
پیرو اطالعیه منتشره در روزنامه اصفهان زیبا به شماره 2561 مورخ 94/10/22 نظر به اینکه قسمتی از 
یک قطعه زمین به پالک ثبتی 12/270/1 بخش 14 ثبت اصفهان به کد نوسازی 21-11134 متعلق به 
خانم سکینه کدخدائی در طرح خیابان صاحب روضات قرار گرفته و هیات کارشناسان رسمی دادگستری 
ضمن بازدید از محل نسبت به ارزیابی آن اقدام و نظریه مورخ 94/09/18 را صادر نموده اند. لذا با توجه به 
ضرورت اجرای طرح و برابرماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای طرحهای 
عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17، بدینوسیله به نامبرده باال یا ورثه ایشان و کلیه 
مدعیان احتمالی ابالغ می گردد حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از نشر این آگهی جهت انجام معامله 
طبق نظریه کارشناسی به شهرداری منطقه یک واقع در خیابان صائب – جنب پل مارنان مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

اطالعیه منطقه یک شهرداری اصفهان 

  شهرداری منطقه یک اصفهان 

)نوبت دوم(

نظر به اینکه یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5293 بخش دو ثبت اصفهان به کد نوسازی 11272-69 
متعلق به آقایان میرزا اسداله معینی، ابوالقاسم اربابیان و وجیهه خانم معینی یا ورثه هر یک از ایشان در 
طرح مجموعه فرهنگی قرار دارد و هیات کارشناسان رسمی دادگستری ضمن بازدید از محل نسبت 
به ارزیابی آن اقدام و نظریه مورخ 94/11/24 را صادر نمــوده اند. لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح و 
برابر ماده 8 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و 
نظامی دولت مصوب 1358/11/17، بدینوسیله به نامبردگان فوق و کلیه مدعیان احتمالی ابالغ می 
گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی جهت انجام معامله طبق نظریه کارشناسی به 

شهرداری منطقه یک واقع در خیابان صائب – جنب پل مارنان مراجعه نمایند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

اطالعیه منطقه یک شهرداری اصفهان 

  شهرداری منطقه یک اصفهان 
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ریاست جمهوری:

ملت، نخواهد گذاشت 
کالم رهبری روی زمین بماند
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تیم فوتبال پرســپولیس این روزها در دقایق پایانی 
خیلی راحت گل می خورد تا شانس های این تیم برای 

رسیدن به صدر جدول یکی پس از دیگری...

میثم کیان و رهام بحیرایی به ســراغ مسائلی چون 
ارتباط هنرمند تئاتر اصفهانی با جامعه پیرامونش و 

بی تفاوتی اصفهانی ها...

چند همسری یکی از مرزهای دنیای کهن و دنیای 
تغییر یافته کنونی اســت، ترجیهات موجوددر این 

زمینه همراه با سکون گذشته دفن شده است...

 ناکامی بعد از وقت های قانونی!

رنج شکستن سنگی
 با نوک خودکار

چند همسری در اسالم؛
 قساوت یا عدالت؟ 

دبیر نهمین گردهمایی راهنمایان تور؛

گردهمایی راهنمایان تور کشور در اصفهان 
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معاون کل ســازمان توســعه تجارت و مشاور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گردشگری ما 
نیازمند خانه تکانی اســت، افزود: امروز، تراز تجاری 

گردشگری ما منفی است.
 محمدرضــا مودودی در نشســت خبــری نهمین 
گردهمایی راهنمایان گردشــگری سراسر ایران در 
اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان نمادی از شهرهای 
گردشگری کشور است، اظهار کرد: 6 درصد از سبد 
صادراتی جهان معادل 1500 میلیارد دالر به صنعت 

گردشگری اختصاص دارد.
وی افزود: متاسفانه کشور ما با وجودی که یک کشور 
بزرگ در حوزه گردشگری اســت، اما اعداد و ارقام 
بسیار کوچکی را در این حوزه به خود اختصاص داده 
است؛ به طوری که تنها 8 میلیارد دالر درآمد ناشی از 

گردشگری داریم.
مشــاور وزیر صنعت، معدن و تجــارت و معاون کل 
سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در حقیقت ایران، 
کشوری اســت که باید چاه های نفت خود را ببندد 
و درهای گردشــگری خود را باز کند، اما متاسفانه 
برعکس عمل کرده و به جای حفظ میراث آیندگان، 

صنعت گردشگری خود را معلق نگه داشته است.
مودودی خاطرنشان کرد: ما حلقه های مرتبط...

مدیرکل مبارزه با قاچــاق کاالهای هدف گفت: در 
صورت تصویب دولت تعرفه واردات پوشــاک سال 
آینده به 55 درصد کاهش می یابد و پوشاک ترکیه 
به دلیل قرارداد تعرفه ترجیحی با 40 درصد کمتر 
از این رقم می توانند وارد کشور شوند. عباس نخعی، 
درمورد راهکارهای ستاد مبارزه با قاچاق کاالی ارز 
برای پیشــگیری از قاچاق پوشاک به عنوان یکی از 
چند کاالی اصلی قاچاق پذیر گفت: می دانیم که در 
حوزه پوشاک 530 تا 550 هزار نفر فعالیت می کنند 
و اگر واردات پوشاک از مبادی قاچاق کنترل نشود 
نتیجه آن جز تعطیلی واحدها و بیکاری نخواهد بود.

 وی با اشاره به اینکه مرکز اصلی برخورد با پوشاک 
 قاچاق در سطح عرضه، مطابق قانون وزارت صنعت

 اســت تاکید کرد: مرکز امور اصناف و بازرگانان در 
زیرمجموعه این وزارتخانه شهریور ماه امسال...

معاون کل سازمان توسعه تجارت در اصفهان:
تراز تجاری گردشگری ایران، 

منفی است

راهکارهای مبارزه با 
قاچاق پوشاک
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خبر

رییس جمهوری گفت: همه کشورهای منطقه چشم به انتخابات 
7 اسفند ایران دوخته اند، ملت ما نخواهد گذاشت کالم رهبری 

روی زمین بماند.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در گردهمایی کارگران 
و آینده اقتصاد ایران اف��زود: صف های طوالنی تر و مش��ارکت 
گس��ترده تر پای صندوق های آرا راه را برای رون��ق اقتصادی، 

جذب سرمایه و فعالیت و اشتغال جوانان ما فراهم خواهد کرد.
رییس جمهوری اظهار داش��ت: امیدوارم وزارت کشور و شورای 
نگهبان زمان الزم را برای رای مردم تا هر زمانی که طول بکشد 
در نظر بگیرد؛ بدانید که همه چشم ها به ایران دوخته شده است.

رییس جمهوری ادام��ه داد: امروز در آس��تانه انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی و خب��رگان رهب��ری هس��تیم. از همه ملت 
 ایران، کارگران، بانوان، مردان، جوانان و از روس��تایی و ش��هری 
می خواهیم هفت اس��فند پای صندوق آرا باش��یم و کس��انی را 
انتخاب کنیم که دغدغه آنها رونق اقتصادی و اش��تغال جوانان 

است.
روحانی افزود: باید کس��انی را انتخاب کنیم که در فکر صادرات 
و رشد صادرات غیرنفتی هستند. باید کس��انی را انتخاب کنیم 
که به فکر رش��د اقتصادی این کش��ور و دارای ق��درت مبارزه با 
رکود باش��ند. به تعبیر رهبر معظم انقالب آنهایی را که دلبسته 
انقالب و دلباخته ملت بوده و از توطئه های دشمن آگاه هستند، 

انتخاب کنیم. 
نمایندگانی را انتخاب کنیم که ریل گذار پیشرفت و 

تعالی باشند
وی ادامه داد: ملت م��ا در کن��ار رهبر معظم انق��الب، دولت و 
مسئوالن در س��ال همدلی، همزبانی، همفکری، همکاری و در 

سال هم رأیی کنار صندوق آرا می رویم.
رییس جمهوری اضافه کرد: به هر میزان اتحاد بیش��تر باش��د، 
ش��رایط بهتری را برای پیشرفت کش��ور داریم. ما می خواهیم 
نمایندگانی را انتخاب کنیم که به تعبیر رهبری ریل گذار برای 

حرکت دولت و نظام به سمت پیشرفت و تعالی باشند.
روحانی تصریح کرد: می خواهیم نمایندگانی را انتخاب کنیم که 
دغدغه آنها منافع و مصالح ملی است. می خواهیم برای مجلس 
 خب��رگان نمایندگانی را انتخ��اب کنیم که بتوانند در ش��رایط 
روز مبادا، بهترین فرد را برای رهبری این کشور و نظام برگزیند. 
رهبری که دارای آن همه مس��ئولیت سنگین برای ملت ایران و 

امت اسالمی است.
وی ادامه داد: مردم عزیز ایران، باید قدر این کشور، نعمت های 
مادی و معنوی، امنیت این س��رزمین، رهبری و انس��جام آن را 
بدانیم و اگر در ش��رایطی که به وجود آمده همه تالش خود را با 
امید به آینده به کار گیریم کش��ور را در مسیر تعالی و پیشرفت 

قرار خواهیم داد.
رییس دول��ت یازدهم تاکید کرد: همه آنچه که امروز به دس��ت 
آمده، با مشارکت و حضور مردم بوده است. اگر مذاکره کنندگان 
به عنوان نماین��دگان ملت ایران توانس��تند در برابر قدرت های 
بزرگ اهداف ملی را تحقق بخشند، به خاطر پشتوانه ملت غیور 

و حمایت های رهبر معظم انقالب بود.
روحانی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند صاحب این 

کشور ملت عزیز ایران است. شما صاحب این سرزمین هستید. 
دولت و نظام متعلق به شماس��ت و جمهوری اسالمی، مجالس 
گذشته و دولت با رأی شما ایجاد شده و رهبری با رأی شما پرچم 

کشور اسالم را به دوش گرفته است.
نیاز به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم

رییس جمهوری تصریح کرد: کشور و انتخابات از آن ملت ایران 
است. ما نیازی به نصیحت هیچ غیرایرانی نداریم. مردم ما آگاه و 

بیدارند و مصالح خودشان را به خوبی تشیخص می دهند.
 روحانی اظهار داش��ت: مردم ای��ران بهترین ه��ا را در انتخابات 
برمی گزینند؛ یا افرادی که مس��تقیم می شناس��ند یا توس��ط 
شخصیت ها، احزاب، گروه ها و تش��کل هایی که به آنها اعتماد 

دارند پای صندوق آرا می روند.
وی گفت: از همه درخواست می کنم روز هفت اسفند روز نشاط 
باشد. مردم در تهران باید 30 نماینده مجلس شورای اسالمی و 
16 نماینده برای خبرگان رهبری را در برگه های رأی بنویسند. 
 این نخس��تین بار اس��ت که این دو انتخابات در ی��ک روز انجام 

می شود.
مسابقه برای نزدیک شدن به ایران

رییس جمهوری گفت: با به فرجام رسیدن برجام در حدود 30 
ماه تالش و کوش��ش مذاکره کنندگان شجاع، عالم و توانمند ما 

در برابر قدرت های جهان، امروز راه برای فعالیت باز شده است. 
روحانی تصریح ک��رد: آنچه که در برجام انجام ش��د این بود که 
زمینه برای فعالی��ت هموار و دیوارهای نابجا برداش��ته ش��ود، 
امروز نوبت ش��ما کارگران و کارآفرینان است. امروز روزی است 
که باید همه دس��ت به دس��ت هم دهیم و گام دوم و برجام دوم 

را آغاز کنیم.
وی با بیان اینکه کشور ما نیاز به رونق اقتصادی، آرامش، وحدت 
و انسجام بیشتر دارد، افزود: همه باید برای اشتغال جوانان فعال 
ش��ویم. نه تنها کارگر ما امنیت برای کار خود داشته باشد بلکه 

نسبت به اشتغال فرزندان خود نیز مطمئن باشد. 
رییس جمهوری با طرح این سوال که برای اینکه در کشور رونق 
اقتصادی ایجاد شود، راه چیس��ت؟ ادامه داد: برای اینکه تولید 
افزایش یابد، مس��یر کدام اس��ت؟ اگر می خواهی��م به صادرات 
غیرنفتی متکی باشیم باید چه کار کنیم؟ آیا راهی جز فعالیت، 

سرمایه گذاری، تکنولوژی و بهره وری وجود دارد؟ 
 روحانی اضاف��ه کرد: بای��د فرصت و فض��ا ایجاد کنی��م تا همه 
سرمایه های داخلی و خارجی مش��غول فعالیت شود. سرمایه و 
تکنولوژی باید به این کش��ور بیاید تا فض��ای کار و فعالیت برای 

کارگر ایرانی مهیا شود. ما امروز این زمینه را فراهم کرده ایم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه همه باید واقعیت شرایط امروز 

را به خوبی درک کنند، گفت: تهدید به فرصت تبدیل شده است. 
آنچه به ناروا از نام ایران می ترسیدند و برای فاصله گرفتن از ایران 
و ایرانی مسابقه گذاش��ته بودند، امروز برای نزدیک تر شدن به 

ایران و ایرانیان مسابقه گذاشته اند. 
روحانی خاطرنشان کرد: امروز بین کشورهای مختلف برای ورود 
به ایران و سرمایه گذاری، استفاده از متخصصین ایرانی و فعالیت 
و مشارکت با ایرانیان در زمینه تولید، مسابقه به راه افتاده است. 

نفت 147 دالری مشکل اشتغال و رفاه را حل نکرد
وی ادامه داد: دیدیم که نفت بش��که ای 147 دالر در سال های 
قبل، مشکل اشتغال و رفاه این کش��ور را حل نکرد. امروز دولت 
 به جای نفت 147 دالر، کش��ور را با نفت بشکه ای 25 دالر اداره 
می کند، اما در همین ش��رایط هم��ه ملت در س��ال همدلی و 

همزبانی با وحدت در کنار هم قرار گرفته اند. 
رییس دولت تدبیر و امید تاکید کرد: ما می توانیم بدون اتکا به 
نفت و با اتکا ب��ه کار، فعالیت، رونق اقتص��ادی و صادرات کاالی 
غیرنفتی کش��ور را اداره کنیم. ما در ش��رایط سخت اقتصادی و 
قیمت پایین نفت، ش��رایط الزم را برای س��المت مردم در این 
 کشور فراهم کردیم، نگذاشتیم بیماری که به بیمارستان مراجعه 
می کند خرج بیمارس��تان برای او کمرش��کن باشد. همه مردم 
نیازمند این کشور و 11 میلیون حاش��یه نشین را تحت پوشش 

بیمه سالمت قرار دادیم. 
رییس جمه��وری اضافه کرد: ما در بودجه های این س��ه س��ال 
کاری کردیم که افزایش حقوق ساالنه کارگران و کارمندان برای 
نخستین بار از مقدار تورم بیشتر باشد. ما در طول این سه سال 
کاری کردیم که حقوق بازنشس��تگان کارگر ح��دود 65 درصد 

افزایش یابد. 
در شرایط مساوی کار بین زن و مرد تبعیض نباشد

وی خاطرنشان کرد: این دولت همه توان و تالش خود را هم برای 
شاغالن مرد و زن، کارگر و هم برای بازنشستگان و رفاه بیشتر آنها 
به کار خواهد گرفت. در سخنرانی قبل در جمع کارگران به وزیر 
کار گفتم باید تالش کنید حقوق بانوان کارگر ما تضییع نشود و 
در شرایط مساوی کار، بین زنان و مردان تبعیض وجود نداشته 
باشد. روحانی تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که باید با کار و 
تالش، جذب سرمایه و تکنولوژی؛ گشودن دروازه های صادرات 
کاالهای ایرانی و اقتصاد، رونق، رشد، توسعه و پیشرفت را شاهد 
باشیم.رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
بسیار خوشحالم که در نخستین روز اسفند، ماه سرنوشت برای 
ما ایرانیان و ماه انتخابات مهم مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان، میهمان عزیزترین قشر جامعه و کارگران عزیز هستم. 
کارگرانی که ب��ار تولید کش��ور از صنعت و کش��اورزی تا حوزه 

سالمت بر دوش آنهاست.
روحانی یادآور ش��د: از آغاز این دولت قرار ما ای��ن بود که همه 
توان و تالش خود را به کار گیریم تا تحریم های ظالمانه از س��ر 
مردم برداشته شده و حقوق مسلم این ملت در عرصه جهانی به 

رسمیت شناخته شود.
وی افزود: قرار ما این بود دولت تالش کند ایران هراسی تبدیل به 
ایران ستایی شود، چهره واقعی مردم ایران برای جهانیان روشن 
گردد تا دروازه صادرات کاالهای ایرانی به روی جهانیان باز شود.

رییس جمهوری گفت: قرار م��ا این بود تا امکان��ات مورد نیاز و 
مواد اولیه بدون پیچ و خم های نابجای تحریم وارد کش��ور شود 
تا جنس��ی ارزان تر و قابل رقابت با تولیدات جهان در این کشور 

تولید شود.
روحانی ادامه داد: ما گفته بودیم تالش می کنیم تا اشتغال برای 
جوانان مهیا شود و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود. این 
وعده دولت به شما بود دولتی که با رای، اراده و حضور شما پای 

صندوق آرا در سال 92 مشروعیت یافت و کار خود را آغاز کرد.
وی اضافه کرد: وعده ما این بود که مشکالت بزرگ از پیش پای 
مردم برداشته شود، ما می خواستیم کاالی ایرانی بدون مشکالت 

موجود تحریم به بازارهای جهانی صادر شود.
رییس جمهوری ادامه داد: بنای ما این بود کشتی هایی که ناچار 
بودند در اسکله کشورهای همسایه پهلو بگیرند و با هزینه بیشتر 
آن کاال وارد ایران شود، بتوانند در بنادر ایران پهلو بگیرند. بنای 
ما این بود تا بیمه گران بین المللی کاالی صادراتی ایران را بیمه 

کنند تا خطر ریسک برای صادر کنندگان از بین برود.
روحانی تصریح کرد: بنای ما این بود که بازار بانک ها به روی ایران 
گشوده شود تا برای خرید مواد اولیه ضروری یا صادرات، به جای 
بانک های معتبر، از خرید واسطه ها و صرافی ها، هزینه گزاف به 

مردم تحمیل نشود.

ریاست جمهوری:

ملت، نخواهد گذاشت کالم رهبری روی زمین بماند

 رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دخالت در انتخابات در یک ملت مستقل، 
آن هم در رأی یک ملت یک تجاوز سهمگین است که باید اعتراض، بازخواست و 

آثارش رفع بشود و گرنه ملت ایران می داند چه گونه آثار آن را رفع کند.
 سردار سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی طی س��خنانی در جمع اساتید و 
دانشجویان دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی اظهار کرد: یک اتفاق بسیار تلخ 
و زننده، توسط انگلیسی ها و آمریکایی ها در جریان انتخابات به وجود آمد. اینکه 
یک بیگانه، یک دش��من خارجی بیاید در انتخابات یک کشور انقالبی، مستقل و 
با حاکمیت مردم ساالرانه اس��المی دخالت بکند، از کاندیدایی حمایت کند و یا 
علیه کاندیدایی نظر بدهد. این یک اقدام بی ش��رمانه، توهین به ملت ایران و ضد 

استقالل و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود: درست است که این اقدام آنها کاری بی ارزش و بی اثر است، اما همین 
که دوباره اس��تعمارگران به خود اجازه بدهند که بیایند و چنین اقدام وقیحانه و 

زشتی انجام دهند، این موجب برافروختن خشم انقالبی ملت ایران خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با دخالت تجاوزگرانه اجانب گفت: 
این دخالت، راهبردهای تجاوزگرانه ای است که از سوی آمریکا و انگلیس نسبت 
به ملت و کشور ایران اتخاذ شده و مقامات کش��ور نباید این را دست کم بگیرند. 
آنهایی که آمری��کا و انگلیس از آنها حمای��ت کردند اگر اعالم برائ��ت از آمریکا 
و انگلیس نکنن��د مجرمند و در آن توهینی که به ایران ش��ده ش��ریکند و آنها با 
اشخاصی که دش��منی و مخالفت می کنند، باید آن اشخاص مورد احترام بیشتر 

ملت ایران قرار بگیرند. امام )ره( برای این مالک تعیین کردند، فرمودند: هرگاه 
دیدید دشمنان از شما تعریف کردند معلوم می شود عیبی در کار است.

عضو ش��ورای عالی امنیت ملی در ادامه با اش��اره به انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی و خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: آمریکا و انگلیس سردمداران جبهه 
کفر، شرک و نفاق و فرماندهان جبهه ش��یطان علیه مسلمین و بشریت هستند. 
نمی توانند که هم سویی با ملت یا بخشی از ملت حتی یک نفر از ملت ایران پیدا 
بکنند و این معنادار اس��ت و اتفاق عمیق و بزرگی است. همه ملت و مسئوالن ما 

باید به آن توجه کنند.
وی تصریح کرد: مسئوالن سیاست خارجی کش��ور باید با این موضوع به شدت 
برخورد کنند و نسبت به دولت های آمریکا و انگلیس اعتراض کنند. این موضوع 

مثل یک مداخله نظامی است.
فیروز آبادی ادام��ه داد: چطور اگر آمری��کا و انگلیس یا هر کش��ور دیگری یک 
مامورش خواسته یا ناخواسته به مرزهای جمهوری اسالمی تجاوز بکند، نیروهای 
مسلح باید به وزارت خارجه اعالم کنند و وزارت امور خارجه از آن کشور توضیح 
بخواهد و به آن کشور اعتراض بکند و آن را دفع کند )مشکلی که پیش آمده( و اگر 

نشد باید با وسیله نظامی آن را دفع کرد. این هم یک تجاوز است.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دخالت در انتخابات در یک ملت مستقل، 
آن هم در رأی یک ملت یک تجاوز سهمگین است که باید اعتراض، بازخواست و 
آثارش رفع بشود و گرنه ملت ایران خودش می داند چه جوری آثار آن را رفع کند.

همزمان با ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه علیه گروه های 
مخالف مس��لح در حلب که با پش��تیبانی هوایی روسیه با 
موفقیت درحال پیشروی است، مذاکرات سیاسی و نظامی 

مسکو با واشنگتن و کشورهای عربی ادامه دارد.
همزمان ب��ا برگزاري مذاک��رات دوجانبه مقام��ات نظامي 
آمری��کا و روس��یه در ژنو، والدیمی��ر پوتین تلفني با ش��اه 
عربستان گفت وگو کرد و س��رگئي الوروف هم با همتایان 
عربي اش. کرملین با اعالم این خبر گفت وگوي تلفني پوتین 
با س��لمان از دعوت رییس جمهور روس��یه از شاه عربستان 
براي سفر به مس��کو خبر داد. قرار بود س��لمان در ماه هاي 
 گذش��ته مهمان روس��یه باش��د، اما این س��فر هنوز انجام

 نشده  است.
محمد وزیردفاع و فرزند سلمان که نایب ولیعهد عربستان 
هم هست، در ماه هاي اخیر 2 بار به مسکو سفر کرده است. 
ورود روسیه به عملیات نظامي در حمایت از دولت سوریه، 
مناس��بات مس��کو و ریاض را وارد مرحله جدیدي کرده و 
اگرچه دو ط��رف همچنان قرارداده��اي نظامي و تجاري با 
هم دارند، اما حضور در 2طرف جبهه جنگ سوریه هم قابل 

انکار نیست.
همزمان وزارت خارجه روس��یه اعالم ک��رد: گردهمایي با 
موضوع همکاري روسیه و اعراب این هفته در مسکو برگزار 
خواهد شد. این همایش در سطح وزراي خارجه این کشورها 

برگزار مي شود.
اما همزمان با رایزني هاي روسیه با کشورهاي عربي درباره 
سوریه، مذاکرات دوجانبه میان روسیه و آمریکا هم در ژنو 

درجریان است. 
پیش از این الوروف تأکید کرده  بود براي دستیابي به راه حل 
در جنگ س��وریه باید میان مسکو و واش��نگتن هماهنگي 

نظامي اطالعاتي وجود داشته باشد. 
در ماه هاي اخیر واشنگتن از هرگونه مذاکره براي انجام این 
هماهنگي خودداري مي کرد. دلیل این خودداري نقش��ي 
بودکه آمریکا ب��راي خود به عنوان فرمان��ده ائتالف جهاني 

علیه داعش قائل بود.
اکنون اما به نظر مي رس��د آمریکا از ای��ن موضع خود کوتاه 
آم��ده و مش��غول هماهنگي نظام��ي اطالعاتي با روس��یه 
است. پیشروي هاي ارتش س��وریه علیه مخالفان مسلح در 
شمال این کشور معادله جنگ سوریه را دچار تغییر جدي 

کرده است. 
همین تغییر در معادله باعث شده که آمریکا پاي میز مذاکره 

با روسیه بنشیند. 
درباره جزییات مذاکرات دو طرف اطالعاتي منتشر نشده، 
اما خبرگزاري رویترز نوش��ت:آمریکا از مس��کو درخواست 
کرده که مناطقي از سوریه را که نیروهاي ویژه آمریکایي در 

آن حضور دارند بمباران نکند.

مذاکرات روسیه 
با آمریکا و اعراب درباره سوریه

فیروزآبادی:

دخالت در انتخابات، تجاوزی سهمگین است

معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه اعتماد به دیپلماسی 
را از دس��تاوردهای توافق هس��ته ای خواندوگفت: توافق 
هسته ای می تواند تاثیر مهمی برروند مشارکت موثر ایران 

درزمینه مبارزه باداعش داشته باشد.
 مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه 
که به منظور برگزاری شش��مین دور گفت وگوهای ایران 
و نروژ به اسلو سفر کرده اس��ت، در نشست فرهیختگان و 
س��فرای خارجی مقیم نروژ در موسس��ه مطالعاتی اسلو، 

سخنرانی کرد.
معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان در این نشست ضمن 

تش��ریح چالش ه��ای موجود در 
 منطق��ه خ��اور میان��ه، تواف��ق 
هس��ته ای و همکاری های ایران 
و ن��روژ، اعتم��اد به دیپلماس��ی 
 را یک��ی از دس��تاوردهای تواف��ق 
هسته ای عنوان کرد و گفت: توافق 
هس��ته ای م��ی تواند تاثی��ر قابل 
توجهی بر روند بحران خاور میانه و 
مشارکت و همکاری موثر ایران در 
زمینه مبارزه با داعش که محصول 
دو مولفه تروریسم و افراطی گرایی 

است، داشته باشد.
 وی تواف��ق هس��ته ای و رف��ع 
تحریم ها را زمینه ای برای گشودن 
مسیر تعامل دوجانبه بین طرفین 

دانست و افزود: در شرایطی که اقتصاد جهانی دچار رکود 
می باش��د، تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران، باعث 
افزایش فشار بر بسیاری از کشورها جهان شد و لذا لغو این 

تحریم ها می تواند به رشد کشورها کمک کند.
تخت روانچی، توافق هس��ته ای ایران با کش��ورها 1+5 را 
الگویی موث��ر برای ح��ل و فصل موضوعات بی��ن المللی 

دانست.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پایان به پرسش های 
پژوهشگران و سفرای مقیم در خصوص مسایل منطقه ای 

و بین المللی پاسخ داد.

پایگاه اینترنت��ی اس��تارت فور در گزارش��ی پیش بینی 
 کرد؛ب��ه زودی قوای نظام��ی ایران در منطق��ه بی رقیب 

خواهد شد.
به گزارش جام جم آنالین ، پایگاه تحلیلی استارت  فور در 
گزارشی تحلیلی نوشت: ایران دارای یکی از بزرگ ترین 
نیروهای نظامی در منطقه خاورمیانه است، اما به واسطه 
چند دهه تحریم اقتص��ادی، لزوما قوی تری��ن ارتش در 

منطقه نیست.
هرچند ایران در س��ال های گذش��ته تحت ش��دیدترین 
تحریم ه��ای اقتصادی بوده اس��ت؛ این کش��ور به لطف 
فناوری و تجهیزات بومی می تواند یک تهدید جدی برای 

رقبای منطقه ای محسوب شود.
 اس��تارت فور در ادامه نوش��ت: حصول توافق هس��ته ای 
 میان ای��ران و کش��ورهای 1+5 در تابس��تان گذش��ته، 
راه را برای لغو تحریم های چند 10 ساله این کشور هموار 

کرد. 
 ایران در این س��ال ها به دلیل تحریم های اعمال ش��ده 
 از س��وی غرب، از ب��ه روز رس��انی تجهی��زات دفاعی و 
 نظام��ی خ��ود بازمان��ده ب��ود، ام��ا ح��اال ای��ن فرصت 
 به وج��ود آمده اس��ت ت��ا ای��ران ب��ا خری��د تجهیزات 
 جدی��د، ب��ه رقی��ب ج��دی ب��رای کش��ورهای مدعی 
منطقه مانند عربس��تان، ترکیه و ام��ارات متحده عربی 

تبدیل شود. 
این کش��ورها میلیاردها دالر صرف خرید پیشرفته ترین 
تجهیزات نظام��ی کرده اند و هریک خ��ود را قدرت برتر 

نظامی در منطقه می داند.

 ای��ران در س��ال های تحری��م، ب��ه وی��ژه از تعوی��ض 
 قطعات و ب��ه روز رس��انی آن دس��ته از تجهیزاتی که از 
 آمریکا و دیگ��ر کش��ورهای غربی خریداری ش��ده بود، 

باز ماند.
 ایران ب��ا کمک بازار س��یاه و تکیه بر دان��ش متخصصان 
 داخلی توانست تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند، 
اما در نهایت مجب��ور به اس��تفاده از تجهی��زات جنگی 
 قدیمی بود ک��ه دیگر در هیچ کش��وری مورد اس��تفاده 

قرار نمی گرفتند.
نی��روی هوایی ایران همچن��ان از جنگنده ه��ای اف 14 
استفاده می کند که سال هاس��ت در دیگر کشورها از رده 

خارج شده است.
لغو تحریم ه��ای اقتصادی ای��ن فرصت را به ای��ران داد 
 ت��ا از منابع جدی��د و قاب��ل اطمینانی تجهی��زات جدید

 دفاعی- نظامی خریداری کند.
روس��یه و چین بزرگ ترین منابع تامین کننده تجهیزات 
نظامی جدید ایران هستند و پیش بینی می شود به زودی 
با ورود نخس��تین محموله های تجهیزات نظامی به ایران 
مانند موش��ک های اس 300 و تانک  ه��ای T-90، توان 

نظامی خود را باال می برد.
 به زودی فاصل��ه میان تجهی��زات مدرن نظام��ی ایران 
 و دیگ��ر کش��ورهای منطق��ه، ک��م و کمت��ر خواه��د 

شد. 
با توجه به ظرفیت باالی ایران برای خرید تجهیزات جدید 
نظامی، پیش بینی می ش��ود ایران قدرت برتر نظامی در 

منطقه شود.

تخت روانچی در موسسه مطالعاتی اسلو:

اعتماد به دیپلماسی یکی از دستاوردهای توافق هسته ای است
پایگاه اینترنتی استارت فور؛

قوای نظامی ایران در منطقه بی رقیب می شود 



خبر خبر 
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عضو شورای عالی کار با اعالم اینکه در نشست شورای عالی کار با حضور ۳ ضلع 
کارگری، کارفرمایی و دولت)کارفرمای بزرگ(، بر سر تعیین هزینه های مربوط 
به سبد معیشت کارگران توافق شده است،  گفت: یکی دیگر از توافقات، جبران 
کاهش قدرت خرید طی ۵ سال است.فرامرز توفیقی  با اشاره به اینکه در نشست 
شورای عالی کار با وجود اینکه شخص وزرای کار، صنعت و اقتصاد دارایی حضور 
 نداشتند، اما نمایندگان خود را فرس��تاده بودند، اظهار داشت: در این نشست 
بر سر چگونگی تعیین هزینه های مربوط به تأمین سبد معیشت خانوار کارگری 

به جمع بندی رسیدند.
وی با بیان اینکه حداقل حقوق دریافتی کارگران با هزینه های مربوط به تأمین 
حداقل های زندگی شکاف بسیاری دارد، افزود: با وجود اینکه فاصله بسیاری 
میان تأمین حداقل های زندگی با دس��تمزد دریافتی کارگران وجود دارد، اما 
انتظار جبران یک باره عقب ماندگی های گذشته را نداریم ولی پیشنهاداتی در 

این باره برای جبران قدرت خرید ارایه شده است.
توفیقی با اشاره به جزییات پیشنهاد ارایه شده برای جبران هزینه های مرتبط با 
قدرت خرید، خاطر نشان کرد: پیشنهاد شد تا در ۵ سال متوالی عالوه بر تصویب 
میزان افزایش ساالنه دستمزد کارگران، عددی معین برای سال های آینده به 
این میزان افزوده شود تا جبران هزینه های کاهش قدرت خرید امکانپذیر باشد.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین توافقات در نشست 
شورای عالی کار تعداد خانوار کارگری بر اساس اعالم مرکز آمار و بانک مرکزی 
ایران اس��ت، تصریح کرد: ارایه آمار از سوی سازمان تأمین اجتماعی به جهت 
وجود مراکز رسمی همچون آمار و بانک مرکزی صحیح نیست و بر همین اساس 

تعداد خانوار کارگری ۳/۵ نفر محاسبه خواهد شد.
وی حداقل کالری دریافتی برای فعالیت های عادی یک ش��خص در طول روز 
را 1800 کالری عنوان کرد و گفت:  این می��زان کالری برای افراد فعال جامعه 
نیست؛ چرا که طبق تحقیقات علمی انجام شده افراد شاغل و با فعالیت های 

بدنی باال باید روزانه 1/۵ برابر 1800 کالری دریافت کنند.
رییس کارگروه مزد و بهره وری با اشاره به اینکه کمیته دستمزد برای بررسی 
دقیق سبد معیش��ت  کارگران نشس��ت دیگری برگزار خواهد کرد، گفت: در 
 این نشس��ت رقم نهایی برای تأمین هزینه های سبد معیش��ت خانوار اعالم 

خواهد شد.

معاون مدیرعامل ایران خودرو گفت: خودروسازان خارجی به درستی 
می دانند که در قراردادها و همکاری های جدید با خودروسازان ایرانی، 

بدون تراز تجاری مثبت نمی توانند موفق شوند.
کیانوش پورمجیب، اظهار داشت: الزمه دستیابی به تراز ارزی مثبت 
در قراردادهای جدید، عالوه بر سرمایه گذاری مستقیم و بلندمدت، 
تمرکز بر توسعه همکاری ها در بخش صادرات خودرو وقطعات است 
و با قرار گرفتن خودروسازان و قطعه سازان ایرانی در زنجیره جهانی 

آنها می توان به این موفقیت دست یافت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تحقق ای��ن اهداف ب��ا تکی��ه ب��ر قراردادهای 
 همکاری مش��ترک و س��رمایه گذاری مس��تقیم طرف های خارجی

 امکان پذیر اس��ت، افزود: در قرارداد جدیدی که بین ایران خودرو و 
شرکت پژو فرانسه منعقد شده این موضوع به طور کامل مدنظر قرار 

گرفته است.
پورمجیب با اشاره به ضرورت هوش��مندی طرف های ایرانی در زمان 
برگزاری س��ومین همایش بین المللی صنعت خودرو در اس��فندماه 
امس��ال، افزود: با توجه به اینکه تاکنون تعداد زیادی از شرکت های 
معتبر خودروسازی و قطعه س��ازی دنیا برای حضور در این رویداد و 
دستیابی به س��هم بازار ایران اعالم آمادگی کرده اند، به طور طبیعی 
طرف های ایرانی در جایگاه باالتری قرار دارن��د و باید از این فرصت 

بهترین استفاده را داشته باشند.
 معاون ایران خودرو در طراحی و توس��عه پالتف��رم و محصول افزود: 
 حت��ی در مذاک��رات آت��ی م��ی ت��وان گام را فرات��ر از بح��ث های 
انتقال تکنول��وژی و یا ص��ادرات برداش��ت و با تکیه ب��ر ظرفیت ها 
 و توانمن��دی های صنعت خ��ودرو ایران و ب��ازار بزرگ کش��ور وارد 
حوزه های جدیدی از مش��ارکت و س��رمایه گذاری با ش��رکت های 

خارجی شد.
سومین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران در 10 و 11 اسفند 
ماه امسال در سالن اجالس س��ران و اولین نمایشگاه توانمندی های 
صنعت خودرو ایران 9 تا 12 اسفندماه س��ال جاری در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

عضو شورای عالی کار  خبر داد:
 توافق جدید سه  جانبه 

برای سبد  معیشت کارگران

معاون مدیرعامل ایران خودرو:
خودروسازان خارجی بدون تراز تجاری 

مثبت در ایران موفق نمی شوند

3

مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف گفت: در صورت 
تصویب دولت تعرفه واردات پوش��اک سال آینده به ۵۵ 
درصد کاهش می یابد و پوش��اک ترکیه به دلیل قرارداد 
تعرفه ترجیحی با ۴0 درصد کمتر از این رقم می توانند 

وارد کشور شوند.
عباس نخع��ی، درم��ورد راهکارهای س��تاد مب��ارزه با 
قاچ��اق کاالی ارز برای پیش��گیری از قاچاق پوش��اک 
به عنوان یک��ی از چند کاالی اصل��ی قاچاق پذیر گفت: 
می دانیم که در حوزه پوش��اک ۵۳0 ت��ا ۵۵0 هزار نفر 
فعالیت می کنند و اگر واردات پوشاک از مبادی قاچاق 
 کنترل نشود نتیجه آن جز تعطیلی واحدها و بیکاری |

نخواهد بود.
 وی با اش��اره به اینکه مرک��ز اصلی برخورد با پوش��اک 
 قاچاق در س��طح عرضه، مطابق قان��ون وزرات صنعت

 اس��ت تاکید کرد: مرکز ام��ور اصن��اف و بازرگانان در 
زیرمجموع��ه ای��ن وزارتخان��ه ش��هریور ماه امس��ال 
بخشنامه ای را ابالغ کرد که تمام نمایندگی های پوشاک 
در ای��ران باید در مرک��ز اصناف بازرگانان ثبت ش��ود و 
 ضمنا مجوزه��ای الزم را ه��م از ش��رکت های خارجی

 بگیرند.
نخعی با بیان اینکه همچنین در طرح کد رهگیری جدید 
)GS1( قرار شده تا پوش��اک، پتو و پارچه مجهز به کد 
رهگیری و شناسنامه کاال شوند تاکید کرد: چه تولیدات 
داخل و چه آنهایی که از مبادی رس��می وارد می شوند 
باید با برچسب های غیرقابل خدشه یا پارچه های نصب 
شده روی کاال مش��خصات کارخانه تولید کننده و مبدا 

را درج کنند.

تش�کیل صندوق برای حمایت از تولید پوشاک و 
منسوجات داخلی

وی در پاسخ به اینکه متاس��فانه فقط در مبادی ورودی 
شاید برای واردات پوشاک قاچاق سخت گیری می شود 
و به راحتی در عرضه این پوش��اک ارایه می شود،گفت: 
آمار واردات پوشاک این را نش��ان می دهد که بخشی از 
این کاال در مغازه ها ارایه می شود، اما قرار است تا افرادی 
که پوش��اک خارجی وارد می کنند در ابتدا کاالی خود 
را ثبت کرده و مس��تندات قانونی و فاکتور رسمی را در 
اختیار داشته باشند تا در مواقع نیاز ارایه کنند. همچنین 
سامانه های فروشگاهی که قرار است در مجلس تصویب 

شود به این مسئله کمک چندانی می کند.
نخعی با اذعان به اینکه در سطح عرضه پوشاک، قاچاق 
وجود دارد خاطر نش��ان کرد: معتقدی��م حتی در تولید 
داخل مزیت هایی برای صادرات پوش��اک داریم، نمونه 
آن تولید کت و شلوار مردانه است که اکنون به اروپا هم 
می رود و می ت��وان در بخش هایی از پوش��اک که مزیت 

نداریم مجوز رسمی بدهیم.
مدیرکل مبارزه با قاچاق س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در پاسخ به اینکه تعرفه باالی واردات در حوزه 
پوشاک چقدر در قاچاق پذیر شدن آن موثر است گفت: 
در دولت دهم تعرفه واردات پوشاک 100 درصد بود که 
در ابتدای این دولت ابت��دا آن را به 200 درصد و دوباره 
به صد درصد رس��اندند. این تعرفه از ابتدای سال 9۴ به 
7۵ رصد رسید و در صورت تصویب دولت تعرفه واردات 

پوشاک برای سال 9۵ ، ۵۵ درصد خواهد شد.
وی به قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه اشاره کرد و گفت: 

از آنجایی که پوشاک نیز در لیست تعرفه ترجیحی بین 
ایران و ترکیه قرار دارد تعرفه واردات پوش��اک از ترکیه 
۴0 درصد تخفیف داش��ته و با این حساب به ۳0 درصد 
می رس��د.نخعی گفت: ب��رای حمای��ت از تولید داخل 
پیش بینی شده تا صندوقی تشکیل شود و از منابع درآمد 

پوشاک از تولید داخل حمایت گردد.
واردات دو میلیارد دالر پوش�اک،چرم و کفش در 

سال 2014
وی به آمار واردات بی رویه محصوالت نس��اجی از جمله 
پوشاک، چرم و کفش از چین به کشور اشاره کرد و گفت: 
در س��ال 201۴ یک میلیارد دالر چرم و کفش از چین 
به ایران صادر شده اس��ت که تنها 8 میلیون دالر از این 
رقم در گمرکات کشور ثبت شده و مابقی ممکن است از 
طریق مناطق آزاد یا کاالی همراه مسافر به مقصد ایران 
آمده باش��د و اینکه چقدر از 992 میلی��ون دالر چرم و 

کفش کاالی قاچاق محسوب می شود مشخص نیست.
به گفت��ه این مس��ئول در س��تاد مبارزه قاچ��اق کاال و 
ارز همچنین طب��ق آمار یک میلی��ارد دالر محصوالت 
نس��اجی از جمله پوشاک از چین در س��ال 201۴ وارد 
ایران ش��ده که ۳1۳ میلیون دالر آن از طریق گمرکات 
رس��می وارد ش��ده و باز مابقی این رق��م یعنی چیزی 
حدود 687 میلی��ون دالر ممکن اس��ت از مناطق آزاد 
 کاالی همراه مس��افر و یا مبادی قاچاق وارد کشور شده 

باشد.
به گزارش فارس، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ابتدای 
س��ال 9۴ گفته بود که 2/۵ میلیارد دالر پوشاک قاچاق 

وارد کشور می شود.

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تش��ریح س��ه عامل 
تاثیرگذار در ح��ذف و توقف عرضه کارتی بنزین، گف��ت: در صورت توقف 
عرضه کارتی بنزین، گازوئیل کماکان با کارت در جایگاه ها، توزیع خواهد 

شد.
سیدناصر سجادی درباره مهم ترین عوامل تاثیر گذار در توقف عرضه کارتی 
و حذف کارت های هوشمند بنزین خودروها، گفت: پس از عرضه تک نرخی 

بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در کشور متوقف شده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ب��ا اعالم اینکه از 
ابتدای س��ال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه س��ال گذشته رشد 
مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده، تصریح کرد: از سوی دیگر، 
گزارش های استخراج شده از اس��تان های مرزی حاکی از آن است که در 
تمامی استان های مرزی رش��د مصرف بنزین به مراتب کمتر از دو درصد 

بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون با کاهش قیمت جهانی بنزین، 
عمال قاچاق این فرآورده نفتی متوقف ش��ده است، اظهار داشت: به عبارت 

دیگر، هم اکنون هیچ گونه جاذبه و انگیزه اقتصادی برای قاچاق بنزین در 
کشور وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین اهداف عرضه کارتی بنزین مقابله با 
قاچاق بوده است، اظهارداشت: از این رو قاچاق بنزین متوقف شده است.

 س��جادی در ادامه از اصالح قیمت بنزی��ن به عنوان یکی دیگ��ر از عوامل 
تاثیر گذار در عرضه کارتی بنزین در کشور یاد کرد و افزود: در طول حدود 
8 سال گذشته تاکنون قیمت بنزین از لیتری 80 و 100 تومان به یک هزار 

تومان افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه در 
مجموع س��ه هدف بزرگ برای عرضه کارتی بنزین تعریف شده بود، گفت: 
مدیریت مصرف، اصالح قیمت ها و مقابله با قاچاق سوخت سه هدف بزرگ 

اجرای این طرح به شمار می رود.
این مقام مسئول با بیان اینکه در طول حدود 8 سال گذشته تاکنون تمامی 
اهداف عرضه کارتی بنزین در کشور محقق شده است، تصریح کرد: از سوی 
دیگر، در شرایط فعلی با توجه به عرضه تک نرخی و حذف سهمیه ها، مردم 
عمال هیچ گونه انگیزه ای برای خرید بنزین با اس��تفاده از کارت هوشمند 

سوخت شخصی خود ندارند.
وی با اعالم اینکه براساس بررس��ی هایی که در سطح جایگاه های سوخت 
انجام شده هم اکنون اکثریت مردم برای خرید بنزین از کارت جایگاه داران 

به جای کارت سوخت شخصی استفاده می کنند، بیان کرد: از این رو ادامه 
عرضه کارتی دستاورد جدیدی ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه بر خالف 
بنزین، عرضه کارتی گازوئیل در جایگاه های سوخت ادامه می یابد، یادآور 
ش��د: هم اکنون قیمت گازوئیل در کش��ور واقعی نشده اس��ت و کماکان 

جذابیت برای قاچاق گازوئیل وجود دارد.
 سجادی در پاس��خ به این پرسش که آیا هزینه های س��رمایه گذاری برای 
راه اندازی س��امانه هوشمند س��وخت بازگشت داده ش��ده است؟ توضیح 
داد: این هزینه در همان 1۵ روز نخس��ت اجرای طرح، بازگشت داده شده 
 و کاهش ش��دید واردات با وجود افزایش س��االنه تع��داد خودروها یکی از 
 مه��م تری��ن دالی��ل بازگش��ت س��رمایه ب��ا اج��رای ای��ن ط��رح

 به شمار می رود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه اجرای طرح پاداش و جریمه برای استفاده 
و یا عدم استفاده از کارت هوش��مند بنزین فعال منتفی است، خاطرنشان 
کرد: با این وجود عرضه کارتی بنزین فعال ادامه می یابد و برای توقف عرضه 

کارتی این فرآورده نفتی باید دولت مصوبات قانونی را صادر و ابالغ کند.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اخیرا در نشس��تی خبری با بیان اینکه وزارت 
نفت به دنبال توقف عرضه کارتی بنزین است، گفته است: برای نهایی کردن 

این موضوع دنبال مذاکره با دولت هستیم.

اعالم دالیل حذف کارت  های بنزین
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مدیرکل مبارزه با قاچاق کاالهای هدف عنوان کرد:

راهکارهای مبارزه با قاچاق پوشاک

طراحی و ساخت سیستم بازیافت 
پساب حوضچه های سرباره 

مانع داخلی احیای روابط بانک ها شرایط»  مالیات صفر«  تولیدکنندگان  ،  از  اول  سال    ۹۵  اعالم   شد
با خارج برداشته می شود

با تالش و کوشش کارکنان 
واح��د س��رباره ش��رکت 
ف��والد مبارک��ه، عملیات 
 طراح��ي و س��اخت سیس��تم بازیافت پس��اب 
حوضچه هاي س��رباره مطابق ب��ا برنامه انجام و 
 عالوه بر کاهش مصرف آب و انرژي، صرفه جویي 
 س��ه و نیم میلیارد ریالي براي ش��رکت حاصل 

شد.
رییس حمل و فرآوري س��رباره با اعالم این خبر 
افزود: مص��رف آب جهت خنک کاري س��رباره 
مذاب درحوضچه هاي س��رباره با مصرف حدود 
۵60/000 متر مکعب در س��ال موجب تحمیل 
هزینه هاي باالیي به شرکت فوالد مبارکه می شد 
که با اجراي این ط��رح ضمن قطع کامل مصرف 
آب صنعتي و کاهش چشمگیر مصرف آب هاي 
برگشتي و همچنین کاهش هزینه هاي جانبي 
و امکان خنک کاري بهتر و تاثیر بر کاهش موارد 
انفجار در حوضچه هاي س��رباره و ب��ه طبع آن 
کاهش آسیب به مکانیزمهاي تخریب و بارگیري 
و سرعت بخشي به عملیات حمل سرباره سرد را 

به همراه داشت.
ایشان با تشریح چگونگي اجراي این پروژه گفت: 
این طرح در قالب کارگروه کاهش مصرف انرژي 
شکل گرفت و پس از مطالعات اولیه، تهیه طرح 
و نقشه مهندسي توسط تیم کارشناسي داخلي و 
مشاوران شرکت فوالد مبارکه صورت پذیرفت و 

با استفاده از پتانسیل هاي داخلي و قراردادهاي 
مربوطه، کلیه مراحل ش��امل طراحي، ساخت و 
راه اندازي پروژه در کمت��ر از 9 ماه با موفقیت به 

پایان رسید.
 رییس حم��ل و ف��رآوري س��رباره با اش��اره به

 صرف��ه جوی��ي حاص��ل از ای��ن پ��روژه گفت: 
 در اج��راي ای��ن ط��رح ب��ه ط��ور مس��تقیم 
صرفه جوی��ي معادل س��ه و نیم میلی��ارد ریال 
حاصل از کاهش هزینه هاي مصرف آب صنعتي 
 براي یک س��ال حاصل ش��د که به ای��ن مقدار، 
صرفه جویي مرب��وط به هزینه ه��اي تحمیلي 
ناش��ي از اختالل در انجام فرآیند حمل سرباره 
کوره هاي قوس و آس��یب به مکانیزم ها و... نیز 

اضافه مي شود.
وي در ادامه یکي دیگر از نتایج اجراي این طرح 
را ایجاد حس خودباوري کارکنان در توانمندي 
جهت انجام اقدامات بزرگ به منظور صرفه جویي 
در مصارف انرژي و مشارکت در انجام طرح هاي 
بزرگ ب��ه صورت درون واح��دي و تقویت حس 

همکاري بین واحدي برشمرد.
ایش��ان در پایان از مدیریت ناحیه حمل و نقل و 
پشتیباني، کارکنان تالشگر واحد حمل و فرآوري 
س��رباره، مهندس��ي کارخانه، انرژي س��یاالت، 
ش��رکت طنین توس��عه اردیب وکلیه نواحي و 
واحدهاي مرتبط جهت دستیابي به این موفقیت 

تشکر و قدرداني کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی گفت: ازابتدای 
س��ال9۵ ب��ه واحده��ای تولی��دی وخدمات��ی 
 تس��هیالت مالیاتی باه��دف افزایش اش��تغال

 داده می شود.
سیدکامل تقوی نژاد با اش��اره به اجرایی شدن 
اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم از ابتدای 
س��ال آینده گف��ت: بر ای��ن اس��اس واحدهای 
تولیدی، معدن��ی و خدماتی ک��ه در زمان بهره 
برداری، دارای بیش از۵0 نفر نیروی کار شاغل 
باش��ند چنانچه در دوره معافیت مالیاتی خود، 
هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال 
قبل، حداق��ل۵0 درصد افزای��ش دهند به ازای 
هر س��ال افزای��ش کارکنان، یک س��ال به دوره 
 برخ��ورداری آنها از ن��رخ صفر مالیات��ی اضافه

 می شود.
وی افزود: تعداد نیروی کار ش��اغل و همچنین 

افزایش اش��تغال نیروی کار در هر واحد با تایید 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ارایه اسناد 
و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی 

کارکنان قابل گواهی می باشد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: در صورتی 
که کارفرما از حجم افزایش۵0 درصدی نیروی 
کار در سال بعد از برخورداری از این تسهیالت، 
بکاهد، مالیات متعلقه در س��الی که نیروی کار، 

کاهش یافته باشد وصول خواهد شد.
وی گفت: بدیهی است در این طرح، بازنشستگی، 
بازخری��د ی��ا اس��تعفای کارکن��ان واحده��ای 
 تولی��دی، کاه��ش نی��روی کاهش محس��وب

 نمی شود.
تقوی نژاد اضافه کرد: ارایه اظهار نامه مالیاتی در 
موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از نرخ صفر 

و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی ما 
در استاندارد IFAS عقب اس��ت، گفت: امیدواریم 
صورت های مال��ی بانک ها از این پ��س طبق فرمت 
جدید ارایه شود که در این صورت مانعی برای احیای 

روابط بین المللی نداریم.
ولی اهلل سیف، در مراس��م رونمایی از مدل مفهومی 
ریل گذاری بانک ه��ا برای نقش آفرین��ی در عرصه 
اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه امیدوارم همه بانک ها 
مجهز به این سیس��تم ش��وند، اظهار داشت: یکی از 
تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اصالح نظام بانکی است. اگر بانک ها 
در عدالت مح��وری و مردمی ب��ودن اقدامات الزم را 
در جهت سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام دهند 
و مطابق با آن جهت گیری به س��مت س��ود بروند به 
 طور حتم می توانیم مدل اقتصاد مقاومتی را اجرایی 

کنیم.

وی با بی��ان اینک��ه اجرای سیاس��ت ه��ای اقتصاد 
مقاومت��ی مح��دود ب��ه دوره تحری��م نیس��ت 
و در پس��اتحریم نی��ز بای��د م��ورد توج��ه ق��رار 
 گی��رد، اف��زود: بای��د از ایج��اد ش��ک و نوس��ان در 
اقتصاد جلوگیری کنیم تا جرأت تصمیم گیری برای 

سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم شود.
 ریی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بی��ان اینک��ه 
 نظ��ام بانک��ی م��ا در اس��تاندارد  IFAS ک��ه 
لملل��ی  ا بی��ن  بانک��داری  در  حسابرس��ی   در 
 رعای��ت می ش��ود عقب اس��ت، گفت: ای��ن موضوع 
در یک ماه گذش��ته مورد بررس��ی قرار گرفته است 
و به ی��ک فرمت مش��خص رس��یده و به سیس��تم 
 بانک��ی اب��الغ کرده ای��م و امیدواری��م صورت های 
 مال��ی بانک ها از این پ��س طبق فرم��ت جدید ارایه 

شود.
س��یف اضافه کرد: در این صورت کسی که مخاطب 
صورت های مالی بانک ها باشد از درجه باالی شفافیت 
اطالعات اطمینان خواهد داشت. در صورت اجرایی 
شدن این موضوع در شرایط پسا تحریم مانعی برای 

احیای روابط بین المللی نداریم.
وی با اشاره به اینکه فعال اش��کاالت از خود سیستم 
بانکی اس��ت، گفت: ای��ن موضوع باید اصالح ش��ود 
به عنوان مثال برای ارتباط بانک ه��ای خارجی اگر 
صورت های مالی منطبق با استانداردهای بین المللی 
باشد مقررات خالصه از نظر آنها رعایت شده و مشکلی 

برای ارتباط با بانک های ایرانی وجود ندارد.

زاینده 
رود
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عکس روز)بوییدن گل ها توسط حیوانات(

دریچه

رییس انجمن متخصصان محیط زیس��ت ایران با اش��اره به 
اینکه با خشکسالی شدیدی در کش��ور روبه رو خواهیم بود، 
اظهار کرد: بهره برداری مدیریت نشده از منابع آب می تواند؛ 

مشکالت جدی را برای کشور به وجود بیاورد.
مجید عباسپور در ارتباط با انواع پدیده خشکسالی و شدت آن 
در کشور گفت: ما معموال یک دوره خشکسالی در کشور داریم 
که هر ۳۰ یا ۳۵ سال بین ۵ سال تا حداکثر ۱۰ سال دچار آن 

می شویم که یک خشکسالی طبیعی است.
وی ادامه داد: اما عالوه بر آن نوع دومی از خشکس��الی نیز در 
کش��ور ما وجود دارد که به مس��ایل طبیعی ارتباطی ندارد و 
به دلیل دخالت انس��ان رخ داده اس��ت و به عدم بهره برداری 

مدیریت شده از منابع آب مربوط می شود.
اکنون به دلیل همین مش��کل منابع آب های زیرزمینی ما در 
وضع مناس��بی قرار ندارند و در برخی مناطق سطح آب های 
زیر زمینی بین ۱/۵ تا ۲ متر و یا در برخی نقاط بیش��تر از این 

مقدار پایین آمده است.
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به اینکه اگر برداش��ت از منابع 
آب های زیرزمینی به نحوه مطلوب انجام نشود، بهای سنگینی 
را در پی خواهد داشت اظهار کرد: این درحالی است که در ۱۰ 
الی ۱۲ سال گذشته کنترل بهره برداری از آب های زیرزمینی 
به خوبی صورت نگرفت و برای نمونه شاهد بودیم که چاه های 

غیرمجاز متعددی در کشور حفر شد.
عباسپور افزود: مشکل سوم ما نیز مس��ئله تغییر اقلیم است، 
درحالی که پیش بینی می کردیم دمای جو کره زمین تا پایان 
قرن ۲۱، ۲ درجه باال می رود؛ اکنون مش��خص شده که این 
اتفاق تا سال ۲۰۴۰ و حتی به گفته برخی کارشناسان سریع تر 

نیز رخ خواهد داد.
 ای��ن مس��ئله الگ��وی ب��ارش و جریان ه��ای اقلیم��ی و 
طوفان های اقیانوسی را تغییر می دهد که تبعات آن به شکل 
پدیده های مختل��ف آب و هوای��ی رخ خواه��د داد؛ همانند 
 پدیده النینو که ش��اهد بودیم امس��ال ش��رق آمریکا را فلج 

کرد.
رییس انجمن متخصصان محیط زیس��ت ایران تصریح کرد: 
بنابراین با توجه به این سه مسئله،اگر گفته شود خشکسالی 
شدیدی در کشور اتفاق می افتد، حرف اشتباهی نیست و اگر 
برنامه ریزی های ما به درس��تی انجام نشود حتما با مشکالت 

بسیار جدی روبه رو خواهیم شد.
وی با تاکید به برخی اش��تباهات مدیریت��ی در حوزه منابع 
آب توضیح داد: برای نمونه ش��اهد هس��تیم که همین عدم 
برنامه ریزی درس��ت، احداث س��د ها روی رودخانه هایی که 
به تاالب ها منتهی می ش��وند و یا ایجاد تونل های انتقال آب 
مشکالت مختلفی را به وجود آورده اس��ت، این در شرایطی 

اس��ت که اگر مدیریت صحیح در منابع آب انجام شود؛ قادر 
خواهیم بود که در برابر این خشکسالی ها مقاومت کنیم.

 عباس��پور گف��ت: مدیری��ت صحی��ح مناب��ع آب در گ��رو 
اقداماتی همچون انجام برنامه های آبخیزداری است که زمانی 
قرار بود در کشور به صورت جدی انجام ش��ود، اما این اتفاق 

نیفتاد. 
همچنین اصالح الگوی کش��ت باید به ص��ورت جدی دنبال 
شود تا ش��اهد نباش��یم که برنج و گندم را در بخش هایی که 
محدودیت منابع داریم، کشت می کنند و یا در اطراف ارومیه 
 به جای انگور، سیب که چند برابر آب مصرف می کند؛ کشت 

می شود.
وی ادامه داد: از ط��رف دیگر بحث آب اکن��ون به یک بحث 
سیاسی بین کشور ها تبدیل ش��ده، برای نمونه شاهد بودیم 
 که وقتی افغانس��تان جلو آب را گرفت،تاالب هامون خشک 

شد.
این متخصص محیط زیس��ت در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر 
بخواهیم به همین روند مدیریت نشده، بهره برداری از منابع 
آب ادامه دهیم  به مش��کل بر م��ی خوریم ،ام��ا نباید گمان 
کنیم که دیگر جای امیدی نیس��ت؛ بلکه اگ��ر از هم اکنون 
 نیز به درستی مس��ئله منابع آب را مدیریت کنیم می توانیم

 بر مشکالت فایق آییم.

رییس انجمن متخصصان محیط زیست :

 وضعیت نامناسب منابع آب، 
 به دلیل بهره برداری مدیریت نشده است

خبر

کارشناسان در مطالعات اخیر خود، این فرض را که ایجاد جنگل های 
 جدید ب��ه محدود ش��دن تغییرات ج��وی کمک می کند زیر س��وال

بردند.
کارشناسان دریافتند در اروپا درختانی که از سال ۱7۵۰ رشد کرده اند 
افزایش گرمای جهانی را موجب شده اند. به اعتقاد آنها، جایگزین کردن 
گونه های برگ  په��ن با درختان مخروطی ش��کل، دلیل کلیدی برای 

پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی بوده است.
درختان مخروطی ش��کل همچون کاج به طور کلی تیره تر هستند و 
نس��بت به گونه هایی از قبیل بلوط حرارت بیش��تری جذب می کند. 
نویس��ندگان این مطالعه معتقدند که نتایج این بررسی بر تالش های 
فعلی برای محدود کردن افزایش دما از طریق کاش��ت انبوه درختان 

تاثیرگذار است.
 به گفته کارشناس��ان از س��ال ۱8۵۰ تاکنون جنگل های اروپا حدود

 ۳86 هزار کیلومتر مربع رشد داشته و اکنون نسبت به پیش از انقالب 
صنعتی، ۱۰ درصد زمین بیشتری را پوشش داده است. هرچند شکل و 
گونه پوشش گیاهی در جنگل های جدید نسبت به آنچه پیش تر بوده 

به طور قابل توجهی متفاوت است.
اقدامات فوری در جهت جنگلزایی راهکار خوبی اس��ت ؛زیرا درختان 
می توانند کربن بیشتری را جذب کنند، اما در این مطالعه تاثیر مثبت 
تمام گونه های درختان کشت ش��ده بر شرایط آب و هوایی هر منطقه 

زیر سوال رفته است.
بازبینی این تیم کارشناسی از تاریخچه مدیریت جنگل ها در اروپا آشکار 
ساخت در جنگل هایی که توسط انس��ان ها مدیریت می شوند نسبت 
به دوره ای که جنگل ها تحت کنت��رل طبیعت بوده اند، کربن کمتری 

جذب می شود.
 همچنین وج��ود تع��داد بیش��تری از درخت های مخروطی ش��کل 
نس��بت ب��ه گونه های��ی ب��ا برگ ه��ای په��ن تاثی��رات ب��ه 
 س��زایی ب��ر می��زان اش��عه خورش��یدی بازت��اب ش��ده ب��ه ج��و 

دارد.

 جایگزینی نامناسب   درختان، 
عامل تشدید گرمای جهانی

بیابان نوادا در ش��رق ایالت کالیفرنی��ا، مکانی غیرعادی برای پی��دا کردن ماهی به 
نظر می رس��د. »دره  مرگ« )Death Valley( در بیابان نوادا یکی از خشک ترین 
و گرم ترین مناطق  آمریکای ش��مالی به حس��اب می آید. این دره زیستگاه طبیعی 
گونه ای از ماهیان »کپوردندان« )Pupfish( است. این ماهی های آبی نقره ای که 
 Devils( »به اندازه  ماهی های قرمز خانگی هس��تند، در چشمه  »سوراخ شیاطین

Hole( زندگی می کنند و در معرض خطر انقراض قرار دارند.
آب چشمه  سوراخ ش��یاطین همیشه در دمای ۳۲ درجه  س��انتیگراد قرار دارد. این 
میزان حرارت اکثر ماهی های دیگر را می کش��د. حفره  زیرزمینی که به یک دریاچه  
زیرزمینی عمیق متصل اس��ت، در س��ال به مدت دو ماه، نور خورش��ید را دریافت 
نمی کند.برخالف این ش��رایط س��خت، دانش��مندان معتقدند که جامعه  کوچکی 
از کپوردندان ها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار س��ال در آنجا زندگ��ی کرده اند. این موجودات 
 سرس��خت، بازماندگان روزهایی هس��تند که دره  م��رگ یک منطق��ه  حاصلخیز 

بود.
حاال شواهد جدید نشان می دهند که ش��اید عمر این ماهی ها بسیار کمتر از چیزی 
باش��د که قبال تصور می ش��د. در یک مطالعه  جدی��د، این نظریه مطرح ش��ده که 
کپوردندان های چشمه  سوراخ شیطان، در واقع بین ۱۰8 تا 8۳۰ سال پیش در این 
غار آبی ساکن شدند. این باعث شد دانشمندان درباره  چگونگی پیدایش این ماهی ها 

تجدیدنظر کنند.
»کریس��توفر مارتین«، سرپرس��ت این مطالعه و یکی از زیست شناس��ان دانشگاه 
کارولینای شمالی می گوید: »برآوردهای جدید ما از سن کم این گونه، آن را به موجود 
جذاب تری تبدیل می کند؛ چرا که نس��بت به دیگر گونه کپوردندان ها ویژگی های 

منحصر به فرد بسیاری دارد.«
کپوردندان ها، در ابتدا در یک دوره مرطوب ب��ه دره مرگ راه یافتند. احتماال زمانی 
که این منطقه با آب به دریاچه ها و رودخانه های نقاط دیگر وصل شد، اما وقتی که 
با خشک شدن آب، آن منطقه به بیابان تبدیل ش��د، کپوردندان ها در چشمه های 
کوچکی منزوی و از هم جدا شدند. کپوردندان های چش��مه های مختلف هم مثل 
فنچ های داروین )گونه هایی از پرن��دگان که در ابتدا توس��ط داروین نمونه برداری 
و ثبت ش��دند(، با گذر زمان و تکامل، ویژگی های مختلفی کسب کرده اند و به یک 
گونه منحصر به فرد تبدیل ش��ده اند. آنها به ندرت با همدیگر ترکیب می شدند؛ این 
اتفاق معموال وقتی رخ می داد که س��یل به طور موقتی چش��مه های مجزا را به هم 

متصل می کرد.
سوراخ شیاطین هم یک چشمه  منزوی و مجزا بوده و جمعیت کپوردندان ها در آنجا 
کم است. از زمانی که نگهداری سوابق رسما از دهه  7۰ میالدی آغاز شد، تعداد آنها 
بین ۳۵ تا ۵۴8 ماهی تخمین زده شده است. براساس نظریه  تکامل، بقای آنها یک 
پدیده  غیرعادی به حساب می آید؛ چرا که چنین جامعه های کوچکی معموال به شدت 
درونزا می شوند و در نهایت از بین می روند. مارتین می گوید: »براساس دانشی که ما 
از ژنتیک حفاظت داریم، جامعه های کوچ��ک از جانوران، قاعدتا نباید بتوانند برای 

مدت طوالنی به بقا ادامه دهند.«
اما اشتباه دانشمندان درباره  عمر کپوردندان های چشمه سوراخ شیاطین این بود که 
برآوردهایشان بر مبنای اتفاقاتی مثل وقوع سیل هایی قرار داشت که آنها را به آنجا 
آورده و تاریخچه  تکاملی آنها را در نظر نگرفته بودند. مارتین و همکارانش این بار به 

سراغ ژنتیک رفتند تا عمر این ماهی ها را تخمین بزنند.
محققان برای اینکه تش��خیص دهن��د کپوردندان ها چه زمانی از همنوعان ش��ان 
جدا شدند، ۱۳ هزار رش��ته  DNA را از ۵6 کپوردندان در حوالی دره مرگ و دیگر 
نقاط جهان، استخراج کردند. آن داده ها به محققان این امکان را داد که شجره نامه 
کپوردندان های ناحیه  مورد نظر را بازس��ازی و زمان پیدای��ش گونه های متفاوت را 

محاسبه کنند.
دانشمندان قبال باور داش��تند که گونه های کپوردندان میلیون ها سال قبل به دره 
مرگ آمدند، اما این بررسی های جدید نشان می دهد که آنها ۱۰ هزار سال پیش در 
این منطقه پیدا شدند، یعنی تقریبا همزمان با آخرین س��یلی که در این دره اتفاق 
افتاد. همچنین براساس این تحقیق، کپوردندان های چشمه  سوراخ شیاطین کمتر 

از هزار سال پیش از دیگر کپوردندان های دره  مرگ جدا شدند.
این یافته ها چندین تحقیق کوچک مقیاس دیگر، حاکی از پیدایش کپوردندان های 
 س��وراخ ش��یاطین در هزار س��ال اخی��ر را تایی��د می کن��د. »کرگ اس��تاک ول« 
)Craig Stockwell(، یکی از زیست شناسان دانشگاه داکوتای شمالی می گوید: 
»ش��باهت یافته های این تحقیقات به همدیگر واقعا جالب توجه است. من معتقدم 
شواهد بسیاری وجود دارد که ثابت می کند این ماهی ها جوان تر از چیزی هستند که 
قبال تصور می شد.« استاک ول در سال ۲۰۱۴ بررسی ژنتیکی مشابهی را در مقیاس 

کوچک تری منتشر کرد.
»شان لما« )Sean Lema(، زیست شناس��ی در دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا که 
نقش��ی در این مطالعه نداشت می گوید: »یکی از مهم ترین س��واالت مربوط به این 
گونه ها که سال ها ذهن ما را درگیر کرده، این است که آنها چگونه به سوراخ شیاطین 
راه یافتند. این تحقیق، تاکنون یکی از بهترین تالش هایی است که برای تشخیص 

علت جدایی این گونه از ماهی ها صورت گرفته است.«
کپوردندان های سوراخ شیاطین برخالف سن کمی که دارند، ویژگی های منحصر به 
فردی کسب کرده اند. آنها نسبت به همنوعان شان کوچک تر بوده و کمتر تهاجمی 
هستند. چشمان بزرگ تری دارند و فلس هایشان تیره تر است؛ بال لگنی که معموال 
در دیگر کپوردندان های بیابانی یافت می شود، در آنها دیده نمی شود. اگر محاسبات 

و ارزیابی های مارتین درست باش��د، ماهی ها این ویژگی ها را طی هزار سال اخیر و 
بر اثر تکامل کسب کرده اند. براس��اس مقیاس زمانی تکاملی، تغییرات این ماهی ها 

بسیار سریع شکل گرفته است.
مارتین می گوید:» من فکر می کنم علت تمایز و شاخص بودن کپوردندان های سوراخ 
شیاطین، ویژگی های منحصر به فرد این زیستگاه باش��د. این چشمه در مقایسه با 
دیگر زیستگاه هایی که در طبیعت یافت می شود، سخت ترین شرایط را برای ماهی ها 
دارد.« ماهی ها روی س��طح بس��یار کوچکی تخم ریزی می کنن��د که کوچک ترین 
زیستگاه برای هر جانور مهر ه داری به حساب می آید. غذا به سختی در این غار تیره و 
تاریک یافت می شود. این محیط زیست چالش برانگیز، کپوردندان ها را تحت فشار 
می گذارد تا به سرعت خودشان را با ش��رایط محیط وفق دهند و تغییر کنند. البته 

مشخص نیست که این تطبیق ها و سازگاری ها تا چه حد مفید هستند.
مارتین تاکید می کند که این یافته ها در مراحل اولیه هستند و باید مطالعات بیشتری 
انجام شود تا اسرار تاریخچه  تکاملی کپوردندان های دره  مرگ برمال شود. به عنوان 
مثال، مشخص نیس��ت که کپوردندان ها دقیقا چگونه در چش��مه  سوراخ شیاطین 
ساکن شدند؛ چرا که سیل آنها را به این چشمه نیاورد. مارتین می گوید: ممکن است 
انسان ها در این موضوع نقش داشته باشند. احتماال بومیان آمریکا از کپوردندان ها 
تغذیه می کردند و بعضی از آنها را به آنجا منتقل می کردند. همچنین شاید پرندگان 
به طور ناآگاهانه تخم این ماهیان را از یک چشمه به چشمه  دیگری منتقل می کردند.

آینده کپوردندان های چشمه   س��وراخ ش��یاطین در هاله ای از ابهام قرار دارد. طی 
سال های اخیر تعداد انگشت شمار آنها کمتر هم شده و دانشمندان درباره  علت آن 
مطمئن نیس��تند، اما در حال حاضر، همچنان به مقاوم��ت ادامه می دهند. مارتین 

می گوید:» وقتی من به این زیستگاه فکر می کنم، متحیر می شوم.«

ماهیانیکهدربیـابانزنـدگیمیکننـد
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خط مقدم سالمت، ناخوش است؛ محیط کار ناامن، حقوق دریافتی پایین، ناوگان فرسوده و تعداد کم 
نیرو، هر روز پرسنل اورژانس کشور را فرسوده ترمی کند و بیماران زیادی را چشم انتظار می گذارد.

خبرهای خوشی از ورود 300 دســتگاه آمبوالنس کمک دار و 500 تویوتا آمبوالنس برای جبران 
کمبودهای موجود در ناوگان اورژانس می رسد، اما... این ناوگان همچنان فرسوده و مستعمل است 
و همین امر کار امدادرسانی را سخت تر می کند. حال جسم و جیب پرسنل اورژانس خوب نیست و 

در انتظار مرهمی از سوی مسئوالن هستند.
شمس اهلل احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن فوریت های پزشکی ایران، با بیان اینکه اورژانس پیش 
بیمارستانی طی 40 سالی که از شروع فعالیت آن می گذرد، مغفول واقع شده است، افزود: بخشی از 
مشکالت شایعی که ما با آن روبه رو هستیم به خاطر شرایط موجود جامعه است؛ به عنوان مثال هنوز 
فرهنگ سازی درستی درباره تماس با اورژانس 115 صورت نگرفته است. همچنین تماس با 115 به 
دلیل بیماری های غیر اورژانس باعث می شود بیشتر بیمارانی که نیازمند هستند، پشت خط بمانند، 

نتوانند خدمت مناسب را دریافت کنند و در نتیجه دچار آسیب می شوند.
وی در تشریح شرایط نامساعد محیط کار در اورژانس پیش بیمارستانی گفت: محیط کار اورژانس 
پیش بیمارستانی تعریف نشده است؛ دو نفر تکنسین با یک آمبوالنس باالی سر مصدومی می روند 
که نمی دانند دقیقا چه اتفاقی برای او افتاده است و از طرف دیگر، کسی به خاطر برخورد بد همراهان 
بیماران و ضرب و شتمی که به خاطر تاخیر در رســیدن اتفاق می افتد، جوابگو نیست و در چنین 

سیستمی همیشه حق با مریض و همراه اوست.
احمدی ادامه داد: به عنوان مثال اخیرا هر دو پای یکی از همکاران ما به خاطر ضربه ای که به پاهایش 
وارد شده، فلج شده و 10 روز است در بیمارستان بستری است. شبکیه چشم یکی دیگر از همکاران 
ما در مشهد به خاطر مشت خوردن دچار خونریزی شــد و بینایی اش را از دست داد. چاقو خوردن، 

حادثه در تصادف، انفجار کپســول اکسیژن و ســوختگی 70 تا 80 درصد هم از مشکالت فیزیکی 
پرستاران اورژانس است.

نیاز اورژانس کشور به 7000 نیرو
وی ادامه داد: در حال حاضر اورژانس پیش بیمارستانی به صورت حرفه ای بالغ بر 7000 نفر نیرو الزم 
دارد تا به کادری تقریبا نرمال برسد. این امکان هم از ما گرفته شده است و مجوز استخدام نداریم. 
پرسنلی که به صورت شرکتی در اورژانس ها کار می کنند هم دریافتی بسیار کمتری نسبت به پرسنل 

رسمی و پیمانی دارند و حقوق شان مورد اجحاف قرار گرفته است.
مصدومانی که بر کف خیابان می مانند!

عضو هیئت مدیره انجمن فوریت های پزشکی کشور به تبعات کمبود نیرو در اورژانس کشور اشاره 
کرد و گفت: وقتی نیروی کافی برای اعزام نداشته باشیم، مصدومین کف خیابان می مانند. مثال اگر 
حادثه ای در حوزه یک پایگاه اورژانس اتفاق  بیفتد، مصدوم را به بیمارســتان انتقال می دهند، اگر 
حادثه دومی نیز اتفاق بیفتد، برای انتقال مصدوم مجبور می شــویم از پرسنل پایگاهی که به شعاع 
چهار - پنج کیلومتر دورتر است، استفاده کنیم. اگر آنها هم ماموریت باشند دیگر نمی شود به بیمار 

خدمت ارایه داد.
وی افزود: اورژانس خط اول سالمت مملکت اســت، ما به عنوان پرسنل اورژانس باالی سر مصدوم 
می رویم، شرایط او را تثبیت می کنیم و به بیمارستان انتقال می دهیم یا اینکه وی را در محل درمان 
می کنیم. اگر این کمبود نیرو جبران نشود به ضرر مصدوم است. اگر مصدومی به خاطر تصادف کف 
خیابان افتاده باشد و نیروی حرفه ای باالی سر او نرود و شرایط او را نرمال نکند و بعد انتقال دهد، 
این کار توسط مردم انجام می شود و در نتیجه ممکن است بیمار دچار آسیب شود و به خاطر انتقال 

نادرست دچار قطع عصب و عضله و عروق گردد.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران خبر داد:

کمک میلیاردی شهرداری تهران به راهور
زبان انگلیسی فرزند ناتنی وزارت

 آموزش وپرورش
پنجشنبه های مدارس در برزخ بی پولی

اخبارکوتاه

پرسه درشهر

خبر

  یک کارشــناس فضای مجازی با بیان اینکه مهــم ترین کارکرد 
شبکه های اجتماعی مهندسی اجتماعی است، گفت: واقعی ترین 

شبکه اجتماعی خانواده است.
ابــوذر منتظرقائم بــا بیــان اینکــه درک صحیحی از اســتفاده 
مؤثــر و مفید با ایــن قبیل رســانه ها نداریــم، اظهار کــرد: این 
مســئله به نخبگان و مدیران مربوط اســت؛ ضمن اینکه مســئله 
فردی مــردم نیز هســت ولی مدیــران باید نســبت ایــن مورد 
 واقعیــت های جامعــه را بشناســند و دربــاره آن تدبیر داشــته 

باشند.
 این کارشــناس فضای مجازی افــزود: نخبگان باید نســبت این 
پدیده ها با جامعه را بشناسند و از متخصصان مطالعات استراتژیک 
کمک بگیرند و متخصصان علوم اجتماعی نباید تبلیغات رسانه ای 

صرف را بشنوند.
منتظــر قائم تصریح کــرد: متاســفانه برخی نهادهای مــا بر این 
استراتژی استوار هســتند که نمی توان کاری کرد. بنابراین وقتی 
 می خواهیم راهــکاری پیدا کنیم بایــد با این مســئله در ارتباط

 باشد.
وی بر لزوم مســتقل فکر کردن درباره ابزارها اشــاره کرد و گفت: 

کارکرد رسانه ها الزاما بازتاب دادن عین واقعیت نیست.
 رســانه ها به عنــوان یک اپراتــور در شــکل دهــی زندگی اثر 
 دارنــد و رویکــردی را تقویــت و رویکــرد دیگــر را تضعیــف 

می کنند.
منتظر قائم تصریح کرد: شــبکه هــای واقعی اجتماعــی آنهایی 
هســتند که از نــام بردنشــان پرهیز مــی کنیم که ســاده ترین 
آنها خانواده اســت. مســجد، محله، مدرســه و... نیز شبکه های 
 اجتماعی هســتند که الزاما به حوزه فنــاوری و اطالعات ارتباط 
ندارد.وی شبکه های اجتماعی مرســوم را در حقیقت شبکه های 
 ضد اجتماعی خواند و افــزود: افرادی که در ایــن محیط ها غرق 
می شــوند رابطه خود را با محیط اجتماعی قطع می کنند و شاهد 

نوعی دوگانگی هستیم. 
منتظرقائم گفت: ما چرا اســیر لفظ اینســتاگرام هستیم؟ آیا واقعا 
ایرانی نمی تواند شــکل شــبکه ای ایرانی اســالمی را ایجاد کند؛ 
 البته مــن با بردن زندگی شــخصی روی شــبکه اجتماعی موافق

 نیستم.
وی افزود: مهم ترین ویژگی این شــبکه ها جمع آوری اطالعات و 
مهندسی اجتماعی است. جاسوسی دارای گفتمان نو است و الزما به 

رفتاری موزیانه اطالق نمی شود.
منتظر قائم ادامه داد: در دوره و عصر جنگ نرم طرف مقابل می تواند 
کاری کند از تامین خواسته دشمن لذت ببرید و با مهندسی ذهن، 
ابتدا اقدام به جمع آوری اطالعات می کند و برای موفقیت حتما باید 

این ابزارها را مردمی و دموکراتیک نشان دهند.

واقعی ترین شبکه  اجتماعی 
خانواده است

چند همسری یکی از مرزهای دنیای کهن و دنیای تغییر 
یافته کنونی است، ترجیهات موجوددر این زمینه همراه 
با سکون گذشته دفن شــده است و زنده نگه داشتن آن 
حداقل با توجیهات گذشــته مقدور نیســت. سعادت و 
خوشبختی زناشــویی در گرو صفا، صمیمیت، گذشت، 

فداکاری، وحدت و یگانگی است .
اگرچه چند همسری مردان به شرط تمکن مالی و رعایت 
عدالت بین همسران، براساس شرع اسالم مجاز شناخته 
شــده، اما با تصویب قانون حمایت از خانواده در ســال 
1353، چند همسری ممنوع شد مگر با رضایت همسر 
اول و اجازه دادگاه؛ حتی اگر همسر اول هم راضی باشد 

اما دادگاه اجازه ندهد، مرد اجازه ازدواج دوم را ندارد.
قانون مصوب سال 1353 پس از انقالب اسالمی از سوی 

شورای نگهبان خالف شرع دانســته نشد و به قوت 
خود باقی ماند.

اما همزمان با بررســی قانون جدیــد حمایت از 
خانواده در سال 91، عده ای در تالش بودند شرط 
رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف 

کنند تا مسیر برای ازدواج دوباره هموارتر شود.
البتــه این بــار وقتی در مــاده 23 الیحــه مصوب، 
نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، 
شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خالف شرع 

دانست.
رفت و آمدهای الیحه حمایت از خانواده بین مجلس و 

شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده 23 جنجالی 
در این قانون منجر شد تا همان قانون سال 1353 
در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند، اما مردان در 

چه صورتی می توانند تجدید فراش کنند؟
سابقه چند همسری در اسالم

اگر تا پیش از اسالم، چند همسری بدون محدودیت 
بود، اسالم آن را به چهار مورد محدود کرد. ضمن اینکه 

ازدواج با دو خواهر نیز ممنوع شد.
عالوه بر این اسالم، با قید »رعایت عدالت« بین همسران، 
محدودیت جدیدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه 
خداوند در آیه 129 سوره مبارکه نساء می فرماید :هرگز 
نمی توانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق 
این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما 
به ســوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به 

صورت بالتکلیف و رها شده درآورید.
بر همین اساس نیز در متون فقهی آمده است که مردان 
دارای چند همسر، واجب است هر چهار شب یک بار را 

نزد همسر خود بروند و بیش از چهار ماه نیز نباید بودن 
در کنار همسران خود را ترک کنند و رعایت این موارد از 

شروط عدالت میان همسران است.
شرایط ازدواج دوم در قانون

اگرچه در فقه اســالمی محدودیتی برای ازدواج مجدد 
تا چهار همســر، برای مردان دیده نشــده، اما در سال 
53 و با تصویب ماده 16 قانــون حمایت از خانواده، این 
موضوع به کلی دگرگون شــد. به طوری که قانون، اصل 
را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قــرار داده و مقرر 
کرده است: »مرد نمی تواند با داشــتن زن، همسر دوم 
اختیار کنــد مگر در این موارد: 1ـ رضایت همســر اول 
2ـ عدم قدرت همســر اول به ایفای وظایف زناشــویی 

3- عدم تمکین زن از شــوهر 4ـ ابتــالی زن به جنون 
یا امراض صعب العــالج 5ـ  محکومیــت زن به حبس 
 بیش از شــش ماه 6-  ابتالی زن به هر گونه اعتیاد مضر 
 7ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 8ـ  عقیم بودن زن 

9ـ مفقوداالثر شدن زن
در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح 
شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر 
می رسد، اما اگر زن مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، 
محبوس و مجنون هم نباشــد، بچه دار هم شده باشد، 
در این صورت، تنها راه مــرد برای ازدواج مجدد رضایت 

همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.
البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است 

و اگر دادگاه آن را احراز نکنــد، اجازه ازدواج مجدد را به 
مرد نخواهد داد.

ازدواج بدون سر و صدا
مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر 
اینکه با اجازه دادگاه باشــد و دادن این مجوز از ســوی 

دادگاه در صورت وجود شرایط گفته شده است.
بنابراین مرد بــرای تجدید فراش باید دادخواســتی به 
طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه 

دالیل و علل تقاضای خود را بیان کند.
دادگاه نیز بــا تعیین وقت رســیدگی، یک نســخه از 
دادخواست را برای همسر اول ارســال می کند تا به آن 
پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس 
از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول 
و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین 
همسران، به شــوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد 
و چنانچه مرد شــرایط و اوضاع مالی مســاعدی 
نداشته باشــد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای 
وظایف زناشــویی باشد با درخواســت او مخالفت 

خواهد کرد.
براساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده سردفتران 
ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه به ثبت ازدواج 
مجدد مرد اقدام کنند و بر این اســاس »هر سردفتر 
رســمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا 
حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخالف 
مقررات به ثبت ازدواج اقدام کنــد، به محرومیت و 
مجازات اسالمی از اشــتغال به سردفتری محکوم 

می شود.«
از آنجایی که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز 
به اخذ مجوز دادگاه دارد، بســیاری از مردان 
ترجیح می دهند در خفا و دور از چشم همسر 

اول خود، همسر دوم را فقط عقد شرعی کنند.
در واقع مــردان بدون ثبت رســمی ازدواج، تنها صیغه 
شرعی نکاح را جاری می کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن 
در امان باشند. اگرچه مطابق با ماده 49 قانون حمایت از 
خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی 
بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، 
به جزای نقدی بین 80 تــا 180 میلیون ریال یا حبس 
بین 91 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد،اما بسیاری 
از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی کنند 
یا اقدام به ازدواج موقت می کنند تا دیگر مجبور به ثبت 

رسمی آن نباشند.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران از اختصاص بودجه77میلیارد تومانی 
برای پلیس راهور تهران خبرداد.

مهدی پندار درباره بررسی بودجه پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در 
سال 95 در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: براساس رایزنی های 
انجام شده 77میلیارد تومان بودجه برای پلیس راهنمایی و رانندگی در سال 
آتی در نظر گرفته شده است و این در حالی است که در بودجه سال 94 بودجه 

پلیس راهور 70میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه این کمک برای پرداخت مابه التفاوت اضافه کاری، چاشــت، 
غذا، لباس و... مأموران در نظر گرفته شــده اســت گفت: همچنین در بخش 
اعتبار ســرمایه ای نیز حدود 8 میلیارد تومان برای خرید خودرو و تجهیزات 
پلیس راهور در نظر گرفته شــده اســت که با همکاری معاونت حمل و نقل 
 ترافیک شــهرداری تهران این پول صرف خرید تجهیزات مــورد نیاز خواهد

 شد.
پندار با بیان اینکه این بودجــه باید در صحن علنی به تصویب برســد افزود: 
 سال گذشته با همراهی اعضای شورای شهر و شهرداری شاهد افزایش حدود

 80 درصدی بودجه پلیس راهنمایی و رانندگی در سال 94 بودیم و برای سال 
95 نیز افزایش قانونی 12 درصد را درنظر گرفتیم.

وی افزود: بودجه ســال 94پلیــس راهور پایتخت به صــورت 100درصدی 
تخصیص داده شده است.

 زبان انگلیســی از دوره راهنمایی تا پایان فارغ التحصیلــی به دانش آموزان 
آمــوزش داده می شــود، اما شــلوغی آموزشــگاه های زبان نشــان می دهد 
 کــه تدریس زبــان در نظــام تعلیــم و تربیت موفقیــت چندانی نداشــته 

است.
معلمان و دانش آموزان نسبت به ساعات و نحوه آموزش درس زبان انگلیسی 
انتقادهایی دارند و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نیز در ظاهر این انتقاد را 
وارد می دانند، اما شلوغی آموزشگاه های زبان، نشان می دهد که تدریس زبان 
در نظام تعلیم و تربیت موفقیت چندانی نداشــته است و معدود دانش آموزی 

پیدا می شود که به زبان انگلیسی مسلط باشد.
همین موضوع سبب شد تا آموزش و پرورش پس از 20 سال نسبت به بازنگری 
کتاب زبان انگلیسی اقدام کند و کتاب های مکالمه محور جایگزین کتاب های 
گرامرمحور شوند تا شاید مدارس بتوانند گوی برتری و سبقت را از آموزشگاه ها 
بگیرند و فارغ التحصیالنی باشند که جدا از زبان مادری به یک زبان بین المللی 
نیز تسلط داشته باشند، اما گویا با تغییر ساختار کتاب ها نیز اوضاع یادگیری 
زبان انگلیسی دانش آموزان تفاوتی نسبت به سال های گذشته نکرده است و 

مشکالت بنیادی هنوز وجود دارد.
کم بودن ســاعات تدریس زبان انگلیســی و تراکم باالی کالس های درس از 
عمده ترین انتقادهای معلمان این زبان بین المللی اســت که مانع یادگیری 

دانش آموزان می شود.

تعطیل بودن یا نبودن؛ مســئله این است، مســئله پنجشنبه های 
مدارس ایران. پنجشنبه مدارس از چهار ســال قبل با هزار حرف و 
حدیث تعطیل شــد. مدتی نیز این گونه ماند ولی دولت که دســت 
به دست شد این تعطیلی نیز جامه درید و اندکی تغییر کرد. به این 
ترتیب بیش از2000 مدرسه درکشور دوباره روزهای پنجشنبه را دایر 

کردند. به نام یک روز بدون کیف و کتاب یا یک روز بانشاط...
 دو سال اســت که 2150 مدرسه در کشــور روزهای پنجشنبه را 
صرف فوق برنامه ها می کنند از ورزش و کالس های تقویتی گرفته تا 
بازدیدهای علمی و برنامه های مفرح؛ اما بقیه مدارس )به جز تعدادی 
از مدارس دوره متوسطه دوم که پنجشنبه ها دایر است( تعطیل است 

و درشان بسته.
این بسته بودن از چهار سال قبل همواره محل چالش و بحث بوده، 
یک سویش مســئوالن وزارتخانه و شورای عالی آموزش و پرورش و 

سوی دیگرش مسئوالن آموزش و پرورش دولت قبل.
شــورای عالی آموزش و پرورش حرفش این اســت که »تعطیلی« 
به اشتباه به مصوبه ســال 89 چســبیده و یک جور تفسیر غلط از 
مصوبه ساماندهی زمان آموزش رخ داده؛ در عوض مسئوالن آموزش 
و پرورش دولت قبل معتقد بودند و هســتند که تاکید شورای عالی 
بر ســاماندهی زمان آموزش در پنج روز اول هفتــه دقیقا به معنی 
تعطیل شدن مدارس در روز پنجشنبه است. این تقابل نظرات هنوز 

هم وجود دارد. حتی فراتر از این دو جبهه، به طوری که معلمان که 
بیشترین نفع را از این تعطیلی می برند نیز دو گروه شده اند؛ عده ای 
مخالف تعطیلی و عده ای موافق آن. به نظر می رســد وزارتخانه نیز 

تمایل به دایر بــودن مدارس در روزهای 
پنجشــنبه دارد. البته اجرای آزمایشی 
طرح بازگشــایی در2150 مدرسه در 

750 منطقــه آموزشــی شــاهد 
خوبی بر این تمایل اســت، مازاد 
بر همه اظهارنظرهای مســئوالن 
عالی رتبــه وزارت آمــوزش و 
پرورش که بارهــا گفته اند روز 
پنجشنبه زمانی برای گسترش 
فعالیت های پرورشــی، فوق 
برنامه هــا و تقویــت انگیزه 
و نشــاط در دانش آموزان 
است؛ اینها قطعا خواستار 

احیــای مصوبــه 
ســال 89 شورای 
عالــی آمــوزش و 

پرورش هستند .

چراغ های قرمز مقابل »اورژانس«

پایان ناتمام کابوس های زنانه؛

چند همسری در اسالم؛ قسـاوت یا عـدالـت؟ 



سينما و تئاتر  اخبار روز 

فيلم سينمايى « آمين خواهيم گفت » در سينما سوره اصفهان اكران شد.
پس از خرابى و تعمير نشدن پل ايستگاه تنگ هفت حسن كه مسئول وسيله 
ابتدايى و ساده است كه مى تواند مسافران و كاالها را از روى رودخانه عبور 
ــته كه در قطار محلى  دهد و گرگر نام دارد، قدرت پيدا مى كند. اصغر فرش
دست فروشى مى كند نزديك ترين دوست حسن است شب هايى كه او به 
شهر بر نمى گردد و در محل زندگى حسن واقع در كوپ هاى از قطار سوخته 
اقامت مى كند، موجب اعتراض و محل اختالف حسن با پيرمرد كم حرف 
ــود كه خود را صاحب قطار سوخته  و خشن راه بانى به نام قادرقمى مى ش
ــتگى قادرقمى و انتقال قطار سوخته توسط كارمند  مى داند. حكم بازنشس
اداره راه آهن ناحيه نادر نيرومند به وى ابالغ مى شود. انتقال افراد مختلفى 
كه قصد عبور از رودخانه را دارند در زندگى معمولى و تكرارى حسن باعث 

مسائلى مى شود كه به شناخت بيشتر اواز آد م هاى اطرافش مى شود.
ــينمايى « آمين خواهيم گفت »  ــتان فيلم س اين خالصه اى است از داس
ساخته سامان سالور كه از 1 اسفند ماه در سينما سوره اصفهان به روى پرده 
ــينمايى هنر و تجربه اكران شده  ــت. اين فيلم كه از سوى گروه س رفته اس
ــت. فرزاد حسنى، عليرضا مهران،  در ژانر هنرى اجتماعى ساخته شده اس
آزاده زارعى، محمود نظرعليان، ميسا مولوى، حميد حبيبى فر، ساناز اسدى 

و محمد فصيحى در اين فيلم به ايفاى نقش مى پردازند.

نمايشگاه نقاشى گروه لوتوس در گالرى نگاه نو برگزار مى شود.
ــگاه  مدير گروه هنرى لوتوس با بيان اين مطلب، گفت: در اين نمايش

آثار 25 نفر از دانشجويان من در رشته نقاشى ارائه مى شود.
ــاره به اينكه كارهاى  ــخنانش با اش پيمان شيخ االسالم در ادامه س
ارائه شده در اين نمايشگاه با دو تكنيك پاستل و اكلريك است، گفت: 
ــت، اما غالبا در ارتباط با بهار است كه با  موضوع كارها نيز متنوع اس

رنگ هاى دلنشين و متنوع به منصه ظهور گذاشته شده است.
ــابقه ديرينه اى دارد،  ــادآورى اينكه گروه لوتوس س وى در ادامه با ي
بيان كرد: اين نمايشگاه، يازدهمين نمايشگاهى است كه گروه لوتوس 

در آن به ارائه آثارشان مى پردازند.
شايان ذكر است؛ نمايشگاه نقاشى گروه لوتوس از تاريخ 30 بهمن ماه 
لغايت 5 اسفندماه در محل گالرى نگاه نو برگزار مى شود. همچنين 

ساعت بازديد اين نمايشگاه از ساعت 4/5 تا 8 شب است.

ــگاه  ــت و نهمين دوره نمايش ــى بيس ــران داخل رييس كميته ناش
ــراى برگزارى اين  ــهر آفتاب ب ــازى ش بين المللى كتاب از آماده س
ــوكل صديق افزود:  ــگاه تا 15 فرودين 95 خبر داد. محمد ت نمايش
تمامى مراحل آماده سازى شهر آفتاب براى برگزارى بيست و نهمين 
دوره نمايشگاه بين المللى كتاب تهران با جديت در حال انجام است.
ــهردار تهران نيز به طور مرتب به شهر آفتاب  وى با اشاره به اينكه ش
سركشى مى كند و در جريان روند كار قرار مى گيرد، اظهار داشت: 
ــهر آفتاب به  ــگاه كتاب تهران در ش ــل برگزارى نمايش انتخاب مح
عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است و ما نيز هر گونه همكارى 

در اين زمينه داشته ايم.
صديق با بيان اينكه هزينه آماده سازى شهر آفتاب به عهده شهردارى 
ــگاه كتاب تهران را  ــت، ادامه داد: اما هزينه هاى برگزارى نمايش اس

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى پرداخت مى كند.
ــگاه  ــت و نهمين دوره نمايش ــى بيس ــران داخل رييس كميته ناش
بين المللى كتاب تهران از حضور چشمگير ناشران خارجى خبر داد 
ــته اى صورت گرفته، ناشران خارجى  و گفت: با توجه به توافق هس
ــترى  ــال 94 حضور بيش ــه با س ــگاه كتاب 95 در مقايس در نمايش

خواهند داشت.
صديق افزود: در بيست و هشتمين دوره نمايشگاه بين المللى كتاب 
ــر در قالب دو هزار و400 غرفه شركت كرده و  ــه هزار ناش تهران س
ــروژه مجموعه  ــم افزايش دارد. پ ــت و نهمين دوره اين رق در بيس
نمايشگاهى شهرآفتاب در جنوب شهر تهران در زمينى به مساحت 
ــى (ره) و به فاصله  ــاورت مرقد مطهر امام خمين 138 هكتار در مج
اندكى از فرودگاه امام خمينى (ره) در مسير اتوبان تهران - قم واقع 
ــرقى از طريق اتوبان  شده است. اين مجموعه داراى يك ورودى ش

تهران – قم و يك ورودى از كمربندى شهرآفتاب است.

ــينمايى آدم باش به كارگردانى مجيد جوانمرد در سينما قدس  فيلم س
ــه كارگردانى فيلم هايى  ــت. مجيد جوانمرد ك اصفهان به روى پرده رف
همچون « مار »، « شكار » و « دستمزد »  را در كارنامه خود دارد، براى 
ــت.« آدم باش »  ــاخت فيلمى در ژانر طنز كرده اس اولين بار اقدام به س
ــتان مردى را روايت مى كند كه در برقرارى ارتباط با آدم ها دچار  داس
ــيار خوبى با حيوانات دارد. او سال ها  مشكل است و در عوض تعامل بس
دور از ايران زندگى كرده و حاال كه بازگشته احساس مى كند هيچ يك 

از مردم را نمى شناسد.
اكبر عبدى، امين حيايى، نيوشا ضيغمى، سيروس گرجستانى، مرتضى 
ــراره رنجبر، غزل عبدى و عباس محبوب از جمله بازيگرانى  ضرابى، ش

هستند كه در اين فيلم به ايفاى نقش مى پردازند.

تا 12 اسفند ماه به روى پرده است؛

«آمين خواهيم گفت»  در سينما سوره
تا 5 اسفند برپاست؛

نمايشگـاه گـروه لوتوس 
در گالـرى نگاه نو

براى برگزارى نمايشگاه كتاب؛

شهر آفتاب تا 15 فروردين
به كارگردانى مجيد جوانمرد؛ آماده مى شود

«آدم باش» در سينما قدس اكران شد

به مناسبت اولين سالگرد مرگ زاون قوكاسيان؛

زاون، سينما و ديگر هيچ ...

ــائلى چون ارتباط هنرمند  ميثم كيان و رهام بحيرايى به سراغ مس
ــى اصفهانى ها  ــش و بى تفاوت ــه پيرامون ــا جامع ــر اصفهانى ب تئات

به تئاترهاى شهرشان رفتند.
ــد و رابطه هنرمند  ــه اجتماع با هنرمن در اين مطلب آن دو به رابط
ــى كه در  ــا و اتفاق هاي ــوع رفتاره ــا پرداختند. ن با بقيه هنرمنده
ــد؟  ــوده و بايد چطور باش ــد، تا حاال چطور ب ــر اصفهان مى افت تئات
در تمرين هاى تئاترها هم بيشتر درباره حواشى و بقيه تئاترى ها بحث 

مى شود. اين درست است و اگر نه، درست چيست؟
ايده آلش اين است كه درست نيست ولى باالخره اين اتفاق در همه 
جاى دنيا مى افتد. در همه جا، دو هنرمند همزمان نمى توانند باهم 

كار كنند.
به شرايط اقليمى كارى ندارد؟

درصدش را باال مى برد. شايد دو هنرمند خيلى نتوانند كار هم را تحمل 
كنند و همديگر را نقد مى كنند، اما نبايد اين طورى باشد.

آيا اين به فضاى حرفه اى كار آسيب مى زند؟
ــى افتد. البته  ــه االن دارد در تئاتر اصفهان م ــيب زده. اتفاقى ك آس
ــتند كه دارند خيلى خوب و دقيق كار مى كنند ولى  آدم هايى هس
ــال  ــرا فالنى اين تعداد كار در س ــى مى گويند چ يك دفعه مى بين
مى سازد؟ در حالى كه اتفاقا خوب است كه كار مى سازد ولى بعدا مى 
ــود درباره كيفيتش هم صحبت كرد و ديد براى مثال در اين پنج  ش
تا كار چه تعداد خوب و چه تعداد بد است. برخى هم دو سال يك بار 
يا سالى يك بار كار مى كنند. بايد ديد آن ها هم از اين تعداد كارشان 
ــتم توليد هر كس يك طور است و بايد  ــت. سيس كدامش خوب اس
ــخصى از كارهايش، چندتايش حرفه اى و خوب و  ديد از تعداد مش
چندتايش بد است. اين اتفاق دارد مى افتد و صدردرصد به تئاتر شهر 

آسيب مى زند.
كيان: ما خيلى نمى خواهيم روى حاشيه ها بحث كنيم، بلكه روى 

راهكار بيرون آمدن از اين قضيه مى خواهيم حرف بزنيم.
ــت و بخش بسيار زيادى  بخش كوچكى از اين كار بحث خود ما اس

ــامل آن گروه  ــت. يك تئاتر فقط ش ــت هنرمندان تئاترى نيس دس
ــط  ــرها بس ــوزه هاى مختلف اسپانس ــه به ح ــت، بلك تئاترى نيس
ــد از آن طرف اتفاق بيفتد  پيدا مى كند، در نتيجه بخش زيادى باي
ــت برود كه به بيراهه  ــهر بايد مسيرش را درس و جريان تئاتر اين ش
ــى اش را هم كه مربوط به ما مى شود، نمى دانم چه كار  نكشد. بخش

مى شود كرد.
ــودن فضاى اجرايى  ــهر و كم ب يكى از علت هايش كوچك بودن ش

نيست؟
ــت. در اين شهر يك  اين تقصير ما نيست. تقصير عوامل ديگرى اس
سالن تخصصى تئاتر نداريم. در فرشچيان كه 5 دقيقه مانده به اجرا 
ــرون كرد. در البى  ــيله هاى برنامه قبلى را بي بايد با ضرب و زور وس
ــتند. اين  ــر آدم در حال غذا خوردن هس آن هم گاه مى بينى30 نف
ــى كند ولى چند  ــت. تاالر هنر تخصصى تر كار م واقعا غم انگيز اس
ــى بيند. فقط خودمانيم  ــود و تئاتر م درصد رهگذر از آنجا رد مى ش
و همه هم را مى شناسيم. كجا ديگر يك مكان ثابت داريم كه بشود 
اتفاق تئاترى در آن بيفتد. اگر چنين فضايى باشد، خواهيد ديد كه 
ــود، به طورى كه كم هم مى آورند  در طول روز چه تعداد اجرا مى ش
ــدوده خودمان  ــاى خارج از مح ــالن را پر كند. كمى فض كه كى س
ــود.  ــده هر كس از حد خود خارج ش ــارهاى بيرونى باعث ش و فش
هر كس تسهيالت را حق خودش مى داند و مى گويد چرا من نبايد 
اين مقدار پول را بگيرم و چرا فالنى بايد بگيرد؟ اگر شرايطى باشد كه 
سالن در اختيار قرار دهند و بگويند هر چقدر فروختى، براى خودت و 
گروهت باشد، شرايط بهتر مى شود. اگر مكان ثابتى براى تئاتر باشد، 
به دليل كوچكى شهر اصفهان بعد از مدتى همه مى دانند آنجا مكانى 
براى تئاتر است. در نتيجه كسانى كه بايد بيايند، مى آيند و بسته به 
كيفيت كار تماشاچى جذب مى شود يا نمى شود، مى توانى نان لياقت 

كار خودت را بخورى.
ــما به عنوان يك هنرمند تئاتر چيست؟  برخورد مردم اصفهان با ش
محترمانه، زننده يا معمولى است؟ و آيا جايگاه مورد نظر تو به عنوان 

يك هنرمند تئاتر را مردم به تو القا مى كنند؟
در ايران هنرمند تئاتر شناخته نمى شود، مگر اين كه در تلويزيون كار 
كند. عده محدودى شما را مى شناسند و با همان ها برخورد دارى ولى 

به عنوان يك هنرمند در سطح شهر شناخته نمى شوى.
ــت بدانند تو تئاترى  نه كه شناخته شوى. در جمع هايى ممكن اس

هستى و كارهايت را هم ديده باشند.
ــه اين اتفاق براى  ــك عده آرزو مى كنند ك دو جور نگاه مى كنند. ي
ــغل نمى دانند و مى گويند  ــان بيفتد. يك عده هم اصال اين را ش ش
تعدادى آدم عالف و بدبخت تئاتر كار مى كنند. عده اى هم به تئاتر 
ــته كار كنند. چهار تا  عالقه مند هستند و آرزو مى كنند در اين رش
ــاس  ــاقى مى كنى ولى احس فيلم ديده اند و فكر مى كنند تو كار ش
ــى  ــژه اى ندارد، چون تئاتر نقش ــر و اهميت وي مى كنم خيلى تاثي
در زندگى آن آدم ها ندارد. شايد براى او اهميت ماست بندى يا نانوايى 
ــد. وقتى تئاتر در زندگى مردم نقشى ندارد، براى  بيشتر از تئاتر باش
شان اهميتى ندارد. چند درصد تئاترهاى اين شهر را خود ما تئاترى 

ها مى بينيم؟
ــت كه  ــت؟ آيا به اين دليل اس چرا نياز به تئاتر ديدن بين مردم نيس
اصفهان به اندازه كافى توسعه پيدا نكرده تا مردش براى تئاتر ديدن 

وقت بگذارند؟
ــه فرهنگى و هم جامعه شناسى دارد.  در ايران اين موضوع هم ريش
ــت و يكى ديگر نياز  ــك پديده اجتماعى نياز اس چرا در جامعه اى ي
ــد. خود ما  ــناس ها درباره اش صحبت كنن ــت؟ بايد جامعه ش نيس
ــت. در شهرى كه  هم مى دانيم كه تئاتر خيلى در جامعه ما نياز نيس
حداقل 4 ميليون نفر جمعيت دارد، چند درصد مردم بايد به ديدن 
تئاتر بيايند تا معلوم شود نياز دارند؟ مدتى ما تصميم داشتيم تئاتر 
خصوصى كار كنيم و از راه بليت فروشى درآمد كسب كنيم. حساب 
ــى آيند. خوش بين ترين مان گفت  كرديم چند نفر به ديدن تئاتر م
ــه هزارم جمعيت اصفهان است. بعد گفتيم  هزار نفر كه اين يك س
ــود.  اگر500 نفر بيايند، با پولى كه فالن ارگان مى دهد، يكى مى ش

ــيدپاش آمد و30 نفر هم نيامدند كار را  ما يك كار توليد كرديم، اس
ــالنى كه40 نفر  ــاچى اجرا مى رفتيم، در س ببينند. گاه با 12 تماش
ــتاديم  ــاى خودمان را تو مى فرس ــش دارد. حتى گاه بچه ه گنجاي

تا سالن پر شود.
ــى نيامد آن  كيان: چندى پيش يك نمايش در موزه خط بود، كس
ــد. يك بار هم يك كالس آنجا برگزار مى شده،  را ببيند و اجرا لغو ش
ــده بودند و عوامل  ــاچى براى ديدن تئاتر از پيربكران آم چند تماش
ــتند، به گروه  آن تئاتر هم اهل پيربكران بودند. آن ها كه كالس داش
ــب اينجا كالس داريم، شما تئاتر  تئاتر و تماشاچى ها گفتند ما امش
ــه بودند، قبول  ــه در اصفهان غريب ــروه تئاتر هم ك را اجرا نكنيد. گ
ــاچى  ــر و 8 نفر تماش ــروه تئات ــع 8 نفرى گ ــد و يك جم مى كنن

به شهرشان برگشته بودند.
ــخه هاى  ــد. از حجم نس ــم مى افت ــراى روزنامه ها ه ــاق ب اين اتف
ــى روزنامه  ــش خيلى كوچكش فروش مى رود. كس روزنامه ها، بخ
ــت.  ــد. اين غم انگيز اس ــا مى دهن ــط به ارگان ه ــى خواند و فق نم
در كشورهاى پيشرفته مردم اشتراك روزنامه دارند ولى چنددرصد ما 

مشترك روزنامه است، در حالى كه خيلى گران هم نيست.
دو دليل براى تئاتر نديدن مردم برشمرديد. يكى جامعه شناسى و يكى 

فرهنگى. دليل فرهنگى را توضيح نداديد.
ــت كه هر خانواده يك سبد  ــى هس كيان: يك بحث جامعه شناس
ــبد فرهنگى  ــه اقالمى را براى آن مى خرد. آيا در س فرهنگى دارد ك

خانواده هاى اصفهان، تئاتر جايگاهى دارد؟
ــه يك ماه را  ــت. وقتى پولى را دريافت مى كنى ك ــاده اس خيلى س
ــيم مى كنى و اگر ته آن چيزى  ــپرى كنى، پول را تقس بايد با آن س
ــتفاده مى كنى.  باقى ماند، براى روزنامه خريدن و كارهاى ديگر اس
ــرى 8 هزار تومان  ــج نفرى به تئاتر بروند، بايد نف اگر يك خانواده پن
ــاب كنى،  ــه كرايه و خوراكى را هم كه حس پول بليت بدهند، هزين
ــك آدم معمولى  ــود. حداقل درآمد ي ــزار تومان مى ش حدود60 ه
ــه  ــت. در واقع طرف بايد درآمد س ــان اس ــزار توم االن روزى 25 ه

ــود، من  ــرايط مهيا ش روزش را بدهد. آيا اين كار را مى كند؟ اگر ش
هزينه هايم را مديريت مى كنم و براى مثال ماهانه20 هزار تومان براى 
برنامه هاى فرهنگى كنار مى گذارم. وقتى جريان پيدا شود، تماشاچى 

خيلى بيشتر مى شود.
اگر بحث مالى را كنار بگذاريم، آيا تئاتر اصفهان چيزى مى گويد كه 

مخاطب عام اصفهانى را جذب كند؟
ــد نياز آن ها برطرف شود، گرچه خيلى  شايد االن خيلى الزم نباش
ــد اين فضا را  ــتيم كه باي ــت ولى االن در مرحله اى هس ضرورى اس
ــت، بياييد ببينيد. بعدا  ــانيم و به مخاطب بگوييم تئاتر هس بشناس
ــذت ببرد يا نه.  ــاس مى كند كه مى تواند از حرف من ل طرف احس
ــته ايم و االن در شرايط معرفى هم نيستيم.  هنوز قدم اول را برنداش
يكى از آشناهاى مان را كه آدم فرهيخته و پولدارى است، به واسطه 
ــتم تئاتر اين قدر  ــم. او گفت اصال نمى دانس اى به ديدن تئاتر بردي
ــى ديگر از  ــود تئاتر مى ديد. يك ــت و اولين بارش ب لذت بخش اس
آشناهاى مان كه دانشجوى دكتراى كشاورزى است، وقتى به ديدن 
ــما كجاييد و چرا بازيگرها  تئاتر آمد، به من گفت من مانده بودم ش
ــط چه كاره  ــد. كارگردان اين وس ــد، مى كنن هر كارى مى خواهن
ــت. اين بحث زدن حرف مورد نظر مخاطب مربوط  ــت و كجا اس اس

به كشورهاى غربى است و اينجا هنوز مطرح نيست.
ــت.  ــاى اصفهان هس ــن تئاترى ه ــت منفى بي ــاى رقاب نوعى فض
ــم، بلكه مى خواهيم بحث كنيم  نمى خواهيم به اين فضا دامن بزني
ــت و گو درباره  ــود. آيا بايد فضاى گف ــه كار بايد كرد تا حل ش كه چ

هر كار بعد از اجرايش فراهم كرد؟
ــت و  ــو در پاتوق تئاتر حوزه هنرى هس كيان: اين فضاى گفت و گ
در آن بعد از نمايشنامه خوانى درباره تئاترهاى در حال اجرا و مشكالت 

تئاتر بحث مى شود.
چند سال پيش جلسه اى گذاشتند و گفتند همه تئاترى ها بيايند. 
ــخصيت وكيل مى گويد اگر كسى  ــقوط » آلبر كامو، يك ش در « س
ــت،  ــالن اتفاق در زندگى من چيس ــد نظرت درباره ف از تو مى پرس
ــى خواهد از او تعريف و  نمى خواهد نظر واقعى ات را بگويى، بلكه م
ــى كه بگويى خيلى خوب  تمجيد كنى و تو بايد آن قدر باهوش باش
ــتيم بعد از هر كار، صادقانه درباره اش  ــت. ما يك بار قرار گذاش اس
ــتان را ديدم كه خوب نبود،  صحبت كنيم. من رفتم كار يكى از دوس
به آن ها گفتم، ولى ناراحت شدند و گفتند اگر تو پشت ما را نگيرى، 
ــد فقط تعريف كنم،  ــد تصميم گرفتم از اين به بع كى مى گيرد؟ بع
ــتم و وقتى بقيه كارم را مى بينند و مى گويند  ولى من تعارفى نيس
ــم، بعدى هايش را بگو،  خيلى خوب بود، مى گويم اين ها را مى دان
ــال اينم كه آن  ــم كارم ضعف دارد، ولى دنب چون خودم هم مى دان
ــتت درد نكند.  ها بهم بگويند، به جاى اين كه بگويند خوب بود، دس
ــت، نه كسانى كه  ــم كه برايم مهم اس ــانى را مى پرس البته نظر كس
با بغض صحبت مى كنند. با همه اين حرف ها با توجه به تمام شرايط، 
حاشيه ها، كم لطفى ها و بى مهرى ها، تعداد آدم هايى كه صادقانه 
و اصولى كار و تالش مى كنند براى تئاتر اين شهر اتفاقى بيفتد، كم 
نيست. در روانشناسى مى گويند اگر يك سنگ بزرگ و يك خودكار 
ــتى، بايد با خودكار آن قدر به آن ضربه بزنى تا شايد بعدها اين  داش
سنگ بشكند. االن قرار نيست سدى شكسسته شود، بلكه قرار است 

شرايطى كه داريم، به سمت بهبودى برود. 

ــيان بزرگ، منتقد  ــت مرگ زاون قوكاس يك سال گذشت. يك سال از درگذش
سينما، مدرس و فيلمساز ايرانى كه براى هميشه سينما را ترك كرد و دوستان و 
شاگردانش را در اين وادى تنها گذاشت، گذشت.  زاون كه به دليل عوارض ناشى 
از سرطان معده به مدت چهار ماه در بيمارستانى در وين تحت درمان بود، ترجيح 
داد اوايل بهمن ماه به ايران بازگردد و آخرين روزهاى باقى مانده از زندگى اش را 

در خانه طى كند.
وى سرانجام نتوانست بيشتر از اين با بيمارى اش دست و پنجه نرم كند و بيمارى 
بر آن غالب كرد تا باالخره در اولين روز سرد اسفند ماه مرگ به استقبال او آمد و او 
را در آغوش خود جاى داد. زاون قوكاسيان كه از چهره هاى برجسته در زمينه نقد 
در سينما بود، شروع عالقه خود به سينما را اين گونه بيان مى كند: « مادرم، خانم 
ــت بود و هفته اى چهار شب به سينما مى رفت.  آدا آتايان در جوانى، سينما دوس
در آن زمان ( يعنى در دهه سى، زاون متولد 1329 است )  در اصفهان سينه كلوبى 
تاسيس شده بود كه فيلم هاى به اصطالح لژى نشان مى داد. از آن پس به سينما 
عالقه مند شدم و مجله هاى سينمايى مى خريدم. تا اين كه در سال 1348 آربى 
اوانسيان براى فيلمبردارى چشمه به اصفهان آمد و من به سر صحنه فيلمبردارى 
ــخصيت آربى بر من تاثيرگذاشت. خود او سينماى برسون را  او رفتم . حضور و ش
ستايش مى كرد . سال هاى50 و51 سينماى آزاد در اصفهان پا گرفت و من فيلم 
در فلق را ساختم كه متاثر از شرايط مسيحى بودن آربى  و برسون بود. » وى سال 
1350 فيلمسازى آماتورى را با فيلم هاى 8 ميليمتري در سينماى آزاد آغاز كرد 

ــينماى آزاد اصفهان بود. از ديگر فعاليت هاى او مى توان  و مدتى نيز سرپرست س
به نشر كتاب هاى سينمايى اشاره كرد. وى به عنوان مدرس در دانشگاه هاى سوره 
تهران و سپهر اصفهان مشغول به تدريس سينما بود. او برخالف رشته تحصيلى اش 
كه شيمى بود در عالم هنر فعاليت كرد كه از جمله فعاليت هاى او مى توان به تاليف 
كتابى درباره فيلم « چشمه » آربى آوانسيان،20 كتاب درباره سينماگران   و كتابى 
با نام « بردى از يادم » درباره لورتا نوشين  اشاره كرد. زاون واقعا عاشق سينما بود 
و در اين مورد اطوار نداشت و زندگى عمومى و خصوصى اش  را وقف عالقه مندى 
به سينما كرده و از اين همه فعاليت و كوشش براى خودش كيسه اى ندوخته بود.

ــتى اين شهر  ــهردار اصفهان از تبديل كارخانه ريس باف به موزه صنايع دس  ش
با همكارى استاندارى اصفهان و راه و شهرسازى خبر داد.

مهدى جمالى نژاد شهردار شهر اصفهان در حاشيه نهمين گردهمايى راهنمايان 
گردشگرى در اصفهان از راه اندازى موزه صنايع دستى در اين شهر خبر داد و افزود: 
ما قرار است با همكارى سازمان ها و نهادهاى ديگر يعنى با كمك راه و شهرسازى 
و همچنين استاندارى اصفهان، كارخانه ريس باف را كه يك بناى تاريخى است، 

به موزه صنايع دستى تبديل كنيم.
به گفته شهردار اصفهان، ميدان عتيق يا ميدان امام على(ع) هم به موزه و بازارچه 
ــود. عالوه بر اين قرار است شهردارى اصفهان  فروش صنايع دستى تبديل مى ش
ــتى  ــهر بازارچه صنايع دس ــد در نقاط مختلف اين ش ــانى كه مى خواهن از كس

داشته باشند، حمايت كند.
ــگرى و صنايع دستى اشاره و بيان كرد:  جمالى نژاد به ضرورت پيوند ميان گردش
ــتى همراه كنيم و  ــگرى را با صنايع دس ــت ما هفته هاى فرهنگى گردش قرار اس
ــهردارى اداره مى شوند در اختيار  فروشگاه هاى زنجيره اى كوثر را كه زير نظر ش

صنعت گران و فروشندگان صنايع دستى قرار دهيم.
شهردار شهر اصفهان در پاسخ به اينكه اين شهر به عنوان شهر خالق صنايع دستى 
ــهردارى اصفهان در اين زمينه چه اقدامات عملى را  ــيده و ش به ثبت جهانى رس
ــهر برتر، يعنى شهرى كه قابل رقابت  انجام داده است، گفت: شهر خالق يعنى ش
با شهرهاى ديگر در حوزه بازارهاى جهانى است و نوآورى و خالقيت در آن ظهور 

و بروز دارد. نخستين اقدام عملى ما به سال گذشته و راه اندازى گردشگرى تجربه 
محور برمى گردد.

ــگرى تجربه محور، گفت: جاذبه هاى اصفهان تنها  جمالى نژاد با اشاره به گردش
به بناها و محوطه هاى تاريخى محدود نمى شود. آداب و رسوم، هنرهاى مردمى، 
ــراث معنوى ناميده  ــان ها و آنچه مي ــن ها و يادم آيين هاى ملى- مذهبى، جش
ــگرى اصفهان است. يك گردشگر وقتى  مى شود نيز در شمار جاذبه هاى گردش
ــجد جامع و  ــر عالى قاپو و مس ــالوه ب ــش مى خواهد ع ــد دل ــهر مى آي به اين ش

ميدان نقش جهان، با صنايع دستى اين شهر و چگونگى توليد آن هم آشنا شود. 

شهردار اصفهان:

موزه صنايع دستى در شهر اصفهان راه اندازى مى شود
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گفت و گوى خودمانى دو هنرمند 
تئاتر اصفهان با صداى بلند؛ 

رنج شكستن سنگى
 با نوك خودكار
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خبرخبر

یک کارشناس مسایل سیاس��ی و استاد دانش��گاه آزاد اسالمی و 
پیام نور گفت:حضور حداکثری مردم در صحنه های مهم کش��ور 
 به وی��ژه در انتخابات، مه��م ترین پش��توانه برای نظام اس��المی 

است.
یزدان جاللی، گفت: هرچقدر مش��ارکت مردم در انتخابات بیشتر 
باش��د، پش��توانه مردمی نظام تقویت و پایه های نظام از استحکام 

بیشتری برخوردار می شود.
وی با اش��اره به اهمی��ت انتخاب��ات در نظام جمهوری اس��المی 
اف��زود: در ط��ول 37 س��ال از انقالب اس��المی ش��اهد برگزاری 
دوره ه��ای متع��دد انتخاب��ات در کش��ور بودی��م و همی��ن امر 
س��بب ش��د ت��ا م��ردم ای��ن نظ��ام و کش��ور را از خود دانس��ته 
 و اراده و رای خ��ود را در تعیی��ن سرنوش��ت کش��ور موث��ر 

بدانند.
جاللی تصریح کرد: برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات هفتم اسفند 
در داخل کشور سبب انسجام و وحدت مردم و گروه های مختلف 
سیاسی می شود و بعد خارجی نیز طرح های و توطئه های دشمن 

را خنثی می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه س��اختار نظام جمهوری اسالمی 
مبتنی بر انتخابات و مشارکت مردمی است، گفت: از باالترین مقام 
تا کوچک ترین مناصب در کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم با 
رای مردم تعیین می شود که این موضوع تجلی گر مردم ساالری 

دینی در کشور است.
جاللی با اش��اره به ویژگی های فرد اصلح در انتخ��اب نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: بی ش��ک افرادی که از سوی 
شورای نگهبان تایید صالحیت شده اند واجد شرایط الزم هستند، 
اما داوطلبانی که از شجاعت و علم الزم برخوردارند و قوه تشخیص 
خوبی دارند و نس��بت به رهب��ری و والیت پای بند هس��تند افراد 

اصلحی برای ورود به مجلس خبرگان به شمار می روند.
وی ادامه داد:دش��من شناس��ی، بیگانه س��تیزی، تعهد به نظام، 
 تخص��ص، عدال��ت مح��وری و ت��الش ب��رای خدمت ب��ه مردم 
 شاخص های انتخاب یک نماینده اصلح در مجلس شورای اسالمی 

است.
به گزارش ایرن��ا، چهارمح��ال و بختی��اری دارای چهار کرس��ی 
نمایندگی در مجلس شورای اس��المی و یک کرسی نمایندگی در 

مجلس خبرگان رهبری است.
برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در چهار حوزه 
انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری 68 نامزد در گردونه رقابت 
حاضر هستند و برای کسب چهار کرسی نمایندگی مجلس تالش 

می کنند. 
همچنین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز سه داوطلب در 

عرصه رقابت حضور دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: ۱۰6 
وقف جدید در 7 شهرستان چهارمحال و بختیاری ثبت شد.

حجت االس��الم مرتضی عزیزی، ب��ا بیان اینک��ه ۱۰6 وقف جدید 
تاکن��ون در اس��تان به ثب��ت رس��یده اس��ت، اظهار داش��ت: در 
شهرس��تان  های ش��هرکرد، بن، اردل و کیار 59 وقف، شهرستان 
بروجن ۱7 وقف، شهرس��تان  ل��ردگان ۱9 وقف و در شهرس��تان 

فارسان ۱۱ وقف جدید به ثبت رسیده است.
وی با اش��اره به طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در س��ال 
جاری افزود: چهارمین سال اجرایی طرح تربیت و حافظان از سوی 
سازمان اوقاف و امور خیریه است که امس��ال 4 هزار و 5۱5 نفر در 
رشته های حفظ جزء 3۰، حفظ جزء 3۰، ۱ و 2، حفظ جزء 5، حفظ 
جزء ۱۰، حفظ جزء ۱5، حفظ جزء 2۰، و حفظ کل ثبت نام کردند.

مدیرکل اوق��اف و ام��ور خیری��ه چهارمح��ال و بختی��اری بیان 
کرد: آزم��ون پایانی این ط��رح اس��فندماه در دو مرحل��ه برگزار 
می ش��ود که از یکم ت��ا هفتم اس��فند آزمون ش��فاهی و در تاریخ 
 ۱3 اس��فندماه همزمان با سراس��ر کش��ور آزمون کتب��ی برگزار 

 می شود.
عزیزی خاطر نش��ان کرد: به افرادی که نمره حد نصاب را کس��ب 
 کنند گواه��ی معتبر حفظ قرآن از س��وی س��ازمان اوق��اف اعطا 

می شود.
وی گفت: س��ازمان اوقاف براساس طرح های س��ازمانی در فصول 
مختلف و براس��اس مناس��بت های مختلف اقدام به اعزام مبلغ به 
اماکن مذهبی و بقاع متبرکه می کند که در مجموع امس��ال ۱57 

مبلغ دینی در سطح استان اعزام شدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
اجرای طرح های مختلف در اس��تان تصریح کرد: در طرح آرامش 
بهاری 24 نفر، طرح یاس نبوی 27 نفر، طرح ضیافت الهی 24 نفر، 
طرح نشاط معنوی 33 نفر و در طرح بصیرت عاشورایی 49 نفر به 

عنوان نفرات برگزیده تجلیل شدند.
عزیزی با اش��اره به سی و هش��تمین دوره مس��ابقات قرآن کریم 
بیان ک��رد: در مرحل��ه شهرس��تانی با ش��رکت بی��ش از 2 هزار 
نفر در رش��ته حفظ ج��زء 5 قرآن، حف��ظ ج��زء ۱۰، حفظ جزء 
2۰ ، حف��ظ کل ق��رآن و قرائ��ت و ترتی��ل برگ��زار و نف��رات اول 
 تا س��وم در هر رش��ته از هر شهرس��تان به مسابقات اس��تانی راه 

یافتند.
وی ادامه داد: نفرات اول هر رش��ته در مرحله استانی به مسابقات 

کشوری که آذر ماه در کرمانشاه برگزار شد اعزام شدند.
عزیزی اف��زود: در مجموع عملی��ات عمرانی ص��ورت پذیرفته در 
اماکن مذهب��ی و بق��اع متبرکه با اعتب��اری بالغ بر ی��ک میلیارد 
 تومان اعتبار انجام و زمینه اش��تغال 2۰۰ نفر را در اس��تان فراهم 

کرده است.

حضور حداکثری مردم در انتخابات 
مهم ترین پشتوانه نظام است

مدیرکل اوقاف استان:

 ۱۰۶ وقف جدید
 در 7 شهرستان ثبت شد

نماینده ول��ی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد تاکید کرد:دشمن به دنبال تضعیف 

جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی است.
،در  نکون��ام  االس��الم محم��د عل��ی    حج��ت 
 خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصالی

 امام خمین��ی )ره( این ش��هر اف��زود:در مرحله اول 
دشمن،به دنبال نفی اساسی شورای نگهبان و وظایف 
آن بود تا بتواند به انقالب اسالمی ضربه وارد کند،اما 

موفق نشد.
به گفته وی،در مرحله دوم ،دش��من به دنبال به زیر 
سوال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و در 

این راه نیز مباحث و شبهه افکنی کرد.
وی گفت:در مرحله سوم،دش��من به دنبال زیر سوال 
بردن وظایف و تصمیمات شورای نگهبان بود تا از این 

طریق بتواند به انقالب اسالمی ضربه بزند.
خطیب نماز جمعه شهرکرد ، به فرمایشات و فرامین 
مق��ام معظم رهب��ری در دیدار اخیرش��ان ب��ا مردم 
آذربایجان شرقی اشاره کرد و تاکید کرد: سخنان مقام 
معظم رهبری بسیار اثر گذار است و سخنان ایشان ، 

تمامی توطئه های دشمنان را خثنی می کند.
نکونام یادآور شد:همان گونه که مقام معظم رهبری 

در دیدار اخیر فرمودند،مجلس��ی که مرعوب آمریکا 
باشد ،باعث بدبختی کشور می شود و باید در برابر نفوذ 

دشمنان ایستادگی کرد.
نماینده ول��ی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری و امام 
جمعه شهرکرد یادآور شد:دشمن به دنبال این است 
که انسان های ضعیف وارد مجلس شوند و انسان های 

ضعیف کسانی هستند که مرعوب آمریکا می شوند.
به گفته وی،مسئله دیگری که دشمن دنبال می کند 
این اس��ت که افرادی که به دنب��ال حاکمیت کردن 
اش��رافیت و دنیا طلبی و راحت طلبی هس��تند،وارد 

مجلس شوند و این یک خطر برای انقالب است.
نکونام اظهار داشت:دش��من می خواهد با حاکمیت 
اشرافیت گرایی و راحت طلبی ،»حسین کشی « کند 
و به انقالب اسالمی از درون ضربه بزند و جلو جریان 

مقاومت را بگیرد.
به گفته وی،اقتصاد مقاومتی برای آبادانی کشور است 
و باید نمایندگان مجلس به این مسئله توجه ویژه ای 
داشته باشند تا اقتدار گشایش محور و اقتدار درونزا در 

کشور تقویت شود.
وی تاکی��د کرد:عده ای به دنبال زدن ریش��ه انقالب 
اس��المی و دین در کشور هستند تا راه ش��هدا و امام 

راحل را تخریب کنند و این افراد همان انس��ان های 
غربگرا هس��تند.خطیب جمع��ه ش��هرکرد،جایگاه 
خبرگان رهبری را بسیار مهم دانست و گفت:خبرگان 
 رهب��ری ،تعیی��ن کنن��ده رهبر اس��ت و رهب��ر نیز 
سیاس��ت گ��ذاری کالن کش��ور را برعه��ده دارد و 
اگر نماین��دگان خبرگان ب��ه غرب گرایش داش��ته 

باشند،انقالب اسالمی به خطا خواهد رفت.
به گفته وی،رادیوهای بیگانه و دش��من به دنبال القا 
خواسته های خود هستند اما همانگونه که مقام معظم 
رهبری تاکید فرمودند،مردم انقالب��ی ایران همواره 
عکس خواسته های دشمن حرکت کرده اند و دشمن 

همیشه ناکام مانده است. 
وی گفت:در مسئله برجام نیز ، دو سال است زحمت 
 کش��یده ش��ده اس��ت، اما آمریکا هنوز اج��ازه ورود 
سرمایه گذاران را به ایران نمی دهد و این رفت و آمدها 
هنوز جواب نداده است و نباید به آمریکا به هیچ وجه 

اعتماد کرد.
ائمه جمعه سراسر چهارمحال و بختیاری مردم را به 
حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفندماه فراخواندند 
و حضور حداکثری مردم در انتخابات را باعث ،خثنی 

شدن توطئه های دشمنان عنوان کردند.

اخبار کوتاه

مدیرکل امورمالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: 35 میلیارد تومان اعتبار 
از محل عوارض ارزش افزوده توسط امور مالیاتی به پروژه های عمرانی و 

آبادانی شهر به شهرداری های استان پرداخت شد.
بهادر بهمنی، با اش��اره به اختصاص اعتبارات مورد نیاز به شهرداری های 
استان اظهار داشت: امور مالیاتی استان در راستای خود اتکایی اقتصاد با 
تکیه بر درآمدهای مالیاتی و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات 

مؤثری انجام داده است.
وی افزود: در ای��ن زمینه ام��ور مالیاتی با تأمین 85 درص��د درآمدهای 
عموم��ی و واری��ز 35 میلی��ارد توم��ان اعتب��ار از محل ع��وارض ارزش 
افزوده جهت عمران و آبادانی ش��هری به حساب ش��هرداری ها گام های 
 بلن��دی در جهت ش��کوفایی و خ��ود اتکایی اقتصاد اس��تان برداش��ته 

است.
مدی��رکل امورمالیات��ی چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان ک��رد: اجرای 
صحی��ح قوانی��ن و مق��ررات و وص��ول درآمده��ای مالیات��ی ک��ه از 
اثرگذارتری��ن مناب��ع درآمده��ای دول��ت ب��رای جب��ران هزینه ه��ای 
عمومی کش��ور و باالنس کردن بودجه های س��نواتی و قطع وابس��تگی 
 به درآمدهای نفت��ی اس��ت از اولویت ه��ای کاری امورمالیاتی اس��تان 

می باشد.
بهمنی با اشاره به پرداخت مالیات ها در استان تصریح کرد: مالیات ها در 

استان به صورت ۱۰۰ درصد توسط افراد پرداخت شده است.

وی با اش��اره به اجرای موفقی��ت آمیز ط��رح جامع مالیاتی در اس��تان 
گفت: اجرای طرح مالیاتی در اس��تان مطلوب ارزیابی ش��ده، به گونه ای 
که در اجرای فاز نخس��ت که طرح تغیی��ر فضای فیزیک��ی ادارات بوده 
 اس��ت ادارات ام��ور مالیات��ی در اس��تان 95 درصد پیش��رفت فیزیکی 

داشته اند.
مدیرکل امورمالیاتی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: در راستای 
اجرای این طرح ادارات امورمالیاتی شهرس��تان های فارس��ان، بروجن، 
اردل، شلمزار، جونقان، گندمان و بلداجی تا پایان امسال افتتاح یا مورد 

بهره برداری قرار می گیرند.

معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 
اعتبارات امسال در نهضت  سواد آموزی استان اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 

3۰۰ میلیون تومان بوده است.
مرتضی ارشادی، شهرکرد با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به نهضت 
سوادآموزی استان اظهار داشت: س��قف اعتبارات در نهضت سواد آموزی 

نامحدود است ؛چرا که هزینه های سوادآموزی کامال عملیاتی است.
وی افزود: به تعدادی که بتوانیم افراد بی سواد را شناسایی و تحت آموزش 
قرار دهیم در صورت قبولی افراد در دوره های آموزشی نهضت سوادآموزی 

اعتبارات الزم در اختیار استان قرار می گیرد.
معاون نهضت س��وادآموزی آم��وزش و پرورش چهارمح��ال و بختیاری 
بیان کرد: استان ما تاکنون در جذب افراد بی سواد در کالس های نهضت  

سوادآموزی موفق بوده و این سبب افزایش جذب اعتبارات شده است.
ارشادی با اش��اره به توزیع بس��ته حمایتی برای آموزش افراد بی سواد و 
کم سواد خاطر نشان کرد: این بس��ته یک بسته ثابت برای این افراد است 

که به ازای قبولی هر فرد ۱34 هزار تومان پاداش در نظر گرفته می شود.
وی گف��ت: چنانچه یک فرد به طور خودخوان با س��واد ش��ود و موفق به 
کسب مدرک قبولی سطح س��وادآموزی ش��ود 67۰ هزار تومان پاداش 

دریافت می کند.
معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به آغاز فعالیت شورای پشتیبانی در نهضت سوادآموزی تصریح کرد: این 

شورا در استان با ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرمانداران و 
دهیاران است و اعضای این شورا متشکل از رییس دانشگاه علوم پزشکی، 
صدا و سیما، ثبت احوال، شهرداری، دهیاران و رییس شورای شهر است.

ارشادی گفت: این شورا متناسب با بافت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
خود می تواند جهت جذب و نگه داشت سوادآموزان مصوباتی داشته باشد.

وی بیان کرد: در سال جاری برای اس��تان ما جمعا 6 هزار و 2۰۰ نفر در 
3 دوره  س��وادآموزی، تحکیم و انتقال در نظر گرفته شد که موفق شدیم 
 در دوره  س��وادآموزان تاکنون 5 ه��زار و 6۰۰ نفر را تحت پوش��ش قرار 

دهیم.

معاون نهضت سوادآموزی مطرح کرد:

تخصیص ۲ میلیارد تومان اعتبار به نهضت سوادآموزی
مدیرکل امورمالیاتی عنوان کرد:

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به شهرداری ها

رییس بسیج دانش آموزی:

 دانش آموزان شهرکردی 
به اردوهای راهیان نور اعزام شدند

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد:

 شرکت یک هزار دانش آموز 
در جشنواره المپیاد علمی

رییس بس��یج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری گفت: دانش آموزان پس��ر ش��هرکردی به 
اردوهای راهیان نور اعزام شدند .

حاتم ریاحی اظهار داشت: دانش آموزان پسر ناحیه یک شهرس��تان شهرکرد ساعت 8 صبح 
از محل دبیرستان شهید اس��تکی، جنب مصلی بزرگ امام خمینی)ره( به ارودی راهیان نور 

اعزام می شوند.
وی افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بازگویی صحنه های دفاع مقدس و نشان دادن غیرت 
جوانان ایرانی برای دفاع از خاک وطن و ناموس خود، ارتقای س��طح آگاهی دانش آموزان در 
زمینه دفاع مقدس و تکمیل درس آمادگی دفاعی در دوره متوس��طه دانش آموزان از اهداف 

برگزاری اردوهای راهیان نور است.
رییس بس��یج دانش آموزی چهارمح��ال و بختیاری بیان ک��رد: آموزش ه��ای خاصی برای 
دانش آموزان در نظر گرفته نمی شود اما توضیحات کافی توسط راویان و روحانی هایی که در 

این سفر همراه آن ها هستند، به دانش آموزان ارایه می شود.
ریاحی با اشاره به اهمیت کاروان های راهیان نور در مقابله با جنگ نرم دشمن، خاطرنشان کرد: 
یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی کشور کاروان های راهیان نور است و امید می رود با این 
برنامه ها بتوان نقش مهمی در راستای مصون سازی جوانان در برابر جنگ نرم دشمن برداشت.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار دانش آموز در جشنواره المپیاد علمی در 
این استان شرکت کردند.

بهروز امی��دی، اظهار ک��رد: یک ه��زار دانش آموز چهارمح��ال و بختی��اری در شش��مین المپیاد علمی 
ش��رکت کردند. وی با اش��اره به اهمیت ارتقای س��طح آگاهی دانش آموزان بیان داش��ت: المپیاد علمی  
 دانش آموزی نقش مهمی در شناسایی استعدادهای درخشان این قش��ر دارد.  مدیرکل آموزش و پرورش

 چهارمحال و بختیاری گفت: شش��مین المپیاد علمی دانش آموزی به مدت س��ه روز در دو بخش دختر 
و پس��ر برگزار و نفرات برتر به المپیاد علمی کش��ور اعزام خواهند ش��د. وی گفت: 2۰۰ دانش آموز دختر 
متوسطه شهرستان سامان از مناطق عملیاتی جنوب کش��ور بازدید کردند. امیدی گفت: این اردوی سه 
 روزه با هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شده است. مدیرکل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید در بین نس��ل جدید ترویج داده شود. وی اظهار 
داشت: همزمان با هفته تربیت اسالمی مس��ابقات نکته ناب تربیت در مدارس چهارمحال و بختیاری اجرا 
می شود.امیدی تصریح کرد: همایش تبیین و تشریح طرح ش��هاب ویژه آموزگاران و اولیای دانش آموزان 
ابتدایی شهر الران برگزار شد. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه مبارک 
فجر بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و علمی در مدارس چهارمحال و بختیاری اجرا شد و دانش آموزان 

با دستاوردهای انقالب اسالمی آشنا شدند.

مدیرعامل همیاری شهرداری ها  مطرح کرد:

 تکمیل طرح  مطالعاتی 
منطقه گردشگری شیدا

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها در چهارمحال و بختیاری گفت: مطالعات طرح جامع، مطالعات 
اقتصادی و زیست محیطی منطقه گردشگری شیدا تکمیل شد.

اسماعیل صادقی اظهار داشت: یکی از پتانسیل های قوی سازمان همیاری شهرداری ها شهرک تفریحی، 
توریستی و گردشگری شیداس��ت که بهره برداری از این مجموعه بزرگ می تواند ضمن برطرف کردن 
قسمتی از مشکالت بیکاری سبب پیشرفت استان شود. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در مطالعات 
طرح، طراحی ش��بکه  فاضالب این شهرک انجام ش��د در همین راس��تا عملیات خاکی حفر کانال های 
فاضالب و خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز شبکه فاضالب این ش��هرک انجام شده است. مدیرعامل 
س��ازمان همیاری ش��هرداری ها در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذار در این 
منطقه در حال رایزنی هستیم، بیان کرد: مذاکرات متعددی به منظور جذب سرمایه گذار در شهرک شیدا 
با شرکت های تخصصی مادر تخصصی عمران ش��هرهای جدید تحت نظر وزارت مسکن و بنیاد مسکن 
اصفهان انجام ش��ده که امیدواریم با جذب صحیح، قانونمند و به موقع سرمایه گذاران و ورود آنها به این 
مجموعه شاهد پیشرفت و آبادانی این منطقه باشیم. صادقی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از پتانسیل های 
سازمان همیاری شهرداری ها منطقه ویژه اقتصادی است که در راستای راه اندازی این منطقه اقدامات 
خوبی انجام شده است. وی گفت: امسال مطالعات راهبردی و تفضیلی منطه ویزه اقتصادی تهیه، بررسی 

و تصویب شد که پس از ارزیابی توسط کارشناسان مشکالت آن بررسی و رفع شد.
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امام جمعه شهرکرد:

دشمن به دنبال تضعیف شورای نگهبان است
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اولين دستگاه تزريق داروهاى ام اس 
در ايران رونمايى شد

بـه كارگيرى قلـم نـانويى
در گوشى جـديـد ال جـى

ــينومر كه از به روزترين روش هاى ابداعى براى تسهيل فرآيند   اتواينجكتور داروى رسيژن و س
تزريق داروها است، رونمايى شد.

ــينومر كه  ــيژن و س ــى از اتواينجكتور داروى رس ــم رونماي ــر در مراس ــدى ف دكتر هاله حام
در هتل استقالل برگزار شد، گفت: اتواينجكتور كه از به روزترين روش هاى ابداعى براى تسهيل 
فرآيند تزريق داروها است، گامى مهم و موثر در كاهش مشكالت تزريق و افزايش پذيرش بيماران 

نسبت به داروها است.
وى يادآور شد: اين شكل دارويى داراى مزاياى فراوانى است.

حامدى فر از جمله مزاياى اين دارو را نحوه بسيار ساده كاركردشان دانست و گفت: اتواينجكتورها 
توسط خود بيمار تزريق مى شوند و نيازمند مراجعه به مراكز درمانى در هر نوبت تزريق نيستند 

و هزينه هاى مربوط به رفت و آمد و مسائل جانبى آن را ندارد.
وى از ديگر مزاياى اين دارو را ديده نشدن سوزن سرنگ در كل مدت زمان تزريق دانست و افزود: 
اين موضوع هم از جنبه ايمنى ( امكان آسيب ديدگى با سرسوزن ) و هم از جنبه افزايش همكارى 
بيمار بسيار موثر است. مديرعامل شركت سيناژن همچنين دقت اين وسيله در تزريق را در خور 
توجه دانست و يادآور شد: تزريق هاى زيرپوستى به خودى خود به جهت ميزان فضاى محدود 
ــوارى به حساب مى آيند، اما اين وسيله  براى سرنگ و احتمال باالى خطا در تزريق فرآيند دش
ــوزن كه براى اين نوع تزريق تنظيم  ــخص س ــخص، طول مش ــاده و مش با نحوه قرارگيرى س
ــيار كاهش داده و بنا به نوع آزاد شدن دارو در  شده است خطاى محل و ميزان ورود سوزن را بس
ــود ) دغدغه تزريق ميزان اشتباه از دارو را از بين  آن ( كه با فشردن ساده يك دكمه انجام مى ش

مى برد و دارو را  به درستى به بيمار مى رساند.

 ال جى الكترونيكس از گوشى جديد خود در كنگره جهانى موبايل 
2016 در بارسلون اسپانيا، پرده بردارى مى كند.

ــه  ــو دارد كه در مقايس ــى با نوك نان ــى 5/7 اينچى قلم اين گوش
ــترى برخوردار  ــتيكى دارند از دقت بيش با مدل هايى كه نوك الس

است.
 2 Stylus اين تلفن همراه عملكردهاى اختصاصى دارد كه خاص
 Pen Pop ال جى طراحى شده تا تجربه كاربرى را بهتر كند. قابليت
ــتن قلم باز مى كند و به شما ميان برهايى  منويى را در زمان برداش
به Pop Memo و Pop Scanner مى دهد. از ديگر قابليت هاى 
ــاره كرد. وقتى  جديد در Stylus 2 مى توان به Pen Keeper اش
ــد، پيامى نمايش  ــال حركت باش ــا بگذاريد و تلفن در ح قلم را ج
داده مى شود كه جاقلمى خالى است. عالوه بر اين، قلم خوشنويسى 
ــى زيبا،  ــكان مى دهد خيل ــما ام ــه ش (Calligraphy Pen) ب

مثل نوشتن با خودنويس بنويسيد.
ال جى Stylus 2 با ضخامت 7/4 ميلى متر و وزن 145 گرم بسيار 
ــت. اين گوشى هوشمند  باريك تر و سبك تر از مدل هاى قبلى اس
ــمت جلو از  ــگر آن در قس ــردى دارد، نمايش طراحى منحصربه ف
ــت طرح خط خطى دارد و فريم فلزى  نوع برجسته است، قاب پش
دورتادور لبه ها را احاطه كرده است. ال جى Stylus 2 باترى پرقدرت 

3 هزارميلى آمپر قابل تعويض و درگاه كارت حافظه جانبى دارد كه 
ــانه اى  ــاالى محتواى چندرس ــد از تنوع ب ــكان ده به كاربران ام

در نمايشگر بزرگ 5/7 اينچ لذت ببرند.
ــات موبايل ال جى  ــركت ارتباط ــس و مديرعامل ش جانو چو، ريي
ــى Stylus 2 صفحه  نمايش بزرگ و  ــت: « ال ج الكترونيكس، گف
يادداشت بردارى پيشرفته را در يك گوشى بزرگ با قيمتى به اندازه 
گوشى هاى رده  متوسط ارائه مى دهد. اين محصول نمونه بارز ديگرى 
از تعهد ما به بخش انبوه بازار است؛ جايى كه فرصت هاى بيشترى 

براى رشد و خالقيت وجود دارد. » 

پژوهشگران دانشگاه صنعتى اميركبير در طرحى تحقيقاتى، نانوذرات 
پليمرى را توليد كرده اند كه مى توان از آن ها در سامانه هاى دارورسانى 
ــگاهى  ــتفاده از اين نانو حامل هاى پليمرى آزمايش ــتفاده كرد. اس اس
ــرب جانبى مصرف  ــرات مخ ــانى، كاهش اث ــامانه هاى دارورس در س

آنتى بيوتيك ها و افزايش بازده درمانى آن ها را در پى داشته است.
ــكى قابل  توجهى در حيطه   در طى سال هاى اخير،  پيشرفت هاى پزش

سامانه هاى دارورسانى صورت گرفته است. 
ــود دارو دقيقا به بافت يا عضو  ــامانه ها موجب مى ش استفاده از اين س
ــدت طوالنى كنترل  ــازى دارو براى م ــرخ رهاس ــيده و ن موردنظر رس

شود. 
ــانى، حفظ طوالنى مدت غلظت  ــامانه هاى دارورس هدف استفاده از س
ــى و كاهش  ــون و درنتيجه افزايش ميزان اثربخش مطلوب دارو در خ

اثرات جانبى دارو است.
ــيبانى، مجرى طرح، در خصوص اهداف دنبال شده در اين  سيمين ش
ــره  آنتى بيوتيك ها قرار  ــين در زم پژوهش گفت: « داروى آزيترومايس
ــود.  ــاى عفونى تجويز مى ش ــور درمان بيمارى ه مى گيرد كه به منظ
ازآنجايى  كه اين دارو داراى حجم و وزن مولكولى بااليى است، به  سختى 

مى تواند از غشاى خارجى باكترى ها عبور كند. 
ــامانه هاى دارورسانى، بازده درمانى  بنابراين حتى هنگام استفاده از س

ــكالت مذكور با  ــه بر مش ــام اين طرح غلب ــدف از انج پايينى دارد. ه
ــوبى  ــيون رس ــب مولكولى به روش پليمريزاس ــنتز پليمرهاى قال س

بود. »
ــظ غلظت دارو  ــانى را حف ــن روش دارورس ــتفاده از اي وى مزاياى اس
ــرعت  ــخص، قابليت تنظيم س ــبتا ثابت براى مدتى مش در حدى نس
آزاد شدن دارو و امكان دارورسانى در ابعاد نانومترى به يك عضو يا بافت 

خاص عنوان كرد.
ــت: « در اين پژوهش ابتدا  ــيبانى در رابطه با مراحل انجام طرح گف ش
پليمرهاى قالب مولكولى بدون آزيترومايسين به روش پليمريزاسيون 
ــد. پس از اتمام فرآيند پليمريزاسيون، ذرات پليمرى  رسوبى سنتز ش
ــط آب شست وشو و  ــانتريفيوژ جداشده و توس به دست آمده توسط س
ــد. درنهايت مورفولوژى، پايدارى حرارتى و  به وسيله حرارت خشك ش
نرخ رهاسازى دارو براى پليمرهاى توليد شده مورد ارزيابى قرار گرفت.»

نتايج مشاهدات و آزمون ها، توليد ذرات پليمرى با اندازه كمتر از100 
نانومتر به  صورت كروى و يكنواخت را تاييد مى كند. 

ــى پليمرهاى قالب  ــدارى گرماي ــى هاى مربوط به پاي همچنين بررس
مولكولى نشان دهنده پايدارى اين پليمرها تا دماهاى باالست. 

مطالعات رهاسازى آزيترومايسين از پليمرهاى قالب مولكولى نيز حاكى 
از رهاسازى آهسته و پايدار دارو از نانو حامل پليمرى است.

ــگر در ارنج  كمپانى «دل» كه به طور معمول در زمينه مانيتور و نمايش
محصوالت رده باال و نسبتا گران قيمت به حساب مى آيد، پس از معرفى 
اولين مانيتور OLED هم اكنون به طور رسمى پا به دنياى مانيتورهاى 
ــته است. برچسب قيمت5000 دالرى  گيمينگ در سال 2016 گذاش
بر روى مانيتور حرفه ايى مبتنى بر OLED اين برند،كاربران را غافلگير 
ــك مانيتور تخصصى به منظور  كرد، اما اين برند كهنه كار هم اكنون ي

بازى را روانه بازار كرده است.
اين شما و اين هم جديد ترين محصول دل

S2716DG محصولى است كه از نامش بر مى آيد كه با يك مانيتور 27 
 AUO توليد برند TN اينچى سر و كار داريم. اين محصول از يك پنل
بهره مى برد. اين اولين بار نيست كه دل در مانيتورهاى تخصصى خود 
از پنل هاى AUO بهره مى برد. يك پنل WQHD يا 2560×1440 
ــود را در اين  ــيارى از كارت گرافيك ها امتحانات خ كه اين روزها بس
ــن پس مى دهند. اين مانيتور داراى فناورى G-Sync است  رزولوش
ــانى  ــى 144 هرتز نرخ به روز رس ــه توليد30 ال ــن ترتيب قادر ب و بدي
ــه ايى و تصاويرى  ــت.اين محصول مى تواند يك گيم پلى حرف پنل اس
بى نظير را براى كاربران فراهم سازد. واژه ى حرفه ايى در كنار نرخ پاسخ 

به فركانس 1 ميلى ثانيه به اين مانيتور داده شده است.
 ،G-Sync با وجود اين زمان تاخير بسيار پايين و همچنين استفاده از

ــت.در دو  ــراى بهينه فريم ها خواهيم داش يك تضمين كامل براى اج
بخش ارتفاع و جهت،پايه ارگونوميك به شما اجازه تنظيمات دلخواه را 
 DP ورژن 1/4،پورت HDMI خواهد داد. ورودى هاى متنوع شامل
1/2، چهار پورت USB 3 و خروجى صوتى امكاناتى بوده است كه دل 
ــت. اگر به دنبال يك مانيتور منحنى  ــده اس براى آن در نظر گرفته ش
حرفه ايى باشيد، دل در ماه آينده (به احتمال زياد) نسخه ايى منحنى 
با نام SE2716H را روانه بازار خواهد كرد. اين محصول به عنوان اولين 
مانيتور 27 اينچى منحنى دل شناخته خواهد شد و از جمله امكانات آن 
مى توان به ضخامت بسيار كم و دو اسپيكر قدرتمند 9 واتى اشاره كرد. 

 فهرست محصوالت نانويى در صنعت حمل و نقل مورد تاييد ستاد ويژه توسعه فناورى 
نانو منتشر شد. اين محصوالت مهر تاييد علمى را اخذ كرده اند و عالوه بر فوايد بسيارى 

كه دارند قابل اعتماد هستند.
بررسى محصوالت نانو و ارائه تاييديه نانو مقياس به آنها از جمله فعاليت هاى مهم ستاد 
توسعه فناورى نانو از ابتداى سال جارى بوده است. در واقع بررسى مواد و محصوالت 
ــفافيت بازار محصوالت نانو شده و  توليد و عرضه شده در حوزه فناورى نانو، سبب ش

به  ارتقاى كيفى اين محصوالت و افزايش اعتماد مصرف كنندگان كمك مى كند.
محصوالت نانويى صنعت حمل و نقل به شرح زير است:

الكترود جوش( نانو كامپوزيت مس – آلومينا )
ــوده و در عين حال  ــيميايى بااليى ب ــر داراى مقاومت مكانيكى و ش محصول مد نظ
هدايت حرارتى و الكتريكى بسيار بااليى دارد. براى دستگاه هاى جوش صنعتى وجود 
قطعاتى كه مقاومت مكانيكى و شيميايى باال و در عين حال هدايت الكتريكى زيادى 
داشته باشد، بسيار حائز اهميت است. اين محصول را مى توان فوالد A550 با قابليت 

هدايت الكتريكى و حرارتى معادل80 درصد مس دانست.
« آرترود » نانو كامپوزيتى متشكل از آلياژ مس و ذرات نانواكسيد آلومينيوم است كه 
به طور يكنواخت در ماتريس مس پراكنده شده است. اكسيد آلومينيوم توسط فرآيند 
ــود. طى اين فرآيند اكسيژن با آلومينيوم در داخل  اكسيداسيون داخلى توليد مى ش

شبكه مس در حالت جامد، واكنش مى دهد.
ــع را دارد.  ــن اندازه ذرات و توزي ــاى ديگر، بهتري ــه با تكنيك ه  اين روش در مقايس
ــت و قابليت حل شدن  ــخت و از نظر حرارتى پايدار اس ــيار س اكسيد آلومينيوم بس

در مس را ندارد.
ــوند كه در كاهش هدايت حرارتى و  ــتحكام مس مى ش اين ذرات در حالى باعث اس

الكتريكى مس، كمترين تاثير را دارد.
فيلتر هواى خودرو ( نانو پردو )

ــى اكريلو نيتريل  ــر هواى خودرو معمولى اليافپل در اين محصول بر روى كاغذ فيلت
با قطر زير100 نانومتر اعمال شده است كه باعث افزايش جذب گرد و غبار هوا شده و 

عملكرد موتور را بهبود مى بخشد.
نانو امولسيون شوينده موتور خودرو بدون استفاده از آب

ــر كار مى كند ولى  ــد بهت ــز ديگرى وقتى تميز باش ــم مانند هر چي موتور خودرو ه
ــمت هاى خودرو نيست. همه ما يك موتور  تميزكردن موتور مانند شستن ساير قس
تميز و خشك را دوست داريم و هر از گاهى با آب آن را مى شوييم ولى از سوى ديگر 
يك مشكل وجود دارد. وسايل نقليه مدرن داراى قسمت هاى الكترونيكى زيادى مانند 
ــادى از اتصاالت ديگر  ــوئيچ ها و تعداد زي واحد كنترل الكترونيكى، جعبه فيوزها، س

هستند كه هيچ كدام از اين اجزا با آب رابطه خوبى ندارند.
شايد اسپرى كردن اين اجزا ظريف الكتريكى با جت H2Oيا بخار هم به احتمال زياد 
نتيجه بدهد ولى با آن هم دو حالت ممكن است اتفاق بيافتد، در بهترين حالت، موتور 

روشن نمى شود و در بدترين حالت، خسارت هاى زياد و تعميرات گران را در بر دارد.
ــا و پيچيدگى  ــرفت خودروه ــش بگيريد. پيش ــرى را در پي ــما بايد راه ديگ پس ش
ــردن موتور و  ــتار تغيير روش تميز ك ــا، همگى خواس ــدارات الكترونيكى در آن ه م
ــت. اين محصول پايه آب است و به وسيله نانو ذرات آلودگى  اجزاى برقى آن شده اس
ــت. همچنين با توجه به  ــاز به مصرف آب نيز نيس موتورخودرو را تميز مى كند و ني

خاصيت آنتى استاتيك از تجمع گرد و غبار بر روى موتورخودرو جلوگيرى مى كند.
نانو امولسيون شوينده بدنه خودرو بدون استفاده از آب

ــهر، از امور روزانه،  ــرايط آب و هوايى هر ش ــته به ش ــوى اتومبيل، بس ــت و ش شس
ــيارى  ــن روزها بس ــه اي ــر چند ك ــت. ه ــهروندان اس ــى ماهانه ش ــى و حت هفتگ
ــى دهند  ــغلى، ترجيح م ــا ش ــخصى ي ــكالت ش ــغله و مش ــه خاطر مش ــراد ب از اف
ــى حوصله  ــا اگر كم ــپارند، ام ــه كارواش بس ــود را ب ــوى اتومبيل خ ــت و ش شس
ــرى عذاب  ــك تفريح و نه جب ــين مانند ي ــوى ماش ــت و ش به خرج دهيد و به شس

ــود. ــش تبديل مى ش ــه كارى لذت بخ ــان ب ــيد برايت ــن باش ــد، مطمئ آور بنگري
ــوى اتومبيل بدون رفتن به كارواش شوينده مناسب  ــت و ش  يكى از ملزومات شس
ــوينده بدنه اتومبيل بر پايه آب است كه  است. محصول مورد تاييد ستاد نانو يك ش
به وسيله نانو ذرات آلودگى بدنه خودرو را تميز مى كند و نياز به مصرف آب نيز ندارد. 
ــطح  ــتاتيك از تجمع گرد و غبار بر روى س اين محصول با توجه به خاصيت آنتى اس

خودرو جلوگيرى مى كند.
محلول ايجاد پوشش هاى پايه زيركونيم بر روى فوالد

اين محصول، محلول توليدكننده پوشش تبديلى با ضخامت نانومترى زيركونيا است. 
اين محلول از پايه تركيبات زيركونيومى و به كمك واكنش هاى شيميايى و حرارتى 
توليد شده است. پوشش مورد نظر با استفاده از غوطه ورى ورق فوالد در دماى محيط 

ايجاد مى شود.
جز اصلى پوشش تبديلى ايجاد شده، زيركونيوم است و كارايى آن افزايش چسبندگى 

پوشش هاى آلى به سطح فوالد و افزايش مقاومت به خوردگى فوالد است.
ــش هاى مورد  ــاير پوش ــبت به س ــش تبديلى زيركونيايى نس از جمله خواص پوش
استفاده در صنايع، مى توان به پوشش دهى در دماى پايين، زمان كوتاه پوشش دهى، 
ــودن فرآيند  ــواد و تك مرحله اى ب ــت، مصرف كم م ــودن براى محيط زيس مضر نب

پوشش دهى اشاره كرد.
DZ نانو كوالنت

اين محصول در هر جايى كه نياز به خنك شدن داشته باشد كاربرد دارد. داخل رادياتور 
ريخته شده و با كاستن دماى موتور مصرف بنزين را كاهش مى دهد.

در ضمن مى توان از رادياتور كوچكترى در خودرو استفاده كرد. در زمينه انرژى نيز، 
ــوخت كاسته  ــتفاده جهت خنك كارى ژنراتور هاى برق، از مصرف س در صورت اس
مى شود. نتيجتا افزايش 15درصدى انتقال حرارت و كاهش 3 تا10 درصدى مصرف 

سوخت در حوزه خودرو با استفاده از اين نوع محصول محقق مى شود.
امروزه با توجه به نياز به كاهش ابعاد سيستم هاى انتقال حرارت در وسايل نقليه از يك 

طرف و همچنين نياز به افزايش نرخ انتقال حرارت از طرف ديگر، سيستم هاى انتقال 
حرارت با راندمان باال مورد توجه ويژه اى قرار دارند.

ضريب هدايت حرارتى پايين سياالت رايج انتقال حرارت مانند آب در مقايسه با فلزات، 
ــت. براى رسيدن به اين هدف،  ــازى مبدل هاى حرارتى اس مانع اصلى در كوچك س
ــطح موثر مبدل ها و همچنين افزايش ضريب هدايت حرارتى  دو رويكرد افزايش س

سيال در نظر گرفته شده اند.
نانو سيال ها از پراكنده شدن ذرات نانويى در يك سيال پايه به وجود مى  آيند. به واسطه 
اين ذرات، ضريب انتقال حرارت سيال پايه به ميزان قابل توجهى افزايش پيدا كرده و 

در مصرف انرژى صرفه جويى به عمل خواهد آمد.
 تحقيقات نشان مى دهد كه ميزان افزايش انتقال نانو سيال ها، به پارامترهاى متفاوتى 

از قبيل درصد افزودن نانو ذرات، جنس آن ها، ابعاد ذرات نانويى و... بستگى دارد.
نانـو كلوئيد ايجـاد كننده پوشـش آبگريز سـطوح غير جذبى(شيشـه - 

سراميك- استيل – فلز)
يكى از آلودگى هاى عمده اى كه روى سطوح كاشى و سراميك ها به وجود مى آيد در اثر 
باقى ماندن قطرات آب و در نتيجه بخار شدن آب و باقى ماندن رسوبات محلول در آب 
بر روى سطوح مذكور است كه پس از مدتى باعث خوردگى سطوح و نيز از بين رفتن 

جال و زيبايى و استحكام اين سطوح مى شود.
در اثر جلوگيرى از باقى ماندن اين قطرات روى اين سطوح در طول زمان آلودگى هاى 
ــت. يكى از روش هايى كه  ــطوحى تميز تر خواهيم داش مذكور كمتر ايجاد شده و س
ــد اعمال پوشش هاى  ــطوح ش مى توان با آن مانع از باقى ماندن اين قطرات روى س

آبگريز كننده نانو پاك است. 
با اعمال اين پوشش بر روى سطوح شيشه اى و سراميكى آهنگ ايجاد آلودگى ها روى 
سطح كاهش پيدا مى كند و نيز با عبور قطرات آب از روى سطح آلودگى هاى قبلى نيز 
تا حد قابل قبولى شسته مى شوند.  اين پوشش با ذرات نانومترى براى ايجاد سطوح 
آب گريز و كاهش آلودگى سطح است. اين پوشش به صورت محلول حاوى ذرات نانو 

ــود كه پس از حذف حالل ذرات نانومترى بر روى  مترى و تركيبات ديگر ارائه مى  ش
سطح و بين مولكول هاى سطحى به طور يكنواخت توزيع خواهند شد.

 سطح حاصل به شدت آب گريز بوده و از  تر شدن ممانعت مى  كند، بنابراين سطح تميز 
باقى مانده و آلودگى ها همراه با جريان آب حذف مى  شوند.

ميلگرد ( نانو كامپوزيت مس – آلومينا )
ــيد آلومينيوم ــس و ذرات نانواكس ــكل از آلياژ م اين محصول نانو كامپوزيتى متش
(<nm 15) است كه به طور يكنواخت در ماتريس مس پراكنده شده است. اكسيد 
آلومينيوم توسط فرآيند اكسيداسيون داخلى توليد مى شود. اكسيد آلومينيوم بسيار 
سخت و از نظر حرارتى پايدار است. اين ذرات در حالى باعث استحكام مس مى شوند 

كه در كاهش هدايت حرارتى و الكتريكى مس، كمترين تاثير را دارد.
ويرباليت ( نانو كامپوزيت مس- آلومينا )

ــوم( كوچكتر از  ــيد آلوميني ــاژ مس و ذرات نانواكس ــكل از آلي نانو كامپوزيتى متش
ــت كه به طور يكنواخت در ماتريس مس پراكنده شده است. اكسيد  15 نانومتر ) اس
آلومينيوم توسط فرآيند اكسيداسيون داخلى توليد مى شود. اكسيد آلومينيوم بسيار 
سخت و از نظر حرارتى پايدار است. اين ذرات در حالى باعث استحكام مس مى شوند 

كه در كاهش هدايت حرارتى و الكتريكيمس، كمترين تاثير را دارد.
نازل جوشكارى ( نانو كامپوزيت مس –آلومينا )

ــيد آلومينيوم است كه به طور  ــكل از آلياژ مس و ذرات نانواكس نانو كامپوزيتى متش
ــيد آلومينيومتوسط فرآيند  ــت. اكس ــده اس يكنواخت در ماتريس مس پراكنده ش
اكسيداسيون داخلى توليد مى شود. اكسيد آلومينيوم بسيار سخت و از نظر حرارتى 
ــتحكام مس مى شوند كه در كاهش هدايت  پايدار است. اين ذرات در حالى باعث اس

حرارتى و الكتريكيمس، كمترين تاثير را دارد.
پوشش حاوى نانواليه TiN/TiAlSiN روى فوالد زنگ نزن

اين محصول پوشش حاوى نانواليه هاى TiN/TiAlSiN است كه روى فوالد زنگ 
ــى اين نوع فوالد را افزايش دهد. استفاده  نزن اعمال شده تا خواص مكانيكى و سايش
ــش هاى چند اليه به دليل تجميع خواص پوشش هاى مختلف و بهينه سازى  از پوش

خواص پوشش است.
ــبندگى خوب  ــه زيراليه، به علت چس ــبيده ب ــوان اولين اليه چس اليه TiN به عن
ــط و چقرمگى خوبى است.  ــختى متوس ــت و داراى س ــده اس به زيراليه انتخاب ش
ــاختار نانوكامپوزيتى TiN/TiAlSiN، داراى خواص سختى بسيار باال ناشى از  س
ــت TiAlN/α-Si3N4 و به دليل حضور  حضور TiAlSiN يا   همان نانوكامپوزي
ــيار كم است و مقاومت دمايى بااليى را ارائه  عنصر سيليسيم داراى تنش پسماند بس

مى دهد. 
به دليل قرارگيرى اليه TiAlSiN در كنار اليه هاى TiN، عالوه بر افزايش سختى 
ــده و مقاومت دمايى بااليى ايجاد مى كند.  نهايى پوشش، چقرمگى آن نيز بهينه ش
آخرين اليه از جنس TiAlSiN است كه به علت دارا بودن سختى بسيار باال، زبرى 

خوب و مقاومت دمايى باال، خواص نهايى و تريبولوژيك پوشش را كنترل مى كند.
پوشش اكريالتى uv پخت حاوى نانو ذرات سيليس

ــتاتيك پايه رزين اپوكسى- پلى استر حاوى نانو ذرات سيليكا  رنگ پودرى الكترواس
ــول نانويى كاربردى در صنعت  با خاصيت ضد دود و ضد كلوخه از مزاياى اين محص

حمل و نقل است.
NAFZA CNT

نانولوله هاى كربنى استوانه هاى توخالى از تك ورقه هاى گرافيتى هستند كه به شكل 
ــده اند. اين مواد داراى خواص ساختارى، مكانيكى و الكتريكى  استوانه اى پيچيده ش
ــبه  ــژه پيوندهاى كربنى، طبيعت ش ــى از خواص وي ــتند كه ناش فوق العاده اى هس
تك بعدى ساختمانى و تقارن استوانه اى آن هاست. قطر نانو لوله هاى كربنى در حد 
چند نانومتر و طول شان در حد چند ميكرومتر است و خواص آن ها به الياف گرافيتى 

ايده ال نزديك است.

با نانوهاى واقعى آشنا شويد؛

معرفى محصوالت نانويى در صنعت حمل ونقل

توسط محققان كشور؛

توليد نانوذرات پليمرى براى رفع عوارض جانبى آنتى بيوتيك ها 
كمپانى « دل » رونمايى كرد؛

DELL يك مانيتور فوق حرفه ايى براى بازى از

تلفن هوشمندى كه همچون 
كتاب ورق مى خورد

ــى از  ــگاه انگليس ــك دانش ــان ي محقق
ــمند بى سيم با  ابداع اولين تلفن هوش
ــر دادند كه  ــاال خب ــرى ب ــاف پذي انعط

همچون كتاب ورق مى خورد.
ــيم وضوح  ــمند بى س ــن تلفن هوش اي
ــام رنگى  ــن) باال و صفحه تم (رزولوش
ــى واكنش  ــس و خميدگ دارد و به لم

نشان مى دهد.
ــزار كنونى كه   ــرم اف ــت همانند ن درس

ــمند اجازه مى دهد  به تلفن هاى هوش
به حركات مختلف انگشت پاسخ دهند، 
تلفن هوشمند جديد نيز به نام ReFlex و اپليكيشن هاى آن به وضعيت هاى مختلف 

خميدگى واكنش نشان مى دهند.
ــانه اى دانشگاه كويين در يك بيانيه  روئل ورتگال محقق رايانه و مدير آزمايشگاه رس
ــمند به راست خم مى شود، صفحاتى  مطبوعاتى اعالم كرد، زمانى كه اين تلفن هوش
كه كاربر در حال مطالعه آنها است، از راست به چپ از ميان انگشتان ورق مى خورند، 

درست مانند زمانى كه يك كتاب را ورق مى زنيم.
با افزايش ميزان خم شدگى، سرعت ورق خوردن صفحه افزايش پيدا مى كند و كاربران 
مى توانند حركت صفحات را از طريق ارتعاش تلفن در نوك انگشتان خود حس كنند.
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اخبار اخبار کوتاه

معرفی اعضای هیئت بازرسی انتخابات 
شهرستان های دهاقان و شهرضا 

 96 هزار نفر 
واجد شرایط رای دادن در مبارکه

یکی از مهم ترین حوزه هــای فعالیت نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی، تالش در جهت رفع 
 مشــکالت و مســائل اجتماعــی مردم اســت، 
در شهرســتان شــهرضا نیز همانند سایر مناطق 
کشور، مسائل و مشــکالتی در این زمینه وجود 
 دارد اما بیکاری، مهم ترین مشکل مردم شهرضا 

در حوزه مسائل اجتماعی است.
  هرچه بــه انتخابــات روز هفتم اســفند نزدیک 
می شویم، داوطلبان ورود به مجلس برای کسب 
آرا مردم، تالش خود را بیشتر کرده اند، در قانون 
انتخابات نصــب تبلیغات داوطلبــان بر روی در 
و دیــوار و اماکن عمومی منع شــده اســت، اما 
 برخی مســائل هم از دید قانون گــذاران پنهان 
 مانده اســت، مواردی مثل آویزان کردن تبلیغات 
بر روی درختان، چاپ تصاویر در ابعادی بزرگ تر از 
اندازه مشخص شده در قانون در روزنامه ها و جرائد 
و پراکنده کردن عکس ها و پوسترهای تبلیغاتی 
 در کوچــه و خیابان، غافــل از اینکــه کارگران 
زحمت کش شــهرداری در طول ایام تبلیغات و 
 پس از پایان تبلیغات، باید چنــد برابر کار کنند 
تا عکس ها و تبلیغات را از سطح شهر جمع کنند و 

اوضاع را به حال سابق برگردانند.
افرادی که در آینده وارد مجلس می شــوند، بهتر 
اســت فکری هم برای حل مشــکالت کارگران 
خدمات شهری شهرداری و سایر کارگران کنند. 
یکی از مهم ترین مســائلی که در سال های اخیر 
روح و جــان مردم شــهرضا را همانند بســیاری 

از مناطق کشــور آزار می داد، اخــراج کارگران 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان بود.

کارخانجاتی که به دلیل نامناسب بودن وضعیت 
 اقتصادی کشــور تعطیل شــدند و بــه تبع آن 
ســرمایه گذارانی که ورشکســت و کارگرانی که 
بیکار شــدند. اخراج های دسته جمعی کارگران، 
شاید یکی از بدترین جلوه های معضالت اجتماعی 

شهرستان باشد.
البته تــالش های مســئوالن اقتصادی کشــور 
 و به ویژه تیم مذاکــره کننده هســته ای در لغو 
 تحریم هــای اقتصادی، تا حد زیــادی امیدهای 
تازه ای به این قشــر از جامعه داده اســت، آن ها 
 امیدوارند در آینــده با بهبود شــرایط اقتصادی 
به محل کارهای خود باز گردنــد و زندگی تازه را 

آغاز کنند.
 در حــال حاضر در شهرســتان شــهرضا حدود

 8 هــزار و500 بیکار ثبــت نام شــده در مراکز 
کاریابی وجود دارد که تعداد بســیاری زیادی از 
 آن ها را بیکاران تحصیل کرده تشکیل می دهند. 
این در حالی اســت که ادارت و نهادهای اجرایی 
نیز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستند، 
از سوی دیگر در شــهرضا 7 شهرک صنعتی مهم 
وجود دارد که ظرفیت و قابلیت بســیار مناسبی 

برای اشتغال ایجاد کرده است.
البته استخدام بیکاران نیازمند برنامه ریزی جامعی 
در حوزه های مختلف اســت، فــارغ التحصیالن  
رشته های علوم انسانی و علوم پایه باید در مشاغل 

اداری و خدماتی استخدام شوند، هرگز نمی توان 
 از یک دانــش آموخته جغرافیا یا شــیمی انتظار 
 داشــته باشــیم که با اخذ وام های خود اشتغالی 
در بخش صنعت یا کشاورزی مشغول به کار شود.

از سوی دیگر بهبود اوضاع اقتصادی می تواند نقش 
بسزایی در رونق شهرک های صنعتی و آغاز به کار 
کارخانجات و در نتیجه استخدام دانش آموختگان 
 رشــته های فنــی و مهندســی در ایــن بخش 
داشته باشد. شهرک رازی شهرضا، بعد از شهرک 
کاوه اراک، بزرگ ترین شهرک صنعتی در نوع خود 
 در کشور اســت، این منطقه یکی از ظرفیت های

 مناســب برای ایجاد اشــتغال دانش آموختگان 
رشته های فنی و مهندسی در شهرضا دارد.

از ســوی دیگر وجود رشــته هایی همانند سفال 
 و ســرامیک، فــرش بافی و ســایر رشــته های 
صنایع دستی نیز، زمینه هایی است که در صورت 
وجود حمایت های مالی الزم زمینه اشتغال جمع 

کثیری از جوانان بیکار را فراهم می کند.
حل مشکل بیکاری در شهرضا نیازمند مساعدت 
مســئوالن اجرایی در داخل و خارج شهرســتان 
است، در سال های اخیر تالش های بسیار خوبی 
در جهت بهبود وضعیت موجود انجام شده است، 
به ویژه با حضور محسن گالبی، در سمت فرماندار 
شــهرضا، امور زیــر بنایی در حال ســازماندهی 
اســت، اما وضعیت وخیم بیکاری، معلول اتخاذ 
تصمیماتی است که اصالح آن ها به زمان بیشتر 

و استمرار همدلی و همزبانی مسئوالن نیاز دارد.

 فرماندار شهرســتان مبارکه بــا پرداختن بــه آخرین اقدامات صــورت گرفته 
 در مورد برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره 
مجلس شورای اســالمی در هفت اســفند اظهار کرد: 96 هزار نفر در شهرستان 

مبارکه واجد شرایط رای دادن هستند که 3 هزار و600 نفر از آن ها رای اولی اند.
علی اصغر ذاکری هرندی با بیان اینکه از حوزه انتخابیه شهرســتان مبارکه 14 
نامزد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند، افزود: 66 شعبه جهت اخذ آرای 
مردم در 6 شهر و 26 روســتای این شهرســتان در نظر گرفته شده است که10 
شعبه آن به صورت سیار است. فرماندار مبارکه با بیان اینکه بیش از 2 هزار و600 
 عامل نظارتی، اجرایی و انتظامی برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در نظر گرفته  
شده است، گفت: طی جلسات مختلف به کاندیدها بایدونبایدها و رعایت اخالق و 

تقوای انتخاباتی را در سطح شهرستان مبارکه گوشزد کرده ایم.

امام جمعه شهرستان گلپایگان با اشاره به اهمیت موضوع تحکیم بنیان خانواده 
گفت: عوامل بسیاری دراین زمینه موثر است، اما مهم ترین عنصری که می تواند 

بنیان خانواده را تحکیم بخشد، محبت کردن اعضای خانواده به یکدیگراست.
حجت االسالم اسماعیلی در سی امین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
 اظهار کرد: با وجود اینکه مردم با مشــکالت دســت و پنجه نرم مــی کنند، اما 
 وفاداری شــان به نظام را در روز22بهمن باردیگراثبات کردنــد و امیدواریم که 

در 7 اسفند نیز حضور باشکوهی درپای صندوق های رای داشته باشند.
 امام جمعه گلپایــگان گفت: اگر اکســیر محبت در نظام خانــواده جای خود را 
پیدا کند ونهادینه شود بسیاری از معضالت مرتفع خواهدشد. اسماعیلی افزود: 
اگر می خواهیم روابط عاطفی بین زن و مرد برقرار شود باید از جمالت محبت آمیز 

استفاده شود، ابراز عالقه می تواند عشق و محبت رابه خانواده ها بیاورد.

 مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرســتان تیران و کرون گفت: طرح غربالگری 
بیماری های غیر واگیر در تیران و کرون از ســال 1384 در منطقه شهری انجام 

می شود و در خرداد سال آینده به پایان می رسد.
جمشید اویسی افزود: در این طرح افراد باالی30 سال اطالعات خود را به شبکه 
بهداشت و درمان ارائه می کنند و برای پیشگیری و کنترل بیماری هایی هم چون 
سرطان رحم و پستان، فشار خون، دیابت و چربی خون تحت کنترل پزشک قرار 
 می گیرند. اویســی اضافه کرد: تاکنون20 هزار نفر از شهرســتان تیران و کرون، 

تحت پوشش  طرح غربالگری بیماری های غیرواگیر قرار گرفته اند.

 اکسیر محبت 
عامل تحکیم بنیان خانواده

اجرای طرح غربالگری بیماری های 
غیر واگیر در تیران و کرون
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آن سوی خبر

پیشتازی آران و بیدگل در فعالیت های 
خیریه ورزشی در استان 

حجت االســالم مصطفی حســناتی در خطبه هــای نماز جمعه 
 نجف آبــاد با تســلیت ایام شــهادت بانــوی دو عالــم حضرت 
 صدیقه زهــرا )س( به ذکر عظمــت و فضائل ایشــان پرداخت و 
اظهار داشت: امروز شناخت وظیفه برای یک مسلمان واجب است 
و چیزی که در مورد ایشان الزم اســت بدانیم، علت شهادت این 
بانوی بزرگوار است. وی افزود: نسل جوان و حتی نسل دیروز نیز 
از علت شــهادت دختر پیامبر بی اطالع هستند، پس واجب است 
در مکتب فاطمی جســت وجو کرده و اهداف ایــن بانوی بزرگوار 
 که مهم تریــن آن دفاع از والیــت بود را برای نســل جوان بازگو 

کنیم.
امام جمعه نجف آباد با اشاره به این که راه اهل بیت مظلوم مانده، 
تصریح کرد: علت این که برخی ها مورد لعن و نفرین قرار می گیرند 
این است که راه را گم کرده و بدون تفکر و با چشم و گوش بسته به 
دنبال دشمنان رفته و به گونه ای رفتار کرده اند که پاره تن پیامبر در 

هجده سالگی مظلومانه و در راه دفاع از اسالم و پیامبر شهید شد.
شهدای روحانیت 10 برابر بیشتر از سایر اقشار است

وی در ادامه به ســال روز حمله جنگنده های عراقی به هواپیمای 
 مســافربری ایــران و شــهادت40 نفــر از مســئوالن از جمله 
شــهید آیت اهلل محالتی نماینده امام در ســپاه پاسداران اشاره و 

خاطر نشــان کرد: این روز به عنوان روز روحانیت و دفاع مقدس 
نام گرفته که جا دارد از نقش آفرینی روحانیت در همه عرصه های 

انقالب اسالمی تجلیل شود.
حجت االسالم حسناتی افزود: در جواب برخی افراد که به دنبال 
کم رنگ کردن نقش روحانیت در دفاع از این مرز و بوم هســتند 
باید گفت، همه اقشــار در عزت، شــرف و ســربلندی این کشور 
 نقش داشــتند اما نقش روحانیت برجســته تر بود به طوری که 
در هشت ســال دفاع مقدس بر اســاس آمارها روحانیت حدود 
4500 شــهید تقدیم نظام کرده  است که نسبت به آمار روحانیت 
 زمان جنگ از هر هزار نفر40 نفر شــهید شــدند و می توان گفت 
در مقایســه با سایر اقشــار که 4 درصد شــهید داده اند شهدای 

روحانیت10 برابر بیشتراست.
وی اذعان کرد: این در حالی اســت که شــهدای طلبه و روحانی 
نجف آباد نسبت به سایر کشور باالتر است و در نجف آباد یک سوم 
روحانیت در زمان جنگ یعنی110 شهید روحانی و طلبه تقدیم 

اسالم کرده است.
راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و خرج های اضافه توهین 

به مردم است
 خطیب نمــاز جمعــه نجف آباد در ادامــه به موضــوع انتخابات 

مجلس خبرگان رهبری و شورای اســالمی اشاره و اظهار داشت: 
 دشــمنان در تالش اند انتخابات را به آســیب تبدیــل کرده و با 
هر بهانه ای نگذارند مردم در سرنوشت خود شریک باشند، بنابراین 
انتخابات یک واجب شرعی است و در این دوره حساس همگان باید 
با شرکت پرشور خود راه توطئه های دشمنان را بسته و با انتخاب 

افراد اصلح مجالسی قوی، آگاه و مقتدر تشکیل دهند.
وی خطاب به افــرادی که می گویند در انتخابات شــرکت نکنیم 
خاطر نشان کرد: اگر عده ای رای ندهند دشمنان آن را به حساب 
خودشــان می گذارنــد و می گویند این هــا یاوران ما هســتند، 

درحالی که این طور نیست.
حجت االسالم حســناتی گفت: مردم شریف شهرستان نجف آباد 
این بار نیز همانند گذشــته به میدان می آیند و با بررسی سوابق، 
اهداف و برنامه های نامزدهای مجلس شورای اسالمی، فرد اصلح 
که با اهداف و آرمان های نظام و شان مردم نجف آباد مناسب است 

را انتخاب می کنند.
وی خطاب به نامزدهای مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه 
نجف آباد و تیران و کرون گفت: این افراد سعی کنند مشکالت مردم 
را در قالب برنامه های خود بیان کنند و در این موقعیت راه اندازی 

کاروان های تبلیغاتی و خرج های اضافه توهین به مردم است.

درخواست شهرداری کاشان برای واگذاری 30 بنای تاریخی  دهاقان نیاز به فرهنگسرای خانواده دارد

 مدیر بافت تاریخی کاشان در حاشیه نمایشــگاه بین المللی گردشگری با اشاره 
 به این که تاکنون 3 بنای ســرای عامری ها، کاروانســرای مرنجــاب و گبرآباد 
به بخش خصوصی واگذار شده، گفت: از صندوق خواسته ایم تا30 بنای تاریخی 

دیگر در کاشان را نیز در فرآیند واگذاری اضافه کند.
مهدی هوشمندی نژاد با اشاره به وسعت500 هکتاری بافت تاریخی شهر کاشان، 
افزود: در این بافت تاریخی،1500 بنای تاریخی شامل600 خانه تاریخی، یکصد 
آب انبار تاریخی و200 مسجد و بقعه متبرکه و کاروانسراها و ابنیه تجاری تاریخی 
وجود دارد و مدیریت شهری کاشان بر این باور است که یکی از مهم ترین محورهای 
 توسعه شــهر حفظ، مرمت و بازآفرینی این گنجینه ارزشــمند به عنوان محور 
توسعه شهری در قالب صنعت گردشگری است. او بیان کرد: حفظ و معرفی بناهای 
تاریخی کاشان با این وسعت و تعداد از عهده یک نهاد، چه مدیریت میراث فرهنگی 
چه صندوق احیا و چه شــهرداری برنمی آید. هوشــمندی نژاد افزود: شهرداری 
کاشان با ایجاد دو بازوی اجرایی با عنوان سازمان عمران و بهسازی و شرکت عمران 
 و احیای بافت تاریخی و تشــکیل یک منطقه ویژه فرهنگی و تاریخی که منطقه

1 کاشان است، سعی دارد تا با مشایعت، همفکری و هم افزایی با متولیان این حوزه 
شامل دولتی و خصوصی به تقویت صنعت گردشگری بپردازد.

 به گفته ی وی به دنبال برگزاری چند جلسه و بازدید مدیرعامل صندوق احیا و 
بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی از کاشان، قرار شد تا صندوق احیا، فرصت های 

ســرمایه گذاری و گردشــگری را در شــهر کاشــان فراهم کند و ظرفیت های 
 ســرمایه گذاری در بناهای تاریخی این شــهر درکل کشــور و حتی در عرصه 
بین المللی معرفی شــود. او با اشــاره به مرجع برخی مالکین خانه های تاریخی 
به شهرداری کاشان برای تخریب و نوســازی خانه های تاریخی، گفت: به مالکان 
گفته ایم که تنها راه ارزش افزوده برای آن ها این نیســت که خانه تاریخی شــان 
را تخریب و نوســازی کنند، بلکه می توانند با مشارکت ســرمایه گذاران بناهای 
تاریخی شان را واگذار یا در نگهداری آن مشارکت کنند. به گفته مدیر بافت تاریخی 
کاشان، شهرداری کاشان توانسته است تاکنون حدود یکصد و پنجاه مورد از بناهای 

تاریخی را با مشارکت بخش عمومی و خصوصی نجات بدهد.
 هوشــمندی نژاد تاکید کرد: حدود300 خانه تاریخی دیگر همچنان بالتکلیف 
مانده اســت. وی نقش صندوق احیا و بهره برداری از بناهــای تاریخی در نجات 
خانه های تاریخی را مهم دانســت و گفت: شهرداری کاشــان بناهای در اختیار 
نهادهای دولتی اعم از میراث فرهنگی، اوقاف و وزارت دارایی را که ارزش تاریخی 
دارند به صندوق احیا معرفی می کند، از سوی دیگر قرار است صندوق احیا نسبت 
به واگذاری بناها به بخش خصوصی پس از گذراندن تشریفات قانونی در کاشان 
فعالیت کند. مدیر بافت تاریخی کاشان تاکید کرد: ورود صندوق احیا و بهره برداری 
از بافت ها و بناهای تاریخی به بافت تاریخی کاشان به نفع این بافت بود، چون بناها 

به تنهایی حفظ و باز زنده سازی نمی شوند.

امام جمعه موقت دهاقان گفت: شهرســتان دهاقان به یک فرهنگسرای 
خانواده نیاز دارد.

حجت االسالم و المسلمین علیرضا اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه 
دهاقان افزود: یکی از نیاز های ضروری جامعه ما تالش مســئوالن برای 
شناسایی مشکالت خانواده و رفع آنها است. وی، با اشاره به اینکه امروزه 
آسیب های اجتماعی اعم از طالق، افسردگی و غیره رو به افزایش است 

اظهار داشت: ایجاد فرهنگسرای خانواده می تواند در کاهش این عوامل 
و افزایش اشتغال، اقتصاد مقاومتی، سالمت جسمی، کار آفرینی و غیره 

موثر واقع شود.
خطیب نماز جمعه دهاقان از مردم، مسئوالن و خیرین خواست با همدلی 

و اتحاد برای استحکام پایه های نظام بزرگ خانواده تالش کنند.
حجت االسالم اسماعیلی خاطر نشان کرد: در دهاقان مواردی ارزشمند 
همچون ایجاد تاالر پذیرایی، حســینیه دهاقانی ها در مشهد، برگزاری 
مسابقات فرهنگی اندیشه سبز و اعزام برندگان و زوج های جوان به مشهد 
به طور رایگان با همکاری دفتر امام جمعه و خیرین انجام شــده اســت 
که بیشتر برای ترویج ازدواج آســان و کاهش تنش های اجتماعی بوده 
و ما منتظر قدم های محکم برای افزایش این موارد هســتیم. وی گفت: 
وام ازدواجی که در دهاقان پرداخت می شــود در هیچ جای کشور انجام 
نمی شود و این شهرستان در زمینه ازدواج و جوانان همواره پیشتاز و برتر 
بوده است. امام جمعه موقت دهاقان در بخش دیگر از خطبه ها به مبحث 
 انتخابات پرداخت و اظهار داشــت: انتخابات مجلــس خبرگان رهبری 
از حســاس ترین ها اســت و مقام معظم رهبری نیز دربــاره انتخابات 
 نمایندگان مجلس شــورای اســالمی فرموده اند: » نباید مملکت خالء 

قانون گذاری داشته باشد. «

 محمدرضا ســاکت گفت: آران و بیدگل در فعالیت های خیریه ی ورزشی 
در استان اصفهان پیشتاز است و در مجمع خیران ورزش یار، این شهرستان 

تاکنون بیش ترین پروژه های اجراشده را داشته است.
 جمعه شب مراسم آغاز به کار سالن کشــتی پهلوان کربالی آران و بیدگل 
با حضور حاج محمد رضا طالقانی در محل زورخانه ی پهلوان کربال برگزار شد. 
در حاشیه  این مراسم محمدرضا ساکت، مدیر عامل سابق باشگاه فرهنگی 
ورزشی سپاهان با ابراز خوشحالی از رشد فعالیت های عام المنفعه در زمینه  
احداث اماکن ورزشی، خدماتی و رفاهی خاطرنشان کرد: این کارها به عنوان 
یکی از لوازم تربیتی در کنار آموزش های مرسوم برای پرورش جوانان سالم 

مورد توجه قرار گرفته است. 
وی هدف از تشکیل مجمع خیران ورزش یار کشور را تقویت زیرساخت های 
ورزشــی در کشــور دانســت و تصریح کرد: این مجمع در ســال 91 در 
 اســتان اصفهان شــروع به کار کرد و اساســنامه  خود را به ثبت کشوری 
 رسانده است. ساکت اشــاعه  این الگو به کل کشور و تشکیل مجامع مشابه 
در اســتان ها ی مختلــف را یکی از افتخــارات مجمع خیــران ورزش یار 
 اصفهان عنوان کرد و گفت: آران و بیدگل در فعالیت های خیریه  ورزشــی 
 در استان اصفهان پیشتاز است و در مجمع خیران ورزش یار، این شهرستان 
بیش ترین پروژه های اجراشده را داشته است. مدیر مجمع خیران ورزش یار 
 استان  با اعالم این که قانون، اجازه  واگذاری پروژه های نیمه تمامی را که تا 
50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، به خیران می دهد، اضافه کرد: مدیریت 

این مجموعه ها با تشکیل هیئت امنایی 5 نفره اجرا می شود.

 به اســتناد ماده 25 قانــون انتخابات مجلس شــورای اســالمی و ماده 76 
آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلــس خبرگان رهبری و در اجرای احکام 
صادره از طرف مقام عالی وزارت کشور و ریاست هیئت مرکزی انتخابات،  اعضای 
 هیئت بازرسی انتخابات شهرستان های شهرضا و دهاقان ویژه پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسالمی معرفی شدند.
 کنترل حســن جریان انتخابات و حصول اطمینان از انجــام صحیح، دقیق و 
 به موقع وظایف قانونی توســط عوامل اجرایی و کاندیداها از اهداف این هیئت

اســت. بر این اساس محســن یونســی بخشــدار بخش مرکزی شهرستان 
 شــهرضا به عنوان رییس هیئت بازرســی انتخابــات و محمدعلی جعفری 
 رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شــهرضا و محمد انصــاری پور 
رییس اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان دهاقان به عنوان اعضای 

هیئت بازرسی انتخابات شهرستان شهرضا هستند.
در شهرستان دهاقان نیز محمد علی دهقانی بخشدار بخش مرکزی شهرستان 
 دهاقان به عنــوان رییس هیئت بازرســی و علی عطایی شــهردار دهاقان و 

مهدی رضایی شهردار شهر گلشن به عنوان اعضای این هیئت فعالیت دارند.

در واپسین روزهای انتخابات؛

بیکاری، مهم ترین معضل اجتماعی مردم شهرضا 

امام جمعه نجف آباد:

راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و خرج های اضافه توهین به مردم است
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خبر

سبزی ها و میوه ها منابعی غنی از ویتامین هستند که می توان از آنها در رژیم 
غذایی استفاده کرد. این گروه مرکب است از : ســبزی ها و میوه های غنی از 
ویتامین C )مثل سبزی های برگی و سایر سبزی ها مثل گوجه فرنگی و فلفل 
دلمه ای و میوه هایی مثل مرکبات و توت ها (  ســبزی ها و میوه های غنی از 
ویتامین A ) سبزی ها و میوه هایی که به رنگ سبز تیره نارنجی هستند مثل 
سبزیجات برگی ، اسفناج ، هویج ، گوجه فرنگی ، طالبی ، زرد آلو ، شلیل ، هلو( 
ضمنا سبزی ها و میوه ها حاوی مقداری ویتامین های گروه B ، آهن و مقدار 

قابل توجهی فیبر است. 
واحد اندازه گیری : یك عدد میوه متوســط ) یك سیب یا پرتقال یا هلو( یا 
یك چهارم طالبی متوسط یا 12 دانه بزرگ گیالس یا 4 عدد زرد آلو یا 15 حبه 
انگور یا یك دوم لیوان آب میوه یا یك فنجان ســبزی خام یا یك دوم فنجان 

سبزی پخته است . 
مقدار مصرف :

 برای افراد بالغ ســالم روزانه 4 واحد یا بیشترتوصیه می شود . این گروه برای 
ترمیم زخم ها ، تامین دید در تاریكی ، سالمت پوست و حفظ مقاومت بدن در 

برابر عفونت ها الزم است . 
چگونه از گروه میوه ها و سبزی ها استفاده كنید:

1ـ  تا آنجا که ممكن اســت ســبزی ها را به صورت خام مصرف کنید چون 
ویتامین های آن بیشتر حفظ می شود . 

2ـ  از سرخ کردن سبزی ها خودداری کنید . 
3- قبل از مصرف سبزی ها و میوه ها ،آنها را به دقت شسته و ضد عفونی کنید . 
 4- در صورت عدم دسترســی به مواد ضــد عفونی کننده مــی توانید برای 
شست وشوی سبزی آن را در آب نمك 10 درصد ) به ازای هر لیوان معمولی 

آب، 3 قاشق مرباخوری نمك ( به مدت یك ربع قرار دهید . 
5ـ  تا آنجا که ممكن است میوه هایی را که پوســت آنها قابل مصرف است با 

پوست بخورید . 
 6ـ  برای پختن ســبزی ها از آب کم اســتفاده کنیــد و از آب حاصل از طبخ 

سبزی ها در غذا استفاده کنید . 
7ـ  برای پختن سبزی آب را به جوش بیاورید، سبزی را در آب جوش بریزید 

و مدت 20 دقیقه بپزید . 
8 - در وقت پختن سبزی، در ظرف را ببندید . 

9ـ  برای پختن سبزی های تازه، آنها را بالفاصله بعد از خرد کردن بپزید . 
10ـ  اگر میوه را پوســت کندید ،از قــرار دادن آن در مجاورت هوا خودداری 

کنید .

میوه ها و سبزی ها در رژيم غذايی

دريچه

نکته ها

حتما تا به حال افرادی را دیده اید که از شــدت تندی غذا عرق کرده اند و تالش 
می کنند از طعم تند سسی که مصرف کرده اند رهایی بیابند.

چرا بعضی از افراد این عذاب را به جان می خرند؟ شــاید آنهــا به این طعم و مزه 
معتاد شــده اند، اما حقیقت این اســت که غذاهای تند فواید باور نكردنی برای 

سالمت دارند.
كمک به سوزاندن كالری

 درواقع عرق ریزی به هنگام خوردن غذاهای تند، کمك به یك هدف واقعی  است. 
براساس یك مطالعه که در »نیویورک تایمز« منتشر شد، مصرف یك بشقاب غذای 
تند، میزان ســوخت کالری در بدن را 8 درصد افزایش می دهد. به عبارت دیگر 
حرارت ایجاد شده در اثر طعم تند غذا، سوخت و ساز را در بدن افزایش می دهد. 
مطالعات دیگری نشان داده اند افرادی که  ذایقه شان طعم تند را می پسندد، در 
پرس های اصلی، کالری کمتری مصرف می کنند؛ پس اگر به دنبال از دست دادن 

وزن هستید، شاید بتوانید غذاهای تند را به رژیم غذاییتان اضافه کنید.
محافظت از قلب

مطالعات نشان داده مردم کشــورهایی که به رژیم های غذایی تند تمایل دارند 
بسیار کمتر از مردم مناطقی که انتخاب های غذایی مالیم تری دارند دچار حمالت 
قلبی می شوند. چرا؟ به نظر می رسد مصرف فلفل تند اثر کلسترول بد یا  LDL را 
از بین می برد. افزون بر این »کپسایسین« ماده شیمیایی مسئول اثرات سوزاننده 
غذاهای تند در دهان، با التهاب، عاملی که می تواند منجر به حمله قلبی شــود، 

مبارزه می کند.

دور كردن سرطان
براساس تحقیقات پزشكی که به تازگی انجام شــده، کپسایسین همان تأثیری 
را بر سلول های ســرطانی دارد که داروهای قدرمند ضد سرطان. ظاهرا این ماده 
شیمیایی آنقدر قدرتمند است که سلول های سرطانی خون را از بین می برد و رشد 

تومورهای کشنده را کند می کند.
به تأخیر انداختن مرگ

»نمردن« شاید از بهترین فواید غذاهای تند باشد. از دست دادن وزن، کاهش خطر 
حمله قلبی و سرطان، مواردی مثل کاهش فشار خون و کاهش سطح عصبانیت را 
هم بیفزایید. یك مطالعه که در سطح گسترده ای )روی 500 هزار نفر( در چین 
انجام شد، نشان داد همه اینها در کسانی که 3 تا 7 روز در هفته غذاهای تند مصرف 

می کنند، خطر مرگ را تا 14 درصد کاهش می دهند.
تسکین درد

شاید توضیح علمی این موضوع کمی پیچیده باشــد، اما به شكل ساده می توان 
گفت کپسایسین می تواند مانع ارسال عالیم خاصی  شود که از سلول های عصبی 
به مغز فرستاده می شوند، در نتیجه احساس هرگونه درد در شما از بین می رود. 

به همین دلیل است که کپسایســین معموال از مواد تشــكیل دهنده کرم ها یا 
داروهای خوراکی ضد درد است. درواقع حس سوزاننده تندی، باعث حذف منبع 

درد می شود.
شادتر شدن

مصرف غذاهای تند باعث می شود مغز هورمون های »شادی« مثل »سروتونین« 
تولید کند. این هورمون کمك می کند با افســردگی، اضطراب، خشم و استرس 
بهتر مقابله کنید. شاید به همین دلیل اســت، افرادی که غذاهای تند می خورند 
معموال همیشه بسیار شاد به نظر می رسند، حتی وقتی که تندی غذا اشك شان 

را درآورده است!
بهتر شدن حال معده

چی؟ غذای تند حال معده را خوب می کند؟ درست است. یك تحقیق جدید که در 
دانشگاه »تورنتو« انجام شد نشان داد مصرف تندیجات تولید اسید »گاستریك« 
و خونریزی احتمالی معده را کاهش می دهد و از احتمال ابتال به »زخم گوارشی«  

53 درصد می کاهد.
تأمین مواد مغذی

مصرف غذاهای تند به صورت روزانه  ســبب تأمین آسان تر بعضی از مواد مغذی 
می شود که مصرف روزانه آنها توصیه شده است؛ ویتامین های A و Cو برخی از 

مواد معدنی مهم از جمله این مواد هستند.

رییس انجمن پرورش  تمســاح کشــور گفت: خون تمساح 
برای درمان کلیه بیماری ها و عفونت های ویروسی، قارچی و 

باکتریایی مانند بیماری ابوال، سارس و ایدز موثر است.
پیمان شــیرازپور با بیان اینكه اکنون تمســاح بیشتر برای 
تولید سرم خون و نه کشتار و استفاده از پوست پرورش داده 
می شود، افزود: بیشترین هدف پرورش دهندگان تمساح در 

حال حاضر جذب توریست و مصارف دارویی است.
وی با بیان اینكه ایران نزدیك ترین منطقه در خاورمیانه برای 
رویت و بازدید از تمساح است، تصریح کرد: اگر امكان مشاهده 
تمساح در ایران مهیا نباشد برای این امر باید تا کشورهایی 

مانند تایلند و حتی آمریكا رفت.
شــیرازی با بیان اینكه اکنون بحث درآمدزایی از تمساح و 
جذب توریســت در ایران مطرح اســت، ادامه داد: مجتمع 
زیتون در 20 کیلومتری قم مرکز توریســتی بازدید تمساح 
در کشور است که عالوه بر تمساح می توان انواع ماهی های 
خاویاری را از نزدیك مشاهده و در صورت تمایل گوشت آنها 

را نیز تهیه کرد.
وی اضافه کرد: هر مجتمع پرورش و بازدید تمساح اگر ساالنه 
تنها یك میلیون نفر با بلیت 10 هزار تومانی بازدید داشــته 
باشد، در پایان سال 10 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت. 

این در حالی اســت که می توان مراکز بازدید را با 10 تمساح هم راه اندازی 
کرد؛ بدون آنكه نگرانی برای پرورش و تكثیر و یا کشــتار این گونه وجود 

داشته باشد.
شیرازپور گفت: در زمان پساتحریم می توان بیش  از هر زمان دیگری روی 

بحث جذب توریست در کشــور کار کرد و می توان مزارع تمساح را مدنظر 
قرار داد. اکنون تنها یك مزرعه رسمی پرورش تمساح با مدیریت یك خانم 
در جنوب کشــور وجود دارد و باقی مراکز پرورش کشور به صورت مزرعه 

نیستند.
رییس انجمن پرورش  تمساح کشور درباره تاثیر سرم خون تمساح نیز بیان 

کرد: برای تولید سرم خون تمســاح باید از وزارت بهداشت 
مجوزهای الزم اخذ شود؛ چرا که باید روی این ماده عملیات 
فرآوری صورت گیرد، اما با توجه به اینكه مزارع ما شــرایط 
دریافت مجوز را ندارند، خون این حیوان به کشورهای دیگر 

قاچاق می شود.
وی اظهار کرد: خون تمســاح را نمی توان به علت ســاختار 
پروتئینی آن به صورت تزریقی مورد اســتفاده قرار داد، اما 
اکنون به روش  کرم های موضعی و بخور اســتفاده می شود. 
حتی در دنیا کیت های گران قیمت آزمایشگاهی نیز از خون 

تمساح ساخته می شود.
شــیرازپور عنوان کرد: با توجه اینكــه کمپانی ها می توانند 
درآمدهای بیشــتری از تولید داروهای بیماری هایی نظیر 
ایدز و سرطان داشته باشند بنابراین در استفاده از روش های 
طبیعی برای درمان بیماری ها استقبال چندانی نمی شود و 
این امر متاسفانه مختص بســیاری از کشورهاست. به گفته 
وی، اکنون سرم خون تولیدی دارای مجوز وزارت بهداشت در 
کشور وجود ندارد و استفاده  های صورت گرفته از این فرآورده 

نیز بدون مجوز و به صورت شخصی است.
شیرازپور درباره قیمت تمســاح نیز گفت: قیمت هر تمساح 
بســته به نژاد آن متفاوت اســت، اما گاندا ارزان ترین نوع 
تمساح است که متاســفانه در ایران در حال انقراض است و به همین علت 
نیز حتی در مزارع پرورشــی هم خرید و فروش نمی شوند. گران ترین نژاد 
 هم نیل اســت که نوزاد 3 ماهه آن با طول حدود 8 متــر 300 هزار تومان 

قیمت دارد.

بیشتر بدانیم بهداشت فردی

متخصص طب سنتی با اشاره به خواص درمانی زنجبیل گفت: این ماده 
غذایی ملین طبع، بازکننده عروق و گرفتگی های کبد است و سموم بدن 

را از بین می برد.
قدیر محمدی درباره خواص زنجبیل گفت: زنجبیل یك ادویه شناخته 
شده در طول تاریخ و ریشــه یك درخت است که طبیعت گرم و خشك 
دارد؛ معموال در طبیعت گیاهان را به درجه یك تا چهار تقســیم بندی 
می کنند به این شــكل که اگر در درجه چهارم باشــد سمی محسوب 
می شود، اما درجه پایین تر از این میزان می تواند خاصیت درمانی داشته 

باشد که زنجبیل در درجه سوم قرار دارد.
وی ادامه داد: زنجبیل در گروه ســوم گرمی قرار دارد و این گیاه از نظر 
شكل شبیه ســیب زمینی اســت؛ این گیاه خاصیت نسبتا خوبی برای 
دستگاه گوارش دارد، ملین طبع و بازکننده عروق و گرفتگی های کبد 

است.
متخصص طب سنتی در ادامه افزود: با توجه به خاصیت گرمی و خشكی 
که زنجبیل دارد این خشكی باعث خشك شدن رطوبت اضافی بدن از 
جمله رطوبت روده و معده می شود و می تواند برطرف کننده تشنگی به 

ویژه تشنگی ناشی از تجمع بلغم در معده باشد.
وی با اشاره به اینكه زنجبیل برای معده، قلب، کبد و مغز مقوی است و 
همچنین سموم حیوانی در بدن را خنثی می کند، تصریح کرد: در واقع 
سموم حیوانی در بدن به معنای مرغ هایی هستند که برای پرورش آنان 
از آنتی بیوتیك استفاده شده یا گوشت گاو که با برخی سموم تماس پیدا 

کرده است و با غذا خوردن وارد بدن شده است. 
محمدی، ادامه داد: زنجبیل اخالط لزج بدن را دفع می کند؛ برای کسانی 
که رطوبت مغز دارند به شكلی که خواب آنان زیاد شده، کسالت دارند و 
پف سر و صورت آنان زیاد اســت، همچنین لعاب دهان آنان زیاد شده و 
آب دهانشان به هنگام صحبت کردن پرتاب می شود، می تواند موثر باشد.

وی در ادامه افزود: زنجبیل می تواند کرم های روده ای را از بین ببرد، در 
برخی موارد برای تكرر ادرار مفید است و در افرادی که سردی کرده اند 

می تواند موثر باشد.
 متخصص طب ســنتی با بیان اینكه گیاهانی مانند دارچین و زنجبیل 
معموال به شــكل اصلی ماندگاری زیادی دارند، اما پــودر این گیاهان 
معموال بیش از 60 روز دوام ندارد، گفت: خواص این گیاهان به شــكل 
پودر از بین خواهد رفت، پس بهتر اســت به شكل اصلی مصرف شوند، 
همچنین زنجبیل مصلح تخم مرغ است و می توان به جای نمك از این 

گیاه روی تخم مرغ پاشید و مصرف کرد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا مصرف زنجبیل در دوران بارداری 
می تواند اختالالت جنینی را افزایش دهــد، گفت: زنجبیل می تواند به 
وسیله تقویت معده تهوع در بارداری را کاهش دهد، اما به واسطه اینكه 
زنجبیل از نوع درجه سوم محسوب می شود حكمای قدیم داروهای نوع 
سوم را برای بارداری و شیردهی تجویز نمی کردند و مصرف این گیاه در 

بارداری مضر است.

نتایج یك مطالعه جدید نشــان می دهد که رعایت بهداشت دهان نه 
تنها برای ســالمت دندان ها ضرورت دارد، بلكه برای سالمت قلب و 

مغز نیز حیاتی است.
محققان با مطالعــه روی بیمارانی که به دلیل ســكته حاد مغزی در 
بیمارستان بستری شده بودند، اطالعات خود را در زمینه ارتباط برخی 
 cnm-positive انواع ســكته مغزی با نوعی باکتری دهانی به نام

Streptococcus mutans افزایش دادند.
محققان مرکز ملی مغز و قلب و عروق در اوزاکای ژاپن در این مطالعه 
که در یك بیمارســتان انجام شــد، بیماران مبتال به سكته مغزی را 
بررسی کردند تا درک بهتری از ارتباط میان سكته مغزی هموراژیك 

)خونریزی دهنده( و باکتری دهان به دست آورند.
سكته های مغزی هموراژیك )خونریزی دهنده( زمانی رخ می دهند 
که یك سرخرگ در داخل یا روی سطح مغز پاره می شود و بافت مغز 

را غرق خون می کند.
 cnm-positive S. mutans بر اساس نتایج این مطالعه، باکتری
 )ICH( در بزاق دهان 26 درصد بیمارانی که به خونریزی داخل مغزی

مبتال شده بودند، مشاهده شد.
اما در میان بیمارانی که به ســایر انواع سكته مغزی مبتال شده بودند، 
نتیجه آزمایش تنها شش درصد از آنها در رابطه با این باکتری مثبت 

بود.
این مطالعه نشــان می دهد که بهداشت دهان برای سالمت مغز مهم 
و الزم اســت که افراد مراقب بهداشــت دندان های خود باشند، زیرا 
 این موضوع نه تنها برای ســالمت مغز بلكه برای سالمت قلب و خود 

دندان ها نیز مهم است.
مطالعه و تحقیقات مشابه در محیط آزمایشــگاه نشان داده است که 
این باکتری دهان در بروز چند نوع سكته مغزی از جمله سكته مغزی 
هموراژیك و سكته های مغزی که به زوال عقل منجر می شوند، دست 

دارد.
همچنین چند مطالعه دیگر نیز ارتباط تنگاتنگی را میان یك بیماری 
لثه و بیماری قلبی نشان داده اند و یك نشریه در سال 2013 ذکر کرد 
که باکتری مســئول، ابتال به بیماری لثه، آرتریت روماتوئید را وخیم 

تر می کند.
به گفته محققان، باکتری cnm-negative S. mutans در حدود 
10 درصد از کل مردم یافت می شــود و عامل بروز حفره های دندانی 

نیز محسوب می شود.
محققــان یاد شــده همچنین در حال بررســی نقش ایــن باکتری 
 دهانی در ابتال به ســایر بیمــاری هایی هســتند که بر مغــز تاثیر 

می گذارند.
بررسی نقش باکتری های دهان و روده در آسیب شناسی در اختالالت 
عصبی آلزایمر و پارکینسون، از دیگر زمینه های فعالیت این محققان 

است.

  پودر زنجبیل و دارچین 
پس از دو ماه خاصیت ندارد

مسواک زدن برای مغزتان هم مفید 
حرف از استحكام استخوان ها که می آید خیلی ها به است!

یاد کلسیم می افتند. اسم کلسیم هم که می آید شیر و 
ماست و پنیر و غیره به ذهن می رسد. درست است که 
کلسیم برای تقویت و استحكام استخوان ها الزم است، 
اما باید بدانید برای داشتن اسكلت قوی تر به ویتامین ها 
 ،Dو مواد معدنی دیگری هم نیاز دارید مثل ویتامین
منیزیم، ویتامینK، فســفر و غیــره. در ادامه با این 

ویتامین ها و مواد معدنی بیشتر آشنا شوید.
فسفر

برای استحكام اســتخوان ها باید تعادلی بین کلسیم 
و فسفر بدن وجود داشته باشــد. فسفر همچنین در 
انقباض عضــالت و تنظیم دیگــر ویتامین ها و مواد 
معدنی بدن مانند ویتامیــنD، منیزیم و روی نقش 
دارد. این ماده معدنی در بیشتر مواد غذایی به خصوص 
محصوالت لبنی وجود دارد. احتمال کمبود فســفر 
معموال کم است چون به راحتی می توان آن را از طریق 

مصرف مواد غذایی تامین کرد.
K ويتامین

به عقیده متخصصان ویتامین K کمك می کند تا مواد 
معدنی مورد نیاز اسكلت ،مانند کلسیم در استخوان ها 
تثبیت شود. باید بدانید که باکتری های مفید روده ها 
حدود 80 درصد ویتامین K مورد نیــاز ما را تامین 
می کنند و مابقی از طریق مصرف مواد غذایی مانند 

اسفناج، بروکلی، کلم ها و شاهی جبران می شود.
كلسیم

اصلی ترین ماده معدنی مورد نیاز استخوان ها کلسیم 
است. باید بدانید که بدن ما حدود 1 کیلوگرم کلسیم 
دارد که 99 درصد آن در اســكلت تجمع یافته است. 
کلسیم همچنین برای انعقادخون، انقباض عضالت 
و عملكرد خوب مغز الزم اســت. اگر تغذیه ســالمی 
نداشته باشید و به اندازه کافی کلسیم دریافت نكنید 
بدن مجبور می شــود برای تامین نیاز عضالت، قلب 
و عصب هایتان از کلسیم اســتخوان هایتان برداشت 
کند. این مســئله هم اســتخوان ها را ضعیف کرده و 
خطر شكستگی و پوکی استخوان ها را بیشتر می کند.

کلســیم به میزان زیادی در لبنیات و حبوبات، لوبیا 
سفید، برخی از سبزیجات ســبز رنگ مانند رازیانه، 
کلم، آجیل ها، میوه ها و ماهی هایی مانند ماهی آزاد، 

ساردین و غیره وجود دارد.
منیزيم

منیزیم نقش مهمی در سالمت استخوان ها و عضالت 
دارد. این ماده معدنی در کنترل هورمون پاراتیروئید 
نقش دارد و این هورمون هم باعث جذب هر چه بیشتر 

کلسیم از طریق استخوان ها می شود. باید بدانید که 
کمبود منیزیم باعث ضعیف شدن استخوان ها می شود، 
که حدود نصف منیزیم بدن در استخوان ها قرار دارد 
،اما بیشتر آن در ســلول ها، بافت ها و ارگان های بدن 
تجمع دارد. این ماده معدنی بــرای کنترل عملكرد 
عضالت و سیســتم عصبی الزم و ضروری است. اگر 
کمبود منیزیم داشته باشــید عضالت شما خشك 
می شود و مدام احساس اسپاسم یا گرفتگی عضالت 
خواهیــد داشــت.بهترین منابــع غذایــی منیزیم 
عبارت اند از: گردو، تخمه آفتاب گردان، کنجد، موز، 

گردو،سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج و غیره.
C ويتامین

ویتامین C باعث می شود بدن ما کالژن تولید کند. 
این پروتئین در استخوان ها، عضالت و بافت های دیگر 
بدن وجود دارد. ویتامین C یك آنتی اکسیدان قوی 
نیز محسوب می شود که سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کند. میوه ها و سبزیجات منبع اصلی این ویتامین 

محسوب می شوند.
پتاسیم

پتاسیم در میوه ها، ســبزیجات، حبوبات، سبزیجات 
برگ سبز وجود دارد و در کنترل عملكرد عضالت و 
سلول های عصبی نقش مهمی ایفا می کند. کمبود این 
ماده معدنی باعث ضعف و گرفتگی عضالنی می شود. 
پتاسیم همچنین باعث کنترل میزان سدیم )نمك( 
بدن شده و آب ســلول ها را در ســطح مناسبی نگه 

می دارد. این ماده معدنی اجازه نمی دهد کلسیم بدن 
خانم های یائســه از بین برود و دچار پوکی استخوان 

شوند.
D ويتامین

این ویتامین برای جذب بیشــتر کلســیم از طریق 
 D روده ها الزم و ضروری اســت. کمبــود ویتامین
همچنین باعث ضعف عضالت و بدن درد می شــود. 
نتایج پژوهش ها نشان می دهد افرادی که از دردهای 
عضالنی و استخوانی رنج می برند و درمان های دیگر 
روی آنها تأثیر ندارد به احتمال زیاد از کمبود ویتامین 

D رنج می برند.
بدن انســان زمانی کــه در معرض نور آفتــاب قرار 
می گیرد از طریق پوست ویتامین D تولید می کند. 
در واقع حدود 90 درصد ویتامین D بدن ما از همین 
طریق تامین می شود. البته بعضی از افراد که بیشتر 
در منزل می ماننــد و همچنین افراد ســالخورده و 
افرادی که زیاد در معرض نور خورشــید نیســتند 
به میزان کافــی ویتامین D دریافــت نمی کنند و 
 برای همین امكان دارد به مصرف مكمل نیاز داشته

 باشند. 
توصیه می کنیــم روزانه حدود 15 تــا 30 دقیقه در 
معرض نور خورشید باشــید. ماهی های چرب، زرده 
تخم مرغ، جگر و مارگارین نیز از منابع غذایی مفیدی 
هستند که حدود 10 درصد نیاز ما به این ویتامین را 

تامین می کنند.

درمان ايدز با خون تمساح!

ویتـامینهاومـوادمعـدنیدوستداراستخوانها

فوايد پنهان غذاهای تند
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ابالغ اجراییه
شماره پرونده:139404002127000068/1 ش��ماره بایگانی پرونده:9400094 شماره 
 آگهی ابالغی��ه:139403802127000062 بدینوس��یله به آقای حس��ین اکبری فرزند 
خلیل اله به شماره شناسنامه 1310 صادره از شهرضا به شماره ملی 1199279072 
که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور اجراییه ساکن: شهرضا – خیابان 
حکی��م فرزانه – فرع��ی 23- پالک یک و طبق آدرس اعالمی بس��تانکار س��اکن: 
شهرضا – خیابان 40 متری فرعی 21 – پالک یک که برابر گزارش مامور اداره پست 
در آدرسهای مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد: براساس 
قرارداد شماره 1204 مورخ 1390/02/29 تنظیمی در بانک سپه شعبه مرکزی شهرضا 
خانم خاتون صفریان به تعهد شما مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال از تسهیالت 
بانک مذکور اس��تفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعبه 
بانک سپه منطقه اصفهان )بستانکار پرونده( اجراییه به مبلغ سی و شش میلیون 
و ششصد و هفتاد و دو هزار و چهارصد و نوزده ریال بابت اصل طلب و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/06/15 که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ هش��ت هزار 
و دویست و نوزده ریال بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر 
و پرونده تحت ش��ماره بایگانی 9400094 در واحد اجرای اس��ناد رسمی شهرضا 
در جریان رسیدگی می باشد لذا به اس��تناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به ش��ما چاپ و منتش��ر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.محمدمهدی یوسفیان – مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی شهرضا 
اجراییه

بایگان��ی  139404001015001472 ش��ماره  /11 11 ش��ماره پرون��ده: /473
پرونده:9401921/1 شماره آگهی ابالغیه:139403802003000120 آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه:139404001015001472/11 بدینوسیله به آقای رسول شیرزاده فرزند خسرو 
به شماره شناسنامه 2502 صادره از اصفهان به نشانی اصفهان – خیابان کاوه – 
خیابان غرضی – خیابان خردمند – بن.بست بهار – منزل شخصی بدهکار پرونده 
کالس��ه 139404001015001472/11 که برابر گزارش اداره پس��ت اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند نکاحیه شماره 6261-87/6/6 بین شما و 
خانم معصومه دلفی تعداد 60 عدد سکه بهارآزادی بابت بخشی از مهریه بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی 
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:33732 افسانه اسدی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
مزایده 

11/474 اجرای احکام ش��عبه 9 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص 
کالس��ه پرونده اجرایی 338/94ج.خ/9 جلس��ه مزایده ای م��ورخ 1394/12/19 روز 
چهارشنبه ساعت 8 الی 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت 
– 200 متر پایین تر ساختمان مرکزی دادگستری – ساختمان اجرای احکام – طبقه 
دوم – واحد4- ش��عبه نهم اجرای احکام خانواده اصفهان برگزار نماید پرونده لها 
خانم زهرا خسروی با وکالت آقای سیدکمال مکاریان چهارسوقی و محکوم علیه 
آقای علیرضا بت شکن فرزند محمدجواد به نش��انی اصفهان – خ.شیخ بهایی – 
چهارراه آذر – کوچه خلجا – بن.بست مهر – آپارتمان اول – سمت چپ – واحد5 
محکوم به عبارتس��ت از پرداخت یکصد عدد س��که بهارآزادی با هزینه یک سفر 
حج تمتع و مبلغ 53/540/334 ریال وجه نقد و مبل��غ 1/876/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و مبلغ 3/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/360/000 ریال 
بابت نشر آگهی و هزینه کارشناسی موضوع مزایده عبارتست از فروش خودروی 
تویوتا کمری به شماره انتظامی 199ن13/ایران-13 که مشخصات آن طبق نظریه 
کارشناسی بدین شرح می باشد. نظریه کارشناسی: الف- مشخصات فنی خودرو 
به ش��ماره انتظامی 199ن13/ایران13- سواری ش��خصی تویوتا کمری مشکی 
متالیک دنده اتوماتیک – سقف ثابت مدل 2007 ش��ماره موتور 2AZ8592044 به 
شماره شاسیET1BE46K576 /063815.ب: وضعیت بازدید: سواری مذکور طبق 
اظهارات مسئول پارکینگ مدت زیادی در پارکینگ متوقف است تررد بد یکسال و 
الستیکها 50% ش��ده و بدنه خودرو و رنگ آن در هوای آزاد سرما و گرما از حالت 
استاندارد خارج و کمی فرسوده شده اس��ت و گلگیر سمت چپ مختصر آسیب 
دیده اس��ت. ج: نتیجه: باتوجه به اینکه موتور خاموش و عیوب در بند ب توضیح 
داده شده است مبلغ پیشنهادی کارشناسی اینجانب جهت فروش مبلغ پایه مبلغ 
600/000/000 ریال می باشد. شایان ذکر است خودروی ذکر شده در پارکینگ ملت 
واقع در حدفاصل گورت تا پل باغ رضوان روبروی باغ رضوان در توقیف می باشد 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده ضم��ن هماهنگی با این اجرا از محل 
بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده 
می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10% مبلغ کارشناسی را نقدا همراه 

داشته باشند.م الف:33541 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه خانواده اصفهان 
حصر وراثت

11/480 خانم نفیسه پور پیرعلی دارای شناسنامه ش��ماره 1080026436 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 343/94 شعبه اول حقوقی و حس��بی حل اختالف تیران از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
غالمرضا پور پیرعلی بشناس��نامه 8 در تاری��خ 1394/3/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه:1- فهیمه پور 
پیرعلی شماره ملی 5490004681، 2- نفیسه پور پیرعلی شماره ملی 1080026436 
و به غیر از نامبردگان متوفی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:357 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران
فقدان  سند مالكیت

11/490 آقای سید محسن حس��ینی نژاد فرزند نعمت اله شناسنامه شماره 158 
وزوان  به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي 
شده مدعي است که سند مالکیت تمامت ششدانگ قطعه باغچه مشجر مشهور 
12 قفیزی  شماره 2455 فرعی از  11 اصلی  واقع در وزوان جزءبخش ثبتی میمه که 
در صفحه 586 دفتر62 ذیل ثبت 9934  به نام آقای جعفرقلی اعظمی فرزند رضاقلی  
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند قطعی شماره 12928 مورخ 02/17/ 1340 
دفترخانه 14 میمه به مالک انتقال یافته است و معامله دیگری نیز انجام نشده است 
و سابقه تامین و بازداش��ت ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی 
اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده است 
طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که 
هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. رئیس ثبت میمه – حسین نوروز                   

ابالغ وقت رسیدگی 
11/491 ش��ماره ابالغیه:9410103623106087 ش��ماره پرونده:9409983623100699 
شماره بایگانی ش��عبه:940847 خواهان صغری حیدری ده نایبی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان علی و عادل مطور و اداره ثبت احوال اردستان به خواسته نفی 
نس��ب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردس��تان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرس��تان اردستان واقع در 
اردس��تان ارجاع و به کالس��ه 9409983623100699 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/02/12 و س��اعت 11:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد.م الف:925 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
فقدان  سند مالكیت 

11/492 شماره:1394/37/184146-1394/11/26 آقای سید محمدحسین هاشمی 
نسب زواره به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ قطعه زمین پالک 2901 فرعی 
واقع در زواره شانزده اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 325 
دفتر 31 امالک به نام سید محمدحسین هاشمی نس��ب زواره ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده و سپس س��ه دانگ مش��اع از پالک مرقوم از طرف مالک به غیر 
واگذار گردید و به حکای��ت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر س��هل 
انگاری مفقود شده اس��ت نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی 
نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مسترد گردد اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م الف922 ذبیح اله فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره 
ابالغ 

11/494 نظر به اینکه در پرونده کالسه 842/94 بنا به درخواست آقای علی جبارزارع 
با قیمومیت زهرا جبارزارع و اکبر و اصغر جبارزارع با وکالت خانم نسیم ایزدی به 
طرفیت آقایان 1- علی 2- اکبر 3- رسول 4- مرتضی 5- صدیقه 6- طاهره همگی 
خواجه ارزانی با موضوع الزام به انتقال سند با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و 
وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان 
می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه کارشناسی و اعالم 
نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید: اصفهان – خیابان آتش��گاه – مجتمع شماره 2 
شورای های حل اختالف اصفهان.م الف:33514 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

11/495 نظر به اینکه آقای محمدحسن احمدی فرزند منوچهر به اتهام خیانت در 
امانت حسب ش��کایت خانم صدیقه امینی تهرانی فرزند عبدالرحیم از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 941845د29 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف:33528 شعبه 

29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

11/496 چون خانم مرضیه جواهرزاده فرزند محمد – صغری فنایی فرزند بختیار 
شکایتی علیه آقای مس��عود نجاری اردلی فرزند حسین مبنی بر تحصیل مال از 
طریق نامش��روع به میزان 725/000/000 ریال مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
فوق این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشند 
حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می ش��ود و از متهمان مذکور دعوت بعمل می آید ظرف 
مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خ��ود به این مرجع 
مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:33529 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)ناحیه4کهندژ(

احضار 
11/498 شماره نامه:9410110365100976 شماره پرونده:9409980365100519 شماره 
بایگانی شعبه:940536 در پرونده کالسه 940536د32 آقای محسن جواهری رحیم 
فرزند علی به شماره ملی 0012406856 به اتهام برداشت غیرمجاز از حساب بانکی 
به میزان دو میلیون و پانصد هزار ریال موضوع شکایت آقای بشیر حقیقی تحت 
تعقیب می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن نامب��رده و به تجویز ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه سی و دوم 
دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع ش��ماره دو اصفهان واقع در خیابان 
آتشگاه روبروی پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 
حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف:33531 ش��عبه 32 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان 
ابالغ 

11/499 نظر به اینکه آقای س��یداکبر طاووس��ی به طرفیت خانم فاطمه درخشان 
مبارکه دادخواستی به خواس��ته طالق در این ش��عبه مطرح که منجر به صدور 
قراردادی شده است و با توجه به اینکه زوجه را مجهول المکان معرفی نموده است 
لذا مراتب قراردادها از طریق نشر آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار انجام تا زوجه 
پس از رویت ظرف مدت یک هفته یک نفر از اقوام و بستگان خود را که متاهل سی 
سال به باال و مذکر باشد به عنوان داور خود به این شعبه معرفی و آدرس خود را 

نیز اعالم نماید.م الف:33537 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
احضار 

11/500 شماره درخواست:9410460359500115 شماره پرونده:9409980359502011 
شماره بایگانی شعبه:942165 نظر به اینکه متهم آرام نجیمی فرزند شیرمحمد از 
طرف این دادسرا در پرونده 942165ب16 به اتهام خیانت در امانت حسب شکایت 
علیرضا آقانوری کوپایی فرزند حسن تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
شد.م الف:33544 شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)مجتمع2( 

احضار 
11/501 شماره درخواست:9410460359500114 شماره پرونده:9209980365100866 
شماره بایگانی ش��عبه:942177 نظر به اینکه متهم غالمحسین فتوره چی فرزند 

مجتبی از طرف این دادس��را در پرونده 942177ب16 به اتهام جعل و اس��تفاده از 
سند مجعول و کالهبرداری حسب شکایت شرکت حمل و نقل آبادان تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 
بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:33546 شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان)مجتمع2(
احضار متهم 

 11/503 آقای حمیدرضا س��لمانی فرزن��د محمد در پرونده ش��ماره 540201/309 
این ش��عبه به اتهام ب��ی احتیاطی در امر رانندگ��ی منجر به ای��راد صدمه بدنی 
غیرعمدی تحت تعقیب قراردارید به این وس��یله براس��اس ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه ازتاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
و اظهار نظر می شود.م الف:33552 شعبه 42 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره دو(
احضار متهم 

11/504 آقای حس��ن عطایی در پرونده ش��ماره 140401/109 این ش��عبه به اتهام 
خیانت در امانت تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه ازتاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
و اظهار نظر می شود.م الف:33551 شعبه 42 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان)مجتمع شماره دو(
احضار متهم

11/505 ش��ماره ابالغیه:9410100353706047 ش��ماره پرونده:9309980359301493 
شماره بایگانی شعبه:940023 در پرونده کالسه 9309980359301493 شکایت آقایان 
غالمرضا یوسفی و محسن برومند علیه آقای وحید شمسایی به اتهام جعل سند و 
سرقت خودرو و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع منتهی به دادنامه 
ش��ماره 9409970353701525 مورخ 94/11/18 مبنی بر محکومیت نامبرده گردیده 
با عنایت به مجهول المکان  بودن وعدم دسترس��ی به مته��م و در اجرای مقررات 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
 یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد آمد. م الف:33549 ش��عبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)111 

جزایی سابق( 
ابالغ رای

ش��ماره دادنامه:9409970353701525 ش��ماره پرونده:9309980359301493 شماره 
بایگانی شعبه:940023 شکات: 1- آقای غالمرضا یوسفی فرزند سهراب به نشانی 
مسجدسلیمان – پشت برج – روبروی دبستان سعدی 2- آقای محسن برومند به 
نشانی اصفهان – خ.24 متری اول – کوچه شهید خزایی – کوچه توانا – پ8 متهم: 
آقای وحید شمسایی فرزند اقبال به نش��انی متواری اتهام ها: 1- تحصیل مال از 
طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات 2- سرقت خودرو 3- جعل سند 
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر 
مبادرت به ص��دور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام وحید شمس��ایی 
فرزند اقبال دائر بر 1- تحصیل مال از طریق نامش��روع 2- جعل سند 3- سرقت 
4- تغییر در ارقام شاس��ی خودرو اوال در خصوص اتهامات ردیف اول و دوم با 
عنایت به محتویات پرونده و به لحاظ فقد دلیل کافی و با اس��تظهار از اصل کلی 
برائت مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین 
دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساس��ی رای بر برائت متهم صادر و اعالم می 
گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد ثانیا در خصوص 
اتهامات ردیف س��وم و چهارم با عنایت به ش��کایت ش��اکی و گزارش مامورین 
انتظامی مامورین و صورتجلسه کش��ف و ضبط و تحویل مال مسروقه و نظریه 
کارشناس پلیس آگاهی خوزستان که حاکی از دستکوب بودن شماره شاسی می 
باشد و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادستان و اینکه متهم در جلسه دادگاه 
حاضر نگردیده و دفاعی از خود به عمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده اتهامات انتسابی را محرز و مس��لم تشخیص و مستندا به مواد 661و720 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 متهم را به تحمل دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شالق از باب سرقت و 
یکسال حبس از باب تغییر در ارقام شاسی خودرو محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف 
بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 
تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. م الف:33549 شعبه 111 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان)111 جزایی سابق(
احضار متهم 

11/506 آقای محسن هداوند )حداوند( در پرونده شماره 941443 این شعبه به اتهام 
خیانت در امانت نسبت به دو خودرو تحت تعقیب قراردارید به این وسیله براساس 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه ازتاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر ش��وید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 
مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.م الف:33538 شعبه 38 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
اجراییه

بایگان��ی  ش��ماره   139404002003000924 /1 پرون��ده: ش��ماره   11 /532
پرونده:9401931/1 شماره آگهی ابالغیه:139403802003000116 آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه:139404002003000924/1 بدینوسیله به مهدی ریاحی فرزند علی به شماره 
ملی 526 به نشانی اصفهان – خیابان پروین – خیابان حکیم اسدی – کوچه زر – 
پالک91- کدپستی 8193684646 بدهکار پرونده کالسه 139404002003000924/1 که 
برابر گزارش اداره پست اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی 1609369294721-92/3/8 بین شما و بانک سرمایه شعبه هشت بهشت مبلغ 
21/000/000 ریال بابت اصل و 4/000/000 ریال س��ود و 8/506/872 ریال خسارت 
تاخیر تادیه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کالسه فوق در 
این اجرا مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به 
ش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب 
اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
 انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

 م  الف:33788 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
حصر وراثت

11/533 آقای عباس گلی زواره به شناسنامه شماره 4820 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست به شماره 346/94 تقدیم این دادگاه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان حسین گلی زواره شناسنامه شماره 1303 
در تاریخ 94/10/29 در اقامتگاه دائمی خود در گذش��ته و ورث��ه حین الفوت وی 
عبارتند از: 1- ایران گلی فرزند عباس ش.ش 47 )فرزند( 2- ماهرخ گلی زواره فرزند 

 عباس ش.ش 140 )فرزند( 3- بهجت گلی زواره فرزند عباس ش.ش 4421 )فرزند( 4
- علی گلی زواره فرزن��د عب��اس ش.ش 128 )فرزند( 5- عباس گل��ی زواره فرزند 
 عباس ش.ش 4820 )فرزند( 6- کب��ری گلی زواره فرزند عب��اس ش.ش 42 )فرزند(

 7- صدیقه دهقان زاده فرزند اس��ماعیل ش.ش 3978 )همس��ر(. پس از تشریفات 
قانونی و انتش��ار س��ه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول ه��ر گونه الیحه یا 
اعتراض با ارائه وصیت نامه سری با حس��ب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 8762 سرانجام در تاریخ 94/11/17 وقت فوق 
العاده شعبه اول ش��ورای حل اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص 
یاد ش��ده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن را پ��س از پرداخت و انجام 
حقوق و دیونیکه برتر که تعلق می گیرد. م الف:923 ش��عبه اول حقوقی ش��ورای 

حل اختالف زواره  
ابالغ وقت رسیدگی

11/507 در خصوص پرونده کالسه 912/94 خواهان رامین ملکوتی خواه با وکالت 
آقای شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت معصومه شفیعی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/31 ساعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:32787 شعبه 26 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/508 در خصوص پرونده کالسه 910/94 خواهان رامین ملکوتی خواه با وکالت 
آقای شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت معصومه شفیعی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/31 س��اعت 4 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:32786 شعبه 26 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/509 ش��ماره ابالغیه:9410100350210385 ش��ماره پرونده:9409980350200885 
شماره بایگانی شعبه:941013 خواهان/شاکی محمدرضا رستگارفر دادخواستی 
 به طرفیت خوانده/متهم محم��د عبداهلل ئی تخماقلوئی و ابوالحس��ن برخورداری 
به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9409980350200885 
 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/01 و س��اعت 11:00 تعیین شده است

 به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد عبداله ئی و درخواست خواهان/شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
 و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود

تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:32880 ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
احضار متهم

11/510 ش��ماره ابالغیه:9410100353605423 ش��ماره پرونده:9109980359701165 
شماره بایگانی ش��عبه:930230 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان 
در پرونده کالسه 9109980359701165 برای مظاهر شیروانی به اتهام تحصیل مال 
از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و کالهبرداری تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/02/01 ساعت 10:00 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان  بودن 
وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115و180 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:32842 شعبه 

110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)110 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

11/511 در خصوص پرونده کالسه 907/94 خواهان نرجس حکمت پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت س��ید احمد گلس��تانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخه 95/2/5 س��اعت 3/30عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:32798 شعبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/512 در خصوص پرونده کالسه 906/94 خواهان نرجس حکمت پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت س��ید احمد گلس��تانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/2/5 س��اعت 4عصر تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:32797 شعبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/513 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 908/94 خواه��ان رامی��ن ملکوتی خواه 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت احمد شیرشاهی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/5 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. م الف:32796 شعبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان



خبرخبر

 ش��هردار اصفهان با تاکید بر اینک��ه باید در نوع نگاه خود به گردش��گری 
پوست اندازی کنیم، گفت: برنامه اصفهان 1400 و حتی بودجه سال 95 

شهری نیز با رویکرد گردشگری تدوین شده است.
 مهدی جمالی نژاد در همایش گردشگری و س��فر پاک، با اشاره به اینکه 
تاریخچه گردشگری و راه های حضور و بروز در این عرصه بسیار قدیمی 
است، اظهار کرد: تاریخچه گردش��گری ایران به بیش از 6 تا 7 هزار سال 
قبل بازمی گردد. وی با بیان اینکه راه ابریش��م در ای��ران نقش زیادی در 
گردشگری داشته اس��ت، افزود: از طریق راه ابریش��م، خاور دور به نقاط 
مختلفی همچون ایران و از کش��ورمان به آفریقا و اروپا متصل می شود و 
راهی بوده که نه تنها بحث گردش��گری بلکه در حوزه بازرگانی و تجارت 
حرف نخست را می زند.به گفته شهردار اصفهان، راه ابریشم 1700 سال 

قبل از میالد در حوزه گردشگری تاثیرگذار بوده است.
وی همچنین به ارتباط و سفرهای گردشگری ایران با اروپاییان اشاره کرد 
و گفت: این س��فرها با اهداف زیادی همچون سیاسی، اقتصادی، نظامی، 

علمی و به ویژه  در حوزه مردم شناسی و باستان شناسی انجام می شد.
جمالی نژاد با بیان اینکه نخستین سفرنامه به ایران و به خصوص اصفهان 
که به زبان فرانسوی منتشر شد متعلق به سه برادر مبلغ مذهبی بود، اظهار 
کرد: از میان صدها گزارش سفرنامه طی چهار صده اخیر به زبان اروپایی، 
چند سفرنامه فراسوی از جمله س��فرنامه  10 جلدی شاردن قابل توجه 
بوده و نقش مهمی در معرفی اصفهان داش��ته است. وی با تاکید بر اینکه 
گردشگری و حمل و نقل و اصالح زیرس��اخت های آن، یکدیگر را تقویت 
می کند، تاکید کرد: با اصالح سامانه های حمل و نقل، گردشگری رونق 
پیدا می کند. به گفته وی، نهادینه کردن فرهنگ استفاده از حمل و نقل 
عمومی، سیاست گذاری جهت حذف سفرهای زائد شهری، تقویت ناوگان 
هوایی، ریلی، اس��تقبال جدی از فناوری های نوی��ن برقی و خودروهای 
هیبریدی، ارتقای فرهنگ پیاده روی و دوچرخه سواری، و ... موجب رونق 

گردشگری خواهد شد.
ش��هردار اصفهان با تاکید بر اینکه امروز مس��ئولیت اصفهان بیشتر شده 
اس��ت، بیان کرد: وقتی در جهان از بین صدها ش��هر مختلف، اصفهان به 
عنوان شهر خالق معرفی می شود، ماموریت اصفهان را سنگین می کند.

به گفته جمالی نژاد، شهر خالق به معنای شهر برتر، کارآفرین، فن آفرین، 
قابل رقابت در عرصه های مختلف اقتصادی در بازارهای جهانی، در تعامل 
با سایر شهرها برای س��رمایه گذاری، مکان مطلوب برای زندگی، فناوری 
های نوین ش��هری و ... اس��ت و قرار نیس��ت فقط این نام را یدک بکشیم 
 بلکه باید در عرصه های مختلف همچون گردش��گری، حم��ل و نقل و ... 

داشته های خود را به نمایش در آوریم.
 وی تاکید کرد: گردش��گری خالق به این معنا نیس��ت ک��ه همان دایره 
فعالیت های بسته گذش��ته را ادامه دهیم بلکه با حضور مدیران کشور و 
اصفهان، باید پوست اندازی در نوع نگاه خود به گردشگری داشته باشیم. 

معاون کل سازمان توسعه تجارت و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه گردشگری ما نیازمند خانه تکانی است، افزود: امروز، تراز 

تجاری گردشگری ما منفی است.
 محمدرضا مودودی در نشست خبری نهمین گردهمایی راهنمایان 
گردشگری سراسر ایران در اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان نمادی از 
شهرهای گردشگری کشور است، اظهار کرد: 6 درصد از سبد صادراتی 
جهان معادل 1500 میلیارد دالر به صنعت گردشگری اختصاص دارد.

وی افزود: متاسفانه کش��ور ما با وجودی که یک کشور بزرگ در حوزه 
گردشگری است، اما اعداد و ارقام بسیار کوچکی را در این حوزه به خود 
اختصاص داده است؛ به طوری که تنها 8 میلیارد دالر درآمد ناشی از 

گردشگری داریم.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون کل سازمان توسعه تجارت 
تصریح کرد: در حقیقت ایران، کشوری است که باید چاه های نفت خود 
را ببندد و درهای گردشگری خود را باز کند، اما متاسفانه برعکس عمل 
کرده و به جای حفظ میراث آیندگان، صنعت گردشگری خود را معلق 

نگه داشته است.
مودودی خاطرنشان کرد: ما حلقه های مرتبط با زنجیره ثروت آفرینی 
که فضای کس��ب و کار و تکنولوژی را ش��امل می ش��ود، به درس��تی 
نشناخته ایم؛ امروز، 10 کشور نخست جهان در حوزه گردشگری بالغ 

بر 50 درصد درآمد کل گردشگری را جذب می کنند.
وی اظهار کرد: متاس��فانه تحریم ها فقط مانع مبادل��ه کاال و پول در 
کشور ما نبوده بلکه نگاه های ما را بس��ته است؛ ما فراموش کردیم که 
دنیا متحول ش��ده و از ظرفیت های تکنولوژی موجود به هیچ عنوان 

بهره نبردیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه گردشگری ما نیازمند 

خانه تکانی است، افزود: امروز، تراز تجاری گردشگری ما منفی است.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ضعف های موجود در 
حوزه گردشگری کش��ورمان باید برطرف و برای شرکت های مرتبط، 

خط کشی تعریف شود.

شهردار اصفهان در نهمین همایش گردشگری و سفر پاک:

 نگاه  به حوزه گردشگری 
نیازمند پوست اندازی است

معاون کل سازمان توسعه تجارت در اصفهان:

تراز تجاری گردشگری ایران، 
منفی است

مریم  پنجمی��ن جش��نواره ملی فیل��م کوتاه 
حس��نات با دریافت 2200 اث��ر از 1350 یاوری

هنرمند 360 شهر کشور پرمخاطب ترین جشنواره فیلم 
کوتاه کشور شد.

دبیر جشنواره فیلم کوتاه حس��نات گفت: فیلم های این 
جش��نواره همزمان با اصفهان در 26 استان کشور نیز به 

شکل رایگان نمایش داده می شود.
امیرحسین عشاقی در نشست خبری پنجمین جشنواره 
ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت:  اعالم فراخوان برای 
جذب آثار مرتبط به جشنواره ملی احسان و نیکوکاری از 
فروردین  ماه آغاز شد و تا 15 مهرماه بیش از دو هزار و 200 

اثر از 360 شهر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی افزود: یک  هزار و 330 هنرمند  آثار خود در رشته های 
فیلمنامه، پویانمایی، فیلم کوتاه و مستند را به جشنواره 
ارسال کردند که در مقایسه با جشنواره چهارم که 890 اثر 
از هنرمندان را در جش��نواره داشتیم رشد چشمگیری را 

نشان می دهد.
دبیر پنجمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات با بیان 
اینکه فراخوان و تبلیغات جش��نواره طی 6 ماه به ش��کل 
کامال مجازی انجام شده است، ابراز داشت: هیئت انتخاب 
جشنواره حسنات متشکل از اساتید دانشگاه های اصفهان، 
مدیران تشکل های سیاسی و صنفی، فیلم سازان مجرب 
و اساتید هنری فیلم های ارس��الی را در طول دو ماه و نیم 
پاالیش کردند که در نهایت 232 اثر به بخش مسابقه راه 
یافت. وی با اشاره به اینکه در بخش مستند 22 اثر به بخش 
مسابقه راه پیدا کرده اند، خاطرنشان کرد: از 190 اثر بخش 
پویانمایی، 43 اثر در بخش ملی و تجربی به بخش مسابقه 

راه پیدا کرده اند.
عشاقی خاطرنش��ان کرد: در جش��نواره امسال، اصفهان 
میزبان بالغ بر 178 فیلمس��از مرد و 52 فیلمس��از زن از 
شهرهای خارج از اصفهان است، سهم هنرمندان اصفهان 
40 اثر ب��وده که در بخش داس��تانی 26 اثر، مس��تند 3 ، 

پویانمائی 4 و فیلم نامه 7 اثر بوده است.
وی با بیان اینکه تهران با 84 اثر بیش��ترین آثار را به خود 
اختصاص داده اس��ت، بی��ان ک��رد: اصفهان ب��ا 44 اثر، 
آذربایجان شرقی با 12 و گیالن و مازندران هر کدام با 9 اثر 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
دبیر اجرایی جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
با بیان اینکه جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از یازدهم 
تا چهاردهم اسفندماه سال جاری برگزار می شود، گفت: 
قرار اس��ت این جش��نواره در اصفهان در 4 سالن سوره، 
س��ینما خانواده، کتابخانه مرکزی و هنرسرای خورشید 

برگزار شود.
وی گفت: به دلیل اینکه مرکز کارگاه های آموزش��ی این 
حوزه در سالن سوره قرار دارد پایگاه جشنواره نیز در این 

سالن قرار گرفته است.
دبیر اجرایی جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان 
با بیان اینکه در دوره قبل توانستیم در 15 استان پخش 
همزمان داشته باشیم، خاطرنشان کرد: امسال این کاررا 
گسترده تر کرده ایم و در 26 استان کشور پخش همزمان 

جشنواره را داریم.
وی با اش��اره به اینکه برگزارکنندگان جشنواره حسنات 
در استان های کشور متفاوت هستند، بیان کرد: برخی از 
استان ها حتی گام را فراتر گذاشته و برگزاری افتتاحیه و 

اختتامیه و بزرگداش��ت خیرین را نیز در دستور کار خود 
دارند.

حس�نات ب�ا کمتری�ن هزین�ه نس�بت ب�ه دیگر 
جشنواره  ها برگزار می شود

رییس جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: جشنواره 
حسنات با کمترین هزینه نسبت به جشنواره های مشابه 
اجرا ش��ده از س��وی اداره ارش��اد یا دیگر نهادها برگزار 

می شود.
حسین مالیی، رییس جشنواره حسنات نیز در ادامه این 
نشست اظهار داش��ت: مهم ترین هدف برگزاری رویداد 
هنری و فرهنگی جشنواره حس��نات دراصفهان ترویج و 
پاسداشت احسان و نیکوکاری است؛ چراکه هنر بهترین 
ابزاری اس��ت که می تواند به کمک خیران نیک اندیش 
بیاید. وی با بیان اینکه خلق آثار هنری که ثمره اصلی آنها 
تولیداتی بر مبنای احس��ان و نیکوکاری بوده مهم ترین 
هدف جشنواره حسنات است، افزود: توجه به امر انسانی 
خرد و خیر جمعی که در تمامی ادیان به آن سفارش شده 
نیز جزو اهداف و در دامنه گسترده فعالیت های جشنواره 

حسنات قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه استقبال خیلی خوبی از جشنواره حسنات 
صورت گرفته گفت: گمان نمی کردیم که از زمان شروع 
به کار جشنواره حسنات یک چنین استقبالی ازجشنواره 
صورت گیرد بلکه تنها یک فضای محدود مانند اصفهان را 
متصوربودیم، اما امروز شاهد هستیم که در جشنواره پنجم 
بیش از دو هزار اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است.

مالیی ضمن قدردانی اززحماتی که »زاون قوکاس��یان« 
برای ماندگاری و پربار شدن جشنواره حسنات از دور اول 
تا چهارم متحمل شد، گفت: خوشبختانه خالء نبود زاون 
با حضور جناب آقای مس��عود شاهی که اس��تاد و فردی 
الیق در زمینه هنر و سینما هس��تند جبران شده است و 

امیدواریم جشنواره همان روندقبلی خود را ادامه دهد.
وی ادامه داد: در دور پنجم ش��هرداری اصفهان به کمک 
جشنواره حسنات به لحاظ مادی و معنوی آمد و در زمینه 
اختصاص سالن های نمایش و همچنین کمک های مادی 

به این جشنواره مساعدت های الزم را کرد.
مالیی تاکید کرد: باید در نظر داش��ت که اگریک چنین 
جش��نواره هایی ازطریق اداره فرهنگ و ارش��اد و دیگر 
نهادهای فر هنگی برگزارمی شد دارای هزینه های بسیار 
بود، درصورتی که برگزاری چنین جش��نواره ای از سوی 

حسنات با کمترین هزینه انجام شده است.
گفتنی است پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات 
از 11 تا 14 اسفندماه همزمان با هفته احسان و نیکوکاری 

در اصفهان برگزار می شود.
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به مدت 20 روز؛

زاین�ده رود دوب�اره
 پرآب شد

امام جمعه اصفهان:

احکام اسالمی در خصوص قضاوت،
 در جهان بی نظیر است

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری ؛

محالت اصفهان در سال 95 منتظر 
تحول در حوزه فرهنگ باشند

به دنبال تامین آب نوبت دوم کش��ت پاییزه کشاورزان ش��رق اصفهان، با افزایش 
حجم آب رها ش��ده از س��د، رودخانه زاینده رود از دیروز دوباره در شهر اصفهان 

پرآب شد.
با رهاسازی حجم مشخصی آب از س��د زاینده رود در نخستین ساعت بامداد 29 
بهمن ماه و گذشتن آب از مناطق مختلف همچون فالورجان و رسیدن به منطقه 
ناژوان و عبور از زیر پل های تاریخی، رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان دوباره 
به جریان افتاد. مطابق تصمیم کمیته پنج نفره متش��کل از نماینده شهرس��تان 
اصفهان، وزارت نیرو، کش��اورزان، جهاد کش��اورزی و آب منطقه مقرر شده آب 
از اول اسفند ماه به مدت 20 
روز ب��رای نوب��ت دوم آبیاری 
کشت پاییزه کشاورزان شرق 
اصفهان جاری باشد قرار است  
32 مترمکع��ب آب در س��د 
آبشار تحویل کشاورزان شرق 

اصفهان داده شود.
براس��اس آخرین آمار شرکت 
آب منطقه ای اصفهان، حجم 
آب س��د زاین��ده رود 247 

میلیون متر مکعب است. 

امام جمعه اصفهان گفت: اسالم برای شیوه عملکرد قضات و شرایط قضاوت آداب و 
شرایط ویژه ای قرار داده است که نشان دهنده ارزش و اهمیت این منصب شریف و 
حساس است، احکام اسالمی در خصوص قضاوت در جهان کم نظیر و در بسیاری 

موارد بی نظیر است.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، در جمع اعضای نظام پزشکی اصفهان عنوان 
کرد: یکی از وظایف نظام پزشکی، قضاوت کردن درباره اعمال و رفتار پزشکان و 
تخلفات احتمالی است که در این صنف واقع می شود، بنابراین این قشر از جامعه 

نیز باید به آداب و احکام و شرایط قضاوت در اسالم آشنا باشند.
وی اضافه کرد: همه اعمال و رفتار ما از قضاوت هایی منشأ می گیرد که در ذهن و 
روان ما ایجاد می شود، اما گاهی افراد یا گروه های خاصی مسئول قضاوت کردن 

درباره سخن و رفتار دیگران هستند.
امام جمعه اصفهان اظهار کرد: قضاوت در اس��الم ب��ا ارزش و مهم و در عین حال 
خطرناک اس��ت، در روایتی آمده اس��ت که حض��رت علی)ع( به ش��ریح قاضی 
می فرمایند »قضاوت کاری اس��ت مختص نب��ی یا وصی یا ش��قی« که عظمت 
قضاوت و انسان هایی اس��ت که قضاوت می کنند را اش��اره می کنند و همچنین 
این گونه تفهیم می کنند که صدور حکم بر اس��اس اغراض شخصی، کاری است 
که انسان های شقی انجام می دهند. وی تصریح کرد: خداوند می فرماید پیروی از 
هوای نفس انسان را از راه حق باز می دارد، یکی از مواردی که در عمل قضاوت از 

آن نهی شده، حکم کردن بر اساس احساس و اغراض شخصی است.

آیت اهلل طباطبایی نژاد گفت: حضرت امیرالمؤمنین خطاب به مالک می فرمایند، 
»بهترین افراد را برای عمل قضاوت انتخاب کن«، که این مسئله ارزش و اهمیت 
منصب قضاوت را نش��ان می دهد. وی اظهار کرد: طمع ورزی یکی از آسیب های 
خطرناکی است که صدور احکام عادالنه از سوی قضات را تهدید می کند، در عین 

حال قاضی باید در اجرای فرمان حق، قاطع و شجاع باشد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان عنوان کرد: قاضی باید دارای روحیه نقدپذیری 
باشد، در اگر قاضی اشتباهی کرد باید با شجاعت اشتباه خود را بپذیرد و درصدد 

اصالح آن برآید.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: اجرای رخدادهای 
 فرهنگ��ی -اجتماعی در مقی��اس محلی در بودجه س��ال 95 دیده 

شده است.
 علی قاسم زاده اظهار کرد: سال آینده بودجه خوبی به حوزه فرهنگ 
اختصاص داده شده اس��ت و امیدواریم سال 95 س��ال خوبی برای 

حوزه فرهنگ باشد. 
وی با اشاره به اینکه پروژه های شاخصی برای سال 95 در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، گفت: احداث پردیس خانواده محور به عنوان الگوی 
جدیدی در فضاهای تفریحی شهر جهت نشاط شهروندان در دستور 

کار قرار گرفته است.
 قاسم زاده با بیان اینکه احداث ش��هر کودک از پروژه های شاخص 
سال 95 است، عنوان کرد: ش��هر کودک با طراحی مقیاس کودکانه 
در نظر گرفته شده است که کودکان در شهر با زندگی شهری آشنا 

می شوند.
مع��اون فرهنگ��ی اجتماع��ی ش��هرداری اصفه��ان ب��ا اش��اره 
به اینک��ه در بودج��ه س��ال 95 اقداماتی خاص مح��الت فرهنگی 
مق��رر ش��ده، خاطرنش��ان ک��رد: اج��رای رخداده��ای فرهنگی 
 - اجتماع��ی در مقی��اس محل��ی در بودج��ه س��ال 95 دی��ده

 شده است.

دبیر نهمین گردهمایی راهنمایان تور گفت: نهمین گردهمایی راهنمایان 
تور کشور با رویکرد آموزشی در اصفهان برگزار شد.

 مریم هداییان در نهمین گردهمایی راهنمایان تور کش��ور اظهار داشت: 
نهمین گردهمایی در حالی برگزار می ش��ود که ما در راس��تای برگزاری 

کنوانسیون 2017 هستیم و برای این مسئله آماده می شویم.
وی افزود: از شهریور امسال بر اساس مصوبه کانون راهنمایان گردشگری 
قرار بر این شد تا نهمین گردهمایی راهنمایان تور در اصفهان برگزار شود 
که پس از این مصوبه از آبان ماه امس��ال برنامه ریزی ها برای برگزاری این 

گردهمایی آغاز شد.
دبیر نهمی��ن گردهمایی راهنمایان ت��ور درباره رویک��رد این گردهمایی 
خاطرنشان کرد: این گردهمایی با رویکرد آموزشی برگزار شد که در این 
راستا دومین دوره آموزش بین المللی نیز از تاریخ 22 تا 28 بهمن برگزار 
شد و پس از آن دوره نهم راهنمایان تور آغازگردید که این دوره با حضور 

350 نفر برگزار شد.
وی تصریح کرد: از 30بهمن م��اه دوره آموزش عملی و تخصصی آغاز و در 
این دوره سعی بر این ش��د تا دوره را بر اساس کارگاه های آموزشی برگزار 

کنیم که هر کدام از راهنمایان در این کارگاه عملی ش��رکت کردند و باید 
دانس��ت این کارگاه ها با همکاری بخش خصوصی صورت گرفت و امید به 
اینکه بتوانیم در گردش��گری نوین کمک راهنمایان نسل جدید باشیم تا 

آگاه تر ظاهر شوند.
عباس خرم دبیر انجمن صنفی راهنمایان تور اصفهان با بیان اینکه انجمن 
راهنمایان تور قدیمی ترین انجمن گردشگری کشور است، گفت: انجمن 
صنفی راهنمایان تور اصفهان از مدت ها پیش به دنبال این بوده که جشن ها 
را به گونه ای دیگر با آموزش رقم بزند و با توجه به اینکه نزدیک ایام شهادت 
حضرت فاطمه )س( و انتخابات قرار داریم به جای تورهای گردشی شهری 

کالس های آموزشی را جایگزین کردیم.
حضور 3 تن از مدرسان جهانی در نهمین گردهمایی راهنمایان تور

مهس��ا مطهر عضو کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور 
با اشاره به برنامه های فدراسیون جهانی گردشگری بیان کرد: فدراسیون 
جهانی با هدف باالبردن استاندارد گردشگری در کشورهای مختلف دنیا 
دوره هایی را برگزار می کند و در این دوره ها راهنمایان مطرح دنیا بر اساس 
تجربیات خود کالس هایی را تش��کیل می دهند که اغل��ب این کالس ها 

عملی هستند. وی اظهار داشت: کسانی که این دوره را به اتمام می رسانند 
به مراحل دیگ��ر راه پیدا می کنند و در دیگر دوره ها ش��رکت می کنند که 
در دومین مرحله آموزش های TTT را می گذرانند و پس از آن نیز دوره 
بین المللی مربی گری راهنمایان را باید سپری کنند و امیدواریم با توجه به 
حضور مربیانی با تجربه، شاهد حضور مربیان در عرصه بین المللی باشیم.

عضو کان��ون انجمن های صنفی راهنمایان گردش��گری کش��ور افزود: با 
مکاتباتی که با فدراس��یون جهانی داش��ته ایم قرار بر این شد تا 36 نفر از 
راهنمایان تور کش��ور این دوره را پش��ت س��ر بگذارند که برای این دوره 
آموزشی ،3 تن از مدرسان جهانی از کشورهای سنگاپور، یونان و استرالیا 

در این دوره حضور یافتند.
همچنین مهدی نریمانی با اش��اره به نق��ش راهنمایان گردش��گری در 
توس��عه گردش��گری گفت: ما از آقای ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
 دعوت کردیم تا در نهمین جش��ن روز جهانی راهنمایان حضور داش��ته

 باشد.
 درخواستی شد و ایشان پاس��خ دادند که امیدواریم هماهنگی های الزم 

انجام شود.

دبیر نهمین گردهمایی راهنمایان تور؛

گردهمایی راهنمایان تور کشور در اصفهان 

اکران فیلم های جشنواره در 26 استان کشور؛

»حسنات« پرمخاطب ترین جشنواره ملی فیلم کوتاه
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کسب سه شکس��ت متوالی نتیجه ای بدتر از حد تصور برای سپاهان 
محسوب می شود، اما در شرایط فعلی مصالح ملی و باشگاهی ایجاب 
می کند که طالیی پوشان لیگ را فراموش کرده و تمام تمرکزشان را 

بر روی لیگ قهرمانان آسیا بگذارند.
 تیم س��پاهان این روزها در لیگ وضعیت خوبی را سپری نمی کند و 
در برابر تیم تراکتورس��ازی نیز نتیجه را واگذار کرد تا سومین باخت 

متوالی این تیم رقم بخورد.
س��پاهان پس از تعطی��الت نیم فصل، از چهار دیدارش یک تس��اوی 
و چهار باخت را کس��ب ک��رده که ضعیف ترین نتیج��ه ممکن برای 
 مدافع عنوان قهرمانی محس��وب می شود و هر تیمی با این میانگین 

امتیازی بد، می تواند گزینه ای برای سقوط تلقی شود.
زردهای اصفهانی به  هیچ  عنوان شرایط خوبی را تجربه نمی کنند، اما 
این تیم باید در هفته جاری برای مصاف با نخس��تین حریف آسیایی 

آماده شود و روز سه شنبه به دیدار تیم النصر امارات برود.
س��پاهان پ��س از یک فص��ل وقفه ب��ه رقابت ه��ای لی��گ قهرمانان 
 آس��یا بازگش��ته و از س��وی دیگر ب��ا توجه به مس��ائلی که بر س��ر 
 اخت��الف با تیم ه��ای عربس��تانی ب��ه وج��ود آم��د و اماراتی ها نیز 
ش��یطنت هایی را صورت دادند، نتیجه گرفتن س��پاهان در این دیدار 
از اهمیت دو چندانی برخوردار اس��ت، اما ش��رایط امروز سپاهان نیز 
 مناسب تیمی که می خواهد برای یک رویارویی بین المللی مهیا شود،

نیست.
با این  حال لیگ قهرمانان آس��یا داستان متفاوتی نسبت به لیگ برتر 
دارد و از این  رو انتظار می رود بازیکنان و کادر فنی س��پاهان با علم 
به موقعیت حساسی که پیش رو دارند، لیگ را فراموش کرده و تمام 
تمرکز خود را بر روی لیگ قهرمانان آس��یا بگذارند زیرا نتیجه گیری 
برابر النصر امارات جدا از اینکه یک برد آس��یایی ارزش��مند محسوب 
می شود، می تواند به عاملی انگیزشی برای این تیم در ادامه رقابت های 

لیگ برتر مبدل شود.

 فدراس��یون تنیس ب��ه دنبال حضور بازیکنان ایرانی خارج از کش��ور 
در تیم ملی است، اما تاکنون با جواب منفی آنها روبرو شده است.

 فدراس��یون تنی��س از دو س��ال پیش به ص��ورت جدی ب��ه دنبال 
اضافه کردن بازیکنان ایرانی مقیم خارج از کش��ور به تیم ملی بود و 
از س��ال 2013 برای حضور در مسابقات دیویس کاپ تصمیم گرفت 

از این قبیل بازیکنان استفاده کند. 
محم��د نیاک��ی، اولین بازیکنی ب��ود که به اردوی تی��م ملی دعوت 
 ش��د، ام��ا او اردوی تیم ملی را بدون اطالع ت��رک کرد. در این میان 
گفته ش��د که نیاکی پاس��پورت کانادایی اش را تغیی��ر نداده و بدون 

اطالع از کشور خارج شده است.
پ��س از محم��د نیاکی، البرز اخ��وان تنیس باز مقی��م آلمان دومین  
بازیکن��ی بود که پیش از مس��ابقات دیویس کاپ 2013 وارد اردوی  
تیم ملی شد. اخوان نیز نتوانست خود را در ترکیب تیم ملی به طور  
ثابت جا کند و گفته ش��د بازی او نظ��ر کادر فنی تیم ملی را  جلب  
کرده اس��ت. پس از این دو نفر صحبت از حضور بازیکنانی ش��د که 
 مقیم آمریکا و س��وئد هس��تند. حتی س��رمربی تیم ملی نیز با سفر 
به آمریکا به صورت حضوری با وحید میرزاده و الکساندر سرکیسیان 
صحبت کرد که آنها تمایلی برای پیوس��تن به تیم ملی از خود نشان 

ندادند.
از س��ال 2014 نیز حرف از حضور نیما مدن��ی، بازیکن ایرانی مقیم 
س��وئد در تیم ملی هس��ت، اما تاکنون عملی نش��ده و این طور که 
مش��خص اس��ت نباید بر روی حض��ور این بازیکن در تی��م ملی نیز 
 حس��اب باز کرد. بازیکن س��ازی موضوعی اس��ت ک��ه تنیس ایران 
 ب��ه ش��دت ب��ه آن نی��از دارد و اگ��ر تاکن��ون بازیکن��ان داخل��ی 
نتوانس��ته اند به سطحی برسند که از آنها در تیم ملی استفاده کرد، 

این یک ضعف بزرگ است. 
 بهت��ر بود ب��ه بازیکنان��ی ک��ه در رده جوانان هس��تند بیش��تر بها 
 داده می ش��د و به مس��ابقات بین المللی بیش��تری اعزام می شدند 
 تا فدراس��یون این چنین دچار کمبود بازیکن نباش��د و مجبور نشود 
در سراسر جهان به دنبال بازیکن بگردد تا برای تیم ملی تنیس بازی 

کنند و در نهایت نیز آنها جواب منفی بدهند.
مسئوالن فدراسیون بارها گفته اند که درهای تیم ملی بر روی بازیکنان 
ایرانی مقیم کشورهای خارجی باز است و در صورت تمایل می توانند 
برای ایران بازی کنند، اما نکته مهم اینجاس��ت بازیکنانی که بتوانند 
حرفی برای گفتن در تنیس داشته باشند، تمایلی برای از دست دادن 
امکانات شان در کشورهای دیگر و بازی کردن در تیم ملی ایران ندارند. 
از این رو فدراس��یون بهتر است تمام تمرکز خود را بر روی نیروهای 
 ج��وان داخلی خود بگذارد ش��اید در این ص��ورت بتواند بهتر نتیجه 

بگیرد.

 سپاهان باید در آسیا 
  از حیثیت ایران دفاع کند

دست رد بازیکنان مقیم خارج 
به تنیس ایران

تیم فوتبال پرسپولیس این روزها در دقایق پایانی خیلی راحت گل می خورد سیری در دنیای ورزش
 تا ش��انس های این تیم برای رس��یدن به صدر جدول یکی پ��س از دیگری 

از دست برود.
 تیم فوتبال پرس��پولیس در حالی که می توانس��ت با 3 امتیاز میدان مسابقه 
با سایپا را ترک کند، اما در کمتر از 5 دقیقه تا پایان بازی همه چیز خراب شد 
تا سرخ پوشان نتوانند پس از 51 هفته باالتر از استقالل در جدول رده بندی 
 ق��رار بگیرند. این اتفاق ح��اال برانکو و ش��اگردانش را در مع��رض انتقاداتی 

قرار داده که بد نیست مرد کروات نگاهی به آنها داشته باشد.
پرسپولیس مقابل سایپا نتوانست برنده ش��ود دقیقا مثل دیدار با ذوب آهن 
در اصفهان. وجه اشتراک هر دو بازی باز شدن دروازه پرسپولیس در آخرین 

دقایق است و اینکه پرسپولیس نتوانست با سه امتیاز از زمین بیرون  بیاید.
این موضوع 3 مسئله را در ذهن تداعی می کند؛ اول اینکه شاید پرسپولیسی ها 
از نظر بدنی در دقایق پایانی کم می آورند؛ دوم اینکه سرخ پوشان نمی توانند 
تمرکز خود را ت��ا آخرین لحظه بازی حفظ کنند و موضوع س��وم هم رعایت  
اصول دفاعی دقیق تا آخرین لحظه و البته ضعف در خط دروازه این تیم است. 
به نظر می رسد یکی از این دالیل باعث می ش��ود تا شاگردان برانکو در چند 

بازی در آخرین لحظات سه امتیاز کامل را از دست بدهند.
اینکه بگوییم پرسپولیسی ها در دقایق پایانی کم می آورند شاید خیلی دلیل 
منطقی نباشد چرا که در برخی دیدارها سرخ پوشان در آخرین دقایق بازی از 
شکست گریخته و یا برنده شده اند پس شاید این دلیل خیلی منطقی نباشد. 
موضوع دیگر عدم حفظ تمرکز سرخ پوش��ان تا آخرین دقیقه بازی اس��ت. 
بازیکنان پرس��پولیس در چند دیدار در آخرین لحظ��ات گل خوردند و این 

مس��ائل روحی موضوع می طلبد تا مربیان این تیم بر روی 
فوتبال در دوره روانی بازیکن��ان هم کار کنن��د چرا که 
و بازیکنان باید فعلی هم حتی بیش از90 دقیقه است 
تمرکز خود را تا آخرین ثانیه که توپ در جریان است، 

حفظ کنند.
  این دقیقا همان مسئله ای است که باعث ش��ده تا شاگردان برانکو در برخی 
 از دیدارها در آخرین لحظه دروازه خود را باز ش��ده ببینند. موضوع دیگر اما 
به رعایت اصول دفاعی در بازی های پرس��پولیس برمی گ��ردد که در اینجا 
 منظور فقط بازیکنان خط دفاعی نیس��ت بلکه حف��ظ صحیح اصول دفاعی 
در تیم پرسپولیس اس��ت. انتقادی که  به برانکو در این زمینه می توان وارد 
داش��ت این اس��ت که در حالی که 21 هفته از لیگ برتر گذشته، اما او هنوز 
نتوانس��ته به ترکیب کاملی از خط دفاعی اش دس��ت پیدا کند به طوری که 
این خط دفاعی هر دو س��ه بازی تغییر می کند و ش��اید بت��وان گفت به جز 
 هفته های ابتدایی لیگ تنها محسن بنگر ثابت ترین مدافع پرسپولیس بوده و 

سایر بازیکنان بارها دستخوش تغییرات شده اند. 
همین مسئله باعث عدم هماهنگی بازیکنان دفاعی پرسپولیس در بازی های 

تی��م ب��ا وج��ود اینکه این تیم ش��ده به نحوی ک��ه می بینیم این 
کرده، اما نتوانسته در تم��ام بازی های امس��الش گلزنی 
در ح��د مدع��ی کلین شیت های مناسبی برای تیمی 

قهرمانی داشته باشد.
اس���ت. دیگ��ر ضع��ف پرس��پولیس درون  دروازه 

دروازه اش را ب���ه این تیم در لیگ برتر امس��ال نتوانسته 
نقطه قوت تبدیل کند. ایمان 
 صادق��ی در ابت��دای فصل، 
در  مکان����ی  سوش����ا 
 میان���ه فص���ل و ح���اال 

الکس��اندر لوبان��ف ت��ا 
اینج����ای لی����گ 
نتوانستند هواداران 
پرس��پولیس را از 

داش��تن دروازه بانی مطمئن امیدوار کنند. آن هم در حال��ی که خط دفاعی 
 و دروازه ب��ان می تواند نقط��ه قوت هر تیمی باش��د. با ش��روع نیم فصل دوم 
لیگ برتر پرسپولیس دو گل از پدیده، دو گل از سپاهان، دو گل از ذوب آهن 
و یک گل از سایپا خورده و این در حالی است که این تیم دو گل هم از سایپا 
در جام شهدا و یک گل از صبای قم در این مسابقات خورده است. این نشان 
می دهد که برانکو باید فکری جدی برای خط دروازه اش داش��ته باش��د چرا 
که تیمی که قصد قهرمانی دارد باید ک��م گل بخورد. لوبانف تا اینجا با اضافه 
وزن هایش نشان داده برای حراست از دروازه پرسپولیس کمی چاق است و 
باید در مدت زمان معینی هر چه زودتر خود را به سطح یک دروازه بان خوب 

برساند.
 موضوع دیگر اشتباهات برانکو در تعویض هاست. او دقیقا همان اشتباهی را 

در بازی با سایپا انجام داد که در بازی با ذو ب آهن پیشتر کرده بود. 
اینکه بازیکنانی دفاعی به جای مهاجمان به زمین بیایند فرصت دادن به تیم 
حریف برای حمالت بیشتر است چرا که خیال آنها از خط حمله سرخپوشان 
که خالی از مهاجم شده راحت می ش��ود و برانکو این فرصت را به تیم حریف 

می دهد که خیمه سنگین تری روی دروازه سرخ پوشان بزند. 
 شاید اگر به جای بازیکنان دفاعی در بازی با سایپا و حتی ذوب آهن بازیکن 
پا به توپی مثل می��الد کمندانی به بازی می آمد و با اس��تفاده از تکنیک این 
بازیکن بیشتر به حفظ توپ مشغول می شدند سایپایی ها اینقدر نمی توانستند 

روی دروازه سرخ پوشان حمله طراحی کنند. 
هر چند که باز هم باید عنوان کرد نمی توان بین اش��تباهات فردی بازیکنان 
 در زمین بازی تفاوت گذاش��ت. مس��ئله دیگر که ش��اید برانکو باید در آن 

تجدید نظر کند به عدم مشورت پذیری او بر روی نیمکت برمی گردد.
 افرادی که روی نیمکت پرسپولیس هستند عنوان می کنند این مربی کروات 
برای تعویض ها اصوال اهل مشورت کردن با سایر مربیان نیست که تا اینجا 

هم این اشتباه محرز شده است. 
 ش��اید اس��تفاده از تدابیر فردی مانند کریم باقری که خود س��ال ها 
در رده اول فوتب��ال ای��ران ب��ازی ک��رده، بتواند گره ای از مش��کالت 
سرخ پوش��ان حداقل در زمان تعویض، باز کند.پرسپولیس با برد استقالل 
 مقابل گس��ترش فوالد فاصله اش با صدر جدول باز هم 4 امتیاز ش��د و این 
 در حالی اس��ت که سرخ پوش��ان بازی های س��ختی تا پایان لی��گ دارند و 
در صورت ادامه این روند شاید شاگردان برانکو باز هم دست شان از گرفتن 

جام و حتی گرفتن سهمیه آسیایی خالی بماند.

 کریس رونالدو که حض��ور فعالی در ش��بکه های اجتماعی دارد، از پش��ت فرمان 
به هواداران خود صبح بخیر گفته است.

لنز دوربین

صبح بخیر به سبک رونالدو

رییس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به حضور مربیان بی کیفیت خارجی گفت: 
ما بر اساس داش��ته های مان با مربیان خارجی قرارداد می بندیم و به دنبال مربیان 

خوب هم گشتیم، اما آنها اعالم کردند که نمی توانند به ایران بیایند.
 خس��رو قمری درباره حضور مربی��ان بی کیفی��ت خارجی در دوچرخه س��واری، 
 بیا ن  کرد: م��ا برای آوردن مربی خارج��ی30 نفر را در نظر داش��تیم و از آنها دعوت 
به همکاری کردیم. تنه��ا دو مربی از آلم��ان و ایتالیا اعالم آمادگ��ی کردند. مربی 
 آلمانی سطح باالیی نداشت و خواس��ته هایش نیز عجیب و غریب بود. در نهایت نیز 
با مربی ایتالیایی قرارداد بستیم. ما بر اساس داش��ته ها و منابع مالی خود با مربیان 

قرارداد می بندیم.
او ا دا مه  داد: ش��اید مربیان زیادی وجود داشته باش��ند که بتوانیم آنها را به خدمت 
 بگیریم ولی پ��ول زیادی نی��ز باید پرداخ��ت کنیم. ما ب��ه اندازه پول م��ان انتظار

 آش خ��وردن داری��م. نمی توانی��م ب��ا مبل��غ اندک��ی انتظ��ار ای��ن را 
داش��ته باش��یم ک��ه در بهتری��ن رس��توران غ��ذا بخوری��م. هی��چ کس��ی بدش 
 نمی آید که ب��رود بهترین مرب��ی را بیاورد و ب��ه دنبال مربیان خوب نیز گش��تیم، 
 اما برخ��ی از آنه��ا گفتند ک��ه نمی توانن��د در کش��ور ما حضور داش��ته باش��ند.

رییس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به قرارداد بستن با وینچنزو چچی، گفت: 
زمانی که مربی مطابق با شرایط ما پیدا شد با او قرارداد بستیم، اما این مربی نتوانست 
توقعات ما را برآورده کند، اگر سهمیه المپیک گرفته بودیم، یک دلیل وجود داشت 
تا او را برای المپیک نگه داریم. از طرفی چچی تنه��ا انتخاب من نبود،  بلکه کمیته  
فنی نیز تصمیم گرفت. در کمیته  فنی افرادی حضور دارند که س��الیان س��ال کار 
کرده اند، اطالعات کاملی دارند و با دوچرخه سواری آشنا هستند. آنها نیز نظر دادند. 
 اکنون همین نفرات به این نتیجه  رسیده اند که باید از فرصت استفاده کنیم و مربی 

سطح باال و با شرایط بهتری را بیاوریم.
 وی در پاس��خ به این پرس��ش که فک��ر نمی کند با مبال��غ اندکی که ب��رای آوردن 

 مربی��ان خارجی هزین��ه می کند ب��از هم ش��رایط به همین ش��کل خواه��د بود، 
تصریح کرد: دوس��ت دارم هزینه آن چنانی کنم، اما بحث مسائل مالی مطرح است 
و باید هزینه ها را نیز مدیریت کنیم. در جلسه هیات رییس��ه نیز اعالم کردم که در 
 بخش جاده از شرایط خوبی برخوردار هستیم. در کوهستان هم توانسته ایم اسپانسر 
داشته باشیم. بی ام ایکس نیز اسپانسر دارد و آن را راه اندازی می کنیم ولی در پیست 
باید بیشتر کار شود و اگر مسابقات مان از رسانه ملی پخش شود، اسپانسر ها نیز ورود 
پیدا می کنند. یکی از اعضای هیات رییسه که مدیر عامل بانک پارسیان است اعالم 
آمادگی کرد که اسپانسر بخش پیست شود، اگر این اتفاق بیافتد منابع مالی خوبی 
به دست می آوریم که می توانیم تصمیم گیری و بر نامه ریزی خوبی نیز برای پیست 

داشته باشیم.
رییس فدراس��یون دوچرخه س��واری ا دا مه  داد: ما هیچ موقع دس��ت روی دس��ت 
نمی گذاریم و همان درآمدهایی که از طریق اسپانسر به دست می آوریم برای همان 
رشته هزینه می کنیم. ما باید در بخش پیست بیشتر کار کنیم. اکنون می خواهیم 
کارگروهی تش��کیل دهیم و از قهرمانان سرعت و نیمه اس��تقامت استفاده کنیم. 
امیدواریم که هر  چه  ز و د تر این اتفاق بیفتد. همچنین به تیم های کنتینانتال هم اعالم 
کرده ایم که حتما باید در بخش پیست هم تیم داری کند. ما باید از تمامی ظرفیت های 
مان استفاده کنیم تا بتوانیم در قهرمانی آ سیا و باز ی های آ سیا یی شرایط بهتری داشته 
باشیم. قمری درباره تشکیل جلس��ه کمیته  انضباطی برای رسیدگی به درگیریی 
 که در اردوی تیم  ملی جاده اتفاق افتاد، تصریح کرد: ق��ادر میزبانی، احد کاظمی و 
مهدی سهرابی نامه ای ارس��ال کردند مبنی بر این که می خواهند کمیته  انضباطی 
تشکیل شود. خالقی، دبیر فدراسیون با آنها صحبت کرده است و ما هم در کنار آن 
به دنبال جمع آوری مطالب هستیم تا همه جوانب را در نظر بگیریم و اگر به نتیجه  
رس��یدیم هر  چه  ز و د تر کمیته  انضباطی را تش��کیل می دهی��م و رای خود را صادر 

می کنیم.

 ملی پوش��ان فوتس��ال ای��ران در حالی ام��روز در دیدار پایانی ج��ام ملت های 
فوتس��ال آس��یا مقابل ازبکس��تان قرار می گیرند که در صورت قهرمانی برای 

یازدهمین بار جام قهرمانی مسابقات را باالی سر می برند.
دیدار فینال جام ملت های فوتس��ال آس��یا 2016 تاش��کند، امروز از س��اعت 
 17:30 در ورزش��گاه ازبکس��تان برگزار می ش��ود که طی این دیدار تیم ایران، 
قهرمان 10 دوره این مس��ابقات رو در روی ازبکس��تان، میزب��ان بازی ها قرار 
می گیرد. فوتسالیس��ت های ایران در مرحله نیمه نهایی با حس��اب 13 بر یک 
ویتنام را شکس��ت دادن��د و ازبکس��تانی ها نیز پس از تس��اوی 2 بر 2 مقابل 
تایلن��د در وقت ه��ای معمول، در ضربات پنالتی این تیم را با حس��اب 3 بر 1 
 حذف کردند تا تکلیف فینالیس��ت ها مش��خص ش��ود. فوتسالیست های ایران 
در صورت قهرمانی در این مسابقات یازدهمین جام را باالی سر می برند و این 
در حالی اس��ت که ایران در دو دوره اخیر این مسابقات از رسیدن به قهرمانی 
 بازمانده است. ازبکستان پیش از این دو بار در سال های 2006 و 2010 میزبان 
جام ملت های فوتسال آسیا بوده که حاصل آن برای ایران، یک مقام قهرمانی 
و یک نایب قهرمانی بوده اس��ت. ازبکستان همواره در مسابقات قهرمانی آسیا 

مقابل ایران شکست خورده است.
محمد کش��اورز کاپیتان تیم ملی که با مصدومیت دس��ت و پنجه نرم می کرد 
 و احتم��ال داش��ت به دیدار پایانی نرس��د در بازی با ویتن��ام به میدان رفت و 
دو گل به ثمر رساند. همچنین حسین طیبی با 12 گل در صدر جدول گلزنان 

این مسابقات قرار دارد.

ایران - ازبکستان؛ 
طلسم ناکامی ایران شکسته می شود؟

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 
بیش��تر به سایت دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir ی��ا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی 
www.afa.mui.ac.ir/khadamat /دانش��گاه ب��ه آدرس
مراجعه و یا با شماره تفلن های زیر تماس حاصل فرمایند.

فن��ی  ام��ور  مدیری��ت  کارش��ناس  تلف��ن  ش��ماره 
دانشگاه:031-37923859

ش��ماره تلفن ام��ور قراردادهای ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرستان شاهین شهر و میمه 

29-45250026-031 داخلی 129
ام��ور  مدیری��ت  قرارداده��ای  ام��ور  تلف��ن  ش��ماره 

پشتیبانی:031-37924006

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات 
بیش��تر به سایت دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir ی��ا س��ایت مدیریت خدمات پش��تیبانی 
 www.afa.mui.ac.ir/khadamat/آدرس ب��ه  دانش��گاه 

مراجعه و یا با شماره تفلن های زیر تماس حاصل فرمایند.
فن��ی  ام��ور  مدیری��ت  کارش��ناس  تلف��ن  ش��ماره 

دانشگاه:031-37923859
ش��ماره تلف��ن ام��ور قراردادهای ش��بکه بهداش��ت و درمان 

شهرستان شاهین شهر و میمه 
29-45250026-031 داخلی 129

ام��ور  مدیری��ت  قرارداده��ای  ام��ور  تلف��ن  ش��ماره 
پشتیبانی:031-37924006

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 
مرکز سالمت جامعه مورچه خورت وابسته به 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
شاهین شهر و میمه به صورت سرجمع

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 
مرکز سالمت جامعه سرخوش وابسته به شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و 
میمه به صورت سرجمع

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 م الف:33783         م الف:33782 

رمزگشایی از گل هایی که مثل آب خورده می شود؛

 ناکامی بعد از وقت های قانونی!

 در واکنش به حضور مربیان بی کیفیت خارجی 
در دوچرخه سواری؛

خسرو قمری: به اندازه پول مان انتظار 
آش خوردن داریم
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باز باران با ترانه...پوست خرسی كه  شكار نكردی نفروش

 داستان  

زنگ تفریح  رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟
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داستان کوتاهحکایت

 پادشاهى با نوكرش در كشــتى نشست تا سفر كند، 
از آنجا كه آن نوكر نخستین بار بود كه دریا را مى دید 
و تا آن وقت رنج هاى دریانوردى را ندیده بود، از ترس 
به گریه و زارى و لرزه افتاد و بــى تابى كرد، هرچه او 
را دلدارى دادنــد آرام نگرفت، ناآرامى او باعث شــد 
كه آســایش شــاه را بر هم زد، اطرافیان شاه در فكر 
چاره جویى بودنــد، تا اینكه حكیمى به شــاه گفت: 
»اگر فرمان دهى من او را بــه طریقى آرام و خاموش 
 مىكنم.« شــاه گفت: اگر چنین كنى نهایت لطف را 
به من كرده اى. حكیم گفت: فرمان بده نوكر را به دریا 
بیندازند. شاه چنین فرمانى را صادر كرد. او را به دریا 
 افكندند. او پس از چندبار غوطه خوردن در دریا فریاد 

مى زد مرا كمــك كنید! مرا نجات دهید! ســرانجام 
 ســرش را گرفتند و به داخل كشــتى كشــیدند. او 
در گوشه اى از كشتى خاموش نشست و دیگر چیزى 

نگفت. 
 شاه از این دســتور حكیم تعجب كرد و از او پرسید:

» حكمت ایــن كار چه بود كه موجــب آرامش غالم 
شد؟ «

 حكیــم جــواب داد: » او اول رنــج غرق شــدن را 
نچشــیده بود و قدر سالمت كشــتى را نمى دانست، 
همچنین قدر عافیــت را آن كس داند كه قبال گرفتار 

مصیبت شود. «
 اى پسر سیر ترا نان جوین خوش نماند.

 یه روز گاو پاش مى شــكنه دیگه 
نمى تونــه بلند شــه، كشــاورز 

دامپزشك میاره.
دامپزشــك میگه: اگه تا 3 روز گاو 
نتونه رو پاش وایسته گاو رو بكشید.

گوسفند اینو میشنوه و میره پیش 
گاو میگه: بلند شو... بلند شو... گاو 

هیچ حركتى نمى كنه...
روز دوم باز دوباره گوسفند بدو بدو 
میره پیش گاو میگه: » بلند شو بلند 

شو رو پات بایست« بازگاو هر كارى 
مى كنه نمى تونه وایسته رو پاش.

روز ســوم دوباره گوســفند میره 
میگه: سعى كن پاشى وگرنه امروز 
تموم بشــه و نتونى رو پات وایسى 
دامپزشك گفته باید كشته شى... 

گاو با هزار زور پا مى شه..
صبح روزبعد كشاورز میره در طویله 
و میبینه گاو رو پاش وایســاده از 
خوشحالى بر مى گرده، میگه: گاو 
رو پاش وایساده ! جشن مى گیریم، 

گوسفند رو قربوني كنید... 

زن نصف شب از خواب بیدار مى  شود و مى  بیند 
كه شــوهرش در رختخواب نیست، لباسش را 
مى  پوشــد و به دنبال او به طبقه پایین مى  رود. 
شوهرش در آشپزخانه نشســته بود در حالى  
كه یك فنجان قهوه هم روبرویش بود. در حالى  
 كه به دیــوار زل زده بود در فكــرى عمیق فرو 
رفته بود... زن او را دید كه اشــك هایش را پاک 
مى  كرد و قهوه اش را مى  نوشید... زن در حالى  كه 
داخل آشپزخانه مى  شد، آرام زمزمه كرد : چى  
شده عزیزم؟ چرا این موقع شب اینجا نشستى؟ 
شــوهرش نگاهش را از قهوه اش بــر مى  دارد و 

مى گویــد: هیچى  فقط اون موقع هــارو به یاد 
میارم،۲۰ سال پیش كه تازه همدیگرو مالقات 

مى  كردیم، یادته؟
 زن كه حسابى  تحت تاثیر احساسات شوهرش 
قرار گرفته بود، چشــم هایش پر از اشك شد و 
گفت: آره یادمه... شوهرش به سختى  گفت: یادته 
پدرت وقتى ما را پیدا كرد؟ آره یادمه ) در حالى  
كه بر روى صندلى  كنار شــوهرش نشست...( 
 یادته وقتى  پدرت تفنگ رو به سمت من نشونه 
 گرفته بود و گفــت كه یا با دختر مــن ازدواج 
 مى كنى  یا ۲۰ ســال مى  فرســتمت زندان ؟!

آره اونم یادمه... مرد آهى مى  كشد و مى  گوید: 
اگه رفته بودم زندان، االن آزاد شده بودم...

به افراد خوش خیالى گفته مى شــود كــه آرزوهــاى دور و درازى دارند كه 
غیرممكن است.

 روزى روزگارى، دو مرد كه احساس مى كردند شــكارچیان ماهرى هستند 
به قصد شكار خرس به جنگل رفتند. آنها چند روزى را در منطقه اى كه خرس 
زندگى مى كرد گذراندند تا مخفیگاه خرس و مكان هایى كه مى توانند خرس 

را شكار كنند را به سختى پیدا كردند.
 آنها چند روز در كوهســتان ماندند ولى نتوانســتند خرسى شــكار كنند، 
یكى از آنها گفت: بهتر نیست كه برگردیم و به خانه خود برویم و از شكار خرس 
چشم پوشى كنیم؟ من و تو فقط یك تفنگ داریم و این مسئله خطر كار ما را 
بیشتر مى كند، در ثانى ما به اندازه ى دو الى سه روز آب و غذا با خود آوردیم. 

اگر بخواهیم باز اینجا بمانیم ممكن است در اثر گرسنگى بمیریم.
دوســتش حرف هاى او را قطع كرد و گفت: دیگر چنین حرفى نزنى! ما باید 
خرس شكار كنیم؟ مگر یادت نیســت كه چقدر اطرافیان به ما گفتند از این 
 كار صرف نظر كنید ولى ما اصرار كردیم كه ما مى توانیم خرس شكار كنیم؟ 
حاال خوب گوش كن نقشــه اى دارم! من و تو به آبادى كه در سر راه مان بود 
مى رویم. آب و غذا به اندازه  دو الى سه روز دیگر مى خریم و دوباره برمى گردیم 
اینجا! دوستش خندید و گفت: خسته نباشــى. خوب اینكه به ذهن من هم 
مى رسید ولى با كدام پول؟ ما كه هرچه پول با خودمان داشتیم خرج كردیم! 

چطورى غذا بخریم؟
 دوســتش گفت: مى دانم ولى مــا مى توانیم در آن آبادى پوســت خرس را 
پیش فروش كنیم. ممكن است كه از ما ارزان تر بخرند ولى از اینكه بدون شكار 

خرس به شهرمان برگردیم، بهتر است.
با این تصورات دو مرد به آن آبادى رفتند و توانســتند فردى را هم پیدا كنند 
كه راضى شــد در ازا پوست خرســى كه یكى دو روز آینده برایش مى آورند، 
مقدارى پول به آنها بدهد. بعد دو مرد شــكارچى با خوشحالى با آن پول آب 
و غذا به اندازه  چند روزشــان خریدند و به محل زندگى خرس در كوهستان 
 برگشتند. دو مرد شــكارچى این بار نزدیك رودخانه به انتظار خرس كمین 

كردند.                                                                                                                                ادامه دارد...

در همان لحظه كه صداى رها شدن تیر در فضا پیچید، اسب كوروش 
سر سم رفت. اگر اسب در همان لحظه سر سم نمى رفت تیر سه شعبه 
 به گلوى كوروش اصابت مى كرد و او را به قتل مى رســانید. كوروش 
بر اثر سر سم رفتن اسب پیاده شد و افراد گارد جاوید كه عقب او بودند 
وى را احاطه كردند و سینه هاى خویش را ســپر كردند كه مبادا تیر 
دیگر به سویش پرتاب شود، چون بر اثر شنیدن صداى زه و سفیر عبور 
تیر، فهمیدند كه نسبت به كوروش سوقصد شده است و بعد از این كه 
وى را سالم دیدند خوشحال شدند، زیرا تصور مى كردند كه كوروش به 

علت آنكه تیر خورده به زمین افتاده است.
 در حالى كه عده اى از افــراد گارد جاوید كــوروش را احاطه كردند، 
عده اى دیگر از آنها درخت را احاطه كردند و ارتب را از آن فرود آوردند 

و دست هایش را بستند...
كوروش بعد از اینكه از اسم و رسم سو قصد كننده مطلع شد گفت كه او 
را نگاه دارند تا اینكه بعد مجازاتش را تعیین كند و اسب خود را كه سبب 
نجاتش از مرگ شده بود مورد نوازش قرار داد و سوار شد و راه معبد را 
پیش گرفت و در آن معبد كه عمارتــى عظیم و داراى هفت طبقه بود 
مقابل مجسمه بعل به احترام ایستاد. كوروش بعد از مراجعت از معبد، 
امر كرد كه ارتب را نزد او بیاورند و از وى پرسید براى چه به طرف من 

تیر انداختى و مى خواستى مرا به قتل برسانى؟
 ارتب جواب داد اى پادشــاه چون ســربازان تو برادر مرا كشتند من 
 مى خواســتم انتقام خون بــرادرم را بگیرم و یقین داشــتم كه تو را 
خواهم كشت، زیرا تیر من خطا نمى كند و من یك تیر سه شعبه را به 
 سوى تو رها كردم ولى همین كه تیر من از كمان جدا شد، اسب تو به 

رو درآمد و اینك مى دانم كه تو مورد حمایت خداى بعل و سایر خدایان 
هستى و اگر مى دانستم تو از طرف بعل و خدایان دیگر مورد حمایت 
قرار گرفته اى نسبت به تو سو قصد نمى كردم و به طرف تو تیر پرتاب 
نمى كردم! كوروش گفت در قانون نوشته شده كه اگر كسى سو قصد 
كند و سو قصد كننده به مقصود نرسد دســتى كه با آن مى خواسته 
سو قصد كند باید مقطوع شود، اما من فكر مى كنم كه هنگامى كه به 
طرف من تیر انداختى با هر دو دست مبادرت به سو قصد كردى و با یك 
دست كمان را نگاه داشتى و با دست دیگر زه را كشیدى. ارتب گفت: 
همین طور است. كوروش گفت: هر دو دست در سو قصد گناهكار است 
و من اگر بخواهم تو را مجازات كنم باید دســتور بدهم كه دو دستت 
را قطع كنند ولى اگر دو دستت قطع شود دیگر نخواهى توانست نان 
خود را تحصیل كنى، این است كه من از مجازات تو صرفنظر مى كنم.

ارتب كه نمى توانست باور كند پادشاه ایران از مجازاتش گذشته، گفت: 
اى پادشاه آیا مرا به قتل نخواهى رساند؟ كوروش گفت: نه. ارتب گفت: 
اى پادشاه آیا تو دست هاى مرا نخواهى برید؟ كوروش گفت: نه. ارتب 
گفت من شنیده بودم كه تو هیچ جنایت را بدون مجازات نمى گذارى و 
اگر یكى از اتباع تو را به قتل برسانند، به طور حتم قاتل را خواهى كشت 
و اگر او را مجروح كنند ضارب را به قصاص خواهى رســانید. كوروش 
گفت: همین طور است. ارتب پرسید: پس چرا از مجازات من صرفنظر 
كرده اى، در صورتى كه من مى خواســتم خودت را به قتل برسانم؟ 
پادشاه ایران گفت: براى اینكه من مى توانم از حق خود صرفنظر كنم، 
ولى نمى توانم از حق یكــى از اتباع خود صرفنظــر كنم چون در آن 

صورت مردى ستمگر خواهم شد.                                                     ادامه دارد...

بلبلى كه حتى در قفس هم مى خواند.
پروانه اى كه حتى با وجود كوتاهى عمر، از پرواز دست نمى كشد.

طاووسى كه زشتى پاهایش، افسرده اش نساخته.
كرمى كه بى دست و پا بودنش، او را از حركت باز نداشته.

جغدى كه شب ها به مراقبه مشغول است.
عقابى كه چشمانش را به هدفش دوخته است.

سگى كه تو نجس مى خوانیش، اما او به تو وفادار است.
گوسفندى كه قربانى خوشى ها و ناخوشى هاى توست، اما باز برایت 

بركت مى آورد. زنبورى كه از گل شهد برمى آورد و از دشمن دمار.
پشــه اى كه چگونه غرور و عظمت تو را در هم مى شــكند و خشم 

نهفته ات را بیرون مى ریزد...
خوشبختى هیچ چیز عجیب 

غریبى نیست؛
خوشــبختى یك احساس 

شخصى و درونیه.

اگه یه فستیوال خوشبختى برگزار شــه و همه كسایى كه احساس 
خوشــبخت بودن مى كنند یك جا جمع شوند میبینیم كه توشون 
 هم آدم فقیر هســت و هم ثروتمند، هم ســالم هست و هم مریض،

هم پیر هست و هم جوون... این نشون میده خوشبختى به هیچى ربط 
نداره... خوشبختى یعنى تو یه حس با هم شریكن، توى نگاه، اینكه 
زندگى با همه خوبى ها و بدى هاش مال ماست و باید از هر چیزى كه 
داریم لذت ببریم. هر روز این را به خودتان بگویید: امروز بهترین روز 
زندگى من هست.سال بعد همین موقع یه آدم دیگه هستید. آدمى 

كه تو فستیوال خوشبختى اول از همه دعوت مى شود.
وقتى تالش مى كنى همه چیز را كنترل كنى، هیچ لذتى نمى برى. 

آرام باش، نفس بكش، رها كن. 
فقط در لحظه زندگى كن. زندگى هیچ گاه بى مشــكل نخواهد بود، 
مشكل جزیى از دنیاى مادى است، در واقع همه چیز مساله است نه 
مشكل، فقط روح متعالى است كه فارغ از رنج و مشكالت است. 

به رنج هاى تان اهمیت ندهید تا كم رنگ شوند.

باز باران با ترانه مى خورد بر بام خانه... 
خانه ام كو؟ 
خانه ات كو؟

آن دل دیوانه ات كو؟
 روزهاى كودكى كو؟

 فصل خوب سادگى كو؟

 یادت آید روز باران! 
گردش یك روز دیرین... پس چه شد؟! 

دیگر كجا رفت؟! 
 خاطرات خوب و شیرین 

باز باران، 
بى ترانه، 

بى هواى عاشقانه،
 بى نواى عارفانه، 

درسكوت ظالمانه، 
خسته از مكر زمانه، 

غافل از حتى رفاقت، 
حاله اى ازعشق ونفرت، 
اشك هایى طبق عادت، 
قطره هایى بى طراوت، 

روى دوش آدمیت، 
مى خورد بربام خانه...

زندگی را بیاموزیم از: بخشندگی كوروش كبیر ) قسمت دوم (

-پشت چراغ قرمز پسركى با چشمان معصوم  و 
دستانى كوچك گفت:

چسب زخم نمى خواهید؟پنچ تا، صد تومن،
آهى كشیدم و با خود گفتم:

تمام چسب زخم هایت  را هم كه بخرم،
نه زخم هاى من خوب مى شود نه زخم هاى تو...

- باور كن كه مى تونى به اوج برسى... 
حركت كن... شروع كن... 

باور كن مى تونى به آرامش برسى... 
مشكالت براى همه هست... براى همه... 

كسى كه قبول كنه این رو... باهاش كنار میاد... 
زندگى بى نهایت زیباست... 

و تو آمدى تا از زیباییش استفاده كنى... 
نه این كه غصه بخورى... 

تو آمدى كه از زیباییش لذت ببرى... 
زیبایى در هر چیزى هست اگر بخواهى... 

باور كن تو لیاقتش را دارى. 
- گاهى اوقات حواس مان نیست كه چه راحت با 
حرفى كه در هوا رها مى كنیم چگونه یك نفر را 

به هم مى ریزیم!
چند نفر را به جان هم مى اندازیم و باعث ایجاد 

كدورت مى شویم. 
 چه ســرخوردگى یــا دلخورى هایــى به جاى 

مى گذاریم!
چقدر زخم مى زنیم... 

 حواس مان نیســت؛ كه مــا مى گوییــم و رد 
مى شویم و مى گذاریم به پاى زرنگ بودن مان... 

اما یكى ممكن است گیر كند!
بین كلمه هاى مــا، بین قضاوت هــاى ما، بین 

برداشت ما، دلى كه مى شكنیم ارزان نیست... 
پس بیایید بــا احتیاط حرف بزنیــم، با احتیاط 

برخورد كنیم، بیایید تمرین خوب بودن كنیم.

زبان عضوى حیاتى است. هر سرآشپزى به خوبى مى داند 
كه چقدر این  اندام چند سانتیمیترى براى بقا ضرورى 
 اســت! از این كه بگذریم، درک كلیــه طعم ها و مزه ها 
به زبان بستگى دارد. اگر مایلید تا اطالعات خود را درباره 

زبان و قواى چشایى بیشتر كنید با ما همراه شوید.
  √ اگر یادتان باشــد در كتاب علوم راهنمایى نوشــته 
شــده بود گیرنده  مزه ها بر روى زبــان عبارتند از: نوک 
زبان، مزه شیرینى، عقب زبان طعم تلخى و مزه شورى 
در كناره ها. خب باید گفت كه این اطالعات كامال اشتباه 
است! در واقع این نقشه كزایى دست گلى است كه یك 
 مترجم نابلد انگلیسى ما به آب داده اســت و به اشتباه 
از یك مقاله علمى  آلمانى برداشت شده است. در حقیقت، 
تمامى  ســطح زبان قادر به تشخیص انواع مزه ها است و 

تنها شدت و حدت آن قدرى با هم فرق مى كند.
  √ برآمدگى هاى ســطح زبان زایده هاى قارچى شكل 
بسیار ریزى هستند كه هر یك از آنها،۵۰ تا۱۰۰ گیرنده 

را در خود جاى داده اند. محققــان بر این باورند كه انواع 
گیرنده هاى چشایى كه طعم هاى شیرینى، شورى،  ترشى 
را جذب مى كنند، محدود هستند. این در حالى است كه 
گیرنده هاى تلخى بسیار زیادتر بوده و حداقل ۲۵ درصد 
از سطح زبان را به خود اختصاص داده اند. حساسیت باالى 
زبان به طعم تلخى از این رو اســت كه بتواند در صورت 
مواجهه با انواع سموم و زهرها سریعا واكنش نشان داده و 
سالمت  فرد را تضمین كند. جالب است بدانید كه اغلب  
تركیبات گیاهى سمى  همچون استریكنینوسیانید طعم 

تلخى دارند.
 √ همه ما درباره مزه هاى شیرینى، شورى،  ترشى و تلخى 
مى دانیم، اما مزه اى كه كمتر شناخته شده » اومامى « 
)Umami( است كه به طعم پنجم معروف شده است، 
كه مسئول درک طعم خوراكى هایى چون سویا سس، 
گوجه فرنگى و بسیارى از غذاهایى است كه حاوى مقادیر 
زیادى از نمك اسید گلوتامیك است.                 ادامه دارد...

زیبا و خواندنی دانستنی های جالب درباره حس چشایی و مزه ها

حتما شــنیده اید كه خنده بهترین داروســت. بدون 
شباهت به پاســخ هاى هیجانى كه مختص به مناطق 
 خاصى در مغز اســت، خنــده مناطق چنــد گانه اى 
را در كل مغــز درگیر مى كند. خندیــدن مناطقى از 
مغــز را تحریك مى كنــد كــه تحریك آنهــا براى 
یادگیرى و خالقیت ضرورى اســت. همــان طور كه 
 دانیل گلمــن در كتاب هــوش هیجانى مــى گوید 
به نظر مى رسد خنده به انسان ها كمك مى كند بهتر 

و وسیع تر فكر كنند. 
با این راه ها خندیدن را شروع كنید: 

 ۱- بــه خودى خــود بخندیــد: در لحظــات تنهایى 
به جاى جدى و درخود بودن، بخندید. 

۲- زمانى كه صداى خنده را مى شنوید به دنبال منشا 
آن بگردید. اغلب افراد دوست دارند لحظات شادمانى 
خود را با دیگران ســهیم بشــوند چون دوباره فرصت 
پیدا مى كنند كه بخندند. هــر گاه صداى خنده اى را 

شنیدید در جستجوى آن باشید و بپرسید: چه چیزى 
خنده دار بود؟

3- با افراد شاد و پرهیجان زمان بگذرانید. بعضى از افراد 
به راحتى مى خندند و براى شان عادى است كه در هر 

رویداد روزمره، جنبه شاد و خنده دارى پیدا كنند. 
4- محیــط اطراف خــود را با چیزهایى پــر كنید كه 
 شــادتان مى كند. گذاشــتن یــك عروســك بامزه 
روى میز كار یا ماشــین، نصب یك پوســتر خنده دار 
در دفتــر كار، انتخاب پــس زمینه خنــده دار با یك 
موبایل یا كامپیوتر و گذاشــتن عكس هایى از لحظات 
 شــاد با خانواده یا دوســتان مى توانند راه هایى براى 

شاد كردن محیط به شمار آیند. 
۵- به كودكان توجه كنید و با آنها بازى كنید. كودكان 
در بازى كردن، راحت گرفتن زندگى و خندیدن مهارت 

زیادى دارند. 
خندیدن زندگى شما را متحول مى كند. 

لحظه های عاشقانهقربانـی

کاریکاتور )  من رای می دهم  (

آنكس كه مصیبت دید
 قدر عافیت را می داند
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خبر

فرمانده انتظامي استان از كشف نيم تن ترياك و حشيش و دستگيري 
شش قاچاقچي مواد مخدر در عمليات 48 ساعته گذشته ماموران اين 

فرماندهي خبر داد.
ــت: ماموران يگان تكاوري اين  ــردار عبدالرضا آقاخاني اظهار داش س
ــت زني در حوزه ماموريتي خود به يك دستگاه  فرماندهي حين گش
ــت مي دهند،  ــتور ايس ــكوك و به آن دس خودروي پيكان وانت مش
ــاهده ماموران، اقدام به فرار مي كند كه در تعقيب و  اما خودرو با مش
گريز، سرانجام اين خودرو متوقف شد و در بازرسي از آن، 269 كيلو 
و500 گرم حشيش و دو كيلو و250 گرم ترياك كه به صورت ماهرانه 
در كف خودرو جاسازي شده بود، كشف شد و دو نفر نيز در اين عمليات 

دستگير شدند.
ــگان در محور فرعي  ــوران اين ي ــي ديگر، مام وي افزود: در عمليات
ــتگاه خودروي پرايد مشكوك شدند  ــهرضا به يك دس شهرستان ش
ــانه خاكي جاده اقدام به  ــب آن كردند كه راننده درش و اقدام به تعقي
ــش خاموش و  ــا تالش ماموران آت ــودرو مي كند، اما ب آتش زدن خ
مقدار 23 كيلو گرم حشيش از داخل آن كشف و راننده نيز دستگير

 شد.
سردار آقاخاني در ادامه از اجراي دو عمليات ديگر طي سحرگاه ديروز 
در شهرستان هاي نايين و كاشان خبر داد و گفت: ماموران فرماندهي 
ــي از يك دستگاه خودروي پژو  انتظامي شهرستان كاشان در بازرس
ــتان نايين نيز در بازرسي  ــيش و در شهرس 405 ،80 كيلوگرم حش
از يك دستگاه پژو 405 و يك دستگاه كاميون خاور، 132 كيلو و750 

گرم ترياك را كشف كردند.
ــوع طي ــرد: در مجم ــان ك ــتان خاطر نش ــي اس ــده انتظام فرمان

ــته، 507كيلو و500 گرم ترياك و حشيش كشف   48 ساعت گذش
شد و تعداد 6 قاچاقچي مواد مخدر دستگير و تحويل مراجع قضايي 

شدند.

ــته  ــرز فجيعى كش ــه اش به ط ــتراحت در خان ــگام اس ــوان هن ــردى ج م
شد.

ــرش محبوبه، چند سال پيش ازدواج كردند و  محمد 34 ساله بود. او و همس
پسرى دو ساله دارند. اعضاى اين خانواده كه شبح مرگ روى ديوار خانه شان 
سايه افكنده بود و هيچ كس نمى دانست پيش از طلوع خورشيد چه جنايت 

هولناكى در اين خانه رخ خواهد داد.
زن 27 ساله با وحشت و اضطراب به مركز 110 زنگ زد و از جنايتى وحشتناك 
ــده بودند. محمد غرق در خون در  ــايه ها نيز از خواب بيدار ش خبر داد. همس
محل استراحتش داخل خانه روى زمين افتاده بود. پليس و نيروهاى امدادى 
بالفاصله در محل حاضر و پيكر نيمه جان مرد 34 ساله به بيمارستان انتقال 
پيدا كرد، اما تالش پزشكان با توجه به شدت ضربه چاقو و خونريزى زياد موثر 

نبود و مرد جوان جان خود را از دست داد.
ــاله، قاضى محمودى « بازپرس ويژه قتل شهرستان  با اعالم مرگ مرد 34 س
بردسكن » دستور تخصصى را براى پيگيرى سريع موضوع صادر كرد. محبوبه 
ــت در تحقيقات اوليه به مقام قضايى گفت:  درحالى كه اضطراب زيادى داش
ــتراحت بوديم كه ناگهان مرد ناشناسى وارد اتاق  ما در خانه خود مشغول اس
ــت به همسرم حمله كرد و ضربه اى  شد. او درحالى كه چاقويى به دست داش
ــرعت از محل فرار كرد. من شوكه شده بودم و  به قلبش زد. مرد ناشناس با س

نمى دانستم چه كار كنم.
ــنگ كيانى، فرمانده پليس بردسكن  ــرهنگ هوش ــتور س كارآگاهان با دس
ــر قربانى در مورد نحوه جنايت  بررسى علمى خود را با توجه به ادعاى همس
ــف راز اين جنايت هولناك و حل اين معماى  آغاز كردند. تحقيقات براى كش

جنايى ادامه دارد.

جانشين فرمانده انتظامي استان از كشف 325 كيلوگرم موادمخدر در راستاي 
دومين مرحله رزمايش اقتدار در سطح استان خبر داد.

 سرهنگ علي اكبر جاويدان اظهار داشت:  دومين مرحله رزمايش بزرگ اقتدار 
ــتان با همكاري رده هاي اجرايي  با هدف افزايش ضريب امنيتي در سطح اس

به مرحله اجرا گذاشته شد.
وي برخورد با عناصر توزيع موادمخدر را يكي از اولويت هاي پليس در اجراي 
ــدر از نگاه پليس در امان  اين طرح عنوان كرد و گفت: عوامل توزيع موادمخ
ــتا با تالش ماموران  نخواهند بود. اين مقام انتظامي ادامه داد: در همين راس
ــدر انهدام و 6 نفر  ــد تهيه و توزيع موادمخ پليس مبارزه با موادمخدر، دو بان
از عوامل اين باند نيز دستگير شدند. وي اضافه كرد: با تالش ماموران انتظامي 

در مجموع 325 كيلوگرم انواع موادمخدر كشف شد.
جانشين فرماندهي انتظامي گلستان با اشاره به توقيف هشت دستگاه خودرو و 
6 دستگاه گوشي تلفن همراه، خاطرنشان كرد: متهمان پس از تشكيل پرونده 

براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

توقيف نيم تن ترياك و حشيش
در عمليات پليس اصفهان

قتل فجيع مقابل چشمان همسر

انهدام 2باند و كشف 325 كيلوگرم 
موادمخدر در گلستان

ــبكه هاى اجتماعى  دختر نوجوانى كه از طريق ش
ــــــده بود هيچ وقت  با پسرى30 ساله دوست ش
ــومى  ــــــــت ش ــور نمـــــى كرد سرنوش تص
ــال دارد و از طريق  ــت.« فائزه » 14 س خواهد داش
شبكه هاى اجتماعى چند ماه پيش با اميد آشنا شد.

ــراز عالقه  ــر جوان اب ــر اين ارتباط به پس وى در اث
ــاس بودند. فائزه  ــر روز با هم در تم مى كرد، آنها ه
همچنين با دوستان پسر مورد عالقه اش هم آشنا 
شده بود، اما او به ذهنش خطور نمى كرد اين ارتباط 
ــت اش را به تباهى  و آشنايى به چه راحتى سرنوش

خواهد كشاند.
ــتان اميد با طرح نقشه اى شيطانى،  سه تن از دوس
ــا در يكى از كوچه هاى  فائزه را  تعقيب كردند، آنه
فرعى خيابان ابوذر مشهد، دختر نوجوان را با توسل 

به زور و تهديد سوار خودروى خود كرده و ربودند.
يكى از همسايه ها كه شاهد اين صحنه بود موضوع 
ــاله  ــوان خبر داد. زن 32 س ــادر دختر نوج را به م
ــه كالنترى 39  ــيمه و مضطرب خودش را ب سراس

مشهد رساند و از پليس تقاضاى كمك كرد.
ــت: زن 32  ــن باره گف ــهد در اي رييس پليس مش
ساله اى با مراجعه به كالنترى 39 مشهد از ربايش 
دخترش توسط چند پسر جوان خبر داد. سرهنگ 
ــات از مادر دختر  حجت نيك مرام افزود: با تحقيق
نوجوان  مشخص شد اين دختر با پسرى كه 16 سال 
از او بزرگ تر است در ارتباط بود. بنابراين تحقيقات 
ــى اطالعى  ــد و او با اظهار ب ــر جوان آغاز ش از پس
از موضوع ربايش دختر نوجوان اظهار داشت شايد 

دوستانش اين دختر را ربوده باشند.
رييس پليس مشهد گفت: ادامه تحقيقات پرونده 

ــيه  ــه اهميت موضوع به خانه اى در حاش با توجه ب
شهر مشهد  كه مخفيگاه دزدان بود كشيده شد، اما 
عامالن ربايش دختر نوجوان پيش از رسيدن پليس 

از محل گريخته بودند.
ــران دايره آگاهى  ــرهنگ نيك مرام گفت: افس س
ــترده دختر  ــهد با اقدام هاى گس كالنترى 39 مش

نوجوان را كه  با وضعيتى اسفبار در خيابان هفدهم  
طبرسى شمالى مشهد  رها شده بود پيدا كردند. وى 
با اشاره به اين مطلب كه پليس دو شيطان صفت را 
ــوارى را  توقيف  كرده  دستگير و يك خودروى س
است، گفت: جست وجوهاى پليسى براى دستگيرى 

مجرم فرارى و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

اخبار

سرنوشت شوم دختر 14 ساله 
در دوستى اينترنتى 

ــتان  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
از دستگيري دو سارق حرفه اي خودروي پرايد 

و كشف 76 فقره سرقت خبر داد.
ــاون اجتماعي  ــرهنگ جهانگير كريمي مع س
ــان گفت:  ــتان اصفه ــي انتظامي اس فرمانده
ــرقت خودروهاي  در پي وقوع چندين فقره س
پرايد در شهر اصفهان، شناسايي و دستگيري 
ــتور كار  ــرقت ها در دس عامل يا عوامل اين س
ــرار گرفت. وي ادامه  ماموران پليس آگاهي ق
ــكيل پرونده و شروع  داد: ماموران پس از تش
ــارقان خودروهاي  تحقيقات متوجه شدند س
پرايد مدل پايين گاز سوز را سرقت مي كنند و 
ــرقت قطعات گاز سوز، خودرو را رها  پس از س

مي كنند.
ــت: اين سارقان  ــرهنگ كريمي بيان داش س

ــه نامه خودرو،  ــوارد از طريق بيم در برخي م
ــماره تلفن مالكان را به دست آورده و با آنها  ش
ــز وجه نقد  ــت واري ــاس گرفته و درخواس تم
ــي كردند. اين مقام  براي رها كردن خودرو م
ــفانه در برخي  ــت: متاس انتظامي اظهار داش
موارد مالباختگان بدون اطالع پليس، مبالغي 
ــارقان واريز مي كردند.كريمي  را به حساب س
ــري كارهاي  اضافه كرد: ماموران با انجام يكس
ــارق 27 و 29  ــدند، دو س تخصصي موفق ش
ــايي و در يك اقدام غافلگيرانه  ــاله را شناس س

دستگير كنند.
ــارقان  ــئول تصريح كرد: اين س اين مقام مس
ــه 76 فقره  ــده ب ــاي انجام ش در بازجويي ه
ــهر اصفهان  ــد در ش ــودروي پراي ــرقت خ س

اعتراف كردند.

76 فقره سرقت پرايد
 در اصفهان كشف شد

ابالغ وقت رسيدگى
11/514 در خصوص پرونده كالسه 909/94 خواهان رامين ملكوتى خواه دادخواستى 
مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت معصومه شفيعى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى مورخه 95/2/5 ساعت 5عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تــا خوانده قبل 
از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول اربــاب – روبروى 
مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 شوراى
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد.
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:32795 شعبه 42 حقوقى مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/515 شماره ابالغيه:9410100361710541 شماره پرونده:9409980361701012 شماره 
بايگانى شعبه:941111 خواهان/شاكى تعاونى اعتبار ثامن االئمه به نمايندگى آقايان 
محمدحسين نظرى توكلى و مسعود مهردادى با وكالت حسين كبيرى دادخواستى به 
طرفيت خواندگان محمدرضا چراغى و على مختارى و على رضا كريمى و امين امانى 
سيوكى به خواسته مطالبه خسارت دادرســى و تامين خواسته و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه و مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به كالسه 9409980361701012 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1395/02/07 و ســاعت 09:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقــالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32903 

شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى 

11/516 شــماره ابالغيه:9410100352206126 شــماره پرونــده:9409980352201105 
شماره بايگانى شعبه:941228 خواهان ابراهيم كريمى اندانى دادخواستى به طرفيت 
خواندگان عباسعلى درخشان و احمد درخشان به خواسته مطالبه خسارت تاخير 
تاديه و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خســارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 22 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان 
دادگســترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتــاق شــماره 354 ارجاع و به كالســه 
9409980352201105 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/02/11 و ساعت 12:30 
تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:32891 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/517 شماره ابالغيه:9410100352206132 شماره پرونده:9409980352201352 شماره 
بايگانى شعبه:941478 خواهان سيد مرتضى حســينى بهارانچى دادخواستى به 
طرفيت خواندگان مرضيه ابراهيمى و محمد پارســا گنجــى زاده و وحيد عليدادى 
به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه 

بابت... تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 22 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 
ارجاع و به كالسه 9409980352201352 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/11 
و ساعت 13:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:32890 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/518 شماره ابالغيه:9410100352413850 شماره پرونده:9309980352401132 شماره 
بايگانى شعبه:931246 خواهان محمود اسدى آقبالغى دادخواستى به طرفيت خوانده 
بهزاد نير زاده به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه 
خسارت تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 24 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 
ارجاع و به كالسه 9309980352401132 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/11 
و ساعت 08:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:32849 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/519 شــماره ابالغيه:9410100351311813 شــماره پرونــده:9409980351300955 
شــماره بايگانى شــعبه:940990 خواهــان بانك ملت بــا مديريت على رســتگار 
دادخواستى به طرفيت خوانده رسول رحمانى و حسن تمدن فر و حسن رضاخانى 
و موسســه پس انداز و قرض الحســنه آل ياسين به خواســته تامين خواسته و 
مطالبه وجه بابت... و مطالبه خســارت دادرسى و مطالبه خســارت تاخير تاديه 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
13 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 
ارجاع و به كالسه 9409980351300955 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/11 
و ساعت 09:30 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خواندگان رسول 
رحمانى و حسن رضاخانى و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32819 

شعبه 13 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/520 شماره ابالغيه:9410100352206136 شماره پرونده:9409980352201311 شماره 
بايگانى شــعبه:941436 خواهان ســيد مرتضى حســينى بهارانچى دادخواستى 
به طرفيت خواندگان حســين عبدالرحيمــى و بهنام نيرومند به خواســته مطالبه 
وجه چــك و مطالبه خســارت دادرســى و مطالبه خســارت تاخير تاديــه تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 22 
دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 

نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع 
و به كالسه 9409980352201311 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/02/14 و 
ساعت 09:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد.م الف:32892 شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/521 شماره ابالغيه:9410100352413962 شماره پرونده:9409980352401175 شماره 
بايگانى شعبه:941289 خواهان اميرحسين سرجوئى دادخواستى به طرفيت خوانده 
مصطفى كرمى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه 
و مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 24 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 352 ارجاع و به كالسه 9409980352401175 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1395/02/22 و ساعت 08:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32848 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/522 شــماره ابالغيه:9410100350711606 شــماره پرونــده:9409980350701144 
شماره بايگانى شــعبه:941276 خواهان احمدرضا صفائى دادخواستى به طرفيت 
خوانده عليرضا صفائى به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه خسارت 
دادرسى و تامين خواسته و مطالبه وجه بابت... تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 7 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311 ارجاع و به كالسه 9409980350701144 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/26 و ساعت 08:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32895 

شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/523 شماره ابالغيه:9410100350110791 شماره پرونده:9409980350100305 شماره 
بايگانى شعبه:940350 خواهان احمد احمدى دادخواستى به طرفيت خوانده ابوالفضل 
نورى به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان 
اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 1 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به كالسه 9409980350100305 ثبت 
گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/02/28 و ساعت 09:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32869 

شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/524 شماره ابالغيه:9410100352414031 شماره پرونده:9409980352400645 شماره 
بايگانى شعبه:940713 خواهان مهدى رمضانى خوراسگانى دادخواستى به طرفيت 
خوانده امين اديبى دهاقانى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه و مطالبه وجه چك تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 24 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به كالسه 9409980352400645 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1395/03/01 و ســاعت 08:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجويز مــاده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32847 شعبه 24 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/525 شماره ابالغيه:9410100350310762 شماره پرونده:9409980350300981 شماره 
بايگانى شعبه:941116 خواهان/شاكى محمد بهارستانى يزدى دادخواستى به طرفيت 
خوانده/متهم امين امانى سيوكى به خواســته مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه 
وجه چك و مطالبه خسارت تاخير تاديه و اعسار از پرداخت هزينه دادرسى و تامين 
خواسته تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 3 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 
ارجاع و به كالسه 9409980350300981 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/03/04 
و ســاعت 08:00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم و 
درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32910 شعبه 3 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى 

11/526 شــماره ابالغيه:9410100350310775 شــماره پرونده:9309980350301544 
شماره بايگانى شعبه:931550 خواهان/شاكى مانده على سلطانى دادخواستى به 
طرفيت خوانده/متهم خسرو نصرازادانى به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و 
استرداد ثمن معامله تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه 3 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگســترى كل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 305 ارجاع و به كالسه 9309980350301544 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1395/03/04 و ســاعت11:00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن 
خواند/متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م الف:32872 

شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
ش��جاعت عزتى اس��ت آماده، ترس ذلتى است 
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معرفی کتاب

» مدرسه ای برای پدرها « و » خانم ژولی « دو نمایش نامه ای ارائه شده 
در اثر حاضر است که به قلم نویسندگانی توانا تحریر شده است.

» ژان آنوئیل «، نویسنده ای است که تم هایی در ارتباط با حفظ تمامیت 
و درستکاری در دنیای سراسر سازشکاری های اخالقی در اغلب آثارش 
به چشم می خورد در نمایش نامه » مدرسه ای برای پدرها « نیز بر این 
تم تاکید  دارد. وی درستکاری را صفت برتر این دنیای سازشکار دانسته 
و قهرمانش در این نمایشنامه نیز  تا  پایان درایت خود را حفظ می کند.

 نمایش نامه دیگر این  کتاب؛» خانم ژولی « که بازتابی از نمای مبارزه 
میان مردان و زنان است، به قلم » یوهان آگوست « از پیشگامان نوگرایی 

ادبیات سوئد تحریر شده است.
 در قس��متی از نمایش نامه » مدرس��ه ای برای پدره��ا « از این کتاب 

می خوانیم:
» باغی که توسط درختان پرتقال احاطه شده است، خانه در سمت چپ 
قرار دارد و یک عمارت کاله فرنگی کوچک به س��بک چینی در سمت 
راست. » موسیو اورال « در عمارت کاله فرنگی نشسته و آرامینت هم در 
کنارش ایستاده است. لباس های ش��ان مربوط به دوران لویی پنجم یا 

ششم است و در هر دو حال تاسر حد امکان تصنعی هستند.
موسیو اورال: آرامینت من خیلی نگران هس��ت. همیشه فکر می کردم 

برای تعلیم دادن به دختر من زیادی جوان و جذاب هستید...
آرامینت: اگر یادتان باشد موسیو، برای به عهده گرفتن این شغل چهار 

داوطلب داشتید. 
سه تای دیگر مسن بودند و زشت تر از کفر ابلیس. پس چرا من را انتخاب 

کردید موسیو؟... «
گفتنی است کتاب حاضر را انتش��ارات قطره در قطع رقعی و شمارگان 

۲۰۰ نسخه چاپ و روانه بازار نشر کرده است.

افتتاح » مدرسه ای برای پدرها «
در بازار کتاب

 

آشپزی

گوناگون

    

 در ای��ن مطلب نوعی نان که در آن از موز اس��تفاده ش��ده را به ش��ما آموزش 
 می دهیم. اس��تفاده از موز رسیده در این نان آن را بس��یار خوشمزه می کند، 

آن را به عنوان صبحانه و یا عصرانه میل کنید.
مواد الزم: به می��زان الزم روغن زیتون،۲ پیمانه  آرد،۲ قاش��ق چای خوری  

بیکینگ پودر،۲/۱ قاش��ق چای خوری نمک،۳ عدد موز،۲ قاش��ق غذاخوری 
آب سیب، ۱۲۵ گرم کره، ۲ عدد تخم مرغ بزرگ،۲/۱ قاشق چای خوری پودر 

دارچین،۲ قاشق غذاخوری عسل،۵۰ گرم گردو.    
طرزتهيه: 

 از قبل، فر را با حرارت ۱8۰ درجه سانتی گراد، گرم کنید. قالب نان )۱ لیتری(
  را ب��ا روغن زیت��ون اندکی چ��رب کنی��د و آرد پاش��ی کنی��د. آرد اضافی را 
با ضربه زدن به قالب از آن خارج کنید. در کاسه ای، موز ها را با چنگال له کنید 
و کنار بگذارید. آب سیب را به آن اضافه کنید و با هم ترکیب کنید. در ظرفی 
 دیگر، کره را با قاشق چوبی بزنید تا خامه ای ش��ود. تخم مرغ ها را یکی یکی 
به آن اضافه کنید و بعد از اضاف��ه کردن هر کدام خوب ه��م بزنید.آرد، پودر 
دارچین، عس��ل و ترکیب موز )با آب س��یب( را به آن اضافه کنید و هم بزنید.

)مواد را بیش از حد هم نزنید(. گردو را ب��ه آن اضافه کنید )در صورت تمایل( 
و هم بزنید.

 خمیر را با کمک قاش��ق در قالب بریزید و در فر قرار دهی��د و به مدت حدود
4۰ دقیقه تا طالیی و مغز پخت شود، بپزید. برای اینکه از مغزپخت شدن کیک 
اطمینان حاصل کنید، خالل دندانی را در وسط کیک فرو ببرید وبعد از ۵ ثانیه 

بیرون بیاورید. اگر تمیز باشد، کیک شما مغز پخته شده است.
کیک را از فر خارج کنید و اجازه دهید تا اندکی خنک شود. 

سپس آن را بر روی توری برگردانید، تا کامال خنک شود. 
آن را برش دهید و سرو کنید.

3- معمر قذافى؛ ارتفاع: دیکتاتور سابق لیبی ترس عجیبی از آسمان 
خراش ها داش��ت. اطالعات محرمانه ای که توس��ط ویکی لیکس افشا 
شده، نشان می دهد که قذافی هنگام س��فر به آمریکا، همیشه در طبقه 
 اول هتلی که برای ش��ان در نظر می گرفتند مس��تقر می شد و همواره 
 از اقامت در طبق��ات باالیی هتل و س��اختمان ها هراس داش��ت. البته 

می گویند معمر از پروازهای طوالنی بر فراز دریا هم بسیار می ترسید و 
مسئوالن لیبیایی همیشه طوری برنامه ریزی می کردند تا حداقل زمان 
ممکن را روی دریاها پرواز کنند یا برای برگشت از آمریکا، بخشی از مسیر 

را با کشتی بیایند.
4- آدولف هيتل�ر؛ دندان پزش�ک ها: خیلی عجیب اس��ت فردی 
مثل هیتلر که مثل آب خوردن دستور کش��تار صادر می کرد، از دندان 
 پزشکی هراس داشته باشد. در کتابی که در س��ال ۲۰۰9/ ۱۳88 با نام 
» دندان پزشک ش��یطان« به چاپ رس��ید، نوش��ته؛ هیتلر با این که از 
مشکل شدید دهان و دندان رنج می برد ولی حاضر نبود زیر دست دندان 
 پزشکان برود. حتی یک بار به موسولینی گفته بود حاضر است چند تا از 
 دندان هایش را از دس��ت بدهد ولی زیر دس��ت دندان پزش��کان نرود. 
 جالب تر ای��ن که » هرمان گورین��گ « هم آن قدر از دندان پزش��ک ها 

می ترسید که قبل از نشستن روی صندلی، کلی گریه و زاری می کرد.
5- فرانکلين روزولت؛ آتش: گرچه روزولت شخصا معتقد بود » تنها 
چیزی که باید ازش ترسید، خود ترس اس��ت« ولی ترس از آتش تا آخر 
عمر او را آزار می داد. زمانی که روزولت س��ن کمی داش��ت، خاله اش را 
در حال س��وختن دید و این صحنه برای همیشه ترس شدیدی از آتش 
را درونش روشن کرد، تا حدی که حتی در زمان ریاست جمهوری اش، 
 حاضر نبود موقع خواب در اتاقش را ببندد. درواقع حاضر بود س��وقصد 

به جان خودش را بپذیرد ولی در آتش نسوزد.

نان م�وز

ترسناک ترین دیکتاتورهای دنيا 
از چه مى ترسند؟ )2(

خانه داری

از سیم های فلزی و حتی اسکاج های زبر و پودر های قوی و یا حالل های 
 قوی مثل اس��تون اصال برای تمیز کردن کاغذ دیواری اس��تفاده نکنید 

چرا که  این ها به کاغذ دیواری صدمه وارد می کند.
پاک کردن لکه را تا جایی انجام دهید که آب به پشت کاغذ نفوذ نکرده و 

موجب بلند شدن کاغذ از روی دیوار نشود. 
مخصوصا در مح��ل قرار گرفتن رول های کاغذ دیواری دقت بیش��تری 
 داش��ته باش��ید زیرا در این نقاط که محل اتصال رول ها است، احتمال 

نفوذ آب بیشتر خواهد بود.
 اگر بر روی کاغذ دیواری منزل ش��ما لکه چربی ایجاد شود، فورا نسبت 

به پاک کردن آن اقدام کنید.
برای از بین رفتن ای��ن لکه ها ابت��دا مایع پاک کننده مالی��م و یکی از 
پودرهای جذب کننده رطوبت از گچ خیاطی یک خمیر بسازید و بر روی 
لکه بمالید و مهلت دهید تا کامال خشک شود سپس آن را به کمک یک 

برس نرم یا مسواک پاک کنید.
 برای پاک کردن لک��ه های مدادرنگ��ی، از یک پارچه آغش��ته به مایع 
 پاک کننده اس��تفاده کنید و خواهید دید که به آرامی تمیز می ش��ود. 
در صورت پررنگ بودن لکه های مدادرنگی  می توانید با استفاده از یک 

مسواک و کمی خمیردندان آن را تمیز کنید.
سعی کنید تا حد امکان بر روی کاغذ دیواری های غیر قابل شست و شو  
لکه ای ایجاد نشود، زیرا نمی تونید لکه ایجاد شده را به طور کامل از بین 

 ببرید و کاغذ دیواری شیک و مدرن ش��ما از نما می افتد! تنها کاری که 
 می توانید انجام دهید این است که با اس��تفاده از یک گوش پاک کن تا 
حد امکان ذرات مواد قرار گرفته بر روی کاغذ را از روی آن برداش��ته و 

سپس توسط یک دستمال تمیز و خشک، لکه را پاک کنید.

بهترین راه های تميز کردن
 کاغذ دیواری منزل )2(

نماز صبح نسبت به دیگر نمازهای یومیه نقش بسزایی در تقویت بعد معنوی 
انس��ان دارد. همچنین به لحاظ ارزش زمانی و تاثیرگذاری آن در استجابت 
دعا، جایگاه ویژه ای دارد. شاید برخورداری از شرایط ویژه از بعد زمان فلق و 

صبح صادق آن را با اهمیت تر کرده است.
حجت االسالم حسن هرمز از کارشناسان مرکز تخصصی نماز درباره اهمیت 

نماز صبح این طور می نویسد:
در واقع نماز صبح، پیروزی نفس رحمانی بر هوی و هوس ش��یطانی اس��ت. 
زمانی که شیطان در تالش است تا مانع بیدار شدن انسان مومن، برای اقامه 
نماز شده و همواره او را دعوت می کند تا در خواب ناز بماند، ازاین رو نماز صبح 
شرایط سخت تری برای مبارزه با شیطان داشته و پیروزی در این میدان، لذت 
 و حالوت بی ش��ماری دارد و در نتیجه ثواب اخروی و س��ودمندی بیشتری 

بر آن مترتب است.
اما برخی دالیل اهمیت نماز صبح عبارتند از:

مشهود مالئکه بودن
 قرآن کریم دراین ب��اره می فرماید: » إِنَّ ُق��ْرآَن الَْفْجِر کاَن َمْش��ُهودا « )۲(؛ 
 همانا قرآن فجر)نماز صبح (، مش��هود فرش��تگان ش��ب و روز اس��ت! قرآن 
 به معنی چیزی اس��ت که قرائت می  ش��ود و قرآن فجر روی هم رفته اشاره 
به نماز فجر اس��ت. )۳( آیه فوق می  گوید: » إِنَّ ُقْرآَن الَْفْجِر کاَن َمْش��ُهوداً « 
 نماز صبح مورد مشاهده است، اکنون این س��وال پیش می  آید که مشاهده 

چه کسانی؟
روایاتی که در تفسیر این آیه به ما رس��یده )4( می  گوید: نماز صبح مشهود 
مالئکه شب و روز است، زیرا در آغاز صبح فرشتگان شب که مراقب بندگان 
خدایند جای خود را به فرشتگان روز می  دهند و چون نماز صبح در همان آغاز 
طلوع انجام می  گیرد هر دو گروه آن را مشاهده کرده و بر آن گواهی می  دهند.

بنابراین اگر انسان توجه کند که نماز صبح چنین عظمت و خصوصیتی دارد، 
هرگز به خود اجازه نخواه��د داد که نماز صبح او قضا ش��ود و اگر انجام نماز 
 صبح از زمان طلوع فجر بگذرد و یک س��اعت یا نیم ساعت بعد از طلوع فجر 

خوانده شود، دیگر این اثر و این خصوصیت را نخواهد داشت. 
 اگر کس��ی می خواهد نمازش مورد ش��هادت و نظر مالئکه لیل و نهار باشد، 
باید آن  را اول طلوع فجر که هنگام صعود و عروج مالئکه ش��ب به آسمان و 
وقت نزول مالئکه نهار بر زمین است بخواند تا این دو گروه از فرشتگان نماز او 
را ثبت کنند، برادران و خواهران ایمانی حتما نسبت به نماز صبح شان مقید 
باشند و در آن سهل انگاری نکنند. بدانند آثار بزرگ و برکات فراوانی در نماز 

اول وقت صبح وجود دارد.
در زمان حیات آیت اهلل فاضل لنکرانی، پیرمردی از کشور آذربایجان خدمت 
ایشان آمده بود، نکته ای را گفت که واقعا جای تعجب داشت و به حال  او باید 
غبطه خورد. آن پیرمرد گفت در تمام دوران کمونیستی یک بار نماز صبح او 
قضا نشده است، این چه لذتی دارد، فردی که 7۰ � 8۰ سال عمر کرده وقتی 
به گذشته خود نگاه می کند و می خواهد به اعمالش نمره بدهد، به نماز خود 
می نگرد می بین��د، الحمد ا... هیچ یک از نمازهایش قضا نش��ده و اگر همین 
لحظه از دنیا برود نمازی بر ذمه او وجود ندارد. اما برخی دیگر از انسان ها که 

سن کمتری هم دارند وقتی به گذشته خود نگاه می کنند می بینند برخی از 
نمازهای شان قضا شده است! 

حاال به جای اینکه به سرعت مبادرت به قضای آن کرده و تکلیف خود را انجام 
دهند، آن را به امروز و فردا واگذار می کنند تا پایان عمرش��ان فرا می رسد و 
موفق به انجام قضای آن هم نمی ش��وند، بعد از مرگ هم معلوم نیست، ورثه 

او این کار را انجام بدهند.
بنابراین نسبت به گذشته خود تامل کنیم، اگر احتمال می دهیم نمازی از ما 

فوت شده است، حتما آن را قضا کنیم.
 آیه  شریفه » إِنَّ ُقْرآَن الَْفْجِر َکاَن َمْشُهوداً « یادمان باشد، شب که می خواهیم 
بخوابیم از خدای تبارک و تعالی اس��تمداد کنیم، خدایا تو خودت ما را برای 
نماز صبح بیدار کن، خدایا تو عنایت کن و ما را به محفل نورانی خود و به بزم 
عاشقان و مناجات کنندگان خودت راه بده، ش��ما امتحان کنید، بزرگان ما 
بارها فرمودند نمی شود انسان ش��ب از خدا طلب کند، حتی نماز شب را، اما 

موفق به نماز ش��ب نشود، به جای اینکه به این و آن س��فارش کنیم که ما را 
برای نماز صبح بیدار کنید از خدا و مالئکه الهی بخواهیم، از آنهایی که دائما 

بیدارند و توجه دارند.
عوامل سلب توفیق از نماز صبح به دو گروه عمده دسته بندی می شود:

الف: عوامل مادی که برخی از این عوامل شامل موارد ذیل است:
فقدان برنامه ریزی و نظم در زندگى

 از مهمتری��ن عوامل مادی ک��ه مانع از توفی��ق درک نماز صبح می  ش��ود، 
فقدان برنامه ریزی و نظم در زندگی است، مانند فقدان برنامه ای منظم برای 
خواب و یا عدم برنامه ریزی جهت قضا نشدن نماز صبح و یا ایجاد مشغله های 
 پراکنده و فراتر از توانایی های خود که نتیجه ای جز ایجاد خس��تگی مفرط

ندارد.
پرخوری در شب

 علت��ی دیگر ب��رای خ��واب طوالنی و س��نگین، پرخوری در ش��ب اس��ت، 

حضرت عیس��ی)ع( خطاب به بنی اس��رائیل فرمودند: » ای بنی اس��رائیل! 
خوردن خود را زیاد نکنید، زیرا هر کس بر خوردن خود بیفزاید، بر خوابیدن 
خود هم می افزاید و هر کس که بر خواب خود بیفزاید، از نماز کم می گذارد و 

در نتیجه در زمره غافالن نوشته می شود. )۱۳(
آیت اهلل آقا عزیز خوش��وقت درباره برخی کارهای که موجب قضا شدن نماز 
صبح شده می فرمایند: آدم شب زیاد پای تلویزیون بنشیند، غذای چرب هم 
بخورد، شب هم کوتاه باشد، طبیعی است که دیگر بیدار نمی شود، از ایشان 
پرسیدند: حاال اگر بخواهد بیدار شود چه کار باید بکند؟ ایشان پاسخ دادند: 

باید مقدماتش را فراهم کند. 
یکی از مقدمات همین است، زود بخوابد، پای این تلویزیون ننشیند، غذای 
چرب و چیل نخورد، درست می شود ان شا ا...، بنابراین واجب است بر این آدم 

این کارها را بکند و اال مبتال به گناه قضاشدن نماز صبح  می شود.
ب: عوامل معنوی:

ضعف در خداشناسى
یکی از مهم ترین عوامل معنوی که موجب می ش��ود تا انسان نسبت به نماز 
صبح اهمیت ندهد، عدم معرفت و شناخت نسبت به خداوند متعال و الطاف 
وی است، فرض کنید اگر با یکی از مس��ئوالن که حل مشکل تان در دست 
اوست قراری گذاش��ته اید و یقین دارید که وی در همان ساعت مقرر منتظر 
شما اس��ت. آیا واقعا ش��ب به راحتی می خوابید و دیر بر سر قرار حاضر شده 
 و یا با کسلی با وی مواجه می شوید؟ اگر انس��ان واقعا نسبت به الطاف الهی 
کم ترین معرفتی داش��ته باش��د و بداند که کس��ی که در نماز با او صحبت 
می کند، همانی اس��ت که او را از نیس��تی به دنیا آورده و تمامی نعمت های 
خود را نیز بر او ارزانی داش��ته تا ب��ه نهایت کمال و درجات باالی بهش��تی 
 دست پیدا کند و او همانی اس��ت که اختیار کمی و زیادی روزی اش را دارد؛ 
 همانی است که مرگ و زندگی اش در ید قدرت اوست، با این حال آیا نسبت 
به نماز با بی حالی برخورد خواهد کرد و یا آنکه س��ر از پا نش��ناخته و با تمام 

وجود به اقامه نماز عاشقانه خواهد پرداخت.
گناه

 اعمال و رفتاری که انس��ان در ط��ی روز انجام می دهد نقش بس��یار مهمی 
در توفیق انس��ان نس��بت به عبادات دارد؛ یعنی هر چه در طی روز کارهای 
شایسته از انسان سر بزند، توفیقات انسان نیز برای اعمال خوب دیگر بیشتر 
فراهم می شود و هر چه به گناه آلوده ش��ود توفیق اعمال خوب از وی سلب 
می  شود، لذا باید نسبت به این مساله بسیار حساس بود تا به واسطه گناه درک 
لذت سحرخیزی را از دست نداد، از آیت اهلل بهجت سوال شد: چه کنیم تا نماز 
صبح مان قضا نشود؟ در پاسخ فرمودند: کسی که باقی نمازهایش را در اول 

وقت بخواند؛ خدا او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد.
بیاییم با عزم و اراده جدی نس��بت به نماز اول وقت بینی شیطان را به خاک 
بمالیم، چرا که ام��ام زمان)عج( درباره نم��از می فرمایند: » َفَم��ا أُْرِغَم أَنُْف 
��ْیَطان  « )۱4(؛  اَلِة َفَصلَِّها َو أَْرِغْم أَنَْف الشَّ ��ْیَطاِن بَِش��یْ ٍء أَْفَضَل ِمَن الصَّ  الشَّ
 هیچ چیز مانند نماز، بینی ش��یطان را به خاک نمی مال��د پس نماز بخوان و 

بینی شیطان را به خاک بمال. «

چـه کنیـم نمـاز صبـح قضـا نشـود
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