس س��رمربیگری تیم ملی کش��تی آزاد 
را حداقل ت��ا المپیک ادامه می دهد، بی س��ر و صدا در حال 
پیگیری تمرینات و ب��ه طور کلی برنامه های آماده س��ازی 
شاگردانش است. به واقع موهبت بازگشت محمد بنا از این 
جهت هم برای خادم و تیمش برد بود. در حالی که به دلیل 
اشراف محمدبنا، خیال رییس فدراسیون از کشتی فرنگی 
آسوده است که حضور این چهره ش��اخص توجه ها را به او 
جلب کرده و در چنی��ن فضایی کش��تی آزاد، خود را برای 
حضور در المپیک آماده می کندو تیمی که با س��تاره های 
باتجربه ای چون رضا یزدانی و حس��ن رحیم��ی و جوانان 

بلندپروازی چون حس��ن یزدانی، احمد محمدی و علیرضا 
کریمی سودای بزرگی در المپیک را در سر می پروراند.

از مصداق های حرکت چراغ خاموش و هدفمند کشتی آزاد، 
حضور تیم منتخب در پیکارهای بین المللی فرانس��ه بود؛ 
جایی که صرف نظر از کسب نتیجه )کسب پنج مدال طال، 
یک نقره و یک برنز( این رقابت ها یک هدف و نتیجه در خور 
توجه دیگری هم برای کادرفنی داشت؛ چرا که در 75 کیلو 
در حالی که در ماه های آینده و به دنبال برگزاری رقابت های 
انتخابی باید دست به گزینش نماینده این وزن برای حضور 
در المپیک بزند که در رقابت های فرانسه به نوعی بخشی از 
معادالت این وزن مشخص شد. چرا که حسن یزدانی، ستاره 
نوظهور و جوان کش��تی آزاد در مرحله نیم��ه نهایی موفق 
 ش��د یکی از رقیبان اصلی خود را برای رس��یدن به دوبنده 
وزن 75 کیل��و یعنی علیرضا قاس��می با نتیج��ه 8 بر صفر 
شکس��ت دهد، یک پیروزی ارزش��مند که مطمئنا از دید 
کادرفنی برای انتخاب ملی پ��وش این وزن در المپیک دور 

نخواهد ماند.
این فقط بخشی از پیگیری بدون س��ر و صدای برنامه های 
آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد بود و خادم دیگر برنامه و 

اهدافش را به همین صورت دنبال می کند.
باید دیدسکوت خبری رسول خادم، دستاورد خوبی برای او 
خواهد داشت یا در کانون توجه ماندن محمدبنا و تیم ملی 
کشتی فرنگی؟ پاسخ این پرسش مرداد سال آینده و با پایان 

المپیک داده می شود.
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جادوی لبخندمثل کبک سرش را زیر برف کرده
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داستان کوتاهحکایت ها

عارفی را پرسیدند: 
زندگی به جبر است یا به اختیار؟ 

پاسخ داد: امروز را به اختیار است، تا چه بکارم!
 اما ف��ردا جبر اس��ت، چ��را که ب��ه اجب��ار باید 
 درو کن��م هر آنچ��ه را ک��ه دی��روز ب��ه اختیار 

کاشته ام!
حباب ها همیش��ه قربانی هوای درون خودشان 

هستند. 
افکار امروز نقش مهمی در فردای تو دارد... 

تکرار اشتباه دیگر اشتباه نیست، انتخاب است. 

 مردی در گوش��ه ای به راز و نیاز ب��ه درگاه الهی 
می پرداخ��ت و چنی��ن م��ی گف��ت: خداوندا، 
کریما، آخ��ر دری 
 بر م��ن بگش��ای.

صاحب دل��ی از آن 
ج��ا گذر م��ی کرد 
س��خن مرد شنید 
و گف��ت:ای غاف��ل 
 این در کی بس��ته 

بوده است!

یکي از علما را پرسیدند که یکي با ماه روئي است 
در خلوت نشسته و درها بس��ته و رقیبان خفته و 

نفس طالب و شهوت 
غالب. هیچ باشد که 
به قوت پرهیزگاري، 
او به سالمت بماند؟

 گف���ت: اگ�����ر از 
مه رویان به سالمت 
بمان��د، از بدگویان 

نماند!

یک ش��رکت موفق محصوالت زیبایی، در یک 
شهر بزرگ از مردم خواست که نامه مختصری 
درباره زیباترین زنی که می شناس��ند همراه با 

عکس آن زن برای آنها بفرستند.
در عرض چند هفته هزار نامه به شرکت ارسال 

شد.
نامه به خصوصی توجه کارکن��ان را جلب کرد 
و فورا آن را به دس��ت رییس شرکت دادند. نامه 
توسط یک پسر جوان نوشته شده بود که شرح 
 داده بود خان��واده آنها از هم پاش��یده ش��ده و 

 در محل��ه ای فقیر نش��ین زندگی م��ی کنند.
 با تصحیح برخ��ی کلماتش، خالص��ه نامه اش 

به شرح زیر است:
زن زیبایی یک خیابان پایی��ن تر از من زندگی 
می کند. من ه��ر روز او را مالقات می کنم. او به 
من این احساس را می دهد که مهم ترین پسر 
این دنیا هستم. ما با هم شطرنج بازی می کنیم 
و او به مش��کالت من توج��ه دارد. او مرا درک 
 می کند و وقتی او را ترک می کنم، او همیش��ه 
با صدای بلند می گوی��د که به وجود من افتخار 
می کند. آن پسر نامه اش را با این مطلب خاتمه 
می داد: این عکس نشان می دهد که او زیباترین 
زن دنیاست. امیدوارم همس��ری به این زیبایی 

داشته باشم.
رییس شرکت در حالی که تحت تاثیر این نامه 
قرار گرفته بود، خواس��ت که عک��س این زن را 
ببیند. منش��ی او عک��س زنی متبس��م و بدون 
دندان را به دست او داد که س��نی از او گذشته 
و در یک صندلی چرخدار نشس��ته بود. موهای 
خاکس��تریش را دم اس��بی کرده بود و چین و 
 چروک صورت��ش در خطوط چی��ن و چروک 

چشم هایش محو شده بود.
 رییس شرکت با تبس��م گفت: ما نمی توانیم از 
این خانم برای تبلیغ اس��تفاده کنیم. او به دنیا 
نشان می دهد که محصوالت ما لزوما ارتباطی 

با زیبایی ندارد.

 از مختص��ات کبک این اس��ت که هنگام احس��اس خط��ر یک پرش 
برمی دارد و از ش��دت وحش��ت و اضطراب چندمتر دورتر به سرعت 

فرود می آید.
 پیداست چون زمین مس��تور از برف اس��ت این حیوان زیبا و قشنگ 
به علت س��رعت فرود آمدن گاهی س��ر و گردن و گاهی تمام اعضای 
بدنش در زیر برف فرو می رود و قسمتی که تنها دم و دوپایش خارج 
از برف باقی می ماند و قدرت خارج شدن از برف و پرواز مجدد از وی 

سلب می شود.
 در این موقع ش��کارچیان س��ر می رس��یدند و آنها را زنده به دس��ت 
می آوردند. این کار اختصاص به ش��کارچیان نداش��ت بلکه در غالب 
 دهات و روس��تاهای کوهس��تانی هن��گام ریزش برف ک��ه کبک ها 
 به جس��تجوی غذا و دانه در داخل برف به طور دسته جمعی حرکت 
 می کردند روس��تاییان به صورت جرگه آنها را محاصره می کردند و 

با پرتاب سنگ یا حمله دسته جمعی آنها را می پرانیدند. 
کبک ها از این حمله ناگهانی وحشت می کردند و به همان ترتیب که 
در باال شرح داده شد پرواز می کردند و چند صدمتر دورتر می رفتند و 

روستاییان آنها را با دست می گرفتند.

اچوملف، افس��ر انتظامی، که پالتوی نویی پوشیده بود و بسته ای در دست 
داشت، ازمحوطه بازار می گذشت. پشت سرش، پلیسی مو حنایی در حرکت 
 بود که غربالی لبالب ازانگورفرنگی مصادره ش��ده را دودس��تی گرفته بود، 

همه جا ساکت بود... توی میدان کسی دیده نمی شد...
درهای باز میخانه ها ومغازه های کوچک، چون دهان های گرسنه، بانگاهی 
غم زده به دنیای خداوند خیره ش��ده بودند. حتی ی��ک گدا درآن نزدیکی 

دیده نمی شد.
ناگهان صدایی به گوش اچوملف رسید:

 که گاز می گیری، هان، س��گ مافنگی! نذارین در بره، م��ردم! این روزها 
گازگرفتن قدغنه. بگیرینش، آهای! 

صدای زوزه سگی بلندشد. اچوملف به آن طرف نگاهی انداخت وسگی رادید 
که یک پایش راباال گرفته واز انبار الوار پیچوگی��ن تاجر دوان دوان بیرون 
می آمد ومردی باپیراهن چیت آهارزده، جلیقه باز وسری زیرانداخته سربه 
دنبالش گذاش��ته بود. مردخودش راروی زمین انداخت ویک پای س��گ 
راگرفت. زوزه دیگری به گوش رسید وصدا بازبلند ش��د: نذارین فرارکنه! 
چهره های خواب آلود ازمغازه ها سرک کشید وچیزی نگذشت که جمعیتی 

– که انگاراز دل زمین جوشیده باشد – اطراف انبار الوارجمع شد.
پلیس گفت: قربان، مثل این که درگیری پیش اومده !

اچوملف برگشت وبه طرف جمعیت رفت. درست جلو در بزرگ انبار مردی 
رادید که وصفش رفت وجلیقه دکمه نینداخته به تن داشت. 

 مرد ایستاده بود، دست راس��تش رابلند کرده بود وانگشت خون آلودش را
 به جمعیت نش��ان می داد.گویی درقیافه اش خوانده می شد که می گوید:

 نش��ونت می دم، پدرس��وخته! وانگش��تش حال پرچم پیروزی راداشت. 

اچومل��ف خروکین طالس��از راش��ناخت. عام��ل جنجال، که س��گ توله 
 پشمالویی بود باپوزه ای درازولکه زردی برپشت، پاهای جلوش راجدا ازهم 
گذاشته بود، کز کرده بود و س��راپا لرزان، دروس��ط جمعیت نشسته بود. 

درچشمان اشک آلودش درماندگی و وحشت خوانده می شد.
 اچوملف ، که جمعیت را می ش��کافت وپیش می رف��ت، گفت : چه خبره؟ 
 اینجا چ��ه کار می کنین؟ تو چرا انگش��تتو ب��اال گرفتی؟ کی ب��ود عربده 

می کشید ؟ 
خروکین، که توی مش��تش س��رفه می کرد، گفت :»  قربان، من داش��تم 
س��اکت و صامت می رفتم، یعنی اومده بودم با میری میریچ درباره چوب 
 حرف بزنم، کاری هم به کارکسی نداشتم که یهو این سگ انگشت منو گاز

گرفت.
عذرمی خوام، من آدم زحمتکشی ام، کارظریفی دارم. مجبورشون کنین 
خس��ارت منو بدن... آخه، ممکنه یه هفته ای نتونم با این دس��ت کارکنم. 
 قرب��ان، خودتون ک��ه می دونی��ن قانون اج��ازه نمیده هرکس��ی حیوون 
 وحشی شو ول کنه تودس��ت وپای مردم. اگه قرار باشه حیوونا شروع کنن 

به گازگرفتن، دیگه زندگی برای آدم نمی مونه «
اچوملف، که ابرو درهم کشیده بود وسرفه می کرد، با تحکم گفت:»  اوهوم...

خب،خب.خب،... این سگ مال کیه؟ من ولش نمی کنم. من آدم هایی رو که 
بخوان سگ شونو توکوچه وخیابون ول کنن ادب می کنم! وقتش رسیده که 

تو دهن آدم هایی بزنیم که نمی خواند مقررات را رعایت کنند.
اونو جریمه اش می کنم... یادش می دم ول کردن س��گ وهرجور حیوونی 

تودست وپای مردم چه معنی می ده!
                                                                                                                                           ادامه دارد ...

موفقیت، آرزویی ناممکن یا واقعیتی دست یافتنی؟ 
خیلی از انسان ها به موفقیت به ش��کل یک فرآیند دست نیافتنی و 
به افراد موفق به ش��کل عده ای موجودات خارق العاده نگاه می کنند. 
اگر دوستی به هدفی مشخص رسیده باشد، شاید این جمله را همه 
در موردش شنیده باشیم که » خدا شانس بدهد، بعضی ها از زمین و 
آسمان برای شان می بارد! خوش به حالش... کاش من جای او بودم «

 ش��اید بارها با این جمالت مواجه ش��ده باش��یم ولی واقعیت چیز 
 دیگری است و آن را کمتر کسی می بیند، واقعیتی که پشت موفقیت 
هر انس��انی نهفته است، داش��تن امکانات و هوش و ثروت و حمایت 
 نیس��ت... واقعیت تنها و تنها صبر و پش��تکار و امی��د و ایمان قلبی 
به هدف است... که اغلب نمود بیرونی ندارد! ما این ها را نمی بینیم... 
 هر رش��دی درد مخص��وص ب��ه خ��ودش را دارد. رش��دی که درد 
 نداشته باشد رش��د نیس��ت! موفقی که ناامید نش��ده باشد، خسته 
نشده باشد، طرد نشده باشد و حتی مورد دشمنی واقع نشده باشد، 
موفق نیس��ت! اگر می خواهیم مس��یر موفقیت را بروی��م باید آماده  
خیلی چیزها باشیم؛ اگر نادان ها تحقیرمان کردند... ما لبخند بزنیم 
 به س��طحی نگری ش��ان و اعتماد به نفس مان را تقویت کنیم. اگر 
تنگ نظران کارمان را بی ارزش شمارند... ما مصمم تر شویم که داریم 
کاری می کنیم که مورد تنگ نظری واقع ش��ده و این خود دستاورد 
کمی نیس��ت، گاهی حس��ادت برخی، مهر تاییدی است بر درستی 
کارمان. اگر کج اندیشان دلسردمان کنند... ما ناامیدی را به مبارزه با 
امید دعوت کنیم و انگیزه ها را م��رور می کنیم. اگر اطرافیان به جای 
همراهی دشمنی کنند... ما خوداتکایی را تمرین کنیم و خوش بین 

و صبور باشیم. اگر روزی همه را موافق با خودت یافتی و یا اگر زمانی 
رسید که دیدی داری از مسیری می روی که همگان می روند، حتما 
اول به درستی مسیر یا درستی معیارهای انتخاب مسیرت شک کن!

یادم باشد در مس��یرم حتما صبور باش��م، امیدوار باشم، قوی باشم، 
هوشیار و آگاه باشم که الزمه  هر رش��دی یک بلوغ است و الزمه  هر 

بلوغی یک تغییر بزرگ و الزمه هر تغییری یک جسارت عمیق! 
ساده باشم ولی سطحی نه! شبیه خودم باشم، سرجای خودم باشم، 
برای بقیه خیر بخواهم، مبادا بی تفاوت باشم به درد کسی...!!! جرات 

کنیم و بایستیم در برابر هر آنچه از درون و بیرون مانع مان می شود!
و در آخر... اگر رویایی در س��ر نداری، میان تو و مس��افری که در راه 

مانده فرقی نیست!

شما که زیبایید تا مردان
زیبایی را بستایند

و هر مردی که به راهی می شتابد
جادویی لبخندی از شماست
و هر مرد در آزادگی خویش

به زنجیر زرین عشقی ست پای بست
عشق تان را به ما دهید

شما که عشق تان زندگی ست!
و خشم تان را به دشمنان ما

شما که خشم تان مرگ است.

زیباترین حرفت را بگو
شکنجه پنهان سکوتت را آشکاره کن

و هراس مدار از آنکه بگویند
ترانه یی بی هوده می خوانید 

چرا که ترانه ما
ترانه بی هوده گی نیست

چرا که عشق
حرفی بیهوده نیست.

حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید
به خاطر فردای ما اگر
بر ماش منتی ست؛

چرا که عشق
خود فرداست

خود همیشه است.

اگر رویایی در سر نداری...  هزار رنگ

آیا می دانید که  طبیعت سیاره اورانوس بر خالف 
زمین اس��ت یعنی دو قطبش گرم و قس��مت های 

استوایی آن بسیار سرد است؟
آیا می دانید که سوسک ها مقاوم ترین موجودات 
در برابر گرسنگی هس��تند آنها می توانند یک ماه 

بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند؟
 آیا می دانید که...  جنین انس��ان بع��د از ۱۷ هفته 

می تواند خواب هم ببیند؟
 آیا م��ی دانید که۱۳۰۰ تا از کره زمین در س��یاره 

مشتری جای می گیرد؟
آیا می دانید که  گربه و سگ ۵ نوع گروه خون دارند 

در حالی که انسان ۴ نوع گروه خون دارد؟
آیا می دانید که مایع موج��ود در نارگیل نارس را 

می توان به جای پالسمای خون استفاده کرد؟
آیا می دانید که در شیلی صحرایی وجود دارد که 

هزاران سال می شود در آن باران نباریده؟

 آی��ا م��ی دانی��د ک��ه  خرگ��وش و طوط��ی تنها 
حیواناتی اند که بدون برگشتن به عقب پشت سر 

خود را می بینند؟
آیا می دانید که شبکه چش��م انسان ۱۳۵ میلیون 
 س��لول دارد که مس��ئولیت تش��خیص رنگ ها را 

بر عهده دارند؟
آیا می دانید که چش��م سالم انس��ان می تواند ۱۰ 
میلیون رن��گ مختلف را ببین��د و از هم دیگر جدا 

کند؟
آیا م��ی دانید که ش��کالت بر عصب و قلب س��گ 
تاثیر بد دارد، با کمی ش��کالت می توان یک سگ 

را کشت؟
آیا می دانید که یک قطره لیک��ور عقرب را دیوانه 
می کند و عقرب خودش را نیش می زند و می کشد؟

آیا می دانید که وقتی به خورش��ید نگاه می کنید 
صحنه ۸ دقیقه قبل از آن را مشاهده می کنید؟

فرض کنید که بتوانیم سن زمین را فشرده کنیم 
و هر صد میلیون س��ال آن را یک س��ال در نظر 

بگیریم!
در این صورت کره زمین مانند فردی ۴۶ س��اله 

خواهد بود!
هیچ اطالع��ی در مورد هفت س��ال اول این فرد 
وجود ندارد و درباره سال های میانی زندگی او نیز 

اطالعات کم و بیش پراکنده ای داریم!
ام��ا این را م��ی دانیم که در س��ن ۴۲ س��الگی، 
گیاهان و جنگل ها پدیدار شده و شروع به رشد 
 و نمو کرده اند اثری از دایناس��ورها و خزندگان 

عظیم الجثه تا همین یکسال پیش نبود!
یعنی زمین آنها را در س��ن ۴۵ سالگی به چشم 
خود دید و تقریبا ۸ ماه پیش پستانداران را به دنیا 
آورد. در اوایل هفته پیش میمون های آدم نما به 
آدم های میمون نما تبدیل ش��دند و آخر هفته 

گذشته دوران یخ سراسر زمین رافرا گرفت....
انس��ان جدید فقط حدود ۴ س��اعت روی زمین 
بوده و طی همین یک ساعت گذشته کشاورزی 

را کشف کرده است!!!
 بی��ش از یک دقیق��ه از عم��ر انق��الب صنعتی 
 نم��ی گ��ذرد و... ح��اال ببینی��د انس��ان در این 
یک دقیقه چه بالیی بر س��ر این بیچاره ۴۶ ساله 

آورده است!!!

حرف حساب 
پرفس��ور س��میعی می گفت: محله ما یک رفتگر 
دارد، صبح که با ماش��ین از درب خانه خارج می 
 شوم سالمی گرم می کند و من هم از ماشین پیاده 
می شوم و دس��تی محترمانه به او می دهم، حال 
و احوال را می پرسد و مش��غول کارش می شود. 
همس��ایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح اس��ت، 
گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش سالمی 
می کنم و او فقط س��رش را تکان می دهد و درب 
آسانسور باز نشده برای بیرون رفتن خیز می کند. 
به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این 
دکتر ش��وم، جارو زدن س��نگ قبرم به دست آن 
رفتگر، به شدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر 

برای ادامه حیاتم است... 
تحصیالت مطلقا هیچ ربطی به شعور افراد ندارد!!!

در هر شغلی که هستید بهترین باشید... 
- دکتر دانی��ال امن می گوید: در هجده س��الگی 

نگران تفکر دیگ��ران در مورد خودتان هس��تید. 
وقتی چهل ساله می شوید، اهمیتی نمی دهید که 

دیگران در مورد شما چه فکر می کنند. 
و زمانی که شصت ساله می شوید، پی می برید که 
اصال هیچ کس در مورد شما فکر نمی کرده است!

وای که چه آس��ان ه��در می دهی��م عمر خویش 
 را فقط ب��ه گمان اینک��ه: نکند دیگ��ران این طور 

در مورد من فکر کنند... 
پس جان دل، 

تا فرصت زندگی داری، جانانه زندگی کن.... 
و عم��ر گرانمایه را ب��ه خاطر توهم فک��ر دیگران 

هدر نده...
و دریاب این فرصت ناب زندگی را... 

 - وقتی دنبال آرزوهایت می��روی حتما یه نگاهی 
به کوله پش��تی ات بینداز، مبادا س��وراخ باشد و 
چیزهایی که امروز داری، بشود آرزوهای فردایت!

مسابقه زیباییمه رویان و بدگویان ! در همیشه باز جبر یا اختیار ؟ 

کاریکاتور ) بدون شرح (
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اخبار 

ــتان از دستگيري دو سارق  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
حرفه اي داخل خودرو و كشف 45 فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ جهانگير كريمي گفت: ماموران پليس آگاهي اصفهان حين 
گشت زني در منطقه شرق اصفهان به دو نفر سارق در حال تخريب 

قفل يك خودرو مشكوك شدند و بالفاصله آنها را دستگير كردند.
 وي ادامه داد: اين دو سارق در اداره آگاهي به 45 فقره سرقت داخل 

خودرو در منطقه شرق شهر اصفهان اعتراف كردند.
ــتا پرونده اي تشكيل  ــت: در اين راس  اين مقام انتظامي اظهار داش
ــه مراجع قضايي تحويل  ــير مراحل قانوني ب و هر دو متهم جهت س

داده شدند.
كريمي به دارندگان وسايل نقليه توصيه كرد: هنگام پارك خودرو 
از بسته بودن درب ها و شيشه ها مطمئن و اتومبيل خود را به لوازم 
ــوئيچ مخفي، قفل فرمان و قفل سوئيچي يا  ايمني نظير دزدگير، س

قفل پدال و ساير وسائل بازدارنده مجهز كنيد.

اعضاى باندى كه با فريب افراد به نام آنها دسته چك گرفته و با آن
كالهبردارى مى كردند، در دام پليس گرفتار شدند.

ــال همزمان با شكات  ــيدگى به اين پرونده اوايل زمستان امس رس
ــام كالهبردارى،  ــه مرد به اته تعدادى از مغازه  داران زنجانى از س

در دستور كار پليس آگاهى استان زنجان قرار گرفت.
ــه مرد كه خود را تاجر معرفى  با تحقيق از شاكيان مشخص شد س
ــه و انواع  ــوازم و اثاثيه خان ــراد معامله كرده و ل مى كردند با اين اف
ــى داده اند كه مربوط  ــده و در قبال آن چك هاي مواد غذايى را خري

به بهار سال 95 است. 
فروشندگان پس از اين معامالت براى اطمينان از نقد شدن چك ها، 
از بانك استعالم گرفته و متوجه شده اند صاحب چك ها ساكن تهران 

است و پولى در حساب بانكى خود ندارد.
ــابقه دار بوده و از سال  ــخص شد متهمان س در ادامه تحقيقات مش
گذشته نيز به اتهام كالهبردارى از مغازه داران تبريزى، تحت تعقيب 

پليس اين شهر هستند. 
اين در حالى بود كه ماموران ردپاى يكى از متهمان فرارى را به دست 

آوردند و او دستگير شد.
ــتان زنجان  ــس آگاهى اس ــس پلي ــرهنگ جعفر رحمتى، ريي س
ــتان زنجان  ــال به پليس آگاهى اس ــاره گفت: متهم با انتق در اين ب
ــابقه دار بوده  ــرارى اش س ــت ف ــون او و دو همدس ــد چ مدعى ش
ــردى در تهران  ــته  چك از بانك بگيرند، با م ــتند دس و نمى توانس
ــته چك  ــت مبالغى دس ــال درياف ــده بودند كه او در قب ــنا ش آش
ــان  ــراى كالهبردارى ها در اختيارش ــت و ب ــود مى گرف ــام خ به ن

قرار مى داد.

ــن آباد قم  وقتى در جريان جنايت خونين خانوادگى  ماموران پليس حس
قرار گرفتند كه در آن مردى به نام احمد با ضربات چاقو همسرش فاطمه 

را از پاى درآورده بود.
ــى از بدبينى بود  ــزه اش كه ناش ــه جنايت و انگي ــس از اقرار ب اين مرد پ
به بازسازى صحنه قتل پرداخت تا اينكه كيفرخواست صادر شد و در شعبه 
ــد و در ابتداى جلسه دختر 13 ساله  دوم دادگاه كيفرى يك محاكمه ش
ــاله اش، براى پدر تقاضاى  و پسر خانواده نيز به عنوان قيم خواهر پنج س

قصاص كردند.
احمد وقتى براى آخرين دفاع پشت تريبون رفت، قتل را به گردن گرفت و 
گفت: مدتى بود كه به رفتارهاى همسرم مشكوك شده بودم و به او بدبين 
ــو به جانش افتادم و  ــه عصرجنايت وقتى خوابيده بود با چاق بودم تا اينك

او را كشتم.
وى افزود: اكنون به شدت از عملكرد خود پشيمان هستم و تقاضاى عفو 
ــر قربانى در مراحل بازجويى  و بخشش دارم. با توجه به اينكه، مادر و پس
رضايت خود را اعالم كرده بودند، دختر 13 ساله و اين پسر در نقش قيم 
ــدند. بنابر اين گزارش دو قاضى  ــتار قصاص ش خواهر 5 ساله اش خواس
ــرد بدبين را  ــت دو فرزند ديگر قربانى، م ــا توجه به درخواس عالى رتبه ب

به قصاص نفس محكوم كردند.

ــيده بود، به پزشكى قانونى  ــد دختر جوانى كه با شليك گلوله به قتل رس جس
منتقل شد.

مسئوالن بيمارستان اميرالمومنين نازى  آباد خبر قتل دختر جوانى را به مأموران 
كالنترى 131 نازى آباد اعالم كردند. با حضور ماموران در بيمارستان، مشخص 
ــتان منتقل شده و اين مرد  ــط فردى ناشناس به بيمارس شد دختر جوان توس
ــتان گريخته است. همچنين مشخص شد دختر  ناشناس به سرعت از بيمارس
ــيده است و هيچ اوراق  22 ساله با شليك يك گلوله نزديك قلبش به قتل رس

هويتى به همراه ندارد.
با دستور قاضى ايلخانى بازپرس شعبه هشتم دادسراى امور جنايى تهران، جسد 
دختر جوان به پزشكى قانونى منتقل و تحقيقات براى شناسايى هويت دختر و 

متهم يا متهم قتل وى آغاز شد.

اعتراف به 45 فقره سرقت 
در اصفهان

كالهبردارى با دسته  چك افراد ساده  لوح

فرزندان مرد قاتل 
از خون مادرشان نگذشتند

قتل دختر جوان با شليك گلوله

ــتان اصفهان  ــانى پليس اس رييس مركز اطالع رس
ــار مطالبى پيرامون  گفت: فردى كه دست به انتش
ــه اى در فضاى  ــتم هاى رايان ــوذ به سيس هك و نف
مجازى زده بود توسط پليس فتاى استان اصفهان 

دستگير شد.
ــاره به رصد و پايش   غالمرضا شهريارى ضمن اش
فضاى مجازى توسط كارشناسان پليس فتا، اظهار 
ــايتى براى آموزش هك و  كرد: پس از مشاهده س
ــيدگى به اين  ــتم هاى يارانه اى، رس نفوذ به سيس

موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.
وى در ادامه گفت: در آن سايت عالوه بر درج مطالب 
ــى پيرامون نحوه هك سايت هاى اينترنتى  آموزش
ــاى اينترنتى نيز  مطالبى نيز مبنى بر هك مودم ه
ــت كه بر آن نرم افزارهاى مختلف هك  وجود داش

و نفوذ به كامپيوترها براى دانلود قرار گرفته بود.
ــتان اصفهان  ــانى پليس اس رييس مركز اطالع رس
گفت: سرانجام اين فرد كه دست به انتشار مطالبى 
ــتم هاى رايانه اى  ــه سيس ــك و نفوذ ب پيرامون ه
در فضاى مجازى زده بود توسط پليس فتاى استان 

اصفهان دستگير شد.
ــاره به انجام تحقيقات تخصصى  ــهريارى با اش ش
ــان پليس و  ــط كارشناس ــاى مجازى توس در فض
ــتگيرى گرداننده سايت بيان كرد:  شناسايى و دس
ــترس قراردادن محتويات آموزش  انتشار يا در دس

ــنود غيرمجاز، جاسوسى  ــى غيرمجاز، ش دسترس
رايانه اى، تخريب و اخالل در داده ها يا سيستم هاى 
ــاده 25 قانون جرائم  ــه اى و مخابراتى طبق م رايان
ــود و فرد خاطى به  ــوب مى ش رايانه اى جرم محس
مجازات از 91 روز تا دو سال زندان محكوم مى شود.

اخبار كوتاه  رييس مركز اطالع  رسانى پليس استان اصفهان خبر داد:

دستگيرى عامل انتشار محتواى مجرمانه در اينترنت

ــيش  ــف 33 كيلوگرم حش ــتان اصفهان از كش ــاني پليس اس رييس مركز اطالع رس
در بازرسي از يك دستگاه تريلي دانگ فنگ و دستگيري دو نفر خبر داد.

ــهرياري گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي  ــرهنگ غالمرضا ش س
ــوري در محور  ــردد خودروهاي عب ــر ت ــگام نظارت ب ــتان نايين هن انتظامي شهرس
نائين- اصفهان به يك دستگاه تريلي دانگ فنگ مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.

ــي از اين تريلر،  ــزود: در بازرس وي اف
ــيش كه به  ــدار 33 كيلوگرم حش مق
طرز ماهرانه اى در اتاق بار تريلر جاساز 

شده بود، كشف شد. 
ــاني پليس  ــز اطالع  رس رييس مرك
ــتان اصفهان تصريح كرد: در اين  اس
زمينه، دو نفر دستگير و پس از تشكيل 
ــل قانوني  ــير مراح ــده براى س پرون

به مراجع قضايى تحويل داده شدند.
ــان كرد: نيروي  ــهريارى خاطرنش ش
ــوداگران مرگ و توزيع  انتظامي با س
كنندگان مواد مخدر برخورد مي كند 

و اجازه فعاليت به آنها نخواهد داد.

ــورت گرفته  ــه عمليات ص ــتان نائين گفت: در س فرمانده انتظامى شهرس
ــگاه چوپانان در سه راهى « اردكان »  در ايستگاه بازرسى « شرافت » و پاس

سه محموله به ارزش 2 ميليارد و يكصد ميليون ريال توقيف شد.
 نبى ا... سوادكوهى با اشاره به اينكه ماموران انتظامى مستقر در ايستگاه ايست 
ــتان نائين در حين كنترل خودروهاى  ــهيد « شرافت » شهرس و بازرسى ش
عبورى به يك دستگاه كاميون ولوو، مشكوك و آن را جهت بازرسى متوقف 
ــج خارجى قاچاق  ــودرو، 23 تن برن ــى از اين خ مى كنند، گفت: در بازرس
ــد هرگونه مدارك گمركى  ــارد و يكصد ميليون ريال فاق به ارزش يك ميلي

توسط ماموران پليس كشف شد.
ــگاه چوپانان در  ــط ماموران پاس وى بيان كرد: در عمليات ديگرى كه توس
سه راهى « اردكان » به « چوپانان » صورت گرفت،50 تن نارنگى قاچاق فاقد 

هرگونه مدارك گمركى كشف كرديم.
ــه نارنگى قاچاق را  ــتان نائين ارزش اين دو محمول فرمانده انتظامى شهرس
يك ميليارد ريال دانست و اظهار كرد: در اين سه عمليات، سه راننده دستگير 

كه جهت سير مراحل قانونى به مراجع قضايى ارجاع داديم.
سوادكوهى در پايان خاطر نشان كرد: پليس در راستاى وظايف قانونى خود 
با قاچاقچيان كاال برخورد خواهد كرد و به سودجويان اجازه بر هم زدن نظم 

اقتصادى جامعه را نمى دهد.

رييس مركز اطالع رساني پليس استان اصفهان:

كشف 33 كيلوگرم حشيش از يك تريلي 
توقيف 2 ميليارد و 100 ميليون 

كاالى قاچاق در نائين

مزايده
كالســه  اجرائــى  هــاى  پرونــده  موجــب  بــه   11 /360
9300004،9300005،9300006،اعيانــى و مســتحدثات كارخانــه 
توليد مــواد غذائى راشــكو احداثــى بــر روى قســمتى از اراضى ملى 
شــده پالك 144 اصلى دهســتان گرمســير بخش 17 ثبــت اصفهان كه 
پالك مرقوم بنــام دولت جمهورى اســالمى ايران بنمايندگى ســازمان 
جنگلها و مراتع كشــور ســابقه ثبت و ســند مالكيت دارد و بموجب سند 
شــماره 158397مورخ81/8/1دفتــر اســناد رســمى 56 اصفهــان در 
اجاره آقايان مهدى عقيلى آشــتيانى و محمد زائرى اميرانى ميباشــد به 
آدرس ابتداى جاده روستاى اميران ،شــركت توليد مواد غذائى راشكو، 
بانضمام ماشــين آالت ،تاسيســات و تجهيزات منقول و غيرمنقول طى 
اســناد رهنى شــماره 6770-83/11/26و27929-87/6/25و48370-

89/8/29و14809-85/7/28 و 48372-89/8/29دفترخانه129اصفهان 
در رهن بانــك تجارت اصفهــان قرارگرفتــه و طبق نظر كارشناســان 
رسمى دادگسترى: الف:اعيانى كارخانه بشــرح:محوطه كارخانه شامل 
خاكريزى،تســطيح و تراكم و كفسازى اطراف ســاختمان ها و راهروها 
از ســنگ مرمريت وداراى فضــاى ســبز از درختــان كاج و تبريزى و 
بمساحت حدود2000مترمربع.حصاركشــى محوطه از بلوك توپر و به 
ارتفاع حدود 2متر كه در ضلع غربى آن قسمتى تخريب شده است.سالن 
توليد:به مساحت حدود588مترمربع و به ارتفاع حدود5,75متر با اسكلت 
ديوار باربر شناژ قائم در اطراف و ســتونهاى فلزى و تير آهن حمال در 
وسط سالن و سقف تيرچه و يونوليت،پوشش داخلى ديوارهاى سالن از 
سراميك40×40و كف از سنگ چينى كريستال و ســقف كاذب يونوليت 
اجرا شده است در قســمتى از ســالن بالكن به متراژ حدود235مترمربع 
از تيرچه فلزى و يونوليت كه كف آن از ســنگ مرمريت صورتى و داراى 
پارتيشــن بندى و نرده فلزى ميباشــد.نرده راه پله از نوع استيل ،سنگ 
پله مرمريت،دربهاى اصلى پروفيلى و پنجره ها الومينيومى ميباشــد.در 
ورودى سالن اتاق رختكن ها احداث شــده كه كف از نوع سراميك و بدنه 
از كاشى وداراى 24عدد كمد الومينيومى ميباشــد مساحت رختكن ها و 
ورودى حدود42مترمربع ميباشــد عايق بام از نوع ايزوگام ميباشد در 
ضلع غرب سالن فضاى مســقفى به مســاحت 48مترمربع احداث شده 
.نماى خارجى از آجرنما و سيمان سفيد تخته ماله اى ميباشد.سردخانه 
و فضاهاى جنبى:به مســاحت حدود 240مترمربــع و ارتفاع حدود3,60 
متر كه كف از سنگ، بدنه كاشــى و سقف در بعضى قسمتها گچ و در بقيه 
يونوليت به ضخامت 3سانتيمتر اجراشده.سرويس بهداشتى به مساحت 
حدود 53مترمربع از ديوار اجرى و سقف تيرآهن و طاق ضربى و داراى 
5باب توالت مردانه و حمام و ســه بــاب توالت زنانه،بدنــه داخلى از نوع 
كاشى و كف ســراميك و دربها الومينيومى و نماى خارجى سيمان سفيد 
تخته ماله اى است.فضاى سرپوشيده جلو سرويس بهداشتى به مساحت 
حدود 42مترمربع داراى اسكلت فلزى و سقف از نوع ورق فلزى ميباشد.

ساختمان ســوئيت استراحت به مســاحت حدود 62مترمربع كف از نوع 
موزائيك و بدنه سفيدكارى و سرويس ها از كاشى و سراميك و دربهاى 
ورودى چوبى و پنجره ها آلومينيومى و نماى آجرى 5ســانتيمتر و بند 
كشى است.دوباب سالن غذاخورى به مساحت حدود 96مترمربع ،اسكلت 
از نوع پروفيلى و سقف و بدنه از روكش برزنتى چرمى است.اطاق ديزل 
به مســاحت حدود 24مترمربع،ديوارها از بلوك سيمانى و سقف از نوع 
ورق فلزى.اتاق برق به مساحت حدود 9مترمربع ،ديوارها از نوع باربر و 
سقف تيرآهن و طاق ضربى و نماى ســيمانى.اتاق تاسيسات به مساحت 
حدود113مترمربع ،ديوار از نوع بلوك سيمانى و سقف از ورق فلزى.سالن 
جنب سالن توليد در ضلع شمال سالن به مساحت حدود 260مترمربع و 

ارتفاع 3متركف از نوع بتنى و ســقف تيرآهن و ورق فلزى و سقف كاذب 
يونوليتى كه به ســالن توليد الحاق شــده اســت بانضمام ماشين آالت 
،تاسيســات و تجهيزات غيرمنقول بشرح: 1-انشعاب برق سه فاز بقدرت 
kw60 ،2-ترانســفورماتورKVA100 و متعلقات جانبى 3-تابلو برق و 
متعلقات مربوطه4-كابل كشيها با مقاطع مختلف و روشنائيها 5-انشعاب 
آب به قطر3/4اينچ شامل كنتور آب ،لوله كشيهاى آب به محلهاى مصرف و 
لوله كشيهاى فاضالب صنعتى و ب:ماشين آالت و تجهيزات منقول شامل 
1-يكدســتگاه كولر گازى LGبه ارزش15000000ريال2-دودســتگاه 
كولر آبــى فرســوده بــه ارزش 2000000ريال3-يكدســتگاه مانيتور 
كامپيوتر به ارزش1000000ريال4-تعدادى ميز و صندلى فرســوده به 
ارزش1000000ريال5-دوربين مداربسته ناقص شامل دو عدد دوربين 
به ارزش 1500000ريال6-ضايعات فلزى(مانند كانالهاى عبور هوا و لوله 
هاى نصب در ســالن توليد) و چوبى به ارزش 24300000ريال7-سينك 
دستشــوئى به ارزش 100000ريال8-يكدستگاه آبســردكن به ارزش 
1500000ريال9-يكعدد كپسول آتش نشانى به ارزش200000ريال10-

يكعدد بخارى ســالنى بــه ارزش 400000ريال11-نردبــان متحرك به 
ارزش 3000000ريال ميباشد كه قيمت اعيانى كارخانه وكليه تاسيسات 
،لوازم،تجهيزات و ماشين آالت غيرمنقول جمعا بمبلغ5973000000ريال 
و قيمت ماشــين آالت و تجهيزات منقول هريك به شــرح فــوق ارزيابى 
گرديده و طبق اعالم بانك  مورد مزايده فاقدبيمه ميباشــد كه از ســاعت 
9الى12 روزســه شــنبه مورخ 94/12/18 در اداره ثبت اســناد وامالك 
زواره به مزايده گزارده ميشود . مزايده براى اعيانى كارخانه و تاسيسات 
،لوازم،تجهيزات و ماشين آالت بشرح مبالغ فوق شروع و به هركس خريدار 
باشد به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود . الزم بذكر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشــعاب  و يا حق اشتراك  
و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى 
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه  پس 
از مزايده در صورت  وجود مازاد ،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد ميگرددو نيم عشر و حق مزايده نقداً 
وصول مي گردداين آگهى در يك نوبت  درروزنامــه زاينده رود چاپ و 
منتشر خواهد شــدو در صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول 

ميگردد. تاريخ انتشار آگهى:94/11/26
ذبيح اله  فدائى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره

اجراييه
11/436 شــماره اجراييــه: 9410420352400551شــماره پرونــده: 
9309980352401359شــماره بايگانــى شــعبه: 931496 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9410090352405092 و 
شــماره دادنامه مربوطه  9409970352401267محكــوم عليه مهران 
رجبى فرزند عباس به نشــانى مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت 
1- مبلغ 320/000/000 ريال بابت اصل خواسته وجه چك 23/4693383 
-93/10/10 2-مبلغ 10/660/000 ريال بابت خسارات دادرسى 3- مبلغ 
8/8800/000 ريال بابــت حق الوكاله وكيل 4- تاخيــر در تاديه از تاريخ 
چك لغايت تاريخ اجــراى حكم در حــق محكوم له مهــدى رهنما فرزند 
ابراهيم به نشــانى اصفهان خ پروين خ اذر بهرام پالك 244 با وكالت سيد 
مسيح مصطفوى خوزانى فرزند ســيد على به نشانى اصفهان خ 8 بهشت 
غربى ســاختمان امام رضا طبقه يك و همچنين محكوم به پرداخت مبلغ 
16/000/000 ريــال بابت حق االجــراى دولتى در حــق صندوق دولت 
ضمنــا رعايت تبصــره 2 مــاده 306 ق ا د م الزامى اســت. محكوم عليه 
مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد(ماده34 قانون اجراى احــكام مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت 

محكوم به بدهد.3- مالى معرفــى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به 
از آن ميسر باشــد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايى ارائه 
نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شــود(مواد8و3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم حبس تعزيرى درجه 
هفت رادر پى دارد(مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محكوميت مالــى1394). 5- انتقال مال به 
ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال 
براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكــوم عليه از زنــدان منوط به 
موافقت محكــوم له يا توديع وثيقــه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه 
خواهــد بود.(تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــراى محكوميــت 
مالى1394).م الف:32860  شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 
اجراييه

11/438 شــماره اجراييــه: 9410420352400535 شــماره پرونــده: 
9309980352400135 شــماره بايگانــى شــعبه: 930140 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9410090352404893 و 
شــماره دادنامه مربوطــه  9409970352400958 محكــوم عليه ناصر 
نوروزى مجهول المكان محكوم است به پرداخت1- مبلغ 190/000/000 
ريال بابت اصل خواسته وجه 8 فقره سفته 2- مبلغ 600/000 ريال بابت 
خسارات دادرسى در حق محكوم له محمد على حسنى فرزند حسينعلى به 
نشانى اصفهان خيابان پروين ابتداى خيابان صفوى نژاد مجتمع مسكونى 
طبقه ششم پالك 117 و همچنين محكوم به پرداخت مبلغ 9/500/000 ريال 
بابت حق االجراى دولتى در حق صنــدوق دولت. ضمنا رعايت تبصره 2 
ماده 306 ق آ د م الزامى است. همچنين محكوم له به محض وصول محكوم 
به مكلف به پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسى در حق صندوق دولت مى 
باشد. . محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون اجراى احكام مدنى).2-ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم 
به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به 
هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد 
به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل 
از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايى ارائه 
نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شــود(مواد8و3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى محكوم عليه از اعالم 
كامل صورت اموال به منظور فرار از اجــراى حكم حبس تعزيرى درجه 
هفت رادر پى دارد(مــاده 34 قانون اجراى احكام مدنــى و ماده 20 ق.م.ا 

و ماده 16 قانــون نحوه اجراى محكوميت مالــى1394). 5- انتقال مال به 
ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال 
براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكــوم به يا هر دو مجازات مى شــود(ماده 
21 قانون نحوه اجــراى محكوميــت مالــى1394). 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليــه از زندان 
منوط بــه موافقت محكــوم له يــا توديع وثيقــه يا معرفى كفيل توســط 
محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 

مالى1394).
م الف:32861  شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

اجراييه
11/439 شــماره اجراييــه: 9410420351200445 شــماره پرونــده: 
9409980351200106 شــماره بايگانــى شــعبه: 940116 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه  
9409970351201438 در خصوص اعتراض آقاى رضا اميرى و ســيد 
روح اله حسينى به عنوان ثالث اجرايى نسبت به توقيف يك دستگاه كاميون 
كشــنده به شــماره انتظامى 13-177 ع62 در اجراى اجرائيه صادره از 
سوى اين دادگاه در پرونده كالســه اجرايى 920457 له كرمعلى كاظمى 
با وكالت آقاى مهدى هنرمند و عليه احمد حيدريان با عنايت به مستندات 
ابرازى معترضان ثالث و پاسخ اســتعالمات واصله از بيمه و نيز پرينت 
بانكى ارائه شــده دادگاه معامله معترضان ثالث را قبل از توقيف خودرو 
دانسته و مستندا به ماده 147 قانون اجراى احكام مدنى حكم به رفع توقيف 
از خودرو موصــوف صادر و اعالم مى نمايد. مشــخصات محكوم عليه 
1- احمد حيدريان به نشــانى اصفهان خ ميرزا طاهر بن سادات پ 166 و 
2- محمد حيدريان مجهول المكان 3- كرمعلى كاظمى به نشانى امام خمينى 
خ مشير الدوله خ امير كبير جنب خ باباگلى جنب تعميرگاه نبى مغازه لوازم 
خودرو. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون اجراى احكام مدنى).2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت 
همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالــى و اعتبارى ايرانى يا 
خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى 
كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص 
ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور 
از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار 
به مقام قضايى ارائه نمايد واال به درخواســت محكوم له بازداشــت مى 
شود(مواد8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 4 – خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حكم 
حبس تعزيرى درجه هفت رادر پى دارد(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى 
و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى1394). 
5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شــود(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالــى1394). 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســى روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط 
محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى1394).م الف:32886  شــعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله:
دانايى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه 

بدى  هااست.
14

-3

13
-2

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1803.February 15 .2016
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشین مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
دوشنبه  / 26 بهمن   1394 /6جمادی االول 1437

 شماره 1803 / 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

ای��ن روزه��ا ب��ا پیش��رفت روزاف��زون ارتباط��ات مج��ازی، کالهب��رداری و 
 سواس��تفاده های س��ایبری نی��ز رون��د رو ب��ه رش��دی به خ��ود گرفته اس��ت.

 سواس��تفاده های احساس��ی و کالهبرداری هایی از افرادی که عضو چت روم های 
دوست یابی و وب سایت های همسریابی هستند، موضوع مهمی است که بخشی از 

فعالیت پلیس را به خود اختصاص داده است.
چرا که بنابر تجربه، بسیاری از روابطی که از طریق دنیای مجازی و اینترنت شکل 
می گیرند، نه فقط راهی برای رسیدن به عشق نیست، بلکه دامی برای گرفتار شدن و 
به دردسر افتادن است. از این رو در این گزارش، سرنوشت تعدادی از عشاق اینترنتی 

را با هم مرور می کنیم.
سرانجام تلخ عشق اینترنتى

 »پ��رت«، نام عاشق پیش��ه نوجوانی اس��ت ک��ه در م��ی  2015 پ��س از مدت ها 
 رابط��ه اینترنتی ب��ا دختری چین��ی تصمیم می گیرد ب��رای دیدار با معش��وقه و 

جدی کردن رابطه شان از آمریکا به چین سفر کند.
اما زمانی که به محل زندگی معشوقه اش در جیانگ شان چین رسید و او را مالقات 

کرد، دچار شوکی بزرگ شد.
دخترک به هیچ وجه پرت را آن گونه که او می پرستیدش، دوست نداشت به طوری 

که در تمام این مدت به رابطه شان، احساسی جز یک سرگرمی اینترنتی نداشت.
این موضوع به قدری برای پرت 18 ساله سنگین و باورنکردنی بود که همان جا از 

دخترک جدا شد و با قلبی شکسته به طرف نزدیک ترین کالب رفت.
وی در آن شب برای هضم این موضوع به قدری از نوشیدنی های الکلی مصرف کرد 

که از خودبی خود شد و بدون این که بفهمد، سر از اسکله رودخانه درآورد.
از آنجایی که در آن وقت شب، هوا بسیار سرد بود و پرت هم حال خوشی نداشت، 

ناگهان از هوش رفته و از باالی اسکله به داخل رودخانه پرتاب شد.
به گزارش پلیس چندی بعد، یکی از افسران گشت او را بیهوش کنار اسکله در حالی 
پیدا کرد که خیس بود و از سرما در حال یخ زدن بود. از این رو وی را به نزدیک ترین 

بیمارستان رساند تا از خطر مرگ نجات پیدا کند.
مدت��ی بعد،پس از به ه��وش آمدن این نوجوان، مش��خص ش��د ک��ه او حتی نام 
معشوقه اش را نمی داند و تنها یک اسم مجازی و چندین عکس در شبکه اجتماعی 

او را از آمریکا به چین کشانده است.
جالب اینجاست زمانی که پلیس رد دخترک را شناسایی کرد و او را در جریان اتفاق 
رخ داده قرار داد، وی ب��از هم از مالقات با پرت امتناع ک��رد و گفت که عالقه ای به 

دیدن او ندارد!
ام��ا پ��رت بیچ��اره در ای��ن اتف��اق هم��ه چی��ز خ��ود را از دس��ت داده 
ب��ود و حت��ی دیگ��ر پول��ی ب��رای ادام��ه اقامت��ش در هت��ل نداش��ت ول��ی 
خوش��بختانه مدی��ر هت��ل پ��س از ش��نیدن ت��راژدی غم انگی��ز ای��ن پس��ر 
 موافق��ت ک��رد ک��ه وی ادام��ه اقامت��ش را ب��ه ص��ورت رای��گان در ای��ن هتل 

بگذراند.
درنهایت پرت پس از گذراندن دوران نقاهت با کمک پلیس چین با قلبی آکنده از 

اندوه سوار بر هواپیما، دست خالی به آغوش خانواده و کشورش بازگشت.

داماد کالهبردار
این بخش مربوط به عروس خوش باوری است که به خیال آن که شوهرش یک مرد 

واقعی است، تمامی پول های موجود در حساب بانکی اش را از دست داد.
این ماجرا به آگوست 1997، زمانی که چت روم های اینترنتی و ارتباطات مجازی 

عشاق با یکدیگر رونق گرفته بود، بازمی گردد.
در همان زمان بود که دختری به نام کارال کوئلهو از طریق یکی از هزاران چت روم 
موجود، با فالویو س��یلوا، مردی ثروتمندی که ادعا داشت صاحب یک دامداری و 

یک جت شخصی است، آشنا شد.
فالویو که نقشه شومش را به خوبی ازبر بود، با فرستادن عکس هایی در کنار ده هزار 

راس دام و یک جت شخصی حسابی او را تحت تاثیر قرار داد.
کارالی از همه جا بی خبر که گمان می کرد آش��نایی با این مرد، بزرگ ترین برگ 
 برنده زندگی اوس��ت، س��ه ماه بعد بدون هیچ شکی به درخواس��ت ازدواج فالویو 

جواب مثبت داد.
در ادامه ماجرا قرار ش��د که این دو در ش��مال ش��رقی برزیل یکدیگر را مالقات و 
 پس از ازدواج رسمی، ماه عس��ل خود را در آنجا بگذرانند البته براساس وعده های

 آقای داماد، تمامی هزینه های مربوط به سفر و ماه عسل به عهده خود او بود.
در ادام��ه ماجرا ای��ن دو ب��ا یکدیگ��ر ازدواج کردند و ب��رای چند روز ماه عس��ل 

شگفت انگیزی را در کنار هم گذراندند، اما مدت زیادی از این خوشی نگذشت که 
پلیس، عروس خانم را به جرم گذشتن از خط قرمز بانکی و خرج کردن از حساب 

اعتباری اش، بازداشت کرد.
اما چگونه؟ او که در این مدت مبلغی از حس��ابش برداش��ت نک��رده بود. همه این 

دردسرها زیر سر داماد شیاد بود.
او با دانس��تن ش��ماره کارت و گذرواژه کارال، در تمام این مدت خرج سفر خود و 

همسرش را از حساب بانکی دختر بیچاره برداشت می کرده است!
از این رو کارال عالوه بر9100 دالر خرج شده از حسابش،6400 دالر هم به خاطر 

بخشندگی آقای داماد به بانک بدهکار شده و تحت تعقیب قرار گرفته بود.
عاقبت عشق کهنسالى

پاتریشیا، زن زندانی 64 ساله ای است که تا مدت ها گمان می کرد که عشق واقعی 
را با مردی به نام ماندهر که از قضا 33 سالی نیز از او کوچک تر بود، یافته است.

گرچه این اتفاق خیلی بعید به نظر می رسد، اما با این وجود ماندهر نیز گویا از رابطه 
بین شان راضی به نظر می رسید.

او حتی در باره رابطه اش با پاتریشیا گفته بود که سن فقط یک عدد است و با وجود 
دوری شان از هم، باز هم به یکدیگر عشق می ورزند!

عالقه پاتریشیا به معش��وقه جوانش به حدی بود که پس از آزادی با وجود بیماری 

پوکی استخوان به کش��ور ماندهر پرواز و پس از مالقات با او بالفاصله با وی ازدواج 
کرد و با کمال میل تمامی هزینه های مربوط به مراسم ازدواج را متقبل شد.

درست هشت ماه بعد از ازدواج، زمانی که ویزای ماندهر صادر شد، وی با خوشحالی 
به انگلیس پرواز کرد و به همسرش ملحق شد، اما با آمدن ماندهر به انگلیس دیری 
نپایید که زندگی شیرین پاتریشیا با بدرفتاری و تندخویی های همسرش تلخ شد.

پسر جوان عوض شده بود، طوری که پاتریشیا دیگر او را نمی شناخت و باور نمی کرد 
که مرد تندخوی امروز همان پسر عاشق پیشه دیروز است.

بله، همان طور که انتظار می رفت مدتی نگذشت که ماندهر درخواست طالق داد و 
خواستار جدایی از همسرش شد. پاتریشیا در این باره معتقد است که فریب همسر 
جوانش را خورده است و از همان اول نیز عشقی از طرف ماندهر در کار نبوده و همه 
این قضایا نقشه کثیفی برای گرفتن ویزای انگلستان از طریق ازدواج با او بوده است.

گرچه ماندهر هیچ گاه این اته��ام را نپذیرفت و همچنان مصر بود که پاتریش��یا را 
دوست دارد، اما با این حال اظهار داشت که به دلیل پاره ای از مشکالت که خارج از 

کنترل اوست، مجبور به جدایی و ترک همسرش است.
عاشق دست و دلباز

 س��ارا، نام زن میانس��الی اس��ت که در س��ال 2013 برای اولین بار از طریق یک 
وب سایت دوست یابی با مردی ایتالیایی به نام کریس آلسن آشنا شد.

متاسفانه در آن زمان سارا پس از دو بار متارکه به قدری تنها و غمگین بود که گمان 
می کرد این مرد چقدر مهربان و خوش قلب است که با زنی مثل او هم کالم می شود. 

از این رو به راحتی به او دل باخت و تمام عشق و محبت خود را نثار او کرد.
سارا در این باره می گوید: » من هیچ گاه کریس را از نزدیک ندیده ام، اما با این حال 

با تمام وجود عاشق او هستم.«
طی مصاحبه هایی که با س��ارا انجام شده، متاس��فانه پرواضح است که این عالقه 
چندان دوطرفه نیست و کریس به چشم یک منبع مالی بی کم و کاست به سارای 

عاشق پیشه می نگرد.
طبق اظهارات سارا، کریس یک کالهبردار نه چندان حرفه ای است که هرازگاهی 
در تجارتش با مشکالتی مواجه می ش��د، اما از آنجا که سارا عاشق اوست ، هیچ گاه 
نمی گذارد که معشوقه اش شکست بخورد، از این رو هربار با پرداخت مبالغ هنگفت 

او را از خطر ورشکستی نجات می دهد.
او عالوه بر اینها اظهار کرد که به دلیل مشکالت مالی که کریس با آن مواجه است، 
هزینه های مربوط به هتل، قبض های تلفن، هواپیما و... را نیز برای کریس پرداخت 

می کند و تا به حال چیزی حدود یک و نیم میلیون دالر برای او خرج کرده است!
اما در کنار همه اینها جالب ترین موضوع اینجاست که در ماه ژوئن 2015 کریس 
طی یک تماس تلفنی به س��ارا گفت که به اشتباه، به اتهام پولش��ویی پلیس او را 

دستگیر و به زندان انداخته است.
س��ارا نیز بدون فوت وقت آپارتمانش را فروخت و تمامی پ��ول آن را صرف رهایی 

کریس از زندان کرد!
با این حال سارا هنوز به عشق اعتقاد دارد و می داند که کریس یک روز همه حقیقت 

را به او خواهد گفت و باالخره هردو در کنار هم خوشبخت خواهند شد.

لیـلی و مجنون های 
مجازی

هفتمین نمایشگاه یار مهربان به منظور اهدای کتاب 
و لوازم ورزشی به مدارس شهر با اعتباری بالغ بر7 زاینده رود

میلیارد ریال در ارگ جهان نمای اصفهان افتتاح شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، این نمایشگاه امروز 
در قال��ب چهاردهمین برنامه » هر هفت��ه با چند افتتاح « و با مش��ارکت 

شهرداری و اداره  کل آموزش و پرورش استان اصفهان آغاز به کار کرد.
 نمایشگاه یار مهربان به منظور افزایش س��رانه مطالعه در جامعه و ایجاد 
 انگیزه ای ب��رای مطالعه در بی��ن دانش آم��وزان و به وی��ژه دانش آموزان 

کمتر برخوردار برگزار می شود.
این نمایشگاه که در دو حوزه اهدا کتاب و لوازم ورزشی ویژه دانش آموزان 
 افتتاح ش��ده به منظ��ور غنی س��ازی و تجهی��ز کتابخانه ه��ای مدارس 

به کتاب های روز برگزار شده است.
کتاب های منتشر شده در4 س��ال گذشته در نمایش��گاه یار مهربان ارائه 
 شده و در حوزه ورزش تمرکز بر روی مدارس دولتی است، همچنین توجه 
به مناطق محروم و عدالت بخشی به توزیع زیرساخت ها و امکانات آموزشی 

از دیگر مواردی است که در این نمایشگاه لحاظ شده است.
هدف شهرداري مشارکت با مردم است

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد 
در حاش��یه افتتاح هفتمین نمایش��گاه یار مهربان در قالب چهاردهمین 
 هفته از اجرای برنامه » هر هفته با چند افتتاح «، اظهار کرد: این نمایشگاه 
در قالب برنامه های هر هفته با چند افتتاح است چرا که قرار شده رویدادها 

و رخدادهاي فرهنگي را نیز در این برنامه بگنجانیم.
وي تصریح کرد: این نمایش��گاه در دو بخش اهداي کت��اب و اهداي لوازم 
ورزش��ي فعالیت خواهد کرد که اهداي کتاب آن با هدف باال بردن سطح 
مطالعه و تقویت فکر و روح و اهداي لوازم ورزشي آن براي ارتقاي سالمت 

جسم است.
 ش��هردار اصفهان با بیان اینکه اهداي کتاب تمام مدارس را ش��امل شده، 
اما اهداي لوازم ورزشي تنها براي مدارس دولتي است، ادامه داد: یک هزار 

و 300 مدرسه از مدارس هدف در این طرح دخیل هستند.
 وی با بیان اینک��ه اصفه��ان 99 کتابخان��ه دارد که70 م��ورد آن متعلق 
به شهرداري اس��ت، تصریح کرد: حدود80 درصد ش��هروندان اصفهاني 
دسترسي مناس��بی به کتابخانه های ش��هرداري اصفهان دارند، در عین 
حال 16 درصد مساجد شهر اصفهان داراي کتابخانه هستند و در مجموع 
کتابخانه های اصفهان روزانه به طور متوس��ط1400 جلد کتاب، به مردم 

امانت می دهند. 
 جمالی ن��ژاد اضاف��ه ک��رد: از آنجای��ي که مدرس��ه نه��اد بس��یار مهمي 
در ش��کل گیری تربیت دانش آموزان اس��ت،  تالش کردیم در شکل گیری 
آگاهي، تربیت و شخصیت آنان دخیل شده و با توجه به پراکندگي موقعیت 
خانواده ها سعي کردیم شرایطي را فراهم کنیم که تمام قشرها در مدارس 
مختلف بتوانند از این ظرفیت شهرداري و آموزش و پرورش استفاده کنند.

وی در ادامه خیرین اصفهاني را در کشور بی نظیر خواند و از آنها به عنوان 
یکی از میراث های معنوي اصفهان یاد کرد و گفت: تاکنون خیرین شهرساز 

را در اصفهان نداشته ایم اما اخیرا با این عزیزان صحبت کرده ایم تا کارهاي 
مشارکتي را با شهرداري انجام دهند، چرا که سیاست شهرداري اصفهان 

مشارکت با مردم است.
شهردار اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه از سال 
آینده تمام مسائل فرهنگي را به مویرگ های شهر اصفهان پمپاژ می کنیم، 
تصریح کرد: تالش داریم رویدادها و رخدادهاي فرهنگي را از درون سالن ها 
به سطح شهر و کف خیابان ها بکشانیم و با بردن مسائل فرهنگي و ورزشي 

در دل محالت شهر اصفهان، همدلي را بین محالت احیا کنیم.
وی با اش��اره به جمعه بازار کت��اب اصفه��ان تاکید ک��رد: در حال حاضر 
جمعه بازار کتاب در شان این شهر نیست و شهرداری برای بهبود وضعیت 

این بازار مانند عرصه های دیگر ورود پیدا می کند.
نمایشگاه یار مهربان دانش آموزان را با کتاب و کتاب خوانى آشتى 

مى دهد
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اقدام شهرداری اصفهان 
در برگزاری نمایشگاه یار مهربان کار بزرگی است و می تواند بستر خوبی را 
برای رشد کتاب و کتاب خوانی فراهم کند و دانش آموزان را با کتاب آشتی 
دهد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، محمدحسن 
قائدیها در حاش��یه افتت��اح هفتمین نمایش��گاه یار مهربان ک��ه در قالب 
چهاردهمین هفته از اجرای برنامه » هر هفته با چند افتتاح « برگزار شد، 
اظهار کرد: برگزاری چنین نمایش��گاه هایی در سطح ش��هر و استان، نشر 

فرهنگ کتاب و کتاب خوانی را به همراه دارد.

وی افزود: برگزاری مس��ابقات متنوع و نمایش��گاه های کت��اب در فصول 
مختلف سال، برپایی فروش��گاه های کتاب، تجهیز و توسعه کتابخانه های 
 مدارس و راه ان��دازی کتابخانه ه��ای ویژه کالس درس ک��ه در هر کالس 
یک کتابخانه وجود داشته باشد، در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد 

و سرمایه گذاری خوبی در این زمینه انجام شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه برنامه های این 
 اداره برای تعطالت نوروز دانش آم��وزان بیان کرد: در تعطیالت عید نوروز 
چند کار وی��ژه برای دانش آم��وزان در نظر گرفته ش��ده که یک��ی از آنها 
پایگاه های نوروزی است، همچنین در کنار ستادهای اسکان، نمایشگاه های 
فرهنگی برای دانش آموزان طراحی می ش��ود. وی ادامه داد: در ستادهای 
اس��کان فرهنگیان نیز برای کوکان و نوجوانان نمایشگاه متنوع کتاب برپا 
ش��ود تا دانش آموزانی که مهمان اصفهان هس��تند از آنها استفاده کنند.

تجليل ویژه از شهرداری اصفهان
قائدیها ضمن قدردانی از شهرداری اصفهان برای برپایی هفتمین نمایشگاه 
یار مهربان اضافه کرد: این کار بسیار ارزش��مند است و جا دارد از شهردار 

اصفهان برای توجه به فرهنگ کتاب و کتاب خوانی قدردانی کنم.
 وی با اش��اره به اینکه توج��ه به مس��ائل فرهنگی به ویژه ح��وزه کتاب و 
کتاب خوانی تنها مربوط به آموزش و پرورش نیس��ت و تمام دستگاه های 
اجرایی در آن وظایف��ی دارند، گفت: اق��دام ش��هرداری در برگزاری این 
نمایشگاه کار بزرگی است و می تواند بستر خوبی را برای افزایش رشد کتاب 

و کتاب خوانی فراهم کند و دانش آموزان را با کتاب آشتی دهد.

با هدف غنى سازی کتابخانه های مدارس اصفهان؛

هفتمین نمایشگاه یار مهربان آغاز به کار کرد
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