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مدیرکل میراث اصفهان:

حال سی وسه پل خوب است
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رییس انجمن ســنگ از تعطیلی 700 معدن سنگ 
در کشور طی 3 سال اخیر خبر داد و گفت: تعطیلی 

معادن سنگ، میزان تولید این صنعت ...

بازرس انجمن داروســازان ایران بر اختالف پوشش  
بیمه ها درباره داروهای ژنریــک تاکید مجدد کرد و 

گفت: » حتی زمانی که براساس مصوبات قانونی...

نمایشــگاه »آیین گذار« با حضور آثــار هنرمندان 
ایرانی، به مناسبت نوروز در کالیفرنیا برگزار می شود. 

مینوش زمردی نیا، یکی از برگزارکنندگان...

فریدون الهیاری همزمان با باز شدن آب به روی زاینده رود گفت: 
حال سی وسه پل بد نیست و بهتر شده است. برای ترک ها و حل 
مشکالت آن نیز برنامه ریزی می کنیم. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری اصفهان در نشست خبری نهمین 
گردهمایی راهنمایان سراسر کشــور، در پاسخ به سوالی درباره 

خروج دستگاه حفر تونل مترو که به پایه های سی وسه پل...

۷۰۰ معدن سنگ کشور 
تعطیل شد

بیمه ها داروخانه ها را
 تنبیه می کنند

آثار هنرمندان اصفهانی به 
کالیفرنیا می رود

اتحاد خوب اصولگرایان و حضور پر رنگ تر اصالح  طلبان؛

رقابت هـا در اصفهـان 
پر رنگ  تر شد

12

فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا برای 
نمایندگان ایران ازامروز کلید می خورد و دو تیم اصفهانی 
 در نخستین گام به مصاف حریفان اماراتی و قطری خود 
خواهند رفت. لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از چندی پیش 
با برگزاری دیدارهای پلی آف به نوعی کلیدخورد و اکنون 
تیم های در مرحله گروهی به طور رسمی بازی های خود 
را آغاز خواهنــد کرد. در این بیــن دونماینده اصفهانی 
کشــورمان از امروز برابر حریفان اماراتی و قطری پیکار 
خواهند کرد. در ورزشگاه فوالدشهر تیم سپاهان، قهرمان 

فصل گذشته...
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سخنگوی دستگاه دیپلماســی گفت: درباره نسل 
جدید S 300 بین مقامات ذی ربط ایران و روســیه 

تبادل نظر صورت گرفته که بر اساس...

ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی آب 
پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت: هیچ امیدی 

برای ارایه کارت های اعتباری...

ایران آماده کمک به
 ارتش لبنان است

جنگ »نصف جهان« ایران 
با امارات وقطر

مردم منتظر کارت های 
اعتباری خرید کاال نباشند
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سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: درباره نسل جدید S ۳۰۰ بین مقامات ذی ربط 
ایران و روسیه تبادل نظر صورت گرفته که بر اساس توافقات انجام شده در زمان خود 

جزییات آن به اطالع افکار عمومی خواهد رسید.
به گزارش مهر، حسین جابری انصاری، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در 
نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران با اش��اره به اینکه در روزهای گذشته حرکت 
 دیپلماتیک به س��مت ایران و از س��مت ایران به س��مت کش��ورهای دیگر به شکل

 گسترده ای در جریان بوده است، گفت: وزیر امور خارجه کشورمان طی هفته های 
گذشته سفر موفقی به بلژیک داشته و مجموعه ای از دیدارهای دو جانبه با مقامات 
این کشور و اتحادیه اروپا انجام دادند که این دیدارها و رایزنی ها در خصوص تسهیل 
توافقات صورت گرفته در برجام و نتایج اقتصادی آن بوده که به طور مفصل با مقامات 

اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
وی افزود: همچنین اخیرا وزیر خارجه پادشاهی عمان به ایران سفر کرده و با حضور 
چند وزیر اقتصادی و نیز ریی��س کل بانک مرکزی عمان در این س��فر رایزنی های 

گسترده ای درباره گسترش روابط بین دو کشور انجام شده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: روابط ما و عمان تاریخی و همراه 
با ثبات بوده اس��ت که در طول چند دهه گذش��ته همراه با اعتماد و منافع مشترک 
ادامه پیدا کرده، امیدواریم در چارچوب توافقات صورت گرفته زمینه همکاری های 

اقتصادی و تجاری بیشتر بین دو کشور فراهم شود.
سفر روسای جمهور آذربایجان، سوئیس و آفریقای جنوبی به تهران

جابری انصاری در ادامه این نشس��ت مطبوعاتی با اعالم خبر س��فر مقامات رسمی 
برخی کشورها به ایران گفت: سفر آقای الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان را به 
تهران خواهیم داشت. همچنین شنبه ۸ اسفند سفر رییس جمهور سوئیس به تهران 
و دوشنبه ۱۰ اسفند سفر رییس جمهور آفریقای جنوبی را به تهران خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: سفر همزمان سه رییس جمهور از سه قاره جهان یعنی آفریقا، اروپا 
و آسیا به تهران معانی خاص خود را به همراه دارد که دوره جدید از گسترش روابط 

خارجی ایران با کشورهای جهان را شامل می شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی ابراز امیدواری کرد که در جریان این سفرها زمینه 

تحقق منافع جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها فراهم شود.
سفر وزیر دفاع روسیه نمادی از روابط نزدیک تهران- مسکو

جابری انصاری درباره سفر اخیر وزیر دفاع روسیه به تهران عنوان کرد: سفر وزیر دفاع 
روسیه که بعد از سفر وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به مسکو انجام شد، نمادی 

از روابط نزدیک و تبادل نظرات بین دو کشور است.
وی گفت: وزیر دفاع روسیه در این سفر پیام ویژه ای از طرف پوتین به رییس جمهور 

کشورمان منتقل کرد که ناظر به تحوالت منطقه ای مسایل دو جانبه است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه روابط ایران و ترکیه به لحاظ سیاسی 
در عالی ترین سطوح بوده اس��ت، تصریح کرد: تالش برای گسترده تر کردن هر چه 

بیشتر زمینه های اقتصادی و تبادلی بین دو کشور در جریان است.
۳۰۰ Sتبادل نظر درباره نسل جدید

جابری انصاری در پاس��خ به اینکه آیا در این س��فر درباره تحویل ۳۰۰S نیز تبادل 
نظر و رایزنی صورت گرفته یا نه، توضیح داد: یکی از زمینه های رایزنی، زمینه های 
دفاعی است که بین مقامات ذی ربط دو کشور در سفرهای اخیر در حال انجام است 
و از جمله آنها درباره نس��ل جدید ۳۰۰S هم تبادل نظر صورت گرفته که بر اساس 

توافقات انجام شده در زمان خود جزییات آن به اطالع افکار عمومی خواهد رسید.
ایران آماده کمک به ارتش لبنان است

وی درباره اینکه برخی اخبار حاکی از آن اس��ت که کشور لبنان از ایران درخواست 
کمک چهار میلیاردی کرده است، اظهار کرد: تا این لحظه درخواست رسمی از سوی 

مقامات لبنانی اعالم نشده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران پیش از این آمادگی 

خود را برای کمک به ارتش لبنان در برابر تروریسم اعالم کرده است.
اگر مقامات لبنانی درخواست کمک داشته باشند رسیدگی می کنیم

جابری انصاری افزود: دولت عربستان سعودی بعد از اعالم آمادگی ایران اعالم کرد ۴ 
میلیارد در اختیار لبنان قرار خواهد داد، اما اخیرا اعالم کرده که به بهانه های واهی 
این رقم را در اختیار لبنان قرار نخواهد داد، در این شرایط اگر درخواست مشخصی 

از سوی مقامات لبنانی باشد، به آن رسیدگی می کنیم.
 ۳۰۰S وی درباره اینکه آمریکا نسبت به درخواست ایران از روسیه درباره مدل جدید
واکنش نشان داده، گفت: گسترش همکاری در زمینه های مختلف بین ایران و روسیه 
وجود دارد. طبیعی است که حسب نیاز از سوی مقامات ذی ربط در جمهوری اسالمی 
که در حال مذاکره هستند، اطالعات الزم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی تصریح کرد: پیش از این بر اساس قطعنامه هایی که 
 علیه جمهوری اس��المی ایران بود، اجازه خرید این تجهیزات دفاعی را نداشتیم، اما

 بر اساس قطعنامه ها و ضمایم فعلی مشخص است که در حال حاضر با ساز و کارهای 
پیش بینی شده در این قطعنامه ها از سوی جمهوری اسالمی ایران خرید و فروش 

این تجهیزات امکان دارد.
جابری انصاری یادآور شد: این مس��ئله در حال رایزنی است و مسایل فنی توافقات، 

مسیر پیش بینی شده خود را طی خواهد کرد.
محکومیت انفجارهای دمشق

وی در مورد بمب گذاری در دمشق اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره کلیه 
عملیات های تروریس��تی را محکوم می کند، انفجارهای دمش��ق را با صریح ترین 
عبارات محکوم م��ی کنیم چون این اقدام��ات تنها مردم بی گن��اه و عادی را هدف 

گرفته است.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی تصریح کرد: به طور طبیعی هرگونه راه حل درباره 
بحران س��وریه، مبارزه موفق با گروه های تروریستی و محدود کردن زمینه فعالیت 

آنهاست.

جابری انصاری درباره ادعای رسانه های عربستان نسبت به مقصر بودن ایران در این 
اقدامات گفت: رسانه های عربس��تان عملیات حساب شده ای را برای تحریک افکار 
عمومی در پیش گرفته اند، در ایام منتهی به اعدام شیخ نمر هم چنین رفتاری را پیش 
گرفته بودند، زمینه انتش��ار این افکار، صادر کردن اتفاقات عربستان به کشورهای 

دیگر است.
واکنش نسبت به تغییر مسئولیت امیرعبداللهیان

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اخبار حاکی از جابه جایی معاون عربی، 
آفریقایی وزیر امور خارجه اس��ت، آیا تایید می کنید و علت این تصمیم چیس��ت؟ 
عنوان کرد: هنگامی که تصمیمی برای جابه جایی در مسئوالن وزارت خارجه اتخاذ 
می شود، به اطالع افکار عمومی خواهد رسید، پنهان کاری نسبت به این اقدام وجود 

ندارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی افزود: البته تغییر در وزارت امور خارجه امری کامال 
عادی است، رفت و آمد بین س��فرا و مدیران مرکز یک س��نت عادی در وزارت امور 

خارجه است.
جابری انصاری درباره پیامدهای انفجارهای دمش��ق گفت: تروریس��ت ها هیچ گاه 

خواهان آتش بس نبوده و راه حل سیاسی را قبول ندارند.
وی ادامه داد: این اتفاقی نیست که همزمان با مراحل پیشرفت نشست های وین برای 
حل بحران در س��وریه، اقدامات گروه های تروریستی هم افزایش پیدا می کند. این 

پیام تروریست هاست که مخالف راه حل سیاسی هستند.
سفر وزیر خارجه عمان اقتصادی بود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اینکه آیا در سفر اخیر وزیر خارجه عمان به ایران 
درباره میانجی گری بین ایران و عربستان هم گفت وگو شد، عنوان کرد: این سفر با 
برنامه ریزی قبلی انجام شد که چند مقام اقتصادی هم وزیر خارجه سلطنت عمان 

را همراهی می کردند.
 جابری انصاری با اش��اره به اینکه البته در این س��فر درباره مس��ایل منطقه ای نیز 

 گفت وگوهای��ی صورت گرف��ت، تصریح ک��رد: ه��دف از این س��فر و بخش عمده 
گفت وگوها متناسب با همکاری های اقتصادی و تجاری بوده است.

علت سفر مقامات حماس به تهران
وی درباره سفر مقامات حماس به ایران و گفت وگوهای صورت گرفته بین مقامات 
حماس و جمهوری اسالمی ایران توضیح داد: هر ساله همزمان با جشن های سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی، گروه های مختلفی از جهان به تهران سفر کرده و در این 
 مراس��م ش��رکت می کنند. مقامات حماس نیز در همین قالب به ایران سفر کرده و 

گفت وگوهایی را با برخی مقامات جمهوری اسالمی ایران داشته اند.
سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره از روابط 
باثبات با ملت فلسطین و مقاومت برخوردار بوده و برخالف اختالفاتی که در برخی 
 زمینه ها ب��ا حماس داش��ته، روابط خود را حفظ ک��رده و این رواب��ط را در خدمت

 ملت های مسلمان می دانند.
جابری انصاری درباره دخالت های دولت انگلیس و شبکه BBC در انتخابات مجلس 
عنوان کرد: موضع جمهوری اسالمی ایران روشن است، دستاورد مهم ما استقالل و 

آزادی بوده و ملت ایران نیازی به نصیحت از سوی هیچ مقام خارجی ندارد.
وی گفت: در انتخابات پیش رو ملت ایران با حضور گسترده خود و انتخاب هوشمندانه 
زمینه های افزایش قدرت جمهوری اسالمی ایران در فضای بین الملل و منطقه ای 

را فراهم خواهند کرد.
ایران آماده همکاری با ترکیه برای مقابله با تروریسم است

س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در پاس��خ به اینکه ترکیه ادعا می کند که عامل 
 انفجارهای اخیر این کش��ور گ��روه پ. ک. ک اس��ت، آیا جمهوری اس��المی ایران 
پ. ک. ک را یک گروه تروریستی می داند؟ خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
بعد از حادثه تروریستی آنکارا محکومیت این عملیات و هرگونه عملیات تروریستی 

دیگر را اعالم کرد.
جابری انص��اری افزود: گس��ترش حوزه فعالیت تروریس��ت ها نش��ان می دهد که 
تروریست مسئله منطقه ای و جهانی است که ضرورت همکاری نزدیک بین جهان 

برای رویارویی مشترک با خطر تروریسم را آشکار می کند.
وی ادامه داد: جمهوری اس��المی ایران آماده همکاری با همه دولت های منطقه به 

ویژه دولت همسایه ترکیه برای رویارویی با مسئله تروریسم است.
جابری انصاری درباره تاثیر مجلس آینده در سیاست خارجی، گفت: مجلس شورای 
اسالمی یکی از نهادهای مهم و قانونی کشور است، نماد انتخاب ملت ایران بوده که 
در سیر قانون گذاری، ناظر بر مس��ایل خارجی و نظارت کننده دستگاه دیپلماسی و 

سیاست خارجی است و می تواند نقش اساسی ایفا کند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه ابراز امیدواری کرد که ملت با انتخاب آگاهانه همان 
طور که مورد انتظار بوده، زمینه شکل گیری مجلس قوی و در خدمت خواسته های 

مردم و اهداف نظام در پاسداری از ارزش های انقالب را فراهم کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دولت عربستان و ترکیه به آتش افروزی 
در منطقه ادامه می دهند ولی ترکیه همچنان ایران را منش��أ این اقدامات می داند، 
موضع جمهوری اس��المی ایران در این باره چیست؟ گفت: ما همواره گفته ایم که از 
راه حل سیاسی در زمینه حل بحران های منطقه ای استقبال می کنیم، همه کشورها 
باید با همکاری هم با تهدید تروریسم مقابله کنند و زمینه حل بحران های سیاسی  
منطقه را از طریق انتخاب ملت هایی که کشورشان دستخوش این حوادث است، به 

طور آزادانه فراهم کنند.
جابری انصاری تصریح کرد: البته با خواست یک یا دو کشور چنین اتفاقی نمی افتد، 
تا زمانی که اراده بین کشورهای جهان فراهم نش��ود، وضعیت بحرانی جاری ادامه 

خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه سیاست هایی 

را دنبال نکنند که نتایج آن به خود کشورها برخواهد گشت.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دانشگاه ها باید از تشکل ها حمایت 
کنند تا هر یک از دانشجویان بدون احساس نگرانی، وارد کارهای سیاسی شوند.

به گزارش تسنیم، اکبر هاشمی رفس��نجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دیدار کارکنان دبیرخانه تشکل های اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی، توجه 
به تشکل های دانشجویی را کادرسازی آینده جامعه دانست و با تأکید بر ضرورت 
تقویت آنها، گفت: دانشگاه ها باید از تشکل ها حمایت کنند تا هر یک از دانشجویان 

بدون احساس نگرانی، وارد کارهای سیاسی شوند.
وی پرهیز مانع تراشی ها در فعالیت های جمعی دانشجویان را برای سراسر کشور 
مهم دانست و افزود: اگر دانشگاه ها از دانشجویان عضو  تشکل ها، حمایت کنند، 
آنها بهترین مدافعان نظام و دانشگاه در مراکز و جوامع علمی و دانشگاهی می شوند. 
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این جمله که »نباید جلوی اظهار 
نظر جوانان را گرفت«، گفت: همیشه از تشکل های دانشجویی حمایت می کردیم، 
چون براساس تجربه های فراوان، دریافتیم که انتقادات جوانان در راستای تقویت 

نظام، انقالب، کشور و دانشگاه هاست.
هاشمی رفسنجانی، بیانات منطقی جوانان دانشجو در مسایل سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی را نشانه ای برای پویایی جامعه دانست و ادامه داد: سیاست کلی دانشگاه 

آزاد اسالمی تقویت فعالیت های تشکل هاست.
وی  ظرفیت تشکل های اسالمی برای فعالیت های بانوان دانشجو را زمینه ای برای 

حضور آنان خواند و گفت: امروزه نیمی از جامعه تحصیلکرده و فرهیخته کشور، 
زنان و دختران هستند و باید از همان زمان دانشجویی فعال شوند.

رییس هیئت مؤس��س و هیئت امنای دانش��گاه آزاد ، با ارایه تحلیلی از شرایط 
فرهنگی و اخالقی جامعه، یادآور ش��د: دانشگاه و دانشجو به تدریج مرجع مردم 
برای تصمیمات فردی و اجتماعی می شوند و مطمئنا پاکی این قشر، پاکی جامعه 

را تقویت می کند.
هاشمی رفسنجانی روحیات پرسش و پاسخ را برای دانشجویان ضروری دانست و 
با بیان خاطراتی از بحث آزادی علمی در زمان طلبگی، گفت: حتی شاگردان امام 
خمینی)ره( که به ایشان عشق می ورزیدند، در مباحث علمی و حوزوی، اظهارنظر 
می کردند و اگر جلوی این شیوه را بگیریم، کم کم شاهد انسداد علمی خواهیم بود.

وی برخوردهای سیاسی با اظهار نظر های استادان و حتی مراجع تقلید را که  گاه 
ش��اهد تجمعات اعتراضی جلوی منازل آنها بودیم، در تضاد کامل با اخالقیات 
اسالمی توصیف کرد و گفت: بزرگان اسالم به مخالفان خویش اجازه می دادند که 

در مباحث علمی، نظرات مخالف خویش را مطرح کنند.
در آغاز این دیدار، قدم یاری، جاللی، کریم زاده، مرتضی اکبری و خانم امیری، با 
ارایه گزارشی از فعالیت های دبیرخانه تشکل های اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی، 
به بیان دیدگاه های خویش در مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دانشگاهی 

پرداختند.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه نیروهای وارد ش��ده از ترکیه به خاک س��وریه، اساسا روحیه 

جنگیدن ندارند، این اقدام را به یک بلوف سیاسی تشبیه کرد.
اسماعیل کوثری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود ۲ هزار نیروی 
تروریست از خاک ترکیه به سوریه، اظهار داشت: ورود این تعداد نیرو نشان 
می دهد که تالش آنها برای ورود به خاک س��وریه، بیشتر یک شعار و بلوف 

است.
 وی ادامه داد: وقتی در چنین منطقه وسیعی که این درگیری جریان دارد،

 ۲ هزار نیرو وارد می شود، یعنی در حد کمتر از یک تیپ نظامی وارد عمل 
شده اند و این، بیشتر یک بلوف سیاسی است.

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان اینکه این 
اقدامات عمدتا با هدف تبلیغات روانی انجام می شود، تصریح کرد: واقعیت ها 
نشان می دهد که نیروهای وارد ش��ده از ترکیه، اساسا روحیه جنگیدن در 

سوریه را ندارند.
کوثری با اشاره به آثار این قبیل تحرکات نظام سیاسی ترکیه گفت: کمترین 
اثر این تحرکات این اس��ت که م��ردم ترکیه علیه نظام حاک��م خود تندتر 
خواهند شد. وی تاکید کرد: این اقدامات قطعا نتیجه ای عاید سران ترکیه 

نخواهد کرد و نیروهای سوری نیز توان برخورد با این تعرضات را دارند.

هاشمی رفسنجانی:

دانشگاه ها با حمایت از تشکل ها، زمینه ورود دانشجویان به کارهای سیاسی را فراهم کنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

نیروهای وارد شده از ترکیه، روحیه جنگیدن در سوریه را ندارند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:

ایـران آمـاده کمک به ارتش لبنـان است
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فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اش��اره به نزدیک ش��دن زمان برگزاری 
انتخابات گفت: پلیس به صورت صد در صدی آماده تامین امنیت انتخابات 

در پایتخت است.
سردار حسین س��اجدی نیا با تاکید بر حضور موثر ماموران پلیس های 
تخصصی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سطح شهر در زمان تبلیغات 
نامزدهای انتخاباتی افزود: پلیس پایتخ��ت در زمان تبلیغات نامزدهای 
انتخاباتی با هواداران جناح های سیاس��ی که اقدام به برگزاری میتینگ 

کنند، بر اساس قانون رفتار می کند.
وی تصریح کرد: ماموران پلیس تمام تالش خود را به کار خواهند بست 
تا با ایجاد فضایی س��الم و در س��ایه آرامش، نمایندگان تبلیغات خود را 
انجام دهند فضایی شاداب برای حضور پر رنگ و حداکثری مردم فراهم 
شده و در نهایت انتخاباتی سالم و به دور از تنش های سیاسی و اجتماعی 

برگزار شود.
سردار ساجدی نیا به طرح های عملیاتی پلیس در سه مرحله قبل، حین 
و بعد از انتخابات اشاره کرد و افزود: این طرح برای برقراری و تامین امنیت 
و ایجاد نظم و انضباط به اجرا در می آید و پلیس پایتخت با به کارگیری 
اس��تعدادها و امکانات موجود عالوه بر انجام ماموری��ت های ذاتی خود 
نسبت به تامین نظم و امنیت در تمامی شعب رای گیری اقدام می کند که 

جزییات این اقدامات متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
وی با تاکید بر این موضوع که با افراد خاطی و کسانی که سعی در ایجاد 
اخالل یا بی نظمی در جامعه داشته باشند طبق قانون رفتار خواهد شد، 
تصریح کرد: پلیس دایره رصد های اطالعاتی خود را گسترش داده و در 
صورتی که هواداران یا افرادی خاص قصد متشنج کردن فضای انتخابات 
را داشته باشند طبق قانون با آنها رفتار می شود ضمن اینکه نامزدها اخالق 

انتخاباتی و حفظ شان و منزلت دیگر نامزدها را رعایت کنند.
سردار ساجدی نیا گفت: آماده باش صد در صدی پلیس پایتخت تا آخرین 
ساعات شمارش آرا و اعالم نتایج انتخابات ادامه خواهد داشت و هموطنان 
می توانند همچون سنوات گذشته با ماموران انتظامی سراسر کشور در 
برقراری نظ��م و تامین امنیت انتخابات همکاری الزم را داش��ته و موارد 

مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اعالم کنند.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه بصیرت به انتخاب آگاهانه کمک می کند، 
گفت: بصیرت دارای مفهوم عمیق است.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در مسجد فاطمه زهرا )س(شهرستان بابل در 
جمع مردم و مسئوالن این شهرس��تان با اشاره به نقش بصیرت در زندگی 

و انتخابات آتی عنوان کرد: بصیرت نقش مهمی در انتخابات آگاهانه دارد.
رییس قوه قضاییه ب��ا بیان اینکه یکی از مقوالتی ک��ه در کتب دینی برای 
مومنان مطرح شده، بصیرت در دین است، افزود: بصیرت در دین یک مفهوم 
دینی و بسیار عمیق است. در آیه ۱۰۸ سوره یوسف خداوند می فرماید: بگو 

به مومنان که راه من این است که دعوت به سوی اهلل می کنم.
وی با اشاره به اهمیت بصیرت بر اساس علم و یقین، گفت: عمل کم بهتر از 

آن است که عمل زیاد با جهل همراه باشد.
آملی الریجانی با اشاره به متن کتب روایی عنوان کرد: کسی که عمل کننده 
است ولی از سر عدم بصیرت کار می کند مثل کسی می ماند که سیرش در 
جاده نیست و کج می راند؛ این فرد هر چقدر س��رعت نیز به خود ببخشد، 
از مسیر دورتر خواهد ش��د.رییس قوه قضاییه همچنین نقش بصیرت در 
دعاهای اصول کافی را بسیار مهم دانس��ت و اذعان کرد: دعای مفصلی در 
اصول کافی آمده که از خداوند می خواهد که در حین تاریکی خداوند نور 
برساند، اما اگر انس��ان در این دنیا نور دریافت نکند در آن دنیا دیگر نوری 

نخواهد بود.
وی با بیان اینکه معنای بصیرت چیس��ت؟ گفت: اگ��ر بخواهیم یک نگاه 
عمومی داشته باشیم، می توانیم بصیرت را به دو شکل تقسیم کنیم؛ بصیرت 
در شناخت دین و بصیرت در عمل به دین که ممکن است یک فرد بصیرت 

در شناخت داشته باشد، اما در عمل دچار اشتباه شود.
وی با بیان اینکه قرآن مملو از اشارات به آخرت است و دائما هشدار می دهد، 
خاطرنشان کرد: اهل بیت مفسران قرآن هستند و می بایست از آنها استفاده 
کرد. آملی الریجانی با اشاره به سخنان خداوند متعال در قرآن کریم در رابطه 
با طلب نور در دنیا و آخرت، تصریح کرد: خداون��د در قرآن می فرماید اگر 

کسی در این دنیا نوری طلب نکرد، آخرت نیز نوری نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: کشاورزی که حتی س��واد ندارد و می گوید با حضور در 

انتخابات مشتی بر دهان دشمن می زنم، این خود بصیرت است.

آمادگی کامل پلیس پایتخت برای 
تامین امنیت انتخابات

رییس قوه قضاییه: 

بصیرت به انتخاب آگاهانه کمک می کند
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شرکت زیمنس آلمان، آزاد سازی برخی تجهیزات و کاالهای مسدود 
شده فازهای پارس جنوبی را آغاز کرده است.

بیژن نامدار زنگنه وزیــر نفت ایران در دیدار با یــو کازر مدیرعامل 
شرکت زیمنس ، با اشــاره به لغو تحریم های یک جانبه غرب علیه 
مردم ایران در فضای پســا برجام، خواهان احقــاق حقوق ایران در 
اسرع وقت و آزاد سازی برخی تجهیزات نفتی که در دوران تحریم در 

توقیف این شرکت بود شد.
زیمنس در دوران تحریم های یک جانبه غرب علیه ایران، ارســال 
برخی تجهیزات نفتی از جمله کمپرسورهای فازهای پارس جنوبی را 
مسدود کرده بود و اکنون پس از لغو تحریم ها، برای آزاد سازی این 

کمپرسورها اعالم آمادگی کرده است.
به گفته علی اکبر شعبانپور مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، هم 
اکنون آزاد سازی برخی تجهیزات و کاالهای فازهای پارس جنوبی از 

سوی زیمنس آلمان آغاز شده است.
 شــرکت ملی نفت ایــران و زیمنــس همچنین برای گســترش 
همکاری های دوجانبه در زمینه نفت و گاز، ساخت تجهیزات توربین 
و کمپرسور و برخی کاالهای صنعت نفت و گاز و پاالیش و پتروشیمی 
اعالم آمادگی کرده اند و ســفر مدیرعامل زیمنــس به ایران هم در 

همین مسیر ارزیابی می شود.
پیش تر زیگفرید روسورم مدیر فناوری شرکت زیمنس گفته بود: با 
اجرایی شدن توافق هســته ای و پایان تحریم ها، این شرکت آلمانی 

می تواند تجهیزات مسدود شده را به طرف ایرانی تحویل دهد.
وی با بیان اینکه با اجــرای توافق، تحریم ها برچیده شــده اند و ما 
می توانیم تجهیزات مسدود شده را متناسب با نیاز به آنها در پروژه ها، 
تحویل دهیم و دیگر هیچ محدودیت قانونــی وجود ندارد، تصریح 
کرده بود: شرکت زیمنس در زمینه ســاخت راه آهن سریع السیر، 
 انرژی های نو و توزیع انرژی در صنعت نفت و گاز فعال است، از این رو 
فرصت های بســیاری برای همکاری وجود دارد که از هم اکنون کار 

روی آنها را آغاز کرده ایم.

میسوین ماهش، تحلیلگر موسسه بارکلیز در لندن گفت: »4 تولید 
کننده ای که در این توافق مشارکت دارند، قبال میزان تولید خود را 

به نزدیکی باالترین رقم ها رسانده اند...
 فریز تولید مثل این است که شــما وقتی مهماتتان تمام می شود، 

اعالم آتش بس کنید.«
 به گزارش تســنیم، عربســتان گفتــه توافق نفتی که با روســیه 
 برای محدود کــردن تولید انجــام داده، آغاز یک فرآیند اســت، 
 اما مســیر رســیدن از فریز تولید بــه کاهش تولید و کاســتن از 

حجم مازاد عرضه جهانی چندان روشن و واضح نیست.
 زمانی که علــی النعیمی، وزیر نفت عربســتان گفــت که توافق 
 دوحه مقدمــه ای برای »گام های دیگر« اســت، ایــن امیدواری

 را ایجاد کرد که مقاومت ریاض در برابر کاهش تولید در نهایت در 
حال شکسته شدن اســت. این احتمال که  تولید کنندگان عمده 
باالخره در حال ایجاد ائتالفی برای پایان دادن به مازاد عرضه اند، 
موجب تقویت قیمت ها شد. مشکل استفاده از فریز تولید به عنوان 
بستری برای همکاری گسترده تر این است که هیچ کدام از طرف 
های مشارکت کننده در این توافق قرار نیست تالش خاصی برای 
تبعیت از آن صورت دهند. توافق به دســت آمده در دوحه، اولین 
نشانه از همکاری بین تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک است 

که عربستان گفته برای توقف تولید ضروری است. 
 شکســت تالش های قبلی برای هماهنگی بین تولید کنندگان از 
جمله پیشنهاد روسیه برای کاهش عرضه در سال 2008  موجب 
می شود تحلیلگران نســبت به موفقیت این توافق جدید به دیده 

تردید بنگرند. 
 اختالفــات در مــورد جنگ ســوریه، یعنــی جایی که روســیه

  و عربســتان در مقابل یکدیگر صــف آرایی کرده انــد نیز یکی از 
موانع پیش روی چنین توافقی است.

النعیمی ممکن است در جریان سخنرانی خود در کنفرانس ساالنه 
آی اچ اس در هیوســتون آمریــکا انتظار خود از ایــن توافق را به 

صراحت اعالم کند.

 »زیمنس« تجهیزات مسدود 
پارس جنوبی را آزاد کرد

تحلیلگر موسسه بارکلیز مطرح کرد:

 اعالم آتش بس عربستان در بازار 
نفت، پس از تمام شدن مهمات
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سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی آب پاکی 
را روی دست مردم ریخت و گفت: هیچ امیدی برای ارایه 
کارت های اعتباری خرید وجود ندارد، مردم منتظر این 
کارت ها نباشند. مشکل از اینجا بود که بانک مرکزی در 

این زمینه یک طرفه تصمیم گیری کرد.
به گزارش تســنیم، حمیدرضا غزنوی در گفت وگویی 
درباره طرح کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی افزود: 
این طرح از 25 مهر توسط تیم اقتصادی دولت اعالم شد 

اما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد.
وی ادامه داد: با اینکه بسته خروج از رکود دولت،  6ماهه 
بود،  4 ماه از آن طی شد اما این کارت ها، هنوز عملیاتی 
نشده و شرایط نامساعدی را برای مردم و تولیدکنندگان 
فراهم کرده است. غزنوی گفت: به نظر می رسد مردم باید 
از این کارت ها قطع امید کنند و خرید خود را انجام دهند. 
وی با اشــاره به اینکه در این طرح  ملی تولیدکنندگان،  
وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی 
مشارکت داشتند، افزود: مشکل اصلی، کاهش اعتبار این 
کارت از 10 به 6 میلیون تومان بود و بانک مرکزی در این 

زمینه یک طرفه تصمیم گیری کرد.
غزنوی اضافه کرد: تعداد اقساط این تسهیالت در توافق 
نهایی، 18 قسط بود که بانک مرکزی آن را به 12 قسط 

تبدیل کرد.
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره 
وضعیت تولید هم گفت: این گونه نبود که تولیدکنندگان 
بدون برنامه تولید کنند بلکه شرایط رکودی که در اقتصاد 
جامعه حاکم اســت روی همه بخش ها تأثیر گذاشــته 
اســت.غزنوی افزود: بــازار لوازم خانگی ایــران، 5هزار 
میلیارد تومان در سال اســت که اکثر مردم، این لوازم 
را در 6 ماه دوم می خرند. با اعــالم این طرح، این کاالها 
در انبارها ذخیره شد و مردم منتظر کارت های اعتباری 
خرید کاال شــدند و نخریدند. لذا تولیدات کارخانه های 
تولید لوازم خانگی، 4 ماه بیشتر از بقیه کاالها  در انبارها 
ماند و ایــن بی برنامگی موجب ضررهــای زیادی برای 

تولیدکنندگان شد.
وی ادامه داد: بهترین راه مقابله با رکود، تحریک تقاضای 
مؤثر اســت و تقاضای مؤثر،  تقاضایی است که در بازار،  

منجر به مبادله اقتصادی شود.
غزنوی گفت: دولــت از طریق سیاســت های اعتباری 

می خواست تقاضای مؤثر را تحریک کند.
وی افزود: حــدود 100هزار خودرو با ارایه تســهیالت 
25میلیون تومانی در کمتر از یک هفته فروش رفت پس 
تجربه نشان می دهد مشــکل اصلی مردم، مشکل تولید 

داخلی نبود بلکه کمبود درآمد بود.
غزنوی گفت: زیرساخت های الزم برای اجرای این طرح از 

جمله پوزهای فروش مخصوص طراحی شده بود.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: اتاق 
فکر این طرح کم نظیرترین تصمیم را گرفت و همه ابعاد 

این طرح را شناسایی و برای آن برنامه ریزی کرد.
غزنوی افزود: اینکه توزیع در این طرح دخیل نشــد این 
بود که عالوه بر کاالهای ایرانی،  کاالهای خارجی هم در 
دســت آنها بود و تجربه های موفقی،  تولید کنندگان در 

زمینه لوازم خانگی داشتند.
وی افزود: مشکل ما نظام تولید نیست بلکه ارایه نشدن 

کارت اعتباری از سوی بانک مرکزی بود.
غزنوی با اشاره به اینکه این طرح به خروج از رکود برای 
اشتغال کمک می کرد، گفت: حدود 5هزار میلیارد تومان 
برای این طرح در نظر گرفته شد و این مبلغ موجب بهبود 
شرایط تولید کنندگان می شــد، اما این اتفاق نیفتاد و 

بسیاری از کارگران اخراج شدند.
وی گفت: تعداد زیادی از تولیــد کنندگان با بانک های 
عامل توافقاتی را انجام دادند که در حال اجراست و مردم 
می توانند محصوالت و کاالهای تولید داخل را به صورت 

قسطی دریافت کنند.
وی با اشــاره به اینکه این تســهیالت فقط برای خرید 
کاالی ایرانی داده می شود، افزود: این طرح پس از اینکه 
 طرح وام خرید کاالی ایرانی موفق نشــد توســط خود

تولید کنندگان در حال انجام است.

غزنوی گفت: ســال 94 در یخچال حدود 34 درصد، در 
ماشین لباس شویی حدود 38 درصد و در اجاق گاز هم 

همین مقدار کاهش تولید داشتیم.
ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی ادامه 
داد: این شــرایط به علت رکود حاکم بر صنعت اســت 
و مخصوص لوازم خانگی نیســت بلکــه مربوط به همه 

کاالهاست.
وی افزود: امیدواریم صنعت لوازم خانگی بتواند از طریق 
فروش قسطی کاالها موجب رشــد اقتصادی و پول به 

چرخه تولید وارد شود.
غزنوی گفت: امیدوارم در یک ماه پایانی سال، مردم دیگر 
منتظر کارت های اعتباری نباشند زیرا کارت ها به نحوی 
که در کار کارشناســی تعامل شد ارایه نمی شود و مردم 
خرید خود را انجام دهند زیرا سال آینده به طور معمول، 

ممکن است کاالها افزایش قیمت داشته باشد.
وی افزود: زوج های جوان بــرای بیش از 18هزار کارت 
ثبت نــام کردند، اما ایــن کارت ها عملیاتی نشــد و در 
فروشگاه ها حتی یک کارت اعتباری خرید کاالی اعتباری 
ارایه نشــد.غزنوی گفت: خرید هر کاالی لوازم خانگی 
خارجی موجب خاموش شدن چراغ خانه دو کارگر ایرانی 
می شود بنابراین مردم احساس مسئولیت کنند و کاالی 
ایرانی بخرنــد.وی افزود: لوازم خانگــی تولید داخل در 
فناوری و به روز بودن نسبت به کاالهای خارجی رقابت 
می کنند و کم و کاســتی ندارند ضمن اینکه در خدمات 

پس از فروش بسیار جلوتر از کاالهای خارجی هستیم.

روســیه و برخی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت اوپک در حال تالش برای 
مذاکره درباره یک توافق برای متوقف کردن تولید نفت در ســطح ماه ژانویه 

هستند و امیدوارند که این اقدام نهایتا باعث افزایش قیمت نفت شود.
این تالش تولیدکنندگان نفت متاسفانه یا خوشــبختانه با دوران پسابرجام 
و لغو تحریم های ایران همزمان شده است. در شــرایطی که ایران قصد دارد 
 طبق وعده هایی که قبال داده بود تولید و صــادرات نفت خود را که در دوران

 تحریم ها کاهش یافته بود افزایش دهد و سهم بازار از دست رفته خود را پس 
بگیرد، دیگر تولیدکنندگان نفت از ایران می خواهند این کار را انجام ندهد.

مهدی عسلی نماینده ایران در اوپک می گوید که ایران به افزایش تولید نفت 
خود ادامه خواهد داد تا زمانی که به سطح قبل از تحریم ها برسد. ایران متعهد 
شده که تولید نفت خود را بالفاصله پس از تحریم ها روزانه 500 هزار بشکه و 
ظرف شش ماه پس از تحریم ها روزانه 500 هزار بشکه دیگر افزایش خواهد 
داد.محسن قمصری مدیرامور بین المللی شــرکت ملی نفت ایران می گوید: 
ایران همان طور که وعده داده بود موفق شده صادرات نفت خود را از زمان لغو 

تحریم ها در ماه ژانویه روزانه 500 هزار بشکه افزایش دهد.
روسیه و تولیدکنندگان اوپک هفته گذشته در دوحه و در نشستی که ایران در 
آن حضور نداشت توافق کردند که متوسط تولید نفت خود را در سال 2016 
در سطح ژانویه نگه دارند. این به معنی این است که)طبق این توافق( ایران به 
جز افزایش اولیه حدودا 500 هزار بشکه ای که در ماه گذشته)ژانویه( در تولید 

نفت خود داشت، نباید فاز دوم افزایش تولید را اجرایی کند.
تا اینجای کار توافق صورت گرفته خللی در برنامه افزایش تولید و صادرات نفت 

ایران ایجاد نکرده و مشکل در برنامه شش ماه آینده است. این درحالی است 
که روسیه و عربستان و دیگر کشــورهایی که در برهه کنونی خواستار توقف 
سطح تولید هستند، در دوران تحریم ها از نبود ایران در بازار سوء استفاده کرده 
و ســهم بازار ایران را تصاحب کردند و حاال ایران حق دارد که سهم بازار خود 
را پس بگیرد، اما آنچه که در کنار سهم بازار از اهمیت برخوردار است، درآمد 
نفتی است. اینکه از فروش یک مقدار مشــخص نفت چه میزان درآمد ارزی 

عاید کشور می شود؟
موسسه مشاور انرژی FGE اعالم کرده توقف تولید تولید کنندگان نفت در 
ســطوح ماه ژانویه تفاوت کمی در تعادل عرضه و تقاضا در سال جاری ایجاد 
خواهد کرد و برای حذف روزانه 600 هزار بشــکه نفت مازاد در بازار که برای 
سال جاری پیش بینی شده کافی نخواهد بود و قیمت نفت را تکان نخواهد داد.

این در حالی است که علی النعیمی وزیر نفت عربستان می گوید: توقف تولید 
در سطح ماه ژانویه یک اقدام کافی است و اقدامات جدید برای برقراری ثبات 

در بازار در ماه های آتی اتخاذ خواهد شد.
FGE می افزاید: توقف تولید می تواند راه را بــرای اقدامات آتی)در صورتی 

که عربستان و دیگر اعضای اوپک و همچنین روسیه الزم بدانند( هموار کند.

دانیل آنگ تحلیلگر نفتی در سنگاپور می گوید: بعید است که ایران تولید نفت 
خود را در سطوح فعلی متوقف کند، اما ممکن است افزایش تولید نفت خود را 

در سطوح پایین تری نسبت به برنامه ریزی های قبلی انجام دهد.
فرض را بر این بگیریم که از نشست تولیدکنندگان نتیجه ای حاصل نشود و 
ایران طبق وعده داده شده در شــش ماه آینده نیز صادرات خود را 500 هزار 
بشــکه دیگر افزایش دهد و به حدود دو میلیون بشکه در روز برساند. اگر این 
افزایش عرضه حتی پنج دالر از قیمت حدودا 30 دالری نفت بکاهد، ایران با 
احتساب صادرات روزانه دو میلیون بشکه نفت، 50 میلیون دالر در روز درآمد 
نفتی خواهد داشت. حال اگر توافق روسیه و اوپک اجرایی شود و قیمت نفت 
طبق پیش بینی ها ثابــت بماند و پایین تر نیاید، ایران با احتســاب صادرات 

روزانه 1/5میلیون بشکه ،روزانه حدود 45 میلیون دالر درآمد خواهد داشت.
مقامات ایران تاکید دارند که این کشــور به نحوی تولید نفت خود را افزایش 
خواهد داد که باعث کاهش بیشتر قیمت نفت که طی 18 ماه گذشته سقوط 

بیش از 50 درصدی را تجربه کرده، نشود.
عراق، قطر و ونزوئال اعالم کرده اند اگر توافق همه جانبه حاصل شــود، تولید 
نفت خود را در سطوح ماه ژانویه متوقف خواهند کرد. در پی مذاکرات ، اکوادور، 

الجزایر، نیجریه و عمان نیز از پیشنهاد توقف تولید نفت حمایت کردند.
الکساندر نواک وزیر انرژی روســیه می گوید: ایران به پیشنهاد توقف سطح 
 تولید نفت واکنش سازنده ای نشان داده، اما هنوز آماده پیوستن به این توافق 

نیست.
نیکالس مادورو رییس جمهور ونزوئال که از کشورهای موافق توقف سطح تولید 
است گفت: ما نفت تولید می کنیم و باید بر بازار حکمرانی کنیم و قیمت ها را 

تعیین کنیم.
در پی این تصمیمات قیمت نفت برای مدت کوتاهی یک افزایش اولیه را تجربه 

کرد ولی این روند متوقف شد و تاکنون بدون تغییر باقی مانده است.
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رییس انجمن سنگ خبر داد:

۷۰۰ معدن سنگ کشور تعطیل شد

رییس انجمن ســنگ از تعطیلی ۷00 معدن سنگ در کشور طی 3 سال 
اخیر خبر داد و گفت: تعطیلی معادن سنگ، میزان تولید این صنعت را 35 

درصد کاهش داده است.
ابوالقاسم شــفیعی، اظهار داشــت: به دلیل تشــدید رکود، بسیاری از 
کارخانه هــای ســنگ بری کشــور تعطیل شــده اند، در حــال حاضر 
حــدود 40 درصد معــادن ســنگ غیرفعال هســتند که اگــر فکری 
 به حال آنهــا نشــود، ایــن تعطیلی بــه میــزان 20 درصــد افزایش 

خواهد یافت.
وی با بیان اینکــه تعطیلی معادن ســنگ، میزان تولید ایــن صنعت را 

30 تا 35 درصد کاهش داده اســت، افــزود: کارخانه های ســنگ بری 
به دلیل رکــود و کاهش تولیــد مجبور بــه تعدیل و اخراج بخشــی از 
نیروی کار خود شــده اند که می توان به تعطیلــی 3 معدن در آذربایجان 
 غربــی و بیرجنــد که هر کــدام 60 تــا ۷0 کارگر داشــته اند، اشــاره 

کنیم.
شــفیعی تصریح کرد: از هزار و ۷00 معدن فعال در صنعت ســنگ، طی 
سال های 92، 93 و 94 حدود ۷00 معدن تعطیل شــدند و اکنون هزار 

معدن فعال در این بخش داریم.
وی بــا اشــاره به مشــکل صــادرات ســنگ از کشــور، گفــت: طی 
ســال های گذشــته بــه دلیــل تحریم هــا، بازارهــای صادراتــی 
 را از دســت داده ایــم کــه دوبــاره بایــد در ایــن بخــش فعالیــت 

کنیم.
رییــس انجمــن ســنگ در مــورد بحث هــای مطرح شــده دربــاره 
گشــایش ال ســی در بخــش صنعــت نیــز گفــت: بــرای یکــی از 
کارخانه هــای ســنگ بری گشــایش ال ســی صــورت گرفتــه و 
 منتظریــم تا ایــن اتفــاق در مــورد کارخانه هــای دیگر نیــز صورت 

گیرد.
وی با اشاره به مشکل تأمین منابع مالی بخش صنعت توسط بانک ها، گفت: 
پرداخت حقوق دولتی نیز یکی از مشــکالت معادن است که امیدواریم 
 دولت در این زمینه تعدیل ایجاد کند، زیرا بسیاری از کارخانه ها تعطیل 

شده اند.

آگهی مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر

علی اکبر محمودی - شهردار درچه 

 شــهرداری درچــه در نظــر دارد از محــل اعتبــارات تملــک دارایی های 
 ســرمایه ای و منابع داخلی شــهرداری پروژه آســفالت معابر ســطح شهر

)خرید و حمل، پخش جهت لکه گیری و ترمیم ترانشــه( را طبق مشخصات 
و شــرایط عمومی شــرکت در مناقصه بــا اعتبــار 1/500/000/000 ریال 
 اجرا نماید، لــذا از متقاضیان درخواســت می گردد جهــت دریافت مدارک 
 تا ســاعت 14 روز چهارشــنبه 94/12/19 بــه امور مالی شــهرداری درچه 

مراجعه نمایند.

شهرداری درچه

توافق نفتی روسیه و اوپک خللی به برنامه ایران 
وارد نمی کند

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی آب پاکی را روی دست مردم ریخت؛

مردم منتظر کارت های اعتباری خرید کاال نباشند

 نوبت اول 
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عکس روز)خواب حیوانات(

خبر خبر

کارشناسان حفاظت محیط زیس��ت برای جلوگیری از نابودی گونه ها 
و اکوسیس��تم ها، حیوانات و گیاهان دریایی را به مناطق جدید منتقل 

می کنند.
شیوه انتقال برای حفاظت از محیط زیس��ت به منظور بهبود وضعیت 
گونه های دریایی همچون صدف ها و مرجان ها به کار گرفته می شود تا 
جمعیت گونه های کاهش یافته که در مناطق بومی منقرض ش��ده اند، 

تقویت شود.
کارشناسان اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت اظهار داشتند: در حال 
حاضر انتقال گونه ها در اکوسیستم اقیانوس به خصوص در محیط زیست 

ساحلی که انسان ها بیشترین تاثیرگذاری را دارند رو به افزایش است. 
همچنین نیاز حیاتی وجود دارد تا از تخریب و نابودی اکوسیستم های 

ساحلی همچون صخره های مرجانی جلوگیری شود.
حدود دو سوم پروژه های بررسی ش��ده بر حفظ تمامی اکوسیستم ها و 
نه یک گونه خاص با مهندسی اکوسیستم در گونه ها از قبیل مرجان ها 

تمرکز داشته است. 
این گونه ها زیستگاه پرورش��ی برای خیلی از گونه های دیگر به حساب 
می آیند.بنابراین پرورش آنها در مکان های جدید می تواند به بازتولید کل 

اکوسیستم منجر شود.
نویسندگان این مطالعه اظهار داشتند: این تکنیک البته می تواند خطراتی 
به همراه داشته باشد به خصوص زمانی که گونه ها به زیستگاه های جدید 

که در گذشته حضور نداشتند انتقال می یابند. 
در صورتی که برنامه ریزی دقیقی انجام نگرفته باشد این اقدام می تواند 

پویایی جمعیت گونه ها را مختل کرده یا موجب بروز بیماری شود.
به گزارش مرک��ز اطالع رس��انی اتحادیه جهانی حفاظ��ت از طبیعت، 
کارشناسان همچنین هشدار دادند روش انتقال گونه ها از ناپدید شدن 
بسیاری از گونه های دریایی و اکوسیستم ها بدون انجام اقدامات کافی 
برای مقابله با عواملی چون تخریب زیستگاه، آلودگی دی اکسید کربن، 

تغییرات اقلیمی و زیاده روی در صید ماهی جلوگیری نمی کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از بازداش��ت عامل حیوان آزاری در 
استان گلستان خبر داد که فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد.

سرهنگ حمیدرضا خیلدار، با اشاره به اینکه در تلگرام فیلم دردناکی از آزار 
و اذیت سگ را دیدم، گفت: بالفاصله با پلیس امنیت استان گلستان صحبت 
کردم و با ردیابی صورت گرفته متوجه شدیم که این فیلم مربوط به شهر 

کالله استان گلستان است.
وی با بیان اینکه با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان به منظور 
اخذ هرچه سریع تر دستور قضایی تماس گرفته شد، اظهار کرد: در کمتر از 
24 ساعت فرد متخلف دستگیر شد و سگی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته 

بود تحت تیمار قرار گرفته تا به زندگی بازگردد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اش��اره به اینکه سه نفر در خودرو 
حضور داش��تند، گفت: عامل اصلی، ضارب اس��ت که حکم علیه او صادر 
خواهد شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز درخواست اشد مجازات 
را برای این فرد دارد، چون با انتشار فیلم آزار و اذیت سگ، باعث تشویش 

اذهان عمومی شده و روحیه شهروندان را جریحه دار کرده است.
خیلدار با بیان اینکه از دادس��تان شهرستان کالله نیز درخواست برخورد 
قاطع کرده ایم، اظهار کرد: زمانی ک��ه متخلفان در فضای مجازی اقدام به 
انتش��ار فیلم می کنند، جرائم آنها چندین برابر تخلفاتی است که در خفا 
صورت می گیرد. چون با انتش��ار فیلم در فضای مجازی متخلفان دیگر را 
نس��بت به تخلف جری می کنند و این اقدام به نوعی دهن کجی به قانون 
محسوب می ش��ود. در حالی که متخلفان نمی توانند هر کاری که دلشان 
بخواهد انجام دهند؛ زیرا س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت سریعا آنها را 

شناسایی کرده و برخورد قاطعی با آنها خواهد داشت.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه 
آزار و اذیت سگ صورت گرفته و تشویش اذهان عمومی انجام شده، دست 
قاضی باز اس��ت که جریمه نقدی سنگین و حتی س��ه ماه حبس را برای 

متخلف صادر کند.
خیلدار درباره وضعیت هوشیاری و سالمت روان عامل حیوان آزاری گفت: 
اینکه فرد در آن مقطع هوش��یار یا مست بوده مس��ئله فنی است که بعدا 
مشخص خواهد شد، اما آنچه روشن است این است که تخلف صورت گرفته 
و یگان حفاظت محیط زیست قاطعانه و سریعا فرد متخلف را بازداشت و به 

مراجع قضایی معرفی کرد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در خاتمه با تاکید بر اینکه هیچ تخلفی 
از دست یگان حفاظت محیط زیست خارج نمی ش��ود، اظهار کرد: یگان 
حفاظت محیط زیست 95 درصد تخلفات منتشر شده را شناسایی و علیه 

متخلفان اعالم جرم می کند.
 همچنین با همکاری معاونت عملیاتی پلیس فتا بدون فوت وقت اقدامات 

الزم را انجام می دهد.

انتقال گونه های دریایی برای 
حفظ اکوسیستم

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خبر داد:
بازداشت عامل حیوان آزاری 

گلستان و درخواست اشد مجازات
معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اشاره 
 به حی��وان آزاری ه��ای اخیر گفت: این س��ازمان 
به رغم عدم مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات 
بی سرپرست یا ولگرد به ویژه در شهرها و به دلیل 
حساسیت ها و مطالبه عمومی، ماده واحده قانونی 
را به منظور س��امان دادن وضعیت این حیوانات و 
جلوگیری از آزار و اذیت آنه��ا، تدوین و به هیئت 

دولت ارایه کرده است .
به گزارش ایس��نا، فره��اد دبیری مع��اون محیط 
طبیعی و تنوع زیس��تی س��ازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به قوانین موجود در کشور در زمینه 
حمایت از حیات وحش و حیوانات وحشی، گفت: 
قانون ش��کار و صی��د، همچنین قان��ون حفاظت 
 و بهس��ازی محیط زیس��ت از جمله ای��ن قوانین

است.
 وی افزود: در خص��وص گونه هایی ک��ه دام تلقی 
می ش��وند همچون ش��تر، گاو، گوس��فند و بز نیز 
عالوه بر صاح��ب دام که دامدار یا چوپان اس��ت، 
به لحاظ مس��ایل مراقبتی و نظارتی نیز س��ازمان 
 دامپزشکی اینها را تحت پوشش نظارتی و حمایتی 

قرار داده است.
معاون س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت با بیان 
اینکه صاحب حیوانات خانگی نیز مشخص است و 
 غالبا به دلیل همین حمایت شخصی دچار آسیب 
نمی ش��وند، اظه��ار ک��رد: چالش اصلی کش��ور، 
حیوان��ات ب��ی سرپرس��ت ی��ا ولگ��رد هس��تند 
 ک��ه از س��وی هی��چ قانون��ی م��ورد حمای��ت

 قرار نمی گیرند.
دبیری ادامه داد: منظور از حیوانات بی سرپرست 
و ولگرد، گربه یا سگ های ولگرد هستند که غالبا 
نیز در شهرها به صورت رها شده زندگی می کنند 
که صرف نظ��ر از برخی م��وارد که ام��کان ایجاد 
 چالش به لحاظ مسایل شهری توسط آنها هست، 
مهم ترین چالش یا مشکل مرتبط با این حیوانات 
 عدم برخورداری آنها از قوانین حمایتی در کش��ور 

است.
وی اش��اره ای ب��ه برخ��ی حی��وان آزاری ه��ای 
ص��ورت گرفت��ه طی س��ال ه��ای اخیر داش��ت 
و گف��ت: همی��ن ام��ر موج��ب ش��د تا س��ازمان 
 حفاظت محی��ط زیس��ت در خص��وص حیوانات

 بی سرپرست یا ولگرد به ویژه در شهرها که گاهی 
 در کنار آس��یب رس��انی مردم به ای��ن حیوانات، 

ش��هرداری ها هم نس��بت به معدوم ک��ردن آنها 
اقدام می کردند به دلیل حساس��یت ها و مطالبه 
 عمومی، ماده واحده ای را تدوین و به هیئت دولت 

ارایه داد.
معاون س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت تاکید 
کرد: در حال حاضر ش��هرداری ها هیچ اقدامی در 
خصوص معدوم س��ازی حیوانات بی سرپرست یا 

ولگرد انجام نمی دهند.
دبیری خاطرنشان کرد: س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت متولی حیات وحش کشور اس��ت، اما به 
 رغم عدم مس��ئولیت قانونی در خصوص حیوانات

 بی سرپرس��ت یا ولگرد به ویژه در شهرها در حال 
حاضر پیگیر تصویب ماده واحده جلوگیری از آزار 
و اذیت ای��ن حیوانات در دولت ب��ه منظور ارایه به 
صورت الیحه به مجلس شورای اسالمی به منظور 

تصویب قانون در این حوزه است.
وی گفت: در پیش نویس ارایه ش��ده، برای آزار و 
اذیت و کش��تن حیوانات ولگرد یا بی سرپرس��ت 
جرایم و مجازاتی در نظر گرفته شده است که البته 
ضرورت هایی هم دارد که در صورت کشتن حیوان 

به منظور اقدام دفاعی در برابر حیوان هار، جریمه یا 
مجازاتی برای فرد در نظر گرفته نمی شود.

معاون س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت افزود: 
در این پیش نویس قید ش��ده اس��ت که حیوانات 
 وحش��ی که تح��ت حمای��ت س��ازمان حفاظت 
محیط زیست هستند از ش��مول این ماده واحده 
 خارج هستند وکماکان قانون قبلی در خصوص آنها

 اجرا می شود.
به گزارش ایس��نا، دبیری در خص��وص پرداخت 
خس��ارات حیوانات خانگ��ی و ش��خصی و دارای 
صاحب مش��خص، گفت: صاحبان ای��ن حیوانات 
 موظف به پرداخت خس��ارات به فرد آسیب دیده

 هستند.
وی با تاکید بر اینکه در ص��ورت تصویب این ماده 
واحده، خالء قانونی در خصوص حمایت از حیوانات 
ولگرد یا بدون سرپرست از بین خواهد رفت، تصریح 
کرد: آیین نامه اجرایی این م��اده واحده نیز ظرف 
مدت سه ماه باید به صورت مشترک از سوی وزارت 
کشور و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت تهیه و 

تدوین و به هیئت دولت ارایه شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبرداد:

ارسال ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست به دولت

دریچه

یک کا ر شناس ارشد بهداشت موادغذایی گفت: استفاده سموم در محصوالت 
کشاورزی میان س��ازمان اس��تاندارد، وزارت  بهداش��ت و جهادکشاورزی 
پاسکاری می ش��ود و توپ را به زمین دیگری می اندازند و واقعا مردم از این 
موضوع ضرر می کنند،حتی پیاز و سیب زمینی صادراتی برگشت می خورد.

کاظم قوشچی درباره راهکار جلوگیری از استفاده از سموم در مواد غذایی 
اظهار داشت: میزان سموم کشاورزی در کشور ما اندازه گیری نمی شود، به 
عنوان مثال بسیاری از سبزیجات تولید داخل از جمله هویج و تربچه سموم 
زیادی جذب می کنند و این بی توجهی به میزان س��موم باعث شده که در 
حال حاضر صادرات سبزیجات به خارج از کشور نداشته باشیم، حتی پیاز و 

سیب زمینی صادراتی ما برگشت داده شده است.
وی در ادامه افزود: میزان نیترات و نیتریت در سبزیجات ما بسیار باالست 
و دلیل این موضوع استفاده از آب های فاضالبی، کودهای شیمیایی و حتی 

کود انسانی به ویژه در منطقه ای مانند تهران است.
این کا ر شناس ارشد بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه باید مرجعی در کشور 
باشد تا آزمایشات الزم روی سبزیجات را در مراکز عرضه محصوالت انجام 
دهد، تصریح کرد: وزارت کشاورزی باید سیاست هایش را به سمتی ببرد که 
محصول به شکل طبیعی تولید شود و تولیدکنندگان از نظر میزان استفاده 

از سموم در محصوالت کشاورزی کنترل شوند.
 وی ادامه داد: س��موم کش��اورزی حتی در محصوالت گلخانه ای نیز دیده 
می شوند به ش��کلی که بیش��تر رنگ و لعاب ظاهری محصوالت کشاورزی 

مورد توجه است، اما کیفیت آن آزمایش نمی شود.

 قوش��چی ادامه داد: نکت��ه دیگر میوه هایی اس��ت که دس��تکاری ژنتیکی 
ش��ده اند .به عنوان مثال گوجه فرنگی که پس از یک روز نگهداری خراب 
می شد، امروزه به دلیل این دستکاری ها تا مدت ها خراب نمی شود و یا اینکه 
پرتقال هایی در بازار وجود دارد که بسیار بزرگ شده اند و هیچ کدام هسته 

ندارند.
 عضو س��ازمان غذا و داروی استان آذربایجان غربی با اش��اره به اینکه اداره 
اس��تاندارد اولین مرجع توجه به کیفیت محصوالت کشاورزی است و باید 
روی محصوالت کنترل داشته باش��ند، به بسیج پزشکی گفت: این موضوع 
در میان اداره استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی دست به دست 
می شود و هر کدام توپ را به زمین دیگری می اندازد و این مردم هستند که 

از این موضوع ضرر خواهند کرد.
قوشچی ادامه داد: میزان سموم در سبزیجات باالست اما تاکنون هیچ نهادی 
پاس��خگو نبوده اس��ت پس دولت باید این ارگان ها را یک سویه کند و یک 
ارگان متولی سالمت محصوالت کشاورزی باش��د. به شکلی که نقش های 
مختلف را برای ارگان ها مشخص کند تا در برابر مشکالت مسئول و پاسخگو 

باشند.
این کا ر شناس ارشد بهداش��ت مواد غذایی در پایان خاطرنشان کرد: مواد 

مضری که در سبزیجات و محصوالت کش��اورزی استفاده می شود عوارض 
مهم��ی برجای می گ��ذارد که این عوارض 5 تا 10 س��ال آینده مش��خص 
می شود، حتی ممکن اس��ت ژن های ما را تغییر دهند و در نسل های آینده 

شاهد ژن های معیوب باشیم.

یک کا ر شناس ارشد بهداشت موادغذایی:

یک ارگان باید متولی سالمت محصوالت کشاورزی باشد 
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بوق ماشین برای برخی راننده ها حکم آچار فرانسه را دارد که با آن 
همه کار می کنند؛ استارت که زد با یک بوق کوتاه به اهل خانه پیام 
می دهد که یعنی درهای پارکینگ را باز کنید، دو بوق پشت سر هم 
برای این که به بچه ها بفهماند زودتر بیایند پایین وگرنه دیر به مدرسه 
می رسند. دو بار بوق برای سالم و عرض ارادت به همسایه روبرویی، یک بوق کشدار 
برای اعتراض به راننده ای که از قضا بدون توجه به پشت سرش آرام و با حوصله دنبال 
جای پارک می گردد و هر از گاهی هم روی ترمز می زند. اول صبح تا نیمه شب، یک 
روز کاری یا سر ظهر یک روز تعطیل. فرقی نمی کند، راننده هایی که در تمام اوقات 
شبانه روز و برای رساندن منظورشان به دیگران بوق می زنند معتقدند که حتما از این 

کارشان هدفی دارند وگرنه هیچ بوقی بی دلیل به صدا درنمی آید!
 بس��یاری از راننده ها بوق را نوعی عالمت دادن می دانند، آن هم در ش��رایطی که 
نمی توانند با روش های متداول منظورشان را به طرف مقابل برسانند، اما همین بوق 
زدن های نابه جا و بی رویه آرامش را از فضاهای شهری که کلکسیونی از انواع و اقسام 
آلودگی های صوتی است گرفته و به جای آن تنش و اعصاب خردی را به شهروندان 
هدیه داده است. در صورتی که بوق نصب ش��ده روی خودروها یک وسیله اخطاری 
شنیداری اس��ت و فقط به دو صورت کاربرد قانونی دارد، اول این که راننده بخواهد 
هنگام خطر حضور خود را به دیگران اعالم کند؛ دوم این که طرف مقابل را از وجود 

خطری آگاه کند.
این بوق های عجیب و غریب

بوق ش��یپوری روی پراید بس��ته و راه افتاده توی خیابان به مسافرکشی، از بس 
ذوق دارد با بهانه و بی بهانه می خواهد همه را از آن صدای نخراش��یده 

مس��تفیض کند. برخی با ش��نیدن این صدا ناخودآگاه دست 
 شان را روی گوش شان می گذارند، برخی یکباره به عقب 

می پرند، برخی به نشانه اعتراض سری تکان می دهند 
و آنها که اعصاب شان آرام است از شنیدن این صدا 
به خنده می افتند. دردس��ر بوق های��ی که به هر 
بهانه ای در کوچه و خیابان های این شهر به صدا 
درمی آید با نصب بوق هایی با صداهای عجیب 
و غریب روی خودروها دوچندان هم می شود؛ از 
 بوق های شیپوری که فقط مخصوص نصب روی 
کامیون ها و برای استفاده در سطح جاده هاست 

گرفته تا بوق هایی با صداهای س��وت بلبلی. این 
رانندگان باید بدانند اس��تفاده از بوق های نامتعارف 

مانند بوق های ش��یپوری، س��وت بلبلی یا بوق هایی با 
صدای حیوانات ۴۰ هزار تومان جریمه دارد.

بوق های اعتراضی پشت چراغ قرمز
مدتی اس��ت خودروها پش��ت چراغ قرمز مانده اند، زمان چراغ روی پنج ثانیه 

متوقف شده است، این وضع حس��ابی رانندگان را کالفه کرده، در مسیر روبروی 
 چهارراه خودروهای دیگر همچنان در حال عبورند، حاال رانندگانی که پشت چراغ 
مانده اند به نشانه اعتراض شروع می کنند به بوق زدن های کشدار، تعداد رانندگان 
معترض زیاد می شود و صدای بوق های کشدار هم بیشتر، اما افسر 
راهنمایی و رانندگی مستقر در چهارراه همچنان کار خودش 
را می کند. این صحنه را خیل��ی از ما تجربه کرده ایم، 
صدای بوق اعت��راض آمیز رانندگان��ی که به دلیل 
 طوالنی ش��دن چراغ قرمز به این وضع اعتراض 
می کنن��د تا ش��اید با ای��ن کار چ��راغ زودتر 
س��بز ش��ود، اما پلیس این کار رانن��دگان را 

غیرمنطقی می داند.
بوق می زنم؛ پس هستم

بررس���ی ه��ا نش��ان م��ی ده��د صداهای 
ناهنجار ن��ه تنها دس��تگ�اه ش��نوایی را آزار 
می ده��د و  به تدریج س��بب ضعف ش��نوایی   
م��ی ش��ود، بلک��ه موج��ب ایج��اد اضط��راب،  
تن��ش و اس��ترس در اف��راد نی��ز ش��ده و در نهایت 
 س��المت روان��ی جامعه را ه��م در مع��رض تهدی��د قرار 
می دهد. » دکتر شهریار شهیدی، روان شناس و دانشیار دانشگاه 
 ش��هید بهش��تی، در تحلیل آنچه از رفتار رانندگانی که به طور مکرر با بهانه و 

بی بهانه از بوق زدن برای بیان منظورشان استفاده می کنند، بوق های غیرضروری 
و نابه جا ممکن است از یک خشم درونی سرچشمه گرفته باشد؛ خشمی که ناشی 

از ناامیدی، ناکامی و مشکالت شغلی و اجتماعی است.«
چند ثانیه فکر کنید

این بار که خواستید دس��ت تان را روی بوق بگذارید برای چند ثانیه ای فکر کنید 
ببینید زدن این بوق تا چه اندازه ضروری است، فقط کافی است به این بیندیشید 
که این بوق ممکن اس��ت حال بیماری را دگرگون کند، زن بارداری را به وحشت 
بیندازد، خواب شیرین کودکی را آشفته کند، آرامش سالمندی را به هم بریزد و... .

اگر به همه اینها فکر کنید آن وقت شاید دیگر به هر بهانه ای بوق خودروی تان را 
به صدا درنیاورید!

بوق زدن ممنوع!
همه رانندگانی که برای گرفتن گواهینامه خط به خط کتابچه آیین نامه رانندگی 
را از بر کرده اند خوب می دانند که بوق زدن هم برای خودش آدابی دارد و هر جایی 
که دل شان خواست نمی توانند دست شان را بگذارند روی بوق، اما متاسفانه برخی 
رانندگان فکر می کنند این قانون هم جزو آن دس��ته از قوانین رانندگی است که 
فقط دانستن آن ضروری است و نیازی نیست هنگام رانندگی خودشان را ملزم به 
رعایت آن کنند. قوانین راهنمایی و رانندگی، بوق زدن های غیرضروری در اطراف 
محدوده مراکز درمانی، بیمارستان ها، مناطق مسکونی و جاده های کوهستانی به 
خصوص در ایام سرد س��ال ) که بوق زدن های غیرضروری موجب انعکاس صدا و 

احتمال ریزش بهمن می شود ( را برای رانندگان ممنوع کرده است.

آموزش و پرورش برای دبستانی ها برنامه دارد؛

پیک نوروزی در راه است
قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

لزوم توجه به مهارت آموزی در علوم انسانی
در بهمن ماه سال جاری اتفاق افتاد؛

مصالحه در 76 درصد از پرونده های ارجاعی به کالنتری های اصفهان

اخبارکوتاه

پرسه درشهر

ویژهدریچه

وسواس در بعضی از مناطق دنیا بین زنان و مردان تفاوت زیادی 
ندارد ولی در ایران شیوع میان زنان نسبت به مردان بیشتر است و 

در تمام عمر معادل 2/5 درصد را شامل می شود.
دکتر افروز افشاری پیرامون وس��واس اظهار کرد: » وسواس جزو 
اختالل های روانپزشکی شایع است که در بزرگساالن، کودکان و 

نوجوانان مشاهده می شود. «
وی افزود: » با وجودی که در این اختالل همچون سایر اختالالت 
روانپزش��کی هم عوامل محیطی و تربیتی و ه��م عوامل ژنتیکی 
مطرح هس��تند، اما زمینه ژنتیکی اختالل وسواس��ی - اجباری 
قوی بوده و گاهی در کودکانی که وابستگان آنها مبتال به وسواس 

هستند نیز مشاهده می شود. «
این روانش��ناس ادامه داد: » ش��یوع وس��واس در کودکان گاهی 
در پسرها بیشتر از دخترها اس��ت با این حال نکته حائز اهمیت، 
 تش��خیص صحیح و ش��روع به موقع درمان ب��رای جلوگیری از 

مزمن شدن این بیماری است. «
دکتر افروز افش��اری در مورد آمار شیوع وس��واس در بین زنان و 
مردان تصریح کرد: » ش��یوع وس��واس در مقایس��ه با بسیاری از 
اختالالت روانشناس�ی دیگ�ر باالت�ر است و در بعض�ی از من�اطق 
دنیا ش��ی�وع می�ان زنان و م���ردان تفاوت زیادی ن��دارد ولی در 
ایران بین زنان نسبت ب�ه م�ردان بیشتر اس�ت و در تمام عمر 2/5 

درصد است. «
این روانش��ناس خاطرنشان کرد: » در بیش��تر مواقع، زمینه های 
اضطرابی در فرد به مرور زمان به وس��واس تبدیل می شود و چون 
وسواس اختاللی است که ش��خص متوجه رفتارهای وسواسی یا 
افکار وسواسی آزار دهنده اش هس��ت، گاهی دچار خلق منفی و 

افسردگی می شود. «
افشاری در مورد بهترین نوع درمان برای وسواس گفت: » بهترین 
درمان ب�رای وس��واس، ترکیب روان درمان��ی و دارو درمانی توام 
است و این در صورتی است که موجب اختالل در کارهای روزانه 

فرد می شود. « 
دکتر افروز افشاری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، اظهار 
کرد: » چنانچه فردی تشخیص دهد که فکرهایی در ذهنش وجود 
دارد که مدام در حال تکرار اس��ت و باعث اضطراب او می ش��ود و 
کنترلی روی این گونه افکار ندارد، به نوعی وسواس فکری مبتال 

شده است. «
دکتر افروز افشاری گفت: » وس��واس در فرم های مختلفی مانند 
چک کردن، آلودگی، شمردن بیش از اندازه وسایل، وسواس های 
انضباطی قرینگی ظاهر می ش��ود و زمانی که فرد متوجه شد که 
بیش از حد برای شس��تن لباس ها، حمام رفتن، آبکشی کردن یا 
برای برقرای نظم و ترتیب داخل منزل نگران اس��ت، به وسواس 

خود پی می برد. «

یک روان شناس گفت: متاسفانه افراد زیادی هستند که توانایی » نه « گفتن 
به خواسته های نامعقول دیگران را ندارند، در  حالی  که یادگیری این مهارت 

تاثیر زیادی در آرامش روان و افزایش اعتمادبه نفس دارد.
احس��انه بهرامیان افزود: نیازه��ا و مطالبات هر کس از اولویت نس��بت به 
مطالبات دیگران برخوردار است و در واقع، ما در زندگی فقط در حدی که 
حقوق خودمان پایمال نشود حق داریم نیازهای دیگران را برآورده کنیم. 
به عبارتی، اعتمادبه نفس و آرامش روان هرکس��ی به این وابسته است که 

برای رسیدن به اهداف خود، پیش از تحقق اهداف دیگران برنامه ریزی و 
تالش کند. این روان شناس ادامه داد: وقتی در مواجهه با درخواست نامعقول 
دیگران در  خصوص کارهایی که هیچ عالقه ای به انجام شان نداریم، بدون 
تعارف از واژه » نه « استفاده می کنیم، شرایط رهایی از استرس و خودخوری 
را فراهم کرده و می توانیم ساعات مفید روزمره را به مطالبات خود اختصاص 
دهیم. البته این مهارت در زندگی باید از دوران کودکی آموخته شود و بدون 

هیچ واهمه ای تا بزرگسالی ادامه پیدا کند.
وی با تاکید بر این که مهارت » نه « گفتن ارتباط��ات بین فردی را بهبود 
می بخشد، افزود: نه گفتن باید در سنین کودکی توسط والدین، مربیان و 
مسئوالن مراکز آموزشی به عنوان الگوی رفتاری مناسب به کودک آموزش 
داده شود. عالوه بر این، برای تقویت مهارت » نه گفتن « باید در وهله نخست 
به این نکته توجه کنیم که چه پاسخی به نفع ماس��ت، چون تنها در این 
صورت می توانیم مسئولیتی که بر عهده داریم را به نحو احسن انجام دهیم.

بهرامیان تصریح کرد: وقتی با رودربایس��تی و بر خ��الف میلی باطنی، به 
مطالبات دیگران پاسخ مثبت می دهیم، راهی نداریم جز این که با بحران 
روحی و نش��خوارهای فکری دس��ت و پنجه نرم کنیم. در حالی که اگر از 
همان ابتدا با قاطعیت به طرف مقابل بگوییم که تمایلی به انجام درخواست 
 وی نداریم، ذهن مان از تالطم نجات پیدا می کند. البته می توانیم به جای 
رک بودن و شکس��تن دل، با مخاطب مان همدلی کرده و بگوییم » خیلی 
دوس��ت داش��تم که می توانس��تم کمکت کنم، اما چنین کاری از عهده 
توانایی های من خارج است « یا اینکه »متاسفم، تمایلی به انجام این کار 
ندارم. « این روان شناس خاطرنشان کرد: برای این که حسن نیت مان را به 
اطرافیان ثابت کنیم، ارائه راه حل جایگزین نیز روش خوبی اس��ت، چون 
می توانیم با این کار احس��اس و درک خود را از عمق قضیه به آن ها نشان 

دهیم و محترمانه به مطالبات نامعقول شان دست رد بزنیم.

 شیوع وسواس در زنان 
بیشتر از مردان است

 چرا » نه « گفتن برای  
ما دشوار است بازرس انجمن داروس��ازان ایران بر اختالف پوش��ش  

بیمه ها درب��اره داروهای ژنریک تاکی��د مجدد کرد و 
گفت: » حت��ی زمانی که براس��اس مصوب��ات قانونی 
که بیمه ها آن را قبول دارند قیمت گذاری می ش��ود، 
بیمه ه��ای پای��ه مصوبات را اج��را نمی کنن��د و فقط 

داروخانه ها را تنبیه می کنند. «
چندی قبل حفیظ ال��ه پورحیدر بروجن��ی - بازرس 
انجمن داروسازان ایران درباره معضل اختالف بیمه ها 
در تعرفه شان نسبت به قیمت های دارویی که وزارت 
بهداشت تعیین می کند، عنوان کرده بود: » بیشتر این 
مشکل مربوط به سازمان های بیمه ای تامین اجتماعی 
و خدمات درمانی ) بیمه س��المت ایرانیان ( است که 
مصوبات قیمت گذاری وزرت بهداش��ت را گاها یکی 
از آنان قبول نمی کند و باعث ایجاد چالش در س��طح 

جامعه و بیماران می شود. «
براین اساس سازمان تامین اجتماعی نیز طی واکنش 
به مطلب » ساز ناکوک بیمه ها، رنج مکرر بیمارها « در 
توضیحاتی عنوان ک�رد: » س��ازمان های بیمه گر پایه 
فقط مجاز به پذی�رش قیمت پایه ژنریک دارو هستند 
و چنانچه سازم�ان غ�ذا و دارو و یا هر سازمان دیگری 
سیاس��ت تنوع قیم�ت را دنبال می کند سازمان های 
بیمه گر مکلف ب��ه پذی���رش تنوع قیمت نیس��تند، 
بنابراین س��ازمان تامین اجتماع��ی و بیمه های پایه، 
داروها و سایر کاالها و خدمات سالمت را در چارچوب 
مصوبات شورای عالی بیمه تحت پوشش قرار می دهند 
و از مصوبات و سیاست های سایر سازمان ها و نهادها 

تبعیت نمی کنند. «
دقیقا مشـکل داروخانـه ها بـا بیمـه هـای 
پایه اســت کـه زیر بـار قیمت گـذاری داروی 

ژنریک نمی روند
در این رابط��ه حفیظ اله پورحی��در بروجنی - بازرس 
انجم��ن داروس��ازان ایران نی��ز در واکنش به پاس��خ 
توضیحات س��ازمان تامین اجتماعی مبن��ی بر اینکه 
تامین اجتماعی و بیمه های پایه، داروها و سایر کاالها و 
خدمات سالمت را در چارچوب مصوبات شورای عالی 
بیمه تحت پوش��ش قرار می دهند گفت: دقیقا مشکل 
 داروخانه ها ب��ا بیمه های پای��ه همین اس��ت که آنها 
قیمت گذاری داروهای ژنریک را براساس همان قوانین 
که خودشان مدعی هستند پوشش نمی دهند و زیر بار 

اجرای قوانین نمی روند.
 تامین اجتماعی، ) سالمت ایرانیان ( و بیمه 

نیروهای مسلح در صدر ناهماهنگی
بازرس انجمن داروس��ازان ایران درب��اره توضیحات 

تامین اجتماعی مبنی بر اینکه » س��ازمان های بیمه 
گر پایه فق��ط مجاز به پذی��رش قیمت پای��ه ژنریک 

دارو هس��تند«، تصری��ح 
ک��رد: » ح��رف ما با س��ه 
بیم��ه تامی��ن اجتماعی، 
خدمات درمانی )سالمت 
ایرانیان( و نیروهای مسلح 
است که بیش��ترین تحت 
پوشش را دارند و اصال آنها 
را با بیمه های شرکت نفت، 
بانک ه��ا و غیره مقایس��ه 
نمی کنیم، بلکه دقیق�ا این 

س��ه بیمه متعهد به پوش��ش قیمت گذاری داروی�ی 
ب�راس��اس قانون نیس��تند و هر کدام ی��ک قیمتی را 
عن�وان می کنند که این مسئله باعث گرفتاری بیماران 

و مشکالت اقتصادی داروخانه ها شده است. «
 بیمه ها پایه داروخانه ها را تنبیه می کنند

پورحیدر بروجنی با گالیه از برخ��ورد بیمه های پایه 
ب��ا داروخانه ها عنوان ک��رد: این بیمه ها یک ش��ورای 
هماهنگی دارن��د تا هماهنگی مناس��بی برای اجرای 
قیمت های دارویی را لحاظ کنند تا داروخانه ها دچار 
سرگردانی قیمتی نشوند ولی متاسفانه این شورا فقط 

در جهت تنبیه داروخانه ها اقدام می کنند.
 » بیمه « درد بی درمان

 وی در مثال��ی مصداق��ی از اختالف بیمه ه��ای پایه 

در تعیین و پوش��ش بیمه ای داروها توضیح داد: دقیقا 
گرفت��اری داروخانه ها درباره همی��ن اختالف قیمتی 
داروه��ای ژنریک اس��ت 
که بیمه ه��ا مدعی اجرای 
قانون هستند، مثال داروی 
)Enoxaparin( به عنوان 
ی��ک دارو ب��رای عارض��ه 
آمبولی م��ورد اس��تفاده 
ق��رار می گی��رد و این در 
حالیست که بیمه خدمات 
درمانی ) سالمت ایرانیان ( 
عنوان می کن��د باید حتما 
کارش��ناس آنها این دارو را تایید کند در حالیکه بیمه 
تامین اجتماعی ب��ه همان تاییدیه اینترنتی بس��نده 

می کند.
 قوانینی که حتی با گذشـت یک سـال اجرا 

نمی شود
 ب��ازرس انجم��ن داروس��ازان ای��ران ب��ا بی ش��مار 
عنوان ک��ردن چنین مصدایق اختالف پوش��ش های 
بیمه ای توسط بیمه های پایه که مدعی اجرای قانون 
هستند، خاطرنشان کرد: » متاسفانه داروهای ژنریک 
که همین بیمه ها مدعی اج��رای قانون قیمت گذاری 
آن هس��تند پی��ش آم��ده اس��ت ک��ه یک س��ال از 
قیمت گذاری ش��ان می گذرد ولی هنوز ای��ن بیمه ها 

قیمت های اصالحی را اجرا نمی کنند. «

فرمانده نیروی انتظامي شهرستان اصفهان 
از مصالحه 76 درصدی پرونده های ارجاعی 
ب��ه کالنتري های ای��ن ش��هر در بهمن ماه 

امسال خبر داد. 
 س��رهنگ حس��ن یاردوس��تي اظهار کرد: 
» با ت��الش کارشناس��ان واحد مش��اوره و 
مددکاری کالنتری هاي شهرستان اصفهان، 
 76 درص��د از پرونده های تش��کیل ش��ده 
در بهمن ماه س��ال جاری به صلح و سازش 
 تبدی��ل ش��د و از ادامه رس��یدگی ب��ه آنها 

در مراجع قضایی جلوگیری به عمل آمد. «
وی با اش��اره به نقش مهم و موثر مشاوران 
و مددکاران پلیس، تصریح ک��رد: » امروزه 
استفاده از توانمندی های مشاوران رویکردی 
معقول به نظر مي رسد و بسیاري از مشکالت 
که در جری��ان مراحل دادگاه��ي قابل حل 
 نیس��ت با حض��ور مش��اوران و م��ددکاران 
در کالنتري ها و انجام اقدامات تخصصي حل 
ش��ده و از ورود پرونده ها ب��ه مراجع قضایي 

جلوگیري مي شود. « 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفه�ان اظهار 
کرد: » بیش��تر پرونده ه�ای مصالح�ه شده 
در دوایر مشاوره و مددکاری کالنت�ری های 
اس��تان ش��امل اختالف��ات خانوادگ��ي، 
زن�اش��ویي، حقوقي، نزاع و درگیري اس��ت 
و مصالح��ه برخ��ي از پرونده ه��ا ب�ا تالش 
م��ددکاران چندی��ن جلس��ه پیگی���ري و 

رسیدگي را به همراه داشته است. «

سرهنگ حس��ن یاردوس��تي، خاطرنشان 
 ک��رد: » واحده���ای مش��اوره کالنتری ها 
ب��ه ط��ور روزان��ه پاس��خگوي مش��کالت 
ش��هروندان در حوزه خانوادگی، حقوقی و 
آسیب های اجتماع�ی هستند و هم استاني ها 
م�ي توانن��د همه روزه در س��اعات اداري به 
این واح�دها مراجع���ه و از خدمات رایگان 

مشاوره بهره من�د شون�د. «

بوق هایی که خبر از خشم درون می دهند؛

بوق زدن ممنوع!

ابراز تاسف بازرس انجمن داروسازان ایران؛

بیمههاداروخانههاراتنبیهمیکنند

سـازمان های بیمه گر پایه فقـط مجاز به 
پذیرش قیمت پایه ژنریک دارو هستند و 
چنانچه سـازمان غذا و دارو یا هر سازمان 
دیگری سیاسـت تنـوع قیمـت را دنبال 
می کنـد سـازمان های بیمه گـر مکلف به 

پذیرش تنوع قیمت نیستند

مدیرکل آموزش و پرورش 
شهرس��تان های ته��ران از 
آماده س��ازی پیک نوروزی 
برای دان�ش آموزان ابتدایی 
شهرس��ت�ان ه�ای ته��ران 

خبر داد.
علیرضا کمره ای، مدیرکل 
آم����وزش و پ����رورش 
 شهرس��تان های ته��ران،  
با بی��ان این ک��ه پیک های 
 ن��وروزی اواخر م��اه جاری 
در میان دانش آموزان توزیع 

خواهد ش��د، اظهار کرد: پیک های نوروزی ح��اوی اطالعاتی مرتبط با دروس 
دانش آموزان است و مکمل محتوای آموزشی هستند.

 وی همچنی��ن اف��زود: » ای��ن پیک ها جنب��ه تفریح���ی و س��رگرم�ی برای 
دان�ش آم�وزان دارد و تکلیف سختی محسوب نمی شود. «

 علیرضا کمره ای، مدیرکل آموزش و پرورش شهرس��تان های تهران، در رابطه 
با هزینه قابل اخذ از خانواده ها بابت پیک های نوروزی، خاطرنش��ان کرد که 
هزینه پیک نوروزی نسبت به سال قبل کاهش خواهد داشت و با قیمتی نازل 

در بین دانش آموزان توزیع می شود.

قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه دانش آموختگان 
باید مهارت داشته باش��ند، گفت: مهارت آموزی حتی در رش��ته علوم انسانی 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد. محمدتقی حس��ینی در همایش بازاندیش��ی و 
آینده نگری در نظام آم��وزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرش��تاب 
جهان گفت: فارغ التحصیالن با همان میزان ک��ه انرژی و وقت صرف می کنند 
 باید توانمن��د باش��ند و در ب��ازار کار جذب ش��وند. وی اف��زود: آموخته های 
 یک فارغ التحصیل گاهی بدون حاصل اس��ت. بحث ه��ای مهارت آموزی حتی 

در رشته علوم انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
قائم مقام وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ادام��ه داد: باید افراد یک یا چند 
مهارت داشته باشند و بحث آموزش باید مورد توجه دولت  و مراکز غیردولتی 
قرار گیرد. حس��ینی تصریح کرد: دولت ه��ا آموزش را از اعم��ال تصدی خود 
می دانند و باید دولت و نهاد رسمی نقش اساس��ی در آموزش داشته باشد، اما 
آموزش نمی تواند تنها در انحصار نهاد رسمی قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: 

همه نهادها باید به بحث آموزش و مهارت توجه داشته باشند.
قائم مق��ام وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با تاکید برلزوم توانمندس��ازی 
معلوالن، گفت: جامعه ما نیاز به توانمندس��ازی معلوالن دارد. نظام آموزش و 

پرورش باید در توانمندی جامعه نسبت به معلوالن همت بگمارد.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش باید به دیگران آموزش دهد که چگونه با افراد 
معلول برخورد کنند. حس��ینی در پایان تاکید کرد: طرح شناس��ایی کودکان 

بازمانده از تحصیل باید از اولویت و هدف جامعه باشد.

   مریم
پدریان



سینما و تئاتر  اخبار

فیلم سینمایی »شــکاف« به کارگردانی کیارش اســدی زاده در سینما 
سپاهان و ساحل اصفهان در حال اکران است.

این فیلم روایتگر یک بحران ناگهانی است که در روند به چالش کشیده شده  
زندگی زوجی جوان، به خاطر نگهداری ناخواســته و کوتاه مدت از فرزند 
دوست خود به وجود آمده است. حادثه ای که برای کودک پیش آمده باعث 
می شود، روند زندگی آنها دستخوش ناهمواری و تغییر اوضاع عادی شود.

شکاف که توسط کیارش اسدی کارگردانی شده، دومین اثر بلند سینمایی 
این کارگردان جوان است.

 فیلم قبلی او با نام »گس« تولید سال 1391 موفق به کسب جایزه بهترین 
بازیگر مرد یا زن در حال ظهور در جشنواره بین المللی فیلم رم شد. هانیه 
توســلی، بابک حمیدیان، پارســا پیروزفر، سحر دولتشــاهی، امیرکیان 
نجف زاده، احسان امانی، علیرضا علویان، حسین راضی، طوفان مهردادیان 
و مرتضی آقاحسینی در این فیلم به ایفای نقش می پردازند. فیلم سینمایی 

شکاف هم اکنون در سینماهای سپاهان و ساحل در حال اکران است.

سلسله نشســت های معارف اجتماعی قرآن و نهج البالغه در قالب 
زندگی قرآنی از سوی دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان برگزار 

می شود.
 رییس اداره امور مبلغان خواهر دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: اولین جلسه از سلســله نشست های هفتگی 
توســعه دانش و مهارت تبلیغی مبلغان خواهر بــا رویکرد معارف 
اجتماعی قرآن و نهج البالغه در قالب زندگی قرآنی در مدرسه علمیه 

خواهران بانو مجتهده امین)ره( برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین محمد قیصری افزود: یکی از مهم ترین 
اهداف برگزاری ایــن پاتوق قرآنی، ایجاد توســعه دانش و افزایش 

مهارت تبلیغات دینی خواهران است.
 وی خاطرنشــان کرد: این جلســات در روزهای دوشنبه هر هفته 
به صورت مستمر، از ســاعت 14:30 تا 16:30 با دو موضوع مراتب 
حضور و تجلی قرآن توسط حجت االســالم محمد قطبی، رییس 
 دفتر تبلیغات اســالمی اصفهــان، و مهارت تدبر در قرآن توســط 

حجت االسالم سید ابراهیم حسینی برگزار خواهد شد.

نمایشــگاه گروهی آثار نقاشــی رنگ و روغن در نگارخانه مرکزی 
اصفهان در حال برگزاری است.

 در این نمایشگاه تعداد 70 اثر نقاشی از سه هنرمند پرستو انگیزه، 
مهسا شهبازی و مائده دهقانی در معرض تماشای عالقه مندان به 

این هنر قرار گرفته است.
 این  آثار نقاشــی که با تکنیــک رنگ و روغن طراحی شــده اند، 
در موضوع آزاد در قالــب رئال و مدرن از یکم اســفندماه به مدت 
 یک هفتــه در نگارخانه مرکزی مــورد بازدید عالقــه مندان قرار

 می گیرد. 
این نمایشگاه در گالری شماره سه نگارخانه مرکزی واقع  در خیابان 
باغ  گلدسته از ساعات ۸    تا 1۲ و 14 تا 19 پذیرای عموم هنردوستان 

است. 

 نمایش »شیب تند« کاری از گروه نمایش »باران« از یکم الی هفتم 
اسفند ماه در تاالر فرشــچیان، هر روز رأس ساعت 1۸ روی صحنه 
می رود. عوامل این کار عبارتند از: نویسنده: محمد قاسمی طراح و 
کارگردان: اصغر مرادی بازیگران: کیهان روحانی، شیما اهلل بیگی، 

آهنگساز: هومن همامی.  

 نمایش »مرد بدون سایه« از بیست و هفتم بهمن الی هفتم اسفند 
ماه در سالن کوچک تاالر هنر، هر روز رأس ساعت 1۸ به روی صحنه 

می رود.
 عوامل این کار عبارتند از: نویسنده و کارگردان: مصطفی شکرانی، 
بازیگران:محمد رادمهر،پویا امامی، مریم ابوطالبی، هانیه غالمی و 

محمد شریفی.

اکران فیلم جدید؛

»شکاف« به سینماهای سپاهان 
و ساحل رسید

تا پایان هفته برپاست؛

آثار رنگ و روغن در نگارخانه مرکزی

ویژه خواهران طلبه؛

برگزاری نشست های معارف 
اجتماعی قرآن و نهج البالغه 

اجرای نمایش »شیب تند«

اجرای نمایش »مرد بدون سایه«

نمایشگاه »آیین گذار« به مناسبت نوروز برگزار می شود؛

آثار هنرمندان اصفهانی به کالیفرنیا می رود
نمایشــگاه »آیین گذار« با حضور آثار هنرمندان ایرانی، به مناســبت نوروز در 
کالیفرنیا برگزار می شود. مینوش زمردی نیا، یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه 
مشترک هنرمندان ایران وآمریکا در کالیفرنیا درباره این نمایشگاه گفت: نمایشگاه 
»آیین گذار« به مناســبت نوروز برگزار و آثاري در زمینه رابطه هنر و طبیعت، 

محیط زیست یا ارتباط هنرمندان با آن در آثارشان ارایه می شود.
وی افزود: هنرمندان ایرانی را براساس آشنایی ام با هنر محیطي ایران در سال هاي 
گذشته انتخاب کرده ام که انتخاب نهایی با همکاری آرش شیرین باب بوده است. 
برخی هنرمندان جدید را هم براساس رزومه کاری آنها در مرکز هنري پردیس 
انتخاب کرده ام. زمردی نیا ادامه داد: با کار هنرمندان آمریکایي هم در مدت پنج 
سال گذشته آشنا بوده ام که آثار همه آنها از طبیعت الهام گرفته شده است. در این 
نمایشگاه تعدادي مجسمه و اینستالیشن از آثار هنرمندان آمریکایي به نمایش 
درآمده تا بتوانند در نمایشگاه حضور فیزیکی داشته باشند. وی اضافه کرد: آثار 
ایراني در قالب عکس است و تعدادي به صورت دیجیتال نمایش داده مي شود؛چرا 

که هنر محیطي و لند آرت تنها با عکس ثبت مي شود.
زمردی نیا اظهار کرد: ترجیحا آثار اخیر هنرمندان محیطي ایران انتخاب شده، 
ولي تعدادي از عکس ها آرشیو قدیمی هنر محیطي ایران است. ۲9 هنرمند و گروه 
ایراني و 17 هنرمندآمریکایي در این نمایشگاه حضور دارند. وی بیان کرد: هدف 
از برگزاري این نمایشگاه، آشنایي مخاطب آمریکایي با فرهنگ ایراني و ارتباط او 
با محیط و طبیعت و مراسم نوروز است. زمردی نیا گفت: این نمایشگاه از 1 اسفند 
94 تا 1 فروردین 95 با حمایت مرکز هنري ضیا در گالري مرکز اسالمي شمال 

کالیفرنیا برگزار مي شــود. وی افزود: براي جمع آوري آثار هنر محیطي ایران با 
نمایشگاه هنر محیطي که چند ســال پیش در کره برگزار شد، همکاري داشتم 
و در برگزاری یک نمایشــگاه دیگر در مورد محیط زیست با سازمان غیردولتي

WEAD همکاری کرده ام. زمردی نیا ادامه داد: به عنــوان یکي از هنرمندان 
منتخب در نمایشگاه آنالین IMOW حضور داشتم و آثار این نمایشگاه را هم 
از میان هنرمندان سراسر جهان انتخاب کرده ام . وی بیان کرد: در روز افتتاحیه 
این نمایشگاه پرفورمنسي درباره محیط زیست و عناصر طبیعي اجرا خواهد شد.

 گفتنی است؛ در این نمایشگاه، آثاری از احمد نادعلیان، نوشین نفیسی، شهرناز 
زرکش، تارا گودرزی، محمود مکتبی، عاطفه خاص، فرشــته عالمشاه، مهدیه 
دهقان، کریم اله خانی، فرشته زمانی، مهدی جواهری، آسیه محمدیان، فرزانه 
نجفی، بهزاد نادعلیان، سیاوش امیری راد، گروه زمین، سیما یوسف نیا، امیر حسین 
کولی وند، داوود جباری، مهتاب قائمی منش، عاطفه آرانی، راضیه گودرزی، گروه 
لوآرت، گروه پنج باز، پریسا رجبیان، میترا سلطانی، مسلم ابراهیمی، لیال فالح، 

آرش شیرین باب و مینوش زمردی نیا، هنرمندان ایرانی ارایه خواهد شد.
آثاری از گلن شــریتون، الیزابت کانک، لی فاینشــتاین، مارشال الیوت، جوآن 
ایســتون، ایزابال الروکا، کیت مولوی، تاکاکو ماتوبا، کریســتوفر اسکوئیر، لورنا 
استیونز، کرول نیومن، شرون سیسکین، تیم کوپرا، ناتالی برلینت، چارلی واتز، 
هنا بک و آنجال نیوشام، هنرمندان آمریکایی هم در این نمایشگاه حضور خواهد 
داشــت. نکته مهم، وجود آثاری از برخی هنرمندان اصفهانی از جمله نوشــین 

نفیسی و فرشته عالمشاه در این نمایشگاه است.

رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان از 
فعالیت 71 موسسه فرهنگی هنری تک منظوره در استان اصفهان خبر داد.  
رضا مهندسی اظهار کرد: پیرو ابالغ تفویض اختیار صدور مجوز موسسات 
فرهنگی هنری تک منظوره به مدیران کل استان ها در سال ۸6 و در راستای 
گسترش فعالیت های فرهنگی هنری، 71 مجوز موسسه فرهنگی هنری 
تک منظوره تاکنون صادر شده که از این تعداد، 56 موسسه در شهرستان 

اصفهان مشغول به فعالیت هستند.
رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان با 
بیان اینکه این موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، گفت: 
این موسسات با هدف ارتقای سطح دانش و بینش عمومی و اعتالی فرهنگ 
و هنر استان و ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسالمی و براساس 

اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با التزام 
به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات و 

مراکز فرهنگی تنها در یک زمینه امور فرهنگی و هنری فعالیت می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: این فعالیت ها شــامل برگزاری انجــام مطالعات و 
تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیت های مؤسسه و اجرای 
طرح های پژوهشی و گردآوری و تدوین مجموعه های مستند درباره مسایل 
فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ایران و سایر کشورها، مشارکت در برگزاری 
همایش، گردآوری، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های 

فرهنگی و هنری است.
 رضا مهندسی افزود: همچنین برگزاری نشست های فرهنگی، هنری، ادبی 
)شعر و شاعران(، معرفی بررسی و نقد کتاب و نشریه و نیز انتخاب و اهدای 
جوایز به برگزیدگان آثار فرهنگی،ادبی، هنری، مطبوعاتی و ســینمایی، 
گردآوری و تنظیم مطالب، تدوین مقاالت، ترجمه )غیر رســمی( متون و 
کتاب به زبان های خارجی و بالعکس و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی 
کارو دانش فرهنگی هنری و دیگر فعالیت هــای فرهنگی هنری از جمله 

فعالیت های این موسسات است.
رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
این مجوز در شهرستان های اصفهان، لنجان، کاشــان، گلپایگان، آران و 
بیدگل، دهاقان، فالورجان، تیران و کرون، شاهین شهر، نجف آباد و برخوار 

برای افراد واجد شرایط صادر شده است.

رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ؛
فعالیت ٧١ موسسه فرهنگی هنری تک منظوره در استان اصفهان
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هر ســاله با نزدیک شــدن به ایام عید نوروز، تهیــه کنندگان و 
ســازندگان تلویزیونی برای ساخت و آماده ســازی سریال های 

نوروزی به تکاپو می افتند.
امسال هم همچون سال های گذشته شبکه های مختلف تلویزیونی 
در رقابت برای جذب مخاطبان کم رغبت خود دســت به کار شده 
و تاکنون پخش ســریال های »زعفرانی«، »دودکش ۲« و »بیمار 

استاندارد« در نوروز 95 قطعی  شده است.
»دودکش 2 « در شبکه یک

 محمدحســین لطیفــی کــه توانســت بــا ســاخت ســریال 
دودکــش 1 مردم بســیاری را پــای تلویزیون بنشــاند، دومین 
 بخش این مجموعه را برای نوروز امســال به روی آنتن شبکه یک 

می برد.
در این ســریال هومن برق نورد، بهنام تشــکر، ســیما تیرانداز، 
امیرحسین رســتمی، نگار عابدی، محمدرضا شیرخانلو و یاسمن 
نوروزی بازی می کنند و تهیه کنندگی آن را سید محمود رضوی 

به عهده دارد.
 البته بازیگران جدید این مجموعه که طنز اجتماعی است، هم به 

زودی معرفی می شوند.
در خالصه داســتان این مجموعه آمده اســت: قالیشویی مشتاق 
تعطیل شده است، فیروز مشتاق در ایام نزدیک به نوروز به خاطر از 
دست نرفتن اعتبار قالیشویی و حفظ مشتریان سابق، سعی می کند 
 با اجاره یک قالیشویی دیگر، کارش را پی بگیرد.او که با انبوهی از 

فرش های نشســته روبه رو 
است، دردسرهای جدیدی برایش رخ می دهد.

» زعفرانی « در شبکه دو 
» مهدی هاشــمی« معروف ترین بازیگر سریال زعفرانی است که 

قرار است در ایام نوروز 95 از شبکه ۲ سیما پخش شود.
ماجراهای این ســریال در یک قهوه خانه می گذرد که اداره آن را 
مهدی هاشــمی برعهده دارد و تاکنون 30 درصد از این سریال به 

تصویربرداری رسیده است و همزمان تدوین نیز انجام  می شود.
این داســتان از لحاظ تنوع میان قصه های سریال ها کار متفاوتی 
است و مهدی هاشمی در این کار شــخصیت جدیدی از خودش 

خلق کرده است. 
او در این کار نقش متفاوتی دارد که مردی اهل خانواده و شوخ است. 
سریال »زعفرانی« به کارگردانی حامد محمدی ساخته می شود 
و سعید جاللی، حامد محمدی و آزاده محسنی گروه نویسندگان 

این سریال را تشکیل می دهند.
ستاره اسکندری، مهران احمدی و نرگس محمدی از دیگر بازیگران 

اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند.
»بیمار استاندارد « در شبکه سه

ســعید آقاخانی کــه کارگــردان شــناخته شــده ای در زمینه 
 ســاخت فیلم های تلویزیونی و ســریال های طنز است و تاکنون 
تله فیلم های »هندوانه شب یلدا« و »هفت خط« و مجموعه هایی 

ن  همچو
»خروس«، »دزد وپلیس« 

 و »خــوش نشــین هــا« را در قالب طنــز از او 
دیده ایم، امسال با سریال  »بیمار اســتاندارد« مهمان خانه های 

مردم می شود.
سریال »بیمار اســتاندارد« درباره قهرمان داستان )بهنام( فردی 
 تحصیل کرده بازیگری اســت، کــه با این شــیوه درمانی درگیر 
 مــی شــود و وارد ماجراهایی می شــود کــه تا به حــال تجربه

 نکرده است.
ســریال »بیمــار اســتاندارد« بــه نویســندگی بهــرام توکلی 
و بــا کارگردانی ســعید آقاخانــی توســط مســعود ردایی در 
14 قســمت 45 دقیقه ای برای پخــش در نــوروز 95 در مرکز 
 گســترش فیلمنامــه نویســی رســانه ملــی تهیــه و تولیــد  

می شود.
بابــک حمیدیــان، جــواد عزتــی، اصغر سمســارزاده، شــیال 
خــداداد، پوریــا پورســرخ، خاطــره حاتمــی، نیما شــاهرخ 
شــاهی، حســین محب اهری، هومن حاجی عبداللهــی، امید 
 روحانــی و عزت اهلل مهــرآوران در این ســریال بــه ایفای نقش

 می پردازند.

تحلیل

نگاهی به فیلم »بهمن« ساخته مرتضی فرشباف؛

تلویزیون، و سریال های نوروز 95؛نشـانه، به مثابه  دانـه های بـرف...

دودکش، زعفرانی و بیمار استاندارد

بهمن دومین ساخته  مرتضی فرشباف پس از فیلم »سوگ« است که این روزها از سوی گروه سینمای هنر و تجربه 
در سینما سوره اصفهان به روی پرده رفته است.

 او در نوشتن این کار با نسیم مرعشی )کسی که با اولین رمان خود جایزه معتبر جالل آل احمد را به دست آورده( 
همکاری کرده است. معلوم نیســت حضور کدامیک از این دو نفر در فیلم پر رنگ تر است، ولی وجود یک داستان 
نویس در نوشتن فیلمنامه، فیلم را بیشتر به ساختار رمان نزدیک کرده؛ساختار مدرنی که در آن داستان از اهمیت 

کمتری برخوردار است و تکیه  اصلی روی شخصیت است.
داســتان فیلم، پرســتاری هما )با بازی فاطمــه معتمدآریــا( از یک پیرزن غرغــرو و لجباز در ده شــب کاری 
اســت، اما در کنار این داســتان، خرده داســتان های دیگری هم وجود دارد کــه تا انتهای فیلم بــرای بیننده 
روشــن نمی شــوند. مثل رابطه  هما و پســرش که چندین بــار از طریق تلفن بــا یکدیگر صحبــت می کنند 
و مخاطب بــه این دلیل که پشــت خــط را نمی شــنود تنها متوجــه پنجاه درصــد قضیه می شــود و بخش 
 زیادی از داســتان و رابطه را از دســت مــی دهد. یــا رابطه هما و دکتر شــمس و ناصــری که در ابهــام باقی 
می ماند، اما با توجه به اینکه داستان در این فیلم بهانه ای برای واکاوی شخصیت اصلی، یعنی هما و ورود به زندگی 

اوست از پیرنگ فیلم می گذریم و به شخصیت اصلی می رسیم.
هما شــخصیتی بســیار اصولگراســت. کســی که همه چیز باید مطابق میل او باشــد و همه باید کارشان را 
درســت و بی نقص انجام دهند و کوچک تریــن خطایی با واکنش ســخت او مواجه می شــود. از این لحاظ 

 می تــوان او را به نوعــی کمال گرای افراطی دانســت. هما در اولین شــب پرســتاری خــود وقتی متوجه
 می شود پیرزن، پنجره را باز کرده تا دستش را زیر برف ببرد و به همین دلیل اتاق سرد شده است به شدت با 

پرستاران دیگر برخورد می کند و تاکید می کند تنها چیزی که برای او مهم است درجه  دما سنج است.
او با بی اعتنایی کامل با بیمار خود رفتار می کند و حرف های او را اصال نمی شنود. از سگ پسرش بیزار است و می 

گوید او را بیرون می اندازد.
 از سر و صدای پیانوی همســایه به تنگ آمده و مدام شــکایت می کند. مهم ترین دیالوگ او در این زمینه وقتی 
است که می گوید: »چرا وقتی من نیستم همه چیز خوبه«. این کمال گرایی اوست که همه چیز را خراب می کند 
و به نظرش هیچ چیز درست نیســت. در مقابل او شخصیت احمد است که فردی بســیار اهل تسامح است. وقتی 
دیوار خانه خراب می شــود او هیچ کس را مقصر نمی داند و اشــاره می کند که »چیز مهمی نیســت«. برخالف 
هما که همیشه ناراحت و ناراضی است احمد دایم خوشحال اســت و می خندد. تا جایی که هما به واقعی نبودن 
 خوشحالی او اشــاره می کند. احمد به خاطر خوش آمد هما دست از نوشتن برداشــته و فقط در نبود اوست که 
می تواند بنویسد. هما در یک سوم پایانی فیلم دچار تحولی می شود که دلیلش را نمی دانیم. اینکه چطور او راضی 
به نگهداری از سگ می شود یا اینکه چطور ابتدای فیلم غذای تند را نمی خورد و انتهای فیلم غدایش را پر از نمک 
می کند و مهم ترین دلیل او که پیرزن را درک می کند، در آغوش می گیرد و او را زیر برف می برد معلوم نمی شود.

فیلم پر از نشانه های معنایی و سمبلیک است. مهم ترین نشانه فیلم همین زیبایی برف است که در مقابل نابودگری 
بهمن قرار می گیرد. مهم ترین تفاوت هما و احمد هم در همین است که احمد زیبایی برف را می بیند و هما وحشت 
بهمن را،  اما تعدد نشانه ها در فیلم به قدری زیاد است که نه جایی برای داستان باقی گذاشته و نه همان نشانه ها 
را به درستی بیان کرده است. بی خوابی هما، 
خالکوبی کســری و ابهام همجنس بازی او، 
رابطه  عکس ساحل در آلبوم پیرزن و خواب 
هما، رابطه مبهم احمد و زن همسایه، رابطه  
ده روز باریدن برف و مــاه بهمن که می تواند 

زمینه  تفاسیر سیاسی را فراهم کند.
اگر فیلم از تعداد این نشــانه ها می کاست و 
به چند مورد آنها وضوح بیشتری می داد می 

توانست فیلم بسیار خوبی شود.
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ــهركرد گفت: از ابتداى سال تاكنون 286 هزار و  مدير كارخانه سيمان ش
ــهركرد به خارج از كشور  900 تن سيمان از كارخانه سيمان و كلينكر ش

صادر شده است.
ــيمان و  ــر، اظهار كرد: اين ميزان س ــا بابايى» با اعالم اين خب «حميدرض
كلينكر به عراق و مصر صادر شد كه بيش از 12 ميليون دالر ارزآورى داشته 
ــيمان و كلينكر در كارخانه  ــال بيش از 689 تن س است. وى افزود: امس

سيمان شهركرد توليد شد.
ــا مقاومت هاى زياد،  ــيمان، ب ــان كرد: هم اكنون انواع س بابايى خاطرنش
ــود. به گفته وى،  ــخت  و خاص صنايع در اين كارخانه توليد مى ش زودس
سيمان ها مواد چسبنده اى هستند كه قابليت چسبانيدن ذرات به يكديگر 
و به وجود آوردن جسم يك پارچه از ذرات متشكله را دارند، اين تعريف از 
سيمان داراى آنچنان جامعيتى است كه مى تواند شامل انواع چسب ها از 
جمله چسب هاى مايع كه در چسبانيدن قطعات سنگ يا سنگ و فلزات به 

يكديگر به كار مى روند نيز باشد.

ــهادت  ــه و ش ــز فاطمي ــزن انگي ــام ح ــاز اي ــا آغ ــان ب همزم
ــوگوارى و عزادارى به همت  حضرت فاطمه الزهرا (س) مراسم س
ــال و بختيارى  ــاجد چهارمح ــاى فرهنگى هنرى در مس كانون ه

برگزار مى شود.
ــفى گفت: بيش از 300 كانون فرهنگى  ــالم مراد يوس حجت االس
هنرى در استان آماده برگزارى مراسم سوگوارى و عزادارى حضرت 

فاطمه الزهرا(س) در مساجد هستند.
ــاجد  ــرى مس ــى هن ــاى فرهنگ ــون ه ــه كان ــئول دبيرخان مس
ــاى كانون هاى فرهنگى هنرى  چهارمحال و بختيارى افزود: اعض
ــاجد، آماده كردن فضاى كوچه و خيابان  با سياه پوش كردن مس
ــهادت حضرت  ــم ايام ش ــخنرانان و مداحان، مراس و دعوت از س
ــم سوگوارى شهادت  فاطمه الزهرا (س) را برگزار مى كنند مراس

حضرت فاطمه الزهرا (س) در ايام اول و دوم برگزار مى شود.
ــى هنرى  ــاى فرهنگ ــت: كانون ه ــفى گف ــالم يوس حجت االس
ــاى مختلفى ــه ه ــال برنام ــبت هاى س ــه مناس ــاجد در هم مس

 برگزار مى كنند.

مديركل تأمين اجتماعى چهارمحال و بختيارى  گفت: سازمان تأمين 
ــت كه نقش بسيار  ــور اس اجتماعى بزرگ ترين نهاد بيمه  ها در كش

مهمى در بازار توزيع درآمد ميان اقشار جامعه دارد.
 وى با اشاره به اينكه شمار بيمه شدگان اصلى در سال جارى نسبت 
ــت، تصريح كرد: 156 هزار  به پارسال پنج درصد افزايش داشته اس
ــتند كه به  و 283 نفر از خدمات بيمه تأمين اجتماعى بهره مند هس
طور كلى نيمى از جمعيت چهارمحال و بختيارى تحت پوشش بيمه 

تأمين اجتماعى قرار دارند. 
ــمار  ــرد: ش ــان ك ــتان خاطرنش ــى اس ــن اجتماع ــركل تأمي مدي
ــا و  ــتگان، كار افتاده ه ــم از بازنشس ــازمان اع ــتمرى بگيران س مس
ــا جمعيت كل 479 هزار و 558  بازمانده ها، 20 هزار و 397 خانوار ب

نفر است كه نسبت به سال گذشته، هفت درصد رشد داشته است.
محمدى افزود: از مجموع بيمه شدگان چهارمحال و بختيارى 1072 
نفر در قالب بيمه بيكارى با مقررى 111ميليارد و 156 ميليون ريال از 
مزاياى بيمه اين سازمان برخوردارند. مديركل تأمين اجتماعى چهار 
ــازمان تأمين اجتماعى براى ارايه  ــارى تصريح كرد: س محال و بختي
خدمات كوتاه مدت و بلندمدت به بيمه شدگان تحت پوشش امسال 
1722 ميليارد ريال هزينه كرده است كه نسبت به پارسال رشد 27 

درصدى داشته است.

رييس دانشگاه علوم پزشكى چهارمحال و بختيارى از افتتاح چهار پروژه 
بهداشتى و درمانى در شهرستان بروجن خبر داد و گفت: اين چهار پروژه  

با اعتبارى بالغ بر 25 ميليارد ريال به بهره بردارى رسيد.
ــاره به  ــارى با اش ــال و بختي ــكى چهارمح ــگاه علوم پزش رييس دانش
ــه داد: 25 ميليارد  ــروژه ادام ــن چهار پ ــده براى اي اعتبارات هزينه ش
ــتان  ــتى و درمانى در شهرس ريال اعتبار براى اجراى چهار پروژه بهداش
ــت. وى ادامه داد: پايگاه اورژانس جاده اى 115،  بروجن هزينه شده اس
ــالمت جامعه الهيه، اورژانس پيش بيمارستانى در شهرستان  پايگاه س
ــاره به كلنگ زنى زمين  ــيد. هاشم زاده با اش بروجن به بهره بردارى رس
ــن بيان  ــتان بروج ــى درمانى در شهرس ــك تخصص ــاختمان كليني س
ــتى و درمانى در  ــاختمان كلينيك تخصصى بهداش ــت: كلنگ س داش
ــت 3 هزار  ــاره به جمعي ــورد. وى با اش ــتان بروجن به زمين خ شهرس
ــه از توابع  ــهرك الهي ــالمت در ش ــهرك الهيه گفت: پايگاه س نفرى ش
ــيد. رييس دانشگاه علوم پزشكى  شهرستان بروجن به بهره بردارى رس
ــتيم خدمات مطلوب  ــارى عنوان كرد: در تالش هس چهارمحال و بختي
ــوان كرد:  ــم. وى عن ــتان ارايه دهي ــريف اين اس ــردم ش و ارزنده به م
ــتى و  ــاخت كلينيك تخصصى بهداش دو ميليارد تومان اعتبار براى س

درمانى در شهرستان بروجن در نظر گرفته شده است.
 هاشم زاده گفت: توجه به سالمت افراد جامعه از اهميت ويژه اى برخوردار 
ــده خدمات ارزنده در حوزه  ــت در اين مراكز افتتاح ش ــت و اميد اس اس

سالمت به مردم شهرستان بروجن ارايه شود.

صادرات 286 هزار تن سيمان 
از استان

برگزارى مراسم سوگوارى با آغاز
 ايام حزن انگيز فاطميه

نيمى از جمعيت استان تحت پوشش 
بيمه  تأمين   اجتماعى

افتتاح 4 پروژه بهداشتى و درمانى 
در شهرستان بروجن

ــال و بختيارى و ــه در چهارمح ــى فقي ــده ول نماين
ــهركرد انتخابات پيش رو را عرصه اى   امام جمعه ش
ديگر براى خنثى كردن توطئه هاى دشمنان دانست 
ــترده و رأى با  ــا ملت ايران با حضور گس و گفت: قطع
بصيرت و آگاهانه خود همانند حضور به موقع و پرشور 
ــان در راهپيمايى 22 بهمن، دشمن را ناكام و  خودش

نااميد مى كند.
حجت االسالم و المسلمين «نكونام» در سفر به شهر 
ــهداى اين شهر، ضمن  طاقانك، با حضور در گلزار ش
ــهداى گرانقدر انقالب  ــاد و خاطره  ش قرائت فاتحه ي
اسالمى و دفاع مقدس را گرامى  داشت و در ادامه در 
ديدار با مردم شهر طاقانك انتخابات 7 اسفند را مظهر 
ــتقالل و عزت ملى  ــت و دفاع از نظام و اس بيدارى مل
ــت و گفت: مردم با حضور همه جانبه و آگاهانه  دانس
ــود در انتخابات،  ــيارى خ ــراه با بصيرت و هوش و هم
ــمنان را نقش برآب  ــوم دش ــه هاى ش بار ديگر نقش

مى كنند.
ــمن را نگرانى و چالش بزرگ امروز  وى غفلت از دش
كشور خواند و تصريح كرد: متأسفانه عده اى در داخل 
نسبت به دشمن غافل هستند و مى گويند ديگر دوران 
سردادن شعار «مرگ بر آمريكا» به پايان رسيده است 
ــازش با غرب و بيگانه مشكالت و  و بايد با نرمش و س

كمبودهاى درون كشور را جبران كرد.
ــارى  ــال و بختي ــار مح ــه در چه ــده ولى فقي نماين
استكبارستيزى را اصل دين دانست و گفت: دين مدار 
واقعى آن كسى نيست كه نماز بخواند و ظواهر دينى و 
اسالمى را رعايت كند؛ بلكه دين مدار واقعى آن كسى 
ــتحكم باشد و  كه در برابر يزيديان زمان مقاوم و مس

اجازه نفوذ دشمن به درون كشور را ندهد.
ــا گفته ايم آمريكايى ها  نكونام با تأكيد بر اين كه باره
ــس از اين  ــتند، تصريح  كرد: پ ــل اعتماد هس غيرقاب
ــته اى،  ــپس توافق هس ــى مذاكرات و س دوره طوالن
ــت و وقاحت تمام مى گويند  آمريكايى ها باز با صراح
كه جمهورى اسالمى ايران را دشمن درجه اول خود 

مى دانيم و تحريم هاى ضد ايرانى را لغو نمى كنيم.
وى با طرح اين پرسش كه آيا مى توان در برابر چنين 
دشمن خيز برداشته اى، نرمش و سازش كرد؟ گفت: 
ــفانه برخى ها در داخل توطئه ها و دشمنى هاى  متأس
ــم دوست به  آمريكايى ها را ناديده گرفته اند و به چش
آنها نگاه مى كنند كه اين نشان از غفلت عميق برخى 

از اين خواص است.
ــروز ما در  ــكل بزرگ ام ــفانه مش نكونام گفت: متأس
داخل كشور آن است كه برخى ها با همه وجود تالش 
مى كنند كه چهره آمريكا را بزك كرده و به جامعه القا 
ــعار«مرگ بر آمريكا» به  كنند كه دوران سردادن ش
ــرميزمذاكره نشستن و  ــيده و ديگر وقت س پايان رس
با دشمن تعامل كردن است درحالى كه اينها فريب و 

توطئه اى بيش نيست.

ــال و بختيارى افزود:  نماينده ولى فقيه در چهار مح
ــكالت و كمبودها و  ــا مش ــور ب اگر چه در درون كش
ــكالت  ــر، بيكارى، مش ــون فق ــايى هايى همچ نارس
اقتصادى مواجه هستيم، اما بزرگ ترين و اساسى ترين 
ــم رهبرى،  ــور و نگرانى مقام معظ چالش امروز كش
ــزل كردن  ــالش آنها براى متزل ــمنى آمريكا و ت دش

پايه هاى انقالب اسالمى ايران است.
ــان كرد: دشمن با تمام  وى خطاب به مردم خاطرنش
ــالمى را از شما بگيرد،  وجود مى كوشد كه انقالب اس
ــناخت توطئه هاى  ــما با بصيرت و هوشيارى و ش ش
ــازى هاى  ــمن و اعتنا و اعتماد نكردن به ظاهرس دش
برخى مسئوالن واداده درون كشور، نقشه شوم دشمن 

را نقش برآب كنيد.
ــتان  ــعه فعاليت هاى قرآنى اس ــوراى توس رييس ش
ــزش برخى خواص  ــه وادادگى و ري با تأكيد بر اين ك
ــداى انقالب  ــح  كرد: از ابت جاى تعجب ندارد، تصري
ريزش ها و رويش هاى فراوانى داشته ايم، اما مهم اين 
ــالب در زمينه هاى مختلف  ــت كه رويش هاى انق اس
ــن، انقالبى، متخصص،  از جمله وجود نيروهاى مؤم
تحصيل كرده، فناور و كارآمد، بسيار بيشتر از ريزش ها 

بوده است.
ــاره به تالش برخى از واداده هاى داخلى  نكونام با اش
ــرافى گرى در درون كشور  براى حاكميت جريان اش

ــدن پاى آمريكاها به داخل كشور  تصريح كرد: باز ش
ــتى مردم  به بهانه رونق اقتصادى و بهبود وضع معيش
ــه داخل و درپى آن  و ورود كاالهاى لوكس و مدرن ب
ــاى داخلى،  ــا و توانمندى ه ــدن ارزش ه كم رنگ ش

مصداق بارز اشرافى گرى در درون كشور است.
ــال و بختيارى افزود:  ــده ولى فقيه در چهار مح نماين
ــاندن به اين  ــيب رس ــمنان در مقام آس به يقين دش
انقالب هستند و در پشت لبخندهاى آنها، خنجرهاى 
ــان و قلب اين  ــت كه مى خواهند به ج زهرآگينى اس

انقالب وارد كنند.
ــه اى ديگر براى خنثى  وى انتخابات پيش رو را عرص
كردن توطئه هاى دشمنان دانست و خاطرنشان كرد: 
ــترده و رأى با بصيرت و  قطعا ملت ايران با حضور گس
ــى، قلب و دل  ــه جريان مؤمن و انقالب آگاهانه خود ب
امام عصر(عج) و مقام معظم رهبرى را همانند حضور 
ــان در راهپيمايى 22 بهمن،  به موقع و پرشور خودش

خرسند و دشمن را ناكام و نااميد مى كنند.
ــفر  ــه در چهار محال و بختيارى س نماينده ولى فقي
ــهيدان على  ــواده ش ــك با خان ــهر طاقان خود به ش
ــو كردند. ــدار و گفت وگ ــى رفيعى دي اكبر و مصطف

 حجت االسالم والمسلمين نكونام در اين ديدار، ضمن 
ــهداى گرانقدر، از صبر  گرامى داشتن ياد و خاطره  ش

و استقامت خانواده هاى معظم آنان تجليل كردند.

دريچه

نماينده مردم چهارمحال و بختيارى در مجلس خبرگان رهبرى گفت: اقتصاد 
ــكالت اقتصادى است.  ــكالت معيشتى مردم و مش مقاومتى راهكار حل مش
ــى راهكار حل  ــاره به اينكه اقتصاد مقاومت ــالميان، با اش آيت اهللا عليرضا اس
ــت: بايد به توان داخلى كشور  ــت، اظهار داش ــتى مردم اس مشكالت معيش
اعتماد كرد و با توانمند سازى جوانان و بهره گيرى از ظرفيت هاى كشور در 
ــت. وى عنوان كرد: كشور ايران يكى از  مسير مشكالت اقتصادى گام بر داش
ــور هاى دنيا به شمار مى رود كه بايد  پر ظرفيت ترين و پر پتانسيل ترين كش
ــعه  ــيل ها براى توس دولتمردان زمينه بهره گيرى از اين ظرفيت ها و پتانس

كشور را فراهم كنند.
دولت در تعامالت خود عزت و اقتدار نظام اسالمى ايران را حفظ كند

نماينده مردم چهارمحال و بختيارى در مجلس خبرگان رهبرى اظهار داشت: 

بايد دولت در ادامه زمان باقى مانده مسئوليت خود در تعامالت عزت و اقتدار 
ــالمى ايران را حفظ كند و تالش كند كه اقتصاد مقاومتى در جامعه  نظام اس

نمود پيدا كند.
ــرگان از  ــالمى و خب ــوراى اس ــال مجلس ش ــد: انتخابات امس وى يادآور ش
ــن انتخابات به  ــمنان در اي ــتند و دش ــيت هاى بااليى برخوردار هس حساس
ــتند. نماينده مردم چهارمحال و بختيارى در  دنبال ايجاد فتنه اى ديگر هس
ــى مردم در انتخابات  ــت: حضور حماس مجلس خبرگان رهبرى اظهار داش
ــى در خنثى كردن  ــراد و اصلح ترين نامزدها نقش مهم و انتخاب بهترين اف
فتنه ها دشمنان دارد. آيت اهللا عليرضا اسالميان يادآور شد: مردم بايد بار ديگر 
با حضور خود در پاى صندوق راى و انتخاب اصلح ترين و پاك ترين افراد در 
مسير حفظ انقالب و آرمان هاى آن تالش كنند. مجلس خبرگان نقش مهمى 

در خنثى كردن فتنه سال 88 داشته است نماينده مردم چهارمحال و بختيارى 
ــاره به مجلس خبرگان تاكيد كرد:  در مجلس خبرگان رهبرى در ادامه با اش
مجلس خبرگان يكى از مهم ترين اركان نظام اسالمى ايران به شمار مى رود 
كه در تعيين سرنوشت كشور نقش مهمى ايفا مى كند. وى تصريح كرد: وظيفه 
مجلس خبرگان تعيين رهبر است كه اين مهم وظيفه خطير و بسيار مهمى به 

شمار مى رود كه آينده يك كشور و سرنوشت كشور به اين مهم ارتباط دارد.
ــاره به اينكه مجلس خبرگان در عرصه هاى  آيت اهللا عليرضا اسالميان با اش
ــير حفظ انقالب و آرمان هاى آن انجام  مختلف اقدامات قابل توجهى در مس
ــال 88  ــت، تاكيد كرد: مجلس خبرگان با عملكرد خوب خود در س داده اس
نقش مهمى در خنثى كردن فتنه سال 88 داشته است كه اين مهم از بهترين 

عملكرد هاى مجلس خبرگان به شمار مى رود.

آيت اهللا اسالميان:

اقتصاد مقاومتى راهكار حل مشكالت معيشتى مردم است

رييس پليس استان:

18 واحد صنفى در چهارمحال و بختيارى 
پلمپ  شد

مديركل محيط زيست:

طرح هاى  محيط  زيست  ويژه نوروز 
برگزار مى شود

مديركل ميراث فرهنگى  مطرح كرد:

راه اندازى 9 كميته گردشگرى
 ويژه نوروز

ــتان چهارمحال و بختيارى  رييس پليس اس
ــهركرد  گفت: 18 واحد صنفى متخلف در ش
پلمپ و 450 قلم كاالى قاچاق كشف و ضبط 

شد.
سرهنگ پيام كاويانى در گفت وگو با خبرنگار 
ــت: مأموران  ــهركرد اظهار داش تسنيم در ش
ــن عمومى پليس امنيت  اداره نظارت بر اماك
ــراى طرح  ــتاى اج ــتان در راس ــى اس عموم
ــدگان كاالى  ــا عرضه كنن ــديد مبارزه ب تش
ــور صنفى  ــى مجمع ام ــا هماهنگ ــاق ب قاچ
ــهركرد بازديد  ــى در ش ــد صنف از 214 واح
كردند. وى افزود: با اجراى اين طرح 450 قلم 
ــان ولنتاين  انواع كاالى قاچاق كادويى با نش

ــد صنفى  ــاط 18 واح ــف و در اين ارتب كش
متخلف پلمپ شدند.

رييس پليس استان چهارمحال و بختيارى با 
ــتگاه كاميون و كشف  اشاره به توقف يك دس
ــه ارزش بيش از يك  محموله كاالى قاچاق ب
ميليارد ريال بيان كرد: مأموران انتظامى در 
محور لردگانـ  بروجن يك دستگاه كاميون 
كشنده را متوقف كه در بازرسى از اين خودرو 
280 كيسه برنج 40 كيلويى خارجى قاچاق 

كشف و يك نفر متهم نيز دستگير شد.
كاويانى خاطرنشان كرد: در عمليات ديگرى 
ــتانـ   ــى در محور خوزس ــوران انتظام مام
ــتگاه كاميون را متوقف و  ــهركرد يك دس ش
ــه خارجى  چهار هزار و 740 ثوپ انواع البس
ــارد ريال  ــه ارزش بيش از يك ميلي قاچاق ب
ــف و در اين ارتباط نيز يك نفر دستگير  كش

شد.
وى با اشاره به معرفى متصديان اين واحدهاى 
صنفى و قاچاقچيان كاال به مرجع قضايى بيان 
ــدات داخلى  ــور حمايت از تولي كرد: به منظ
ــتفاده از  و مبارزه با قاچاق كاال از خريد و اس
ــكوك  كاالهاى قاچاق خوددارى و موارد مش
ــا تلفن 110  ــا تماس ب ــال پيامك ي را با ارس

اطالع دهيد.

ــت چهارمحال و  مديركل حفاظت محيط زيس
بختيارى گفت: در ايام نوروز طرح هاى مختلفى 
توسط محيط زيست در جهت اشاعه فرهنگ و 
ــت در سطح  جلوگيرى از تخريب محيط زيس

استان برگزار مى شود.
 شهرام احمدى با بيان اينكه طرح هاى نوروزى 
ــتان اجرا مى  شود اظهار  ــت در اس محيط زيس
ــيار و ثابت در  ــتقرار اكيپ هاى س ــت: اس داش
سطح استان براى جلوگيرى از تخريب محيط 
ــت محيطى  ــت و ارايه آموزش هاى زيس زيس
ــتان يكى از مهم ترين  به مسافران نوروزى اس
طرح هاى محيط زيست است كه در ايام نوروز 

برگزار مى شود. 
ــافران نوروزى از  وى افزود: بازديد رايگان مس
موزه تاريخى «طبيعت» استان و آشنايى افراد با 
تنوع زيست جانورى و گياهى استان يكى ديگر 

از اين طرح ها محسوب مى شود.
 مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و 
ــارت بر كارخانجات  بختيارى با بيان اينكه نظ
ــاى كارى محيط  ــى از اولويت ه ــدى يك تولي
ــت بيان كرد: در ايام نوروز  ــتان اس زيست اس
ــات و مراكز  ــر كارخانج ــارت ب ــرل و نظ كنت
ــتاى جلوگيرى از آلوده كردن  توليدى در راس
ــاى آالينده ــط واحد ه ــت توس ــط زيس محي

 افزايش مى يابد. 
ــان كرد: براى جلوگيرى از   احمدى خاطر نش
ــايل غيرمجاز و تخريب، تصرف  تخلفات با وس
ــى در مناطق  ــارت و بازرس ــوزى نظ وآتش س

طبيعى استان افزايش مى يابد. 
وى گفت: در راستاى افزايش آگاهى مسافران 
ــور، عكس،  ــت بروش و حفاظت از محيط زيس
كتابچه و ساير وسايل آموزشى در بين مسافران 

توزيع مى شود. 
ــت چهارمحال  مديركل حفاظت محيط زيس
ــت افزايش  ــرد: در جه ــارى تصريح ك و بختي
ــافران  ــانى به مس ــانى و آگاهى رس خدمت رس
ــتگاه هاى اجرايى  ــاير دس ــد س ــوروزى باي ن
ــاركت ــا مش ــن طرح ه ــراى اي ــز در اج ني

 كنند.
ــراى جلوگيرى از تخلف و  احمدى ادامه داد: ب
برخورد قاطع با متخلفان حوزه محيط زيست 
كارگنان حفاظت محيط زيست استان در ايام 

نوروز در آماده باش كامل هستند.
ــت   وى گفت: 100 نفر از كاركنان محيط زيس
ــفندماه لغايت 15 فروردين ماه  از تاريخ 28 اس
ــافران نوروزى  ــه خدمات به مس 95 براى اراي
ــتان  ــت اس و جلوگيرى از تخريب محيط زيس

آماده باش هستند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
چهارمحال و بختيارى گفت: در راستاى ارايه خدمات 
مطلوب به گردشگران و مسافران نوروزى 9 كميته و 

3 ستاد گردشگرى در استان راه اندازى شد. 
بهمن عسكرى با اشاره به فعاليت 9 كميته و 3 ستاد 
ــت: ستاد خدماتى  گردشگرى در استان اظهار داش
سفر، ستاد فرهنگى، ستاد اسكان و رفاه، ستاد امنيت 
ــل و نقل، كميته  ــى و ترافيك، كميته حم و انتظام
ــانى، تبليغات و آمار، كميته امداد و نجات،  اطالع رس
ــهردارى و دهيارى ها، كميته  ــى ش كميته هماهنگ
ــكايات، كميته  ــيدگى به ش ارزيابى و عملكرد و رس
ــت از  ــم بازار، كميته خدماتى بهداش نظارت و تنظي

مهم ترين كميته هاى فعال در ايام نورورز هستند. 
ــده  ــاره به اجراى برنامه هاى پيش بينى ش وى با اش
ــدازى پايگاه  ــرد: راه ان ــان ك در ايام نوروز خاطرنش
ــياه  ــانى، توزيع اقالم تبليغاتى، برپايى س اطالع رس
ــگاه  ــان و آش محلى، راه اندازى فروش چادر، پخت ن
صنايع دستى، فعال كردن واحدهاى اقامتى در استان، 
راه اندازى ستاد كمپ هاى موقت و واحدهاى اقامتى 

از جمله برنامه هاى پيش بينى شده در اين ايام است.
 مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــتاد  چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه نظارت بر س
خدمات نوروزى بر عهده استاندار است بيان كرد: ستاد 
خدمات سفر و فعاليت كميته ها براى خدمات نوروزى 

از روز 28 اسفند ماه آغاز و تا روز 15 فروردين ماه سال 
95 ادامه دارد. عسكرى با اشاره به مراكز پيش بينى 
شده براى بازديد مسافران نوروزى خاطر نشان كرد: 
قلعه چالشتر داراى موزه مردم شناسى، موزه حمام، 
موزه سنگ، موزه كار و زندگى است و ورود هر مسافر 
ــت و مسافران مى توانند  با تهيه بليت امكان پذير اس
ــاعت 8 صبح لغايت 17 بعد از ظهر از اين مكان  از س
تاريخى بازديد كنند. وى قطعه دزك را يكى ديگر از 
مراكز پيش بينى شده عنوان كرد و گفت: قلعه دزك 
با دو موزه سنگ و پوشاك، قلعه سردار اسد بختيارى 
داراى موزه صنايع دستى، موزه مردم شناسى بهرامى 
در شهرستان بروجن، موزه باستان شناسى شهركرد، 
موزه عشاير كوهرنگ در شهر چلگرد و موزه فرخ شهر 
ــت كه در ايام  ــتان اس از ديگر مكان هاى تاريخى اس
ــافران و  گردشگران  نوروز آماده ارايه خدمات به مس
ــتى  ــتند. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دس هس
ــا بيان اينكه  ــگرى چهارمحال و بختيارى ب و گردش
زيرساخت  كانون هاى گردشگرى فراهم شده است، 
تصريح كرد: سرويس هاى بهداشتى و نمازخانه بين 
ــگران  راهى، پارك ها و كمپ هاى موقت براى گردش

راه اندازى و بهسازى شده است.
عسكرى گفت: به مناسبت آغاز سال نو مسابقه سفره 
ــتان هاى 9گانه استان  هفت سين در ورودى شهرس

برگزار مى شود.
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انتخابات هفتم اسفند، عرصه اى براى 
خنثى كردن توطئه هاى دشمنان
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توسط محققان آمریکایی اتفاق افتاد:
ساخت باتری های ضد حریق با استفاده از نانو ذرات نیکل

در راستای اجرای یک طرح کالن؛
مدار فرکانس رادیویی سیکلوترون پزشکی ساخته شد

محققان آمریکایی با قرار دادن نانوذرات نیکل حاوی پوش��ش گرافن درون 
 فیلم پلیم��ری موفق به س��اخت باتری ش��دند که در صورت گرم ش��دن، 
 جریان ده��ی خود را متوق��ف می کند، ای��ن فرآیند موج��ب جلوگیری از 

آتش گرفتن باتری ها می شود.
محققان دانش��گاه اس��تنفورد باتری یون لیتیومی س��اختند که می تواند 
متناسب با دمای اطراف خاموش و روشن شود، این باتری مانع از آتش سوزی 
در صورت گرم شدن بیش از حد لپ تاپ یا دیگر ادوات الکترونیکی می شود.

ژنان باو از محققان این پروژه گفت: پژوهشگران سعی می کنند از روش های 
مختلف برای حل مش��کل آتش س��وزی باتری های یون لیتیوم جلوگیری 
کنند، دراین طرح موفق به طراحی اولین باتری شدیم که می تواند بدون این 

که دچار مشکل شود چرخه سرد و گرم شدن را طی کند.
وی بیان کرد: یک باتری یون لیتیوم از دو الکترود و یک الکترولیت ساخته 
می شود که ذرات باردار میان این دو بخش به حرکت در می آیند، شارژ بیش 
از حد یا تشکیل مدار کوتاه می تواند موجب گرم شدن باتری شود، زمانی که 
دما به300 درجه برس��د، الکترولیت آتش گرفته و موجب انفجار می شود، 
روش های متعددی برای ممانعت از این پدیده پیشنهاد شده است. در سال 
2014 یی چوی از دانش��گاه اس��تنفورد باتری طراحی کرد که با گرم شدن 
هش��دار می داد، البته این روش ها معموال به گونه ای است که باتری مدت 

زمان زیادی بعد از گرم شدن قابل استفاده نیست.

باو افزود: در این پروژه جدید، از نانوذرات نیکل دارای پوشش گرافنی برای 
ساخت باتری اس��تفاده کرده ایم، زمانی که باتری خیلی گرم می شود، این 
ذرات از هم جدا شده و جریان متوقف می شود، با سرد شدن، مجددا باتری 
فعالیت خود را آغاز می کند، در این پروژه محققان سطح نانوذرات نیکل را 
با گرافن پوشش داده و س��پس آن را درون یک فیلم پالستیکی پلی اتیلنی 

قرار داده اند.
 وی گفت: در این طرح ب��ه فیلم پلی اتیلنی ترکیباتی افزوده ش��د تا جریان 
از میان آن عبور کند، این نانوذرات با هم در تماس هس��تند و جریان برقرار 
است، زمانی که سیستم گرم می شود این نانوذرات از هم فاصله می گیرند و 

فیلم، رسانایی خود را از دست می دهد.

 قسمتی از دستگاه سیکلوترون پزشکی10 مگاالکترون ولتی با عنوان مدار 
فرکانس رادیویی ش��تاب دهنده در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر طراحی و 

ساخته شد.
محمد صالح شریفی، پژوهشگر طرح با اش��اره به تصویب طراحی و ساخت 
نخستین ش��تاب دهنده سیکلوترون پزشکی بومی کش��ور در قالب یکی از 
طرح های کالن فناوری مصوب ش��ورای عالی عتف و با محوریت دانش��گاه 
صنعتی امیرکبیر گفت: » در این طرح پروفس��ور آفریده به عنوان مجری و 
با همکاری دانشگاه SKKU کره جنوبی، دانش��گاه شهید بهشتی و دانشگاه 
تهران در حال اجراس��ت که بخش طراحی مفهومی و طراحی مهندسی آن 

با موفقیت به پایان رسیده و آماده آغاز بخش ساخت شتاب دهنده است. «
وی افزود: اساس کار دستگاه سیکلوترون بر شتاب دادن ذرات است، به همین 
منظور ذره باردار در میدان مغناطیسی شتاب شعاعی و در میدان الکتریکی 

شتاب طولی می گیرد.
 مدار فرکانس رادیویی س��طح پایین ) LLRF ( برای ایجاد میدان الکتریکی 
در س��یکلوترون کاربرد دارد و طی فرآیندهایی که در آن صورت می گیرد 

ذرات باردار به انرژی مورد نیاز برای تولید رادیو دارو می رسد.
 ش��ریفی با بی��ان این ط��رح ب��رای اولی��ن بار ب��ا دان��ش بوم��ی در حال 
پیاده س��ازی اس��ت، تصریح کرد: نوآوری ما در بخش تنظیم با استفاده از 
روش��ی ارزان و کارا به کمک یک پردازنده معمولی منجر به چاپ یک مقاله 

ISI، یک مقاله علمی پژوهش��ی داخلی و یک مقاله کنفرانسی داخلی شد.
وی گفت: مدار فرکانس رادیویی طراحی شده بهترین و مقرون به صرفه ترین 
مدار Low Level RF برای شتاب دهنده سیکلوترون10 مگاالکترون ولتی 
به ش��مار می رود که نمونه آزمایشگاهی این مدار نیز س��اخته و با موفقیت 

آزمایش شده است.
شریفی گفت: » مدار فرکانس رادیویی طراحی شده در این طرح در فرکانس 
1 تا200 مگاهرتز کارایی دارد که البته فرکانس بهینه با توجه به متغیرهای 
طراحی شتاب دهنده سیکلوترون پزشکی بومی، حدود ۷1 مگاهرتز است. «

با توجه به نیمه عمر بسیار کوتاه برخی پرتوداروهای مورد نیاز در پزشکی نیاز 
به تولید آنها در محل مراکز درمانی وجود دارد به همین علت از سیکلوترون 
که نوعی ش��تاب دهنده ذرات اس��ت در مح��ل بیمارس��تان و در مجاورت 

تجهیزات پزشکی هسته یی ) PET ( استفاده می شود.
عالوه بر این ش��تاب دهنده های س��یکلوترون در حوزه تحقیقات، صنعت و 
حوزه های دیگر نیز کاربرد دارند، ساخت بومی این سامانه می تواند موجب 

تولید نمونه های اقتصادی و ارزان برای مراکز مختلف کشور شود.
این ط��رح در رس��ال�ه ک�ارشناس��ی مهندس���ی هس��ت�ه ای ب��ا گرای�ش 
ک�اربرد پرتوها و با عن�وان » طراح�ی و س��اخ�ت م�دار فرکان�س رادیویی 
 س��طح پایی���ن س��یکلوترون MeV 10 « و ب��ا راهنمایی دکت��ر آفریده و 

دکتر عباسی دوانی انجام شده است.

در سال های اخیر، تلفن های همراه به ابزارهای اعتیاد آوری تبدیل شده اند. 
 در حقیق��ت، تصور زندگی بدون آن ها غیر ممکن اس��ت؛ اما ش��ما چقدر 

در مورد این دوست همیشه همراه می دانید؟
در اینجا حقایق غافلگیر کننده ای در مورد گوشی های موبایلی که شما به 
طور متوس��ط در روز بیش از ۸۵ بار با آن کار می کنی��د را برای تان بازگو 

می کنیم.
 1- اولی��ن تلف��ن هم��راه مرب��وط ب��ه ش��رکت موت��وروال ب��ود ک��ه 

Motorola Dyna TAC 8000X نام داشت.
مارتین کوپر، کارمند ارش��د موتوروال در س��ال 1۹۸3 اولین گوشی تلفن 
همراه را ابداع کرد. این گوش��ی ب��ا وزن 1/1 گیلوگ��رم قابلیت ذخیره 30 
مخاطب و مدت زمان مکالمه 30 دقیقه را داشته، قیمت این گوشی حدودا 

33۹۹ دالر بوده است.
2- اولین تماس تلفنی با موبایل در 3 آوریل ، سال 1۹۷3 بوده است.

 مارتی��ن کوپ��ر در تاری��خ 3 آوری��ل 1۹۷3، با نخس��تین تلف��ن همراه 
 توس��عه یافته موت��وروال TAC Dyna، اولی��ن تماس تلفنی ب��ا موبایل به 

دکتر جوئل را برقرار کرد.
3- نخستین تلفن همراه هوشمند توسط IBM ارائه شد.

ابتدایی ترین گوشی هوشمند بیش از 20 سال سن دارد و در تاریخ 1۶ اوت 
سال 1۹۹4 توس��ط IBM عرضه ش��د که در ابتدا » ماهیگیر « نام داشت 
ولی قبل از ارائه  نهایی آن در سال 1۹۹4 اسم آن به » برقرارکننده  ارتباط 

شخصی سیمون « تغییر داده شد.
 این اولین گوشی دارای صفحه نمایش لمسی بود که می توانست به راحتی 
با کمک قلم یا انگش��ت عمل کند و برنامه هایی از قبل نصب ش��ده مانند 

تقویم، ماشین حساب، دفترچه آدرس و دفترچه یادداشت را داشت.
4- ۹0 درصد تلفن های همراه در ژاپن ضدآب هستند.

نکته  جالب در مورد ژاپنی های عالقه مند به اس��تفاده از گوش��ی موبایل 
 حت��ی در زیر دوش، ض��د آب بودن۹0 درص��د تلفن های مورد اس��تفاده 

در این کشور است.
۵-در سال 2012، اپل 34/04 میلیون گوشی آیفون را به فروش رسانده است.

ش��رکت اپل در س��ال 2012 در طول 14 هفته 34/04 میلیون دستگاه 
آیفون را فروخته اس��ت. این آمار معادل فروش 2۶2 گوشی در دقیقه یا 4 

عدد در ثانیه است.
۶-گران قیمت  ترین گوش��ی موبایل متعلق به اپل با ارزش 1۵/3 میلیون 

دالر است.
در عصر تکنولوژی تقریبا همه دارای یک تلفن همراه هستیم؛ این تلفن های 
مورد استفاده شامل گوشی های هوش��مند و عادی می شوند. مسلما همه 
انسان ها توانایی مالی برای داش��تن یک زندگی مجلل و لذت بردن از آن 
را ندارند؛ اما تعدادی از آدم های خوش شانس این امکان را دارند. کمپانی 
 اپل گوش��ی آیفون ۵ را که به طور کامل با 2۶ قیراط الماس سیاه پوشانده 

 ش��ده بود، ب��رای این گ��روه خوش اقب��ال ارائه ک��رد. این گوش��ی که به 
گران قیمت  ترین تلفن همراه تبدیل شد، 1۵/3 میلیون دالر قیمت داشت.

۷- سیستم عامل اندروید مورد استفاده ۸0 درصد از کاربران جهان است.
هیچ شکی در پادشاهی آیفون در میان تلفن های همراه هوشمند نیست؛ 
با وج��ود این که این گوش��ی از نظ��ر ف��روش در رده اول ق��رار می گیرد، 

سیستم عامل آیفون در بازار گوشی های هوشمند حکم فرمایی نمی کند.
به گفته  Camscore ، اندروید با استفاده  ۸2 درصد توسط کاربران، بر بازار 

IOS غلبه می کند.
۸- باالترین صورتحساب تلفن همراه 201 هزار دالر بوده است.

همه ما نگران پرداخت قبض های رو به افزایش خود هس��تیم؛ قبض تلفن 
همراه نیز یکی ازآن ها است. خب تصور کنید که به جای سلینا ارونز بودید؛ 
کس��ی که بزرگ ترین ش��وک زندگی خود را هنگ�امی دریافت کرد که با 
قبض موبایل 201 ه�زار دالری خود روبرو شد. دلی�ل این اتفاق چه بوده 
است؟ سلینا دو برادر ناشن�وا و الل داش���ت ک�ه از طری�ق پیام متنی با او 

ارتباط برقرار می کردند. 
این در حالت عادی مش��کلی ایجاد نمی کرد؛ ولی مش��کل زمانی ش��روع 
ش��د که یکی از برادرها در س��فر خود به کانادا بی��ش از2000 پیام متنی 
 برای او ارس��ال کرد. س��لینا همچنی��ن فیلم هایی با هزین��ه 2000 دالر 
به ازای هر فیلم دانلود کرد که منجر به باالرفتن صورتحساب موبایلش شد.

۹- ۶۵ درصد از کاربران گوشی های هوشمند برنامه ها را در ماه ارائه  خود 
دانلود نمی کنند. 

با وجود این ک��ه تقریبا 2/۸ میلیارد نفر جهان از گوش��ی های هوش��مند 
استفاده می کنند.

نتایج بررسی های کارشناسان حوزه فناوری دیجیتال نشان می دهد سال 201۶، 
سالی پیشرو و پرچمدار در شکوفایی واقعیت مجازی است. فناوری های مرتبط 
با واقعیت مجازی در چند سال گذشته رشد فوق العاده ای داشته است و به نظر 

می رسد امسال سالی مهم برای این صنعت باشد.
ب��رای اولین ب��ار، عالقه من��دان دنی��ای دیجیتال خواهند توانس��ت امس��ال 
هدس��ت هایی بخرند که با آن تصاویر واقعیت مجازی را سه بعدی، همه جانبه 

و متناوب ببینند.
برای این که متوجه شوید چنین فناوری چقدر به بلوغ خود نزدیک شده،کافی 
است بدانید در نمایش��گاه » بازی و واقعیت مجازی « � که اوایل ژانویه امسال 
 در الس وگاس برگزار شد � بیش از40 ش��رکت، تولیدات و محصوالت خود را 
به نمایش گذاشتند. به گفته گروه تجاری برگزار کننده، این نمایشگاه با افزایش 

۷۷ درصدی شرکت های حاضر در نمایشگاه روبرو شد.
بنابراین مروری خواهیم داشت بر مهم ترین پیشرفت هایی که در ماه های آینده 

رخ می دهد و کم کم در زندگی  ما جا باز می کند.
هدست های پرقدرت

انتظار می رود، نمونه های متعددی از هدس��ت های واقعیت مجازی را تا اواخر 
زمس��تان و بهار در فروش��گاه ها ببینیم. فیسبوک، صاحب ش��رکت آکولوس 

)Oculus( � اولین ش��رکت عرضه کننده  دوربین ه��ای واقعیت مجازی، مایل 
است محصولش را که ریفت )Rift( نام دارد، در سه ماهه اول سال جدید میالدی 
عرضه کند. این در حالی است که هدس��ت اچ تی سی وایو )HTC vive( هم که 
به وسیله شرکت بزرگ تولید کننده تلفن های هوشمند اچ تی سی با همکاری 
شرکت والو )Valve( � که در زمینه بازی های رایانه ای فعال است � ساخته شده، 
برای عرضه در فصل بهار آماده خواهد بود. در عین حال، شرکت سونی در حال 
ساخت هدستی با نام پلی استیشن وی آر )PlayStation VR( است و آن را برای 

شش ماهه  اول سال 201۶ عرضه خواهد کرد.
هنوز قیمت این هدست ها مشخص نش��ده و ممکن است عالقه مندان مجبور 
شوند برای خرید رایانه ای سازگار با این هدست ها هزینه کنند؛ زیرا بیشتر آنها 

به اتصال فیزیکی به یک رایانه نیاز دارند.
هدست شرکت سونی هم فقط با آخرین نسخه از کنسول بازی این شرکت یعنی 
PlayStatio4 سازگار است. آکولوس، اوایل ژانویه نخستین خبر پیش فروش 
ریفت را نیز اعالم کرد که قیمت آن از۹۵0 دالر ) حدود سه میلیون و2۷0 هزار 

تومان ( شروع می شود.
اما شرکت اچ تی سی هنوز درباره جزییات رایانه ای که برای اتصال به هدست این 
شرکت نیاز است، مطلبی منتشر نکرده است. با این که هنوز این هدست ها برای 
عرضه در بازار موجود نیستند ولی کارشناسان، فروش 1/2 میلیون دالری برای 

این ابزارها پیش بینی می کنند.

نسل جدید بازی ها
اکنون ش��رکت های بزرگ س��ازنده بازی و س��رگرمی های رایانه ای، در حال 
طراحی و توسعه  بازی ها و سرگرمی هایی مرتبط با هدست های واقعیت مجازی 
هستند. یکی از این بازی ها که به ظاهر ساده و ابتدایی، اما سرگرم کننده است، 
 )Owlchemy( شبیه ساز کار« نام دارد که به وسیله تیم برنامه نویسی اولکمی«
نوشته شده و برای هر سه نمونه هدس��ت ریفت، اچ تی سی وایو و پلی استیشن 
وی آر در حال توس��عه و به روزرسانی اس��ت. این بازی به زمانی در آینده تعلق 
 دارد که تمام کارها با ربات ها انجام می شود و از شما می خواهد شغلی مثل کار 
در دفتر یا سرآش��پز بودن را امتحان کنید و امور مربوط ب��ه آن را انجام دهید. 
ش��رکت اوبیس��افت اینترتینمن��ت )Ubisoft Entertainment( � که یکی 
 از ش��رکت های مش��هور در زمینه تولید بازی ه��ای رایانه ای اس��ت و قطاری 
از بازی های مشهور و خاطره انگیز را در فهرس��ت تولیدات خود دارد �   در حال 
آماده سازی بازی ایگل فالیت )Eagle Flight به معنی پرواز عقاب ( برای این 

عینک های واقعیت مجازی است که امس��ال عرضه می شود. در این بازی شما 
مشغول پرواز در پاریس و حومه آن خواهید شد، آن هم در نقش یک عقاب!

 اما همه بازی هایی که برای این عینک ها س��اخته می ش��وند، جدید نیس��ت. 
نس��خه مربوط به ویندوز 10 بازی مش��هور ماین کرف��ت )Minecraft( -که 
یک بازی سبک استراتژی با گرافیکی بسیار س��اده اما جذاب و دارای طرفداران 
بسیار اس��ت �  در بهار برای عینک های واقعیت مجازی ریفت و همچنین مدل 

سامسونگی آن یعنی Samsung Gear VR عرضه خواهد شد.
این عینک واقعیت مجازی ساخت شرکت سامسونگ � که آکولوس آن را توسعه 
داده � برای کار کردن می تواند بدون نیاز به رایانه و با استفاده از تلفن های همراه 
هوشمند سامسونگ به عنوان پردازش��گر، تصاویر واقعیت مجازی را برای شما 

بازسازی کند.
دوربین هایی با ویژگی های بهتر

واقعیت مج��ازی فقط به هدس��ت ها و بازی های گرافیکی خالصه نمی ش��ود. 

شماری از ش��رکت ها در حال توسعه  برنامه هایی هس��تند که در محیط واقعی 
کار می کنند و به الیو اکشن )Live Action( معروفند. این هدست ها، همزمان 

عناصری مجازی را به محیط واقعی اضافه می کنند.
 البته در ای��ن حالت گزینه ه��ای زیادی برای پردازش س��ناریو وج��ود ندارد؛ 
اما بعضی شرکت ها با دوربین های ویژه، برای کمک به این عرصه وارد شده اند. 
مانند شرکت نوکیا با دوربین کامال کروی خود که از تمام جهات فیلم می گیرد 
و۶0 هزار دالر ) ح��دود 20۷ میلیون تومان ( قیم��ت دارد. انتظار می رود این 

دوربین تا آغاز بهار عرضه شود.
همچنین ش��رکت لیترو )Lytro( � که پیش از این با عرضه  دوربینی به عرصه 
فناوری پا گذاشت که ویژگی خاص تنظیم وضوح در نقاط مختلف عکس، آن 
هم بعد از عکاسی داشت � وارد این میدان شده است. هر چند آن طور که انتظار 
می رفت این دوربین موفق نش��د؛ اما پروژه جدید ش��رکت که دوربینی کروی 
 و کامال حرف��ه ای به اندازه  یک توپ والیبال اس��ت عرضه خواهد ش��د، آن هم 

در زمانی مشابه با دوربین شرکت نوکیا.
فراتر از یک اتاق

هر چند بس��یاری از عملکرد های دوربین های واقعیت مجازی بر اتاق نشیمن 
تمرکز دارند، اما پروژه هایی برای گس��ترش آنها در حال انجام اس��ت. از جمله 

یک استارت آپ در حومه ش��هر یوتا که به منظور بازگشایی مرکزی تفریحی و 
سرگرمی برای واقعیت مجازی با فضایی بسیار بزرگ قبل از پایان سال جاری 
میالدی تالش می کند. در این پروژه، ش��رکت کنندگان با عینک های واقعیت 
مجازی و دیگر ابزار و ادواتی که به آن نیاز دارند، در گروه های شش تا هشت نفره 
در اتاقی با ابعاد 20 × 20 متر ب��ا دیوارهایی واقعی و پیچ در پیچ قرار می گیرند. 
 در این اتاق ه��ا، همزمان پدید ه های��ی مانند باران با پخش قط��رات واقعی آب 
 یا گرمای آتش با حرارت شبیه سازی ش��ده و همزمان تصاویر واقعیت مجازی 

از طریق هدست برای شرکت کننده ها پخش می شود.
اکنون این طرح با یک نسخه آزمایشی در لیندون از توابع یوتا در حال پیگیری 
اس��ت. در آن بازدیدکنندگان با مبلغی حدود ده دالر )حدود 3۵هزار تومان( 
به مدت هفت دقیق��ه ، دنیای واقعیت مج��ازی را در ابعادی بزرگ تر و بس��یار 

هیجان انگیز تجربه خواهند کرد.
در پروژه اصلی که تا اواخر تابس��تان راه اندازی می شود، مبلغ ورودی برای یک 
تجربه هیجان انگیز20 دقیقه ای به 34 دالر ) حدود 11۷ هزار تومان ( افزایش 
پیدا خواهد کرد. بعضی از شهربازی های قدیمی تر هم برای استفاده از فناوری 
واقعیت افزوده دست به کار ش��ده اند. مقامات پارک تفریحی و شهربازی شهر 
اونتاریو در نظر دارند برای افزایش هیجان بازدیدکنندگان، اجازه  اس��تفاده از 
عینک های واقعیت مجازی را هنگام سوار شدن بر یکی از قطارهای وحشت آن 

پارک صادر کنند؛ البته با هزینه ای بیشتر.

واقعیت های مجازی که انتظار داریم در سال 2016 راهی بازار شوند؛

فناوری های نوین مجازی در راهند

9حقیقت شگفت انگیز در مورد تلفن همراه
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قطب بزرگ حوله بافى كشور و استان اصفهان در يك شهرك 
ــه و باغ هاى يكى  ــه اين كاال در كوچ صنعتى قرار ندارد، بلك
ــام « آدريان »  ــهر به ن ــيار قديمى خمينى ش ــالت بس از مح
ــد در آن از بامداد تا  ــت و آم ــود، محله اى كه رف توليد مى ش
ــت، هرچند به قول مردمان  شام همانند شهركى صنعتى اس
ساكن آن، كسادى وضع بازار رونق و جنب و جوش گذشته را 

از بين برده است.
ــت  ــاجى اس ــاخه هاى مهم صنعت نس حوله بافى يكى از ش
ــه « آدريان »  ــف، محل ــان اين صن ــه نظر كارشناس كه بنا ب
ــهر و تبريز دو قطب بزرگ توليد اين كاال در كشور  خمينى ش
هستند و حوله بافان آدريانى عقيده دارند كه كمبود نقدينگى، 
ــتگاه ها، واردات بى رويه و ... موجب  تحريم ها، فرسودگى دس
ــتى كارگاه ها و افزايش بيكارى شده است، هم چنين  ورشكس
ــئوالن در انتقال به شهرك صنعتى  از عملى نشدن وعده مس

نيز گاليه دارند.
صنعتى كه از عراق به خمينى شهر آمد

نايب رييس اتحاديه صنف حوله بافان شهرستان خمينى شهر، 
درباره پيشينه اين شغل در محله آدريان گفت: در اوايل دهه 
ــاورز و باغدار  1340 گروهى از مردم اين محله كه عمدتا كش
ــهرهاى بغداد، كربال و نجف  بودند به دليل فقر مالى راهى ش
ــدند و به كار عبابافى روى آوردند، زيرا اين جنس  در عراق ش

در آنجا مصرف زيادى داشت.
ــه1350  ــل ده ــه داد: در اواي ــى ادام ــد رضاي ــاج محم ح
ــى عراق  ــت بعث ــن حكوم ــى بي ــات سياس ــث و اختالف بح
ــى  ــال آن ايران ــه دنب ــت و ب ــدت گرف ــران ش ــت اي و دول
ــران آدريانى  ــدند، بنابراين كارگ ــراج ش ــراق اخ تبارها از ع
ــال ها به  ــه بافى پس از س ــا، حوله و پارچ ــر در حرفه عب ماه
ــتند و  ــهر بازگش ــى ش ــود در خمين ــدادى خ ــه اج محل

اين امر فصل جديدى را در كسب و كار رقم زد.
ــل دهه50  ــى در اواي ــه و عباباف ــان كرد: حول وى خاطر نش
ــت در محله آدريان رواج  با دستگاه هاى چوبى و با نيروى دس
ــت، اما  پيدا كرد، زيرا اين نوع ابزار نيازى به نيروى برق نداش
در اواخر همين دهه فعاالن اين حرفه با ابتكار خود ماشين هاى 
صنعتى پارچه بافى را به حوله باف تبديل كردند و در سال هاى 
بعد دستگاه هاى خاص براى اين شغل نيز به دست صنعتگران 

ساخته شد.
دهه 60 دوران رونق حوله بافى

ــاله حوله باف ادامه داد: دوران اوج و  ــوت53 س اين پيشكس
ــه60 باز مى گردد، چرا كه  رونق بازار حوله بافى آدريان به ده
ــرد، واردات  ــاى توليد حمايت خوبى مى ك دولت از تعاونى ه
ــوب را به قيمت پايين  ــت و مواد اوليه خ بى رويه وجود نداش
ــط دهه70 اين توجهات  ــفانه در اواس به آنها مى داد، اما متاس

قطع و در پى آن كار و كسب از سكه افتاد.
ــان در دهه60 در منازل خود  رضايى تصريح كرد: مردم آدري
ــت، اما با  ــال كارگاهى وجود نداش حوله بافى مى كردند و اص
ــاس شدن مردم به  ــار اداره بهداشت شهرستان و نيز حس فش
ــى در باغات اين  ــين ها، به تدريج كارگاه هاي صداى زياد ماش

محله احداث شد.

وى اظهار كرد: در دوران رونق حوله بافى، حدود370 ماشين 
حوله بافى در اين محله وجود داشت، اما به دليل ورشكستگى 
ناشى از ركود بازار اين رقم در حال حاضر به كمتر از200 عدد 
كاهش پيدا كرده، بنابراين دستگاه هاى نان آور ديروز به دست 
قراضه فروشان سپرده شده است. اين حوله باف با بيان اينكه 
ماشين هاى اين حرفه متعلق به40 سال قبل است، افزود: اين 
دستگاه ها فرسوده اند و در طول هشت ساعت شيف كارى 11 
ــه تا هفت  كيلو حوله تحويل مى دهند و قيمت آن نيز بين س
ميليون تومان است، اما دستگاه هاى مدرن آلمانى و ايتاليايى 
در هر شيف حدود 40 كيلو حوله مى بافد و قيمت آن بين80 
تا250 ميليون تومان است. رضايى با بيان اينكه كيفيت طرح و 
بافت حوله در دستگاه هاى مدرن نيز باال است، يادآور شد: اين 
ــين ها به تعداد كارگران كمترى نياز دارد و ميزان خرابى  ماش

آن به نسبت انواع قديمى بسيار كمتر است.
 شش مرحله توليد حوله 

ــل توليد به ترتيب  ــه بافى، گفت: مراح وى درباره نحوه حول
ــى يا چله پيچى، بافت حوله، تيغ زنى يا  عبارتند از: چله كش
ــا پرداخت دوم و در پايان  پرداخت اوليه، رنگرزى، تيغ زنى ي

دوخت و بسته بندى.
ــه بافان  ــركت تعاونى صنف حول ــه و ش ــب رييس اتحادي ناي

خمينى شهر، گفت: نخ حوله حتما بايد به صورت100 درصد 
پنبه باشد، چرا كه اين كاال براى جذب آب بدن به كار مى رود و 

نخ هاى پلى استر باعث ايجاد بوى بد در حوله مى شود.
رضايى با بيان اينكه حوله به صورت رل هاى بين30 تا50 متر 
بافته مى شود، ادامه داد: تعدادى « واوين » يا همان چرخه هاى 
ــتگاه نورد  ــه روى دس ــه ها ب ــه طول رل و نقش ــا توجه ب نخ ب
پيچيده شده، سپس روى ماشين بافت قرار مى گيرد و در ادامه 
نقشه بافت نيز توسط كارگر به دستگاه داده مى شود تا با در هم 

تنيده شدن تار و پود رل هاى حوله بافته شود.
وى با بيان اينكه اين اقدامات در ماشين هاى جديد به صورت 
كامال اتوماتيك انجام مى شود، خاطر نشان كرد: اساسا حوله 
ــت كه به دليل كاركرد جذب آب، روى آن داراى  پارچه اى اس
پرز يا خواب است، اما ميزان و حجم تراكم اين پرزها در سطح 

توسط شخص بافنده تنظيم مى شود.
ــهر، ادامه داد:  ــان خمينى ش ــس اتحاديه حوله باف نايب ريي
ــت تيغ زنى يا  ــه وارد مرحله نخس پس از بافت، رل هاى حول
ــتگاه هايى مخصوص مى شود، چرا كه گرفتن  پرداخت در دس
كرك و يك دست كردن سطح حوله قبل از عمليات رنگرزى 
ــه در محله  ــان اينكه رنگرزى حول ــت. رضايى با بي الزامى اس
آدريان بيش از 10 سال سابقه دارد، اضافه كرد: البته در دهه60 

نخ رنگى مى خريديم و آن را مى بافتيم، حتى نياز به  تيغ زنى يا 
پرداخت هم نبود چون سليقه مصرف كننده اين گونه بود و از 

طرف ديگر فن آورى پرداخت نيز وجود نداشت.
ماشين هاى رنگرزى نوسازى شود

ــت و گذار در محله آدريان شاهد منظره  هر تازه واردى با گش
ــيار جالبى از ورود و خروج   پياپى وانت بارها از كوچه ها و  بس
ــت، خودروهايى كه رل هاى خام  حركت آنها در خيابان ها اس
ــش كارگاه رنگرزى مى برند يا وانت هايى  حوله را به سمت ش

كه رل هاى رنگ شده براى مراحل تكميل را حمل مى كنند.
يك رنگرز حوله بافى به خبرنگار ايسنا منطقه اصفهان، گفت: 
ــطح حوله ها مخمل مى شود و رل هاى  پس از مرحله بافت س
ــده و پس از  ــا مخمل زنى ش ــتگاه تيغ زنى ي ــه وارد دس حول
ــتگاه رنگرزى با آب داغ و  ــطح در دس ــدن س ــت ش يك دس
صابون هاى مختلف مورد شست و شو قرار مى گيرند و  بعد آنها 

به دلخواه رنگ مى شوند.
ــات رنگ، رل ها را  ــيد حميد مهرى ادامه داد: پس از عملي  س
براى آبگيرى داخل دستگاه خشك كن مى ريزيم، البته اين كار 

در چند دهه قبل روى بند و در برابر آفتاب انجام مى شد.
ــازى  ــرورت حمايت مالى دولت براى نوس ــاره به ض وى با اش
ــتگاه هايى كه از آن استفاده  ماشين هاى رنگرزى، گفت: دس

ــال قبل است كه مصرف آب  مى كنيم متعلق به حدود50 س
ــتگاه هاى جديد آلمانى يك  در آن باال است، در حالى كه دس
چهارم مصرف آب دارد، اما قيمت آن ها بيش از200 ميليون 
تومان است و توان خريد آن را نداريم، از طرف ديگر از آب چاه 
استفاده مى كنيم كه خشكى زنده رود موجب كاهش آب هاى 

سطحى شده است.
ــالح در آب چاه ها  ــان اينكه افزايش ام ــرز حوله با بي  اين رنگ
بر كيفيت رنگرزى تاثير منفى گذاشته است، خاطر نشان كرد: 
كيفيت رنگ حوله به دليل استفاده از رنگ هاى هندى و چينى 
ــتيم  ــيار كاهش پيدا كرده، زيرا به دليل تحريم ها نتوانس بس
از رنگ هاى آلمانى استفاده كنيم و رنگ هاى ساخت داخل نيز 

چندان مناسب نيست.
ــش توليد در صنعت حوله بافى  مهرى اظهار كرد: ركود و كاه
ــال هاى اخير باعث كاهش تعداد كارگران در رنگرزى ها  در س
ــت، براى مثال در دوران رونق در هر شيفت هشت  ــده اس ش
ساعته 15 نفر و در حال حاضر پنج تا هفت نفر به كار مشغول 

هستند.
به سوى بازار مصرف ...

ــت كه  ــن مرحله حوله بافى اس ــته بندى آخري دوخت و بس
ــان انجام  ــى در خود آدري ــا كارگاه هاي ــر در منازل و ي اين ام
ــاكن محله  ــروف س ــواز و مع ــد نى ن ــك هنرمن ــود. ي مى ش
ــغول كرده  ــه كار تكميل مش ــر زن را ب ــج كارگ ــش از پن بي
ــاى حوله  ــرزى رل ه ــت: پس از رنگ ــاره گف ــت، در اين ب اس
ــده  ــى ش ــت دوم ــا پرداخ ــل ي ــغ تكمي ــتگاه تي وارد دس
ــاى دوخت و  ــطح به كارگاه ه ــدن س ــت ش و بعد از يك دس
بسته بندى مى آيد، البته بسته بندى كردن حوله امرى است 
ــت انجام  ــده و قبال فقط دوخ ــداول ش ــال اخير مت كه10 س

مى شد.
حسين رضايى با بيان اينكه دوخت حوله در دو مرحله طولى 
و عرضى انجام مى شود، ادامه داد: نخست كارگران رل حوله را 
با قيچى از محل خارج دوخت به صورت طولى مى برند و بعد 
زير چرخ دوزندگى مى رود و بعد از آن اين عمل به روش عرضى 

انجام مى شود.
ــا بنا به  ــراى برش كارى ه ــدازه و ابعاد ب ــان اينكه ان وى با بي
ــود، اضافه كرد: پس از دوخت  طرح و سليقه بازار انجام مى ش
ــته به دسته روى هم  كامل لبه هاى چهار طرف، حوله ها دس
ــتيكى چيده و به فروشگاه ها  ــته هاى پالس قرار داده و در بس

تحويل مى دهيم.
ــى  ــف حوله بافان گفت: بخش ــركت تعاونى صن اين عضو ش
از رل هاى حوله نيز به صورت لباس حمام يا همان حوله هاى 
ــود تا  ــن كار برده مى ش ــاص اي ــه كارگاه هاى خ ــى ب پالتوي

در سايزهاى مختلف طرح و رنگ دوخته شود.
وى با اشاره به كسادى بازار اين جنس، اظهار كرد: حدود20 
ــتم و تا قبل از ركود فعلى  ــت كه در اين حرفه  هس ــال اس س
ــته بندى به كار  ــيفت در كارگاه هاى دوخت و بس ــه ش در س
مشغول بوديم البته اگر كار رونق داشته باشد حدود 11 نفر در 
ــرايط فعلى و با كاهش  هر شيفت مشغول مى شوند، اما در ش

توليد اين رقم بين پنج تا شش نفر است.
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آن سوى خبر

ــتان اصفهان با اشاره  ــالمى اس ــوراى اس عضو ش
ــهر اظهار  ــتان فريدون ش به ظرفيت هاى شهرس
ــهر از مناطقى است كه داراى  داشت: فريدون ش
پوشش گياهى فراوان و جنگل با گونه هاى گياهى 
ــاله در فصل بهار  متنوعى برخوردار بوده كه هرس
ــهر نامزد شهر  ميزبان عالقه مندان است؛ اين ش

سالم در يونسكو در سال90 شد.
بهروز اصالنى بيان كرد: اين شهرستان2600متر 
ــترين  ــرار دارد و از بيش ــا ق ــطح دري باالتر از س
ــه اين نكته مى تواند  بارش برف برخوردار بوده ك
ــرار گيرد،  ــا مورد توجه ق ــيارى از جنبه ه در بس
اگرچه به ظرفيت هاى اين شهرستان توجهى كه 

درخور آن بايد باشد، نمى شود.
حيات وحش منطقه فريدون شهر در معرض 

نابودى
ــتان اصفهان افزود:  ــالمى اس ــوراى اس عضو ش
ــن منطقه  ــى و حيات وحش اي ــاى گياه گونه ه
در حال نابودى هستند و اين مسئله توجه بيشتر 

مسئوالن را در اين زمينه مى طلبد.
ــگرى  ــه در بخش گردش ــت: اين منطق وى  گف
با طبيعت بكرى كه دارد و البته در فصل زمستان 

ــت  ــتانى مانند پيس ــگرى زمس در بخش گردش
اسكى هرساله ميزبان مهمانان بسيارى است، اما 
ــعه بخش گردشگرى  از همين ظرفيت براى توس
ــت كه اين  ــن در حالى اس ــود، اي توجهى نمى ش
ظرفيت به درآمدزايى و اشتغال زايى جوانان كمك 

شايانى مى كند.
ــتان فريدون شهر  اصالنى تصريح كرد: در شهرس
ضريب بيكارى باالى 35 درصد است كه اين رقم 
خوبى نبوده و حتى آسيب رسانى مى كند و سبب 

ــيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى مى شود كه  بس
براى آينده نگران كننده است.

وى اظهار داشت: براى توسعه گردشگرى در اين 
ــرى زيرساخت است كه اگر  منطقه نياز به يك س
اين زيرساخت ها با برنامه ريزى دقيق انجام شود 
ــاز به يك عزم  ــى دارد كه اين امر ني تاثيرات خوب

جدى دارد.
پرداخـت نصفه و نيمـه حقابه  كشـاورزان 

منطقه فريدون شهر
اصالنى به خشك سالى هاى اخير اين شهرستان 
نيز اشاره كرد و افزود: خشك سالى همانند ساير 
ــتان  و كشاورزان اين  نقاط كشور گريبان شهرس
منطقه را نيز گرفته و انتقال آب از سرشاخه هاى 
ــير تونلى كه از اين جغرافيا عبور  زاينده رود و مس
كرده برخى از قنات ها را خشك كرده و كشاورزى 

را تحت تاثير خودش قرار داده است.
ــتان اصفهان بيان كرد:  عضو شوراى اسالمى  اس
اين در حالى است كه 450 ليتر در ثانيه خسارت 
ــت، اما جز حقابه هاى  وارد كرده اگرچه ناچيز اس
كشاورزان بوده و ما نتوانستيم كامل بگيريم، تنها

200 ليتر آن را گرفته ايم.

ــت اوقاف و امور خيريه بادرود اظهار كرد:  ــالم عليرضا محلوجى سرپرس حجت االس
با توجه به ايام فاطميه، طرح سوگواره ياس نبوى با اجراى برنامه هاى مذهبى در آستان 
مقدس امامزادگان آقاعلى عباس و شاهزاده محمد (ع ) برگزار مى شود. وى با بيان اينكه 
ــور اجرا مى شود، افزود: دستورالعمل  اين طرح همه ساله در بقاع متبركه سراسر كش
اجرايى اين طرح امسال نيز به ادارات اوقاف و امور خيريه ابالغ شد تا در روزهاى20 تا 24 
اسفندماه به مدت 5 روز اجرايى شود. رييس اداره اوقاف بادرود تصريح كرد: برگزارى 
مراسم عزادارى شب شهادت، مراسم عزادارى صبح روز شهادت، همايش رهروان ياس 
ــام غريبان از جمله  ــم ش نبوى، برپايى خيمه هاى معرفت و همچنين برگزارى مراس

ــاى پيش بينى  ويژه برنامه ه
شده اين طرح براى ايام فاطميه 
ــت. وى گفت: طرح  امسال اس
ــوگواره ياس نبوى با هدف  س
ــوگوارى شهادت  عزادارى و س
مظلومانه حضرت فاطمه (س) 
ــتن اهداف  ــه داش ــده نگ و زن
ــبك  ــوار و س ــوى بزرگ آن بان
ــزاده  ــان در امام ــى ايش زندگ
آقاعلى عباس و سيد محمد (ع) 

برگزار مى شود.

ــن  ــت: اي ــرون گف ــران و ك ــتان تي ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدي
ــطه تيران و كرون برگزار  ــتانى در مقطع متوس مسابقات در مرحله شهرس

شد.
عليرضا مرزبان افزود: بيش از600 دانش آموز دختر و پسر در مقطع متوسطه 

در مسابقات قرآن و معارف اسالمى شركت كردند.
ــوزش و پرورش  ــر آم مدي
ــتان تيران و كرون  شهرس
در خصوص رشته هاى اين 
ــابقه تصريح كرد: اين  مس
ــته هاى  ــابقات در رش مس
ــق،  ــت، تحقي ــظ، قرائ حف
ــم،  ــل، اذان، مفاهي ترتي
ــه و  ــج البالغ ــير، نه تفس
ــجاديه برگزار  ــه س صحيف

شد.
ــته  مرزبان اضافه كرد: رش
اذان مخصوص پسران است 
و نفرات برگزيده به مرحله 

استانى راه پيدا مى كنند.

اختالف نظرها موجب تفرقه بين اشخاص، جريان ها و گروه هاى مختلف نشودجلوگيرى از سوء  استفاده سودجويان در بازار همزمان با سال نو

فرماندار شهرضا در جلسه كميته ستاد مسافران نوروزى اين شهرستان با اشاره 
به موقعيت شهرضا و عبور جاده ترانزيت شمال به جنوب كشور از اين شهرستان، 
گفت: بايد از اين ظرفيت شهرستان به نحو احسن استفاده كرد و با توجه به آداب و 
رسوم اصيل مردم شهرضا در پذيرايى از ميهمانان، انتظار مى رود بهترين خدمات 

را به ميهمانان كه وارد اين شهرستان مى شوند، ارائه داده شود.
ــتان شهرضا، مسئوالن بايد  محسن گالبى تاكيد كرد: به لحاظ موقعيت شهرس
ــته، ظرفيت هاى موجود و برنامه ريزى دقيق،  با استفاده از تجارب سنوات گذش

شرايط مطلوب را براى پذيرايى و اسكان هموطنان فراهم كنند.
ــهرضا براى ميزبانى از هموطنان  فرماندار شهرضا با اعالم آمادگى شهرستان ش
ــت: تجهيز و رفع نواقص امكانات بين راهى  در ايام تعطيالت نوروزى، اظهار داش
ــتى و اماكن اقامتى بايد در مدت زمان  ــرويس هاى بهداش ــاجد، س از جمله مس

باقى مانده تا شروع سفرهاى نوروزى انجام شود.
گالبى با بيان اينكه شهرستان شهرضا و روستاهاى آن داراى جاذبه هاى فراوان 
ــتان مى تواند شمار بسيارى از گردشگران را  گردشگرى است، افزود: اين شهرس
ــت آنها مى توان صنعت گردشگرى را  ــاندن درس جذب كند و در صورت شناس
ــكيل 8 كميته در راستاى استقبال از  در شهرستان رونق داد. وى با اشاره به تش
مسافران نوروزى، افزود: بايد تدابير الزم براى فراهم كردن فضاى سالم و امن براى 

ميزبانى هموطنان انديشيده شود.
ــتاد تسهيالت نوروزى  ــهرضا اظهار داشت: مهم ترين هدف ما در س فرماندار ش
ــتگاه هاى اجرايى و  ــگران است كه دس ــب رضايتمندى ميهمانان و گردش كس
دست اندركاران ستاد تسهيالت سفر بايد در راستاى فراهم كردن رفاه و آسايش 
نسبى مسافران تالش كنند.گالبى در بخش ديگرى از سخنان خود، تاكيد كرد: 
سازمان صنعت و معدن، اصناف و تعزيرات حكومتى و ديگر دستگاه هاى مرتبط در 
اين ايام بايد مراقب تامين ارزاق عمومى و سوء  استفاده سودجويان در بازار باشند 
و مركز بهداشت مراقب تامين سالمت شهروندان و هموطنان در اين ايام باشند.

ــاركت در انتخابات گفت:  ــت مش ــاره به لزوم اهمي ــميرم با اش امام جمعه س
حضور حداكثرى و انتخاب اصلح باعث قطع اميد دشمنان مى   شود.

حجت االسالم سجاد زينعلى كسب موفقيت ها و دستاوردهاى نظام جمهورى 
ــت و اظهار كرد: بايد با حضور حداكثرى  اسالمى را مرهون حضور مردم دانس

در انتخابات و انتخاب اصلح، نظام را در مسير تعالى و پيشرفت كمك كنيم.
زينعلى بر لزوم پرهيز از اختالف و تفرقه تاكيد و بيان كرد: اگر همه با هم و متحد 

باشند، پيروزى و موفقيت به دست مى آيد.
وى با بيان روايتى از اميرالمومنين على(ع) مبنى بر اينكه « به خدا سوگند كه 
چنين وضعى دل را مى ميراند و از هر سو غم و اندوه را بر آدمى چيره مى سازد، 
ــما از محورحق جدا و  ــت هستند و ش اين قوم بر باطل خويش متحد و هم دس
ــى در كنار هم، ضمن اعالم  پراكنده ايد.»، گفت: همه مردم با وحدت و همدل
حمايت از آرمان هاى امام خمينى(ره) و انقالب اسالمى، با خلق حماسه اى ديگر 
در انتخابات، دشمنان را از رسيدن به اهداف شوم خود، ناكام خواهند گذاشت.

امام جمعه موقت سميرم با بيان اينكه بايد مراقب بود كه انتخابات موجب تقابل 
جناح ها و گروه ها نشود، تاكيد كرد: بايد با رقابت هاى سالم انتخاباتى و تبيين 
ــجام  بخشى و حضور  مصاديق وحدت و همدلى، از فرصت انتخابات براى انس

حداكثرى مردم در انتخابات نهايت بهره را برد.
ــتانه انتخابات نبايد اختالف نظرها موجب تفرقه بين  وى با بيان اينكه در آس

اشخاص، جريان ها و گروه هاى مختلف شود، از نامزدهاى انتخاباتى و هواداران 
شان خواست با پرهيز از هرگونه تهمت و افترا به ديگر، با رقابت سالم تبليغاتى 
از هرگونه اقدامى كه منجر به متشنج كردن فضاى عمومى اين مناطق مى شود، 

بپرهيزند.
زينعلى ادامه داد: رفتارهاى مسئوالن، نامزدهاى انتخاباتى و دست اندركاران 
ــتانه انتخابات مخدوش كند، چون اين  نبايد وحدت و انسجام جامعه را در آس

مسئله باعث آسيب به نظام جمهورى اسالمى مى شود.

برگزارى طرح سوگواره ياس نبوى خشكسالى، معيشت كشاورزان را دچار چالش كرده است
در امامزادگان آقاعلى عباس 

برگزارى مسابقات قرآن 
و معارف اسالمى در تيران و كرون 

آدريان، مهد صنعت حوله بافى استان اصفهان
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زبان خوراكى ها

رييس سازمان غذا و دارو با اشاره به رونمايى از 12 قلم دارو و 2 مورد 
تجهيزات پزشكى جديد در كشور گفت: اين داروها و تجهيزات 150 

ميليون دالر صرفه جويى ارزى براى كشور دارد.
ــتاوردهاى دارويى و تجهيزات  ــول ديناروند در آيين معرفى دس رس
پزشكى كشور گفت: سال 1375 در همين مكان از تعدادى داروسازان 

تقدير كرديم كه برخى از آنها در اين مراسم حضور دارند.
وى افزود: خوشحاليم كه جامعه دارويى كشور در پايان سال 94 شاهد 
ــاده ترين شكل از فعاالن عرصه دارويى  موفقيت هاى خود بوده و به س

تقدير به عمل مى آوريم.
ــاره به اينكه در اين مراسم از فعاالن  ــازمان غذا و دارو با اش رييس س
عرصه خودكفايى دارو و تجهيزات پزشكى كشور تقدير مى شود، ادامه 
داد: اهداف اقتصاد مقاومتى 4 ستون دارد كه دانش بنيان، درونزايى و 
برون گرايى، حمايت از توليد داخل و توسعه صادرات 4 ستون اقتصاد 

مقاومتى است.
ــط  ــوند توس ــى داروهايى كه معرفى مى ش ــه برخ ــان اينك وى با بي
شركت هاى دانش بنيان توليد شده است، گفت: اين داروها از سازمان 

غذا و دارو مجوز گرفته و وارد بازار دارويى كشور شده اند.
ديناروند اضافه كرد: هدف اساسى برخى شركت هايى كه در اين مراسم 
حضور دارند، توليد داخلى دارو و توسعه صادرات است؛ يعنى جوشش 
ــارج از مرزهاى  ــارج و توجه به بازار خ از داخل و برون گرا بودن به خ

كشور، منطقه و جهان.
ــوند  ــه از آنها تقدير مى ش ــركت هايى ك ــزود: برخى ديگر از ش وى اف
ــت  ــتند و در منطقه، دارو صادر مى كنند. سياس صادركننده دارو هس

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم همين است.
رييس سازمان غذا و دارو تاكيد كرد: معضالت پيش پا افتاده به دليل 
ــده و مردم ما ديگر  تحريم ها در طول چند سال گذشته امروز رفع ش
ــتند و اطمينان دارند نظام دارويى كشور  نگران دسترسى به دارو نيس

پاسخگوى نيازهاى آنان است.
روند واردات و نياز دارويى كشور منفى شده است

ديناروند افزود: روند واردات و نياز دارويى كشور امروز منفى شده است، 
ــال 94 وارد كشور شده است، از  به طورى كه ميزان دارويى كه در س

سال 93، 92 و حتى از سال 90 كمتر شده است.
ــيدن به تراز مثبت در  وى تاكيد كرد: اعتقاد قطعى دارم هدف ما رس
صنعت دارو است و تالش و عوض كردن نگاه در اين زمينه الزم بود كه 

اين اتفاق در دولت يازدهم افتاد.
ــمى در تمام مذاكرات  ــكر از وزير بهداشت گفت: هاش ديناروندبا تش
ــرار داده و حتى با  ــت ق ــادرات را در اولوي ــورهاى خارجى، ص با كش
ــارد دالرى واردات  ــازار 10 ميلي ــه ب ــيه ك ــور بزرگى مثل روس كش
ــره  ــكى مذاك ــزات پزش ــادرات دارو و تجهي ــه ص دارو دارد، در زمين

كرده است. 
ــد بازار دارويى  ــورهاى كوچك و بزرگ اطراف مى توانن همچنين كش

خوبى براى كشور ما باشند.

رييس سازمان غذا و دارو تاكيد كرد:

صرفه جويى 150 ميليون دالرى ارزى 
با رونمايى از 12 قلم داروى جديد

خبر

دريچه
گاهى بهترين درمان برخى از ناخوشى ها، ساده ترين چيزهايى 
است كه اتفاقا به جاى استفاده، متأسفانه دور ريخته مى شوند. 
يكى از همين مواد درمانى كه خيلى از ما قدرش را نمى دانيم 
آبى است كه برنج در آن جوشيده است و آن را آبكش كرده، 
دور مى ريزيم. بايد بدانيد كه اين آب برخالف تصور ما خوش 

طعم بوده و حتى براى رفع مشكالت گوارشى مفيد است.
آب برنج سرشار از ويتامين ها و مواد معدنى

آبى كه برنج در آن جوشيده و پخته است را دور نريزيد. همين 
ــت و  ــا و مواد معدنى فوق العاده اى اس آب حاوى ويتامين ه
ــاده و كم هزينه  ــتفاده از آن يكى از روش هاى درمانى س اس
براى مقابله با برخى از مشكالت روزمره است. فقط كافى ا ست 
اين آب را در ظرف شيشه اى ريخته و مقدارى دارچين به آن 
اضافه كنيد. در اين صورت يك نوشيدنى خوش طعم خواهيد 
داشت. تنها ايرادى كه به آب برنج وارد مى شود عارى بودن آن 
از كلسيم است. بدون شك مى توانيد كلسيم را در سبزيجات 

و ميوه هاى خشك و لبنيات پيدا كنيد.
آب برنج يك سد طبيعى در برابر پيرى زودهنگام

ــزان زيادى «اينوزيتول»  بايد بگوييم كه آب برنج حاوى مي
است. اينوزيتول از خانواده ويتامين B است و خواص متعددى 
ــك مى كند.  ــلول ها كم ــد س دارد. اين عنصر مغذى به رش

ــازد. عالوه بر اين  ــرى را از وجودتان دور مى س در نتيجه پي
ــود.  ــث افزايش جريان خون در رگ ها مى ش اينوزيتول باع
ــيد كه با مصرف آب برنج پوست صورتتان  توجه داشته باش
ــده و خاصيت ارتجاعى آن بيشتر  باطراوت تر و محكم تر ش

مى شود.
آب برنج منبع خوب انرژى

آب برنج بسيار انرژى زا ست. اين نوشيدنى براى بازيافتن انرژى 
ــتهاى خود را از دست  در مواقعى كه مريض شده ايد و يا اش
داده ايد بسيار موثر است. براى اين منظور الزم است روزانه دو 
ليوان از اين نوشيدنى را بنوشيد تا مواد مغذى زيادى دريافت 
كنيد و كم كم جان بگيريد. مصرف اين نوشيدنى به خصوص 
براى سالمندان و كودكان توصيه مى شود. توجه داشته باشيد 
ــيرده نيز توصيه  ــكان آب برنج را براى خانم هاى ش كه پزش

مى كنند چون باعث تحريك ترشح شير مادر مى شود.
آب برنج دوست دستگاه گوارش

ــن ترتيب كه به  ــذا كمك مى كند. به اي آب برنج به هضم غ
عملكرد خوب روده ها كمك كرده، از فلور آن محافظت و از 
نفخ جلوگيرى مى كند. اين نوشيدنى همچنين براى مقابله با 
اسهال و تامين دوباره آب بدن موثر است. نتايج پژوهشى كه 
در سال 1995 در مجله علمى e Lancet� به چاپ رسيده 

نشان مى دهد كه برنج و به ويژه آب برنج براى درمان اسهال 
موثر است. براى اين كار الزم است كه 30 گرم برنج را به مدت 
حدود 30 دقيقه در آب بجوشانيد. سپس آن را آبكش كرده و 
ميل كنيد. در صورت برطرف نشدن مشكل حتما به پزشك 

مراجعه كنيد.
آب برنج دوست پوست شما

آب برنج حاوى «اسيد پاراآمينوبنزوئيك» است و اين عنصر 
ــى بهداشتى محافظتى نور  مفيد در تمام محصوالت آرايش
خورشيد وجود دارد. اين اسيد آنتى اكسيدانى قوى است كه 
ــت را از التهاب دور مى سازد.  خواص ضدالتهابى دارد و پوس
ــيدن آب برنج از آن به عنوان  توصيه مى كنيم عالوه بر نوش

ماسك روى پوستتان نيز استفاده كنيد.
خواص ديگر آب برنج

تنظيم كننده دماى بدن
 تاثير آن در مقابله با سرطان

 درمان و پيشگيرى از يبوست
 پيشگيرى از ورم معده

 براى داشتن موهاى سالم و درخشان
 تقويت كننده بدن

 براى تنگ كردن منافذ باز پوست

به گفته محققان آب چغندر داراى قدرت زيادى در بهبود 
فشار خون و تقويت استقامت بدن است.

ــت  ــت باپتيس ــكى «ويك فارس ــمندان مركز پزش دانش
ــمالى» در مطالعه اخير خود دريافته اند كه  كاروليناى ش
ــتقامت در ورزش  دوز باالى آب چغندر موجب بهبود اس
ــايى قلبى  ــن مبتال به نارس ــار خون در بيماران مس و فش

مى شود.
ــتگى در  ناتوانى در ورزش كردن، تنگى نفس و بروز خس
ــايى  حالت تقال و تالش عادى از عاليم اوليه ابتال به نارس
ــت كه  ــت. مطالعات جديد بيانگر اين مطلب اس قلبى اس
ــك داراى تاثيرات مفيدى روى  مكمل نيترات غيرارگاني
كنترل فشار خون، سالمت عروق شريانى، توانايى ورزش 

و متابوليسم اكسيژن است.
اين تيم تحقيق دريافته است كه مصرف روزانه آب چغندر 
باعث بهبود استقامت هوازى در اين افراد تا 24 درصد بعد 
ــود. محققان اذعان مى دارند  از گذشت يك هفته مى ش
مصرف يك نوبت از اين نوشيدنى بهبودى به همراه ندارد.

همچنين محققان دريافته اند كه مصرف آب چغندر، هم در 
قالب مصرف روزانه و هم مصرف يك نوبتى، به شكل قابل 

ــار خون سيستوليك در حالت  توجهى موجب كاهش فش
استراحت تا mmHg 10-5 مى شود.

ــات  ــان، با وجودى كه هنوز نياز به آزمايش به گفته محقق
ــه مصرف روزانه  ــت، اما يك هفت زيادى در اين زمينه اس
ــوه اى در بهبود  ــد گزينه درمانى بالق آب چغندر مى توان
ــايى قلبى  ــاران مبتال به نارس ــتقامت هوازى در بيم اس
ــان در ــد تا بدين ترتيب كيفيت زندگى و مشكالتش باش

 فعاليت هاى روزانه بهبود يابد.

ــه در معرض خطر  محققان توصيه مى كنند در صورتى ك
ــاال داريد، حتما  ــترول ب ابتال به بيمارى قلبى بوده يا كلس

آووكادو را در رژيم غذاى خود قرار دهيد.
مطالعه محققان دانشگاه پاسفيك كاليفرنيا نشان مى دهد 
ــكل قابل توجهى موجب  خوردن روزانه آووكادو تازه، به ش
ــترول خون را بهبود  تغيير الگوى ليپيد شده و سطح كلس

مى بخشد.
طبق يافته هاى اين محققان، مصرف آووكادو به جاى مواد 
ــباع تاثير قابل  خوراكى حاوى ميزان باالى چربى هاى اش

توجهى بر تغيير الگوهاى ليپيد دارد.
ــاره مى گويد:  ــم تحقيق، در اين ب «نيكى فورد»، عضو تي
«آووكادو تازه، به عنوان بخشى از يك رژيم غذاى متعادل 
و به عنوان جايگزين فاقد كلسترول براى چربى هاى جامد 
مى تواند به حفظ سطح نرمال كلسترول خون كمك كند.»
وى در ادامه مى افزايد: « عالوه بر داشتن چربى هاى خوب 
ــذب فيبر كمك  ــه افزايش ج ــرف آووكادو ب طبيعى، مص
ــى 10 مطالعه  مى كند.» محققان در اين مطالعه به بررس
منحصربه فرد در مورد آووكادو پرداخته  اندكه بالغ بر 229 
نفر در آنها شركت كرده بودند. در اين مطالعات تاثير مصرف 

آووكادو بر سطح كلسترول خون ارزيابى شده بود.
ــا 1/5عدد آووكادو به  به گفته محققان، مصرف روزانه 1 ت
 ،(TC) ــترول كل شكل قابل توجهى موجب كاهش كلس
كلسترول بد (LDL) و ترى گليسيريدها (TG) مى شود. 
ــترول خوب  به عالوه مصرف آووكادو هيچ تاثيرى بر كلس

(HDL) ندارد.
از اين رو محققان بر مصرف روزانه اين ميوه و گنجاندن آن 

در برنامه رژيم غذاى تاكيد دارند.

بيشتر بدانيم

ــردان از بيمارى  ــتر از م ــر بيش ــار براب ــان چه ــان، زن ــه محقق ــه گفت ب
ــبك زندگى بى تحرك، پوشيدن ــى» رنج مى برند كه س «عروق واريس

 لباس هاى تنگ و كفش پاشنه بلند از علل آن است.
ــاد، متورم و پيچ خورده مى شوند. در   در بيمارى واريس، عروق پاها گش
ــكل زخم تا ناحيه قوزك پا  صورت عدم درمان واريس، اين بيمارى به ش

گسترش يافته و راه رفتن را دشوار مى كند.
طبق مطالعه محققان بيمارستان فورتيس، «زخم واريسى معموال در هر 
ــردش خون تا قلب كمك  دو پا اتفاق مى افتد كه چندين رگ را كه به گ
ــيب ببينند، خون شروع به  مى كنند درگير مى سازد. اگر اين رگ ها آس
تجمع در پاها كرده كه در نهايت موجب ايجاد تورم، درد، خستگى، تغيير 

رنگ پوست، خارش و گشادشدگى سياهرگ مى شود.»
ــت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «به دليل  «پراديپ مولى»، سرپرس
ــاد مى  ــان، ديواره اين عروق، بزرگ و گش وجود برخى هورمون ها در زن
شود. به عالوه، در طول زمان باردارى به دليل فشار زياد بر عروق پاها، اين 

رگ ها ضعيف و گشاد مى شوند.»
درمان نگهدارنده شامل جوراب االستيك، اجتناب از سرپا ايستادن طوالنى 
و باال نگهداشتن پا هنگام دراز كشيدن و جوراب ساق بلند كشى است. در 

صورت بروز مشكالت اساسى جراحى ضرورى است.
زنان بيش از مردان مستعد واريس هستند و باردارى عامل اصلى آن است. 
در دوران باردارى، وريدهاى ساق پا پرتر بوده و راحت تر پاره مى شوند؛زيرا 
حجم خون و فشار شكمى در اين دوران افزايش مى يابد و هورمون ها سبب 
گشاد شدن رگ هاى خونى مى شوند. هرچه حاملگى به پايان خود نزديك 

مى شود خطر واريس افزايش مى يابد.
از اين رو زنان بايد بيش از مردان، به خصوص با افزايش سن، مراقب سبك 
زندگى خود (زندگى بى تحرك، پوشيدن لباس هاى تنگ و كفش پاشنه 

بلند) باشند تا مبتال به اين بيمارى وريدى نشوند.

محققان هشدار دادند؛

لباس تنگ و كفش پاشنه بلند يكى از 
علل بروز واريس در زنان

ــال، خانه تكانى و تميز  با نزديك شدن به روزهاى پايانى س
كردن خانه را در پيش رو داريم كه متاسفانه گاهى بدون خطر 
و ايجاد دردسر نيست. بنابراين بهتر است بدانيم چه خطرات 

احتمالى وجود دارد و چه بايد كنيم.
هر چند تميزكارى و خانه تكانى يك كار خطرناك محسوب 
ــات بدنى متداول  ــود، اما بايد مراقب خطرات و لطم نمى ش
ــيب هاى بدنى در حين خانه  باشيم. در اينجا رايج ترين آس

تكانى را برايتان مى گوييم.
رگ به رگ شدن يا پيچ خوردگى

چرا اين اتفاق مى افتد؟
ــديد و  ــدن معموال هنگام تميزكارى هاى ش رگ به رگ ش
ــنگين، جمع و جور كردن  ــى، بلند كردن اجسام س وسواس
ــى  خانگ ــوازم  ل ــردن  ك ــا  ج ــه  جاب ــا،  ه ــلوغى  ش
ــگام  هن ــن  همچني ــد.  ده ــى  م رخ  ــان  مبلم ــا  ي
ــدن ش رگ  ــه  ب رگ  ــت  اس ــن  ممك ــم  ه ــادن  افت

ــوييد نيز مراقب  ــد. وقتى با آب زمين را مى ش  به وجود بياي
باشيد.

براى پيشگيرى از رگ به رگ شدن چه بايد كرد؟
ــخت است،  ــام به تنهايى برايتان س اگر جابه جا كردن اجس
ــار نياوريد. وقتى  ــه خودتان فش ــى كمك بگيريد و ب از كس
ــى را بلند يا  ــيد و چيزهاي ــته باش ــى خواهيد تحرك داش م
ــل از ورزش، چند حركت  ــل قب ــت مث جابه جا كنيد، درس
كششى انجام دهيد. وقتى براى شست وشو و تميز كردن از 
آب استفاده مى كنيد، سعى كنيد زودتر تمامش كنيد تا خطر 

سرخوردن كمتر شود.
اگر رگ به رگ شدن اتفاق افتاد...

ــرى كمك هاى اوليه انجام  اگر چنين اتفاقى رخ داد، يك س
دهيد تا آسيب را درمان كنيد. اين آسيب نياز فورى به درمان 

ندارد و اقداماتى را مى توان براى تسكين عاليم انجام داد.
واكنش هاى پوستى

چرا اين اتفاق مى افتد؟
ــود دارد.  ــده در بازار وج ــاك كنن ــوينده و پ صدها ماده ش
متاسفانه برخى از اين محصوالت در تماس با پوست موجب 
ــايد به ظاهر بعضى از مواد  ــوند. ش بروز واكنش هايى مى ش
شوينده قوى، براى سابيدن خانه عالى باشند، اما مى توانند 

پوست شما را نيز بسابند!
پيشگيرى

حتما برچسب هشداردهنده روى محصول را بخوانيد. معموال 
راهنمايى هايى براى نحوه استفاده از محصول و اينكه اگر با 
پوستتان تماس پيدا كرد و چه بايد كنيد، وجود دارد. بعضى 

از محصوالت نياز به پوشيدن دستكش دارند.
براى جلوگيرى از بروز مشكالت تنفسى، هرگز مواد شوينده 
را با هم مخلوط نكنيد (مثال جرم گير با وايتكس) و محيطى 
كه در آن مشغول تميز كارى هستيد، حتما تهويه هوا داشته 

باشد.
ــيد اين مواد به پوستتان پاشيده نشود. البته  بايد مراقب باش
ــت. موادى  ــوالت هم مهم اس ــدارى از اين محص نحوه نگه
ــتى يا  ــوند، احتمال نش كه با حفاظ كامل نگهدارى نمى ش

ــت  ــه در اين صورت ممكن اس ــود دارد ك ــان وج ريختنش
ناخواسته با پوست تماس پيدا كنند.

اگر با پوست تماس پيدا كرد...
گاهى برخالف بهترين اقدامات محافظه كارانه، پوستتان با 
اين مواد تماس پيدا مى كند. اگر چنين چيزى رخ داد، فورا 
به برچسب راهنماى محصول نگاه كنيد. معموال توصيه مى 
ــوييد. اگر بعد از آبكشى  ــتتان را بش شود با آب فراوان پوس
فراوان، هنوز هم مشكلى بود، مى توانيد به درمانگاه مراجعه 

كنيد.
حساسيت چشمى

چرا چنين اتفاقى مى افتد؟
ــعى داريم با نگاه كردن دقيق،  معموال هنگام تميزكارى، س
ــطح مورد نظر پاك كنيم و با مواد  هر جرم و آلودگى را از س
شيميايى يا محلول هايى كار مى كنيم كه براى نابود كردن 
آلودگى ها طراحى شده اند. در اين صورت متاسفانه احتمال 
آسيب چشم ها زياد است. پاك كننده شما چه ژل باشد و چه 
مايع يا پودر، حتى با يك تماس ناچيز با چشم باعث آزردگى 
آن مى شود. چشم افرادى كه آلرژى دارند، در تماس با گرد 

و خاك هم آزرده مى شود.
پيشگيرى

ــت. معموال وقتى عجله داريم،  مراقبت و دقت، شرط اول اس
ــود. براى محافظت  احتمال بروز اين خطرات بيشتر مى ش
بيشتر از چشم ها مى توانيد از عينك هاى مخصوص استفاده 

ــتان باشد  ــدون تماس كنيد. حواس كه حتى ب
ــم با ماده  مستقيم چش

ــت  ــوينده، ممكن اس ش
ــى از اين ماده  گاز و بوى ناش

به چشم شما آسيب برساند.
ــا در  حتمــــ
ــه  ــى ك فضاي
ــه  ب ــغول  مش

ــتيد، تهويه  كار هس
ــيد، يعنى در و  هوا داشته باش

پنجره محل را باز بگذاريد 
ــن  ــا هواكش را روش و ي
كنيد. همچنين راهنماى 

ــول را خوب  مصرف محص
بخوانيد تا اگر آلرژى داريد، 

اقدامات پيشگيرانه را در 

ــودن هم مفيد  ــر در معرض گرد و خاك ب نظر بگيريد. كمت
است.

اگر چشم واكنش نشان داد...
ــق راهنماى محصول عمل  اگر چنين اتفاقى افتاد، ابتدا طب
ــتر محصوالت توصيه مى كنند چشم ها را با آب  كنيد. بيش
فراوان شست وشو دهيد، اما باز هم به برچسب خود محصول 
نگاه كنيد. اگر چشم هايتان در اثر گاز يا بوى مواد آزرده شد، 
آبكشى چشم ها معموال مفيد است. همچنين تهويه هوا و يا 
ترك محيط موثر است. اگر بعد از اين اقدامات، باز هم مشكل 

وجود داشت، به درمانگاه مراجعه كنيد.
خراش و بريدگى

چرا چنين اتفاقى مى افتد؟
بيشتر بريدگى ها در آشپزخانه رخ مى دهند. شستن ظروف 
ــت، مخصوصا هنگام شستن  معموال دليل اين بريدگى هاس
ــه اى و لغزنده اين خطر هميشه وجود  چاقو و ظروف شيش
ــود دارد، چون  ــن خطر وج ــگام گردگيرى هم اي دارد. هن

احتمال دارد اشياى شكستنى تصادفى بشكنند.
پيشگيرى

هنگام كار با اشياى تيز و برنده مواظب باشيد. هنگام شستن 
ظروف، چاقو را در آب پر از كف غوطه نريزيد، چون ديد خوبى 
ــوييد و يا فقط از  به داخل آب نداريد. چاقوها را جداگانه بش
ــتفاده از دستكش ظرفشويى هم  آب گرم استفاده كنيد. اس
براى پيشگيرى خوب است. مى توانيد از يك پد سر گير در 

ــتفاده كنيد تا احتمال كف سينك ظرفشويى  اس

شكستن ظروف را كمتر كنيد.
اگر بريدگى اتفاق افتاد...

خونسرديتان را حفظ كنيد. كمك هاى اوليه را به كار بگيريد 
ــمان كنيد. اگر بريدگى عميق بود و خون بند  و زخم را پانس

نمى آمد، به درمانگاه مراجعه كنيد.
مشكالت تنفسى

چرا چنين اتفاقى مى افتد؟
ــى هنگام تميزكارى ممكن است به چند  ــكالت تنفس مش
ــتفاده از حجم زياد مواد شيميايى  دليل رخ دهند. گاهى اس
مخصوصا براى آنهايى كه مشكالت تنفسى دارند، سبب بروز 
ــود، مثل افرادى كه آلرژى يا آسم دارند.  اين مشكل مى ش
ــى از اين مواد هم مى تواند، سبب واكنش در  گاز و بوى ناش

فرد شود.
پيشگيرى

براى جلوگيرى از بروز چنين مشكالتى بايد ميزان مناسبى 
ــتفاده كنيد، نه زياد. انجام كارهاى سخت  از اين مواد را اس
مانند ورزش كردن است؛ اگر عادت به ورزش شديد نداشته 
ــديد را هم نداريد. اگر مشكل  ــيد آمادگى كار كردن ش باش
تنفسى مانند آلرژى و آسم داريد، از مواد محرك دورى كنيد. 
ــتفاده كنيد تا در معرض گرد و  شايد بهتر باشد از ماسك اس

خاك نباشيد.
به جاى گردگيرى كه سبب پخش شدن ذرات گرد و خاك در 
هوا مى شود، سعى كنيد از جارو برقى استفاده كنيد تا خاك 
را جذب كند، و يا در مواردى ممكن است مجبور شويد يك 

سرى از كارها را به ديگران محول كنيد.
اگر مشكل تنفسى به وجود آمد...

ــتان ايجاد شد، منتظر نمانيد تا بدتر  اگر مشكلى براى تنفس
شود و فورا اقدامات الزم را انجام دهيد. علت 
ــى معموال تعيين كننده  ــكل تنفس بروز مش

اقداماتى است كه بايد انجام دهيد.
ــينيد، از اسپرى  ــد بنش ــت الزم باش ممكن اس
ــتفاده كنيد و يا دارو مصرف كنيد.  تنفسى اس
ــت.  ــه الزم اس ــردن محيط هميش ترك ك
ــه  ــورت ادام در ص
ــر  بهت ــكل،  مش
ــت به پزشك  اس

مراجعه كنيد.

محققان توصيه مى كنند؛

بهبود فشار خون و استقامت بدن با مصرف آب چغندر
محققان مى گويند؛

تاثير مصرف آووكادو در مقابله با كلسترول بد

آب برنج را دور نريزيد!

بيشتر از چشم ها مى توانيد از عينك هاى مخصوص استفاده 
ــتان باشد  ــدون تماس كنيد. حواس كه حتى ب
ــم با ماده  مستقيم چش

ــت  ــوينده، ممكن اس ش
ــى از اين ماده  گاز و بوى ناش

به چشم شما آسيب برساند.
ــا در  حتمــــ
ــه  ــى ك فضاي
ــه  ب ــغول  مش

ــتيد، تهويه  كار هس
ــيد، يعنى در و  هوا داشته باش

پنجره محل را باز بگذاريد 
ــن  ــا هواكش را روش و ي
كنيد. همچنين راهنماى 

ــول را خوب  مصرف محص
بخوانيد تا اگر آلرژى داريد، 

اقدامات پيشگيرانه را در 

براى پيشگيرى خوب است. مى توانيد از يك پد سر گير در 
ــتفاده كنيد تا احتمال كف سينك ظرفشويى  اس

هوا مى شود، سعى كنيد از جارو برقى استفاده كنيد تا خاك 
را جذب كند، و يا در مواردى ممكن است مجبور شويد يك 

سرى از كارها را به ديگران محول كنيد.
اگر مشكل تنفسى به وجود آمد...

ــتان ايجاد شد، منتظر نمانيد تا بدتر  اگر مشكلى براى تنفس
شود و فورا اقدامات الزم را انجام دهيد. علت 
ــى معموال تعيين كننده  ــكل تنفس بروز مش

اقداماتى است كه بايد انجام دهيد.
ــينيد، از اسپرى  ــد بنش ــت الزم باش ممكن اس
ــتفاده كنيد و يا دارو مصرف كنيد.  تنفسى اس
ــت.  ــه الزم اس ــردن محيط هميش ترك ك
ــه  ــورت ادام در ص
ــر  بهت ــكل،  مش
ــت به پزشك  اس

مراجعه كنيد.

5 آسيب بدنى خطرناك 
هنگام خانه تكانى
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حصر وراثت
12/30 خانم عشرت حیدری تهرانی دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست 
به کالسۀ 309/94شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی حیدری 
تهرانی بشناسنامه 41 در تاریخ 1394/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- بتول رحیم��ی تهرانی ش.ش 28 
)همس��ر متوفی( 2- رضا حیدری تهرانی ش.ش 36 و 3- حشمت اله حیدری تهرانی 
ش.ش 266 )فرزندان ذکور متوفی( و 4- عشرت حیدری تهرانی ش.ش 39 و 5- عزت 
حیدری تهرانی ش.ش 170 )فرزندان اناث متوفی( و به غیر از نامبردگان متوفی وارث 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:356 

شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران
حصر وراثت

12/31 خانم فرخنده الچینانی دارای شناسنامه ش��ماره 100 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 675/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد قربانی بشناسنامه 19 در تاریخ 94/7/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- علی قربانی به 
کدملی 5490032782 ت.ت 1371 )فرزند پسر( 2- سجاد قربانی به کدملی 5490067055 
ت.ت 1374 )فرزند پسر( 3- قاس��م قربانی به کدملی 5490160004 ت.ت 1382 )فرزند 
پسر( 4- ریحانه قربانی به کدملی 5490095997 ت.ت 1376 )فرزند دختر( 5- فرخنده 
الچینانی ش.ش 100 ت.ت 1353 )همسر( 6- ام لیال محبی کردسفلی ش.ش 343 ت.ت 
1315 )مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:358 

شورای حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت

12/32 آقای سید مهدی موسوی دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 353/94 شعبه اول حقوقی و حسبی ش��ورای حل اختالف تیران از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود 
موسوی بشناسنامه 69 در تاریخ 1394/11/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- س��ید محمد موسوی ش.ش 3 و 
2- سید علی موسوی ش.ش 3 و 3- سیدمهدی موسوی ش.ش 11 و 4- سید جعفر 
موس��وی ش.ش 7 به عنوان فرزندان ذکور متوفی و 5- عصمت موسوی ش.ش 5 و 
6- نصرت موسوی ش.ش 3 و 7- فاطمه موس��وی ش.ش 8 به عنوان فرزندان اناث 
متوفی و به غیر از نامبردگان متوف��ی وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:361 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای 

حل اختالف تیران 
ابالغ رای 

12/35 کالسه پرونده:94-363 شماره دادنامه:815-94/9/29 تاریخ رسیدگی: 94/9/24 
مرجع رس��یدگی: ش��عبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس رئیسی 
شهرضائی نشانی اصفهان – بلوار کشاورز – خ.کشاورزی – کوچه شهید استکی – 
بین ک5و4 – پ8 – ط3 خوانده: صمد سعیدی قلعه آقایی به نشانی مجهول المکان 
خواس��ته: مطالبه و حکم به محکومیت خوانده به لحاظ حفظ و نگهداری اس��باب و 
اثاثیه خوانده در عین مس��تاجره از تاریخ 92/10/19 تاکنون و تخلیه نهایی اسباب و 
اثاثیه بانضمام خسارات قانونی و هزینه کارشناس��ی و دادرسی. گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی عباس رئیسی شهرضائی به 
طرفیت صمد سعیدی قلعه آقایی به خواسته مطالبه اجرت المثل بابت حفظ و نگهداری 
اس��باب و اثاثیه خوانده در عین مس��تاجره نظر به اینکه خواهان طی دادخواس��ت 
تقدیمی و جلسه دادرسی اعالم داش��ت یکباب آپارتمان به خوانده اجاره داده که به 
لحاظ عدم پرداخت اجاره حکم بر تخلیه عین مس��تاجره صادر گردیده لیکن خوانده 
از تحویل گرفتن اس��باب و اثاثیه خودداری نموده که ناچارا اس��باب و اثاثیه خوانده 
تحویل خواهان شده و خوانده مجهول المکان می باشد با توجه به محتویات پرونده 
اعالم نظر کارشناس دادگستری که مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است شورا 
دعوای خواهان را وارد دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 33 میلیون ریال 
بابت اجرت المثل نگهداری اسباب و اثاثیه خوانده از تاریخ 92/10/19 لغایت 94/6/19 
و یکصد هزار تومان هزینه دستمزد کارشناس دادگس��تری و 37 هزار تومان هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم حقوقی اصفهان می 
باشد.م الف:32814 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
12/36 کالسه پرونده:94-674 شماره دادنامه:1144-94/6/31 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر نصوحی نشانی 22 بهمن – ساختمان 
آرمان – واحد5 خوانده: غالمرضا قیصری نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای اکبر نصوح��ی به طرفیت آق��ای غالمرضا قیصری به خواس��ته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 830327-94/3/23 به عهده بانک ملی 
ایران شعبه سعدی به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
255/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/3/23( تا تاریخ اجرای حکم درحق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پ��س از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:32810 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/37 کالسه پرونده:94-470 شماره دادنامه:848-94/8/14 تاریخ رسیدگی:94/9/30 
مرجع رسیدگی: ش��عبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: محسن سعیدی 
نشانی اصفهان – خ.آتشگاه – محله کوهانستان – کوی بهار – کوچه پاییزان – پالک 
سوم وکیل: محمود محسنی مفرد نشانی اصفهان – خ.آیت ا... طیب – مقابل سه راه 
میرداماد – مجتمع مهت��اب9- طبقه4- واحد27 خوانده: ابوالفضل جنیدی نش��انی 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال رسمی یکباب آپارتمان مسکونی پالک ثبتی 
31/7717 بخش 14 ثبت اصفهان بانضمام پارکینگ و انباری و کلیه متعلقات شرعی و 
قانونی مقوم به 50/000/000 ریال گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی محسن سعیدی با وکالت محمود محسنی مفرد به طرفیت ابوالفضل 
جنیدی به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمی یکباب آپارتمان پالک ثبتی 31/7717 

بخش 14 ثبت اصفهان بانضمام پارکینگ و انباری مقوم به 50 میلیون ریال با توجه به 
محتویات پرونده قولنامه 91/11/4 ارائه شده از سوی وکیل خواهان جوابیه استعالم 
ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان به شماره 1394/43/95591 مورخه 94/6/18 و اینکه 
خوانده مجهول المکان اعالم شده که علی رغم ابالغ و نشر آگهی روزنامه رسمی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده است لذا ش��ورا دعوای خواهان را وارد دانسته حکم بر 
الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یکباب آپارتمان 
پالک ثبتی 31/7717 بخش 14 ثبت اصفهان بانضمام انتقال پارکینگ و انباری به نام 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا میباش��د.م الف:32815 شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/38 کالس��ه پرون��ده اصل��ی:94-459 ش��ماره دادنام��ه:485-94/6/31 تاری��خ 
رس��یدگی:94/6/21 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 24 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
خواهان: اصغر کریمی دولت آبادی نشانی اصفهان – زینبیه – دارک – کوی طالب – 
پالک22 خوانده: احمدرضا مسکین مبارکه نشانی مجهول المکان خواسته: تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت دو میلیون ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی به تاریخ 94/6/21 شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 94-459 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده 
شورا با استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
ش��ورا: در خصوص دعوی اصغر کریمی دولت آبادی به طرفیت احمدرضا مسکین 
مبارکه به خواس��ته مطالبه مبلغ دو میلیون ریال موضوع یک فقره چک به ش��ماره 
529/105441 مورخه 88/10/21 به انضمام هزینه دادرس��ی و خسارات تاخیر تادیه 
با توجه ب��ه محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز 
و ثابت تشخیص داده و مس��تندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواسته 
مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررس��ید )88/10/21( تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان می باشد.م 

الف:32816 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/39 کالسه پرونده:940946 شماره دادنامه:1836-94/11/10 مرجع رسیدگی: شعبه 
پنجم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: حس��ین عبداللهی فرزند رمضانعلی 
نشانی اصفهان – چهارراه تختی – خ.مسجدس��ید – جنب بانک صادرات – کوچه 
حق شناس – مجتمع چاپ رضوی وکیل: محسن فاتحی نشانی خ.نیکبخت – مقابل 
ساختمان دادگس��تری – مجتمع ماکان5- ط.س��وم – واحد32 خوانده:حمیرا نظری 
مردخی فرزند رضا نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حسین عبداللهی به 
طرفیت خانم حمیرا نظری مردخی به خواسته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 861770 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )1390/2/25( تا 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان و هزینه های نش��ر آگهی صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:32817 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/40 شماره دادنامه:9409970353801745 شماره پرونده:9409980365301050 شماره 
بایگانی شعبه:941092 ش��اکی: آقای خداکرم جمش��یدی گهروئی فرزند شهریار به 
نشانی خانه اصفهان – فلکه فرخی – امید شرقی – ک.شهید شیرانی – بن.سنبل – 
پ30 متهم: آقای مهدی جمش��یدی فرزند خداکرم به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 
1- توهین به اش��خاص عادی 2- صدمه بدنی عمدی گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهامات آقای مهدی جمشیدی فرزند خداکرم دایر بر توهین 
و ایراد ضرب و جرح عمدی نظر به ش��کایت مطروحه و گواهی پزش��کی قانونی و 
اظهارات مطلعین و متواری بودن متهم اتهامات انتسابی را محرز و مسلم دانسته و 
در خصوص توهین مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 
حکم بر محکومیت متهم به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می نماید و 
در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی مستندا به مواد 462و709و714 قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1392 حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو درصد دیه 
کامل بابت کبودی چشم چپ در حق آقای خداکرم جمشیدی گهروئی صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
می باشد.م الف:32823 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(

ابالغ رای 
12/41 شماره دادنامه:9409970367500710 شماره پرونده:9209980359001840 شماره 
 بایگانی ش��عبه:940251 متهم: آقای س��یامک شیرانی به نش��انی متواری اتهام ها:

 1- نگهداری و مالکیت مواد مخ��در 19 گرم تفاله و 2 عدد پایپ 2- اس��تعمال مواد 
مخدر و دایر کردن مرکز استعمال دادگاه پس از بررس��ی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص اتهامهای آقای س��یامک شیرانی فرزند برات 
مجهول المکان و متواری دایر بر نگهداری نوزده گرم تفاله تریاک و دو عدد پایپ و دایر 
کردن مرکز جهت استعمال مواد مخدر با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله 
و گزارش مرجع انتظامی مربوطه و مفاد قرار مجرمیت و مفاد کیفرخواست صادره از 
دادسرای انقالب اصفهان و مجهول المکان و متواری بودن متهم موصوف و نشر آگهی 
در این خصوص و عدم حضور متهم پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 
به استناد مواد 1و5و14و20 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر وی را به پرداخت 
مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و به تحمل 42 ضربه شالق تعزیری 
بابت تفاله تریاک و به پرداخت مبلغ شش��صد هزار ریال جزای نقدی بابت پایپها و 
به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی و به تحمل 60 ضربه شالق تعزیری و به 
تحمل دو سال حبس تعزیری بابت پاتوق و به ضبط موادمخدر و آالت مکشوفه نیز 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشد و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.م الف:32824 

شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/42 ش��ماره دادنام��ه:9409970354201647 ش��ماره پرون��ده:9409980365500693 
شماره بایگانی شعبه:941026 ش��اکی: خانم زینب حس��ینی فرزند کبیر به نشانی 

خ.زینبیه – خ.عمام سامانی – ک.یاس – ک.حکمت- پ26 متهم: آقای بهنام موسوی 
 به نش��انی مجهول المکان اتهام: تهدید گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و 
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای مینمای��د. رای دادگاه: در خصوص اتهام بهنام 
موس��وی ش��هرت قربانی )نظر به عدم حضور مش��خصات بیش��تری از وی ارائه 
ننموده است( دائر بر تهدید نسبت به ش��اکی زینب حسینی فرزند سید کریم نظر به 
محتویات پرونده کیفرخواست دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان شکایت شاکی 
خصوصی گواهی گواهان عدم حضور متهم جهت دف��اع علیرغم ابالغ های مکرر و 
سایر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق 
محرز تشخیص فلذا مستندا به ماده 669 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 
یکس��ال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.م الف:32825 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)116 جزایی سابق(
ابالغ رای 

12/43 شماره دادنامه:9409970353601564 شماره پرونده:9409980358400159 شماره 
بایگانی شعبه:940916 شاکی: آقای محسن رحیم نژاد فرزند غالمرضا با وکالت آقای 
اسماعیل رفیعی فرزند علی اصغر به نشانی اصفهان –خیابان شیخ صدوق شمالی 
– نبش خیابان کاخ شرقی – ساختمان وکال – طبقه اول – واحد یک متهم: آقای بهرام 
ستونه فرزند مظفر نشانی شهرستان اصفهان – خ.نظرشرقی – ک.مهرگان – پ85 
اتهام ها: 1- جعل 2- کالهبرداری گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای بهرام س��تونه دائر بر جعل و کالهبرداری به می��زان 358/000/000 ریال 
حسب شکایت آقای محسن رحیم نژاد با وکالت آقای اسماعیل رفیعی بدین توضیح 
که ش��اکی مدعی می باش��د متهم با جعل یک فقره چک با مراجعه به بانک اقدام به 
برداشت مبلغ فوق نموده دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه نحوه پرداخت وجه 
تحصیل مال نامشروع بوده نه کالهبرداری با تغییر عنوان کیفرخواست از کالهبرداری 
به تحصیل مال نامشروع بزه انتس��ابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 525 ق.م.ا 
مصوب 75 وماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری متهم 
بابت اتهام حبس به تحمل ده سال حبس و از حیث تحصیل مال نامشروع به تحمل 
دو س��ال حبس و رد مال به مبلغ 358/000/000 ریال در حق شاکی و به همین میزان 
جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد که در راس��تای ماده 134 ق.م.ا 
مصوب 92 مجازات اشد قابل اجرا می باش��د رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
 پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر استان می باشد.م الف:32843 

شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)110 جزایی سابق(
ابالغ رای 

12/44 پرونده کالسه:85/92/د اصل49 ش��ماره دادنامه:60/49/94-94/10/12 مرجع 
رسیدگی کننده: ش��عبه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان خواهان: قدرت 
اله احمدی با وکالت مریم مظاهری ساکن اصفهان – سه راه حکیم نظامی – به سمت 
فلکه ارتش –نبش کوچه35 خوان��دگان: 1- مجتمع اقتصادی کمیت��ه امداد امام)ره( 
نشانی اصفهان – س��ی و س��ه پل – اول خیابان چهارباغ باال – مرکزتجاری اداری 
کوثر – پالک827، 2- حسین فوالدوند نشانی مجهول المکان خواسته: اعتراض ثالث 
نسبت به دادنامه شماره 225-75/2/21 صادره از دادگاه ویژه اصل 49استان لرستان 
به تاریخ 94/10/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ویژه دادگاه اصل 49 ق.ا.ا اصفهان 
به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالس��ه 85/92 تحت نظر است با 
عنایت به جمیع محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای دادگاه:در خصوص دعوی آقای قدرت ال��ه احمدی با وکالت خانم 
مریم مظاهری به طرفیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام)ره( و حسین فوالدوند به 
خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 225 مورخ 75/2/31 صادره از دادگاه 
ویژه اصل 49 استان لرستان و تعیین حقوق زارعانه بدین توضیح که خواهان اظهار 
داشته: پس از پیروزی انقالب اسالمی و مصادره اموال خانواده فوالدوندها و با عنایت 
به تصرفات زارعانه وی در پالکهای 3و1379 فرعی از 30 اصلی کمیته امداد که محکوم 
له رای مصادره بوده اراضی تصرفی را با تنظیم قرارداد فروش تحت پالک ثبتی 1379 
فرعی به موکل فروخته است لکن بعدها خواهان متوجه شده قسمتی از سند تنظیمی 
مربوط به خانه های اشخاص حقیقی و پل هوایی و راه آهن است دال از آنجا که خرید 
ملک توسط خواهان ناظر به تصرفات زارعانه بوده لذا درخواست صدور حکم بر این 
مبنا نموده اس��ت علیهذا از آنجا که دادخواس��ت خواهان به طرفیت خوانده )مجتمع 
اقتصادی کمیته امداد( به خواسته اثبات مالکیت و الزام به انتقال سند رسمی زمین 
متنازع فیه به داللت دادنامه شماره 900310 مورخ 90/5/15 صادره از شعبه دوم دادگاه 
حقوقی ازنا مسموع و وارد شناخته نشده و این دادنامه به داللت دادنامه شماره 900903 
مورخ 90/8/1 به تایید شعبه س��وم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان رسیده است و 
نظر به اینکه دعوی خواهان علیه خوانده به خواسته تقاضای اعالم ابطال قسمتی از 
سند رسمی 30/1379 و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مبیع مورد معامله براساس 
تصرفات به داللت دادنامه شماره 48/49/92 مورخ 92/6/30 صادره از دادگاه اصل 49 
اصفهان به علت شمول اعتبار امر مختومه رد شده اس��ت و این رای بداللت دادنامه 
شماره 484 مورخ 94/5/7 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و 
قطعی شده است و نظر به اینکه مبنای ادعای خواهان و اختالف مورد نظر وی قرارداد 
مورخ 1387/12/25 فیمابین وی و خوانده ردیف اول است که در بند 10/2و10/3 از ماده 
ده آن و نیز ماده یازده آن تعیین تکلیف راجع به وضعی��ت مورد معامله و اختالفات 
احتمالی حادث شده اس��ت و بداللت رای مصادره شماره 225 مورخ 75/2/31 دادگاه 
اصل 49 لرستان و نتیجه استعالم ثبتی شماره 12461 مورخ 92/12/25 و اذعان خود 
خواهان مبتنی بر انعقاد قرارداد واگذاری با خوانده و حتی اخذ س��ند مالکیت اراضی 
خریداری شده از خوانده دیگر جایی برای اعتراض ثالث به رای مصادره اساسا باقی 
نمی ماند و مطالبه حقوق زارعانه نیز مستفاد از جوابیه مقام عظمای والیت به استفتاء 
شماره 9184 مورخ 1377/10/6 شرعا ثابت نبوده و قابلیت مطالبه نداشته و معیار قابل 
دفاعی برای تعیین و قیمت گذاری آن وجود ندارد و هماهنگونه که کارشناس رسمی 
نیز در نظریه خویش صراحتا چنین آورده»... در خصوص قسمتی از پالک 30/3 به 
مساحت 17370 مترمربع که مورد خواسته خواهان جهت تعیین حقوق زارعانه میباشد 
و مالکیت آن متعلق به مجتمع اقتصادی کمیته امداد است ...« علیهذا آنچه که خواهان 
در قالب حقوق زارعانه مدعی است اساس��ا چنانچه اقدامی در اراضی مزبور نموده 
باشد بهره آن را نیز برده اس��ت. در حالی که مالکیتی برایش متصور نبوده فلذا پس 
از احراز عدم مالکیتش دیگر حقی به عنوان زارعانه چه مبنائی میتواند داشته باشد. 
النهایه به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 آن حقی برای خواهان 
ثابت تش��خیص نداده و حکم به بی حقی وی صادر و اعالم م��ی دارد رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.م الف:32845 شعبه ویژه اصل 49 قانون اساسی اصفهان
ابالغ رای 

12/45 شماره دادنامه:9409970352401989 شماره پرونده:9409980352400289 شماره 
بایگانی شعبه:940321 خواهان: موسس��ه مالی و اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی 
آقای محمدحس��ین نظری با وکالت خانم افس��انه ن��وری فرزند اصغر به نش��انی 
اصفهان – خیابان مطهری غربی – حدفاصل پل فلزی و پل شیری – جنب شیرینی 
پانته آ- ساختمان آدینه – طبقه سوم خواندگان: 1- خانم آسیه امیدیان فرزند اصغر 
به نشانی اصفهان – خیابان چهارباغ پایین- خیابان جامی – کوی ابونعیم – پالک26، 
2- آقای مرتضی امیدیان نش��انی اصفهان – خ.چهارباغ پایی��ن – خ.جامی – کوی 
ابونعیم – پ26، 3- آقای محمد سعادتیون نش��انی مجهول المکان خواسته ها: 1- 
مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک دادگاه 
با اعالم ختم رسیدگی به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوای خانم افسانه نوری به وکالت از موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه 
به طرفیت 1- آسیه امیدیان فرزند اصغر 2- مرتضی امیدیان 3- محمد سعادتیون 
فرزند جواد به خواسته مطالبه سیصد و شصت میلیون ریال وجه بخشی از یک فقره 

چک به شماره 312441/19 به سررس��ید 1393/12/9 نظر به مالحظه تصویر چک و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اش��تغال ذمه خواندگان می نماید 
و نظر به اینکه خواندگان علیرغم دعوت قانونی در جلس��ه حضور نیافته دفاعی به 
عمل نیاورده اند دادگاه مستندا به مواد 310و313و314و249 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان 
را متضامنا به پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و متناصفا 
به پرداخت 21/240/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید 
ضمنا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک 
مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به احتساب و متساویا از خواندگان 
وصول و به خواهان ایصال نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.م الف:32850 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/46 ش��ماره دادنام��ه:9409970352401547 ش��ماره پرون��ده:9409980352400257 
شماره بایگانی شعبه:940288 خواهان: آقای حسین نظیفی فرزند نعمت اله نشانی 
اصفهان – خ.معراج – کوی شریعتی – نبش کوی شقایق – پ202 خوانده:آقای ابراهیم 
صادقی فرزند کاکاخان نشانی اصفهان – خ.امام خمینی – دهنو – ک.بعثت – پ10 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه چک دادگاه با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوای حسین نظیفی فرزند نعمت ا... به طرفیت ابراهیم صادقی 
فرزند کاکاخان به خواسته مطالبه هشتاد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
2551449 به سررسید 94/3/15 به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به 
مالحظه تصویر چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت بر اشتغال ذمه 
خواندگان می نماید و نظر به اینکه خوانده دعوی در جلسه حضور نیافته دفاعی به 
عمل نیاورده اند دادگاه مس��تندا به مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت 2/905/000 ریال بابت خسارات 
دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا واحد اجرای احکام مکلف اس��ت 
خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی و از تاریخ سررسید لغایت 
وصول محکوم به احتساب و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.م الف:32857 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

12/47 شماره دادنامه:9409970352401543 شماره پرونده:9409980352400473 شماره 
بایگانی شعبه:940529 خواهان: آقای اصغر عشاقی فرزند محمد به نشانی اصفهان – 
اتوبان چمران – نبش خیابان فروردین – باطری فروشی ابتکار – کدپستی8149944137 
خوانده: آقای فره��اد ایروانی فرزند غالمعلی نش��انی مجهول المکان خواس��ته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرس��ی 2- تامین خواسته 3- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
4- مطالبه وجه رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای اصغر عشاقی فرزند محمد 
به طرفیت آقای فرهاد ایروانی فرزند غالمعلی به خواس��ته مطالبه هش��تاد و هشت 
میلیون و هفتصد هزار ریال به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه خواهان 
توضیح داده اس��ت که وی ضامن خوانده در تس��هیالت اعطایی از سوی بانک مهر 
اقتصاد بوده و پس از محکومیت طی دادنامه ش��ماره 9309970350201006 صادره از 
شعبه دوم حقوقی وی مبلغ موضوع خواسته را طی 2 فیش واریز نموده است و نظر 
به عدم حضور خوانده و عدم ایراد دفاع توسط وی دادگاه مستندا به مواد 314و249 
قانون تجارت و مواد 519و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت هشتاد 
و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 3/232/000 ریال 
بابت خسارات دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا واحد اجرای احکام 
مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 94/5/19 
لغایت وصول محکوم به محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
 آن و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

م الف:32862 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/48 شماره دادنامه:9409970350301482 شماره پرونده:9409980350300723 شماره 
بایگانی ش��عبه:940820 خواهان: آق��ای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به نش��انی 
اصفهان – حکیم – بازار قلندرها – جنب سرای ستوده – پخش پوشاک آسیا کدپستی 
8196975753 تلفن همراه09131114313 خوانده: آقای حمیدرضا عبدالهی به نش��انی 
مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرس��ی 3- مطالبه وجه چک گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به طرفیت آقای حمیدرضا 
عبدالهی دائر بر مطالبه مبلغ 109/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 083583 
مورخ 93/4/27 و 083590 مورخ 93/4/27 عهده بانک صادرات با احتس��اب خسارات 
دادرسی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقای اصل 
چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه 
خوانده دفاع و ایرادی به عمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی خوانده را به 
پرداخت مبلغ 109/00/000 ریال بابت اصل بانضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 3/620/000 ری��ال به عنوان هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید خواهانها مکلف هس��تند زمان 
اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند رای صادره نسبت به خوانده غیابی 
بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل 
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.م الف:32873 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/49 شماره دادنامه:9409970351202025 شماره پرونده:9409980351200706 شماره 
بایگانی ش��عبه:940793 خواهان: آقای زریر بخش��ی فرزند میرزاقلی با وکالت آقای 
محمدتقی علی زاده اقدم فرزند هادی به نشانی اصفهان – میدان انقالب – جنب دفتر 
راه آهن – ساختمان امین – ط3- شماره42 خوانده: خانم مریم عابدی جزینی فرزند 
علی به نشانی مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- تامین خواسته رای دادگاه: به خواسته 
مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه چک شماره 1322899 مورخ 92/10/2 به عهده 
بانک ملی شعبه سعدی اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باش��د 
اقامه و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/810/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.م الف:32889 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان



خبرخبر

 معاون راهداری س��ازمان حمل ونقل جاده ای کش��ور گفت: اصفهان 
هم��واره الگوی��ی در ارای��ه طرح های جدی��د راهس��ازی و راهداری 
 ب��وده و بیش��ترین طرح های ن��و در کش��ور از این اس��تان نش��أت 

می گیرد.
عبدالهاشم حسن نیا در بازدید از پروژه های راهسازی و راهداری استان 
اصفهان اظهار داشت: اصفهان در زمینه رعایت اصول ایمنی در جاده 
به عنوان یک الگو در کشور و نیز در زمینه طرح های نوین راهسازی و 

راهداری مطرح بوده است.
وی با بیان اینک��ه ایمنی راه اولین هدف در حمل و نقل اس��ت، اعالم 
کرد: با وجود مش��کالت متعدد در ح��وزه راهداری و نب��ود امکانات 
مکفی الزم اس��ت تا مدیران برای حل مش��کالت گام برداش��ته و تا 
 حد ت��وان تمامی مس��ایل مربوط به ح��وزه راهس��ازی و راهداری را 

مرتفع کنند.
معاون راهداری سازمان حمل ونقل جاده ای کشور گفت: با گسترش 
زیرساخت ها و با پتانسیل باالیی که در اصفهان وجود دارد الزم است 
از امکانات موجود بیشترین اس��تفاده برای ایجاد ایمنی در محورهای 

استان انجام پذیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در این جلسه بیان داشت: 
اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در مرکز و به عنوان 
چهارراه حمل و نقل کش��ور بیش��ترین حجم بار و مس��افر را به خود 
 اختصاص داده که در راستای نگهداری و تعمیر و مرمت و ایمنی شبکه

 ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتری این اس��تان، اعتبارات وی��ژه ای مورد نیاز 
است.

حجت اهلل غالمی با ارایه گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در استان 
اصفهان در حوزه راه، مسکن و شهرس��ازی، استان را با توجه به حجم 
باالی ترافیک در محورهای ش��ریانی آبستن حوادث ناگواری دانست 
و اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در این خصوص و با رفع 
نقاط پرتصادف و انجام اقدامات ایمنی امید است با همکاری و همیاری 

رانندگان شاهد کاهش تصادفات در استان باشیم.

رییس اداره کل ثبت احوال اس��تان اصفهان گفت: هیچ کس به دلیل 
نداشتن شناسنامه نباید از حضور در حماس��ه ملی انتخابات محروم 
شود. تورج حاجی رحیمیان افزود: به همین دلیل ادارات ثبت احوال 
اس��تان تا پایان زمان رای گیری به ش��هروندان، خدمات سجلی ارایه 

خواهند داد.
وی اضافه کرد: ادارات و نمایندگی های ثبت احوال در سراسر استان 
پهناور اصفهان روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در دو نوبت صبح 

و عصر آماده ارایه خدمات سجلی به شهروندان هستند.
وی با بیان اینکه حفظ و حراست از اس��ناد هویتی از اولویت های این 
اداره اس��ت، در عین حال تاکید کرد: تالش می کنیم ارایه خدمات به 
مناس��بت حضور پرش��ور مردم در انتخابات در اس��رع وقت با رعایت 
مس��ایل امنیتی انجام و از بهره برداری افراد فرصت طلب جلوگیری 

شود.
وی اضافه کرد: هماهنگی الزم با اداره کل پست و دفاتر پیشخوان در 
اصفهان برای ارایه خدمات مربوط به ثبت احوال در روزهای پنجشنبه 
و جمعه انجام شده است و این دفاتر نیز روزهای یاد شده ادارات ثبت 

احوال را برای ارایه خدمات به شهروندان یاری می کنند. 
حاجی رحیمیان در ادامه با اش��اره به اینکه اعتبار کارت های ملی تا 
پایان 9۵ تمدید شده است، افزود: ش��هروندانی که اعتبار کارت ملی 
آنها پایان یافته است برای حضور در انتخابات نیازی به دریافت کارت 

جدید و مراجعه به ادارات ثبت احوال ندارند.
وی با اشاره به اقدامات اداره ثبت احوال برای تسریع در ارایه خدمات 
سجلی به ش��هروندان گفت: کس��انی که حائز ش��رایط الزم دریافت 
شناسنامه یا کارت ملی باشند کمتر از نیم ساعت تاییدیه شماره ملی 

و شناسنامه خود را دریافت می کنند.
جمعیت اس��تان اصفهان پنج میلیون و 36۵ هزار و 4۵۰ نفر است که 
از این تعداد، س��ه میلیون و 8۵6 هزار و ۱8۵ نفر واجد ش��رایط رای 

دادن هستند. 
انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری در استان 
اصفهان روز جمعه هفته جاری در ۱۵ حوزه انتخابی اصلی و 3۵ حوزه 

انتخابی فرعی همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.
تعداد نمایندگان منتخب اس��تان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
2۰ نفر با احتساب یک نفر هموطن مسیحی ارامنه جنوب است و شمار 

نمایندگان این استان در مجلس خبرگان پنج نفر است.
بر اساس اعالم ستاد انتخابات استان اصفهان 432 نامزد برای کسب 
2۰ کرسی نمایندگی این استان در مجلس شورای اسالمی در انتخابات 

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی به رقابت می پردازند.
همچنین ۱2 نامزد در اس��تان اصفهان در انتخاب��ات پنجمین دوره 

مجلس خبرگان رهبری حضور دارند.

معاون راهداری سازمان حمل و نقل جاده ای کشور:

طرح های جدید راهسازی کشور از 
اصفهان نشأت می گیرد

رییس ثبت احوال اصفهان: 

نداشتن شناسنامه 
نباید مانع رای دادن مردم شود

حضور منسجم اصولگرایان از تفاوت های انتخابات دهمین 
 دوره مجلس ش��ورای اس��المی با دیگر دوره ها محسوب 
می شود، این درحالی است که رقابت های انتخاباتی رفته 

رفته در اصفهان داغ تر می شود.
طلیعه انتخابات هفتم اسفندماه در راه است و گوشه گوشه 
شهرهای استان های مختلف کشورمان از فضای همدلی 
در کنار رقابت های انتخاباتی سرش��ار است و شاید همین 
رقابت های دوس��تانه اس��ت که هیجان و نشاط روزشمار 

معکوس انتخاباتی را بر چهره شهر رقم زده است.
رقاب��ت در حوزه های انتخاباتی شهرس��تان های مختلف 
اصفهان نیز بسته به کوچک و بزرگ بودن شهرها و تعداد 
کاندیداهای��ی که ب��رای صندلی های خانه مل��ت رقابت 

می کنند متفاوت و دیگرگونه است.
بدین ترتیب در حالی که در استان، 499 نفر برای مجلس 
شورای اسالمی تأیید صالحیت شده اند و برای هر کرسی 
در اصفهان 22 نامزد با یکدیگر ب��ه رقابت می پردازند، در 
شهرستان اصفهان ۱6۷ نفر در صحنه رقابت برای حضور 
در مجلس شورای اسالمی تبلیغات خود را آغاز کرده اند که 

از این تعداد ۱۷ نفر خانم و ۱۵۰ نفر آقا هستند.
برای هر کرسی مجلس در اس�تان اصفهان ۲۳ نفر 

رقابت می کنند
اما رقاب��ت در ۱۵ حوزه انتخاباتی اصفه��ان برای مجلس 
ش��ورای اس��المی نیز با روند متفاوتی به نس��بت تعداد 
کاندیداها پی��ش م��ی رود،در شهرس��تان اصفهان ۱6۷ 
نفر برای پنج کرس��ی مجلس شورای اس��المی به رقابت 

می پردازند.

شهرستان فریدن ش��امل حوزه انتخابیه شهرستان های 
فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین و میان دشت است 
و بنا بر اعالم فرمانداری فریدن ۱8 نفر در شهرستان فریدن 
برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی رقابت 

می کنند.
در حوزه انتخاباتی شهرضا 2۰ کاندیدا در دو حوزه انتخابیه 
شهرضا و دهاقان برای یک کرسی مجلس شورای اسالمی 

با هم رقابت می کنند.
در بقی��ه شهرس��تان های اصفه��ان نیز وضعی��ت رقابت 
کاندیداهای مجلس شورای اسالمی برای یک صندلی در 

مجلس شورای اسالمی به شرح زیر است:
در اردستان ۱۵ کاندیدا، خمینی ش��هر ۱4، سمیرم ۱3، 
شاهین ش��هر، میمه و برخوار 2۷، فالورجان ۱4، کاشان 
و آران و بیدگل 26، گلپایگان و خوانس��ار ۱9، لنجان 2۵، 
مبارکه ۱4، نایین و خوروبیابان��ک ۱4، نجف آباد، تیران و 
کرون ۱3، نطن��ز، بادرود قمصر 3۰ نف��ر و ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران با 3 کاندیدا برای تصاحب یک کرس��ی در 

مجلس شورای اسالمی رقابت می کنند.
ورود نام برخی کاندیداها در چند لیست انتخاباتی 

در فضای رقابتی انتخابات
فضای رقابتی باعث شده است که نام برخی کاندیداهای 
مجمع اصولگرای��ان در دیگر لیس��ت های انتخاباتی نیز 
وارد شود که سخنگوی این مجمع ضمن اعالم اینکه این 
پنج نفر به لیست مجمع وفادار هس��تند این کار را امری 
غیراخالق��ی و غیرقانونی در فضای رقابتی ب��رای ورود به 
خانه ملت برشمرده است و از طرح شکایت در فرمانداری 

اصفهان سخن به میان آورده است.
همچنین گرچه نام چندین نفر از افراد مورد حمایت جامعه 
مدرسین در لیست مورد حمایت اصالح طلبان نیز به چشم 
خورده اس��ت، این افراد اع��الم کردند ک��ه از این موضوع 
اطالعی ندارند و تنها خود را در لیست مورد حمایت جامعه 

مدرسین می دانند.
تفاوت فضای رقابتی دهمین دوره مجلس ش�ورای 

اسالمی با دوره های قبلی
اما فضای رقابتی برای دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
با دوره های قبلی تفاوت های اساسی دارد که از مهم ترین 
این تفاوت ها را اتح��اد خوب اصولگرای��ان در دوره فعلی 
می توان ارزیابی کرد؛ چرا که دوره های قبلی اصولگرایان 
بیشتر به شکل مستقل با دیگر کاندیدها رقابت می کردند و 
نتوانستند ائتالف یگانه ای تشکیل دهند. گرچه در این دوره 
نیز برخی اصولگرایان راه خود را جدا کرده اند، اما از چندماه 
پیش مجمع اصولگرایان استان اصفهان به پیشنهاد آیات 
عظام و جمعی از افراد با سابقه اصولگرای اصفهان تشکیل 
شده است که نشان از عزم جدی اصولگرایان در این دوره 
از مجل��س دارد. بدین ترتیب مجم��ع اصولگرایان در این 
دوره لیست پنج نفره ای پیش��نهاد داده است که تاکنون 
اصولگرایان به این لیست وفادار بوده و برخی کاندیداهای 
مستقل اصولگرایی نیز با اعالم وفاداری به فهرست مجمع 

از حضور در انتخابات صرف نظر کرده اند.
اتح�اد خ�وب اصولگرای�ان و حض�ور پ�ر رنگ تر 

اصالح طلبان نسبت به دوره های قبل
گرچه تعدادی کاندیدا به شکل مستقل و تعدادی نیز در 
لیس��تی جدا از مجمع برای رقاب��ت در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی اعالم حضور کرده اند، اما با توجه به فضای 
رقابتی شدید بدون توجه به تشکیل یک ائتالف واحد در 
دوره های قبلی مجلس شورای اس��المی، به نظر می رسد 
امس��ال اتحاد خوبی میان اصولگرای��ان اصفهان همانند 

بسیاری از نقاط کشور ایجاد شده است.
اما حضور پر رنگ تر اصالح طلبان برای رقابت در راستای 
پر کردن صندلی های مجلس شورای اسالمی و برگزاری 
جلسات متعدد در دانشگاه ها و دیگر نقاط شهر را می توان 
از دیگر تفاوت های فضای رقابتی انتخابات امسال با ادوار 
گذشته برشمرد؛ امس��ال ائتالف اصالح طلبان نیز لیست 
واحد پنج نفره ای ارایه کرد که گرچه دارای تغییراتی نیز 
بود، اما نشان از عزم اصالح طلبان برای حضور پر رنگ تر در 
انتخابات امسال دارد.البته این نکته نیز قابل ذکر است که 
اصالح طلبان کمی دیرتر نسبت به دیگر احزاب و درست 
در آستانه آغاز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی امسال اقدام به 

معرفی کاندیداهای خود کردند.
در روزهای اخیر ائتالف هایی مانند همدالن هم درد با مردم، 
ائتالف سفید و مواردی دیگر نیز اظهار وجود کردند .گرچه 
این احزاب در رقاب��ت میان اصالح طلب��ان و اصولگرایان 

احزاب و گروه های مستقل کمتر به چشم می آیند.
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در سال آینده؛

 تردد تاکسی های فرسوده 
در سطح شهر ممنوع می شود

»آی الو اصفهان« 
در می�دان نقش جه�ان

مرتضی مبلغ از فعاالن سیاسی اصالح طلب:

حضور هوشمندانه در انتخابات زمینه ساز توسعه کشور است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هرداری اصفهان گفت: در سال آینده از 
تردد تاکسی های فرسوده در سطح شهر جلوگیری می شود.

حس��ین جعفري اظهار کرد: بیش از هزار مالک خودروی فرسوده در طرح 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی ثبت نام کرده اند. وی افزود: مالکان خودروهایی 
که موفق به ثبت نام نش��ده اند نیز م��ی تواند تا پایان س��ال جهت تعیین 
وضعیت تاکسی فرسوده 
خود اق��دام به ثب��ت نام 
کند. مدیرعامل س��ازمان 
تاکس��یرانی ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه 
در س��ال آین��ده از تردد 
تاکس��ی های فرسوده در 
 س��طح ش��هر جلوگیری 
می ش��ود، اف��زود: طبق 
ش��ده  تعیی��ن  زم��ان 
واگذاری خودروها از نیمه 
دوم اسفند ماه سال جاری 
تا 2۵ ش��هریور ماه س��ال 

آینده اجرا خواهد شد.

زنجیره انسانی »اصفهان دوستت داریم« در میدان نقش جهان اصفهان 
همزمان با روز جهانی راهنمای تور، تشکیل ش��د.  این زنجیره انسانی به 
ش��کل I Love Isfahan بود که برای قدردانی از میزبان نهمین دوره 
گردهمایی راهنمایان سراس��ر کش��ور در میان میدان نقش جهان نقش 
بست. برای به تصویر کش��یدن نماد »عش��ق« در این زنجیره از گل های 
مصنوعی استفاده ش��د، هزینه این گل ها صرف ایتام می شود و گل ها نیز 

برای استفاده دوباره بازگردانده خواهد شد.
ش��رکت کنندگان در تش��کیل این زنجیره، با سر دادن س��رود ای ایران، 
این مراس��م را که از س��وی برخی گردش��گران خارجی حاضر در میدان 

نقش جهان، مورد توجه 
قرار گرفته بود، به پایان 
بردن��د. نهمین جش��ن 
راهنمایان گردش��گری 
ای��ران ک��ه در اصفهان 
آغاز شده اس��ت، امروز 
پایان م��ی یابد. همزمان 
با این جشن، کارگاه های 
آموزش��ی ب��رای آگاهی 

راهنمایان برگزار شد.

مرتضی مبلغ از فعاالن سیاس��ی اصالح طلب گفت: هرجا که مردم با 
هوش��مندی و مس��ئولیت پذیری در انتخابات حاضر شوند کشور در 

مسیر پیشرفت و توسعه قرار می گیرد.
مبلغ افزود: نمونه بارز این موض��وع در دولت اصالحات بود که حضور 
هوش��مندانه و مس��ئولیت پذیرانه مردم در صحنه باعث پیشرفت و 

توسعه کشور شد. 
وی رای مردم را مشخص ترین مرز بین استبداد و آزادی خواند و گفت: 

انتخابات اساسی ترین تفاوت دموکراسی با سایر حکومت هاست. 
مبلغ با بیان اینکه دو ش��اخصه اصلی انتخابات، آزادی و عدالت است 
افزود: عدال��ت در انتخابات تس��اوی امکانات و تس��هیالت برای همه 

نامزدها جهت شرکت و تبلیغات است. 
وی تصریح کرد: برای آنکه دموکراسی کارآمد باشد، ضمن مشارکت 

آحاد مردم به پشتوانه هایی نیز نیاز داریم. 
این فعال سیاسی ادامه داد: دموکراسی همراه با تخریب جز باز تولید 

ضد دموکراسی، نخواهد بود. 
وی با بیان اینکه ما امروز در نیمه راه رسیدن به دموکراسی کامل قرار 
داریم گفت: الزمه چرخش قدرت که باید آرام و بدون تنش اتفاق افتد، 

سرسپردن به رای مردم است. 
به گفته وی در ابتدای انقالب اسالمی، زمانی که امام راحل )ره( بحث 
جمهوری را مطرح کرد، برخی گفتند در اسالم جمهوری نداریم و بر 

قرائت خودشان از اس��الم اصرار ورزیدند که این قرائت شبه خالفت و 
مخالف دموکراسی بود و این گروه هنوز هم در کشور حضور دارند و در 
این س��ال ها به دنبال اعمال نظرات خود بوده و رای مردم را وبالی بر 

تفکرات خود می دانند.
مبلغ ادامه داد: چالش بین این دو قرائت هرچه جلوتر رفته ایم بیشتر 

شده است. 
وی با تاکید بر اینک��ه قرائت امام و انقالبیون از اس��الم مبنی بر رای و 
نظر مردم و در چارچوب احکام اسالمی بود تصریح کرد: هر زمان که از 
رای و حضور مردم غفلت کردیم افرادی بر سر کار آمدند که ادعایشان 
گوش فلک را کر می کرد و خود را ارزشمدار می خواندند، اما بی کفایت 
و ناالیق بودند. به گفته وی در سال های گذشته شاهد بودیم که دولتی 
که بیش��ترین ش��عار را در زمینه پاک بودن مالی می داد و سایرین را 
محکوم به باندی بودن و مافیا بازی می کرد، بیش��ترین میزان فساد و 

اختالس مالی را داشت.
مبلغ همچنین تاکید کرد: نامزدهای شرکت کننده باید توسط جناح 
خود به صورت اصولی و کارشناسی شده معرفی شوند تا مطمئن باشند 
در نهایت افرادی به صحن مجلس راه می یابند که لیاقت و توانمندی 

الزم را دارند.
وی اظهار امیدواری کرد که با عدم اهمال مردم و ش��رکت مسئوالنه 

آنها در انتخابات، شاهد مجلسی کارآمد و در شان ملت ایران باشیم.

فریدون الهیاری همزمان با باز ش��دن آب به روی زاینده رود گفت: حال 
سی وسه پل بد نیست و بهتر شده است. برای ترک ها و حل مشکالت آن 

نیز برنامه ریزی می کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان در نشست 
خبری نهمین گردهمایی راهنمایان سراسر کش��ور، در پاسخ به سوالی 
درباره خروج دستگاه حفر تونل مترو که به پایه های سی وسه پل رسیده 
بود، توضیح داد: آن زمان بحث های زیادی درباره مترو مطرح شد،دستگاه 

حفر تونل هم اکنون خارج شده و مسیر باز است.
وی با اشاره به تعدد پل های تاریخی روی زاینده رود گفت:  پایگاه حفاظت 
از زاینده رود به عنوان س��اختار حفاظت از پل ه��ای تاریخی راه اندازی 
می شود. ما معتقدیم پل های تاریخی اصفهان از نظر مبلمان شهری باید 

در سطح استاندارد باشند. برای همین می خواهیم این پل ها را حفاظت 
کنیم.

الهیاری در ادامه درباره نصب تلویزیون شهری در نزدیکی سی وسه پل که 
حریم منظری آن را مخدوش کرده است، اظهار کرد: این تلویزیون خیلی 
وقت پیش در نزدیکی سی وسه پل نصب شد. حفاظت از بناهای تاریخی 
یکی از دغدغه های جدی ماست. من حتما این موضوع را به چشم خریدار 

نگاه می کنم تا ببینم مشکل از کجاست.
وی ادامه داد: از دو سال گذش��ته حرکت های چشمگیری در مرمت آثار 
تاریخی اصفهان صورت گرفته که ش��اید به لحاظ تاریخی دوره ویژه ای 
محسوب شود. مثال مرمت چهل ستون، عالی قاپو، مسجد امام و مدرسه 
چهارباغ که با شتاب ویژه ای با وجود محدودیت های مالی در حال انجام 

است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان درباره 
برنامه این اس��تان برای رفع کمبود اقامتگاه اظهار کرد: ظرفیت اقامتی 
اصفهان تا سال آینده به 2۰ هزار نفر می رس��د. 34 هتل، مهمان پذیر و 
اماکن اقامتی در دست احداث است که با توجه به تخصیص تسهیالت به 
زودی به نتیجه خواهند رسید. با این تسهیالت پیش بینی شده دست کم 

شش هتل تا سال آینده به بهره برداری می رسند.

به گفته وی، برای ساخت 2۰ هتل دیگر مجوز صادر شده و زمینه جذب 
سرمایه گذار برای اس��تفاده از بناهای تاریخی نیز در دستور قرار گرفته 

است.
الهیاری اضافه کرد: از س��ال گذش��ته حدود هفت خانه و کاروانس��رای 
تاریخی در اصفه��ان برای تغییر کارب��ری واگذار ش��ده اند که 2۰ بنای 
دیگر در حال صدور مجوز اس��ت. صفحه الکترونیکی نی��ز برای معرفی 
بناهای تاریخی راه اندازی ش��ده که هم اکنون اطالعات ۵۰ بنا با تعریف 

کاربری های مناسب ثبت شده است.
وی از آماده س��ازی سند ساخت هتل در ش��هر اصفهان خبر داد و گفت: 
زمین ها و اراضی قابل تبدیل به هتل شناسایی شده تا از این فضاها برای 

ساخت هتل استفاده شود.
الهیاری از تنظیم تفاهم نامه ای با اداره کل پایانه های اصفهان برای ایجاد 

مجتمع های خدماتی بین راهی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی،  صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان درباره 
دادوس��تد برخی راهنمایان با مراکز فروش صنایع دس��تی در اصفهان و 
ایجاد این تصویر که اصفهان شهر گرانی برای خرید صنایع دستی است، 
توضیح داد: ممکن اس��ت برخی با انجام این دادوس��تدها تخلف کنند و 
انگیزه های منفعت طلبانه ای داشته باشند. معتقدم باید نظارتی از سوی 

س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری و اصناف مرتبط 
صورت گیرد. اگر فروش��گاه های صنایع دس��تی زدوبن��د دارند متخلف 
محسوب می شوند که نباید عمل آنها را به راهنمایان تور نسبت داد. باید 

برخورد الزم صورت گیرد.
وی بیان ک��رد: امیدواریم آنقدر تعداد گردش��گر در اصفهان زیاد ش��ود 
 که فروش��گاه های صنایع دس��تی ممل��و از متقاضیان صنایع دس��تی

 شود.
مدیرکل میراث فرهنگی،  صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان درباره 
برخورد با تورهای مختلفی که اخیرا در اصفهان زیاد ش��ده است، گفت: 
بیشترین هماهنگی ها را در این بخش با پلیس داشته ایم و سعی کردیم 
دیدگاه های متفاوت را به هم نزدیک کنیم. مش��کالت تقریبا حل شد و 

تورهای مجاز مشکلی نخواهند داشت.
وی درباره اقدامات اس��تان برای معرفی شهر خالق صنایع دستی اظهار 
کرد: ما می خواهیم می��دان امام اصفهان را به برند صنایع دس��تی ایران 
تبدیل کنیم. اقداماتی در حال حاضر ش��روع شده از جمله اعطای نشان 
ملی اعتماد به فروش��گاه های صنایع دس��تی اصفهان ک��ه تاکنون 6۰ 
فروشگاه موفق به دریافت این نشان ش��دند و 9 فروشگاه دیگر در انتظار 

گرفتن آن هستند. 
ما همچنین فروشندگان را مجاب خواهیم کرد که برچسب قیمت روی 
کاالهای خود درج کنند. معتقدیم در تجارت باید هر روز به سمتی برویم 

که از ابزارها و شیوه های نوین استفاده کنیم.

مدیرکل میراث اصفهان:

حال سی وسه پل خوب است

اتحاد خوب اصولگرایان و حضور پر رنگ تر اصالح  طلبان؛

رقابت ها در اصفهـان 
پر رنگ تر شد
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باش��گاه النصر ام��ارات که برای دیدار با س��پاهان وارد ایران ش��ده از 
 میزبانی ایرانی ها بسیار راضی است و تاکید کرد که هیچ مشکلی برای 

کاروان النصر در اصفهان به وجود نیامده است.
تی��م النصر امارات برای دیدار با س��پاهان در دور رفت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا وارد اصفهان شده است. اماراتی ها که پیش از این 
از میزبانی ایران ابراز نگرانی کرده بودند شرایط را در اصفهان متفاوت 
با آنچه که پیش بینی می کردند، دیدند. آنها از میزبانی خوب اصفهان 

سخن به میان می آورند و بسیار راضی و خوشحال هستند.
روزنامه البیان امارات از اس��تقبال بس��یار خوب اصفهانی ها از کاروان 
 باش��گاه النصر س��خن به میان آورد و نوش��ت: باشگاه س��پاهان ایران 
ب��ا ش��یرینی از کاروان النصر پذیرایی کرد. خ��روج از فرودگاه تنها20 
دقیقه طول کش��ید و همه چیز مهیا و آماده بود. باشگاه سپاهان ایران 
نهای��ت تالش خ��ود را به کار گرفت تا همه چیز به صورت درس��ت و 
قانونی انجام ش��ود بدون این که خطایی به وجود آید تا در آینده برای 
این تیم مش��کل ساز شود چرا که قرار است کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ماه آینده نظر نهایی خود را درباره میزبانی ایران در لیگ قهرمانان آسیا 

بعد از اختالفی که با عربستان به وجود آمد، اعالم کند.
 در ادام��ه گزارش ای��ن روزنامه امارات��ی آمده اس��ت: » کاروان النصر 
در هتلی که در مرکز ش��هر اصفهان قرار دارد اس��کان داده شد و این 
هتل تنها 40 دقیقه از فرودگاه فاصله داشت. این درحالی بود که تدابیر 

امنیتی هم در نظر گرفته شده بود. «
باش��گاه ایران نهایت تالش خود را به کار برد ت��ا تیم اماراتی میزبانی 
خوبی داش��ته باش��د. آنها از همه جزییات هم عکس و فیلم گرفتند تا 
بعدها بتوانند آن را ارائه دهند. مدیر روابط عمومی سفارت امارات هم 
به فرودگاه آمد تا از کاروان النصر استقبال کند. او تاکید کرد که همه 
ت��الش خ��ود را به کار می گیرند تا تیم النصر س��فر خوبی در اصفهان 

داشته باشد و زمینه برای موفقیت این تیم فراهم شود.
عب��دا... البنای، مدیر باش��گاه النصر امارات هم به س��تایش از میزبانی 
باشگاه س��پاهان اصفهان پرداخت و اظهار کرد: از تیم ایرانی به خاطر 
 این اس��تقبال بس��یار خوبی که داشت تش��کر می کنیم. آنها به خوبی 
با ما همکاری داشتند و امنیت و آرامش را برای ما تامین کردند. ما هم 
چیزی بیش��تر از این نمی خواهیم. فضای به وجود آمده بس��یار خوب 
بود. آب و هوا معتدل اس��ت و همه چیز مهیا اس��ت تا یک بازی بسیار 

خوب برگزار شود.
خال��د عبی��د یکی دیگ��ر از اعض��ای باش��گاه النصر ک��ه در اصفهان 
حض��ور دارد، گف��ت: همه چیز این گونه که پی��ش بینی می کردیم و 
 انتظار داش��تیم، است. سفر بس��یار خوبی داشتیم بدون آنکه مشکلی 

به وجود آید.
در این گروه چهار تیم االتحاد عربس��تان، سپاهان ایران، النصر امارات 
و لوکوموتیو ازبکس��تان حضور دارند و کار سپاهان برای صعود سخت 

است.

نمایندگان اوزان 81- و 100- کیلوگرم جودوی ایران با عملکرد خود 
 در س��ه تورنمنت فرانس��ه، آلمان و اتریش تا این لحظه جواز حضور 

در رقابت های المپیک را به دست آورده اند.
جدید ترین رده بن��دی برترین جودوکاران جه��ان پس از تورنمنت 
دوس��لدورف آلم��ان اعالم ش��د که بر اس��اس آن ج��واد محجوب 
 پس از کس��ب م��دال برنز ای��ن ر قا بت ها با چهار پله صع��ود در رده 
س��ی و یکم دنیا قرار گرفت که با حذف کش��ورهای تکراری عنوان 
بیس��ت و دوم برترین جودوکاران جهان را به دست آورد و تا اینجای 
کار ج��زو 22 نف��ر ابتدایی رنکین��گ ق��رار دارد و می تواند با حفظ 

جایگاهش، در المپیک ریو حاضر شود.
محج��وب باید تا ماه می 2016 با حض��ور در تورنمنت های پیش رو 
جایگاهش را در بین 22 نف��ر ابتدایی رنکینگ حفظ کند. محجوب 
در تورنمن��ت اتریش نیز به مدال طال رس��یده بود. همچنین در این 
 رنکینگ س��عید مالی��ی، ج��ودوکار وزن 81 – کیلوگ��رم ایران که 
در تورنمن��ت اتریش با یک پیروزی و یک شکس��ت از دور ر قا بت ها 
 کنار رف��ت کماکان با همان580 امتیاز اما یک پله س��قوط، در رده 

سی و پنجم دنیا قرار گرفت.
البت��ه مالیی نیز ب��ا توجه به این که هر کش��ور تنها ی��ک نماینده 
 می تواند در هر وزن المپیکی داشته باشد، با حذف کشورهای تکراری 
در رده بیس��ت و یکم دنیا جای می گیرد و تا این لحظه او نیز دیگر 

چهره المپیکی جودوی ایران است.

 رضایت اماراتی ها از میزبانی 
سپاهان ایران

 سهمیه موقت المپیک ریو 
در جیب مالیی و محجوب

سیری در دنیای ورزش

  فرشته کریمی » مس��ی ایرانی « فوتس��ال بانوان که جام قهرمانی آسیا را 
 ب��االی س��ر ب��رده، ب��ه م��ردان کش��ورمان تبری��ک گفت��ه اس��ت.

  تیم ملی فوتس��ال ای��ران با برت��ری برابر ازبکس��تان، قهرمان مس��ابقات 
جام ملت های آسیا شد.

لنز دوربین

 مسی ایرانی به فوتسالی ها 
تبریک گفت

 دیدار تیم های فوتبال پرس��پولیس و س��ایپا درش��رایطی تحت تاثیر 
 حضور پرتعداد تماش��اگران برگزار ش��د ک��ه مس��ئولی متوجه تکرار 
اتف��اق تلخ روی س��کوها نش��د. اتفاقی که می توانس��ت ی��ک یا چند 
ه��وادار را مص��دوم کن��د. نکته ای که در میان خوش��حالی و ش��وق 
بازگش��ت هواداران به ورزشگاه ها در پایان هفته بیست و یکم مغفول 
 مان��د حرکتی بود که پی��ش از این قربانی بزرگ��ی گرفته بود و منجر 

به نابینا شدن یک سرباز به نام سرباز احمدی شده بود.
پرتاب نارنجک های صوتی دس��ت ساز روی سر یک انسان اتفاقی بود 
که در بازی پرس��پولیس و سایپا رخ داد و تنها به تذکر گزارشگر بازی 
 ختم ش��د. در این رابطه نه کس��ی مصاحبه کرد، نه کسی تذکر داد و 

نه کسی ترسید انگار.
س��رباز احم��دی قربان��ی این ماجرا بود. او س��ال ها قب��ل و در جنگ 
ه��واداران دو تیم با نارنجک و در بازی س��پاهان و پرس��پولیس برای 
 همیش��ه دنیایش تاریک ش��د، اما انگار این روزهای آخر س��ال هرگز 

سایه ترس را از سر فوتبال کم نمی کند.
پرت��اب نارنج��ک صوت��ی آن هم ن��ه در فض��ای خالی که روی س��ر 
تماش��اگران از آن دست حرکات است که باورش در مخیله نمی گنجد 
 و اص��ال نمی توان آن را درک کرد. باید در این رابطه مس��ئوالن فکری 
داشته باشند و قبل از فاجعه جلوی آن را بگیرند. اگر الزم است نیروی 
انس��انی بیش��تری برای کنترل هواداران به ورزشگاه بیاورند و اگر الزم 
اس��ت بیش��تر با مصاحبه ها مردم را از خطرات این حرکت آشنا کنند. 

نباید منتظر باشیم تا اتفاقات رخ دهد بعد برای حل آن اقدام کنیم.

تکرار اتفاق تلخی که به خیر گذشت

 فصل جدی��د رقابت های لی��گ قهرمانان فوتبال آس��یا برای 
نمایندگان ای��ران از امروز کلید می خ��ورد و دو تیم اصفهانی 
 در نخس��تین گام به مصاف حریف��ان امارات��ی و قطری خود 

خواهند رفت.
لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از چندی پیش با برگزاری دیدارهای 
پلی آف به نوعی کلید خورد و اکنون تیم های در مرحله گروهی 
به طور رسمی بازی های خود را آغاز خواهند کرد. در این بین 
دو نماینده اصفهانی کشورمان از امروز برابر حریفان اماراتی و 

قطری پیکار خواهند کرد.
 در ورزشگاه فوالدش��هر تیم س��پاهان، قهرمان فصل گذشته

 لیگ برتر ایران از ساعت 18:۳0 به مصاف النصر امارات می رود 
که اکنون در رده سوم لیگ امارات به سر می برد. شرایط دو تیم 
در مس��ابقات داخلی تا حدی متفاوت اس��ت. النصر همچنان 
امیدوارانه ب��ا حریفان خود پیکار می کند تا ب��ه رده های باالتر 
صعود کند و س��پاهان با بحرانی کم س��ابقه در عرصه داخلی 

مواجه شده است.
زردپوش��ان که از نظر س��اختاری و حتی مالی ب��ه گواه اهالی 
فوتبال در تمام��ی ادوار لیگ برتر ش��رایطی ب��ه مراتب بهتر 
 از دیگ��ر تیم ها داش��تند ح��اال وارد فص��ل جدی��د از دوران 
تیم داری خود شده اند. از ثبات و آرامش گذشته خبری نیست و 
مشکالت داخلی که از ابتدای فصل به وجود آمده بود و موجبات 
کناره گیری فرکی را فراهم کرده بود اکنون با کنار گذاش��تن 
هادی عقیلی، اعتصاب یک روزه در تمرینات و نتیجه نگرفتن 

در هفته های متوالی به اوج خود رسیده تا جایی که سپاهان را 
در رده یازدهم لیگ برتر جای داده است.

اکنون زردپوش��ان اصفهانی باید در لیگ قهرمانان بازی های 
خوبی ارایه کنن��د و اگر همان رون��د را با تفکرات اس��تیماچ 

 تداوم بخش��ند مقابل النصر به مش��کل بر خواهند خورد، اما
 لیگ قهرمانان شرایط متفاوتی دارد و س��پاهان نماینده اول 
ایران به ش��مار می رود، برای همی��ن انتظارات بر این اس��ت 
شاگردان استیماچ با فراموش��ی همه مشکالت گذشته به فکر 

پیروزی برابر حریف باش��ند. بعد از جو س��ازی عربستانی ها و 
 اماراتی ه��ا برای میزبانی ای��ران، ارایه یک ب��ازی قدرتمندانه 
در کن��ار نتیجه قاب��ل توج��ه پاس��خ محکمی به هم��ه این 
 حاشیه س��ازی کش��ورهای عربی خواه��د ب��ود و در کنار آن 

می تواند پایانی به بحران های اخیر سپاهانی ها باشد.
ذوب آهن در یک آزمایشگاه بزرگ

تیم ذوب آهن، قهرمان جام حذفی ایران هم از ساعت 18:45 
 روز س��ه ش��نبه در دوحه قطر به مصاف لخویا می رود. لخویا 
 با ایس��تادن در رده دوم لیگ س��تارگان قطر از شرایط خوبی 
در رقابت ه��ای داخلی برخوردار اس��ت و می توان��د حریفی 

قدرتمند برای شاگردان یحیی گل محمدی باشد.
برخالف س��پاهان، تیم ذوب آهن از اوضاع خوبی در لیگ برتر 
برخوردار است و فوتبال زیبایی را نیز ارایه می کند. ذوب آهن 
با قرار گرفتن در مکان چهارم جدول اوضاع نسبتا خوبی دارد 
و یکی از مدعیان قهرمانی لیگ ایران به حساب می آید. با این 
 حال لخویا تیمی پرس��تاره به حس��اب می آید و گل محمدی 
در آزمونی س��خت قرار گرفته ت��ا در عرصه بی��ن المللی هم 

بازی های خوب تیمش را تداوم بخشد.
به طور حتم تیم لخویا با برخورداری از امتیاز میزبانی به دنبال 
ارایه یک بازی تهاجمی و کسب پیروزی است و حتی در صورت 
تس��اوی هم یک امتیاز برای ذوب آهن شروعی خوب به شمار 
خواهد رفت. باید دی��د ذوبی ها در این می��دان چه نتیجه ای 

کسب خواهند کرد.

لیگ فوتبال قهرمانان آسیا؛

جنگ »نصف جهان« ایران با امارات وقطر

رییس س��ازمان لی��گ فوتبال ای��ران با بیان اینک��ه درباره 
سرپرس��ت فدراسیون با مس��ئوالن AFC صحبتی نداشته 
است، گفت: صدا و سیما پول کارمندانش را هم ندارد بدهد 

و فوتبال را رایگان پخش می کند.
مهدی تاج درباره جلس��ه ای که هفته گذشته با کشورهای 
دیگر آسیایی در AFC برگزار شد، با بیان مطلب فوق افزود: 
بیش��تر صحبت های ما حول و حوش تغییر برنامه مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا بود. کشورهای شرق آسیا بیشترین بهره 
را از برنامه فعلی می برند و درواقع کش��ورهای غرب آس��یا 

دچار چالش هستند.
وی افزود: برنامه لیگ قهرمانان به نحوی است که راند سوم 
این مس��ابقات با رقابت های انتخابی ج��ام جهانی همزمان 
می شود و همین موضوع مبارزه و انتظار سرمربی تیم ملی را 

با سرمربیان باشگاهی در پی دارد.
رییس س��ازمان لی��گ فوتبال ایران خاطرنش��ان کرد: یکی 
دیگ��ر از مباحث م��ا، بحث مالی و درآمد باش��گاه های مان 
اس��ت. س��پاهان و ذوب آهن باید جل��وی تیم های قطری و 
اماراتی بازی کنند؛ تیم هایی که تقریبا بودجه۷0 درصد کل 

باشگاه های ایران را تشکیل می دهند.
تاج ادامه داد: امس��ال قرارداد کل فوتب��ال ما200 میلیارد 
توم��ان ثبت ش��د. زیرمی��زی و رومیزی ه��م نداریم، چون 
باش��گاه ها همین پ��ول را ندارند به بازیکنان ش��ان بدهند 
 ول��ی یک تیم قط��ری به ان��دازه کل فوتبال ای��ران هزینه 
کرده اس��ت. این یک جن��گ نابرابر بین تیم ه��ای ایرانی و 
تیم های کش��ورهای عربی اس��ت. تیم های قطری و اماراتی 
حتی با هواپیمای اختصاصی به ایران می آیند و می روند ولی 

ما در این زمینه هم مشکالتی داریم.
وی درباره اسپانسر سازمان لیگ و عمل نکردن این اسپانسر 
 به تعهدات مالی اش، یادآور ش��د: ما س��ال گذش��ته حدود

 40 میلی��ارد توم��ان از این اسپانس��ر گرفتیم که نس��بت 
به س��ال های قبلش خیل��ی بهتر بود، ولی خب باش��گاه ها 
روی پول160 میلیاردی امس��ال حساب کرده بودند. البته 
 این پ��ول هم کفاف نمی ده��د. باید بدانیم در کش��ورهای 
غرب آسیا فقط اسپانسرها، هزینه ها را تامین نمی کنند؛ بلکه 

کل کشورش��ان بسیج می ش��وند تا به آن تیم ها 
کمک کنند!

 ریی��س س��ازمان لی��گ فوتبال ای��ران که 
با رادیو ورزش صحبت می کرد، درباره اینکه 
کمک حاکمیت به باش��گاه ها مغایر با اصول 

فوتبال حرفه ای اس��ت، خاطرنشان کرد: 
ما االن س��از و کارهای فوتبال 

نداری��م. حق  را  خصوص��ی 
پخ���ش تلویزیون���ی 

خ��ودش ی���ک 
بح��ث اس��ت. 
تبلی�����غا ت 
محی����طی 

س�������ازمان 
اس�ت که  لیگ هم 

مش��کالتی دارد. البت��ه طبیعی 
اس��ت که ما یک قدم هم عقب 
نمی نش��ینیم و روی مواض��ع 
خود در قبال اسپانسر سازمان 

لیگ ایستاده ایم.

تاج افزود: همین صدا و س��یما هم فوتبال را نمی فروش��د و 
دارد آن را رایگان در جامعه توزیع می کند.

وی با اش��اره به کمک س��ازمان لیگ به باش��گاه ها، تاکید 
کرد: ما به تیم نفت تهران تا جایی که می توانس��تیم کمک 
کردیم. به اس��تقالل کمک کردیم که 6 امتیاز ازآن کس��ر 
نشود. ما مبلغ مورد نظر از اسپانسر دور زمین را گرفته ایم 
که کامال مش��خص بود و آن را به همه دس��تگاه های 
مربوطه هم اعالم کردیم. حتی به باشگاه ها نامه زدیم 
که درآمدمان از این اسپانس��ر چقدر بوده و س��هم 

باشگاه ها چقدر است.
رییس سازمان لیگ فوتبال ایران درباره اینکه گفته 
می ش��ود در جلس��ه اش با مس��ئوالن 
آس��یا  فوتبال  کنفدراس��یون 
درب��اره انتخاب سرپرس��ت 
ب��رای فدراس��یون فوتبال 
ایران صحبت هایی انجام 
گف��ت:  اس��ت،  داده 
خی��ر. این موضوع 
غل��ط  کام��ال 
اس��ت. صحبت 
ما بیش��تر برای 
تیم های  با  بازی 
عربست����انی در 
بود  ای��ران  داخل 
و ما اع��الم کردیم 

که تیم های ما مایل نیس��تند در کش��ور بی طرف به مصاف 
تیم ه��ای عربس��تانی بروند. تاکید AFC بر این اس��ت که 
بازی های تیم های ایرانی و عربس��تانی بدون مشکل برگزار 

شود.
تاج افزود: برای همین من از تماش��اگران تیم های سپاهان، 
ذوب آهن و تراکتورس��ازی خواهش می کنم از آوردن ترقه و 
پرچم های غیرمربوط به ورزش و هر آن چیزی که می تواند 

باعث فیلمبرداری ناظران مسابقات شود، جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: AFC اصال نظری به انتخابات فدراس��یون 
فوتبال ایران ندارد. راجع به سرپرس��ت فدراسیون هم باید 
بگویم که وقتی اساس��نامه روی این موضوع سکوت کرده، 
ای��ن ج��زو اختیارات هیات رییس��ه اس��ت که درب��اره آن 
تصمیم گیری کند. رییس سازمان لیگ فوتبال ایران درباره 
درخواست کشورهای غرب آسیا برای تغییر زمان مسابقات 
لی��گ قهرمانان، گف��ت: در این جلس��ه کش��ورهای غرب 
 آس��یا اعتراض کردند که مس��ابقات لیگ قهرمانان به جای 
اس��فند ماه، در بهمن و یا دی ماه برگزار ش��ود. کشورهای 
 ش��رق آسیا مخالف این تقویم هس��تند چون لیگ آنها تازه 
در اس��فند ماه شروع می شود. ما در این جلسه فشار آوردیم 
 و در نهایت مقرر شد در فصل 2018-201۷، لیگ قهرمانان 
س��ه هفته زودتر برگزار ش��ود. ت��اج در پایان خاطرنش��ان 
ک��رد: اما با درخواس��ت دیگر ما برای برگ��زاری بازی ها در 
روزهای دوش��نبه و سه شنبه به جای سه شنبه و چهارشنبه 
مخالفت ش��د که استدالل شان هم منطقی بود، چون برای 
این مسابقات در منطقه ش��رق آسیا باید داوران غرب آسیا 
 انتخاب شوند و برای رقابت های غرب آسیا، داورانی از شرق. 
ب��ه همین منظور داورها خودش��ان حداق��ل دو روز در راه 
هس��تند تا به مقصد برس��ند. برای همین ام��کان برگزاری 

مسابقات در روزهای دوشنبه و سه شنبه نبود.

دارنده مدال طالی کشتی آزاد قهرمانی آسیا گفت: اولین قربانی انتخابی تیم های ملی کشتی من بودم. 
احسان لشگری درباره کس��ب مدال طالی مس��ابقات قهرمانی آس��یا گفت: بعد از 
 اینکه مدتی طوالنی به خاطر آسیب دیدگی از میادین دور بودم به لطف خدا حضور

موفقیت آمیزی در یک میدان رسمی داشتم و به طال رسیدم.
وی ادامه داد: س��ال 2009 نیز اولین مدال��م را در همین تایلند گرفت��م و کارم را از 
 همین کشور شروع کردم حاال هم بعد از 2 س��ال دوری دوباره بازگشتم را به کشتی 
در همین جا جش��ن گرفتم. حاال هم خ��ودم را برای حضوری قدرتمن��د در مرحله 
نهایی انتخابی تیم ملی آماده می کنم تا شانس��م را برای حضور در المپیک آزمایش 
 کنم. مدعیان زیادی در 86 کیلو حضور دارند، اما م��ن هم مانند بقیه تالش می کنم 
به دوبنده تیم ملی برس��م. لشگری در پاسخ به این س��وال که آیا مشکلی با برگزاری 
 مس��ابقات انتخابی تیم ملی ندارد، گفت: اولین قربانی انتخابی تی��م ملی من بودم؛ 
مشکلی با این موضوع ندارم و براساس قانون هر کشتی گیری که بهتر باشد حقش است 

که به المپیک برود. من هم تالشم را می کنم تا آن کشتی گیر من باشم.

   باشگاه استقالل پیرو پیش��نهاد مطرح شده از س��وی برخی از  پیشکس��وتان این   باشگاه  مبنی بر 
 برگزاری دیدار هفته بیست و دوم این تیم برابر راه آهن در ورزشگاه آزادی، اولین اقدام 

در این باره را آغاز کرد. 
بر اس��اس این گزارش، باش��گاه استقالل با ارس��ال نامه ای به باش��گاه راه آهن رسما 
 این پیش��نهاد را مطرح کرد ت��ا در صورت موافقت ب��ا این طرح دیدار اس��تقالل برابر 
راه آهن هم مانند بازی پرس��پولیس با س��ایپا که سرخپوش��ان تهرانی در آن مهمان 
 بودند این بار استقالل در بازی که مهمان اس��ت از شرایط میزبانی و بازی در ورزشگاه

 اختصاصی اش استفاده کند. بر این اساس قرار است با موافقت راه آهنی ها این موضوع 
به مسئوالن سازمان لیگ هم اطالع داده شود تا برای میزبانی راه آهن در آزادی اقدامات 
الزم انجام شود. ذکر این نکته الزم به نظر می رسد که در صورت موافقت باشگاه راه آهن 
دیدار استقالل به جای ورزشگاه قدس روز جمعه 14 اسفند در آزادی برگزار می شود 
و این در حالی است که پرسپولیس هم دو روز بعد یکشنبه 16 اسفند در همان زمین 

میزبان تراکتورسازی خواهد بود.

لشگری: اولین قربانی انتخابی تیم های ملی کشتی بودم تقلب استقالل از روی دست پرسپولیس

انتقاد از صدا و سیما در برنامه زنده

آگهی مزایده

هتل پارسیان سوئیت اصفهان

در نظ�ر دارد اقالم مازاد ب�ر نیاز خود را از قبی�ل ژنراتور، 
 یخچ�ال، تخ�ت، می�ز، کول�ر، یخس�از و ... از طری�ق 
مزایده عمومی به فروش برس�اند متقاضی�ان می توانند 
حداکثر تا تاریخ 94/12/6 از امور مالی و اداری هتل اسناد 

مزایده را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 5- 03136674311
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کار نشد ندارد

زديم ولي نگرفت

چندان بنالم ناله ها
چندان برآرم رنگ ها

 داستان  

زنگ تفریح  رازهای نهفته در عدد 40 چیست؟
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 همه رفتند، حكيم ماند و دختــرك. حكيم آرام آرام از دخترك پرســيد: 
شهر تو كجاست؟ دوستان و خويشان تو كي هستند؟

 پزشك نبض دختر را گرفته بود و مي پرسيد و دختر جواب مي داد. از شهرها 
و مردمان مختلف پرسيد، از بزرگان شهرها پرسيد، نبض آرام بود، تا به شهر 
سمرقند رسيد، ناگهان نبض دختر تند شــد و صورتش سرخ شد. حكيم از 
محله هاي شهر سمر قند پرسيد. نام كوچه غاتفر، نبض را شديدتر كرد. حكيم 
 فهميد كه دخترك با اين كوچه دلبســتگي خاصي دارد. پرسيد و پرسيد تا 
به نام جوان زرگر در آن كوچه رســيد، رنگ دختر زرد شــد، حكيم گفت: 

بيماريت را شناختم، به زودي تو را درمان مي كنم.

 اين راز را با كســي نگويي. راز مانند دانه اســت اگر راز را در دل حفظ كني 
مانند دانه از خاك مي رويد و ســبزه و درخت مي شود. حكيم پيش شاه آمد 
و شــاه را از كار دختر آگاه كرد و گفت: چاره درد دختر آن اســت كه جوان 
زرگر را از سمرقند به اينجا بياوري و با زر و پول و او را فريب دهي تا دختر از 
ديدن او بهتر شود. شاه دو نفر داناي كاردان را به دنبال زرگر فرستاد. آن دو 
زرگر را پيدا كردند، او را ستودند و گفتند كه شهرت و استادي تو در همه جا 
 پخش شده، شاهنشاه ما تو را براي زرگري و خزانه داري انتخاب كرده است. 
اين هديه ها و طالها را برايت فرســتاده و از تو دعوت كرده تا به دربار بيايي، 
در آنجا بيش از اين خواهي ديد. زرگر جوان، گول مال و زر را خورد و شهر و 
خانواده اش را رها كرد و شادمان به راه افتاد. او نمي دانست كه شاه مي خواهد 

او را بكشد.
  سوار اســب تيزپاي عربي شــد و به ســمت دربار به راه افتاد. آن هديه ها 

خون بهاي او بود. در تمام راه خيال مال و زر در ســر داشت. وقتي به دربار 
رسيدند حكيم او را به گرمي استقبال كرد و پيش شاه برد، شاه او را گرامي 
داشت و خزانه هاي طال را به او سپرد و او را سرپرست خزانه كرد. حكيم گفت: 
 اي شــاه اكنون بايد كنيزك را به اين جوان بدهي تا بيماريش خوب شود. 
به دســتور شــاه كنيزك با جوان زرگر ازدواج كردند و شش ماه در خوبي و 
خوشي گذراندند تا حال دخترك خوب خوب شد.آنگاه حكيم دارويي ساخت 
و به زرگر داد. جوان روز به روز ضعيف مي شد. پس از يك ماه زشت و مريض و 
زرد شد و زيبايي و شادابي او از بين رفت و عشق او در دل دخترك سرد شد:

عشق هايي كز پي رنگي بود
عشق نبود عاقبت ننگي بود

زرگر جوان از دو چشم خون مي گريست. روي زيبا دشمن جانش بود مانند 
طاووس كه پرهاي زيبايش دشــمن اويند. زرگر ناليد و گفت: من مانند آن 

آهويي هستم كه صياد براي نافه خوشبو خون او را مي ريزد. من مانند روباهي 
هستم كه به خاطر پوست زيبايش او را مي كشند. من آن فيل هستم كه براي 

استخوان عاج زيبايش خونش را مي ريزند. اي شاه مرا كشتي. 
اما بدان كه اين جهان مانند كوه است و كارهاي ما مانند صدا در كوه مي پيچد 
و صداي اعمال ما دوباره به ما برمي گردد. زرگر آنگاه لب فروبست و جان داد. 
كنيزك از عشق او خالص شد. عشق او عشق صورت بود. عشق بر چيزهاي 
ناپايدار. پايدار نيست. عشق زنده، پايدار است. عشق به معشوق حقيقي كه 

پايدار است. هر لحظه چشم و جان را تازه و تازه تر مي كند، مثل غنچه. 
عشق حقيقي را انتخاب كن كه هميشه باقي اســت. جان ترا تازه مي كند. 
عشق كســي را انتخاب كن كه همه پيامبران و بزرگان از عشق او به وااليي 
و بزرگي يافتند و مگو كه ما را به درگاه حقيقت راه نيست در نزد كريمان و 

بخشندگان بزرگ كارها دشوار نيست

 پسر جوانی با پدرش بر روی زمينی، كشاورزی می كردند! مدتی گذشت 
و زمين اصال آماده بذر پاشی نشد. پســر در همان آغاز كار نااميد شد و به 
 پدر گفت: اين كار اصال شــدنی نيست!  اين زمين خشــك و باير است و 
بی جهت وقت خود را تلف می كنيم! ولی پدر همچنان اميدوار بود و صبح 
 تا شب تالش می كرد. باالخره روزی رســيد كه زمين، آماده كشت شد و 
تالش های پدر نتيجه داد. وقتی پسر با تعجب به زمين نگاه می كرد، پدر 
خنديد و گفت: ديدی پسرم با تالش و جديت هر كاری انجام شدنی است، 
كار نشــد ندارد! اين ضرب المثل را وقتی به كار می برند كه كسی قبل از 

انجام كاری از نتيجه آن نااميد باشد.

اين عبارت مثلي هنگامي به كار مي رود كه شخص در انجام كاري كمال 
 ســعي و اهتمام را معمول دارد، تمام موانع را از پيش پاي مقصود بردارد، 
با وجود اين همه تالش و فعاليت سرانجام با بن بستي مواجه شود كه اجابت 

مسئول را دشوار كند.
در اين مورد و نظاير آن اگر استعالم نتيجه شــود، عامل شكست خورده 

پاسخ مي دهد:
زديم ولي نگرفت.

برای مالقات شــخصی به يكی از بيمارستان  های روانی رفتيم. 
بيرون بيمارســتان غلغله بود. چند نفر سر جای پارك ماشين 
دست به يقه بودند. چند راننده مسافركش سر مسافر با هم دعوا 

داشتند و بستگان همديگر را مورد لطف قرار می  دادند.
وارد حياط بيمارســتان كه شــديم، ديديم جايی اســت آرام 
 و پردرخــت. بيمــاران روی نيمكت  ها نشســته بودنــد و با 

مالقات كنندگان گفت  وگو می  كردند.
بيماری از كنار ما بلند شد و با كمال ادب گفت: من می  روم روی 
نيمكت ديگری می  نشــينم كه شــما راحت  تر بتوانيد صحبت 
كنيد. پروانه زيبايی روی زمين نشســته بود. بيماری پروانه را 
نگاه می  كرد و نگران بود كه زير پا له شود. آمد آهسته پروانه را 

برداشت و كف دستش گذاشت تا پرواز كند و برود.
ما باالخره نفهميديم بيمارســتان روانی اين  ور ديوار اســت يا 

آن  ور ديوار.

جزيره سرســبز و پر علف اســت كه در آن گاوی خوش خوراك 
زندگی می كند. هر روز از صبح تا شــب علف صحرا را می خورد 
و چاق و فربه می شــود. هنگام شب كه به اســتراحت مشغول 
 است يكسره در غم فرداســت. آيا فردا چيزی برای خوردن پيدا 
خواهم كرد؟ او از اين غصه تا صبح رنج می برد و نمی خوابد و مثل 

موی، الغر و باريك می شود.
 صبح صحرا ســبز و خرم است. علف ها بلند شــده و تا كمر گاو 
می رسند. دوباره گاو با اشتها به چريدن مشغول می شود و تا شب 
می چرد و چاق و فربه می شود. باز شــبانگاه ترس از اين دارد كه 

فردا علف برای خوردن پيدا می كند يا نه؟
 الغر و باريك می شود. ساليان سال است كه كار گاو همين است، 
اما او هيچ وقت با خود فكر نكرده كه من سال هاست از اين علف  زار 
می خورم و علف هميشه هســت و تمام نمی شود، پس چرا بايد 

غمناك باشم؟

در اين مبحث كلمه ثروتمند و فقير تنها مربوط به زمينه مالی نيست 
بلكه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری هست. چه بسيارآدم هايی 
هستند كه ازنظرمالی غنی ولی در ســايرابعاد زندگی ضعيف و فقير 
هســتند. هدف از ثروتمند بودن، داشــتن تمام خصوصيات ونكات 

مثبت در كليه ابعاد مختلف بشری هست. 
تفاوت اول:

+ آدم های ثروتمند معتقدند: من خودم زندگی خودم را می سازم.
- آدم های فقيرمعتقدند: زندگی برای من تصادفی پيش می آيد.

تفاوت دوم:
+ آدم های ثروتمند با هدف برنده شدن بازی می كنند.

- آدم های فقير با هدف بازنده نشدن بازی می كنند.
تفاوت سوم:

+ افراد ثروتمند تعهد به ثروتمند شدن را دارند.
- افراد فقير آرزوی ثروتمند شدن را دارند.

تفاوت چهارم:
+ ثروتمندان گسترده و بزرگ می انديشند.

- فقيران محدود و كوچك می انديشند.
تفاوت پنجم:

+ ثروتمندان بر روی فرصت ها تمركز می كنند.
- فقيران بر روی موانع تمركز دارند.

تفاوت ششم:
+ آدم های ثروتمند افراد ثروتمند و موفق را دوست دارند.

- آدم های فقير از ثروتمندان بيزارومتنفر هستند.
تفاوت هفتم:

ثروتمندان با آدم های مثبت و موفق معاشرت می كنند.
فقرا با آدم های منفی و شكست خورده معاشرت می كنند.

تفاوت هشتم:
ثروتمندان مشتاق تبليغ خود و ارزش های شان هستند.

فقيران اشتياق به تبليغ خود و ارزش های شان ندارند.
تفاوت نهم: 

آدم های ثروتمند مشكالت خود را كوچك و حل شدنی می دانند.
آدم های فقير مشكالت خود را بزرگ و حل نشدنی می پندارند.

تفاوت دهم:
ثروتمندان گيرنده و درخواست كننده های عالی هستند.

فقرا گيرنده و درخواست كننده های ضعيفی هستند.
تفاوت يازدهم:

ثروتمندان ترجيح می دهند تا براساس نتايج و عملكرد پول دريافت 
كنند.

فقيران ترجيح می دهند تا براساس زمان و مدت پول دريافت كنند.
تفاوت دوازدهم:

ثروتمندان به  همه با هم می انديشند.
فقيران به اين يا آن می انديشند.

تفاوت سیزدهم:
ثروتمندان روی ارزش خالص دارايی خود تمركز می كنند.

فقيران روی درآمد شغلی خودشان تمركز دارند.
تفاوت چهاردهم:

آدم های ثروتمند پول های شان را بدرستی اداره و مديريت می كنند.
آدم های فقير پول های شان را نادرست اداره و مديريت می كنند.

چندان بنالم ناله ها چندان برآرم رنگ ها
تا بركنم از آينه هر منكری من زنگ ها

بر مركب عشق تو دل می راند و اين مركبش
در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها

بنما تو لعل روشنت بر كوری هر ظلمتی
تا بر سر سنگين دالن از عرش بارد سنگ ها
با اين چنين تابانيت دانی چرا منكر شدند
كاين دولت و اقبال را باشد از ايشان ننگ ها

گر نی كه كورندی چنين آخر بديدندی چنان
آن سو هزاران جان ز مه چون اختران آونگ ها
چون از نشاط نور تو كوران همی بينا شوند

تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها
اما چو اندر راه تو ناگاه بيخود می شود

هر عقل زيرا رسته شد در سبزه زارت بنگ ها
زين رو همی بينم كسان ناالن چو نی وز دل تهی

زين رو دو صد سرو روان خم شد ز غم چون چنگ ها
زين رو هزاران كاروان بشكسته شد از ره روان
زين ره بسی كشتی پر بشكسته شد بر گنگ ها

اشكستگان را جان ها بستست بر اوميد تو
تا دانش بی حد تو پيدا كند فرهنگ ها
تا قهر را برهم زند آن لطف اندر لطف تو

تا صلح گيرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها
تا جستنی نوعی دگر ره رفتنی طرزی دگر
پيدا شود در هر جگر در سلسله آهنگ ها

وز دعوت جذب خوشی آن شمس تبريزی شود
هر ذره انگيزنده ای هر موی چون سرهنگ ها

تفاوت استراتژي آدم های ثروتمند وآدم های فقیر جزيره سبز و گاو غمگینبیمارستان روانی!

 آدم نمــی دانــد در درون قلب ديگــران چه 
می گذرد. وقتی كسی می گويد دوستت دارم! 
مشخص نيست كه چرا و چگونه دوستت دارد. 
دليل به وجــود آمدن اين حس كه او دوســت 
داشــتن فرض كرده، كدام خصوصيت توست. 
و خود اين حس در قلــب او چقدر با چيزی كه 
تو »دوست داشــتن« قلمداد می كنی متفاوت 
اســت. يادم می آيد بچه بودم)شــش – هفت 
ساله...(يك نقاشی ساده از دو تا بچه )يك دختر، 
يك پسر( كه داشتند با هم حرف می زدند توی 
يكی از كتاب های خواهر بزرگترم ديدم! دختر 
به پســر گفته بود: » من ماهی خيلی دوســت 
دارم!« و توی ابر فكر باالی كله اش، يك ماهی 
 قرمز داشت توی تنگ شــنا می كرد. بعد پسر 
گفته بود: » من هم همين طــور!« و توی كله 
او يك ماهی بود كه داشــت توی ماهيتابه جلز 

و ولز می كرد! 
يادم می آيد تا مدت ها هر وقت می خواســتم 
 بگويم فالن چيز را دوســت دارم، بــه تته پته 
می افتادم كه حاال نوع دوست داشتنم را چطور 
توضيح بدهم تا اشتباه نشود! تا همين امروز هم 
فكر می كنم به هر كس گفته ام دوستت دارم! 
نفهميده چطوری دوستش داشته ام  و اگر كسی 
جايی پيدا شده كه خيال كرده، مرا دوست دارد 

در نهايت به شيوه خودش دوست داشته...

همه چيز در زندگی گذرا و موقتی است.
هر وقت باران بيايد، باالخره بند خواهد آمد. 

هر وقت ضربه می خوريد، باالخره خوب می شويد. 
بعد از تاريكی هميشه روشنايی است. 

هر روز صبح طلوع خورشــيد می خواهد همين 
 را بگويد، اما شــما يادتان می رود و در عوض فكر 

می كنيد كه شب هميشه باقی می ماند. 
اما اين طور نيست. هيچ چيز هميشگی نيست. 

پس اگر اوضاع زندگی خوب است از آن لذت ببريد 
چون هميشگی نيست. 

اگر اوضاع بد است، نگران نباشيد چون اين شرايط 
هم هميشه نمی ماند. 

فقط به ايــن دليل كه در اين لحظــه زندگی تان 
سخت شده به اين معنی نيســت كه نمی توانيد 

بخنديد. 
فقط به اين دليل كه چيزی اذيــت تان می كند 

به اين معنی نيست كه نمی توانيد لبخند بزنيد. 
هر لحظه برای شما شروعی تازه و پايانی تازه است. 

هر لحظه فرصت جديدی به شما داده می شود. 
فقط بايد از اين فرصت بهترين استفاده را بكنيد. 

لطفا قدر امروزتان را بدانيد. 
- موفقيت در اين نيســت چه چيزی در پيش رو 
داريم، موفقيت اين اســت چه چيزی پشــت سر 

می گذاريم.
- به آنانی كه ما را در نيمه راه سرگشــته و حيران 

رها كردند و تنها گذاشتند:
از شما خواهش می كنم

به راه خودتان ادامه دهيد 
و پشت سرتان را نگاه نكنيد
به رفتن خود وفادار باشيد

تا ما هم برای فراموشی
 وفادار بمانيم.

√ مصرف خوراكی های شــيرين و نوشيدنی های 
الكلی موجب می شود تا بســياری از سلول های 

عصبی يكسانی در مغز فعال شوند. 
 كودكانی كــه در خانواده شــان ســابقه اعتياد 
 به نوشــيدنی های الكلی وجود داشــته اســت، 
به طور ارثی تمايل بيشــتری بــه خوراكی های 

شيرين دارند.
  √ حس چشــايی مدت ها پيش از تولد شــروع 

می شود. 
جالب اســت بدانيد كه مزه  غذاهايی نظير هويج، 
سير و وانيل نه تنها در شير مادران شيرده احساس 
می شود، بلكه در دوران طوالنی مدت بارداری نيز 
جنين قادر اســت از طريق مايع آمنيوتيك اين 

طعم ها را مزه مزه كند.
  جولی مننــال در مركز حواس شــيميايی مونل 
در فيالدلفيا دريافته كه كودكان به غذاهايی كه 

در دوره جنينی مزه آنها را حس كرده اند بيشــتر 
متمايل هستند.

 √ بوی استنشــاق شده توســط مادران شيرده 
 حتی می تواند بــر طعم شــير آنهــا تاثيرگذار

 باشد. 
جالب است بدانيد مادران شيردهی كه در مزرعه 
كار می كنند و در معرض بوی كاه و جو قرار دارند 
طعم شــيری كه به شــيرخوار می دهند، حالت 

طبيعی ندارد.

زیبا و خواندنی دانستنی های جالب درباره حس چشایی و مزه ها

پادشاه و کنیزك ! )2(

کاریکاتور ) بدون شرح (
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ابالغ تبادل لوایح 
12/50 شماره ابالغیه:9410100350708249 شماره پرونده:9309980350700837 شماره 
بایگانی ش��عبه:930974 در خصوص تجدیدنظرخواهی مرضی��ه بابایی با وکالت 
محمد عبدالهی به طرفیت خواندگان سید علیرضا بهروز و منصور دانشور و غیره 
به خواسته تجدیدنظرخواهی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
اس��ت و از آنجا که نامبردگان تجدیدنظر خواندگان سید علیرضا بهروز و منصور 
دانش��ور مجهول المکان می باش��د به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از 
تاریخ نشرجهت دریافت نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه3- اتاق شماره311 ارجاع 
و به کالسه 9309980350700837 ثبت گردیده مراجعه نمایید و چنانچه پاسخی دارید 
به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال می گردد. م الف:32897 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/52 شماره دادنامه:9409970350701381 شماره پرونده ها:9309980350700335،930
9980350700946،9409980350700247 شماره بایگانی شعبه:930391،931108،940283 
خواهان ه��ا: 1- آقای محمدعلی فردوس��ی جاه فرزند حاجی علی ب��ا وکالت آقای 
محمدجواد منفرد فرزند حسین به نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی 
– حدفاصل نیکبخت و شیخ مفید – مجتمع س��رو – طبقه دوم – واحد هفتم  و آقای 
احمدرضا یداللهی فارس فرزند محمدجواد به نشانی اصفهان – خیابان شیخ صدوق 
ش��مالی – حدفاصل نیکبخت و ش��یخ مفید – مجتمع سرو – ش��ماره7، 2- خانم 
زهرا ملکیان فرزند هاش��م با وکالت آقای محمد فالح پور س��یچانی فرزند رحیم به 
نشانی اصفهان – خیابان حکیم نظامی –جنب بانک تجارت – نبش بن.بست بانک 
س��اختمان الهیه – طبقه اول – واحد س��وم خواندگان: 1- آقای امیرحسین فروزان 
فرزندمس��عود 2- آقای مختار مهدیان فرزند رضا 3- آق��ای منوچهر میرعظیمی 
4- آقای محمود جعفری فرزند جعفر 5- آقای محسن عباسی فرزند مراد همگی به 
نشانی مجهول المکان 6- آقای محمدعلی فردوسی جاه فرزند حاجی علی با وکالت 
خانم فرناز جوادی نژاد فرزند مرتضی به نش��انی اصفهان –شیخ صدوق شمالی 
– حدفاصل چهارراه وکال و خیابان ش��یخ مفید – مجتمع سرو – طبقه2- واحد7 و 
آقای احمدرضا یداللهی فارس فرزند محمدجواد به نشانی اصفهان – خیابان شیخ 
صدوق شمالی – حدفاصل نیکبخت و شیخ مفید – مجتمع سرو – شماره7، 7- آقای 
سیدجالل حسینی پنارتی فرزند حسن به نش��انی اصفهان – خ.بزرگمهر – هشت 
بهشت شرقی – روبروی امامزاده زید –کوچه آل زیار – پ50، 8- حمیدرضا فردوسی 
جاه فرزند حاج علی به نشانی اصفهان – خ.سپه ساالر – مسرور جنوبی – روبروی 
پارک همت – مجتمع نگین سرو – طبقه س��وم – واحد14، 9- رسول فردوسی جاه 
فرزند حاج علی به نش��انی اصفهان – خ.سپهساالر – مس��رور جنوبی – روبروی 
پارک همت – مجتمع نگین سرو – طبقه س��وم – واحد14، 10- فاطمه فردوسی جاه 
فرزند حاج علی به نش��انی اصفهان – خ.سپه ساالر – مس��رور جنوبی – روبروی 
پارک همت – مجتمع نگین س��رو – طبقه س��وم – واحد20، 11- صدیقه فردوسی 
جاه فرزند حاج علی به نش��انی اصفهان – خ.مشتاق دوم – کوی بهشت – بن بست 
رودابه – پ32 – طبقه اول خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- دستور 
موقت 3- وارد ثالث 4- مطالبه وجه بابت... 5- مطالبه خسارت دادرسی 6- مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه گردش��کار: از توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقایان 1- احمدرضا 
یدالهی فارس 2- محمدجواد منفرد به وکالت از محمدعلی فردوسی جاه به طرفیت 
خواندگان 1- س��یدجالل حس��ینی پنارتی 2- منوچهر میرعظیمی 3- امیرحسین 
فروزان 4- محسن عباسی 5- محمود جعفری 6- مختار مهدیان به خواسته صدور 
حکم به الزام خواندگان به انتقال رسمی یکدرب باغ به مساحت تقریبی 1900 مترمربع 
)1900 سهم مش��اع( از پالک ثبتی 11516 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان و دعوی وارد 
ثالث محمد فالح پور به وکالت از خانم زهرا ملکیان فرزند هاشم به طرفیت خواندگان 
1- محمدعلی فردوسی جاه 2- سید جالل حسینی پنارتی 3- منوچهر میرعظیمی 
4- امیرحسین فروزان 5- محسن عباس��ی 6- محمود جعفری 7- مختار مهدیان 
به خواس��ته الزام خواندگان به انتقال رس��می یک درب باغ به مساحت حدود 1900 
سهم مش��اع از پالک ثبتی 11516 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان مقوم به 50/001/000 
ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
همچنین پرونده تقابل در پرونده وارد ثالث آقای��ان احمدرضا یدالهی فارس و خانم 
فرناز جوادی نژاد به وکالت از محمدعلی فردوسی جاه به طرفیت خواندگان 1- زهرا 
ملکیان فرزند هاشم 2- حمیدرضا 3- رسول 4- فاطمه 5- صدیقه همگی فردوسی 
جاه فرزندان علی نظر به اینکه آقای محمدعلی فردوسی جاه طی وکالتنامه شماره 
102987 مورخ 1371/8/6 تنظیمی در دفترخانه شماره 64 حوزه ثبتی اصفهان اختیار 
فروش و خرید و غیر راه به آقای علی فردوسی جاه اعطا نموده که نامبرده با اختیار 
حاصل از وکالت طی قرارداد عادی مورخ 85/6/5 نس��بت به فروش ملک به خود و 
سپس انتقال به خواهان وارد ثالث اقدام نموده است که در این اقدام ثمن معامله را از 
هزینه های انجامی و پرداختی بابت ساخت سه طبقه ساختمان در خیابان چهارباغ 
خواجو – بن بست صنایع – پالک4 منظور داشته که وکالت و اختیار حاصل از آن 
مورد تایید خواندگان دعوی وارد ثالث علی الخص��وص خواهان دعوی اصلی قرار 
گرفته است که البته در دادخواس��ت تقابل از دو جهت درخواست ابطال این قرارداد 
واگذاری صورت گرفته اول از جهت اینکه بیع صورت گرفته فیمابین خواهان وارد ثالث 
و مورث خواندگان مرحوم علی فردوسی جاه به جهت عدم تعیین ثمن باطل است این 
در حالی است که قرارداد عادی حکایتی از بیع نداشته و قراردادی است در راستای 
ماده 10 قانون مدنی لذا شرایط بیع که مورد ادعای خواهان دعوی تقابل است در آن 
ساری و جاری نیست و دوم اینکه مدعی گردیده اند رعایت مصلحت و غبطه موکل 
از ناحیه وکیل رعایت نگردیده است اوال استدالل خواهان و وکیل دعوی تقابل به عدم 
رعایت مصلحت و غبطه موکل حکایت از این داشته که خرید ملک توسط خود وکیل 
براساس هزینه ای معین و مشخصی صورت گرفته چرا که اگر مشخص نمی بود 
ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت امری باطل وعبث می بود مضافا اینکه حسب 
اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی میزان طلب مورث خواندگان حدود 110 میلیون 
تومان برآورد گردیده است و حالی چنانچه خواهان دعوی تقابل مدعی است رعایت 
مصلحت نگردیده است می بایست نسبت به مطالبه خس��ارات وارده حسب ماده 
666 از قانون مدنی اقدام نماید و موجبی برای ابطال اقدامات وکیل نمی باشد چرا که 
وکیل خارج از حدود وکالت اقدام ننموده است علی ایحال دادگاه مالکیت خواهان وارد 
ثالث را ثابت تشخیص به استناد مواد 198و515و519 از قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 10و219 الی 230 از قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم دعوی وارد ثالث 
)حسینی پنارتی( به انتقال 1900 سهم مشاع از پالک ثبتی 11516 اصلی بخش 5 ثبت 
اصفهان به نام خواهان وارد ثالث و همه خواندگان به پرداخت 2/460/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت 1/800/036 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان وارد 
ثالث صادر و اعالم می نماید و اما در خصوص دعوی اصلی و تقابل در دعوی وارد 
ثالث به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مشروحه فوق الذکر حکم به 
رد خواسته خواهان ها در هر دو پرونده صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 
می باشد ضمنا در خصوص سایر خواندگان دعوی وارد ثالث به استناد بند 4 ماده 
84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد که در 
این جهت نیز ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد.م الف:32898 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/53 شماره دادنامه:9409970350701681 شماره پرونده:9309980350700949 شماره 
بایگانی ش��عبه:931111 خواهان: آقای امیر کوهی هونجانی فرزند محمد به نشانی 

اصفهان – خ.امام خمینی – تابلو خانه اصفهان –کوی الله – چهارراه ولی عصر – 
کوچه مرتضی محمدی – منزل دوم – سمت چپ خواندگان: 1- خانم عصمت توکلی 
فیض آبادی 2- شرکت ماهان یدک 3- آقای علیرضا توکلی فیض آبادی 4- آقای پویا 
صادق فرزند حمید همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- تامین خواسته 
2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص دادخواس��ت امیر کوهی هونجانی به طرفیت1- شرکت ماهان 
یدک 2- پویا ص��ادق نام صحیح وی )صادق پویاس��ت( 3- عصمت و 4- عیلرضا 
توکلی فیض آبادی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/100/000/000 ریال از وجه یک برگ چک 
به ش��ماره 600949-93/8/22 بانک تجارت به انضمام هزینه دادرس��ی و خسارت 
تاخیر تادیه اوال در مورد خوانده اول چون خواهان دادخواست خود را مسترد کرده به 
استناد بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود که حضوری 
و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است ثانیا با توجه به محتویات پرونده 
– تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده 
نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دوم امضاء کننده چک به عنوان 
نماینده خوانده اول می باشد و خوانده دیگر ظهرنویسان چک به عنوان ضامنند و 
خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد ی��ا دفاعی نکرده اند ادعای خواهان 
ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مس��تندا به ماده 403 قانون تجارت و مواد 
19و3 قانون صدور چک و مواد 198و519و502و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/100/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 
2/860/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان 
اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد ش��د در حق خواهان صادر می گردد رای 
صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای 
مهلت مزبور ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان است.م الف:32899 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/54 ش��ماره دادنامه:9409970361701811 ش��ماره پرون��ده:9409980361700949 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:941041 خواهان: آقای رضا ثابت پور فرزند احمد با وکالت 
آقای رضا دانشور فرزند علی اکبر به نش��انی اصفهان – خ.وحید – ابتدای محتشم 
کاشانی)دقیقی( – ساختمان عقیق – طبقه چهارم – واحد7 دفتر آقای علی صادقی 
ریزی خوانده: آقای پیمان فتحی فرزند فریدون به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای رضا دانش��ور به وکالت 
از آقای رضا ثابت پ��ور به طرفیت آقای پیم��ان فتحی فرزند فریدون به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 280/000/000 ریال به اس��تناد دو فقره چک به ش��ماره های 432255-

94/6/5و432256-94/7/5 و گواهینامه های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه 
به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی 
وتصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و 
ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به 
نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/000/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 17/845/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی 
ش��امل هزینه های دادرس��ی – تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در 
مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از 
سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید هر یک از چکها لغایت هنگام پرداخت در حق 
خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظر در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:32902 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/55 ش��ماره دادنامه:9409970350501239 ش��ماره پرون��ده:930998035050032
3و9309980350500872 شماره بایگانی شعبه:930359و930909 خواهان ها: 1- آقای 
مجتبی رشیدی فر فرزند درویش��علی 2- آقای ناصر مظفری فرزند بهروز با وکالت 
خانم سارا خسروی بابادی فرزند قاسم به نش��انی  اصفهان – خیابان نیکبخت – 
پشت ساختمان دادگس��تری – مجتمع اداری نیکبخت – طبقه5- واحد221 و آقای 
سید مهران حمیدنیا فرزند سید مهراب به نش��انی اصفهان –خیابان کاوه – میدان 
فاطمی – ساختمان صاحب الزمان – طبقه اول – واحد2، 3- آقای مجتبی رشیدی فر 
فرزند درویشعلی 4- آقای ناصر مظفری فرزند بهروز با وکالت خانم سارا خسروی 
بابادی فرزند قاسم به نشانی اصفهان – خ کاوه – میدان فاطمی – ساختمان صاحب 
الزمان – طبقه اول – واحد 2- دفتر وکالت آقای حمیدنیا و آقای سید مهران حمیدنیا 
فرزند سید مهراب به نش��انی اصفهان –خیابان کاوه – میدان فاطمی – ساختمان 
صاحب الزمان – طبقه اول – واحد2 خواندگان: 1- خانم س��ارا س��ادات به نشانی 
اصفهان – خ.فردوسی – خ.ش��هید موحدیان – کوچه پنجم)سادات( – پ8، 2- آقای 
سید اکبر جزایری 3- خانم بتول شاه س��نایی 4- آقای علی فورجانی زاده 5- آقای 
مسعود انصاری همگی به نشانی خ.خیام – خ.میرزا طاهر – ک.جنب پاسگاه – کوی 
الری – کوی شقایق، 6- آقای حس��ین خداوردیان به نشانی خ.خاقانی – ک.بوعلی 
– ک.س��هند – پ12، 7- آقای س��ید محمد حس��ینی بهارانچی فرزن��د محمود به 
نشانی خ.آتشگاه – محله بهارانچی – کوی شهید بهشتی نژاد – کوچه شماره37- 
پالک40و42 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- افراز ملک گردشکار: دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای ناصر مظفری مجتبی رشیدی 
فر به طرفیت آقای مسعود انصاری – علی فروجانی زاده – سید اکبر باقری – حسین 
خداوردیان – خانم سارا سادات و خانم بتول شاه س��نایی و جلب ثالث آقای سید 
محمد حسینی بهاران چی به خواسته افراز پالک ثبتی 362 فرعی از 6 اصلی و در 
صورت عدم امکان افراز فروش دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه 
درخواس��ت افراز خواهان های دعوا به لحاظ اعتراض خانم س��ارا سادات به میزان 
مالکیت خود رد گردیده اس��ت و با عنایت به اظهارات طرفی��ن مبنی بر اینکه مالک 
اولیه پالک موضوع دعوا را تقس��یم و برای هر کدام از قطعات 1و2و3و4و5 پروانه 
س��اختمانی مجزا درخواس��ت و جهت هر کدام از پالک ها پروانه مستقلی توسط 
شهرداری صادر گردیده و حس��ب اظهار نظر کارشناس منتخب دادگاه بر اثر برگ 
تقسیم نامه عادی 77/1/18 و با توجه به اینکه مقداری از پالک از طرف شمال و شرق 
در مسیر قرار گرفته به 5 قطعه تقس��یم گردیده و در حال حاضر به صورت 2 باب 
خانه 3 طبقه )قطعات 2و5( و 1 باب خانه در حال ساخت )قطعه شماره3( و قطعات 
3و4 به صورت زمین بدون ساخت می باشد هر چند خانم سارا سادات مدعی است 
رعایت حقوق ایشان نگردیده است لیکن نظر به اینکه مالک اولیه پالک مذکور را به 5 
قطعه تقسیم و برای هر کدام از قطعات پروانه ساختمانی مستقلی دریافت داشته و 
سپس قطعات را به خواندگان واگذار نموده و حتی شماره پرونده های اخذ شده جهت 
هر کدام از قطعات در اسناد انتقالی مشخص است لذا با عنایت به اینکه ملک موضوع 
دعوا قبال تقسیم شده مادامی که تقسیم نامه مذکور به قوت خود باقی است و ابطال 
نگردیده رسیدگی به دعوای افراز قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم می گردد قرار صادره حضوری 
و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد.م 

الف:32906 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
12/56 شماره دادنامه:9409970350501574 شماره پرونده:9309980350500255 شماره 
بایگانی شعبه:930285 خواهان: آقای حسین برزگر به نشانی اصفهان – خ.خرم – 
کوی مهر الیادران – کوچه ش��هید محمود کدخدایی – بن بست پروانه – منزل آخر 
– دست راست خواندگان: 1- آقای س��جاد ضیائی فرزند باال 2- آقای علی جعفری 
فرزند بهرام همگی به نش��انی مجهول المکان 3- آقای س��جاد جمش��یدیان قلعه 
سفید فرزند علی محمد به نشانی اصفهان – خ.اش��راق –چهارراه اشراق – مجتمع 
شفق – طبقه5- واحد55 خواسته: الزام به تنظیم س��ند خودرو دادگاه ضمن اعالم 
ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص 
اعتراض ثالث اجرایی آقای حسن بزرگی به طرفیت آقای سجاد جمشیدیان فرزند علی 
محمد و سجاد ضیائی فرزند باال و آقای علی جعفری فرزند بهرام به خواسته اعتراض 
ثالث اجرایی نسبت به یکدستگاه خودرو به شماره انتظامی شماره 747ق27ایران77 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اتومبیل موضوع دعوی را حسب 
مبایعه نامه عادی به معترض واگذار شده و در همان زمان نیز اتومبیل تحویل ایشان 
گردیده و با عنایت به رای صادره از شعبه یازده ش��ورای حل اختالف که معترض 
عنهم محکوم به انتقال اتومبیل به نام معترض گردیده اند و با توجه به اینکه خدشه 
به اساس قرارداد تنظیمی معترض ارائه نشده و مادام که فساد بیعی به اثبات نرسد 
اصل بر صحت آن است لذا دادگاه دعوی معترض ثالث را وارد تشخیص مستندا به 
مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی ضمن پذی��رش اعتراض ثالث حکم به رفع 
توقیف از اتومبیل ف��وق الذکر صادر و اعالم می گردد رای ص��ادره غیابی و ظرف 
بیست روز قابل واخواهی در این شعبه است.م الف:32907 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/57 شماره دادنامه:9409970350501514 شماره پرونده:9409980350500013 شماره 
بایگانی شعبه:940013 خواهان: آقای مجید فتحی فرزند رضا به نشانی اصفهان – 
خ.برازنده – خ.آل بویه – ک.ص��دف2- پ54 خوانده: آقای علیرضا خلیفه قلی فرزند 
جعفر به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با 
استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و 
انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مجید فتحی فرزند رضا 
به طرفیت خوانده علیرضا خلیفه قلی به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال به 
استناد 1 فقره چک به ش��ماره 44637 و گواهی عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه 
نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با 
وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان 
به عمل نیاورده اس��ت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 
198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 
به عنوان اصل خواس��ته و 3/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد 
وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت وجه در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باش��د.م الف:32909 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
فقدان سند مالکیت 

12/59 نظر به اینکه س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از شش��دانگ پالک ثبتی شماره 
7931 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 5869 در صفحه 420 دفتر 
 199 امالک به نام سیما قویدل ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس بالواسطه 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده:94/11/26-94030329760848 
ب��ه انضم��ام دو ب��رگ استش��هادیه محل��ی ک��ه امض��اء ش��هود آن ذی��ل 
شماره:35909-94/11/4 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کس��ی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد.بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.م الف:928 عصاری رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند مالکیت 

12/60 ش��ماره:1394/03/185133-94/12/1 نظ��ر به اینکه س��ند مالکیت نیم حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 11 اصلی علیا واقع در بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 3523 در صفحه 587 دفتر 57 امالک به نام ش��اهرخ ربیعی ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است س��پس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده:94030339725890-94/11/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره:18598-94/11/4 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنی س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مس��ترد گردد.بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد.م الف:929 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی 

12/62 ش��ماره ابالغیه:9410100353706031 ش��ماره پرون��ده:9409980359301436 
 شماره بایگانی شعبه:941360 شاکی حسین محمدی فرزند اسدا... دادخواستی به 
طرفیت متهم سیاوش سینائی به خواسته سرقت مستوجب تعزیر تقدیم دادگاههای 
 عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری 
دو ش��هر اصفهان )111 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و 
به کالسه 9409980359301436 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/13 و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
 و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا متهم پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم 
 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رس��یدگی حاضر گردد.م ال��ف:33550 ش��عبه 111 دادگاه کیفری دو ش��هر 

اصفهان)111 جزایی سابق(
حصر وراثت

12/63 آقای سیدجواد ابراهیمی دارای شناسنامه شماره 1170 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 94/374 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیدمجتبی ابراهیمی کهنگی بشناس��نامه 7 در تاریخ 94/2/24 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- رقیه طالبی کهنگی فرزند علی اکبر ش.ش 30 نسبت با متوفی زوجه 2- سید 
حسین ابراهیمی کهنگی فرزند سید مجتبی ش.ش 46 نس��بت با متوفی فرزند 3- 
فخری سادات ابراهیمی کهنگی فرزند سید مجتبی ش.ش 141 نسبت با متوفی فرزند 
4- سید جواد ابراهیمی کهنگی فرزند سید مجتبی ش.ش 1170 نسبت با متوفی فرزند 
5- سید حسن ابراهیمی کهنگی فرزند س��ید مجتبی ش.ش 1179 نسبت با متوفی 
فرزند 6- سید محسن ابراهیمی کهنگی فرزند سید مجتبی ش.ش 1180025601 نسبت 
با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:930 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اردستان 
فقدان سند مالکیت 

12/64 ش��ماره:1394/03/1185154-94/12/1 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبت��ی ش��ماره 3403 فرعی از ی��ک اصلی واق��ع در بخ��ش 17 اصفهان ذیل 
ثب��ت 7920 در صفح��ه 531 دفتر 181 ام��الک به نام ج��واد فدایی ثب��ت و صادر 
و تس��لیم گردیده اس��ت س��پس نامبرده ب��ا ارائه درخواس��ت کتبی به ش��ماره 
وارده:94030339755520-94/11/24 ب��ه انضم��ام دو برگ استش��هادیه محلی که 
امضاء ش��هود آن ذیل ش��ماره:3619-94/11/21 به گواهی دفترخانه 18 اردستان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مس��ترد گردد.بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد.م الف:933 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
اخطار اجرایی 

12/65 شماره دادنامه:452-93/10/24 شماره بایگانی:93/158 مرجع رسیدگی: شعبه 
اول شورای حل اختالف خواهان: نادر توکل به نشانی اردستان – سه راه هالل احمر – 
خ.22بهمن – کوچه پترو خواندگان: 1- رحمت اله سارانی مجهول المکان 2- غالمرضا 
صفری به نشانی اردستان – بلوار دانش آموز – کارگاه تیرچه و بلوک توکل خواسته: 
الزام به انتقال سند به موجب رای شماره 452 مورخ 93/10/24 شعبه اول شورای حل 
اختالف شهرستان اردستان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه ها: 1- رحمت اله 
سارانی به نش��انی مجهول المکان 2- غالمرضا صفری به نشانی اردستان – بلوار 
دانش آموز – کارگاه تیرچه و بلوک توکل خوانده ردیف اول محکوم است به حضور 
در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک دس��تگاه پژو405 جی.ال.

ایکس سواری مدل 1378 به شماره انتظامی ایران78-573ص46 و خوانده ردیف دوم 
محکوم است به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت هزینه نیم عشر 
به مبلغ 2/500/000 ریال در حق صندوق دولت همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ 
شده محکوم علیه ها مکلفند ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهند یا مالی معرفی کنند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه ندانند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کنند و اگر مالی 
ندارنند صریحا اعالم نمایند.م الف:926 شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 951/94 خواهان محمد محمدیان برنجگانی با وکالت آقای 
محمود آبادی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث به طرفیت اعظم و آذردخت بزرگزاد 
ورثه علی محمد بزرگزاد و نیره بزرگزاد و پوراندخت جعفرپیشه – ورثه مهری خمسه 
عشری حسین و مهناز و علیرضا و حامد و مهناز و عباس و هاجر و زهرا یوسفیان 
جزی و جلیل و جالل ضرابی و آذردخت ضرابی ورثه مرحوم ضرابی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/1/29 س��اعت 8/30صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32785 شعبه 

8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

 مزایده
شماره  3603319219100031پرونده:شماره  3160661119100169شماره نامه: 16/61

اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در اجرای  310001بایگانی شعبه:
که به موجب آن محکوم علیهم آقایان احمد  390611مفاد اجراییه در پرونده کالسه مدنی 

خت احمدی شهرابی فرزند حبیب ا... و مهدی احمدی فرزند احمد محکوم به پردا
ریال در حق محکوم له شرکت قند نقش جهان به وکالت آقای عباس خسروی  1929121219

ریال در حق صندوق دولت می باشد با توجه  161129293و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 
به اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا اموال وی را به شرح 

تمامت ششدانگ باغ خانم طاهره محمدی شهرابی -6مزایده به فروش می رساند:ذیل از طریق 
دفتر  1111دانگ به شماره ثبت  6/5در سه جلد سند مالکیت به میزان  121پالک ثبتی شماره 

دانگ به شماره ثبت  6/5و  31صفحه  610دفتر  1119و سه دانگ به شماره  619صفحه  21
اربعه شماال و شرقا و غربا به باغات مجاور با حصار دیوار  با حدود 610صفحه  21دفاتر  1119

گلی و جنوبا به دیوار آجری و با درب آهنی واقع در شارع عام که زیر کشت درختان انار و 
مترمربع بوده و دارای سهمیه آب از دو رشته قنات موجود  6000چندین ساله به مساحت تقریبی 

13 مد احمدی شهرابی به میزانقطعه ملک مشاعی آقای اح -1می باشد. 
سهم  210سهم از  1 10

با کاربری کشاورزی  591صفحه  96دفتر  5210اصلی به شماره  11ششدانگ با پالک ثبتی 
دفتر یکم  11اصلی به شماره ثبت  616بانضمام سه سهم آب دو رشته قنات نیو و بلوچ دارای پالک 

هکتار آن زیر کشت  95هراب حدود از کل ششدانگ اراضی روستای ش -9میباشد. 11صفحه 
هکتار آن زیر کشت باغات بوده که با دو رشته قنات ذکر شده و جمع آوری آب  10زراعی و 

قنوات در استخر سیمانی موجود مورد بهره برداری قرار می گیرد و بقیه اراضی به صورت بایر 
13 است. مبلغ ارزیابی ششدانگ باغ و

مشاعی دو رشته قنات یاد سهم مشاعی و نیز سه سهم  1 10
شده با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در امر کارشناسی و موقعیت محلی آن کال طبق نظریه 

ریال )دویست و شصت و پنج میلیون تومان(  000/000/150/1کارشناس رسمی دادگستری 
ته و تا پنج اعالم می گردد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یاف

روز قبل از تاریخ مزایده امالکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. امالک فوق به شخصی واگذار 
% بها را فی المجلس به عنوان 60می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده باید 

یخ مزایده پرداخت سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تار
نماید و در صورتی که مابقی بهای امالک را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

صبح. مکان  60ساعت  12/61/6931دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: روز پنجشنبه مورخ 
مدنی  مدیر اجرای احکام 396مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره.م الف:

 محمدرضا قنائیان بادی  –دادگاه عمومی بخش زواره 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم :
 اگر خصلت ها از يكديگر متمايز و جدا ش��وند، 
هر آينه راستى با شجاعت باشد و بزدلى با دروغ.

23
5

19
1

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1810.February 23 .2016
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شرکت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشین مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
سه شنبه  / 4اسفند   1394 / 14جمادی االول 1437
 شماره 1810 / 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

معرفی کتاب

» سومین پلیس « اثری جذاب از نویس��نده ایرلندی » فلن اوبراین « با ترجمه 
»پیمان خاکسار« است. که فضایی پست مدرنیستی دارد.

 این رم��ان ک��ه ماجرای��ی در فضاه��ای پس��ت مدرنیس��تی دارد و ب��ه نحو 
فوق العاده ای روایت شده است، اثری است که سخت می توان پس از خواندن 

چند صفحه اول آن زمین گذاشت. 
» هرولد بلوم « منتقد تاثیر گذار آمریکایی سومین پلیس را درفهرست برترین 
آثار تاریخ ادبیات غ��رب آورده و » گاردین « هم آن را درفهرس��ت کتاب هایی 
آورده که هر ک��س باید قبل از مرگ��ش بخواند. » کیث هاپر « اس��تاد ادبیات 
دانشگاه آکسفورد گفته: » این کتاب اولین ش��اهکار بزرگ سبکی است که ما 

امروزه از آن به عنوان پست مدرن یاد می کنیم. «
 این کتاب بین سال های ۱۹۳۹ و ۱۹۴۰ نوشته ش��ده است. ولی وقتی انوالن 
نتوانست برای کتاب ناشری پیدا کند، ادعا کرد که کتاب را گم کرده است. کتاب 
تا زمان مرگ او منتشر نشد و همس��رش پس از مرگش، آن را در سال ۱۹۶۷ 

توسط انتشارات » مک گیبون و کی « به نشر رساند.
داستان، روایت زندگی یک مرد جوان است که در یک سرقت مسلحانه شخصی را 
به قتل می رساند، با این قصد که هزینه یک پروژه علمی را تامین کند. در یک لحظه 
 مناس��ب، همدس��ت او،» جان دیونی « پول ها را در جایی پنهان می کند که بعدا، 
سر فرصت به رفیقش نارو بزند. در خانه مقتول یک جعبه سیاه هم قرار دارد. وقتی 
سارق جوان در این جعبه را باز می کند، خانه مقتول ناگهان به یک النه خرگوش 
بدل می شود. راهروهای باریک النه خرگوش به یک سرزمین سحرآمیز می انجامند.

راوی داستان که در سراس��ر این رمان پرحادثه بدون نام و نشان است متوجه 
 می شود که جعبه سیاه سر جایش نیست. او طبعا به کالنتری مراجعه می کند 
 ام��ا در کالنت��ری دو افس��ر نگهب��ان ب��ا مش��کل غریب��ی مواجه ش��ده اند؛ 
در اثر جایگزینی و تبادل اتم دوچرخه با انسان، دوچرخه ها خصلت های انسانی 
پیدا کرده اند ت��ا آن حد که به جنایت روی آورده اند. س��ومین پلیس با ترجمه 

پیمان خاکسارتوسط نشر چشمه منتشر شده است.

سومين پليس 

 

آشپزی

گوناگون

    

فالفل یکی از انواع غذاهای حاضری به حساب می آید. مخصوصا این روزها 
که وقت خانه تکانی است، احتماال زیاد به دردتان می خورد. واقعا تهیه این 

دست پیچ های لبنانی کالسیک، راحت است.
  م�واد الزم: روغ�ن س��بزیج�ات 2 قاش���ق س���وپخ�وري، پی��از کامال 

ریز شده یک عدد، س��یر کامال ریز ش��ده یک حبه، نخود پخته یا کنسرو 
 شده ۴۰۰ گ�رم، پ�ودر زیره و گش��نی�ز  هر کدام یک قاشق چ�ایخ�وري، 
 برگ خرد ش��ده گش��نیز 2 قاش��ق غذاخ�وري، زرده تخم م��رغ یک عدد،

آرد ساده نصف پیمانه. 
 روش تهيه:

۱. یک قاش��ق س��وپ خوري روغن را درون تابه اي روي حرارت متوسط، 
قرار دهید.

2. س��یر و پیاز را به درون تابه اضافه کرده و ۳- 2 دقیقه آن ها را هم زده تا 
 نرم شوند. س��پس آن ها را درون یک همزن ریخته و نخود،  ادویه، گشنیز، 
زرده تخم مرغ، نمک و فلفل را به آن ها اضافه کرده، دستگاه را روشن کنید 

تا خوب با هم مخلوط شوند.
 ۳. دس��ت هاي تان را آغش��ته به آرد کنید و از مخلوط، کوفته قلقلي هایي 
به قطر5 س��انتي متر تهیه کرده و آن ها را درون یک بش��قاب، به مدت۳۰ 

دقیقه در یخچال قرار دهید.
۴. یک قاشق سوپخوري از روغن باقي مانده را درون یک تابه نسوز ریخته و 

آن را روي حرات متوسط - زیاد قرار دهید.
5. هر طرف فالفل ها را حدود 2- ۱ دقیقه یا تا زماني که طالیي رنگ شوند 

حرارت دهید.
۶. بگذارید فالفل ها کمي خنک شوند.

۷. در هر دست پیچ سه عدد از فالفل ها را قرار داده و در صورت تمایل آن ها 
را همراه با ساالد،  ماست، سس گوجه فرنگي میل کنید.

بیشتر مردم وقتی به تعطیالت می روند، دوست دارند در هر شب در رستوران های 
زیبا غذاهایی خوشمزه میل کنند، اما برای آن هایی که ماجراجو ترند، تعطیالت 
در کشوری خارجی می تواند به معنای فرصتی برای چشیدن طعم غذاهایی جدید 

و گاهی هم عجیب باشد! 
- سوپ النه پرنده: نترسید! در این س��وپ ویژه چینی، خبری از برگ و شاخه 
درخت نیس��ت. برخی از پرندگان، آشیانه خود را با اس��تفاده از بزاق دهان شان 

می سازند. در این غذا نیز از النه این پرنده ها استفاده می شود که به سوپ حالتی 
ژالتینی می دهد.

- هاکارل: در ایسلند، پس از شکار کوسه ها، گوشت این حیوانات را تخمیر کرده 
و سپس آویزان می کنند تا خشک ش��وند. نتیجه، گوشتی خشک شده است که 

مزه ماهی و آمونیاک می دهد.
- دامپلينگ خون گوزن شمالى: در سرزمین وایکینگ ها، سوئد، خون این حیوان را 
با آرد و نمک مخلوط می کنند و خمیر به دست آمده را به شکل کلوچه، سرخ می کنند.

 - سورس�ترومينگ: این غذای کنس��روی س��وئدی به نظر ع��ادی می آید، 
در حقیقت شاه ماهی دریای بالتیک است که تخمیر ش��ده و صد البته که بوی 

بسیار مشمئز کننده ای دارد.
-  عنکبوت سوخاری: در کشور جنگ زده کامبوج، نیاز مبرم به غذا باعث شد که 
روستاییان به خوردن عنکبوت روی آورند! البته، امروزه گردشگران نیز می توانند این 
حیوانات را که در ادویه و سیر سرخ شده اند، از دست فروشان تهیه کنند! جالب این 
که عنکبوت ها کامال دس��ت نخورده اند و همچنان نیش و پاهای شان به بدن شان 

متصل است!
- ماهى پوفر: این ماهی به ش��دت در ژاپن پرطرفدار است. این ماهی به شدت 
سمی است و برای آن پادزهری نیز وجود ندارد. تنها سرآشپز های تعلیم دیده و 

مجرب می توانند بخش غیر سمی آن را برای خوردن آماده کنند.
-  اختاپوس زنده: خوردن اختاپوس در سراسر جهان معمول است، اما خوردن هشت پا 

در حالی که زنده است و روی بشقاب تان دست و پا می زند، خود چالش بزرگی است!

دست پيچ های فالفل 
اسپایسى

شگفت انگيزترین و چندش آورترین 
غذاهای جهان

خانه داری
1- گردنبند گره خورده: هرگز زمان زیادی برای از هم باز کردن گردنبند 
در هم پیچیده شده، هدر ندهید. گره را با پودر بچه کمی شل کنید و از یک پین 

برای باز کردن آن استفاده کنید.
2- وسایل خانه که بوی بد گرفته اند: می توان کشوها، مبلمان و سایر 
وسایل خانه را که بوی بد و کهنگی گرفته یا کپک زده اند، با ریختن مقداری 

از پودر بچه تازه نگه داشت و خوشبو کرد.
3- موهای چرب: اکثر ش��امپو های خش��ک بر پایه نشاس��ته هستند؛ 
بنابراین پودر بچه، یک اثر مشابه در مواقع تنگنا )نداشتن شامپو( دارد. در 
این مواقع، مقداری از پودر را در دست تان بریزید و آن را بر روی  پوست سر 
خود ماساژ دهید تا روغن های اضافی خیس خورده و با آب شسته شوند.

4- یک شب سوزان تابستانى: خزیدن به یک تخت گرم و گیرا تعریف 
کاملی از آرامش شب نیست. گرد و غبار پودر را بین مالفه های خود بریزید 

تا به جذب عرق و خنک نگه داشتن آن ها کمک کند.
5- مورچه های مزاحم: این مزاح مان را با مس��دود کردن مسیر آن ها 
با پودر )آنها طرفداران عطر و بوی آن نیس��تند(، از آش��پزخانه خود دور 

نگه دارید.
6- لکه های چربى: از ریخته شدن سس ساالد بر روی لباس خود نگرانی 
نداشته باشید، قصد ما تبلیغ یک پودر لباس شویی گران قیمت نیست! قبل 
از شست و         شوی معمولی لباس، روی هر لکه چربی، پودر بچه را ریخته 

و به لباس ضربه بزنید تا چربی جذب پودر شده و به راحتی شسته شود.
 7 - رفع اصطکاک دس�تکش شس�ت و ش�وی ظروف: یک خانم 

خانه دار می گوید: » پس از شست و ش��وی ظروف، من مقدار کمی از پودر 
را درون دستکش الس��تیکی خودم می ریزم. این کار به این که آنها را تازه 
 نگه دارم تا در مرتبه بعد دس��تکش به راحتی وارد دس��ت من شود، کمک 

می کند. «

با کاربردهای مختلف پودر بچه
آشنا شوید

 همیش��ه از خودمان بپرس��یم آیا این اطالعاتی که به ما رس��یده، 
 به اندازه و کافی اس��ت؟ آی��ا قابل اعتماد اس��ت؟ آیا ای��ن منابع 
در گذش��ته اطالعات غلطی داده ان��د؟ آیا دیگران��ی که صاحب 
اطالعات درست و قابل اعتماد هس��تند با آنها موافقند یا مخالف؟ 
 وقتی م��ی خواهید بی��ن چند گزین��ه، برترین را انتخ��اب کنید، 

چون و چراها، سبب استحکام پایه های فکری تان می شوند.
 مه��ارت تفکر صحی��ح، فرآین��دی ذهنی و ش��ناختی اس��ت که 
 به ش��ما کمک می کند ت��ا از می��ان رفتارهای متف��اوت یکی را 
 به عنوان مناس��ب ترین انتخاب کنید. تفکر انتقادی یعنی توانایی 
تصمیم گیری و انتخاب درس��ت، ب��ا توجه به ش��واهد و دالیل و 
 مدارک صحی��ح. در واقع این ن��وع از تفکر ب��ه ما ای��ن توانایی را

می دهد که در مورد ابعاد متفاوت هر چیزی به ش��کل نقادانه فکر 
کنیم؛ بدون پیش داوری و تحت تاثیر جو و ش��خصیت های دیگر 
قرار گرفتن. همان گونه که خداوند م��ی فرماید: » آن بندگان که 
چون س��خن را بش��نوند نیکوترین آن را عمل کنند خدا آنها را به 
 لطف خواس��ت خود هدایت فرموده اس��ت ) س��وره زمر آیه ۱8 (. 
در این شرایط است که می توان وجوه مختلف یک امر را بررسی کرد 
و ش��ناخت. در واقع تفکر انتقادی همان فانوسی است که نور خود 
را بر زوایای تاریک امور مختلف می اندازد و روش��نگر راه انتخاب 
 و تصمیم گیری درس��ت اس��ت. تفکر نقادانه یا انتقادی همیش��ه 
می تواند در عرصه های مختلف برای ما راهگشا و نجات بخش باشد؛ 
خصوصا این روزها، یعنی در پیچیدگی های معاصر و در هجوم انواع 
وسایل ارتباط جمعی که همگی سعی در دستکاری تفکر مخاطب 
 و تحت تاثیر ق��رار دادن آن دارند، یافتن راه صحیح و تش��خیص 
بهترین ها، کاری است مشکل و نیازمند داشتن اندیشه ای استوار 

و قوی.
در مارپيچ سکوت گم نشوید

» مارپیچ س��کوت « نام یک نظریه ارتباطاتی اس��ت که می گوید: 
رس��انه ها در دنیای امروزی آنقدر قدرت دارند که می توانند یک 
موضوع را به عنوان نظر غالب جامعه نش��ان دهند. اگر ش��ما با آن 
 موضوع مخالف باش��ید، این وضعیت ممکن اس��ت ش��ما را وادار 
 به س��کوت کند؛ س��کوتی از س��ر خجالت یا نگرانی از رانده شدن 
 از جم��ع. به این ترتی��ب، آن موض��وع بیش از پیش ق��درت پیدا 
می کند؛ یعنی این رسانه ها هستند که تعیین می کنند چه عقایدی 
در جامعه مسلط باش��د. در چنین ش��رایطی، افراد یا این نظریات 
 را می پذیرند و آنها را باور می کنند و یا س��کوت ک��رده و منزوی 
می شوند. در این مارپیچ سکوت، افراد نظر صحیح خود را کتمان 
 ک��رده و آن را بروز نمی دهند. تفک��ر انتقادی به م��ا این قدرت را 
می دهد که تحت تاثیر جادوی رس��انه ها ق��رار نگیریم و گرفتار 
 این س��کوت نش��ویم. برای این کار، الزم اس��ت این ویژگی ها را 

داشته باشیم.

منفعل نباشيد
فعال بودن در مقابل منفعل بودن است؛ یعنی نگذاریم دیگران برای 
ما تصمیم بگیرند و انتخاب کنند؛ از مقابل هر اتفاقی به س��ادگی 
 گذر نکنیم و نگوییم: » نظر من هم نظر اکثریته «. به جای این نوع 
 بی تفاوت��ی که به انفعال می رس��د الزم اس��ت وارد گود ش��ویم، 
هدف مان را مشخص کرده و اطالعات مورد نیاز را از منابع مختلف 
گردآوری کنیم، بپرس��یم، بحث و گفت وگو کنی��م و با ذهنی باز 

تصمیم گیری کرده و مسئولیت تصمیم مان را بپذیریم.
دنبال چراها بروید

از پرسیدن نباید ترسید. برای اینکه به نظر و ایده شخصی خودمان 
برسیم نیاز به پرس��یدن داریم. حتما هم نباید سوال های خاص و 

بزرگ و پیچیده پرسید. این سواالت معموال با کی؟ کجا؟ چگونه؟ 
آغاز می شوند و با توجه به اطالعات شما و نیاز شما به آنها پیچیده 
و پیچیده تر می ش��وند. س��اده پذیرفتن، بدون توج��ه به منابع و 

توجیهات، روش انسان های منفعل است.
خوب ببينيد

در هر زمین��ه ای ای��ده و نظرات مختلف��ی وج��ود دارد که برای 
رس��یدن به تفک��ر انتقادی نی��از ب��ه ش��نیدن آنه��ا و تحلیل و 
تفسیرشان هس��ت. پس بهتر اس��ت خوب ببینید، خوب بشنوید 
 و خوب مطالعه کنی��د. به جاهای جدی��د بروید و ب��ا افراد جدید 

مالقات کنید.
زمان را از دست ندهيد

بهتر اس��ت از عجله دوری کنید. قرار نیس��ت هم��ه تصمیم ها را 
 به س��رعت بگیرید. کارب��رد تفکر انتق��ادی در پروس��ه انتخاب و 
تصمیم گی��ری نیاز به زم��ان معق��ول دارد. به خودت��ان فرصت 
اندیش��یدن و بررس��ی و ارزیاب��ی بدهی��د. زمان باعث می ش��ود 
 که هیجان��ات کنار ب��رود و اندیش��ه و تفک��ر ج��ای آن را بگیرد. 
ضمن آنکه آنقدر تعلل و دس��ت دست هم نکنید که زمان بگذرد و 

دیگران برای تان تصمیم بگیرند.
اطالعات را از منبع معتبر جمع آوری کنيد

تا آنجا که می توانید اطالع��ات مختلف را درباره موضوع مورد نظر 
جمع آوری کنید. این انباشت اطالعات و دسته بندی آنها، اشراف 

شما را بر موضوع افزایش می دهد.

خيلى دقيق نگاه کنيد
 الزم اس��ت که خوب نگاه کنیم. ن��گاه کردن در اینج��ا به معنای 
 توجه کردن اس��ت. به دقت به آنچه اتفاق افت��اده و اطالعاتی که 

در دست دارید توجه کنید.
از زوایای مختلف بررسى کنيد

موضوع��ی که ق��رار اس��ت در م��ورد آن به نتیج��ه برس��ید را از 
 زوایای مختلف مورد بررس��ی ق��رار داده و به جوان��ب مختلف آن 

بیندیشید.
ارزش های تان را تيک بزنيد

اولوی��ت ه��ا و ارزش های��ی ک��ه ب��رای ت��ان مه��م اس��ت را 
یادداش��ت کنی��د، روی آنه��ا تمرک��ز کنی��د، همچنی��ن نکات 
 منفی که وج��ود دارد را ب��ا رنگ قرم��ز برای خودتان مش��خص 

کنید.
ابهامات را برطرف کنيد

حتما در این پروس��ه نکات مبهمی وجود خواهد داشت؛ سواالتی 
 که پاسخ ش��ان، راه را برای تان روش��ن تر می کند، پس بپرسید و 
 به جواب برسید. برای رس��یدن به جواب، یک راه پرسیدن است. 
راه های دیگری هم وجود دارد؛ مثل مطالعه کردن، بررسی پیشینه 

موضوع و...
بپرسيد مدرکش کجاست!

چیزی را بدون دلیل و مدرک درست و حسابی قبول نکنید و سعی 
نکنید بی دلیل چیزی را رد یا تایید کنید.

تعصب کورکورانه ممنوع
فعال بودن در مقابل منفعل بودن است؛ یعنی نگذاریم دیگران برای 
ما تصمیم بگیرند و انتخاب کنند؛ از مقابل هر اتفاقی به سادگی گذر 

نکنیم و نگوییم: » نظر من هم نظر اکثریته «
عمل کنيد

وقتی تمام جوانب را بررس��ی کرده و با دلیل و مدرک چیزی را رد 
یا قبول کردید، تصمیم گرفته و به تصمیم تان عمل کنید. هرچند 
که ممکن اس��ت گمان کنید عمل کردن کار س��ختی نیست، اما 
 گاهی عمل به آنچه می دانیم درست است هم کار چندان راحتی 

نیست.
واجب تر از واجب

قرآن هم��واره دعوت ب��ه تفکر م��ی کن��د؛ » این گون��ه خداوند 
آیات��ش را برای ش��ما بی��ان می کن��د، ش��اید اندیش��ه کنید.« 
 )بق��ره/ 2۱۹و 2۶۶(، » قطع��ا در اینه��ا ب��رای مردم��ی ک��ه 
 می اندیش��ند، آیتی اس��ت. « ) رعد/ ۳ و زمر/ ۴2 و جاثیه/ ۱۳ ( ،

 » باش��د که آنها فکر کنن��د. « ) حش��ر/ 2۱ و اع��راف/ ۱۷۶ ( و... 
این دعوت های مدام به تفکر شاید پیامش این باشد که همه چیز 
آن طور که به ظاهر می بینیم نیس��ت، هر پوسته ای، نهانی دارد و 

حقیقتی، که می باید برای فهم بهتر به آن دست پیدا کرد.

چگونه برترین را انتخاب کنیم؟
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