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روحانی در نشست با همتای سوئیسی خود:

هیچ کشوری در جهان به 
وضعیت مطلوب حقوق بشر 

نرسیده است
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قائم مقام رییس حوزه هنری کشور با ابراز خرسندی 
از اینکه اصفهان میزبان سومین گردهمایی مدیران 

سینمایی بهمن سبز بود، گفت...

 استقالل درحالی طلب الوره را پرداخت کرد تا با کسر 
امتیاز مواجه نشــود که طی یک سال و نیم گذشته 

اشتباهات زیادی در جذب بازیکن داشته...

۱۶ اسفند ماه، زمان اجرای نرخ های جدید و افزایش 
یافته جریمه های رانندگی است. نرخ هایی که چند 

ماه قبل در هیئت دولت با هدف اثر...

اصفهان میزبان سومین گردهمایی 
مدیران سینمایی بهمن سبز

نگاهی به بازیکنانی 
که اشتباه انتخاب شدند

تخلف نکن، جریمه نشو! شهردار اصفهان ؛

شهروندان به عهدی که با نظام  بسته اند، وفادارند
12

3

حماسه مردم نقش جهان همگام و همپای ملت ایران 
در قاب دوربین های داخلــی و خارجی جان گرفت، 
حماســه روزی که همه به میــدان انتخابات آمدند.  
همه آمدند، همه از پیر، جوان، کوچک و بزرگ و با هر 
دیدگاه و تفکر سیاسی به میدان آمدند و عشق و شور 
خود به آرمان های نظام، انقالب و والیت فقیه را تنها با 
یک سرانگشت جوهری و مهری بر شناسنامه، در برابر 
دیدگان جهان از دریچه چشم دوربین های کوچک و 
بزرگ خبرنگاران خارجی که با دقت صحنه حضور را 
نشانه رفته بودند فریاد زدند.  مهری که از مهر میهن 
سرچشمه می گیرد و مهری که بر آرمان های انقالب 
جاودانه اســت. حماســه حضور این بار به اندازه ای 
دیدنی بود که شــاید حتی قاب دوربین های متعدد 
و جوهر قلم های بی شمار خبرنگاران قادر به توصیف 
آن نیست؛ چرا که در برخی شهرهای استان مردم نه 
از ساعت هشت و نه از یک ساعت قبل از آغاز انتخابات 
بلکه پس از نمــاز صبح در انتظار باز شــدن در های 
شــعبه اخذ رأی لحظه شــماری می کردند و در این 
میان دیگر سن و سال معنایی نداشت، از جوانان رأی 
اولی تا پیرمردان و پیرزنان ۹۰ ساله. اما در این میان 
شاید دو پالن از فیلم بلند حضور ملت ایران در پای 
صندوق های رأی از همه بیشتر به چشم می آمد؛ یکی 

کودکانی دست در دست والدین و نوزادانی...

ســخنگوی انجمن تولید کنندگان لــوازم خانگی 
از اجرای طرح جدید فروش اقســاطی با همکاری 
 تولیــد کننــدگان و بانک هــای عامل خبــر داد. 
حمیدرضــا غزنوی اظهار داشــت: طــرح فروش 
اقســاطی کاال که بانک مرکزی اجرا مــی کرد به 
دلیل دوره کوتاه بازپرداخت اقساط و محدود شدن 
به بازنشســتگان دارای کمتر از یک و نیم میلیون 
تومان حقوق ماهانه و همچنین زوج های جوان، با 
استقبال مواجه نشد. وی افزود :  در طرح جدید، تولید 
کنندگان با بانک های عامل به توافق رســیدند که 
بخشی از سود وام این طرح را پرداخت کنند و تا ۱5 
میلیون تومان هم شــهروندان می توانند خریداری 
کنند.غزنوی گفت: دوره بازپرداخت وام این طرح هم 
2۶-24 ماهه خواهد بود که انتظار داریم متقاضیان 

استقبال کنند...

روزی که حماسه نقش جهان را، 
چشم جهانیان قاب گرفت؛ 

همـه آمـدند

وام جدید ۱۵ میلیونی
خرید کاال در راه است
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 معاون سیاسی سپاه پاســداران حضور مردم را نشان دهنده مقبولیت 
نظام سیاسی برشــمرد و گفت: با وجود فضای مسمومی که بیگانگان 

فراهم کرده بودند، مردم به تمام جوسازی ها بی اعتنایی کردند.
سردار رسول ســنایی راد با اشاره به حضور پرشــور مردم در انتخابات 
هفتم اسفندماه، اظهار داشت: مردم وظیفه شناس و انقالبی ما به نقش 
و تکلیفی که دارند، متعهد و پایبند هســتند؛ همان طور که در هوای 
سرد 22 بهمن ماه شاهد حضور این مردم بودیم و شعارهای انقالبی آنها 
نشانگر روحیه باالی انقالبی بود، در انتخابات نیز صحنه های باشکوهی 

را خلق کردند.
وی ادامه داد: مردم همــواره وظیفه خود را خوب انجــام می دهند و 
نمایندگان منتخب این مردم باید قدرشــناس این حضور باشند. روز 
بعد از انتخابات باید روز کار به نفع مردم باشــد و ان شــاءاهلل این طور 

خواهد بود.
سردار سنایی راد با بیان اینکه باید قدرشــناس مردم باشیم، افزود: با 
وجود فضای مسمومی که بیگانگان فراهم کرده بودند، مردم به وظیفه 

خود عمل کرده و به تمام جوسازی ها بی اعتنایی کردند.
معاون سیاسی سپاه پاســداران حضور مردم را نشان دهنده مقبولیت 
نظام سیاسی برشمرد و گفت: شرکت برخی از چهره های متفاوت نشان 
دهنده تعهد آنها به آینده کشــور و اقتدار ملی است؛ مردم ایران دارای 
بلوغی سیاسی هستند که برخی از گله مندی های سیاسی خود را در 

صحنه های سرنوشت ساز مثل انتخابات لحاظ نمی کنند.
وی پیام منطقه ای و فرامنطقه ای حضور مردم در انتخابات را انسجام 
و اتحاد ملی ملت ایران دانســت و اظهار داشــت: این ملت برای حفظ 
موجودیت کشور، نظام و دفاع از داشته های خود همیشه خوب عمل 
خواهد کرد. رای مردم بسیار باشکوه است و امروز شاهد به ثبت رسیدن 

آن بودیم.
ســنایی راد ادامــه داد: در حالی که در کشــور ما هیچ الــزام قانونی 
برای مشــارکت مردم در انتخابات وجود ندارد، شــاهد حضور آنها از 
ابتدایی ترین ساعات انتخابات هستیم که این نشان دهنده دموکراسی 

در ایران است.

سردار سنایی راد :

حضور مردم نشانه مقبولیت نظام است  رییس جمهور گفت: ما معتقدیم در موضوع حقوق بشر، هیچ 
کشــوری در جهان کامال به وضع مطلوب نرسیده است و همه 
کشورها برای دستیابی بشریت به این حقوق مسلم باید یکدیگر 

را یاری و کمک کنند.
 حجت االسالم حسن روحانی در این نشست خبری، اعتماد به 
اصولی از قبیل استقالل، حاکمیت ملی، دموکراسی و انتخابات 
را پایه های اصلی ارتباط نزدیک دو کشــور دانســت و گفت: 
تهران و برن عالقه مند هســتند روابط و همکاری های خود را 
در عرصه های مختلف اقتصادی، علمــی، فرهنگی، صنعتی و 
گردشگری ، بیش از پیش گسترش دهند و این سفر آغازی برای 

توسعه روابط دو کشور، خواهد بود.
رییس  جمهور با اشــاره به مذاکرات خــود با رییس  جمهوری 
سوئیس اظهار داشت: در این مذاکرات مسایل مورد عالقه دو 
کشور به ویژه در زمینه افزایش سطح همکاری های اقتصادی و 

تجاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
روحانی اضافه کرد: فعال شدن بانک های سوئیسی در ارتباط 
با بانک مرکزی و سایر بانک های کشورمان و بیمه صادراتی، از 
پایه های اصلی توسعه روابط اقتصادی تهران – برن است که در 

مذاکرات خود آن را مورد بررسی قرار دادیم.
رییس  جمهور افزایش همکاری های صنعتی، کشاورزی، حمل و 
نقل، فعال شدن خطوط هوایی و همکاری های فرهنگی، علمی و 
تحقیقاتی و فناوری های نو و نیز گردشگری را از دیگر موضوعاتی 

دانست که درباره آنها بحث و گفت وگو شد.
روحانی همچنین از ادامه همکاری  دو کشور برای عضویت ایران 
در سازمان تجارت جهانی و تالش سوئیس در این زمینه خبر داد 
و گفت: دو کشور همچنین مصمم هستیم که توافق نامه تجاری 
ایران و ســوئیس را که نیمه تمام مانده هر چه زودتر تکمیل و 

نهایی کنیم.
رییس  جمهور گفت: ایران و ســوئیس در زمینه همکاری های 
علمی و فنی، 6 تفاهم نامه به امضا خواهند رساند و عالقه مند 
هستند به دلیل ظرفیت های فراوانی که در زمینه گردشگری 
به ویژه در ایران وجود دارد همکاری های خود را هر چه بیشتر 

تقویت کنند.
روحانی همچنین از مذاکرات خود با رییس  جمهوری سوئیس 
در زمینه حقوق بشر، خبر داد و گفت: در جریان این مذاکرات در 
زمینه مشکالتی که مسلمانان در سال های اخیر در کشورهای 
اروپایی به خاطر اسالم هراســی پیدا کرده اند با یکدیگر گفت 
وگو کردیم و همچنین مشــکالت مربوط به مهاجرین که به 
خاطر خطر تروریسم مجبور به ترک کشــور خود شده اند و از 
لحاظ حقوق بشری با مشکالتی مواجه هستند، مورد بررسی 

قرار گرفت.
رییس  جمهور تصریح کرد: معتقدیم موضوع حقوق بشــر در 
هیچ کشوری از جهان به نقطه مطلوب نرسیده و همه کشورها 
برای دستیابی بشریت به این حق مسلم، ضرورت دارد همدیگر 

را یاری کنند.
روحانی همچنین با اشاره به گفت وگوهای خود در زمینه مسایل 
مهم منطقه ای، اظهار داشت: در مذاکرات خود خطرات تروریسم 
و شرایط بسیار مشکلی که به خاطر خطر تروریسم برای مردم 
ســوریه، یمن، لیبی، افغانستان و پاکســتان به وجود آمده، با 

یکدیگر گفت وگو کردیم.
رییس  جمهور تأکید کرد: برای کشورهای جهان هیچ راهی جز 
تقویت همکاری و رایزنی ها و فعالیت های بیشتر برای مبارزه با 
تروریسم در سراسر جهان و نیز اجرایی کردن دقیق قطعنامه 
مبارزه با خشــونت و افراطی گــری ) Wave ( که در مجمع 

عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده وجود ندارد.
روحانی خاطر نشان کرد: ایران و ســوئیس می توانند از لحاظ 
مسایل نوع دوستانه به آوارگان کشورهایی که با تروریسم مواجه 
هستند، به ویژه سوریه و یمن، همکاری های سازنده ای داشته 
باشند و شرایط را برای همکاری بیشتربا سایر کشورها در این 

زمینه فراهم کنند.
»یوهان اشنایدر آمان« رییس جمهوري کنفدراسیون سوئیس 
نیز در این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به اینکه این اولین سفر 
رییس جمهوری سوئیس به ایران است، گفت: این سفر نشانه 
این است که روابط دوستانه 140 ساله دو کشور باید تداوم یافته 

و سطح آن در عرصه های مختلف ارتقا یابد.
رییس جمهور سوئیس افزود: در مالقات با دکتر روحانی نقشه 
راهی درباره راهکارهای گســترش همکاری ها و فعالیت های 
مشــترک در حوزه های مختلف تدوین کردیم کــه با اجرای 
توافقنامه ها و پروژه های مشــترک گام به گام به پیش خواهد 

رفت.
اشنایدر آمان عالقه مندی فعاالن اقتصادی سوئیس به همکاری 
با ایران را آشکار و فراوان توصیف کرد و اظهار داشت: در سفر به 

تهران تعداد اعضای هیئت  اقتصادی همراه به تناسب بزرگی و 
وسعت کشورم 40 شرکت بود، اما انتظار داریم زمانی که شما به 
دعوت ما برای سفر به سوئیس پاسخ دادید به تناسب بزرگی و 
وسعت کشورتان 10 برابر این تعداد هیئت اقتصادی همراه خود 

به سوئیس بیاورید.
رییس جمهور ســوئیس اهمیت ایجاد یک چارچوب امنیت 
حقوقی برای گسترش همکاری های اقتصادی را مورد اشاره قرار 
داد و تصریح کرد: برای فعاالن اقتصادی و کسانی که می خواهند 
برای همکاری اقتصادی و انتقال تکنولوژی و فرآیندهای صنعتی 
و تجاری به کشــور دیگری بروند ، تسهیل فرآیند ویزا و رفت و 

آمد بسیار مهم است.
اشــنایدر آمان ادامه داد: ســوئیس آماده و عالقه مند به ارایه 
خدمات مالی و بانکی کارآمد در راســتای گســترش روابط با 

ایران است.
رییس جمهور سوئیس اظهارامیدواری کرد در راستای بهبود 
روابط دوجانبه، پرواز مستقیم تهران – ژنو به زودی برقرار شود تا 
عالمت شاخصی بر عزم دو طرف برای ارتقای سطح روابط باشد.

وی سابقه همکاری های علمی ایران – ســوئیس را دیرینه و 
کشــورش را عالقه مند به تداوم و گســترش این همکاری ها 

توصیف کرد.
رییس جمهور سوئیس با ابراز خوشحالی و تبریک به مناسبت 
آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک »برجام« خاطرنشان 
ساخت: ســوئیس نقش خود را در روند اجرای موفق برجام به 
خوبی ایفا خواهد کرد و از جمله ما قول دادیم که برای عضویت 

ایران در سازمان تجارت جهانی فعاالنه  کمک کنیم.
اشنایدر آمان با اشــاره به گفت وگوهایش با رییس جمهوری 
کشورمان درباره مسایل حقوق بشری گفت: در این باره مهم این 
است که دو کشور به یکدیگر احترام گذاشته و با هم گفت وگو و 

نظرات شان را به طورصریح به هم منتقل کنند.
رییس جمهور اسالمی ایران در ادامه این نشست مطبوعاتی در 
پاسخ به این  پرسش خبرنگار سوئیسی  که »چه نقشی را برای 
همکاری با سوئیس قائل هستید؟«، گفت: روابط ایران با سوئیس 
به عنوان یک کشور دوست، به روابط دوجانبه منحصر نمی شود. 
سوئیس حافظ منافع ایران در آمریکا و عربستان است و روابط 

سیاسی دو کشور در عین حال بسیار گسترده است.
روحانی افــزود: از لحاظ فرهنگی مردم ایــران احترام خاصی 
 برای مردم سوئیس قائل هستند و همکاری های دو کشور در 
بخش های اقتصادی و به ویژه بانکی و بیمه ای گسترده بوده و 

این روند توسعه می یابد.
رییس جمهور سوئیس نیز درپاســخ به پرسشی درباره آینده 
همکاری های بانکی و تســهیالت مالی میان دو کشور گفت: 
ما به یک زمانی احتیاج داریم که این روند طی شــود. بانک ها 
و موسسات بانکی هم باید فعال شــوند و با شرکای ایرانی خود 

همکاری کنند.
در ادامه این نشست خبرنگار سوئیسی از دکتر روحانی پرسید: 
بازار ایران با چه سرعتی می خواهد درهایش را روی دنیا بگشاید 

و نقش بخش خصوصی در این زمینه چگونه است؟
روحانی اظهارداشت: در جمهوری اســالمی ایران زمینه های 
فراوانی برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
سوئیسی وجود دارد. ما به همه دوستان و شرکای تجاری خود 
در اتحادیه اروپا نیز گفته ایم که برای سرمایه گذاری مشترک 
آماده ایم.در حوزه های باالدســتی نفت و گاز،  پتروشیمی، راه 
آهن، بنادر و صنایع و همچنین در بخش گردشگری، خواهان 

همکاری و سرمایه گذاری مشترک هستیم.
رییس جمهور افزود: ایران مایل به جذب فناوری های نوین و 
ایجاد فرصت های شغلی در کشور است. ایران با توجه به موقعیت 
ویژه ای که در منطقه دارد عمال تنها کشــوری با جمعیت 80 
میلیونی نیست بلکه یک بازار 400 میلیون نفری را باید مدنظر 
قرار داد.روحانی به رشد سریع بخش خصوصی در ایران اشاره 
کرد و گفت: در این راستا باید برخی انحصارها و رانت ها که در 

مسیر رشد بخش خصوصی قرار دارند از بین بروند.
روحانی گفت: یکی از اهداف ما سپردن بخش های قابل واگذاری 
به بخش خصوصی اســت. طی فعالیت دولــت یازدهم فضای 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ما با گذشته متفاوت شده است. 
آزادی های اجتماعی و فضای دانشگاه ها گسترده شده و حضور 
پرشور و باشکوه مردم در انتخابات روز جمعه، بیانگر مشارکت 

سیاسی باال در ایران و امید ایرانیان به آینده است.
رییس جمهور ســوئیس در ادامه این نشست در جواب سوال 
خبرنگاری درباره روابط دو کشــور گفت: تهران و برن دروازه 
اقتصاد و علم هســتند و عالقه مندیم با ترسیم نقشه راهی که 
طیف های مختلف همکاری را دربرمی گیرد، سطح روابط خود 

را توسعه دهیم.

اخبار کوتاه روحانی در نشست با همتای سوئیسی خود:

هیچ کشوری در جهان به وضعیت مطلوب حقوق بشر نرسیده است

وزیر کشــور گفت: با توجه به اینکه دو انتخابات برگزار شده نزدیک به 
70میلیون رای در صندوق ها ریخته شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: ریاست جمهوری و دولت تالش 
کردند انتخابات خوبی داشته باشــیم و از نظر حضور، بسیار مناسب و 

چشمگیر بود.
وی ادامه داد: میزان آرای استعالم شده ای که از طریق سیستم استعالم 

اعالم شده بود 33میلیون نفر است.
رحمانی فضلی آمار شمارش شده تاکنون را بیش از 60درصد واجدان 
شــرایط اعالم کرد و گفت: تالش کردیم انتخابــات را در فضای آرام و 
فضای امنیتی مناسب برگزار کرده و از نظر سیاسی و جناح ها، اشخاص 

و افراد در شرایط مطلوب این رقابت انجام شود.
وزیر کشور افزود: از نظر سالمت و قانونی بودن انتخابات تاکنون در هیچ 
حوزه، شعبه و نقطه ای از کشور مشکل ابطال صندوق ها را نداشتیم؛ 
همکاری بین دستگاه های اجرایی، نظارت، انتظامی امنیتی و رسانه ای 
و بقیه دستگاه های پشتیبانی و حمایت کننده عالی بود و توانستیم با 

این هکاری رقم مناسبی از مشارکت را داشته باشیم.

رییس فراکسیون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از 
حضور گسترده مردم پای صندوق های رای اظهار کرد: مردم این بار نیز 

مثل همیشه هوشیارانه عمل کردند.
کاظم جاللی با اشاره به حضور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری گفت: شاهد 
حضور پرشور مردم پای صندوق های رای بودیم و باید از حماسه حضور 
مردم تشکر کرد که عمال نشــان داده اند کامال هوشیار هستند و مثل 

همیشه به بهترین نحو عمل می کنند.
وی ادامه داد: من به چند حوزه ســر زدم و دیدم مــردم در صف های 
طوالنی برای رای دادن ایستاده اند و در ادامه روز که پیگیر خبرها بودم 
می دیدم حضور، بسیار قوی و پررنگ است و مردم در این انتخابات نیز 

حماسه آفریدند.

وزیر کشور: 

نزدیک به 70میلیون رای برای دو انتخابات 
در صندوق ها ریخته شده است

کاظم جاللی عنوان کرد:

مردم مثل همیشه هوشیارانه عمل کردند

رییس مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ایران به 
دنبال رقابت های کوچک کودکانه در منطقه نیســت 
گفت: جمهوری اســالمی به دنبال اتحاد استراتژیک 

امت اسالمی است.
علی الریجانی در شهر مقدس قم با جمعی از نمایندگان 

پارلمان عراق دیدار و گفت وگو کرد.
الریجانی با اشاره به روابط دو کشور ایران و عراق گفت: 
دولت عراق، دولت دوست و برادر ما بوده و تالش ایران 

همواره برای بهبود شرایط دو کشور بوده است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر گروه های تروریستی 
مشــکالت امنیتی بســیاری را برای برخی کشورهای 
منطقه از جمله عراق ایجاد کرده اند که با تالش و همت 
گروه های عراقی پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

رییــس قوه مقننه با اشــاره بــه اهمیــت مذاکرات و 
گفت وگوهای سیاســی در عراق گفت: ایــن اقدامات 
در صحنــه داخلی عــراق موثر بــوده  و بــرای ایران 
 وجود یــک عراق امــن و دموکراتیــک دارای اهمیت

 است.
وی افزود: سیاست کلی جمهوری اسالمی، حمایت از 
دموکراسی در تمام کشورها می باشد. البته ما با تجزیه 
کشورها از جمله عراق و ســوریه مخالف هستیم و این 

مسئله یک فتنه برای منطقه است.
الریجانی تصریح کرد: ایران به هیچ وجه در کشورها از 
جمله عراق به دنبال طایفه گری نیست و این مسایلی 

است که دشمنان عراق به آن دامن می زنند.
رییس قوه مقننه ادامه داد: مسئله مهم در شرایط کنونی 
برای منطقه این اســت که همه ما در جهت دور کردن 
بحران های تروریستی از امت اســالمی تالش کنیم و 
 برای ایران وحدت امت اسالمی دارای ارزش و اهمیت 

است.
وی ادامه داد: به هم ریختگی در منطقه به ویژه در عراق 
و سوریه تنها به نفع دشمنان اسالم و رژیم صهیونیستی 
است. اســتراتژی جمهوری اســالمی از نخست اتحاد 

استراتژیک امت اسالمی بوده است.
الریجانی با اشــاره به موضوعات مطرح شده از سوی 
نمایندگان پارلمان عراق گفت: ایران آماده همکاری در 
زمینه های مختلف از جمله موضوع آب حوزه رودخانه 
اروند و الیروبی آن در چارچوب قرارداد 1975، مسئله 

حقوق زنان و موضوعاتی دیگر است.
در این دیدار همچنین نمایندگان پارلمان عراق مطالبی 
را درباره موضوعات منطقــه ای، داخلی، بین المللی و 

مسایل مرتبط بین دو کشور مطرح کردند.

سیامک ره پیک ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات گفت: تأییــد نهایی نتایــج انتخابات منوط 
 به تأیید صحــت و اعتبار انتخابات در حــوزه انتخابیه

 است.
وی افزود: پیــش از پایان مهلت اخذ رأی، شــمارش 
آرا براســاس تشــریفات قانونی شروع شــد و ناظران 
 شــورای نگهبــان در فرآینــد شــمارش آرا  نظارت

 می کنند.
ره پیک تصریــح کــرد: در حــوزه هایی کــه تعداد 

شرکت کنندگان کمتر بود، شمارش 
آرا  به پایان رسیده است.

ســخنگوی هیئت مرکــزی نظارت 
بر انتخابــات گفت: طبــق مقررات 
قانونی در هر شــعبه ای که شمارش 
آرا بــه کامــل مــی شــود، صورت 
جلســه براســاس تفکیک نوع آرا، 
 تنظیم و به امضا مســئوالن شــعبه 

می رسد.
ره پیک افزود: از نظر نظارتی، صورت 
جلســه تنظیم شــده مربوط به امر 
نظارت بوده و بــه هیئت های نظارت 

تحویل داده می شود.
وی تصریح کرد: تأیید صحت انتخابــات در هر حوزه 
انتخابیه در آینده و پس از بررسی شکایات و اعتراضات، 

اعالم خواهد شد.
ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بــر انتخابات افزود: 
موعدی برای اعتراض و شــکایت از روند انتخابات در 
حوزه های انتخابیه تعیین شده است و پس از پایان این 
مهلت و جمع آوری شــکایت به پرونده حوزه انتخابیه 

رسیدگی خواهد شد.

22 روز پیشتر از آغاز بهار طبیعت، فضای سیاسی ایران شاهد فرارسیدن 
بهار خود بود. در این میان، نقش بی بدیل تک تک مردم در خلق حماسه 
سیاسی هفتم اسفند سبب شد تا در فرجام کار، ملت ایران در جایگاه پیروز 

نهایی و واقعی انتخابات قرار گیرد.
جمعه هفتم اسفندماه، حماسه آفرینی ایرانیان در مشارکت بیشینه آنان 
پای صندوق های رای تعبیر و آگاهی و بلوغ سیاســی آنان برای همگان 

تصویر شد.
به گفته رسانه ها، ناظران و کسانی که خود را برای تعیین سرنوشتشان به 
حوزه های رای گیری رسانده بودند، حضور مردم مانند همیشه پررنگ، اما 
نسبت به دوره های پیشین متحیر کننده بود و این بار صف های طوالنی 
مشــارکت کنندگان در انتخابات از همان لحظه های نخســت برگزاری 

شکل گرفت. 
با پایان موعد رای گیری که در برخی حوزه ها تا ســاعت 24 تمدید شد و 
پس از آغاز شمارش آرا، منابع غیررسمی نظیر شبکه های مجازی به گمانه 
زنی و انتشار خبر درباره پیشتازی جریان یا نامزدهایی پرداختند، اما همین 
اخبار و گمانه های پرجاذبه و هیجان برانگیز هم زیر سایه مشارکت و حضور 
شــگفت آور مردم در انتخابات قرار دارد. در این میان، بسیاری از افزایش 
چشمگیر و قابل توجه مشارکت مردم نسبت به دوره های پیشین انتخابات 

مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری سخن می گویند.
در تحلیل آنچه در ایران رخ داد بیان چند نکته کلیدی اهمیت دارد:

1- خلق حماسه و شــگفتی دیگر در عرصه مشــارکت سیاسی ایرانیان، 

پاســخ به دعوت نظام و در راس آن رهبر انقالب برای نشاندن مهر تایید و 
مشروعیت تام پای کارنامه جمهوری اسالمی بود. در انتخاباتی که رهبری 
بزرگ ترین دعوتگر برای بهره گیری مردم از حقوق سیاسیشــان بود و با 
»حق الناس« خواندن رای تک تک آنان پشتوانه سالمت انتخابات و تحقق 

این حق قرار گرفت، پاسخ ملت خلق حماسه سیاسی دیگر بود. 
در انتخابات هفتم اســفند، همچنین شعار امســال یعنی »دولت و ملت؛ 
همدلی و همزبانی« نمودی نو یافت. از دید بسیاری از ناظران یکی از مهم 
ترین دالیل مشارکت گســترده مردم در انتخابات مجلس دهم، انتخاب 
افرادی بود که بتوانند در مقام نمایندگان اراده ملت، مسئوالن اجرایی را در 
پیشبرد اهداف و وظایفشان یاری رسانند و مسیر پیش روی رفع مشکالت 

گوناگون کشور به ویژه در عرصه اقتصادی را هموار سازند. 
به این ترتیب، استقرار مجلسی همیار با دولت و در عین حال هوشیار و ناظر 
بر کارکردهای مسئوالن اجرایی، متشــکل از متخصصانی دلسوز، متعهد 
 و آگاه به مشــکالت مردم و بایســته های قانونگذاری کشور از مهم ترین

 انگیزه هایی بود که به خلق حماسه هفتم اسفندماه 1394 انجامید.
 2-در میان بحران هایی که منطقه را فراگرفته و یکــی از بی ثبات ترین 
دوره های حیات خاورمیانه را رقم زده اســت، مردم ایران در امنیت کامل 
پای صندوق های رای حاضر شدند تا خطوط صفحه آینده خود را با دستان 

 خود بنگارند؛ رخدادی که مردم ســاالری دینی ایران را به رخ بسیاری از 
ملت های منطقه و کشــورهای جهان کشید و نشــان داد در ایران ملتی 
زیست می کنند که به عنوان پشــتوانه های نظام جمهوری اسالمی زمام 

استقالل و آزادی خود را در مشت گرفته اند.
به یقین، این رخداد رشک برانگیز افزون بر برانگیختن تحسین، نوع نگاه 
جهانیان به ایران را بیش از پیش به سوی دگرگونی خواهد برد؛ همچنان 
که حماسه سیاســی انتخابات خردادماه 1392 نشــان داد ملت پشتوانه 
 دولتی هستند که در دفاع از حقوق مسلم ایران از هماوردی و در عین حال 
 جســت وجوی طریــق تعامل بــا بــزرگ ترین قــدرت هــای جهان

 هراسی ندارد.
3- از زمان شروع رقابت های انتخاباتی تا موعد رای گیری شاهد زشت و 
زیباهای سیاسی بودیم. در کنار برگزاری همایش ها و نشست های سیاسی، 
انتشــار آگهی ها و پوســترهای تبلیغاتی و دیگر فعالیت های انتخاباتی 
نامزدها و جریان های سیاســی در فضای حقیقی و مجازی که بســیاری 
در چارچوب های قانونی صورت گرفت، برخی بداخالقی های انتخاباتی، 
تخریب ها، شایعه پراکنی ها و ... به چشم آمد که به رغم محدود و معدود 
بودن بازتاب زیادی یافت و مورد توجه قرار گرفــت. با این حال انتخابات 
همچون بارانی بهاری همه زشــت و زیباهای تبلیغاتی را شســت و تنها 

طراوت و هوایی تازه را در فضای سیاسی کشور برجای گذاشت. 
یکی از شــاخص ترین ویژگی های انتخابات نظم و قانــون گرایی بود و 
بسیاری از نامزدها و جریان های سیاسی نیز نشان دادند به رغم هفته ها 
رقابت سیاسی فشــرده و یک هفته تبلیغات خستگی ناپذیر به این درک 
و بلوغ سیاسی رســیده اند که در آخر این رای مردم است که معیار نهایی 
راهیابی به مجلس شــورای اســالمی یا خبرگان رهبری است. از این رو، 
 انتخابات هفتم اسفند در فضایی آرام و برکنار از تنش یا نگاه خصومت بار

 جریان ها به یکدیگر به انجام رسید تا نمایانگر رشد جامعه سیاسی ایران 
باشد.

 4-  در پی خلق حماســه انتخابات اینک پیــروزی انتخاباتی برای همه
 جریان های اصیل سیاســی به ویژه اصالح طلبان، به ثبت رسیده است؛ 
جریان هایی که در چارچوب قانون از هیچ تالشــی برای جلب رای مردم 
فروگذار نکردند اما در نهایت، اختیار و سرنوشت انتخابات را به دست مردم 
سپردند. به این ترتیب انتخابات هفتم اسفند را می توان آزمونی سیاسی به 
حساب آورد که بیشتر نامزدها و جریان های سیاسی - جز اندکی تندرو و 

دلواپس - توانستند با نمره قبولی از آن خارج شوند.
فرجام ســخن اینکه ملت ایران را باید پیروز نهایی انتخاباتی دانست که 
امید است از دل آن خبرگانی امین و آگاه و نمایندگانی متعهد، متخصص 
و دردآشنا برآیند و در جایگاه مسئولیت نمایندگی اراده مردم قرار گیرند؛ 
نمایندگانی که همدل با مسئوالن دولت منتخب همین ملت، کشور را به 

سمت اعتال و پیشرفت رهنمون خواهند کرد.

الریجانی در دیدار با جمعی از نمایندگان پارلمان عراق:

ایران به دنبال رقابت های کوچک کودکانه در منطقه نیست
سیامک ره پیک مطرح کرد:

تأیید نهایی نتایج انتخابات منوط به تأیید صحت انتخابات

انتخابات هفتم اسفند؛ 

پیروزی ملت ایران در بهار همدلی همه جناح ها



خبر خبر 
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با وجود کاهش قیمت ها در بازار مسکن، اجاره بها سیر صعودی هر ساله 
خود را طی کرده و با افزایش قیمت نســبت به سال های گذشته تعیین 

می شود.
هرچند که قیمت مسکن در دو سال اخیر افزایشی نداشته و حتی با کاهش 
مواجه بوده، اما اجاره بها همچنان ســیر صعودی داشته و مالکان حاضر 
به کاهش قیمت ها در این بخش نشده اند. در واقع باوجود تثبیت تورم و 
قیمت مسکن ،همچنان اجاره بها روند خود را طی کرده و هرساله افزایش 
قیمت داشته است. براین اساس، در گذشته که قیمت مسکن سرسام آور 
 باال می رفت، مالکان به بهانه ارزش بــاالی ملک خود اجاره بها را افزایش 
می دادند، اما روند افزایشی اجاره بها در دوسال گذشته را ناشی از قیمت 
مسکن نمی دانند بلکه معتقدند نرخ سود باالی سپرده های بانکی موجب 
شده که مالکان به دنبال اجاره بهای بیشتر باشد؛ زیرا اجاره بها را با نرخ 
سودی که از بانک می دهد، مقایسه می کنند. در واقع یک مالک محاسبه 
می کند که اگر ملک خود را فروخته و در بانک بگذارد چه مقدار ســود 
دریافت می کند.بنابراین به دنبال این است که همین مقدار و یا نزدیک 
به آن را از مستاجران دریافت کند؛ هرچند که سود سپرده های بانکی به 
تازگی کاهش یافته، اما تا فصل اجاره بها در خرداد ماه نمی توان نسبت به 

تاثیر آن در بازار اجاره، نظری داشت.
به گفته رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک، رشد قیمت اجاره به دلیل 
شاخص قیمت مســکن نبوده؛ زیرا از ســال ۹۲ تاکنون افزایش قیمتی 
نداشتیم. بنابراین رشد اجاره بها به دلیل قیاس مردم با منافع سپرده های 
بانکی بوده است. حسام عقبایی با بیان اینکه مالکان به دنبال سود بیشتر در 

اجاره بها هستند، کاهش نرخ سود بانکی را بر بازار اجاره بها موثر دانست.

براساس این گزارش، یکی از مشاوران امالک در شهر تهران گفت: رکود 
اقتصادی موجب شــده، آنهایی که امکان اجاره واحدهای خود را دارند، 
اجاره بهای بیشتری را برای ملک خود تعیین کنند. البته در برخی محله ها 
که مردم توان اقتصادی باالیی ندارند، مالکان نمی توانند خیلی افزایش 
قیمت داشته باشند، اما در برخی از محله ها می بینیم که قیمت ها باالست. 
به گفته وی، دریافت اجاره بها برای برخی به عنوان تنها منبع درآمدی به 
شمار می رود. بنابراین به دنبال این هستند که نرخ بیشتری را تعیین کنند 
البته در حال حاضر فصل اجاره بها نیست و ممکن است که مالکان بیشتر 

با مستاجران کنار بیایند و قیمت ها را کاهش دهند.

در حالی که پیش بینی می شد وضعیت سنگ آهن تا دو سال آینده چندان 
روشن نباشد، هفته های ابتدایی سال ۲016 برای این تولیدکنندگان سنگ 

آهن امیدوار کننده بوده است.
بازار سنگ آهن در سال ۲015 درگیر رکود شدیدی شد و همین امر قیمت 
این ماده معدنی را تا حد زیادی کاهش داد و قیمت ســنگ آهن ایران که 
یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن در دنیا به شمار می رود، 
رو به کاهش رفت. کارشناســان دلیل اصلی کاهش قیمت سنگ آهن در 
سال گذشته میالدی را کاهش رشــد اقتصادی چین به عنوان بزرگ ترین 
مصرف کننده ســنگ آهن در دنیا و به تبع آن کاهش میزان تقاضا در بازار 
می دانستند. از سوی دیگر سنگ آهن اصلی ترین ماده اولیه تولید فوالد است 
و کاهش قیمت این ماده در حالی اتفاق افتاد که بازار فوالد نیز درگیر رکود شد 
و به همین دلیل تقاضای چین برای سنگ آهن کاهش پیدا کرده بود تا جایی 

که چین تصمیم گرفت تا حدودی طرفیت تولید فوالد خود را کاهش دهد.
اما قیمت سنگ آهن از هفته های انتهایی ۲015 رو به افزایش رفت و تاکنون 
روند خوبی را طی کرده، به طوری که قیمت سنگ آهن در هفته گذشته به 
باالی 50 دالر به ازای هر تن رسید. بر اساس این گزارش، طبق آمار استیل 
ایندکس، قیمت معامالت استرالیایی سنگ آهن برای تحویل فوری به چین 
روز دوشنبه هفته گذشته، 3/30دالر افزایش یافت و به 50.30 دالر در هر تن 
رسید.قیمت سنگ آهن از ابتدای امسال تاکنون که فوالدسازان چینی به 
 ذخیره سازی مجدد مبادرت کرده اند، بیش از 17 درصد و از رکورد پایین ،

 35 درصد بهبود یافته است. بهبود قیمت سنگ آهن برخالف پیش بینی 
بســیاری از تحلیلگران و معامله گران اســت که انتظار داشتند این کاال 
 در کوتاه مــدت به دلیل عرضه فــراوان و کمتر شــدن تقاضای چین که 
بزرگ ترین فوالدساز و مصرف کننده سنگ آهن در جهان است، پایین 40 
دالر در هر تن باقی بماند. گفته می شود که این افزایش قیمت در راستای 

افزایش قیمت و تقاضای فوالد چین در هفته های اخیر بوده است.
بر همین اساس، شاخص قیمت سنگ آهن ایران که در هفته های انتهایی 
سال گذشته میالدی به حدود 35 دالر هم رسیده بود و کارشناسان ایرانی 
هم پیش بینی می کردند که در سال ۲016 این شاخص از 40 دالر باالتر 
نرود، در هفته گذشــته به بیش از 47 دالر رسید. بر پایه آمار اعالم شده از 
سوی موسسه بین المللی متال بولتن، شاخص قیمت سنگ آهن ایران در 

۲4 فوریه ۲016 به 47 دالر و 17 سنت به ازای هر دالر رسید.
این در حالی است که متال بولتن این شاخص را در هفته پیش از آن یعنی 
17 فوریه برابر 4۲ دالر و 84 سنت اعالم کرده بود و به این ترتیب در راستای 
 افزایش قیمت جهانی سنگ آهن، ســنگ آهن ایران نیز افزایش قیمت

 4 دالر و 33 سنتی را تجربه کرده است. در عین حال گفته می شود که طی 
سال های آینده، کشور هند به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان 

سنگ آهن شناخته شده و جای چین را می گیرد.
به این ترتیب باید دید که افزایش قیمت سنگ آهن در بازار جهانی مقطعی 
بوده و در ماه های آینده با کاهش همراه می شود یا اینکه با همین روند مثبت 
به مسیر خود ادامه می دهد. البته گفته می شود که تا 10 سال آینده با توجه 
به برنامه ایران برای تولید 55 میلیون تن فوالد، ایران به سنگ آهن زیادی 
نیاز خواهد داشت و تمام سنگ آهن استخراج شده در کشور مصرف می شود.

روزهای خوش سنگ آهن برگشتقیمت ها در بازار مسکن کاهش یافت

3

پس از چند روز وقفه، شــورای عالــی کار جمع بندی نهایی 
محاسبات کارگران، کارفرمایان و دولت از اوضاع معیشت خانوار 
را انجام و وارد مراحل تصمیم گیری درباره میزان افزایش  جدید 

حقوق سال ۹5 می شود.
چند وقت پیش آخرین نشست شورای عالی کار درباره بحث و 
بررسی پیرامون افزایش حقوق سال آینده بیش از 13 میلیون 
مشــمول قانون کار برگزار شد. در آن نشســت، نمایندگان 
کارگران ارقام محاسباتی خود درباره اوضاع معیشت خانوارهای 

کارگری را ارایه کردند.
با این وجود، نمایندگان کارفرمایی نیز قرار بود در این زمینه 
گزارشــی را تهیه کنند که موفق به این کار نشدند و از سویی 
دولت نیز برخی نظرات خود را در این زمینه ارایه کرده است. 
حاال قرار است در جلسه امروز شــورای عالی کار، دور جدید 
گفت وگوها در زمینه چگونگی اعمال افزایش های جدید در 
بسته مزد ۹5 کارگران انجام و پیرامون آن تصمیم گیری شود.

تا اینجای کار، نمایندگان کارگران اعالم کرده اند محاسبات 
معیشتی فاصله بسیار زیادی با ارقام فعلی دریافتی کارگران 
و مشــموالن قانون کار دارد و آنها از دولت تدبیر و امید انتظار 
دارند، دست کم برای ســال آینده به منظور حرکت در مسیر 
 اصالح و بهبود درآمد و معیشــت خانوارهای کارگری کشور، 

گام های موثری را بردارد.
هزینه ها دست کم ۲ برابر درآمد

آنها همچنین انتظار دارند دولت در قالب برنامه ای منسجم و 
چندساله تدابیر موثری را برای خروج معیشت خانوار کارگری از 

بحران بیاندیشد. عالوه بر آن، نمایندگان کارگران عقیده دارند، 
سال ها مصلحت اندیشی و نادیده گرفتن ماده 41 قانون کار در 
زمینه تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار، باعث بروز شکاف 

جدی در میزان دریافتی آنها نسبت به هزینه ها شده است.
به عقیده نمایندگان کارگری کشور، اوضاع معیشتی خانوارهای 
کارگری به نحوی است که با دریافتی های فعلی کارگران، حتی 
امکان تامین هزینه های 10 روز اول ماه نیز وجود ندارد و از این 
بابت آنها در تنگناها و دشواری های معیشتی فراوانی قرار دارند.

حداقل دستمزد امسال تعیین شده از سوی شورای عالی کار، 
71۲ هزارتومان است که این رقم ناچیز، کل دریافتی دست کم 
3 میلیون مشمول قانون کار کشور را تشکیل می دهد. از سویی، 
متوسط دریافتی بیشتر شاغالن مشمول قانون کار کشور در 
ســال جاری ماهیانه یک تا یک میلیون و دویست هزارتومان 
است، در حالی که هزینه ها در خوش بینانه ترین حالت، ۲ برابر 
ارقام یادشده و درباره حداقل بگیران تا 3 برابر میزان دریافتی 

آنها خواهد بود.
کارگران می گویند: برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، 
به بند مغفول مانده و فراموش شده ماده 41 قانون کار درباره 
لزوم تامین معیشت خانوار کارگری در تعیین دستمزد خواهند 
پرداخت و امیدوارند از این طریق بتوانند افزایش های مناسبی 

را برای دریافتی سال آینده کارگران رقم بزنند.
وزیر کار به شورای عالی کار می رود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و وزرای صنعت و اقتصاد از 
اعضای اصلی شورای عالی کار محسوب می شوند که تاکنون 

در نشست های امسال این شورا حضور نیافته اند. البته وزاری 
صنعت و اقتصاد در سال های گذشــته نیز حضور نداشته و 
نمایندگانی را به جلسات تعیین دســتمزد کارگران معرفی 

کرده بودند.
در عین حال، انتظار می رود بــه زودی وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنوان رییس شورای عالی کار در جلسات تعیین 
کننده این شورا حضور یابد. وی پیش از این اعالم کرده بود به 
زودی به جلسات شــورا خواهد رفت؛ موضوعی که تا به امروز 

اتفاق نیفتاده است.
معموال حضور وزیر کار در نشســت های پایانی شورای عالی 
کار اتفاق می افتد و آن زمانی اســت که نمایندگان کارگران 
و کارفرمایان چانه زنی های اصلی را به پایان رسانده و کار در 
مراحل نهایی و تصمیم گیری و تصویب در شــورای عالی کار 
رسیده است؛ بنابراین حضور وزیر کار در آن مقطع به معنای 
تکمیل شدن حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان 
برای تصمیم گیری و امضای صورت جلسات نهایی خواهد بود.

برخی منابع اعالم کرده اند محاســبات نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی از اوضاع معیشــت خانوار، تا به امروز اختالفات 
فاحشی داشــته و در عین حالی که کارگران معتقدند طبق 
استانداردهای موجود، محاسبات معیشتی انجام داده اند، اما 
نمایندگان کارفرمایی می گویند توان صنایع در اثر رکود حاکم 
بر اقتصاد پایین آمده و اتفاقا این بار دولت است که باید نقش 
واقعی خود در حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار را بپذیرد 

و درباره آن برنامه ریزی کند.
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مدیرکل گمرکـــات استـــان اصفهان گفت: طی 11 ماه نخست امسال 
نزدیک به ۹۲۹ میلیون دالر کاال از اســتان اصفهان به خارج کشور صادر 

شده است.
 اسداهلل احمدی ونهری با اشاره به آمار گمرک اصفهان در 11 ماهه سال 
جاری، اظهار کرد: طی 11 ماه نخست امسال بیش از هزار و ۲73 هزار تن 
کاال به ارزش نزدیک به ۹۲۹ میلیون دالر از استان اصفهان به خارج کشور 
صادر شده اســت، اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، از 
لحاظ وزن ســه درصد افزایش و از لحاظ ارزش 11 درصد کاهش داشته 

است.
وی با بیان اینکه در 11 ماهه سال جـــاری بالـــغ بر 580  قلـم کاالی 
صادراتی به70 کشور جهـان ازگمرکات استـان صـادر شـده که کشورهای 
 عراق، افغانستان، پاکستـــان، ترکمنســتان و امارات مجموعا به میزان 
8۹ درصد، بیشترین حجم صـادرات را به خـود اختصاص داده  اند، افزود: 
عمده ترین گروه کاالهای صـادراتی در این مـدت مواد پتروشیمی، آهن 
و فوالد، فرش، محصوالت سرامیکـی، مصنـوعات از آهن بوده که مجموعا 
با اختصاص8۲ درصد از وزن و ارزش، بیشــترین ســهم را طی این مدت 

داشته است.
 احمدی ونـــهری،  مدیرکـــل گمـــرکات استان اصفهان، بیـان کـرد: 
در ایـن مدت، مجمـــوع تشریفـات واردات گمـــرک استان اصفهان به 
ارزش بیش از 307 میلیون دالر و به وزن بیــش از 75 هزار تن کاال بوده 
که این میزان نسبت به مدت مشابه ســال قبل از لحاظ ارزش 11 درصد 

و از لحاظ وزن ۲3 درصد افزایش داشته است. به گفته مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان، عمده ترین کاالهای وارداتی ماشین آالت مکانیکی، ماشین 
آالت برقی، مواد پالستیکی، کاغذ و مقوا و آهن و فوالد است و کشورهای 

چین، آلمان، ایتا لیا، کره جنوبی و ترکیه از حیث ارزش بیشترین سهم را 
در اختیار دارند.

وی همچنین در خصوص امور مســافری، گفت: گمرک فرودگاه شهید 

بهشتی اصفهان با فعالیت ۲4 ساعته، تا پایان بهمن امسال تشریفات امور 
مسافری بیش از 374 هزار نفر مسافر ورودی و خروجی را انجام داده که 
این میزان نسبت به مدت مشابه ســال قبل هشت درصد کاهش را نشان 

داده است.
 احمدی ونهری با بیان اینکه تا پایان بهمن مــاه جاری از طریق گمرک 
امانات پستی استان اصفهان بیش از ۲0 هزار بسته پستی اعم از سوغات 
و هدیه به ارزش بیــش از 45 میلیارد ریــال و به وزن 7۲ تن ارســال و 
دریافت شده اســت، افزود: این میزان نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
 از لحــاظ ارزش 34 درصــد افزایــش و از لحاظ وزن یک درصد رشــد

 داشته است.
وی در خصوص پرونده هــای قاچاق کاال، بیان کرد: بــا توجه به افزایش 
مبارزه با قاچاق کاال وکنترل راه هــای مواصالتی طی 11 ماه اخیر تعداد 
۹05 فقره پرونده مظنون به قاچاق، کشف شده توسط سازمان های کاشف 
دیگر، با ارزش بیش از 313 میلیارد ریال در واحد حقوقی قضایی گمرک 
اصفهان در حال بررسی اسناد، مدارک و پیگیری است که این میزان نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از لحاظ ارزش دو درصد رشد واز لحاظ تعداد 

پرونده 15 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان یادآور شد: گمرکات استان اصفهان تا 
پایان بهمن ماه جاری بیش از  یک هزار میلیارد ریال درآمد کســب و به 
 خزانه واریز کرده که این میزان درآمد نســبت به مدت مشابه سال قبل

 35 درصد افزایش یافته است.

تا پایان بهمن امسال رقم خورد؛

صادرات 9۲9 میلیون دالری کاال از گمرک اصفهان به خارج از کشور

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

ارتباط مردم با اتاق بازرگانی تقویت شده است
وزارت جهاد کشاورزی: 

شب عید کمبودی برای میوه 
ومحصوالت پروتئینی نداریم

سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی: 

وام جدید ۱۵ میلیونی
خرید کاال در راه است

 رییــس اتــاق بازرگانی اســتان اصفهـــان گفـــت: 
کمیســیون ها به عنوان نماد خـــرد جمعـــی فعاالن 
اقتصــادی، به بازوی اصلی حرکتی اتـــاق بـــازرگانی 

محسوب می شوند.
ســید عبدالوهــاب ســهل آبــادی در جمــع دبیران 
کمیســیون های 11 گانه اتاق اصفهــان، تصریح کرد: 
کمیسیون ها بهترین مکان برای مشارکت اعضای اتاق 
و همچنین فعــاالن اقتصادی و مدیران و کارشناســان 
ســازمان های دولتی مرتبط با فعالیــت های اقتصادی 

هســتند که راهــکار و راهبردهــای اثربخشــی  برای 
 معضــالت و مشــکالت اقتصاد اســتان جســت وجو 
می کنند. وی همچنین صادرات را مهم ترین مســئله 
فعاالن اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی استان برشمرد 
و گفت: اگر صادرات استان افزایش پیدا نکند بسیاری  از 

واحدهای تولیدی فعلی با  تعطیلی روبرو خواهند شد.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان از دبیران کمیسیون های 
اتاق بازرگانی خواســت که پیشــنهادات و راهکارهای 
توسعه صادرات استان را پس از بحث های کارشناسی به 

هیئت رییســه ارایه دهند تا راهکارها در سطح استان و 
کشور دنبال شود.

وی از برقــراری ارتبــاط تنگاتنــگ بیــن بخش های 
مختلف با اتــاق بازرگانی اصفهان طی یک ســال اخیر 
خبــر داد و افزود: جایــگاه اتــاق بازرگانی بــه عنوان 
پارلمــان بخش خصوصــی در جامعه ارتقــا پیدا کرده 
و بایــد از این ظرفیــت بــرای کاهش نرخ بیــکاری و 
 افزایش رشــد اقتصادی بهره گیریم. مدیــر دبیرخانه 
کمیســیون ها و تشــکل های اقتصادی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلســه، گفــت: بیــش از 700 نفر در 

کمیسیون های و کمیته ها عضویت دارند.
حمیدرضا امیدیان افزود: دبیرخانه کمیسیون ها تالش 
می کند که اعضای اتاق در کمیسیون ها حضور فعال و 

موثر داشته باشند.
 گفتنــی اســت؛ اتــاق بازرگانــی اصفهــان دارای

 کمسیون های صنایع، سیاست گذاری و پایش، تجارت، 
خدمات و ارتباطات،گردشگری و برند شهری، کشاورزی 
آب و محیط زیســت، معادن، امــور اجتماعی، آموزش، 
پژوهش و توانمندسازی، حمایت از سرمایه گذاری و تامین 
مالی و توسعه روابط خارجی، بهبود محیط کسب و کار و 

تشکل هاست.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ذخیره سازی 
و تامین میوه و محصوالت پروتئینی شــب عید خبرداد و گفت: هیچ 

کمبودی در این زمینه نداریم.
مهدی کاظم نژاد اظهارداشت: با توجـــه بـه تجربـــه سـال هـای 
گذشتـه و آسیب شناسی نظـام توزیـــع، امسال ذخیره سازی میوه 
شب عید در استان های مســافرپذیر و در بازارهای هدف در سراسر 
کشور انجام شده است.کاظم نژاد افـــزود: برای تامین به موقع میوه 
شب عید امسال دیگر زمان را از دست نمی دهیـــم و از همان ذخایر 

محل تقاضا برای عرضه نیز اقدام خواهیم کرد.
کاظم نژاد با بیان اینکه امسال تولید میوه داخل کشور به میزان کافی 
است، ادامه داد: در مراکزی که برای توزیع در نظر گرفته شده بر قیمت 
و کیفیت کاالها و میوه ها نظارت کافی داریم و این روند را به صورت 

مرتب پایش و رصد خواهیم کرد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: با توجه 

به مدیریت مطلوب طرف های عرضه، امسال غافلگیر نخواهیم شد.
سال گذشــته 110 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور 
تولید شد که بیش از 16 میلیون تن آن به محصوالت باغی اختصاص 
دارد. همچنین براساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی واردات انواع 

میوه به غیر از موز، آناناس، نارگیل و انبه ممنوع است.

سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی از اجرای طرح 
جدید فروش اقساطی با همکاری تولید کنندگان و بانک های 

عامل خبر داد.
حمیدرضا غزنوی اظهار داشــت: طرح فروش اقساطی کاال که 
بانک مرکزی اجرا می کرد به دلیل دوره کوتاه بازپرداخت اقساط 
و محدود شدن به بازنشستگان دارای کمتر از یک و نیم میلیون 
تومان حقوق ماهانه و همچنین زوج های جوان، با اســتقبال 

مواجه نشد.
وی افزود :  در طرح جدید، تولید کننــدگان با بانک های عامل 
به توافق رسیدند که بخشی از ســود وام این طرح را پرداخت 
کنند و تا 15 میلیون تومان هم شهروندان می توانند خریداری 
کنند.غزنوی گفت: دوره بازپرداخت وام این طرح هم ۲4-۲6 
ماهه خواهد بود که انتظار داریم متقاضیان استقبال کنند.وی 
افزود:  به زودی ســایت انجمن به عنوان مرجع در انجمن برای 
معرفی این طرح و اطالع رسانی در این باره راه اندازی خواهد شد. 
غزنوی گفت:  متقاضیان این طرح فقط می توانند با ارایه گواهی 
کسر از حقوق یا سفته از این تسهیالت بهره ببرند و متقاضیان 
همچنین می توانند در کنار این طرح از طرح بانک مرکزی هم 

استفاده کنند.

تصمیمات جدید درباره دستمزد سال 9۵ ؛

جمع بندی محاسبات هزینه خانوار
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عکس روز)بن سای(

خبر خبر

یک پژوهش جدید نشان می دهد که زمین در حدود 790 هزار سال 
پیش، طوفان شهاب سنگ های متعدد را تجربه کرده است.

 محققان اطالعات خود را از تجزیه و تحلیل تکتیت ها جمع آوری کرده 
بودند. تکتیت ها شیشه های طبیعی هستند که منبع آنها ناشناخته 
است.  تکتیت ها معموال شفاف بوده و به رنگ سبز، قهوه ای مایل به سبز 

یا قهوه ای بوده و دارای سطحی حبابدار هستند.
یک تئوری وجــود دارد که بیان می کند این تکتیت ها ممکن اســت 
از سنگ هایی باشــند که از خارج از جو به زمین برخورد کرده باشند. 
تکتیت ها ممکن است از سقوط سنگ های ذوب شده ای تشکیل شده 

باشند که بر اثر برخورد شهاب سنگ های بزرگ به وجود آمده بودند.
الزم به ذکر اســت که نام تکتیت از نام یونانی تکتوسن به معنی ذوب 

شده گرفته شده است.
محققان دانشگاه هایدلبرگ بقایای این اثرات که به اندازه شن هستند را 
با استفاده از روش جدید تاریخ نگاری مورد بررسی قرار دادند. این مواد 
از محل های مختلف در سراسر جهان از جمله استرالیا، کانادا، آمریکای 

مرکزی و آسیا جمع آوری شده است.
محققان پس از بررسی این اثرات دریافتند با وجود این واقعیت که این 
نمونه ها دارای ترکیب شیمیایی کامال متفاوت بوده اند، به نظر می رسد 
که تقریبا همه آنها هم سن و ســال هستند. این امر نشان می دهد که 
یک سری از این اثرات در سراسر زمین، تقریبا به صورت همزمان رخ 

داده است. 
محققان در تالش برای تعیین ســن این اثرات، سطوح ایزوتوپ های 
مختلف در این ســنگ ها را انــدازه گیری کردند. ایــن روش جدید 
اندازه گیری سطوح ایزوتوپ های آرگون، به محققان اجازه اندازه گیری 
سنین این تکتیت ها را با دقتی بی نظیر می دهد. تجزیه و تحلیل ها ،سن 

این آثار را 793000 سال نشان داده است.
دهانه داروین در تاسمانی که حدود 0/75 مایل قطر دارد به احتمال 
زیاد توســط یکی از این اثرات مرتبط تشکیل شده است. الزم به ذکر 
است شهاب ســنگی که ســبب پدید آمدن این حوضه شده، حداقل 
0/6 مایل بوده و ســبب یک انفجار برابر با یــک میلیون مگاتن تری 
نیتروتولوئن)TNT( شــده ، این میزان 20000 برابر قدرتمندتر از 

بزرگ ترین بمب هیدروژنی است که تا به حال توسعه یافته است.
محققان بر این باورند که این رویداد منجر به شکل گیری زمین لرزه و 
آتش سوزی در مناطقی صدها مایل دورتر از محل برخورد شده است. 
این انفجار همچنین مقادیر عظیمی از گرد و غبار را به هوا بلند کرده و 
از رسیدن نور خورشید به سطح این سیاره جلوگیری نموده که باعث 
مرگ گیاهان شده است. تحقیقات قبلی نشان دهنده شواهدی از یک 
سری اثرات در سراسر جهان است که حدود یک میلیون سال قبل از 
زمان ما رخ داده ، برخی از این حوادث باستانی سبب به وجود آمدن این 

تکتیت ها شده است.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، تحقق بودجه میلیاردی سال 9۴ برای 
 مقابله بــا ریزگردها را ضروری دانســت و بر ورود جدی ســازمان حفاظت 

محیط زیست نسبت به بیابان زدایی برای مقابله با ریزگردها تاکید کرد.
ایرج عبدی در توضیح وضعیت ریزگردها در استان لرستان، گفت: ریزگردها 
به عنوان یکی از بحران های جدی کشور که آب و هوای بسیاری از استان ها 
 از جمله لرســتان را تهدید کرده، در ســال های اخیر اثر تخریبی جدی بر 

محیط زیست داشته است.
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: با توجه به 
اثرات ریزگردها به لحاط زیســت محیطی و آب و هــوا، این موضوع باید در 
برنامه ششم توسعه با اولویت در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست 

قرار گیرد.
وی افزود: در ســال های گذشــته بنا بر دالیل مختلف از میزان جنگل های 
کشور کاسته شده، بســتر رودخانه ها نه تنها آلوده بلکه به حریم آن تجاوز 
نیز شده و سوخت های فســیلی و خودروها نیز آلودگی هوا را رقم زده اند و 
نهایتا هم ریزگردها در کنار عوامل مذکور بر مشکالت زیست محیطی کشور 

دامن زده است.
عبدی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ریزگردها 
نباید به صورت منفعل عمل کند، گفت: در حوزه محیط زیســت برنامه ها و 
راهکارهای مقابله با ریزگردها به منظور کاهش آسیب ها باید مشخص باشد؛ 
همانگونه که در کشورهای توســعه یافته جهان اقدامات مناسبی برای این 

منظور صورت گرفته است.
این نماینده مــردم در مجلس نهم یادآور شــد: تحقق بودجــه میلیاردی 
ریزگردها در سال 9۴ برای بیابان زدایی جهت مقابله با گرد و غبار و هجوم 
ریزگردها به کشــور، ضروری اســت؛ البته مدیریت منابع آب و بازســازی 
جنگل ها نیز می تواند موثر واقع شــود.عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: ریزگردها و گرد و غبار همچنان مهمان ناخوانده 
خرم آباد هستند بنابراین ا انتظار می رود مسئوالن سازمان محیط زیست هر 

چه سریع تر اقدامات الزم را اجرایی سازند.

بمباران زمین 
توسط شهاب سنگ ها

عبدی مطرح کرد:

 بیابان زدایی راهکار مقابله
 با ریزگردها

دریچه

حشره ای به نام bagworm moth جزو یکی از معماران بی نظیر دنیای 
حیوانات است. 

به محض اینکه الرو این حشره از تخم بیرون می آید، یک پیله  ابریشمی به 
دور خود می پیچد و داخلش زندگی می کند تا به بلوغ برسد. 

برای اینکه در طی این مدت از دســت حیوانات مهاجم در امان باشــد، 
این حشره پیله  خود را با شاخ و برگ می پوشــاند. بسته به اینکه هنگام 
 تشــکیل پیله چه چیزی دور و بر الرو باشد، شــکل نهایی پیله متفاوت

 است.
این پیله ها به سنگ، برگ و یا درختان چسبیده اند، اما در همان محل باقی 
نمی مانند. الرو در پیله نیز برای شکار غذا حرکت می کند و این سازه را هم 

با خود به این طرف و آن طرف می برد.
 آنها شبیه الکپشت ها حرکت می کنند. سرشــان را از باالی پیله بیرون 
آورده، به سمت جلو حرکت می کنند و پیله را به دنبال خود می کشند. پیله 
 ســوراخ کوچک دیگری نیز در انتهایش دارد. الرو از سوراخ باالیی تغذیه 

می کند و از سوراخ پایینی برای دفع استفاده می نماید. 
سوراخ پایینی همچنین محل خارج شدن حشره  بالغ است. در صورتی که 
الرو احساس خطر کند، می تواند دریچه های پیله را ببند و بعد از برطرف 

شدن خطر دوباره سوراخی جدید در آن ایجاد کند.
همان طور که الرو رشد می کند، شاخ و برگ بیشتری به پیله  خود اضافه 

می نماید. 
آنها سر خود را از پیله بیرون آورده، مقدار دیگری چوب و برگ جمع کرده، 

آنها را به اندازه مناســب بریده و موقتا به باالی مجموعه اضافه می کنند، 
 ســپس به داخل رفته و شکافی برای چســباندن تکه چوب جدید ایجاد 

می نمایند.
پیله این حشرات به طرز شگفت انگیزی سخت است و شکستن آن آسان 
نیست و از آنجایی که پیله از مواد محل زندگی آنها تشکیل شده، آنها را از 
یک استتار طبیعی در برابر جانوران مهاجم مثل پرندگان و دیگر حشرات 

برخوردار می کند.
 ماده ای که باعث چسبیدن این سازه به هم می شود نیز بسیار محکم است 
و نسبت به سایز و وزن خود این سازه گاهی نیروی بسیار زیادی برای جدا 

کردن اجزای  آن نیاز است.
 این پیله ها تنوعی کمتر از 1 ســانتی متر تا 15 ســانتی متر در بعضی از 
 گونه های اســتوایی برخوردار هســتند. هر گونه یک پیله خاص خود را 
می سازد. پیله های گونه های اولیه ســاده تر بوده و گونه های پیچیده تر 

تنوع وسیع تری از سایز و شکل و ترکیب به نمایش می گذارند.
 این حشــرات بیشــتر عمر خود را به شــکل الرو ، در این پیله ها سپری 

می کنند.
 ماده ها حتی بعد از بلوغ نیز به زندگی در پیله خــود ادامه می دهند، اما 
حشرات نر پیله های خود را برای پیدا کردن جفت، ترک می کنند. بعد از 
جفت گیری ماده ها تخم های بارور شــده را درون پیله های قدیمی خود 
قرار می دهند. زمانی که الروها ســر از تخم بیرون بیاورند، ساختن پیله 

خود را آغاز می کنند.

نتایج پژوهش فائو نشــان مي دهد که زنبورها مي توانند با 
گرده افشــاني، بازده زمین هاي کشــاورزي را تا 2۴ درصد 
افزایش دهند. یونجه، خیار و بادام چه چیز مشترکي دارند؟ 
در یک نگاه، به نظر مي رســد که هیچ؛ اما از نگاه دیگر باید 
اذعان کرد که ایــن گیاهان همگي وجودشــان را مدیون 

زنبورها هستند. 
براي قرن ها، این حشره هاي کوچک بیشترین خدمت را به 
تولید مواد غذایي در جهــان کرده اند، بدون آنکه این کمک 
آنها به سیر کردن بشر، چندان مورد توجه قرار گرفته باشد. 
زنبورهاي وحشي، بر خالف زنبورهاي عسل که اهلی هستند،  
حتي کمتر هم مورد تقدیر قرارگرفته اند؛ چرا که کار روزانه 
این دسته اخیر، تولید مقادیر فراواني شهد طالیي است که 
قرار است بسیار هم ارزشمند از آب در بیاید. با این همه، کار 
تمامي زنبورها از انواع گونه ها، در ســایه نتایج تحقیقي که 
به جدیدا انتشار یافته، نشــان دهنده نقشي است که آنها در 
افزایش بازده محصوالت زمین هاي کشاورزي ما ایفا مي کنند 
و این کار را تنها در حین جابه جایي شــان از یک گل به گل 
دیگر و با گرده افشاني انجام مي دهند. این فعالیت آنها البته 
همزمان، به نفع حدود 2 میلیارد نفر مزرعه داري اســت که 
امرار معاش آنها از راه کشاورزي اســت. فعالیت زنبورها در 
واقع به تامین امنیت غذایي براي این جمعیت کثیر انساني 
مي انجامد. در گزارشــي که اخیرا منتشــر شــده، بر نقش 
تقویت کننده هاي طبیعي نظام هاي اکولوژیک و نقشي که آنها 
در تامین پایدار غذاي جمعیت گسترده انساني بازي مي کنند 
تاکید دارد. متخصصان مي گویند که استراتژي هاي تامین 
امنیت غذایي در سرتاسر جهان، مي توانند از اصولي ساده به 

عنوان موارد قوام بخش، تبعیت کنند که یکي از آنها همان 
»گرده افشاني« است.

باربارا گمیل هرن، یکي از نویسندگان این گزارش که با فائو 
هم همکاري دارد مي گوید: »پژوهش هاي ما نشان مي دهد 
افزایش تنوع و چگالي موجودات گرده افشان، تاثیري مستقیم 
بر بازده زمین کشاورزي شما خواهند داشت و این یعني باید 
اجازه دهید تعداد بیشتري زنبور و حشرات گرده افشان، وارد 
زمین هاي شما شوند.«وی ادامه مي دهد: » این نه تنها براي 
امنیت غذایي که براي محیط زیست هم مفید واقع خواهد شد. 
باید سعي کنیم در خود مزارع و اطراف آنها، زیستگاه هایي 
براي زنبورها، پرنده ها و سایر حشرات به وجود بیاوریم تا آنها 

بتوانند به شکل دوره اي از آنها استفاده کنند.«
باز هم پاي »درحال توسعه«ها در میان است

گزارش فائو که در این نشریه چاپ شده مشتمل بر مطالعه 
3۴۴ زمین کشــاورزي در مناطق مختلفي از آفریقا، آسیا و 
آمریکاي التین است که میزان جذب زنبورها در طول فصل 
گل دهي در آنها، کمتر از زمین هاي مشــابه در دیگر نقاط 
جهان بوده است. در مقایسه زمین هاي کشاورزي کوچک تر از 
2 هکتاري که بازدهي پاییني داشتند، با زمین هایي در همین 
ابعاد که بازدهي آنها باال بود، نتایج پژوهش نشان می دهد که 
مي توان با جذب جمعیت بیشتر »گرده افشان ها« ، بازدهي 
محصول را به طور متوســط حدود2۴ درصد افزایش دارد. 
از جمله دیگر نتایج پژوهش هــم این بود که هر چند وجود 
جمعیت هاي بیشتر گرده افشان ها در زمین هاي بزرگ تر هم 
مي تواند به بهبود عملکرد و بازده تولیدات کشاورزي بینجامد، 

اما این تغییر چندان محسوس نیست. 

یکي از دالیل این حساســیت کمتر متغیرها ،در زمین هاي 
بزرگ تر، البته مي تواند این باشــد که عملکــرد زنبورها با 
بزرگ تر شدن زمین ها و افزایش مسافت تا آشیانه آنها کاهش 
مي یابد، هر چند داده ها نشان مي دهند که تنوع زنبورها و در 
اختیار داشتن توانایي هاي متفاوت پروازي در آنها، مي تواند 

موثر باشد.
 این در واقع بدان معناست که وجود زنبورها مي تواند براي هر 
دو مورد زمین هاي کوچک و بزرگ مفید واقع شود. تغییرات 
 اقلیمي هم یکي دیگــر از اصلي ترین تهدیدات هســتند. 
نادین آزو، هماهنگ کننده پروژه هاي فائو در بخش تولید و 
محافظت کشاورزي که در پروژه هم همکاري داشته است 
مي گوید: »زنبورها با دماي باالي هوا مشکل دارند.« وی ادامه 
مي دهد: »افزون بر این، در نقــاط مختلف جهان، گل ها در 
زمان هایي متفاوت با آنچه که در گذشته بوده باز مي شوند و در 
واقع زنبورها آنجا نیستند که بتوانند گرده افشاني کنند.« این 
 گفته نشان مي دهد که پیدا کردن راه هایي براي آنکه بتوان 
بر جمعیت گرده افشــان ها در اطراف زمین هاي کشاورزي 

افزود، موضوع مهمي است که باید حتما به آن توجه شود.
چرا زنبورها تا این حد نادیده مانده بودند؟

زنبورها، پرندگان و بسیاري از حشــراتي که پرواز مي کنند 
یا مي توانند از گلي به گل دیگر بپرند، براي قرن ها به انسان 
کمک کرده اند تا بتواند غذایش را از طریق کشاورزي تامین 
کند و با این همه، این قهرمانان چندان شناخته شده نبوده اند. 
زنبورهاي مختلف ذائقه هاي متفاوتي دارند. بنابراین مي توانند 
نقش متفاوتي هــم در افزایش بــازده محصوالت مختلف 
کشــاورزي ایفا کنند. براي مثال، گونه خاصــي از زنبورها 
هستند که نقش مهمي در به عمل آمدن گوجه فرنگي ایفا 
مي کنند. اهمیت زنبورهاي عسل هم از آن رو است که آنها در 
انتخاب گل ها و گیاهان کمتر حساسیت به خرجي مي دهند 
و به دلیل جمعیت انبوه تر، کار بیشتري هم از آنها برمي آید. 
هر چند زنبورهاي وحشــي، عملکرد پربازده تري نسبت به 

زنبورهاي عسل دارند. 
پژوهش فائو نشــان مي دهد که افزایش بازده محصول در 
زمین هــاي کوچک زراعي، بــا افزایش جمعیــت زنبورها 
نسبت مستقیم دارد. این مســئله مي تواند پاسخي باشد به 
یکي از بزرگ ترین چالش ها در کشــاورزي امروز در جهان: 
چگونه مي توان به زمین داران کوچــک کمک کرد تا بازده 
محصوالتشان را باال ببرند بدون آنکه به محیط زیست آسیبي 
برسد. در این میان البته مشــکالتي هم وجود دارد: چطور 
مي توان زنبورها را به ســمت مزارع کشــاند؟ جذب کردن 
زنبورها به مزارع به آساني کاشتن محصوالت و انتظار براي 
برداشت آنها نیست.یکي از راه ها این است که کندوهایي براي 
زنبورها ساخته شود و همزمان درختان و گیاهاني در اطراف 
زمین کاشته شود که در فصل هاي مختلف سال گل مي دهند. 
این اقدامات زنبورها را جذب مي کند و باعث مي شــود آنها 

براي مدت طوالني تري در منطقه بمانند. 

نتایج پژوهش فائو نشان می دهد:

امنيت غذايي 2  ميليارد نفر در جهان 
به دست زنبورها
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شــهروندي يكي از مهم ترين و كاربردي ترين تئوري هاي عصر ماست. در ايده 
شهروندي حق همه افراد براي برخورداري از حقوق قانوني به رسميت شناخته 
شده و همچنين مسئوليت هايي كه بايد آن را به جهت برخورداري از يك زندگي 
مناسب تر برعهده گيرند مشخص مي شود.  بنابراين تئوري شهروندي يك ايده 
قدرتمند است. شهروندي بستر اجتماعي مناسبي را براي فعاليت هاي فرد مهيا 
مي كند تا او بتواند همه چيز را در خدمت پيشرفت خود به سوي تعالي به دست 
گيرد، اما در اين ميان طرح يك سوال مهم، ال زم به نظر مي رسد. آيا به مدد اين 
تئوري، فرد مي تواند تنها درصدد دستيابي به حقوق فردي خويش برآمده، بدون 

آنكه اصوال  چيزي به نام حقوق گروهي را نيز به رسميت شناسد؟
به معنايي ديگر آيا هر كس مي تواند در راه پيشرفت خود به عنوان يك حق ال زم 
و مسلم شخصي، از حقوق سايرين چشم پوشيده و آن را ناديده انگارد؟ بي شك 
پاسخ به سوال فوق به همراه كنكاش در زواياي پيدا و پنهان آن، چيزي نيست كه 

در حجم اين نوشتار بگنجد و يا موضوع آن باشد.
تنها مي توان به ذكر اين نكته بســنده كرد كه بر اساس باورها و اعتقادات غالب 
در جامعه ما هيچ فردي نه مي تواند و نه بايد بــه گونه اي انحصاري تنها در فكر 
پيشرفت و گســترش زندگي مادي خود برآيد بدون آنكه هيچ ارزش و اهميتي 

براي ساير اجزاي جامعه قائل شود.
چرا كه آنگاه براي نيل به اين هدف تنها بايد از باقيمانده سايرين عبور كرد كه اگر 
اينگونه شود بي گمان آنچه برجاي خواهد ماند جز ويرانه اي از اخال ق و معنويات 

نخواهد بود.

به هر حال وقتي مانعي به نام اخال ق، سد راه روح بي انتهاي بشر نشود، آنگاه ثمره 
آن جامعه اي خواهد شد پر آشــوب و بي نظم و تهي از هر قيد و بند كه حصول 
به پيشرفت در آن جز از مسير فوق برنيايد.  اخال ق يكي از مهم ترين حوزه هاي 
مورد تاكيد همه اديان آســماني اســت. اخال ق يك قلمروي مهــم در زندگي 
اجتماعي و معرفتي هر فرد شناخته مي شود و چه بسا حتي پيش از هر چيز يك 
وسيله تنظيم كننده در روابط اجتماعي انســان ها نيز تلقي شود. اخال ق مدافع 
منافع اجتماعي و گروهي اعضاي يك جامعه بــوده و در اين راه عهده دار نوعي 
آگاهي است كه آنها را به مرور به مخاطب خود منتقل مي كند. اخال ق در شكل 
اجتماعيش يك ضرورت نيز هست. ضرورتي كه به خصوص در جامعه ما كه دين 
در آن وجه پررنگي دارد پراهميت تر به نظر مي رسد؛ چرا كه هرچه باشد اخال ق 

در يك جامعه ديني شكل تقليل يافته ،همان مذهب تلقي مي شود.
از نظر مسلمانان، اخال ق قوت گرفته از دين است و اين درست بر خال ف نظر كانت 

بوده كه معتقد است دين بر پايه اخال ق بنيان گذارده مي شود.
 به عبارتي، مســلمانان به اين دليل كه دين را به عنوان يك مجموعه و اخال ق را

 زير مجموعه آن در نظر مي گيرند سعي مي كنند تا علت ورود به بحث اخال ق را 
نيز به گونه اي جلوه دهند كه رنگ دين در آن غالب باشد.

حوزه اخال ق براي مسلمانان به طور مســتقيم مرتبط با روز رستاخيز و آخرت، 
سلوك نفس، دستورات اخال قي اوليا و جز اين است و به همين علت امروز اخال ق 

به عنوان يكي از زواياي اصلي زندگي شهري ما محسوب می شود.
هرچند بايد همين جا به اين موضوع اشــاره كرد كه به طــور كلي پرداختن به 

موضوع اخال ق شهري و اخال ق شهروندي اگرچه امروز به همراه مفاهيم مدرن 
و در قالبي نو به مخاطبان عرضه مي شود، اما بايد پذيرفت كه اصل اين موضوع 
صرفا واقعيتي نيست كه تنها منحصر به تمدن امروزي باشد،بلكه آنچه به عنوان 
شاهد و مثال مي توان از كتب مقدس الهي و يا دستورالعمل هاي مختلف مكتوب 
شده در دوره  اي مختلف استخراج كرد مبين اين پاسخ است كه زندگي اخال قي 
ريشه در تاريخ آفرينش داشته است. حتي اگر امروز ضرورت وجودش بيشتر از 
گذشته احساس شود.آن هم فارغ از جست وجو در چرايي وجود چنين ضرورتي، 
اما در مباحث اخال قي جدای از حوزه مرتبط با فرد، آنچه كه به همان ميزان مهم 
به نظر مي رســد وجود ارتباط بين اخال ق فردي هر شخص با جامعه و اجتماعي 
است كه او در آن زيست مي كند. بايد بپذيريم كه از قوه به فعل رسيدن بسياري 
از صفات انسان )وحتي صفات منفي( مي تواند به گونه اي اكتسابي و تحت تاثير 

اجتماعي باشد كه وي در آن زندگي مي كند.
 به عبارت ديگــر بازتاب رفتــار هر كس در جامعــه عرضه كننــده گونه اي از 

روابط آشكار و پنهان موجود در همان جامعه است.
 چــون انســان معلــول اجتمــاع بــوده و اجتمــاع در قبــال او داراي 
 مســئوليت اســت؛هرچند ايــن واقعيــت هرگز نمــي تواند توجيهي شــود

بر رفتارهاي قانون شكنانه و نادرست او به بهانه تاثير گرفتن از جامعه ؛به هر حال 
اين امري انكار ناشدني است كه هرگاه عملي غير اخال قي از كسي سر بزند، آنكه 
نخست متهم اصلي به شــمار خواهد رفت خود او خواهد بود و بايد پاسخگوي 

كردار نادرست خويش باشد.

مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: 
رزرو اینترنتی ستادهای اسکان 

نوروزی فرهنگیان از امروز

عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران:
کرایه  تاکسی و اتوبوس 

افزایش می یابد

فرمانده ناجا خبر داد؛
خنثی سازی تحرکات عوامل خارجی 

و ضدانقالب در مرزها

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

نکتهخبر

 شــهردار اصفهان طــی پيامی از حضور باشــكوه و حماســی 
شــهروندان عزيز اصفهانی در انتخابــات پنجمين دوره مجلس 
 خبرگان رهبری و دهمين دوره مجلس شورای اسالمی قدردانی 

كرد.
 مهدی جمالــی نژاد در اين پيام آورده اســت: ســپاس بی پايان 
بــه درگاه پــروردگار متعال كه الطــاف خاصه خــود را همواره 
شــامل ملت بزرگ ايران اســالمی و به ويژه مردم عزيز اصفهان 
 فرموده و با عناياتــش قامت بلندمردمان اين ســرزمين الهی را 

در مقابل بدخواهان و دشمنان استوارتر ساخته است.
شهردار اصفهان در ادامه بيان داشت: درود بر مردم آگاه سرزمين 
شهيدان كه ديگر بار در پاســخ به ندای رهبر عظيم الشان انقالب 
با حضور پرشــعور خود در انتخابات 7 اسفند حماسه ای بزرگ را 
آفريدند و جلوه هايــی از صالبت ديار نصف جهــان را به نمايش 

گذاشتند.
وی در ادامه اين پيام آورده است: مردم انقالبی، پيشتاز و هميشه 
در صحنه اصفهــان همچون جای جای ايران اســالمی، بار ديگر 
با حضور گســترده در پای صندوق های رأی به مفهوم همدلی و 
همزبانی و حماسه سياسی معنای عميق تری بخشيدند و با خلق 
حماسه حضور در پای صندوق های رای، بيداری و عزم و اراده راسخ 

خود را به جهانيان نشان دادند.
شهردار اصفهان در اين پيام آورده اســت: آری، حماسه ای كه با 
اراده شيفتگان انقالب در انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان 
رهبری و دهمين دوره مجلس شــورای اسالمی خلق شد، برگ 
زرين ديگری بر افتخارات اين مرز و بوم افزود و يك بار ديگر ثابت 
كرد كه پشتيبانی ملت قهرمان ايران، سرمايه بزرگی است كه اين 
انقالب را در مقابل تهديدها مصون داشــته و به تحكيم بنيه های 

نظام كمك كرده است.
 جمالی نژاد در بخش پايانی ســخنان خود آورده اســت: اينك

  در روز پيــروزی بزرگ ملت ايــران، اينجانب با اهدای ســالم و 
 صلوات به ارواح بلند شــهدای واالمقام كه با نثار خون پاكشان، 
عزت و استقالل را برای همه ما به ارمغان آوردند و با گراميداشت 
ياد و خاطره بنيانگــذار فقيد نظام جمهوری اســالمی ايران كه 
 همــواره رای مــردم را به عنوان ميزان دانســتند از مشــاركت

 به يــاد ماندنی مردم عزيــز اصفهان بــرای رقم خــوردن اين 
 حماســه سياســی و نيز از تمامــی دســت اندركاران برگزاری 
انتخابات در استان صميمانه قدردانی كرده و از درگاه قادر بی همتا، 
برای نمايندگان منتخب مردم توفيق روزافزون در خدمت به اين 
 مردم شــريف مســألت می كنم و آينده ای روبه رشد و پيشرفت

  و فرداهايــی روشــن تر از امــروز را از خداونــد منــان 
خواستارم.

يكی از بی ضرر ترين كارهايی كه از لحاظ شخصی می توانيد بكنيد اين 
است كه سرتان را بيش از حد مشغول كنيد، اما متأسفانه همين كار يكی 
از بدترين كارهايی است كه می توانيد در حق كسب و كارتان انجام دهيد. 
اطمينان خاطری كه اين مشغله  زياد و نشــانه  موفقيت دانستن آن در 
شما به وجود می آورد، در نهايت كيفيت تعامالت، خدمات و سالمتيتان 
را با كاهش مواجه می كند. تبديل شدن به پر مشغله ترين كارآفرين در 
ميان دوستان و آشنايان، مسابقه ای تسليحاتی است كه نبايد سعی كنيد 
پيروزش باشيد، اما چاره اين مشكل می تواند خالی گذاشتن يك روز از 
تقويم كاری باشــد. يكی از بهترين كارهايی كه مــی توانيد انجام دهيد 
اين اســت كه به صورت منظم ۴ تا ۱۲ ســاعت از وقت خود را به بهبود 
شرايط ذهنی اختصاص دهيد. در اين فرصت زياد به تلفن جواب ندهيد، 
پاسخگويی به ايميل ها را متوقف و جلسات خود را به وقت ديگری موكول 
كنيد. اين روز خالی، تعطيلی محسوب نمی شود؛ بلكه روز تفكر، افزايش 
بازده و تعادل شخصی اســت. از جمله كارهايی كه می توانيد در اين روز 

انجام دهيد:
طرح كسب و كار خود را تعديل كنيد. 

به مطالعه مطالب مهم و عقب افتاده بپردازيد.
با هدف برقراری ارتباط مجدد، با مشتريان سابق خود تماس بگيريد.

مطالعه جديد محققان نشان می دهد كه بچه دار شدن تاثيری به مراتب 
بيشتر از واكسن آنفلوانزا يا گاستروآنتريت يا آنفلوانزای معده بر سيستم 
ايمنی دارد. مطالعه محققان موسسه بابراهام انگلستان نشان می دهد كه 

تاثير فرزنددار شدن بر سيستم ايمنی والدين قابل تامل است.
دكتر »آدريان ليستون«، سرپرســت تيم تحقيق، در اين باره می گويد: 
»درست است كه فرزنددار شدن با مشكالتی نظير بی خوابی، استرس، 
عفونت های مزمن و ساير چالش های ديگر مرتبط است، اما پدر و مادرها 
بايد به خاطر تاثير بچه دارشــدن بر تقويت سيستم ايمنی شان ممنون 
فرزند خود باشند.« در اين مطالعه، محققان سيستم ايمنی ۶7۰ فرد ۲ 
تا ۸۶ ساله را مورد مقايســه قرار دادند. پژوهشگران همچنين با بررسی 
جنسيت و وزن شــركت كنندگان به تاثير عوامل مهم بر سيستم ايمنی 
افراد پرداختند. سيســتم ايمنی اين افراد تحت مطالعه، به مدت ۳ سال 
تحت كنترل بود. يافته ها نشان داد افراد توانستند وضعيت ثابت سيستم 
ايمنی خود را حفظ كنند. حتی وضعيت ثبات سيستم ايمنی آنها بعد از 
قرارگيری در معرض آنفوالنزای فصلی يا آنفوالنزای معده هم حفظ شده 
 بود. اين مطالعه آشكار ساخت كه والدشــدن بيش از هر فاكتور ديگری

 بر سيستم ايمنی فرد تاثير دارد.

قدردانی شهردار اصفهان از حضور 
حماسی شهروندان در انتخابات

در یک روز، همه  کارها را 
سر و سامان دهید

تحقیقات نشان می دهد؛

بچه دار شدن موجب تقویت 
سیستم ایمنی والدین می شود

اخالق شهروندی در جامعه

مدير كل تعاون و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش از آغاز رزرو اينترنتی ستادهای 
اسكان نوروزی فرهنگيان خبر داد.اين ستادها  از امروز آغاز و تا ۲5 اسفندماه ادامه 

دارد و ميانگين هزينه يك شب اقامت ۲۰ هزار تومان می باشد.
فرشيد سياری مدير كل تعاون و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: حداقل 
۲۰ درصد از فضاهای اسكان نوروزی از طريق ثبت نام اينترنتی قابل رزرو خواهد بود 
و افرادی كه امكان ثبت نام اينترنتی ندارند می توانند حضوری و پس از آخرين روز 

فعاليت مدارس در اسفند ماه به ستادهای اسكان مراجعه كنند.
ســياری در خصوص ميزان فضاهايی كــه در نوروز به فرهنگيان خدمت رســانی 
می كند، خاطرنشان كرد: حدود ۱۰ هزار مدرسه و ۱۰۰ هزار كالس درس در ايام 

تعطيالت نوروز به فرهنگيان خدمت رسانی می كنند.
مدير كل تعاون و پشــتيبانی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به اينكه مدارس و 
كالس های درس دارای درجه بندی در خصوص خدمت رســانی هســتند، گفت: 
امسال ضمن خدمت رسانی مطلوب به فرهنگيان، تعرفه های اسكان نوروزی هيچ 
تغييری نسبت به گذشته ندارد. وی گفت: ميانگين هزينه ای كه بابت يك شب اقامت 

در ستادهای اسكان نوروزی از فرهنگيان دريافت می شود، ۲۰ هزار تومان است.
سياری تصريح كرد: بيمه حوادث و مسئوليت مدنی برای عوامل اجرايی و مهمانان به 
شكل متمركز پيش بينی شده و سعی كرديم با نوسازی تجهيزات امكانات مناسبی 

در اختيار فرهنگيان قرار دهيم.

عضو هيئت رييسه شــورای شــهر تهران از تصويب افزايش ۱5 درصدی 
كرايه های تاكسی و اتوبوس بخش خصوصی در سال آينده در كميسيون 

عمران خبر داد.
ابوالفضل قناعتی گفت : شهرداری تهران طبق روال سال های گذشته اليحه 

افزايش كرايه ها را به شورای شهر تهران ارسال كرد.
وی تصريح كرد: رييس شورای شــهر تهران نيز جهت بررسی بيشتر اين 

اليحه، كميسيون عمران را مامور كرد تا بررسی های الزم را انجام  دهد.
قناعتی گفت: اعضای كميسيون عمران نيز پس از برگزاری جلسات متعدد 
و كار كارشناسی و بررســی همه جوانب اعم از مشكالت رانندگان تاكسی 
و هزينه زندگی آنها و حــذف بنزين يارانه ای و معيشــت مردم در نهايت 
افزايش ۱5 درصدی كرايه های تاكســی را در ســال 95 تصويب كردند. 
البته در اليحه پيشنهادی شــهرداری ۲5 تا ۳۰ درصد افزايش كرايه های 
 تاكسی در نظر گرفته شده بود كه در نهايت اعضا با افزايش ۱5 درصدی آن 

موافقت نمودند.
عضو هيئت رييسه شورای شــهر تهران همچنين به تصويب ۱5 درصدی 
اتوبوس های بخش خصوصی و ۳۰ درصدی اتوبوس های عمومی اشاره كرد 
و افزود: در كميسيون عمران، بليت تك سفره 7۰۰ تومان، دو سفره ۱۱۰۰ 

تومان تصويب شده است.

فرمانده نيروی انتظامی با اشــاره به برگزاری انتخابات اخير در شــرايط 
انتظامی و امنيتی مطلوب از خنثی ســازی تحركات ضد انقالب در جوار 
مرزهای كشــور طی ماه های گذشــته خبر داد و گفت: انتخابات اخير به 

نسبت انتخابات  گذشته از وضعيت انتظامی و مطلوب تری برخوردار بود.
سردار حسين اشتری با اشاره به برگزاری انتخابات پنجمين دوره خبرگان 
رهبری و دهمين دوره مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: بحمداهلل 
مشاركت گسترده مردم پاسخ بسيار خوبی برای دوستداران نظام انقالب 
و كشور اســالمی مان و همچنين لبيك به خواســت رهبری بود كه باعث 

دلگرمی دوستان و نگرانی دشمنان كشور عزيزمان گشت.
فرمانده ناجا با تشريح اقدامات امنيتی و انتظامی انجام شده برای برگزاری 
هر چه شكوهمندتر انتخابات مجلس خبرگان و شــورای اسالمی افزود: 
نيروی انتظامی از ماه های گذشته آمادگی خود برای تامين امنيت انتخابات 
را آغاز كرد و با تعامل مناســب با ســپاه پاسداران، بســيج، ارتش و ساير 
دســتگاه های امنيتی و بهره مندی از تمام ظرفيت خود توانست به خوبی 

وظيفه خود را در برقراری نظم و امنيت انجام دهد.
اشتری ادامه داد: خوشــبختانه با توجه به اقدامات انجام شده و همكاری 
بسيار خوب مردم تا اين ساعت هيچ مورد امنيتی از سراسر كشور گزارش 

نشده و مرزهای كشورمان در امنيت بسيار خوبی قرار دارد.

وی با اشاره به تهديدات صورت گرفته از سوی دشمنان و دفع اين تهديدها 
از سوی دستگاه های انتظامی و امنيتی گفت: در ماه های گذشته يك سری 
از عوامل خارجی و ضد انقالب در جوار مرزهای كشــور حضور يافتند كه 
بحمداهلل با همكاری نيروهای مرزبانی، ســپاه، ارتش و ساير دستگاه های 
امنيتی اين تحركات خنثی شد و هيچ حركتی از سوی اشرار و ضد انقالب 

بدون پاسخ صورت  نگرفت.
فرمانده ناجا در خصوص دستگيری های انجام شده در روز انتخابات افزود: 
مواردی از تخلفات به نيروی انتظامی گزارش شد كه همكاران ما بر اساس 

قانون و با هماهنگی مقامات قضايی برخورد قانونی و الزم را انجام دادند.
اشتری همچنين خاطر نشان كرد: خوشبختانه با توجه به تدابير انديشيده 
شده و آمادگی دســتگاه های امنيتی و انتظامی، انتخابات اخير به نسبت 

انتخابات گذشته در امنيت و نظم بيشتری برگزار شد.
وی در پايان با تقدير و تشــكر از حضور گســترده مردم و همكاری آنها با 
نيروهای انتظامــی از نيروهای پليس قدردانی كرد و با اشــاره به پيش رو 
بودن ايام نوروز اظهار داشت: با توجه به اينكه از ۲5 اسفندماه برنامه های 
نوروزی آغاز می شود اميدواريم بتوانيم در روزهای انتهايی سال و روزهای 
آغازين سال 95 وضعيت ترافيكی و انتظامی خوبی را در شهرها و راه های 

كشور شاهد باشيم.

۱۶ اسفند ماه، زمان اجرای نرخ های جديد و افزايش 
يافته جريمه های رانندگی است. نرخ هايی كه چند ماه 
قبل در هيئت دولت با هدف اثر بر بازدارندگی تخلفات 
رانندگی تصويب شــد و اكنون در آســتانه سفرهای 

نوروزی به مرحله اجرا در می آيد.
بر اساس مصوبه دولت، جريمه های رانندگی با افزايش 
قابل توجهی مواجه شــده كه عبور از چــراغ قرمز به 
عنوان يكی از تخلفات حادثه ساز از ۱۰۰ هزار تومان 
به ۲۰۰ هزار تومان، ســرعت غيرمجــاز )بيش از ۳۰ 
كيلومتر در ســاعت( از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار 
تومان و همچنين سرعت غيرمجاز )تا ۳۰ كيلومتر در 
ســاعت( از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزايش 
يافته است. افزايش نرخ جريمه های رانندگی به زعم 
بسياری از كار شناسان اثر مثبت بر بازدارندگی تخلفات 
رانندگی داشته كه می تواند به طور قابل مالحظه ای بر 

كاهش تصادفات و تلفات رانندگی اثر بگذارد.
 افزایش جریمه و کاهش تخلف

بررسی ها حاكی ازآن  اســت كه افزايش نرخ جريمه 
می تواند تأثير زيادی در كاهش تخلفات داشته باشد و 
باال بودن نرخ جريمه می تواند بازدارندگی در ارتكاب 
جرم ايجادكند. جريمه های رانندگی در كنار ســاير 
مســايل از عوامل كاهش تلفات رانندگی است و در 
صورتی كه نرخ جريمه و ســطح مجازات نســبت به 
منافعی كه در اثر عدم رعايــت مقررات و عدم رعايت 
قانون نصيب شخص می شود، باال تر باشد بازدارندگی 

در ارتكاب جرم را ايجاد می كند. 
هنگامی كه مبلغ جريمه های رانندگی افزايش می يابد 
رانندگان متخلــف مجبورند بخشــی از درآمد خود 
را صرف پرداخت آن كنند و به ايــن صورت در امرار 
معاش آنها تاثير گذار خواهد بود. بنابراين بيشتر سعی 
می كنند قانون را رعايت كننــد تا مجبور به پرداخت 

جريمه نباشند.
 رييس پليس راهنمايی و رانندگی ناجا درباره افزايش 
نرخ جرايم رانندگی گفته افزايش جرايم رانندگی برابر 
قانون اجرايی و عملياتی می شــود. در واقع از طريق 
دولت به نيروی انتظامی ابالغ و پس از فراهم شــدن 
شدن ســاز و كار آن، قابليت اجرايی شدن دارد. البته 
تعداد تخلفات اندك اســت؛ ۱۱ مورد تخلفات حادثه 
ساز داريم كه با جان مردم سر و كار دارند. برای افرادی 
كه با مصرف مواد روان گردان رانندگی می كنند و جان 
مردم را به خطر می اندازنــد، نمی توان قيمتی تعيين 
كرد. رييس پليس راهنمايــی و رانندگی ناجا به نرخ 
جرايم در ديگر كشور ها اشــاره كرد و افزود: در دنيا 
برای تمامی تخلفات رانندگــی تعاريفی وجود دارد؛ 
در كشورهای اروپايی شاهد هستيم كه رسيدگی به 
تخلفات رانندگی به عنوان يكی از مسايل اساسی آن 

كشور محسوب می شود.
 در كويت بــرای رانندگانــی كه حيــن رانندگی از 

مشروبات الكلی استفاده می كنند، 5۰۰ دينار جريمه 
نقدی، يك ســال بازداشــت، ابطالل گواهينامه و در 
نيوزلند نيز ۶ هزار دالر جريمه نقدی، ۲ سال بازداشت 
و يك ســال تعليق گواهينامه اعمال می شود. جريمه 
عبور از چراغ قرمز در قطر نيز ۶ هزار ريال، برابر با پنج 
ميليون تومان پول ايرانی است. رييس پليس راهنمايی 
و رانندگی ناجا افزود: تعداد افرادی كه منجر به وقوع 
حوادث حادثه ساز می شوند، اندك است البته اين را 
هم بايد بدانيم كه حوادث رانندگی مثل آب، برق و... 
نيست كه در سبد خانوار باشد؛ حدود ۴۰ تا 5۰ درصد 
در استان های كشور به دليل سرعت باال جان خود را 
از دست داده اند، اين در حالی اســت كه نرخ جريمه 

سرعت غيرمجاز در انگلستان ۱۰۰۰ پوند است.
 قانون گرایی در جامعه رو به افزایش است

سردار مهری به تعداد ۱۶ هزار و ۸7۰ نفر كشته ناشی 
از تصادفات در سال 9۳ اشاره كرد و گفت: بايد بدانيم 
كه چه كســانی باعث وقوع اين حوادث می شوند؛ در 
تصادفات منجر به فوت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد راننده 
بوده اند كه تمامی اين افراد )راننده ها( مقصر نيستند؛ 
البته در حال حاضر قانون گرايی در سطح جامعه رو به 
افزايش است. رييس پليس راهنمايی و رانندگی ناجا 
با تاكيد بر اينكه اعمال جرايم برای پيشگيری از وقوع 
جرم است، بيان داشت: بر اساس قانون مصوب هيئت 
وزيران بايد تخلفات خصوصا تخلفات حادثه ساز كمتر 
شود؛ بايد از ابزارهای كنترلی و فناوری نوين از جمله 
دوربين ها در سطح شهر و جاده ها بيشتر استفاده شود. 
سردار مهری گفت: طی 9 ماه گذشته حدود 7۰ درصد 
تخلفات عبور از چراغ قرمز توسط دوربين ها ثبت و به 
افراد متخلف اطالع رسانی شده و آنها نيز متوجه اقدام 

خطرناك خود شده اند.
 وی با بيان اينكه پليس مجری قانون و مقررات است، 
تاكيد كرد: اعمال جرايم برای برقراری نظم و امنيت 
جانی رانندگان است؛ مردم ما نيز قانونمدار هستند و 
اميدواريم در برقراری نظم در ســطح جامعه با پليس 
همكاری كنند. رييس پليس راهنمايی و رانندگی ناجا 
گفت: پليس هرگز به دنبال جريمه كردن نيست بلكه 
اجرای قوانين برای سالمت رانندگان مدنظر است؛ اگر 
بر اســاس قوانين و مقررات تردد صورت بگيرد قطعا 
در جامعه مشــكلی پيش نخواهد آمد.  طبيعی است 
كه در هــر جامعه ای تخلف وجود دارد و اســتفاده از 
ابزارهای جريمه می تواند از وقوع جرايم پيشــگيری 
كند. سردار مهری خطاب به مردم گفت: تازمانی كه 
ساز و كار اجرايی فراهم نشود افزايش نرخ جرايم هم 

اعمال نمی شود.
  افزایش جریمه، ابزار کاهش تخلف نیست!

با اين حال، جانشين سابق رييس پليس راهنمايی و 
رانندگی تهران بزرگ معتقد است افزايش نرخ جرايم 
رانندگی تنها به عنوان يك ابزار در كاهش تخلفات و 

تلفات تاثيرگذار نيست. 
به گفته ســرهنگ بذرافشــان معموال در تصادفات 
جرحی و فوتی يك يا دو تخلف حادثه ساز عامل وقوع 
اين تصادف شده اســت كه تخلفات حادثه ساز عبور 
از چراغ قرمز، نقص فنی، انحراف به چپ، ســرعت و 
سبقت غير مجاز و... اســت كه برای اين تخلفات در 
قانون رسيدگی به تخلفات نمره منفی هم تعيين شده، 
 نمره منفی برای تخلفات حادثه ساز رانندگان وسايل 
حمل و نقل باری و مسافر بيشــتر است؛ چرا كه يك 

تصادف بيشترين تلفات را دارد.
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اخبار خبر

نمایش» شاهزاده خانم بدترکیب «کارگردانی و طراحی مریم کاظمی 
با حضور هنرمندان نام آشــنای تئاتر و تئاتر کــودک و نوجوان روی 

صحنه می رود.
این نمایش که نوشــته اوراند هریس است و توســط حسین فدایی 

حسین ترجمه شده است، آخرین روزهای تمرین را سپری می کند.
در این نمایش شــاد و موزیکال که برای گروه سنی کودک  نوجوان 
آماده می شود بازیگرانی همچون حسین محب اهری، مریم کاظمی، 
میترا کریم خانی، هایده حسین زاده، شــراره طیار، پریسا فالح زاده، 
نازنین صفا، مسعود مهرابی، سعید قره داغلی، شیما میرمهدی، نرگس 
صفامنش، مهدی رمضان زاده، مریم علیپور، پویا ششــپری  و ماندانا 
عبقری و مهراد زمانی بــه ایفای نقش می پردازند کــه از هنرمندان 

شناخته شده تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان به شمار می روند.
طراحی صحنه  این نمایش را سینا ییالق بیگی، طراح لباس را مژگان 
عیوضی، طراحی و ســاخت عروسک ها را ســهیال باجالن و طراحی 

ماسک و کاله گیس را افسانه قلی زاده بر عهده دارند.
شاهزاده خانم بد ترکیب با موسیقی  فرید نوایی روی صحنه می رود. 
طراحی پوستر و بروشور این نمایش را پریسا فالح زاده و عکاسی آن را 

سیامک زمردی مطلق بر عهده دارند. 
 مهراد زمانــی نیز دســتیار کارگــردان این نمایش اســت. نمایش 
» شــاهزاده خانم بد ترکیب « که به ماجرای شاهزاده خانمی اخمو و 
بداخالق به نام اســمیرالدا می پردازد، قرار است در تاالر هنر میزبان 

خانواده ها باشد.

فرج ا... سلحشور پس از گذراندن دوره طوالنی بیماری، صبح دیروز دار 
فانی را وداع گفت.

فرج ا... سلحشورنیا، معروف به فرج ا... سلحشــور، بازیگر، چهره پرداز، 
نویسنده و کارگردان ایرانی است. او که در شــکل گیری حوزه هنری 
از جمله افراد موثر بــود، فعالیت هنری خود را با بــازی در فیلم » توبه 
نصوح « به کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. سلحشور کارگردانی 
مجموعه های تلویزیونی تاریخی- مذهبی چــون ایوب پیامبر، مردان 

آنجلس و یوسف پیامبر را برای صدا و سیما در کارنامه دارد.
وی در آثاری همچون  گورکن ، پرواز در شــب، انسان و اسلحه و دنیای 
وارونه نیز در نقش کارگردان، تهیه کننده، بازیگر و چهره پرداز همکاری 
داشته است. بارزترین وجه فعالیت سلحشور اما، تاکید او بر آرمان های 
مذهبی و انقالبی اش بود. وی خود را هنرمندی برگرفته از اندیشه های 
انقالبی و دینی می دانست و از زمره سینماگرانی بود که درباره بسیاری 
از مسائل سیاسی اظهار نظراتی روشــن و واضح ارائه می کرد و در بیان 
انتقادات و نظرات مخالف خود درباره آنچه آن را نادرســت می دانست 

کوتاهی نمی کرد.
وی در وبالگ شــخصی اش هم نظرات خود را درباره مســائل مختلف 

مربوط به حوزه سینما، سیاست، مطبوعات و ... منتشر می کرد.
سلحشــور اما در ســال های اخیر بیش از هر چیز به زبان تند و تیزش 
شناخته می شد. وی بارها در اظهاراتش ســینمای ایران را سینمایی 
هالیوودی و صهیونیستی خوانده و بازیگران آن را آلوده به فساد اخالقی 
دانست، سینمای ایران را به فاحشه خانه تشبیه کرد و صدای اعتراض 

بسیاری از بازیگران سینما، علی الخصوص بازیگران زن را درآورد!
سلحشور که در ســال های پیش از انقالب نیز فعالیت های مختلفی را 
علیه حکومت طاغوت انجام داده بود خود در این باره به نقل خاطره ای 
پرداخته و عنوان کرد: قبل از انقالب اسالمی ماهیت سینما برای مردم 
روشن بود و خانواده های مذهبی با سینما و تلویزیون هیچ کاری نداشتند 
و ما به خوبی می دانستیم که سینما کانال ورود فرهنگ بیگانه به کشور ما 
است... من جز کسانی بودم که قبل از انقالب سینما آتش زدم و متاسفانه 
بعد از انقالب برای همان سینماها موزه درســت شد و هنوز هم از آنها 
حمایت می شود. وی سرانجام پس از گذراندن یک دوره طوالنی بیماری 

سرطان، صبح دیروز دار فانی را وداع گفت.
درگذشت فرج ا... سلحشور را به جامعه سینما و تلویزیون ایران و خانواده 

داغدار وی تسلیت می گوییم.

این روزها نمایشگاه گروه هنری زرتار در محل گالری نگاه نو در حال برگزاری 
است.

 مســئول این گروه هنری درباره برپایی این نمایشگاه با اعالم این خبر گفت: 
در سال های اخیر استقبال قابل توجهی از سوی بانوان نسبت به لباس هایی 
که دارای طراحی تلفیقی مدرن و سنتی هستند صورت گرفته و تالش شده 
تا در این نمایشگاه هم لباس هایی به منصه ظهور گذاشته شود که تلفیقی از 

طراحی مدرن و همچنین طراحی سنتی است.
پریسا حقیقی که اکنون در حال برگزاری دومین نمایشگاه طراحی لباس خود 
است، در ادامه سخنانش بیان کرد: عالوه بر لباس در این نمایشگاه آثار دیگری 
از جمله ظروف مسی و رومیزی که متعلق به دوستان بنده است و می تواند در 
تزئین سفره هفت سین مورد اســتفاده عالقه مندان قرار گیرد نیز به نمایش 

گذاشته شده است.
شایان ذکر اســت؛ نمایشگاه فوق از تاریخ 7 تا 12 اســفندماه در گالری نگاه 
 نو واقع در خیابان آبشار سوم، خیابان مســرور پذیرای هنردوستان است که 

می توانند از ساعت16:30 تا20 به بازدید از این نمایشگاه بپردازند.

اخبار کوتاه 

رییس هیئت مدیره موسسه بهمن سبز طی حضور در اصفهان گفت: بازسازی 
سینماها و سینماسازی در اصفهان واقعا درخشان است و باید توسط مدیران 

دیگر شهرها سرلوحه قرارگیرد.
ســهیل بیگلری ادامه داد: نکته قابل توجه در امر بازسازی سینماها و انجام 
اقدامات اصفهان بدون سرمایه های دولتی و از طریق اسپانسر و تیم تبلیغات 

قوی است. کار فوق العاده ای که باید در همه جای ایران انجام شود.
وی اضافه کرد: ناوگان سینمایی حوزه هنری در حال حاضر به دلیل تعداد زیاد 
 ســالن های قدیمی نیاز به بازنگری دارد. بر طبق این مهم باید مدیران حوزه 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشند و با هم افزایی با نهادها امر بازسازی را پیش 

ببرند.
بیگلری ادامه داد: با توجه به اینکه بهمن سبز مسئولیت سه بخش اساسی 
در حیطه سینما یعنی ساخت، اکران و توزیع که به همدیگر نیز مرتبطند و 
مکمل هم هســتند را بر عهده دارد، باید برنامه ریزی های درستی را پیش 

بینی کند.
 رییس هیئت مدیره موسسه بهمن سبز افزود: نیاز به کار گیری تمام توان و 
بهر ه مندی از ظرفیت ســازمان های مختلف یک اصل است تا سینماهایی 
آبرومند و باکیفیت برای خانواده ها داشته باشیم. در واقع این مهم باید الگوی 

ذهنی ما باشد که مخاطب به جایگاهی درخور شأنش نیاز دارد.
وی در پایان اظهار داشت: نکته مورد توجه در این جریان جذب منابع مالی 
جدید و کمک گرفتن از سازمان های مختلف در بازسازی هاست. حوزه هنری 
بر این اساس باید با کمک سازمان های دیگر و بخش خصوصی سالن های 

متروک را به سالن هایی در خور شأن مردم تبدیل کند.

 نمایشــگاه عکس » نگاه نو « به مدت یک هفتــه در نگارخانه مرکزی برپا 
می شود.

مسئول برگزاری این نمایشــگاه با اعالم این خبر گفت: بیش از50 تابلوی 
عکس با موضوع آزاد در این نمایشگاه در معرض تماشای عالقه مندان قرار 

گرفته است.
محمد تیموری اظهار کرد: این آثار با موضوعــات طبیعت، پرتره،  محرم و 

اربعین  در این نمایشگاه مورد بازدید عالقه مندان قرار می گیرد. 
 وی افزود: نمایشگاه عکس »نگاه نو«به صورت گروهی از هشتم اسفندماه 
به مدت یک هفته در محل گالری شماره دو نگارخانه مرکزی واقع در خیابان 

باغ گلدسته پذیرای عموم هنردوستان است. 
 گفتنی اســت؛ آثار عکاسان جواد اســتکی، ســعید قلی پور، متین امینی، 
فاطمه نصراصفهانی، سارا قاسمی و محمدتیموری در این نمایشگاه به نمایش 

گذاشته می شود.

رییس هیئت مدیره بهمن سبز:

 سینماسازی در اصفهان باید 
در تمام شهرها سرلوحه قرار گیرد

تا پایان هفته برپاست؛
 نمایشگاه عکس » نگاه نو « 

در نگارخانه مرکزی

گروه نمایش »شاهزاده خانم بدترکیب« 
تکمیل شد

نگاهی به دوران فعالیت سلحشور در سینمای ایران؛

فرج، مردی با آرمان های انقالبی

تا 12 اسفندماه برپاست؛

نمایشگاه گروه زرتار
در گالری نگاه نو

مدیر عامل موسسه بهمن سبز:

سفر مدیران سینمایی کشور برای دریافت تجربه از مدیران موفق اصفهان 
 مدیر عامل موسســه بهمن ســبز گفت: طبق برنامه ریزی های قبلی 
در اوایل اسفند ماه مدیران سینمایی بهمن سبز از کل کشور به اصفهان 

آمدند.
 محمود کاظمی ادامــه داد: هدف از انجام چنیــن برنامه ای دریافت 
تجربه مدیران موفق اصفهانی برای ســینما ســازی بود. اینکه تجربه 
سینماسازی اصفهان نشان داد که با دست خالی و البته خالقیت هم 

می توان خدمت کرد و به هدفی که مطلوب است، رسید.
 وی افــزود: این اتفاق با همت مدیران ســینمایی اصفهــان به خوبی 
در سینما فلسطین افتاد و امیدواریم در چند ماه آینده در سینماهای 

ساحل و خانواده هم شاهد آن باشیم.
کاظمی در تبیین عملکرد موسسه بهمن ســبز در سال جاری گفت: 
 تاکید در عملکرد موسســه بهمن ســبز در این مدت بر دستیابی به 
سالن های با کیفیت و استاندارد اســت که در مدت زمان فعالیت مان 

بین سینماگران جا افتاده است .
کاظمی اضافه کرد: کارنامه کاری ما در یک ســال گذشته در مشهد 
مقدس، تبریز و اصفهان و بخشی هم در شهرستان های کوچک مثل 
مراغه، خوی و اخیرا هم مرند و شهرســتان گنبد بــه خوبی گواه این 
مسئله است. استاندارد سازی سالن ها که شامل به روز رسانی سیستم 
های نمایشی سالن های ساخته شده، تجهیز و دکوراتیو است نکته ای 

بوده که ما طی این دو سال سعی بر تحقق آن داشته ایم. اقداماتی که 
فقط و فقط به هدف ایجاد محیطی فرهنگی و امن و سالم برای خانواده 
 ها بوده اســت هر چند که موسســه سینما شــهر و بخش دولتی هم 

کمک هایی داشته اند.
وی درباره عملکرد این موسسه در سال پیش رو گفت: موسسه بهمن 
ســبز به جز تداوم رویه برای انجام برنامه های که در سال ۹۴ به آنها 
دســت پیدا نکرده، تصمیم دارد به ایجاد پردیس سینمایی در ساحل 
و خانواده و پردیس سینمایی مراغه، تاسیس ســینما سپهر ساری و 

گشایش سینما شاهد و بهمن تهران بپردازد.

قائم مقام رییس حوزه هنری کشــور بــا ابراز خرســندی از اینکه اصفهان 
 میزبان ســومین گردهمایی مدیران ســینمایی بهمن ســبز بــود، گفت: 
با توجه به توانایی و ظرفیت خوب ســینمایی اصفهان بهترین انتخاب برای 

هماهنگی، بررسی و برنامه ریزی سینمایی در سال تازه بود.
محمد حمزه زاده ادامه داد: طبق بررســی های انجام شــده استان اصفهان 
یکی از فعال ترین بخش های ســینمایی کشــور بوده و بازســازی سینما 
 فلســطین با بهتریــن کیفیت هــم بهترین مصــداق این ادعا محســوب 
می شود. وی اضافه کرد: به طور کلی اصفهان ظرفیت فرهنگی باالیی دارد که با 
همت قابل ستایش مدیرانش توانست سینمایی که سال ها تعطیل و خاموش 
بود را مورد بهره برداری قراردهد. البته نکته مهم این است که این سینما نه 
از منابع دولتی بلکه با کمک موسسه سینما شهر و از طریق مشارکت بخش 
اقتصادی استان و فعاالن اقتصادی اش و تعامل با آنها برای جذب تبلیغات در 

سینما به ثمر رسید؛ مسئله ای که باید مورد توجه دیگر استان ها هم باشد.
به نظرم وضعیت و اقدامات اصفهان تا حد زیادی قابل الگوبرداری اســت. با 
توجه به اینکه این روند خوب را از ســال ها قبل با بازســازی سینما سپاهان 
 آغاز کــرده و ادامه داده اســت. این مدیــر فرهنگی اظهار داشــت: با توجه 
به این تجربه خوب بازسازی و ایجاد پردیس سینمایی در سینماهای ساحل و 

خانواده باید به جد و با همت تمام در سال ۹5 اجرایی شود.
حمزه زاده در رابطه با لزوم ساخت پردیس سینمایی گفت: تبدیل سینماهای 
تک پرده ای به چند پرده ای امری مهم در جهت افزایش ظرفیت تماشاگران 
است، مهمی که در سال جدید با توجه به ســهم خوب فروش بهمن سبز از 

 کل فروش کشور که سهم30 درصدی اســت با کمک آن می تواند افزایش 
پیدا کند. 

 وی همچنیــن در پایان به ۴ محــور اصلی فعالیت ســینمایی حوزه هنری 
در سال آینده اشــاره کرد و گفت: تولید محتوا و فیلمنامه برای قوام بخشی 
به ســینمادر صدر کارهای حوزه هنری در ســال آینده اســت. همچنین 
نوســازی و افزایش ظرفیت ســینماها از اصول ما در زمینه ســینما داری 
در ســال آتی اســت. تربیت نیروی انســانی از طریق باشــگاه فیلم سوره 
 برای معرفی چهــره های جدیــد نیز دیگر اقــدام حوزه هنــری در بخش 
 فعالیت های ســینمایی آینده اســت. ســاختن فیلــم های فاخــر که از 
قدیم االیام در دستور کار حوزه هنری بوده هم امسال به جد دنبال می شود. 
فیلم هایی که نه به لحاظ هزینه و خرج بلکه از جهت تبیین استراتژی نظام 

قابل توجه هستند.
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مستند دیدن در سینما شــاید تجربه ای باشد که کمتر کسی از 
سینماروهای ایرانی در زندگی خود کسب کرده اند.

 سینمای حاشیه ای مستند می تواند متن آن را ببلعد
 ســالن های تئاتر ارزان قیمت روزگار لومیرها گرچه در روزهای 
نخست ابداع دستگاه ســینماتوگراف تنها مکانی برای تماشای 
 فیلم های گرفته شــده از اتفاقات روزمره بودنــد، اما کمی بعد 
به همت کسانی چون ژرژ ملی یس و دیوید گریفیث، سینما سر و 
شکل روایی پیدا کرد و ابزاری سودآور و سرگرمی ساز شد. با این 
همه همیشه در کنار سینمای قصه گو که برای جذب هر چه بیشتر 
مخاطب به سالن های ســینما تالش می کرد، سینمای مستند 
هم به شیوه ای بی واســطه تر وقایع زندگی روزمره مخاطبانش 
را واکاوی عمیق می کرد. سینمای مستند ایران همیشه در سایه 
سینمای داستانی قرار گرفته، گرچه اغلب تجربه های درخشانی 
در آن صورت می گرفته است. این سینما اکثرا جشنواره های فیلم 
مستند ایرانی و خارجی، کانون های فیلم و گاه تلویزیون را مامنی 
برای نمایش آثار خود پیدا می کرد و کمتر از اکران مدون برخوردار 
بود. با آغاز اکران فیلم های مستند در گروه سینمایی هنر و تجربه 
این جنس سینما توانست مخاطب های تازه ای پیدا کند و اسم 
برخی کارگردان های آن بر سر زبان ها افتاد. با دو کارگردان که 
آثارشان در این گروه سینمایی اکران شده، درباره حال سینمای 

مستند این روزهای ایران صحبت کرده ایم.
مستند جغرافیامحور

 محمود رحمانی، مستندسازی که دو مســتند » ملف گند « و 
» مدار صفر درجه « او این روزها در گروه سینمایی هنر و تجربه 
 اکران می شــود، درباره اهمیــت جغرافیای زیســت او در این 

فیلم ها می گوید: شــناخت از یک جغرافیا، عنصر مهمی است. 
وقتی کارگردان به دلیل گذراندن ســال های زیســتش در یک 
جغرافیای مشــخص آن را به خوبی بشناســد، در انتخاب زاویه 
 نگاه به آن جغرافیا درســت عمل می کند. او ادامه می دهد: این 
دغدغه مند بودن به جهان بینی فیلمســاز برمــی گردد که از 
فاکتورهای محیط زندگی او ریشه گرفته است. البته فیلم های من 
قوم نگاری و زادبوم محور نیست، بلکه دغدغه های مربوط به انسان 
را مطرح می کند. برای مثال » ملف گند « در یک اتاق می گذرد که 
در هر شهری می تواند باشد، ولی به دلیل اشتراکات فرهنگی من و 

مرد این فیلم، من راحت تر می توانم به او نزدیک شوم.
برای جهانی شدن باید بومی بود

 او در پاسخ به این ســوال که این بومی محوری چقدر می تواند 
 به ارائه تصویری جدید از جغرافیــای زندگی او کمک کند، بیان 
می کند: برای جهانی شدن باید بومی بود، ولی برای این کار از زبان 
عمومی ســینما که برای همه قابل فهم است، سود برد. رحمانی 
ادامه می دهد: من به جغرافیای انســانی و تجربه گرایی از پس 
شناخت اهمیت می دهم. فرم نو » ملف گند « و » مادرم بلوط« 
 را از کتاب و مدرسه ســینما الهام نگرفتم، بلکه از دل جغرافیا و 
آدم های فیلم و تجربه ام به دست آوردم و تالش کردم یک زبان 
تازه را در یک جغرافیای به ظاهر سنتی امتحان کنم. در مستند 
» نفت سفید « هم شکل روایت شــبیه به تک فریم های آلبوم 
عکاسی است. در فیلم جدیدم که در تاکسی می گذرد هم تالش 
کرده ام مانند یک رمان نوعی جریان سیال ذهن با تکیه بر کلمات 
بسازم، اتفاقی که در » ملف گند « هم افتاده و مخاطب تصاویر را 
در ذهن می سازد و همراه با کارگردان و شخصیت اصلی به پایان 

فیلم می رسد.
زمان واقعی و زمان فیلمیک

رحمانی درباره شباهت این فیلم به » ماهی و گربه « به دلیل تک 
پالن بودن هم می گوید: من این فیلم را 5 سال قبل از فیلم شهرام 
مکری ساخته ام. تک پالن بودن فیلم موجب می شود به لحاظ 
زبان سینمایی از زمان واقعی برخوردار باشد، نه زمان فیلمیک و 
فیلم در زمان واقعی با پایانی جذاب و سینمایی که موجب لذت 
مخاطب و تاثیرگیری و غافلگیری او به شــکلی مدرن می شود، 
تمام شود. آدم این فیلم واقعی است و اگر کات می کردم، کسی 
باور نمی کرد او در 53 دقیقه این احســاس را ایجاد کرده است. 
این فیلم بیش از این که بلندترین پالن سکانس باشد، هولناک 
ترین تصویر از جنگ را نه با ســوگواری که با بســتری طنز ارائه 
می دهد. او درباره تاثیر گروه اکران هنر و تجربه در دیده شــدن 
 مستندها هم می گوید: اگر گروه هنر و تجربه نبود، هیچ وقت فیلم 
در کشورم نمایش داده نمی شد و فقط در جشنواره های خارجی 

دیده می شد.
حاشیه ای که متن را می بلعد

امیدوارم این گروه اکران تداوم پیدا کند و به دولت خاصی محدود 
نباشد، بلکه به بخش خصوصی واگذار شود. چه بسا بتوان روزی 
را دید که این جریان حاشیه ای سینما، متن آن را ببلعد، چرا که 
تماشاگر امروز سینما باشعور اســت. در کشورهای توسعه یافته 
فیلم مستند اکران می شود. سینمای مستند به زندگی می پردازد 
و ما را با آدم های مختلف آشنا می کند. او درباره اهمیت انتخاب 
فیلم برای اکران در گروه سینمایی هنر و تجربه هم بیان می کند: 
باید در انتخاب فیلم ها دقت و فیلم های تجربه محور اکران شود، 
 اتفاقی که تاکنون افتاده و شــاهد فیلم هایی با فرمت تلویزیونی 
در آن نبوده ایم. امیدوارم اکران فیلم در گروه ســینمایی هنر و 
تجربه تداوم پیدا کند و بســتر اکران فیلم هایی با ویژگی های 
 ایرانی، انســانی، تجربی و ســاختارگریز فراهم شود. برای مثال 
فیلم های کیارستمی ساده و عمیق است، چون از بستر فرهنگ 

ایرانی سرچشمه می گیرد.
اکران مدون مستند

اســتادعلی هم که مســتند » جایی برای زندگی « او در گروه 
سینمایی هنر و تجربه اکران شده، درباره اهمیت اکران فیلم های 
مستند در این گروه سینمایی می گوید: احساس می کنم اکران 
فیلم های مستند در گروه ســینمایی هنر و تجربه اتفاق مهمی 
است. اگر بررسی کنیم، می بینیم که از زمان شکل گیری سینمای 
مستند ایران تاکنون اکران مدونی از فیلم های این جنس سینما 
 صورت نگرفته اســت. او اضافه می کند: جایگاه اصلی مســتند 
در تلویزیون است ولی برخی مستندها هم قابلیت اکران دارند، اما 
به دلیل کمبود سالن سینما و فضای اکران این اتفاق نمی افتاد. 
خوشبختانه گروه ســینمایی هنر و تجربه به فیلم های مستند 
 و کوتاه هم می پردازد. اســتادعلی می افزاید: چند ســال پیش 
فیلم های مستند در سینما سپیده اکران می شد ولی کسی برای 
 تماشای آن ها نمی رفت، چرا که جداســازی سینمای مستند 
در یک سالن سینمایی خاص به مهجور بودن آن دامن می زند. 
در گروه هنر و تجربه فیلم ها دسته بندی شده و مشخص است و 

ما مستند سینمایی با مخاطب گسترده و نه مخصوص تلویزیون 
یا جشنواره داریم.

درگیر دسته بندی نیستم
او درباره تاثیر گروه سینمایی هنر و تجربه در پیدا شدن مخاطب 
جدیدی برای ســینمای مســتند هم بیان می کند: تاکنون به 
طور متوسط 12 مستند در طول ســال در این گروه اکران شده 
و درصد اشغال صندلی هم در آن خوب بوده است. این نشان می 
 دهد مخاطب پذیرفته که فیلم مســتند خوب داریم. این که چه 
 فیلم هایی قابلیت اکران بیشــتری دارند و بحــث های مربوط 
 به فروش در گروه سینمایی هنر و تجربه مطرح نیست، در واقع 
می توان فهمید چه فیلم هایی را می شود برای مخاطب عام اکران 
کرد و چه فیلم هایی قابلیت اکران در گروه هنر و تجربه را دارند. 
گرچه اکنون هم داریم با آزمون و خطا جلــو می رویم. او درباره 
سبک مســتندهای خود هم می گوید: من درگیر دسته بندی 
 نیستم ولی در مدتی که دارم کار می کنم، غالب فیلم هایم راجع 
به مردم و آدم های خــاص در موقعیت عام بوده اســت، به این 
 معنی که به آدم هایی پرداخته ام که شخصیت خاصی بوده اند و 

در موقعیتی قرار داشته اند که راحت از کنارش می گذریم.
بی واسطگی مستند

اســتادعلی درباره بی واسطه بودن مســتند هم بیان می کند: 
 بعضی می گویند مستند تم اجتماعی دارد و به آدم های واقعی و 
 موقعیت های رئال می پردازد، اما اســتنباط من این اســت که 
در مستند می شود بی پرده تر با مخاطب برخورد کرد تا بیشتر 
 راجع به آن موضوع مورد نظر فکر کند. در ســینمای داســتانی 
 به دلیل حضور بازیگر همه چیز باواســطه تر اتفاق می افتد ولی 
در مستند بی واســطه تر کار می شــود و وقتی درباره موضوع 
اجتماعی کار می کنی، مخاطب درگیرتر می شــود، چرا که او 
 را از چیزهایی که هر روز از کنارش مــی گذرد، مطلع می کنی. 
در واقع نشان دادن مردم به خود آن ها در سینمای مستند اتفاق 
 می افتد. او درباره نشــان دادن بی قضاوت موقعیت های مستند 
در آثارش هم بیان می کند: سعی می کنم در فیلم هایم به عنوان 
یک فیلمساز قضاوتی نسبت به موقعیت ها نداشته باشم و مخاطب 
را به سمت و سوی خاص مورد نظرم سوق ندهم، چرا که هر کس 
دیدگاه خاص خود را دارد و تــالش می کنم تا مخاطب خودش 

واقعیت ها را ببیند.
مخاطب بیشتر برای فیلم مستند

 او در پاســخ به این که آیا شــیوه مستندســازی خود را از نوع 
مشاهده گر می داند هم بیان می کند: سعی می کنم درگیر چنین 
 تعاریفی نشــوم. در واقع من تالش می کنم در مرحله پژوهش 
به آدم های فیلمم نزدیک شــوم تا بتوانم به هنگام ساخت فیلم 
دوربین را حذف کنم، بیننده با رخداد اصلی آن موقعیت آشنا شود 
و فکر نکند تصنعی در کار بوده است و واقعیت یک آسیب اجتماعی 
بدون واسطه به او نشان داده شود تا بیشتر درگیر شود و نوعی درک 
و نگاه انسانی اتفاق بیفتد. استادعلی ابراز امیدواری می کند که 
چرخه اکران مستند که راه افتاده، رونق بگیرد و ادامه می دهد: 
امیدوارم فیلم های مستند با مخاطب بیشتر مواجه شوند تا مردم 
با سینمای مستند آشنا شوند و این جنس سینما سرپا باقی بماند.

قائم مقام رییس حوزه هنری:

اصفهان میزبان سومین گردهمایی مدیران سینمایی بهمن سبز

حال این روزهای سینمای مستند؛

سینمایحاشیهایمستندمیتواند
متنسینماراببلعد
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خبر خبر

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای 
ارایه خدمات و اســکان فرهنگیان ۱۳۲ مرکز آموزشی در استان 

پیش بینی شده است.
 بهروز امیــدی اظهار داشــت: ۱۳۲ مرکز آموزشــی، ۱9 پایگاه، 
94۲ کالس و ۲44 نفر به عنوان عوامل اجرایی در سراســر استان 
بر اساس امکانات موجود آماده  خدمات رســانی به 4 هزار و 7۱0 

میهمان نوروزی هستند.
وی با بیان اینکه فعالیت ستاد نوروزی از ۲6 اسفندماه آغاز و تا روز 
۱۲ فروردین ادامه دارد، افزود: اولویت برای اسکان در مدارس برای 
فرهنگیان می باشد و در صورت خالی بودن کالس در اختیار عموم 

مردم قرار می گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: افراد 
می توانند برای آگاهی از اطالعــات الزم و رزرو اینترنتی مدارس و 
مراکز آموزشی رفاهی تحت پوشش طرح استان از ۱5 لغایت ۲5 

اسفندماه به نشانی www.esksn.medu.ir مراجعه کنند.
امیدی با بیان اینکه مدارس تحت پوشش ستاد استان به 4 دسته 
تقسیم می شــوند، خاطر نشــان کرد: مدارســی که برای اسکان 
 مسافران نوروزی و گردشگران پیش بینی شــده است در 4 گروه 

» الف، ب، ج و ه« تقسیم بندی شده است.
وی گفت: فرهنگیان باید برای اسکان خود در مدارس تحت پوشش 
کارت شناســایی فرهنگی، حکم کارگزینی و یا شناسنامه همراه 

خود داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مدت اســکان 
مسافران نوروزی را ۳ روز اعالم و تصریح کرد: مدت اسکان ۳ روز 
بوده و در صورت وجود ظرفیت با تأیید پایگاه اسکان این مدت قابل 

تمدید است.
 امیدی ادامــه داد: برای نصب چــادر در اماکن آزاد، ســالن های 
ورزشــی، راهروهای مدارس و محوطه مدارس، رعایت مســایل 

امنیتی، و رعایت مساحت برای هر خانواده الزامی است.

 خدابخش مرادی رییس ســتاد انتخابات چهارمحال و بختیاری
 از مشــارکت 75 درصدی مردم این اســتان در انتخابات مجلس 

شورای اسالمی و خبرگان رهبری خبر داد.
وی ادامه داد: مــردم شــریف چهارمحال و بختیــاری با حضور 
 پرشور در پای صندوق های رأی دشمنان اسالم و انقالب را ناامید 

کردند.
رییــس ســتاد انتخابــات چهارمحــال و بختیــاری تعــداد 
شــرکت کنندگان واجد شــرایط در انتخابات هفتم اســفند ماه 
چهارمحال و بختیــاری را 664 هزار نفر  برشــمرد و عنوان کرد: 
 ۱۱ هزار نفر عوامــل اجرایــی در برگزاری انتخابات مشــارکت 

داشتند.
مرادی گفت: حــوزه انتخابیه بروجــن و اردل، کیار، فارســان و 

کوهرنگ به دور دوم کشیده شد.
وی  افزود: در حوزه انتخابیه شــهرکرد، بن و ســامان اردشــیر 
نوریــان و در حــوزه انتخابیــه لــردگان محمــد خالــدی 
 بــا کســب اکثریــت آرا بــه مجلــس شــورای اســالمی راه 

یافتند.
وی با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: 
آیت اهلل علیرضا اسالمیان نیز با کسب اکثریت آرا مجددا به مجلس 

خبرگان رهبری راه یافت.
رییس ســتاد انتخابات چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 7۱0 
شعبه اخذ رأی برای برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه در سراسر 
نقاط چهارمحال و بختیاری مستقر شده بود و آرای مردم این استان 

را جمع آوری کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

 پیش بینی ۱۳۲ مرکز آموزشی 
ویژه اسکان فرهنگیان

رییس ستاد انتخابات استان خبر داد:

 مشارکت 75 درصدی 
مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات

امــام جمعــه شــهرکرد طــی پیامــی از مــردم چهارمحــال و 
 بختیاری برای حضور گســترده در انتخابات تشــکر کرد و گفت:
  7 اســفندماه یکی دیگر از روزهای تاریخی کتاب انقالب اسالمی

 شد.
حجت االســالم محمدعلی نکونام  در پیام تشــکر خــود از مردم 
چهارمحال و بختیاری برای حضور حداکثری در پای صندوق های 
رای آورده اســت: هفتم اســفندماه یکی دیگر از روزهای تاریخی 
کتاب انقالب اســالمی شــد و یک بار دیگر همچون همیشــه باید 
پیشــانی خضوع بر درگاه ربوبی ســایید و از اعماق وجود شــکر و 
ســپاس الهی را به جا آورد که به مردم مؤمن، بصیر و زمان شناس 
 ایران اسالمی توفیق عطا کرد تا در امتحان و آزمون دیگری سربلند

 باشند.
وی در این پیام اظهار کرده است: با کمال خضوع از همه هموطنان 
در جای جای ایران اســالمی و از همه هم اســتانی ها در شــهر و 
روستا و در کوه و دشت تشــکر ویژه دارم که بار دیگر با حضور پای 
صندوق های رأی و رأی آگاهانه به ویژه در مجلس خبرگان رهبری 
 گامی در جهت تحکیم نظام اســالمی و تقویت مردم ساالری دینی 

برداشتند.
امام جمعه شهرکرد در این پیام می افزاید: قطعا این صحنه های زیبا 
که در آسمان این کشور مهدوی نقش بست لبخند رضایت را بر لبان 
موال و مقتدایمان حضرت بقیه اهلل االعظم و رهبر عظیم الشــأنمان 

مقام منیع و رفیع ولی فقیه نشاند و قلب اولیای الهی را شاد کرد.

شهردار شــهرکرد از راه اندازی سه بازارچه موقت 
نوروزی در این شــهر خبــر داد و گفت: کاالهای 

اساسی شب عید در این مراکز عرضه خواهد شد.

نوراهلل غالمیان دهکردی اظهار کرد: برای تسهیل 
در خرید کاالهای اساســی شــب عید مردم، سه 
بازارچه در نقــاط مختلف شــهرکرد راه اندازی 

می شود.
شهردار شهرکرد ادامه داد: این ســه بازارچه در 
چهارراه آتش نشــانی میرآباد، پارک سوار میدان 

انقالب و شهرک منظریه راه اندازی خواهند شد. 
وی هدف از راه اندازی این ســه بازارچه را تأمین 
رفاه حال شــهروندان برشــمرد و گفت: تأمین 
اقالم و مایحتاج ضروری شهروندان و ساماندهی 
در خرید و فروش کاالهای شــب عیــد از دیگر 

 اهداف راه اندازی این ســه بازارچه در شــهرکرد 
است.

غالمیان دهکــردی تصریح کرد: ایــن اقدامات با 
مشارکت و همکاری سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری شــهرکرد،  تعزیرات حکومتی، مجمع 
امور صنفی و ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 

در مرکز چهارمحال و بختیاری اجرایی می شود.
وی از توزیع کاالهای اساســی در این بازارچه ها 
خبر داد و گفت: در این سه بازارچه اقالم و کاالهای 
اساسی مردم از جمله پوشاک و میوه، مواد غذایی، 

آجیل و... عرضه خواهد شد.

شهردار شهرکرد خبر داد:

راه اندازی ۳ بازارچه موقت نوروزی 

مفاد آرا
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وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــأت موضوع تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شــماره 12588 هیأت : خانم ظریف حاجی زاده بیدگلی فرزند علی اکبر  
شماره شناسنامه58 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 182مترمربع شماره پالک 
2914 فرعی مجزا از شماره 157فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد  بخش 

2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی حسینی وغیره
2(    رأی شماره 12585 هیأت : آقای امیرحسین دلیری بیدگلی  فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه568 و خانم فاطمه زین العابدین  بیدگلی  فرزند حسن شناسنامه 
1250053031بالمناصفه  ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 146.25مترمربع 
شماره پالک 833 فرعی مجزا از شماره 102فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین 

آباد   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. سند عادی 
3(رأی شــماره 12237 هیأت : آقای علیرضــا برجی  فرزندنعمت اله  شــماره 
شناســنامه 429و خانم طاهره توکلی  فرزند مهدی شــماره شناسنامه 1711، 
ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت31.04مترمربع شماره پالک 39فرعی از پالک 
105اصلی واقع در اماکنبخش 3حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از نعمت اله 

برجی
4(رأی شماره12195 هیأت : آقای ســلمان خدمتی بیدگلی  فرزند محمد  شماره 
شناسنامه 499 و خانم اعظم سعیدی  فرزندماشــا اله  شماره شناسنامه2287  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت122.31 مترمربع شماره پالک 22 
فرعی مجزا از شماره12 وقسمتی از مشاعات فرعی از پالک 119 اصلی واقع در 

اماکن  بخش3  حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  علی نقی عبدالهی 
5(رأی شماره12195   هیأت : آقای سعید صباغیان بیدگلی  فرزندمرتضی  شماره 
شناسنامه395  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 199.04مترمربع شماره پالک 
11فرعی مجزا از شــماره5 الی 10 فرعی و مشــاعات  آن  از پالک   747 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مصطفی صمدی راد 
6(رأی شــماره12381 هیأت : آقای مرتضی عباس زاده بیدگلــی  فرزندعبداله 
شماره شناسنامه8363 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.17 مترمربع شماره 
پالک193 فرعی مجزا از شماره19 فرعی از پالک 972اصلی واقع دراماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از غالمرضا عظیمی مقدم 
7(رأی شماره 12241--94/11/9هیأت : آقای عزت اله یزدانی آرانی  فرزندعلی 
اکبر  شماره شناسنامه207 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 164.6مترمربع 
شماره پالک 1 فرعی از پالک 1460 اصلی واقع دراماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از  عبدالکریم عبدی
8(رأی شماره 12367 هیأت : آقای ماشــا اله خاتمی بیدگلی  فرزند سید هدایت  
شــماره شناســنامه 5457 و آقای ســید محمد باقر خاتمی بیدگلی  فرزندسید 
ماشا اله  شــماره شناســنامه 1068 ود ســید مهدی خاتمی بیدگلی فرزند سید 
ماشا اله شناسنامه شماره 8651 )بالسویه ( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
435مترمربع شماره پالک1058 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی طبق  سندعادی 

9(رأی شــماره 8707 هیأت : آقای پروین باغبانی آرانی شــماره شناســنامه 
شماره 322 و رضوان باغبانی آرانی شماره شناســنامه 283  وشهین باغبانی 
شماره شناسنامه 193 ناصر باغبانی آرانی شناسنامه 352 و قدرت اله باغبانی 
آرانی شماره شناســنامه 192  ومنصور باغبانی آرانی  شماره شناسنامه 267 
ورحمت اله باغبانی آرانی  شناسنامه شــماره 120  و ابوالقاسم باغبانی آرانی 
شماره شناسنامه 406 فرزند ان آقا محمد  کما فرض اله وبطور قهری ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت .366.5مترمربع شماره پالک 12 فرعی مجزا از شماره  5 
الی 11 فرعی و قسمتی از  مشــاعات  پالک 1499 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی از محمد باغبانی  
10(رأی شــماره 12227 هیأت : آقای رحمت اله معبدیفرزندحســین  شــماره 
شناسنامه115 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت115.78 مترمربع شماره پالک 
8199 فرعی مجزا از شماره1079 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم جمیله عظیمی
11(رأی شماره 12406 هیأت : آقای حسن خاکســار آرانی  فرزندعلی  شماره 
شناسنامه 207، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175.25 مترمربع شماره پالک 
2709 فرعی از پالک 2638 اصلی واقــع در احمد آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از  احمد مالنژادآرانی 
12(رأی شماره 12404هیأت : آقای دانیال خاکسار آرانی  فرزندحسن  شماره 
شناســنامه 6190008216 و خانــم رقیه بختی آرانی فرزندمحســن شــماره 
شناسنامه6190046762  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2710 
مترمربع مجزا از شماره 2638  اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
13(رأی شــماره 12229 هیــأت : آقای مهدی ســتاری  فرزند  امراله  شــماره 
شناسنامه 10307 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 175 مترمربع شماره پالک 
2700فرعی مجزا از شــماره 103 فرعی از پالک2638 اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از اصغر ستاری 
14(رأی شــماره 12224هیأت : آقای محمد نعمت الهی آرانــی فرزند احمد علی  
شماره شناسنامه 1714 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت101.73 مترمربع 
شماره پالک1709فرعی مجزا از شماره884 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در 

آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
15(رأی شــماره 12237 هیأت : آقای مجتبی میرزائی علی آبادی  فرزندحسین 
شماره شناسنامه 771، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت165 مترمربع شماره 
پالک 1084فرعی مجزا از شماره 323فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  

بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل 
16(رأی شماره 12571 هیأت : خانم فاطمه دهقانی فرزندعزیز شماره شناسنامه 
37، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت128.79 مترمربع شماره پالک 1087فرعی 
از پالک 2645اصلی واقع در وشــاد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ورثه صالح 
17(رأی شــماره12244 هیأت : آقای امیر حســین فیروزی آرانی فرزند یداله 
شــماره شناســنامه 2110 و خانم لیال عبدالهــی بیدگلی  فرزند محمد شــماره 
شناسنامه1800  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت172 مترمربع 
شماره پالک299فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در 

دستجرد و غیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی جواد حمیدی پناه
18(رأی شماره12370 هیأت : آقای مسیب هاشمی خواه  فرزندعلی محمد  شماره 
شناســنامه  1250058538و خانم لیال بابایی زاده  فرزند مرتضی شناســنامه 
شماره 6190052177 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت149.9 مترمربع شماره 
پالک 300فرعی مجزا از شماره252فرعی از پالک2704 اصلی واقع دردستجردو 

غیاثیه بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی جواد حمیدی پناه

19(رأی شــماره 12218هیــأت : خانم  شمســی علی زاده فرزند علی شــماره 
شناسنامه2320 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت153 مترمربع شماره پالک 
3911فرعی مجزا از شماره 651 فرعی از پالک 2715اصلی واقع درابوزید آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی 
20(رأی شــماره 12422 هیأت : آقای حســین حمر ائی  فرزند عباس شــماره 
شناســنامه 31 و خانم محبوبه چاکری فرزند رحمت شــماره شناســنامه 77 
)بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت229.36 مترمربع شماره پالک 
3914فرعی مجزا از شماره1301 فرعی از پالک 2715اصلی واقع درابوزید آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
21(رأی شــماره 12421هیأت : آقای محمد شــاهرخ  فرزند حســین شــماره 
شناســنامه46 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت173 مترمربع شماره پالک 
3915فرعی مجزا از شماره 1082 فرعی از پالک 2715اصلی واقع درابوزید آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از امیر شاهین 
22(رأی شــماره 12583هیأت : آقای غالمرضا صانعی  پــور   فرزند مرتضی 
شــماره شناســنامه110 وخانم صدیقه اناری  فرزند عباس شناسنامه شماره 
1250439922 بالمناصفه ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت184 مترمربع شماره 
پالک 3917فرعی مجزا از شماره 3049 فرعی از پالک 2715اصلی واقع درابوزید 

آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی 
23(رأی شماره12234 هیأت : خانم نسرین کاظمی  فرزند کاظم شماره شناسنامه 
8516 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت160.5 مترمربع شماره پالک 5428فرعی 
مجزا از شماره 286 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی 
24(رأی شماره 12231 هیأت : خانم زهرا دادخواه  فرزندجواد  شماره شناسنامه 
1250118964 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 362 مترمربع شماره پالک 
5424فرعی مجزا از شــماره 248 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
25(رأی شماره 12232 هیأت : آقای ســعید بهمنی بیدگلی  فرزند عباس  شماره 
شناسنامه 8462 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 81/70 مترمربع شماره پالک 
5425 فرعی مجزا از شــماره 163 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت عادی
26(رأی شماره 12384 هیأت : آقای علیرضا زینل زاده آرانی فرزندعباس  شماره 
شناسنامه393 ، ششدانگ قســمتی از  یکبابخانه به مســاحت55.52 مترمربع 
شماره پالک 5438فرعی مجزا از شــماره 286فرعی از پالک2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
27(رأی شــماره 12389 هیأت : آقای علی پهلوان  فرزند غالمحســین شــماره 
شناسنامه 74 ، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت 94/68 مترمربع شماره پالک 
5443 فرعی مجزا از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل .خریداری عادی
28(رأی شماره12391 هیأت : آقای مجتبی نایب آرانی  فرزند عباس آقا شماره 
شناســنامه10508 و خانم فاطمه نــوروزی آرانی   فرزند نصرت اله شــماره 
شناسنامه 10105 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت153.92 مترمربع 
شماره پالک5444 فرعی مجزا از شــماره 205 فرعی از پالک2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
29(رأی شماره 12390 هیأت : آقای حسین سالمی بیدگلی فرزند محمود شماره 
شناسنامه 1250111307 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 199/20 مترمربع 
شماره پالک 5445فرعی مجزا از شــماره 422 فرعی از پالک2840 اصلی واقع 

درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
30(رأی شــماره 12395 هیأت : آقای جواد ســلیمی نژاد فرزند حسین شماره 
شناســنامه 135 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 143/33 مترمربع شماره 

پالک 5447 فرعی مجزا از شماره 423 و 3942 فرعی از پالک2840 اصلی واقع 
درریگســتان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل .ابتیاعی از علی اصغر 

دادخواه
31(رأی شماره 12550 هیأت : آقای محمد عباس زادگان  فرزند حبیب اله شماره 
شناسنامه 197، ششدانگ قســمتی از  یکبابخانه به مســاحت 43.30 مترمربع 
شماره پالک 5461 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از اشرف السادات سیاری
32(رأی شــماره 12551 هیأت : آقای عبــاس ترکی آرانی   فرزند آقا ماشــااله  
شماره شناسنامه 748، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104.3مترمربع شماره 
پالک 5462 فرعی مجزی شده از 60 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان 

دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل .ابتیاعی از مقصودی 
33(رأی شــماره 10259 هیأت : آقای علی غفاری فرد فرزند غالمحسین شماره 
شناســنامه 42 و خانم مرضیه تونتابی فرزند فضل اله شماره شناسنامه 451  
)بالمناصفه( ،  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره پالک 3781 
فرعی مجزا از شماره 1702 و 1704 و 2516 فرعی از پالک40 اصلی واقع درنوش 

آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت مشاعی
34(رأی شماره 12235 هیأت : خانم معصومه زحمت کش نوش آبادی فرزند تقی 
شماره شناسنامه 5588  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 145 مترمربع شماره 
پالک 829 فرعی مجزا از شماره 6و8 فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد 

نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل .مالکیت عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1394/12/9

تاریخ انتشار نوبت دوم :1394/12/25
عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

مفاد آرا
12/178 هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
شماره:139460302028000414-1394/12/06 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139460302028000413 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک کوهپایه تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســن نقیان فشــارکی به شناســنامه شــماره 76694 کدملی 
1281860591 صادره ســگزی فرزند قاســم در ششــدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 49/85 مترمربع )چهل و نه متر و هشتاد و پنج دسیمتر مربع( احداثی در 
قسمتی از پالک شماره 20 اصلی واقع در صحرای سجزی بخش 19 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه از وراث مرحوم حیدرعلی سرائی 
مالک دو سهم از 1728 سهم ششــدانگ پالک 20 اصلی بخش 19 ثبت اصفهان 
مورد ثبت صفحه 286 دفتر 65 می باشد محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/12/24

م الف:34739 اصغر علی خانی کوپایی – رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

امام جمعه شهرکرد:

 ۷ اسفندماه یکی دیگر از روزهای تاریخی 
کتاب انقالب اسالمی 
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تیم سفر یک ساله فضایی ناسا به زمین باز می گردد؛
انسان چه قدر در فضا دوام می آورد

بالون های پروژه لون گوگل در پورتوریکو به پرواز در آمدند؛
اینترنت فراگیرتر می شود!

سازمان تنظیم مقررات رادیویی مجوز داد؛
افرانت پروانه FCP دریافت کرد

یکم مارس یا همان یازدهم اسفند، تیم پروژه طوالنی ترین سفر به ایستگاه بین المللی 
فضایی، به زمین باز خواهد گشت. اس��کات کلی، فضانورد آمریکایی و همتای روسی 
 وی، میخائیل کورنینکو بعد از گذش��ت340 روز از فرود در ایستگاه فضایی، بار دیگر 

به سمت زمین حرکت می کنند.
ماموریت یک س��اله این دو فضان��ورد، به محقق�ان موسسه ناسا این شانس را می داد 
که اثرات فیزیکی و روان شناختی سفرهای طوالنی به فضا روی انسان را مورد بررسی 

قرار دهند.
اکثر فضانوردان معموال ش��ش ماه در ایستگاه فضایی س��کونت می کنند، اما محققان 
نیازمند اطالعاتی بودند که به برنامه ریزی های آنان برای س��فر به مریخ یا س��یارات 

دورتر کمک می کرد.
 کلی یک ب��رادر دوقلو ه��م دارد که به گفته ناس��ا اطالعات بیش��تری برای مقایس��ه 

در اختیارشان می گذارد.
اگرچه این دو قرار است در 11 اسفند به زمین برگردند، اما شبکه NASA TV از روز 10 
اسفند پخش زنده آن را آغاز می کند. الزم به ذکر اس��ت که کلی در همان روز از مقام 
فرمانده ایستگاه فضایی کنار می رود و همکار وی، تیم کوپرا این مسئولیت را برعهده 

خواهد گرفت.
بعد از آن در روز 11 اسفند، می توان تمام روند بازگشت به زمین، یعنی از لحظه ای که 
کلی و کورنینکو وارد کپسول های سایوز می شوند تا زمانی که سایوز در خاک قزاقستان 

فرود می آید را به صورت زنده تماشا کرد.

به گزارش دیجیاتو، پروژه لون گوگل از آن دس��ته طرح های 
است که برای این دوره از زمان کمی عجیب به نظر می رسد، 
اما در واقع تکنولوژی کاربردی و جالبی دارد که به واسطه آن 
می توان از طریق بالون، اینترنت پر سرعتی را به بخش های 

دور افتاده دنیا ارسال کرد.
در اوایل ماه جاری میالدی، شرکت ساکن مانتین ویو یکی از 
النچرهای اتوماتیک خود که به Chicken Little موسوم 
اس��ت را به منظور انجام یک سری آزمایش��ات به پورتوریکو 
فرستاد. النچر یا سکوی پرتاب یاد شده در اصل یک جرثقیل 
باالبر با ارتف��اع حدودی 17 متری و مس��احتی به اندازه یک 
زمین تنیس است که وظیفه بلند و س��پس رها کردن بالون 

را به عهده دارد.
به ادعای غول جستجوهای اینترنتی، روند باد کردن و ارسال 

بالون توسط النچر فقط30 دقیقه زمان می گیرد.
بد نیست اشاره کنیم که النچرهای قابل حمل و جا به جایی، 
بخش اصلی پروژه لون گوگل محس��وب می ش��وند و به تیم 
س��ازنده این اجازه را می دهند ت��ا آن را در مکانی که از نظر 
 باد خیز بودن و ش��رایط آب و هوایی کامال مناس��ب برآورد 

می کنند، نصب کنند.

هنگامی که بال�ون ها در هوا ش��ناور هستند، کمپانی ساکن 
مانتین وی��و به منظ�ور ارائ���ه وای فای در فضای وس��یع تر 
 فقط از 8 ایستگاه زمینی و ارتباط�ات بالون به بالون استفاده 
می کند و به این واس��ط�ه اینترن�ت را به مناط�ق مورد نظر 

ارسال می کند.
بر اساس گفته های گوگل، پروژه لون در ماه های ابتدایی سال 
جاری میالدی در سری النکا آغاز به کار خواهد کرد و پس از 
آن نیز مناطقی همانند آمریکای التین، آفریقای غربی و آسیا 

تا آخر سال، از این بالون ها بهره مند خواهند شد.
در ادامه می توانید تصاویر النچ شدن این پروژه در پورتوریکو 

را مشاهده کنید.

شرکت افرانت، پروانه ایجاد و بهره  برداری از ش��بکه ارتباطات ثابت )FCP( را دریافت 
کرد. به گزارش دیجیاتو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز بهره  برداری 
از شبکه ارتباطات ثابت را به افرانت اعطا کرد. این شرکت با دریافت پروانه FCP، ضمن 
گس��ترش فعالیت  های خود به کلیه اس��تان  ها و افزایش ضریب نفوذ اینترنت، زمینه 

توسعه کسب و کار دیجیتال در کشور را فراهم خواهد کرد. 
از این پس شرکت افرانت قادر خواهد بود انواع خدمات پهن باند ثابت همچون دسترسی 
کاربران نهایی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطالعات و خدمات مبتنی 
بر آن، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی 
 VoIP ،CDN و داده ای، انواع خدمات محتوایی و ارزش  افزوده و س��رویس هایی مانند

VOD، IP-TV، OTT و PSTN را در سراسر کشور ارائه دهد. 
افرانت فعالیت  های خود را بر پنج بستر رشد )Growth Platform( شامل ارائه خدمات 
اینترنت پرسرعت، دیتاس��نتر، خدمات ابری، ش��بکه توزیع محتوا )CDN( و صنعت 

دیجیتال متمرکز کرده است. 
هدف افرانت از حضور در حوزه دیجیت��ال کمک به س��ازمان  ها و شرکت   های بزرگ 
برای حضور در فضای مجازی و ش��رک�ت   های نوپا برای ارائه خدمات و کس��ب  و کار 

دیجیتال است.
گفتنی ا ست در حال حاضر افرانت با ارائه سرویس فکس اینترنتی )FAX.IR( و مبادله 
قریب یک میلیون فک��س در ماه به حوزه ارائه خدمات دیجیتال وارد ش��ده و خدمات 

جدید خود را در حوزه کسب و کار دیجیتال نیز به  زودی رونمایی خواهد کرد.

 محققان کش��ورمان با تولید نانوذرات نق��ره و تقویت خاصیت 
آنتی باکتریال آن، اس��پری ضد بو برای کفش عرضه کردند و 
موفق به دریاف��ت مجوزهای الزم در زمینه عدم حساس��یت و 
خاصیت آنتی باکتریال این محصول بر روی باکتری های مولد 

بوی بد پا شدند.
س��ید مجتبی علی��زاده دربن��دی، عضو تیم تحقیق ش��رکت 

دانش بنیان تولیدکننده این محصول با اش��اره به جزییات آن 
گفت: مطالعات ما در زمینه تولید نانومواد پیش��رفته متمرکز 
اس��ت و از جمله نانوموادی که تولید کرده ایم و به تایید ستاد 
توسعه فناوری نانو رسیده اس��ت، نانوذرات » نقره کلوئیدی « 

است.
وی س��ایز نان��وذرات تولی��د ش��ده را ح��دود 15 نانومت��ر 

ذک��ر ک��رد ک��ه ح��دود90 درص��د از ای��ن نان��وذرات 
در مح��دوده س��ایز ح��دود 15 نانومت��ر ق��رار دارن��د.

علیزاده ادامه داد: این نانوذرات به دلیل خاصیت آنتی باکتریال 
 و هدایت باالی حرارتی و الکتریکی کاربردهای بس��یار متنوع 

در صنایع موجود دارند.
عضو تیم تحقیق شرکت دانش بنیان تولیدکننده این محصول 
از جمله کاربردهای صنعتی این نانوذرات را ایجاد خاصیت آنتی 
باکتریال در منسوجات ذکر کرد و یادآور شد: با استفاده از این 
نانو ذرات می توان منسوجاتی با خاصیت ضد بو و آنتی باکتریال 

تولید کرد.
 این محقق اس��پری ضد بو مخصوص کفش با اس��تفاده از این 
نانو ذرات را از تولیدات این ش��رکت دانش بنی��ان ذکر کرد و 
 یادآور شد: مواد اصلی و پایه این اسپری، الکل و نانو ذرات نقره و 

مواد پایدار کننده است.
وی با تاکید بر این که این اس��پری خاصیت ضد بویی به کفش 
 می دهد، خاطر نش��ان ک��رد: زمانی که این اس��پری به کفش 
زده می شود، در همان لحظه الکل موجود در این اسپری تمام 
باکتری های موجود در کفش را از بین می برد و نانو نقره نیز این 

خاصیت را ماندگار می کند.
علیزاده دربندی، با اشاره به برخی تصورات در زمینه سمی بودن 
نانو ذرات نقره توضیح داد: سازمان غذا و داروی آمریکا تاییدیه 
قطعی برای سمیت و یا عدم سمیت این ذرات را صادر نکرده و 
به صورت عمومی اعالم نکرده است که از این نانوذرات استفاده 

نشود. از س��وی دیگر در س��ایر نقاط دنیا از محصوالت حاوی 
مقادیر کم نانوذرات نقره استفاده می شود.

 وی در عین حال با تاکید ب��ر این که نانوذرات مورد اس��تفاده 
در محص��والت بای��د از ش��رکت های معتبری تهیه ش��ود که 
محصوالت آنها دارای تاییدیه از سوی نهادهای مربوط باشند، 
  ادامه داد: نانو ذراتی که ما تولی��د کردیم، تمام مجوزهای الزم 
 در زمین��ه ع��دم حساس��یت جل��دی و پوس��تی و خاصیت 
آنتی باکتریال ب��ر روی باکتری های مولد ب��وی بد پا همچون 
»سودوموناس« و » گزنوسیس « را از سوی ستاد توسعه فناوری 

نانو دریافت کرده است.
 این محقق با تاکی��د بر این ک��ه ذرات در س��ایز کمتر از100 
نانو متر، نانو ذره نامیده می شوند، اظهار کرد: این که ذرات10 
نانومتر به کاربرده ش��ود و یا100 نانومتر بس��ته به نوع کاربرد 
دارد؛ چراکه نانو ذرات10 نانومتری دارای سطح ویژه بیشتری 
نسبت به نانوذرات100 نانومتر هس��تند. از این رو هر چه سایر 
نانو ذرات بیشتر شود، خاصیت آن کمتر می شود؛ ولی از سوی 
دیگر اس��تفاده از نانو ذرات با س��ایز کمتر ب��ا محدودیت هایی 

مواجه است.
به گفته این محقق نانو ذرات کمت��ر از10 نانومتر به دلیل نفوذ 
و احتمال سمی بودن مطلوب نیست، از این رو در این تحقیق 
نانوذرات با اندازه بیش از10 نانومتر ) 15 نانومتر ( سنتز و تولید 

شده است.
علیزاده دربندی با بیان این که این نانو ذرات دارای شکل های 

متفاوتی هستند، گفت: این ذرات را می توان به صورت کروی، 
پنج ضلعی و شش ضلعی و غیره تولید کرد، اما بهترین شکل این 
ذرات کروی است که ما در این مطالعات اقدام به تولید نانو ذرات 
کروی کردیم که دارای سمیت کمتر و قدرت نفوذ بیشتر برای 

از بین بردن باکتری ها است.
وی با تاکید بر این که برای تولید نانو ذرات نباید از مواد سمی 
دیگر استفاده شود، ادامه داد: تولید این ذرات بر پایه آب بهترین 
حالت تولید این ذرات به شمار می رود. علیزاده دربندی با بیان 
این ک��ه محصوالتی که تاکنون با اس��تفاده از نان��و ذرات نقره 
تولید شده، مس��تقیما با مردم تماس ندارند، اظهار کرد: تولید 
محصوالتی مانند جوراب های نانویی با استفاده از نانو ذرات نقره 
خطرات کمتری دارند ولی از س��وی دیگر دارای خاصیت های 

خوبی در زمینه از بین بردن تمام باکتری ها و قارچ ها هستند.
این محقق، آنتی باکتریال بودن را از ویژگی های ذاتی این ذرات 
نام برد و افزود: در این تحقیقات توانستیم با کوچک کردن ذرات، 
 این خاصیت را تقویت کنیم. علیزاده دربن��دی با بیان این که 
 10-ppm20 در حال حاضر در دنیا از نانو ذرات نقره به میزان
 برای درمان زخم اس��تفاده می شود، گفت: پانس��مان هایی با 
نانو ذرات نقره به کش��ور وارد ش��ده اس��ت و برای پانس��مان 
سوختگی ها از آن اس��تفاده می ش��ود. عالوه بر آن پاکت های 
حاوی نانو ذرات نقره نیز تولید شده که توانسته میزان ماندگاری 
ش��یر را از یک هفته به دو هفته افزایش دهد و مورد اس��تفاده 

برخی کشورها نیز قرار گیرد.

همای��ش MWC ب��زرگ تری��ن همای��ش جهان��ی ش��رکت های 
تولیدکننده تلفن همراه هوش��مند اس��ت که همه س��اله در فوریه 
 MWC ی��ا هفته اول م��ارس برگزار می ش��ود. نمایش��گاه امس��ال 
 در بارس��لونا اس��پانیا از 22 فوری��ه ت��ا 25 فوری��ه برگ��زار ش��د. 
شرکت های قدرتمند در زمینه تولید دستگاه های دیجیتال همراه از 
تلفن همراه گرفته تا تبلت و گجت های پوشیدنی، محصوالت خود را 
در نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند. در ادامه مقاله 
برخی از شگفتی های این نمایشگاه را برای شما معرفی خواهیم کرد.

سامسونگ با هفت های خود نظرها را جلب کرد
 سامس��ونگ مانن��د دو س��ال گذش��ته در MWC ب��از ه��م 
جلب توجه ک��رد. دو محص��ول Galaxy S7 و Edge S7 هر چند 
 که اطالع��ات آن ه��ا پیش از نمایش��گاه ل��و رفته بود، ام��ا معرفی 
آنها باعث ش��د تا ن��گاه ه��ای حضار به ط��رف سامس��ونگ جلب 
 ش��ود. عالوه بر معرف��ی هفت های ج��ذاب، سامس��ونگ محصول 
 Gear 360 خ��ود را معرف��ی ک��رد. ای��ن محص��ول دوربین360 
درجه ای است که می تواند برای واقعیت مجازی از محیط اطراف فیلم 
بگیرد. اما یکی از لحظات جذاب از حضور سامسونگ در MWC مربوط 
به زمانی بود که مارک زوکربرگ مدیرعامل فیس بوک در سامسونگ 
حاضر شد. زوکربرگ ضمن تاکید بر اهمیت واقعیت مجازی، شرح 
داد که چرا واقعیت مجازی می تواند پلتفورم اجتماعی آینده باشد. 
 زوکربرگ همچنین خبر داد که فیس بوک می خواهد اپلیکیشن های

  بیش��تری را ب��رای عین��ک واقعی��ت مجزای سامس��ونگ ب��ه نام 
Gear VR تولید کند.

ال جی ماژوالر شد
ش��رکت LG ه��م ب��ه اهمی��ت ای��ن 

نمایش��گاه واقف اس��ت و از این 
رو مانند س��ال های پیش در 

 این نمایشگاه شرکت کرد. 
 G5 ال جی محصول جدید
خود را با صفح��ه نمایش 
5.3 این��چ به نمایش��گاه 
آورده ب��ود. از خصوصیات 

وی��ژه ای��ن گوش��ی صفحه 
 نمایش همیشه روشن آن است. 

صفحه نمایش این گوش��ی هیچ گاه 
خاموش نمی ش��ود و کاربر آن م��ی تواند همیش��ه اطالعاتی مانند 
ساعت، تاریخ و اعالنیه های دستگاه خود را روی صفحه ببیند. اما نکته 
جذاب در رابطه با G5 جدید ماژوالر بودن آن است. قسمت پایین این 
گوشی از آن جدا می شود و کاربر می تواند ماژول های جدید را برای 
 افزودن امکانات س��خت افزاری بیشتر به دس��تگاه خود خریداری و 
 LG به انتهای دس��تگاه خ��ود متص��ل کند. ج��دا از این، ش��رکت 
 از اولی��ن هدس��ت واقعی��ت مج��ازی خ��ود نی��ز در نمایش��گاه

MWV 2016 رونمایی کرد. ش��رکت LG با معرفی این محصول به 
جمع شرکت های صاحب فناوری در واقعیت مجازی پیوست.

سونی با یک دستیار به نمایشگاه آمد
 س��ونی هی��چ گاه بازدیدکنن��ده را در نمایش��گاه مای��وس 
 Xperia XA و Xperia X نکرده اس��ت. ای��ن ب��ار نی��ز دو گوش��ی 
را در نمایش��گاه معرفی کرد. این دو گوش��ی تلفن هم��راه نمایی از 

امکاناتی که قرار است س��ونی در Z6 قرار دهد به نمایش گذاشتند. 
سونی از یک محصول جالب دیگر خود هم در نمایشگاه رونمایی 
کرد. دستیار دیجیتالی Xperia Ear یک دستگاه کوچک است 
 که در درون گوش قرار می گیرد. اگر فیلم علمی تخیلی Her را 
دیده باش��ید، Xperia Ear درس��ت مانند همان دستیاری 
 اس��ت ک��ه ش��خصیت اول فیل��م در گ�����وش خ������ود 
گذاش��ته بود و با آن حرف می زد. غیر از این دس��تیار، سونی 
دس��تیار دیجیتالی دیگری را هم مانند محصول Echo آمازون 

 ب��ه نمایش��گاه آورده ب��ود. س��ونی 
باز هم ب��ه این ان��دازه رضایت 

ن��داد و باز هم قصد داش��ت 
 بازدیدکننده را متعجب تر
ل  محص��و .  کن�������د
 Xperia Projector 
ه��������������ر  ک��ه 
س����������طحی را ب��ه 

صفح��ه نمای��ش لمس��ی 
 تعامل��ی تبدی��ل م��ی کن��د، 

باز هم باعث شگفتی بازدیدکنندگان 
نمایشگاه MWC شد.

آلکاتل و دو پرچمدار جدید
 ش��رکت آلکاتل چن��دان در حوزه آس��یا ب��ه دلیل وج��ود رقبای 
 ک��ره ای و تایوان��ی قدرتمن��د ش��ناخته ش��ده نیس��ت، ام��ا در

 MWC 2016 ب��ا دس��تاوردها و تغیی��رات جدی��د حض��ور پی��دا 
 کرد. تغیی��ر اول در ن��ام برن��د تلفن های هوش��مند این ش��رکت 
دیده می ش��د. آلکاتل تصمیم گرفت��ه ن��ام One Touch را از آخر 
نام خود حذف کند. بنابرای��ن از حاال به بعد برند این ش��رکت با نام 
آلکاتل تنها در بازار دیده خواهد ش��د. ش��رکت آلکاتل دو پرچمدار 
 جدی��د خ��ود ب��ه ن��ام ه��ای Idol 4 و Idol 4S را معرف��ی ک��رد. 
 گوش��ی های ک��ه مانن��د س��ازنده تلف��ن هم��راه HTC و س��ری 
One M از فل��ز و شیش��ه س��اخته ش��ده و خب��ری از پالس��تیک 
 ABS در آن نیس��ت. همی��ن موضوع جالی خاصی ب��ه محصوالت 
 Idol 4 داده اس��ت. Idol 4S مدل���ی حرف���ه ای ت���ر از 
Idol 4 اس��ت و با صفحه نمایش بزرگ 5.5 اینچی ارائه می شود 
 و از صدای تولید ش��ده توسط اس��پیکرهای JBL بهره می برد. 
بسته بندی این گوشی ها نیز در نوع خود بی نظیر است و یک 

عینک واقعیت مجازی در آن جای می گیرد 
و این نش��ان می دهد که آلکاتل برای 

واقعیت مجازی برنامه دارد.
گارمین پوشیدنی شد!

نمایشگاه MWC امسال چیز زیادی 
برای محصوالت پوش��یدنی نداشت. 
یکی از ش��رکت هایی ک��ه محصول 

پوش��یدنی ارائه ک��رده بود ش��رکت 
Garmin اس��ت. این شرکت برای تولید 

محصوالت مبتنی بر GPS و ورزش��ی خود 

 Vivoactive محصولی به نام MWC 2016 مش��هور اس��ت، اما در 
را معرفی کرد که وجه تمایزی بین محصوالت پوس��یدنی سالمت و 
ساعت های ورزشی ایجاد کرد. این محصول اسکنر ضربان قلب نوری 
دارد و به موقعیت یاب جهانی GPS و سنسورهای تشخیصی حرکت 
مجهز شده است. این محصول همچنین می تواند Notificationهای 

گوشی های هوشمند را اعالم کرده و نمایش دهد.
فیسـبوک مجــازی می شود

یکی از اتفاق��ات جال��ب در MWC 2016 م���ارک زوکرب�رگ و 
ش����رکت متبوع�ش، فیس��بوک بود. زوکربرگ ک��ه مدیرعامل 

 فیسبوک است در یک همایشی که همه 
ش��رکت کنندگان آن عینک های 

بزرگ واقعیت مجازی بر چشم 
 داش��تند حضور پیدا کرد و از 
برنامه های فیس��بوک 
واقعی��ت  ب��رای 
مجازی گفت. 
عین��ک های 

در  موج���ود 
ای����ن همای��ش 

 همه تولید سامس��ونگ 
در هم�������کاری ب������ا Oculus ب�����ود 
زی���ر از  نی�����ز   Oculus  ک��ه ش������رکت 

 Galaxy Gear VR .مجموعه های فیس��بوک اس��ت 

که نام عینک های واقعیت مجازی سامس��ونگ اس��ت قرار ش��ده 
 تا ب��ه برنامه ه��ای فیس��بوک در واقعی��ت مجازی کم��ک کند. 
 Social VR Team در فیس��بوک تیم��ی تش��کیل ش��ده ک��ه 
ن��ام دارد و م��ی خواه��د روی واقعیت مج��ازی در ش��بکه های 
 اجتماع��ی تمرک��ز کند. این ب��ه این معنی اس��ت که فیس��بوک 
م��ی خواهد ش��بکه های مج��ازی را به جه��ان واقعی��ت مجازی 
بکش��اند. در ظاهر باید اتفاق جذابی باش��د، اما تا زم��ان پیدایش 
این نوع ش��بکه ها نظ��ری قطعی نمی ت��وان در م��ورد آن ها داد. 
 Minecraft فیس��بوک همچنین اع��الم کرده اس��ت که دنی��ای 

به پلتفورم واقعیت مجازی این شرکت خواهد آمد.
اچ پی و فبلت ویندوزی

در MWC 2016 اچ پ��ی Elite X3 خ��ود را رونمای��ی ک��رد. 
 این تلفن هم��راه که ب��ه خاطر صفح��ه نمایش ب��زرگ 6 اینچی 
در رده فبلت ها ق��رار می گیرد، از توان سیس��تم عامل ویندوز10 
برای اجرای برنامه ها بهره گرفته اس��ت. کاربر در اس��تفاده از این 
فبلت ویندوزی ب��ا بهره گیری از چند Option م��ی تواند آن را به 
PC یا لپ تاپ تبدی��ل کند. این فبلت از پردازن��ده جدید کوالکام 
به ن��ام Snapdragon 820 به��ره گرفته و چه��ار گیگابایت رم 
 Bang & Olufsen دارد. همچنی��ن از اس��پیکرهای س��اخت 
برای تولید صدایی رسا استفاده می کند. منبع نیروی این دستگاه 

باتری 4 آمپرساعتی است.
پرچمدارهای HTC به نمایشگاه نیامدند

در نمایش��گاه MWC 2016 ش��رکت HTC ترجی��ح داد ک��ه 
پرچمدارهای جدید خود را به تعویق اندازد. ب��ه جای این، HTC از 
چند میان رده خ��ود محصوالت��ی در گ��روه Desire معرفی کرد. 
 Desire 825 و Desire 530، Desire 630 س��ه محص��ول 
 در غرف��ه HTC حضور داش��تند. ع��الوه بر ای��ن ها اعالم ش��د که 
 HTC One X9 ک��ه در دس��امبر 2015 در چی��ن معرف��ی ش��د، 
در اروپا قابل خرید است.خصوصیات Desireهای معرفی شده حاکی 
از میان رده بودن آن ها داش��ت. هر چن��د HTC از صدای با کیفیت 
Hi-Res در این گوش��ی ها خبر داد، اما نکت��ه ای که باعث تعجب 
 HTC بازدیدکنندگان در این گوشی ها شد، کیفیت ساختی بود که
 برای اولین بار در این میان رده ها معرفی کرد. شرکت HTC به این 
بس��ته بندی جدید Micro Splash می گوید. در این بس��ته بندی 
به ج��ای این ک��ه کاربر ب��رای انتخاب رن��گ با یک طی��ف مواجه 
ش��ود، اس��پریی از رنگ در گوش��ی دیده می ش��ود. یکی دیگر 
از خبرهای مه��م در غرف��ه HTC عینک واقعی��ت مجازی 
Vive این ش��رکت ب��ود. این ش��رکت آخرین نس��خه آن 
 را ب��ا خ��ود ب��ه نمایش��گاه آورده ب��ود ک��ه کارب��ران 
 با هزینه 799 دالر می توانستند آن را برای 29 فوریه 2016 
پی��ش خری��د کنن��د. عین��ک Vive باع��ث ش��گفتی 

بازدیدکنندگان شده بود.
برندهای چینی چه کار کردند؟

برندهای چینی چند سالی است که پا به پای برندهای مطرح 
 دنیا پیش می روند. قیمت پایین تر این محصوالت نس��بت به 
مشابه های آن در ش��رکت های معروف، استقبال زیادی میان 
کاربران داش��ته اس��ت. ه��واوی Xiaomi و ZTE  از جمله این 

شرکت ها هستند.

همایش بزرگ موبایل جهان با نام MWC 2016 امسال هم برگزار شد؛

در بارسلونا چه گذشت؟

تولید نانوذرات نقره با قابلیت رفع باکتری های مولد بوی بد پا در کشور؛

پایی سالم تر داشته باشید
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 پس از برگــزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شــورای 
اســامی و پایان شمارش آرا در شهرســتان های مختلف 
 اصفهان، مــردم این شهرســتان هــا نماینــدگان خود 

در بهارستان را شناختند.
 حــوزه انتخابیــه فریــدن، فریدونشــهر، چــادگان و 

بوئین میاندشت 
بر اســاس اعام مســئول دفتر فرمانداری فریدن، با اعام 
نتایج نهایــی و پس از شــمارش آرای ماخــوذه در حوزه 
انتخابیه فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بوئین میاندشت 
 نماینــده جدیــد مــردم این حــوزه انتخابیه مشــخص 

شد.
بر این اســاس، از میزان بیــش از 87 هــزار رای ماخوذه 
اکبر ترکــی با 28 هــزار رای بــه عنوان نماینــده جدید 
مردم حــوزه انتخابیــه فریــدن، فریدونشــهر، چادگان 
 و بوئیــن میاندشــت بــه مجلس شــورای اســامی راه 

پیدا کرد.
پس از وی محمود رضا شــریفی با 19 هــزار رای و محمد 
علی اســفنانی نماینــده فعلی بــا 14 هزار رای ســوم و 
حســین محمدصالحی با 9 هزار رای در رتبه چهارم قرار 
 گرفتند.اکبر ترکی از اعضای ائتــاف فراگیر اصولگرایان 

استان اصفهان است.
حوزه انتخابیه خمینی شهر 

احمد رضوانی فرماندار خمینی شــهر پــس از جمع آوری 
 و شــمارش آرا نتایج انتخابات مجلس شــورای اسامی را 

در حوزه انتخابیه خمینی شهر اعام کرد.
بر این اساس سید محمد جواد ابطحی با کسب بیشترین آرا 
به عنوان نماینده مردم خمینی شــهر راهی بهارستان شد؛ 
 وی با کســب 45 هزار و 667 رای با اختاف زیادی نسبت 

به رقبا منتخب شد.
پس از وی لطفی با کســب 26 هــزار و 202 رای در رده 
دوم قرار گرفت؛ دویســتی با کســب 11 هزار و 584 رای 
و هارونی با کســب10 هزار و 243 رای در رده های بعدی 
 قرار گرفتند.گرایش سیاسی سید جواد ابطحی اصولگرایی 

است.
حوزه انتخابیه مبارکه 

با اعــام علی اصغر ذاکــری فرماندار شهرســتان مبارکه 
 نماینــده مــردم در ایــن حــوزه انتخابیه انتخاب شــد.

پس از جمع آوری و شــمارش آرا زهرا ســعیدی مبارکه 
موفق به کســب بیشــترین آرا شد و  با کســب20 هزار و 
 463 رای به عنوان نماینده مردم مبارکه راهی بهارســتان 

شد.
پس از او علی احمدپــور مبارکه نیز با کســب 14 هزار و 

415 رای در این انتخابات به عنوان نفر دوم شــناخته شد؛ 
همچنین علی فخری با کسب 13 هزار و 269 رای در رده 
سوم قرار گرفت.گرایش سیاسی این استاد دانشگاه مستقل 

)متمایل به اصولگرایی( است.
حوزه انتخابیه لنجان 

 بــا اعام نتایــج نهایــی و پــس از شــمارش آرا ماخوذه 
در شهرستان لنجان نماینده جدید مردم این حوزه انتخابیه 

مشخص شد.
بر این اســاس از 119 هــزار و 774 آرا ماخوذه، محســن 
کوهکن با حــدود 38 هزار و 177 رای بــه عنوان نماینده 
شهرســتان لنجان به مجلس دهم راه پیدا کرد، پس از وی 
مزعل حســنی با 23 هزار 947 رای در رده دوم و حسین 
رجایی با 8 هزار و323 رای در جای ســوم قــرار گرفتند. 
گرایش سیاسی وی اصولگرا است و در دوره های چهارم و 

هفتم سابقه حضور در مجلس را دارد.
حوزه انتخابیه برخوار، شاهین شهر و میمه 

عضو هیئت اجرایی انتخابات شهرســتان شاهین شــهر و 
میمه اظهار کرد: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده فعلی 
مردم شــاهین شــهر، میمه و برخوار در مجلس شــورای 
 اســامی با اکثریــت آرا برای بــار دوم راهی بهارســتان 

شد.
 علی صالحی با بیان اینکه مشــارکت مــردم در این دوره 
از انتخابات نســبت به ســایر ادوار خوب ارزیابی می شود، 
 گفت: نزدیک به130 هزار نفر از واجدین شرایط رای دادن 

در انتخابات این حوزه انتخابیه شرکت داشته اند.
وی افزود: از این تعداد آرا ماخوذه حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده فعلی مردم حوزه انتخابیه برخوار، شاهین شــهر و 
میمه در مجلس شورای اسامی توانست با کسب60 هزار و 

411 رای برای بار دیگر وارد بهارستان شود.
این عضو هیئت اجرایی خاطرنشــان کرد: ســید محمود 
 حســینی دولت آبادی نیز با کســب 29 هزار و100 رای 

در مکان دوم قرار گرفت.
حوزه انتخابیه نطنز، قمصر و بادرود 

با اعام یوســف حســنی فرماندار نطنز و پس از شمارش 
آرای ماخوذه حوزه انتخابیه نطنز، قمصر و بادرود، نماینده 
 جدید مردم این منطقه در مجلس شورای اسامی مشخص 

شد.
بر این اساس در حوزه انتخابیه نطنز کل آرای ماخوذه 38 
هزار و 674 رای بود که مرتضی صفاری نطنز با کسب 9 هزار 

و 842 رای راهی بهارستان شد.
پــس از وی علــی باغبانیــان نماینــده اســبق نطنز با 
8 هــزار و 882 رتبــه دوم، محمــد فیــروزی نماینــده 

فعلی با 7 هــزار و 852 رای رتبه ســوم، مهــدی افضلی؛ 
مدیرعامل موسســه توســعه هنرهای معاصر بــا 5 هزار 
و 445 رای رتبــه چهــارم و محمود صفاری بــا 2 هزار و 
 348 رای رتبه پنجــم را در این رقابت انتخاباتی کســب 

کردند.
مرتضی صفاری سال ها در وزارت امور خارجه به عنوان سفیر 
 خدمت کرده است، وی تا ســال 92 به عنوان سفیر ایران 
در اســپانیا مشــغول فعالیت بود.گرایش سیاسی صفاری 

نطنزی اصولگرا است.
حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک 

طبق اعام ســید رضا عقدایــی رییس ســتاد انتخابات 
استان اصفهان پس از شــمارش آرا و جمع آوری اطاعات 
مربوطه به حوزه انتخابیه نائین و خور و بیابانک عباس علی 
 پوربافرانــی از این حوزه راهی مجلس شــورای اســامی 

خواهد شد.
 بر اســاس آمار غیر رســمی وی در حوزه انتخابیه نائین، 
خور و بیابانک توانســت از مجموع 39 هــزار و 529 رای 
ماخوذه با کسب 11 هزار و 154 رای به عنوان نماینده این 
حوزه انتخاب شود.گرایشات سیاسی وی از حامیان دولت 

و اعتدال است.
حوزه انتخابیه اردستان 

با اعــام علیرضــا غیــور فرمانــدار اردســتان و پس از 
شــمارش آرای ماخوذه ایــن شهرســتان نماینده جدید 
 مردم اردســتان در مجلس شــورای اســامی مشخص 

شد.
بر این اساس در حوزه انتخابیه اردستان کل آرای ماخوذه 
31 هزار و 126 رای بود که حجت االســام ســید صادق 
طباطبائی نژاد با کسب اکثریت آرا معادل 16 هزار و 33 رای 

راهی بهارستان شد.
پس از وی احمد بخشــایش اردســتانی نماینــده فعلی 
 اردســتان با 6 هــزار و 979  رای دوم و احمــد رمضانی با 
6 هزار و 363 رای مقام ســوم را در ایــن رقابت انتخاباتی 
کســب کردند. طباطبایی نژاد نامزد معرفی شده از سوی 

ائتاف فراگیر اصولگرایان اصفهان است.
حوزه انتخابیه کاشان

 پس از پایان  شــمارش آرای 204 صندوق اخذ رای حوزه 
انتخابیه کاشــان و دو بخش بــرزک و نیاســر از مجموع 
 120 هزار و 963 رای ماخوذه، ســید جواد ســاداتی نژاد 
بــا 52899، حســن فدایی بــا 46006، محمد حســن 
قدیــری ابیانــه بــا 10545، جهانتــاب 2261، راحمی 
1697، حســن قاســم زاده 1447، حســین فخــره 
1083  رای بیشــترین آرا را بــه خــود اختصــاص 

دادنــد؛ برای اعــام آمــار نهایی نتایــح انتخابــات باید 
 میــزان آرای شهرســتان آران و بیــدگل نیز مشــخص

 شود.
بــا توجه بــه210 هزار نفــر تعــداد افراد واجد شــرایط 
رای گیــری و ثبــت بیــش از120 هــزار رای ماخــوذه 
 کاشــان مشــارکت بیــش از57 درصــدی را تجربــه 

کرد.
حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون

ابوالفضــل ابوترابــی )اصولگــرا( نماینــده کنونی مردم 
نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلس با کســب 65 
هــزار و چهــل و یــک رای معــادل حــدود 42 درصد 
 آرا، توانســت بــرای چهار ســال دیگــر به خانــه ملت 

راه پیدا کند.
در ایــن دوره از انتخابــات در حوزه انتخابیــه نجف آباد و 
تیران و کرون از مجموع بیــش از 153 هزار رای ماخوذه، 
 ابوالفضــل ابوترابــی )اصولگــرا( نماینــده کنونی مردم 
در مجلس با کسب 65 هزار و چهل و یک رای  معادل حدود 
 42 درصد آرا، توانســت برای چهار سال دیگر به خانه ملت 

راه پیدا کند.
در این انتخابات محمد حسن ســورانی با کسب 31 هزار 
و چهل و دو رای  معــادل حدود20 درصد آرا و مســعود 
احمدی نیز با 18 هزار و سیصد و چهل و هفت رای معادل 
11 و نه درصــد آرا در رده های دوم و ســوم قــرار گرفته 
 اند همچنین محمد علــی حیدری نیز با کســب نزدیک 
 بــه 9 هــزار رای، در جایگاه چهــارم این انتخابــات قرار 

گرفته است.
حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار 

با شمارش آرا علی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
شد.کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار 
بیش از 53 هزار رای است که از این تعداد رای علی بختیار 
با 14650 رای و محمدرضا جمالی 1256 رای بیشترین آرا 

را کسب کرده اند.
انتخابات در حوزه شهرضا و دهاقان و سمیرم 

به دور دوم کشیده شد
بر اساس اعام رییس ستاد انتخابات استان اصفهان پس از 
شــمارش و تجمیع آرای حوزه انتخابیه شهرستان شهرضا 
و شهرســتان دهاقان و حوزه انتخابیه شهرستان سمیرم 

معرفی نامزد پیروز در این حوزه به دور دوم کشیده شد.
بر اساس آمار غیررسمی در انتخابات حوزه انتخابیه شهرضا 
و دهاقــان محمدرضا آقایی با20 هزار و 96 رای و ســمیه 
محمودی با 14 هزار و 895 رای هر دو با گرایش اصولگرایی 

به عنوان نفر اول و دوم راهی مرحله بعد شدند.
علی شــجاعی با 13 هزار و 176 رای و عــوض حیدرپور 
نماینده فعلی شــهرضا و دهاقان با 9 هزار و 888 رای نیز 

رتبه های بعدی این رقابت بودند.
همچنین در شهرستان ســمیرم نیز بهروز جعفری و اصغر 
ســلیمی با گرایش اصولگرایی باالتر از ســایر نامزدها قرار 
گرفتند و باید برای مشخص شــدن نماینده مردم سمیرم 
 در مجلس شــورای اســامی در دور دوم با هم به رقابت 

بپردازند.

پس ازپایان شمارش آرا در شهرستان ها؛

کرسی های بهارستان، صاحبان خود را شناختند

آن سوی خبر

برگزاری آزمون کتبی
طرح تربیت  حفظ قرآن کریم  درخوانسار 

 چشمگیری حضور رای اولی ها 
در پای صندوق رای 

رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
خوانسار گفت: همزمان با سراسر کشور آزمون 
 کتبی طرح تربیت حفظ قرآن کریم خوانســار 

در 3 مرکز برگزار می شود.
 حجــت االســام و المســلمین عبــاس 
نصیر االسامی اظهار داشــت: آزمون شفاهی 
 چهارمین دوره طــرح ملی تربیــت حافظان 
قرآن کریم توسط 9 مربی از اول اسفند ماه آغاز 

شده و تا 12 اسفند ماه نیز ادامه خواهدداشت.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین طی نشستی 
 که بــا مربیان طــرح ملی حفظ قــرآن کریم 
 در روز دوشنبه 3 اســفند ماه در اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرســتان برگزار شد، مقرر شد 
که در صورتی که مربیان قرآنی بتوانند جذب 
مشارکت حداکثری در راســتای برگزاری این 
آزمون داشته باشــند به صورت ویژه از آن ها 
 تجلیل و قدردانی شــود. رییس اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان خوانسار در ادامه افزود: 
در این جلسه همچنین مقرر شــد که آزمون 
نهایی و کتبی این مسابقات نیز در محل موقوفه 
مهد قرآن کریم خوانسار، مسجد جامع روستای 
 خم پیچ و مســجد جامع موســی بــن جعفر

روستای ویست همزمان با سراسر کشور در روز 
پنجشنبه 13 اسفند ماه برگزار شود.

رییس شــورای شهر ســمیرم و سر بازرس 
شــعب شهرســتان ســمیرم گفت: شکوه 
 حضور مردم سمیرم پای صندوق های رای 
به خصــوص رای اولی ها ماننــد دوره های 

گذشته مثال زدنی است.
 مجتبی افشــاری گفــت: مردم ســمیرم 
 هر دوره با حضــور خود در ســاعات اولیه 

 در پای صندوق های رای حماسه ای با شکوه
 می آفرینند.

 وی از برگــزاری بســیار خــوب انتخابات 
در شهرستان سمیرم خبر داد و گفت: حضور 
اقشــار مختلف مردم به خصوص جوانان و 
 رای اولی ها در این دوره بســیار چشم گیر

بود. افشــاری با اشــاره به رونــد برگزاری 
انتخاباتی قانونی در شهرستان سمیرم و به 
طبع آن در 3 بخش دیگر سمیرم تصریح کرد: 
برگزاری انتخابات ســالم از افتخارات نظام 
 جمهوری اسامی اســت و بر همین اساس 
دست اندرکاران امر انتخابات تا به حال نقش 
 خوبی را در راســتای وظایــف خود، آن هم 
بر اساس قانون ایفا کرده اند تا مسیر همدلی 
و همزبانی مــردم و مســئوالن در محیط 
اجتماعی و سیاســی به خوبــی به نمایش 

گذاشته شود.

Society,Cultural  Newspaper No .1814  |  February 28 .2016 |16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

  امام جمعه خورزوق:

تحقق اقتصاد مقاومتی، خواسته ملت از مجلس دهم
امام جمعه خورزوق در خطبه های نماز جمعه گفت: دشمنان 
جمهوری اســامی پول ها خرج کردند، زحمت ها کشیدند، 
سیاست ها به کار بســتند، به قول خودشــان اتاق های فکر 
 تشــکیل دادند، برای این که راهی پیدا کنند تا ملت ایران را 
از نظام اســامی جدا کنند، اما ملت ایران بــا حضور در پای  
صندوق های رای، بــا شــرکت در رای دادن، ارتباط و اتصال 

مستحکم خودش را با نظام اسامی اثبات کرد.
 حجت االسام و المســلمین محمدحســین کتابچی افزود: 
 البته پاسخ تحرکات دشــمن از طرف ملت نیز مشخص است؛ 
این ملت بزرگ بــه توفیق الهی، این دفعه هم با مشــت های 
 محکم خود و با سر انگشت های رنگی خود تودهنی محکمی 

به تمامی بد خواهان این نظام الهی زدند.
وی خاطرنشان کرد: نکته اساسی تمامی انتخابات ها این است 
که پیروز حقیقی انتخابات، امت با عظمت ایران است و کسی 

حق کم رنگ کردن این پیروزی مردم را ندارد.
 حجت االســام کتابچی گفت: ملت به وظیــه خودش عمل 
می کند، اما بعد از انتخابات کار منتخبین ملت است که شروع 
می شــود؛ اولین وظیفه هر نماینده منتخب، قدردانی از مردم 
است؛ تشکر از همه کسانی که با حضور در عرصه تبلیغات سبب 
حضور مردم و اقتدار نظام شــدند، مخصوصا رقبای انتخاباتی 
 چه آنهایی که بــه مجلس راه پیدا می کننــد و خادم منتخب 
 می شــوند و چه آنها که به وظیفه خود عمل مــی کنند ولی 

به مجلس راه پیدا نمی کنند.
وی با بیان اینکه طرفــداران هر دو گروه بایــد بدانند که اگر 
 نیت شــان الهی بوده در پیشــگاه خدا ماجورنــد، افزود: این 
را هم، هر دو گــروه بدانند همه این امــور، اعتباری و زودگذر 
است و همه در محضر حق هســتیم و آنچه در صحیفه کردار 
ما ماندنی است، اعمال و رفتار ماست و آنچه موجب سعادت و 
 جاودانگی ما می شود، صفای معنویت و ثمرات خلوص بندگی

 است.
خطیب جمعه خــورزوق تاکید کرد: ما نبایــد خلوص عمل و 
جامعه اسامی خودمان را به زنگار کدورت ها و اختافات آلوده 
کنیم و رقابت های گذشته انتخاباتی هم هرگز نباید موجبات 
تفرقه و جدایی را فراهم کند. حجت االسام کتابچی عنوان کرد: 
وظیفه تمامی مردم و نامزدها برای بعد از انتخابات حفظ آرامش 
است و نهایتا اگر کسی هم اعتراضی داشــته باشد تنها راه آن 
مسیر قانونی است که حق همه است؛ اما اینکه کسی حرف ها و 

صحبت های تحریک آمیز بزند، کاما محکوم است.
وی گفت: کســی که داعیه حضــور در مجلس را داشــته و 
میخواسته به عنوان قانونگذار برای مردم باشد اگر بخواهد عملی 
بر خاف قانون انجام دهد معلوم می شــود که اصل صاحیت 
ورود به مجلس را نداشته است؛ البته این مطالب از باب تذکر 
اســت که ما نســبت به حرکت های مختلف در سطح کشور 
آگاهی و توجه داشته باشــیم و اال نجابت مردم این شهرستان 

 و این شــهر و این منطقه اثبات کرده که همــه مطیع قانون و 
در خط نظام اسامی و والیت فقیه محکم هستند و اجازه نفوذ 

دشمن را نداده و نمی دهند.
این مسئول ادامه داد: نکته بعدی برای زمان بعد از انتخابات این 
است که دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسامی فرصت 
 تازه ای را برای تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی فراهم 
می سازد؛ بر این اساس امید است مجلس دهم ماموریت مهم و 
اولویت های اصلی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی با موفقیت 

پشت سر بگذارد.
امام جمعه خورزوق عنوان کرد: مشــکل عمومی مردم مساله 
معیشت، اقتصاد و مساله رونق در کســب و کار است که حل 
تمامی این مسائل به واسطه اجرایی شــدن اقتصاد مقاومتی 
 اســت؛ چراکه تحقق اقتصــاد مقاومتی یکــی از مهم ترین 
دغدغه های مقام معظم رهبری در ســال های اخیر بوده که 
برآمده از شناخت درســت از واقعیات پیرامونی نظام اسامی 
اســت. حجت االســام کتابچی افزود: با این حضور پر شــور 
یک مجلس فعال و پر انرژی تشــکیل خواهد شــد و از سوی 
دیگر دولت یازدهم پس از فراغتی که به واســطه برجام و رفع 
 مخاطرات و تحریم هــای بین المللی حاصــل آمده، به نوعی 
در آستانه آغاز فعالیت در عرصه سیاست داخلی است، این دو 
در کنار هم باید مشکات را برطرف کند و پاسخ خوب و در شأن 

این ملت بزرگ را بدهد.

مردم با شرکت در انتخابات 
به یاوه سرایی دشمنان پاسخ دادند

سید حسن شفعتی با اشاره به حضور پر شور 
و انقابی مردم خوانســار پای صندوق های 
رای اظهار کرد: مردم بر اساس توصیه های 
رهبر انقاب و مراجع تقلید و مسئوالن کشور 
 از ســاعات ابتدایی رای گیری پرشــورتر از 
دوره های قبل در شــعب اخــذ رای حضور 

پیدا کردند.
وی افــزود: مردم با این حضــور باعث یاس 
و ناامیــدی دشــمنان و امید ملــت های 
مســتضعف شــدند. فرماندار خوانسار هم 
چنین در واکنش به برخی اظهارات دشمنان 
در خصوص رای دادن به برخی لیست های 
انتخاباتی گفت: در برابر این گونه یاوه گویی 
ها سکوت بهترین پاسخ است و مردم ایران 
نیز همــواره مردمی باهــوش و دانا بوده اند 
و طی 37 سال از انقاب اســامی در برابر 

دشمنان حفاظت کرده اند.

امــام جمعه خوانســار نیز با اشــاره به این 
که انتخاب خوب یا بد نتیجــه اش متوجه 
 مردم می شــود، گفــت: خیرتریــن امور 
در نظام جمهوری اسامی انتخابات است و 
 مردم برای احقاق حق خود وارد این میدان 

شدند.
 حجت االســام رســول خواجــه کریمی 
با اشــاره به حضور مردم پای صندوق های 
رای افزود: مردم برای به رخ کشیدن انسجام 
خود به دنیا پای صندوق های رای آمده اند و 
 سعی کردند آنچه انتخاب می کنند بهترین 

باشد.
گفتنی است فرماندار و امام جمعه خوانسار 
 به همراه تعدادی از مســئوالن شهرســتان 
با حضور در شعب اخذ رای در روستاهای این 
شهرستان از روند برگزاری انتخابات در این 

شعب بازدید کردند.
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زبان خوراکی ها

کبد در بدن انســان یکی از پیچیده ترین وظایف را بــر عهده دارد. مصرف 
برخی مواد غذایی، دارو یا حمله ویروســی یا میکروبــی، باعث تولید مواد 
سمی در خون می شــود که مخلوط شــدن آنها با خون می تواند در بدن 
مسمومیت ایجاد کند. کبد وظیفه پاکسازی خون و سالم نگه داشتن سایر 
اندام ها را دارد. کارکرد خوب کبد می تواند تقریبا همه مشــکالت بدن از 
مشکل پوست گرفته تا مشکل معده را برطرف کند. سوالی که پیش می آید 
این است که آیا کشمش در سم زدایی کبد نقش دارد؟ پاسخ مثبت است، 
 البته انگور،ســیر،لیمو ترش و چغندر قرمز نیز سم موجود در کبد را از بین

 می برد . کشمش های طبیعی تاثیرات شگفت انگیزی در سم زدایی بدن 
دارند وباعث تقویت سیستم گوارشی بدن نیز می شوند، اما نکاتی که در این 

باره باید در نظر بگیرید:
کشمش با کیفیت باشد

مصرف کشمش که به رنگ قهوه ای تیره است برای حل مشکالت مربوط به 
کبد عالی است . کشمش سیاه نیز برای سم زدایی کبد مناسب است. رنگ 
قهوه ای روشن و درخشان کشــمش به آن معنی نیست که مفید باشد، در 
واقع شفافیت شان به علت عمل دی اکسید سولفور روی آنهاست. همچنین 

این کشمش به روش درست خشک نمی شود.
شستن کشمش

یکی از بهترین روش ها برای پاک کردن مواد سمی از کبد مصرف کشمش 
است. نیم فنجان کشمش را در آب به مدت 15 دقیقه خیس کنید. پس از 

آن، با آب بشویید.
تهیه نوشیدنی

پس از شستن کشمش، آن را با آب ولرم به مدت چند ساعت در فنجان در 
بسته بگذارید تا بماند و خنک شود.بعد آب آن را بخورید و کشمش را بجوید.

سپس برای یک یا دو ساعت روی تخت دراز بکشید و یک کیسه آب گرم را 
در سمت راست شکم قرار دهید.

تا چه مدت باید ادامه داد
هفته ای یک بار به مدت یک ماه؛یعنی انجام دادن این مراحل سالی دوبار 
می تواند نتایج مثبت داشته باشد. همچنین کبد و تمام بدنتان را در وضعیت 

خوبی نگه دارد.
از کجا بفهمیم که زمان سم زدایی رسیده است؟

به برخی عالیم مثل عرق کردن مفرط ،ظاهر شــدن لکه های ســیاه روی 
صورت و ســایر نقاط بدن، خارش، بــاال رفتن وزن به طــور ناگهانی یا کم 
 شدن اشــتها و ... توجه کنید.در صورت مشــاهده این عالیم سم زدایی را 

شروع کنید.

تاثیرشگفت انگیز کشمش بر کبد

دریچه

بیشتر بدانیم

برخی غذاها را نباید دوبار گرم کرد چون باعث تغییر در 
این غذاها و بروز مسمومیت غذایی در مصرف کنندگان 
خواهد شد. بهتر است با آنها آشنا شوید و از خوردن آنها 

برای بار دوم پرهیز کنید.

اغلب دیده می شود که افراد باقی 
مانده غذای خود را فریز کرده 
و بعــد مجــدد آن را مصرف 
می کننــد اگر چــه در 
برخــی موارد،این کار 
اشکالی ندارد اما گاهی 
 سالمت افرادرا تهدید 

می کند. 
به گفتــه متخصصان 
نگهــداری باقی مانده 
غذاهــا و گــرم کردن 
مجدد آنهــا خطرات 
جدی رابــرای بدن به 
همراه دارد. واقعیت این 
است که برخی غذاهای خاص 
پس از دوبــار گرم کردن هیچ 

گونه ارزش غذایی ندارند.
1- گرم کردن مجدد سیب زمینی

این ماده غذایی ارزش غذایــی باالیی دارد و برای بدن 
مفید است. 

اما اگر ســیب زمینی برای بار دوم گرم شــود، ارزش 

غذایی خود را از دســت می دهد و دربدن ایجاد ســم 
می کند.

2 – گرم کردن مجدد اسفناج
گرم کردن مجدد اســفناج می تواند بسیار خطرناک 
باشد؛ این سبزی حاوی درصد باالیی نیترات است که 
پس از گرم کردن مجدد به نیتریت تبدیل می شــود 
که سرطان زاست. اســفناج را بالفاصله پس از پختن 

مصرف کنید.
3 – گرم کردن مجدد مرغ

خوردن گوشــت مرغ پس از یک روز می تواند بســیار 
خطرناک باشد؛ چرا که ترکیب پروتئین تغییر می کند 
و باعث بروز مشکالت گوارشی می شود. از آنجا که مرغ 
نسبت به گوشت از پروتئین بیشتری برخوردار است، 
بهتر است به طور سرد مصرف شود.اگر الزم باشد بهتر 

است در دمای کم و در طوالنی مدت گرم شود.
4 – گرم کردن مجدد کرفس

این ســبزی کاربرد زیادی در پخت سوپ دارد. کرفس 
حاوی نیترات است و در صورت گرم شدن مجدد به ماده 
خطرناک تبدیل می شود. لذا اگر در پخت سوپ از آن 
استفاده کردید، به هنگام مصرف دوباره ،کرفس آن را 

جدا کنید.

5 – گرم کردن مجدد قارچ
این ماده غذایی یکی از شناخته شده ترین مواد است که 
تحت هیچ شرایطی نباید برای دومین بار گرم شود، چرا 
که ترکیب پروتئین آن پس از گرم شدن دوباره تغییر 
خواهد کرد و مشــکالت گوارشــی برای فرد به همراه 

خواهد داشت. در صورت لزوم سرد مصرف کنید.
6 – گرم کردن مجدد تخم مرغ

این ماده غذایــی زمانی که در معرض دمــای باال قرار 
می گیرد، در بدن سم ایجاد می کند. گفتنی است که 
این اتفاق شــامل غذاهایی که در پختشان از تخم مرغ 
 استفاده شده اســت، نمی شــود. از گرم کردن مجدد

 تخم مرغ بپرهیزید.
7 – گرم کردن مجدد چغندر

این سبزی حاوی نیترات اســت و برای سالمتی مفید 
است. مصرف چغندر پس از گرم کردن دوباره خطرناک 
 نیســت، اما بهتر اســت که به صورت ســرد مصرف 

شود.
در پایان بایــد گفت که حتی نوع گرم کــردن غذا نیز 
بسیار حائز اهمیت اســت، چرا که امروزه افراد به طور 
چشمگیری از مایکروفر برای گرم کردن و پخت غذای 

خود استفاده می کنند و غافل از عوارض آن هستند.

اگر چه ژنتیک در سالمت قلب تاثیرگذار اســت، اما انتخاب شیوه زندگی 
 ســالم مانند برنامه غذایی مناســب و فعالیت ورزشــی در پیشــگیری از 
بیماری های قلبی نقش مهــم تری دارد.در این مطلب بــه ۸ ماده غذایی 

سرشار از مواد مغذی که با بیماری قلبی مقابله می کنند اشاره می کنیم.
سیب: 

این میوه سرشار از پکتین می باشد که با فیتوپروتئین موجود در سیب برای 
حفظ سالمت قلب مفید است.کوئرســیتین و آنتی اکسیدان دیگر سیب با 
واکنش هایی که به تصلب شرایین و دیگر بیماری های قلبی عروقی منجر 
می شــود، مقابله می کند. همچنین پکتین میزان کلسترول مضر را که به 

بیماری های قلبی می انجامد، کاهش می دهد.
سیب خاصیت ضدالتهابی دارد و به سالمت کلی عروق کمک می کند. اگر 
چه انواع مختلف سیب حاوی ماده مغذی محافظ قلب است اما سیب قرمز، 

بیشترین آنتی اکسیدان را دارد.
نخود: 

نخود به کاهش بیماری قلبی عروقی کمک می کند. این گیاه سرشار از فیبر 
محلول است که کلسترول مضر را کاهش می دهد، حاوی آنتی اکسیدان و 

پتاسیم و اسید چرب امگا۳ نیزهست.
بادام: 

مصرف منظم مغز میوه، بیماری قلبی عروقی را ۳۷درصد کاهش می دهد. 
بادام حاوی ماده مغذی مفید برای قلب از جمله فیبر، ویتامین E، پتاسیم 

و منیزیم است.
منیزیم به تنظیم فشار خون و پتاسیم به قلب در پمپاژ خون کمک می کند. 

بادام غنی از تک چربی غیراشباع است که در بررسی های متعدد با کاهش 
بیماری قلبی ارتباط داده شده است.

میوه قره قات: 
مصرف روزی یک یا ۲ پیمانه از این میوه میزان کلسترول خون را بهبود و 
تری گلیسیرید را کاهش می دهد. گرفتگی رگ های خونی از عالیم بیماری 

قلبی است.
 E و C این میوه سرشــار از آنتی اکســیدان به ویژه منگنز، ویتامین های 
 اســت. فیتونیوترینت موجود در این میوه از گرفتگی رگ ها پیشــگیری

 می کند.
شکالت تلخ: 

 مصرف منظم شــکالت تلخ بیماری قلبی عروقی را تــا ۲1 درصد کاهش 
می دهد. کاکائو غنی از ترکیبی به نام »فالوانولز« است که مانع از گرفتگی 
رگ های خونی و در نتیجه کاهش خطر بروز حمله و سکته قلبی می گردد. 

البته به علت داشتن کالری، بهتر است روزی ۲۴ گرم از آن مصرف شود.
انگور: 

این میوه حاوی مواد مغذی متعدد از جمله ویتامین C،B۶ و پتاسیم است 
که میزان خطر التهاب، تصلب شرایین و فشار خون باال را کاهش می دهد.

انگور را با دانه آن که سرشار از مواد مغذی است، بخورید.
انجیر: 

 حاوی میزان زیاد فیبر اســت. عالوه بر آن این میوه سرشار از پتاسیم نیز
 می باشد.

گردو: 

همانند بادام، گردو غنی از آنتی اکسیدان سالم، برای قلب است. عالوه بر آن 
گردو دارای اسید چرب امگا۳ نیز می باشد. گردو کاهش دهنده کلسترول 

مضر و تنظیم کننده فشار خون است.

طب سنتینکته

میوه ها و سبزیجات منابع بسیار بزرگ از ویتامین، مواد معدنی و مواد مغذی 
هستند که می توانند به سالمت و داشتن سیستم ایمنی مطلوب کمک کنند. 
با این حال برخی مردم به اندازه کافی شــاید در طول روز این مواد مغذی را 
دریافت نکنند. دستورالعمل های ساده، سریع و خوشمزه ای برای نحوه مصرف 
آب انواع میوه ها و سبزیجات برای مبارزه با بیماری های زمستانی وجود دارد.

 آب هویج: هویــج منبع بــزرگ از بتــا کاروتــن و »ویتامین آ« اســت. 
»ویتامیــن آ «نقش اساســی در تنظیم سیســتم ایمنی بدن ایفــا کرده و 
 برای مبارزه با عفونت و حفظ »ســلول هایT« به بــدن کمک می کند.این 
ســلول ها به گروهی از گلبول  های ســفید خونی که به عنوان لنفوسیت  ها 
 شناخته می  شوند متعلق است و نقش اصلی و مرکزی را در ایمنی سلولی ایفا 

می  کنند.
  آب پرتقال و گریــپ فــروت: در کل آب مرکبــات ماننــد پرتقال، 
گریپ فروت و لیمو منبع بســیار خوبی از »ویتامین ث« اســت. »ویتامین 
 ث« یک آنتی اکســیدان اســت و به مبارزه با رادیکال هــای آزاد می رود. 
»ویتامین ث« به تولید گلبول های سفید خون، آنتی بادی و در نهایت مقابله با 
مهاجمان خارجی کمک می کند. کمبود ویتامین ث می تواند منجر به تاخیر 

در بهبود زخم، ناتوانی در مبارزه با عفونت و اختالل در پاسخ ایمنی شود.
 آب کلم: کلم نه تنها یک سبزی بسیار خوشمزه و همه کاره است، بلکه سرشار 
از ویتامین های متعدد، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و ... محسوب می شود.

کلم منبع بزرگ ویتامیــن آ، ث، منیزیم، ویتامین ب ۶، مس و آهن اســت. 
مصرف کلم همــراه با چغندر که منبــع خوبی از فوالت و ویتامین هاســت، 

ضروری به نظر می رسد.
آب گوجه فرنگی: منبع بسیار خوبی از »ویتامین ث« و »ویتامین آ« است 

که هر دو برای سالمت سیستم ایمنی بدن مفید هستند.
ترکیب آب توت فرنگی و کیوی: سرشار از »ویتامین ث« است و به همراه 
نعناع که منبع خوبی از فوالت، »ویتامین آ«، منیزیم و روی محسوب می شود، 
برای تقویت سیستم ایمنی بدن نقش مهمی دارد. گفتنی است منیزیم ناکافی 
منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن و قرار گیری در معرض عفونت می شود. 
آب کدو تنبل: منبع خوبی از »ویتامین آ«، ویتامین ب ۶ و ویتامین» ای« به 
همراه روی است. روی در تولید سلول های سفید خون و آنتی بادی به منظور 

مبارزه با عفونت مفید است.

تحقیقات حاکی از آن اســت که گیاهان چینی و طب سنتی چینی 
می تواند بیماری های متفاوتی همچون نقرس را درمان کند و دردهای 

ناشی از بیماری نقرس را کاهش دهد.
مطالعه ای کــه تاثیر درمان هــای غربی و گیاهان چینــی بر درمان 
نقرس را بررسی کرده به نتایجی تقریبا مشابهی رسیده به طوری که 
 موفقیت درمان های غربــی 9۴/۲ درصد و موفقیــت گیاهان چینی 

9۴ درصدبوده است. 
تنهــا تفــاوت چشــمگیر ایــن بــود، افــرادی کــه از درمان های 
غربــی اســتفاده کــرده بودنــد اثــرات جانبــی فراوانــی را پس 
 از آن تجربــه کردنــد، امــا گیاهــان چینــی هیــچ اثــر جانبی 

نداشت.
از جمله گیاهــان چینی که خــواص فراوانی دارند و اثــرات جانبی 

خطرناکی ندارند می توان به این دو مورد اشاره کرد:
زعفران مرغزار

این گیاه حاوی آلکالوئیدهای کلشی سین است که خواص ضد درد و 
ادرارآور دارد و خود در درمان درد نقرس، تورم و احتباس آب در اطراف 
مفاصل آسیب دیده بسیار موثر است.به منظور اســتفاده از این گیاه 
برای درمان نقرس با یک متخصص مشورت کنید تا از مقدار مصرف 

آن باخبر شوید.
گل قاصدک

گیاه دیگری که درد نقرس را تســکین می دهد قاصدک است. گیاه 
قاصدک ادرارآور و ضدالتهاب است. می توانید آن را در چای بریزید و 
بخورید و یا می توانید با آن پماد گیاهی درســت کنید و آن را به طور 
موضعی روی برخی نقاط دردناک بگذارید. این گیاه همچنین التهاب 

و تورم اطراف مفاصل را نیز کاهش می دهد.
 عالوه بر این قاصدک باعث دفع اســید اوریک می شود که خود عامل 

آرتریت نقرسی است.
در چین از حجامت نیز برای درمان نقرس اســتفاده می شود و نتایج 

رضایت یخشی را نیز به دنبال داشته است.

آب میوه هایی که سیستم ایمنی 
بدن را فوالدین می کنند

گیاهـی که نقـرس را ریشه کن 
می کند باورتان می شــود که کلم خیلی از عفونت ها و بیماری ها را از بیــن می برد و حتی یک 

 مرهم مناســب برای زخم ها محســوب می شــود. زمانی که آب کلم و یا خود کلم را 
نوش جان می کنید و یا از آن مرهمی برای زخم ها می سازید به طبیعی ترین شکل ممکن 
به سالمتی خود خدمت کرده اید. کلم با یبوست، زخم معده، آرتروز، برونشیت، سرطان 

و غیره مقابله می کند. در ادامه با این ماده غذایی بیشتر آشنا می شوید: 
 پایان یبوست 

 کلم یک ماده غذایی ایده آل برای مقابله با یبوســت است. این ماده غذایی پر خاصیت 
سرشار از فیبر می باشد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم هر ۲00 گرم کلم بیش از ۲0 درصد 
نیاز روزانه ما بــه فیبر را تأمین می کند. حتما هم می دانید کــه فیبرهای غذایی باعث 
تحریک روده ها و دفع راحت می شود. برای همین هم کلم می تواند با یبوست مقابله و 

از بروز آن پیشگیری کند. 
 روش مصرف 

 زمانی که کلم در آب می جوشــد آب همان اولین جوش ها ،یک ملین طبیعی اســت. 
توصیه می کنیم تا بهبود وضعیت روزانه ۲ تا ۴ لیــوان آب کلم پخته میل کنید. توجه 
داشته باشید که نباید بیش از یک ســاعت کلم را جوشاند. در این صورت آب آن کامال 

برعکس عمل کرده و شما را دچار یبوست می کند. 
 درمان زخم معده 

 زخم معده زندگی را به کام آدم تلخ می کند. بر اساس نتایج یک پژوهش آمریکایی که 
در دانشگاه استنفورد انجام شده است، کلم یک درمان موثر و طبیعی برای زخم معده 
محسوب می شــود. به خاطر اینکه این ماده غذایی سرشار از اسید »گلوتامین« است و 
این اسید باعث تغذیه سلول های معده و روده می شــود. محققان روی 100 نفر مبتال 
به زخم معده بررســی هایی انجام دادند. رژیم غذایی این افراد بر پایه کلم بوده است. 
محققان بعد از ۴ تا 10 روز مشاهده کردند که بهبودی چشمگیری در وضعیت این افراد 

به وجود آمده است. 
روش مصرف 

محققان توصیه می کنند که روزانه ۴لیوان آب کلم بنوشــید. البته توجه داشته باشید 
معنی گفته مان این نیست که درمان خود را قطع و آب کلم را جایگزین کنید. اگر زخم 

معده دارید و دارو مصرف می کنید نباید داروهایتان را کنار بگذارید. 
 خداحافظ کم خونی 

 کلم سرشــار از ویتامینC، بتاکاروتن و آهن است و 
باعث تولید گلبول های قرمز بیشــتری می شود.

برای همین هم می تواند بــا کم خونی مقابله 
کند. 

 روش مصرف 
 برگ های کلم را بشویید و خردشان کنید. 
سپس آنها را در مخلوط کن یا آب میوه گیری 
انداخته و آبشــان را بگیرید. به مدت ۳ هفته 

روزانه یک لیوان از ایــن آب کلم میل 
کنید. 

آرتروز 
نتایج یک پژوهش آمریکایی 
نشــان می دهد که خانواده 

کلم هــا و ســبزیجات غده ای 

برای پیشــگیری از آرتروز موثر اســت. کلم سرشــار از آنتی اکســیدان هایی به نام 
»گلوکوزینوالت« اســت که غضروف اســتخوان ها را تقویت کرده و از ســایش آنها 

پیشگیری می کند. 
روش مصرف 

بهتر است هر هفته حداقل دو مرتبه کلم خام به عنوان ساالد میل کنید. اگر کلم پخته 
دوست دارید بهتر است که آن را بخارپز کنید. 

درمان برونشیت 
اگر کلم باشد گلودرد مجالی برای جوالن ندارد. کلم قرمز خواص ضدالتهابی فوق العاده 

قوی دارد که باعث درمان برونشیت شده و گلو درد را تسکین می دهد. 
 روش مصرف 

 روزانه 1 تا ۲ لیوان آب کلم قرمز بنوشید. 
مقابله با سرطان 

 همه کلم ها برای مقابله با سرطان مفیدند.کلم ها حاوی »بیوفالونوئیدها«، »ایندول ها« 
و »مونوترپن ها« هستند. این عناصر شیمیایی قادرند با تومورها مقابله کرده و بدن را از 
آسیب های رادیکال های آزاد در امان نگه دارند. نتایج بیشتر پژوهش ها نشان می دهند 

که کلم برای مقابله با سرطان ریه و دستگاه گوارش بسیار مفید است. 
 روش مصرف 

به عقیده محققان برای استفاده از خواص ضدســرطانی کلم باید هر هفته حداقل یک 
مرتبه کلم میل کنید. 

 درمان سوختگی 
 کلم یک مرهم فوق العاده برای مشکالت پوستی است. آنتی اکسیدان های موجود در آن 

قادر هستند که زخم ها را درمان کرده و ترک و سوختگی را برطرف کنند. 
 روش مصرف 

برگ های کلم را با آب ولرم شست وشو دهید و با یک وردنه کوچک شیرینی پزی آنها را 
صاف کنید تا شیره آن دربیاید. برگ ها را به اندازه  های کوچک تر خرد کرده و به روغن 
زیتون آغشته کنید. سپس آنها را روی زخم یا ترک پوست قرار دهید و اجازه دهید یک 
شب کامل بماند. توجه داشته باشید در صورت زخم عمیق و سوختگی های جدی حتما 

باید به پزشک مراجعه کنید. 
درمان دمل 

خواص آنتی اکســیدانی فالوونوئیدهای موجود در کلم باعث تســریع سرعت 
درمان دمل و جوش می شود. باید بدانید که کلم خواص ضدالتهابی دارد 
و در درمان مشکالت ناشی از التهاب موثر است. 

روش استفاده 
 برگ هــای کلم را بــا آب ولرم 
شست وشــو دهید و آنها را 
صاف و ســپس بکوبید تا 
شیره آن در بیاید. یک تا 
چهار برگ را روی پوست 
قــرار داده و آن را بانداژ 
کنید. تــا درمان کامل و 
رفع شدن دمل یا جوش، 
هر دو تا چهار ساعت یک بار 

این کار را تکرار کنید.

ازفوایدمعجزهآسایکلمچهمیدانید؟

خوراکی های مدافع قلب را بشناسیم

عوارض گرم کردن غذا برای بار دوم
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مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
ش��ماره آگهی:139403902127000032 ش��ماره پرونده:9004002127000061 براساس 
پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9000064 تمامت ششدانگ یکباب کارخانه سنگبری 
ش��ماره هفتاد و یک فرعی از یکصد و هفتاد و س��ه اصلی بخش یک ثبتی شهرضا 
به مس��احت پنج هزار مترمربع مورد ثبت صفحه 370 دفتر 398 با حدود اربعه ذیل: 
شماال به طول 100 متر دیواریست به کارخانه نیمه تمام پالک 173/70 شرقا به طول 
50 متر دیواریس��ت به کارخانه پالک 173/69 جنوبا به طول 100 متر دیواریست به 
دیوار س��ردخانه 173/72 غربا به طول 50 متر درب و دیواریست به پیاده رو خیابان 
20 متری حقوق ارتفاقی ندارد به نام شرکت تعاونی سنگبری راهور ثبت و سند صادر 
شده اس��ت با جمیع توابع و ضمائم و ملحقات و مش��ترکات و منصوبات آن که به 
موجب سند رهنی ش��ماره 119642 مورخ 1386/02/03 دفتر اسناد رسمی شماره 12 
اصفهان از طرف شرکت مذکور در رهن بانک تجارت ش��عبه اصفهان قرار گرفته و 
به علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ 
اجراییه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه ششدانگ پالک مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته و 
برابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزیابی کارشناس رسمی 
دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید.مورد بازدید کارخانه سنگبری است 
که به مساحت 5000 مترمربع عرصه و اعیانی آن شامل ساختمانهایی به شرح ذیل 
می باشد  1- سالن سوله به مساحت 1200 مترمربع با دیوارهای باربر آجری و سقف 
پلیت و بدون درب و پنجره و کف بتن است 2- ساختمان داخل سوله به مساحت 26 
مترمربع با سقف تیرآهن و آجر و بدنه آجر لفتون و درب و پنجره فلزی و کف سنگ و 
پله ای با پروفیل است 3- ساختمان مسکونی به مساحت 121 مترمربع دارای حیاطی 
به مساحت 25/2 مترمربع می باش��د و درب و پنجره و فلزی و نمای حیاط سنگ و 
سقف تیرآهن و آجر و سطوح بدنه یک متر سنگ و بقیه گچ و آشپزخانه تمام سنگ و 
بدون کابینت و کف سرامیک و دربهای داخل چوبی است 4- اتاق کارگران به مساحت 
73/2 مترمربع دارای ایوان و درب و پنجره فلزی و بدنه گچ و نما سنگ و سقف تیرچه 
و بلوک میباشد 5- آشپزخانه به مساحت حدود 30 مترمربع با سقف تیرچه و بلوک 
و درب و پنجره فلزی و کف سنگ می باش��د 6- محوطه که اطراف آن دیوار آجری و 
کف آن آسفالت می باشد که با توجه به موقعیت و ابعاد و کاربری و قدمت ساختمان 
و نوع مصالح به کار رفته در آن و عرضه و تقاض��ا و قیمتهای معامالئی در منطقه 
و جمیع عوامل موثر دیگر به مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی شده 
است و طبق اعالم بانک فاقد بیمه می باشد در جلس��ه مزایده که از ساعت 9 صبح 
الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1395/02/08 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
می گردد از طریق مزایده به فروش می رسد چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل می گردد و مزایده از مبلغ 
کارشناسی شش میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
و به هر کس که خریدار باشد فروخته می شود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه 
از مورد مزایده به آدرس:شهرضا اصفهان ش��هرک صنعتی سپهرآباد خیابان سوم 
جنوبی پالک3 کدپس��تی 31581-86371 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت که 
کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و مالیات 
دارایی و عوارض ش��هرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب و آبونمان و آب و 
برق و گاز و س��ایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده می باشد این آگهی یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 94/12/9 درج و منتشر میگردد. 

یوسفیان – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
احضار متهم

12/143 شماره نامه:9410110365101016 ش��ماره پرونده:9409980365101824 شماره 
بایگانی ش��عبه:941851 در پرونده کالس��ه 941851د32 آقای اصغر استکی فرزند 
محسن به اتهام تخریب عمدی و فحاشی موضوع شکایت آقای مرتضی استکی تحت 
تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه سی و دوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان واقع در خیابان آتشگاه روبروی 
پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضور در موعد مقرر 
تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.م الف:34436 شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2( 
احضار متهم

12/144 شماره نامه:9410110365101014 ش��ماره پرونده:9409980365101803 شماره 
بایگانی ش��عبه:941830 در پرونده کالس��ه 941830د32 آقای امین شفیعی فر فرزند 
سیاوش به شماره ملی 2391318154 به اتهام فحاشی و تهمت و تهدید با ارسال پیامک 
موضوع شکایت خانم فیروزه زادهوش تحت تعقیب می باشد با توجه به مجهول المکان 
بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می گردد تا ظ��رف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه سی و دوم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع شماره 
دو اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه روبروی پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید درصورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.م 
الف:34437 شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع2( 

اجراییه
بایگان��ی  ش��ماره   139404002003000923 /1 پرون��ده: ش��ماره   12 /145
پرونده:9401930/1 ش��ماره آگهی ابالغی��ه:139403802003000119 آگهی ابالغ اجراییه 
کالسه:139404002003000923/1 بدینوس��یله به آقای میثم نادری سامانی فرزند ایرج 
به شماره شناسنامه 4809 به نشانی اصفهان – خیابان کاوه – خیابان ابوریحان – 
نبش چهارراه چهارم بدهکار پرونده کالسه 139404002003000923/1 که برابر گزارش 
اداره پس��ت اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر ق��رارداد بانکی 
93026469640-93/6/9 بین ش��ما و بانک ملی مبل��غ 137/480/000 ریال اصل طلب 
و 9/400/000 ریال بابت س��ود و از تاریخ 94/9/8 به بعد روزانه بازای هر س��ه هزار 
ریال مبلغ 2/301 ریال )105447( ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی اجراییه صادر و به 
کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجراییه محسوب 
است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:34457 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
اخطاریه تبادل لوایح

12/146 شماره ابالغیه:9410100351011288 شماره پرونده:9109980351000383 شماره 
بایگانی ش��عبه:910383 در پرونده کالسه 910383ح10 ش��عبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان آق��ای قدیرعلی مکتوبیان فرزند رضا نس��بت به دادنامه ش��ماره 
9109970351001211 مورخ 1391/09/26 تجدیدنظرخواهی نموده اس��ت و از آنجایی 
که تجدیدنظر خواه در دادخواس��ت تجدید نظرخواهی تقدیم��ی تجدیدنظرخوانده 
سعید کاظم فر و طاهره کراقلی را مجهول المکان اعالم نموده است و تقاضای نشر 
آگهی نموده است لذا دفتر شعبه با تجویر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
را در یکی از جراید منتش��ر می کند تا تجدیدنظرخوانده مذکور ظرف مهلت ده روز 
پس از انتش��ار آگهی در روزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را تحویل بگیرد در غیر این 
صورت پس از انقضای مهلت اعالم ش��ده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم 
تجدیدنظر استان اصفهان ارسال خواهد شد.م الف:34451 شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

اخطاریه تبادل لوایح
12/147 ش��ماره ابالغی��ه:9410100351011002 ش��ماره پرون��ده:9209980351001166 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:921260 در پرونده کالسه 921260ح10 ش��عبه دهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ش��رکت الیاف خاک س��ازان نس��بت به دادنامه ش��ماره 
9409970351001000 م��ورخ 1394/06/28 تجدیدنظرخواهی نموده اس��ت و از آنجایی 
که تجدیدنظر خواه در دادخواس��ت تجدید نظرخواهی تقدیم��ی تجدیدنظرخوانده 
مراد غالمی را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت و تقاضای نشر آگهی نموده است 
لذا دفتر شعبه با تجویر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را در یکی از جراید 
منتشر می کند تا تجدیدنظرخوانده مذکور ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی در 
روزنامه به دفتر شعبه مراجعه و با اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن را تحویل بگی��رد در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت اعالم شده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

ارسال خواهد شد.م الف:34448 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ

12/148 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-633 ب��ه ثب��ت تجدیدنظ��ر 139-94 
تجدیدنظرخواه محمد حافظ فرقان دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت 
تجدیدنظرخوانده مریم کیانی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای ظرف مدت ده 
روز جهت تبادل لوایح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34414 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ 

12/149 در خصوص پرونده کالسه 962/94 شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان 
تجدیدنظرخواه آق��ای محمد جواد خ��ان محمدی ب��ه طرفیت آقای نوی��د اهلل دادی 
تجدیدنظرخواهی نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن نوید اهلل دادی برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا تجدیدنظرخوانده 
10 روز پس از نش��ر آگهی به این ش��عبه 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 دادخواست ابالغ ش��ده تلقی و پرونده به مراجع 
تجدیدنظر ارسال خواهد شد.م الف:34402 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/150 کالسه پرونده:139/94 شماره دادنامه:579-94/4/31 مرجع رسیدگی: شعبه 12 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سید جواد موسوی نشانی: دروازه دولت پاساژ 
عبداللهی پالک7 خوانده:محمدرضا کفعمی الدانی نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای سید جواد موسوی به طرفیت آقای محمدرضا کفعمی الدانی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال وجه چک به شماره 725730-79/7/25 به 
عهده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات 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 استحقاق 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 پسندی 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 دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 185/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )79/7/25( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
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:32772 شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/151 کالسه پرونده:94-1411 دادنامه:1894-94/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 13 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکبر نصوحی نشانی خ.22بهمن – مجموعه 
اداری امیرکبیر – س��اختمان آرمان – واحد5 خوانده: محمدرضا موسی وند نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت وجه چک به انضمام 
هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان آقای اکبر نصوح��ی فرزند رمضان به طرفیت خوانده آقای 
محمدرضا موس��ی وند فرزند محمدجواد به خواسته مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 1354/213726/35 مورخ 93/12/5 عهده بانک ملت شعبه 
خیابان امیرکبیر اصفهان به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شورا 
با توجه به مفاد دادخواس��ت تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت آن و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و عدم دفاع وی دعوی خواهان 
را وارد دانس��ته مس��تندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مواد 310و313 قانون تج��ارت خوانده را به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سیصد و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی با احتساب اجرای احکام به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک )93/12/5( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف 
 مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.

م الف:32774 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/152 کالس��ه پرونده:94-855 ش��ماره دادنامه:1039-94/11/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس بینا نشانی: اصفهان – میدان 
امام حس��ین –مقابل هتل پیروزی خوانده: محمدصادق مهربان دهاقانی نش��انی: 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه ی��ک فقره چک ش��ماره 792044-94/8/18 به 
مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای عباس بینا به طرفیت آق��ای محمدصادق مهربان دهاقانی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به شماره 792044 مورخ 94/8/18 
به عهده بانک سپه 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 استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
325/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررس��ید چک موصوف )94/8/18( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نش��ر 

آگهی در حق خواهان 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:32777 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

 12/153 کالس��ه پرونده:94-857 ش��ماره دادنامه:1041-94/11/12 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس بینا نش��انی: اصفهان – 
میدان امام حس��ین – مقابل هتل پیروزی خوان��ده: مجید جعفری دینانی نش��انی: 
 مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک شماره های 820127-90/6/22و

311424-90/10/20و682000-89/6/22 جمعا به مبل��غ 50/000/000 ریال به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به محتوی��ات پرونده و 
 اخذ نظریه مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای عباس 
بینا به طرفیت آقای مجید جعفری دینانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک به ش��ماره 820127-90/6/22و311424-90/10/20و682000-89/6/22 به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه ب��ه محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال 
 علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 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 پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
 از خود اب��راز و ارایه ننموده لذا دع��وی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د

 که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
 و 205/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر و تادیه

 از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/6/22و90/10/20و89/6/22( تا تاریخ اجرای 
 حکم و هزینه های نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره

 غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
 و پس از اتم��ام مهل��ت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدی��د نظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباش��د. م الف:32778 ش��عبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/154 کالسه پرونده:94-756 شماره دادنامه:888-94/10/1 مرجع رسیدگی: شعبه 
27 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: عباس بینا نشانی: اصفهان – خ.چهارباغ 
پایین – مقابل هتل پیروزی خوانده: حسین مختاری نشانی: مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه یک فقره چک ش��ماره 436372-93/11/25 به مبلغ 20/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای عباس 
بینا به طرفیت آقای حسین مختاری به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 436372 مورخ 93/11/25 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد و اینک��ه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 325/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/11/25( 
تا تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان 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:32779 شعبه 27 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/155 کالسه پرونده:94-658ش25 شماره دادنامه:735-94/9/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای عباس بینا نشانی: اصفهان – 
خیابان چهارباغ پایین – مقابل هتل پیروزی خوانده: آقای مهدی ابراهیمی نش��انی: 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای آقای عباس بینا فرزند رضا به طرفیت آقای مهدی ابراهیمی فرزند مرتضی به 
خواسته مطالبه مبلغ سی و چهار میلیون ریال )34/000/000 ریال( وجه چک شماره 
415/920187 مورخ 93/10/30 عهده بانک صادرات ایران ش��عبه میدان کشاورز قم کد 
3277 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات 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 عدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اس��تناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و چهارمیلیون ریال )34/000/000ریال( 
بابت اصل خواس��ته و 185/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32789 شعبه 25 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

12/160 شماره ابالغیه:9410100351011076 شماره پرونده:9409980351000935 شماره 
بایگانی شعبه:941046 خواهان/شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمود مزروعی و شهرام فردی قهنویه و رضا 
طاهری به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت تاخی��ر و تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و تامین خواس��ته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 9409980351000935 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/01/21و ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:34450 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/161 در خصوص پرونده کالسه 881/94 خواهان لیال توکلی دارگانی دادخواستی 
مبنی بر مطالب��ه وجه به طرفیت جعفر کریمی س��هلوانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/1/23 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34415 

شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/162 در خصوص پرونده کالسه 1654/94 خواهان محمدرضا فضیلتی دادخواستی 
مبنی بر الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال سند یک دستگاه خودرو 
به ش��ماره انتظامی 356ص12ایران53 به طرفیت 1- س��عید ذوالجودی 2- یاش��ار 
علیخان زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/1/24 ساعت 9 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34359 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

12/163 ش��ماره ابالغنامه:9410100353806843 ش��ماره پرونده:9409980359501614 
شماره بایگانی شعبه:941216 ابالغ شونده حقیقی: مهدی ترنج فرزند ناصر نشانی 
مجهول المکان تاریخ حضور:1395/01/24 س��ه شنبه س��اعت: 08:30 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه3-اتاق شماره310 علت حضور: در خصوص شکایت فضل ا... مؤمنی دهقی علیه 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:34444 شعبه 

112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(
ابالغ 

12/164 ش��ماره ابالغنامه:9410100353806849 ش��ماره پرونده:9409980353800059 
شماره بایگانی شعبه:941223 ابالغ شونده حقیقی: مصطفی گلبان فرزند کریم نشانی 
مجهول المکان تاریخ حضور:1395/01/24 س��ه شنبه س��اعت: 11:00 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه3-اتاق شماره310 علت حضور: در خصوص دعوی زهره السادات رفیعائی به 
طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:34445 

شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

12/165 شماره ابالغیه:9410100351011106 شماره پرونده:9409980351000853 شماره 
بایگانی شعبه:940958 خواهان/شاکی منوچهر جزی دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم محمد پور همدانی به خواسته مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه خسارت و 
تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 10 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 212 
ارجاع و به کالسه 9409980351000853 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/24 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:34452 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/166 در خصوص پرونده کالسه 940985ش11 خواهان انجمن مددکاری امام زمان 
دادخواستی مبنی بر خلع ید به طرفیت حسین هارونی – احمدرضا اسحاقیان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/1/28 ساعت 9 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34370 شعبه 

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

12/167 در خصوص پرونده کالسه 941/94 خواهان اصغر کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1- مصطفی طاووسی 2- ام البنین طاووسی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/1/29 س��اعت 17/45 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب 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:34405 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/168 در خصوص پرونده کالسه 941547 خواهان علی اصغر مختاری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مرتضی ش��مس فرزند عزت ا... تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/1/29 ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
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:34400 شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/169 در خصوص پرونده کالس��ه 941462 خواهان محمدرضا معینی کربکندی با 
وکالت مریم رضاپور دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت عبدالرضا برازی 
فرزند یدا... تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/1/29 ساعت 
9/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و 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:34388 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/171 در خصوص پرونده کالسه 941450 خواهان مجتبی مکاری با وکالت نفیسه 
عرب زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وج��ه چک به طرفیت رض��ا غالمی فرزند 
شعبانعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/1/30 ساعت 
8صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:34387 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



اخبار كوتاه

 عضو شوراى شهر اصفهان گفت: مديران اصفهان به وعده دائمى شدن زاينده رود 
و بهره بردارى از تونل سوم عمل كنند.

فتح اهللا معين در جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار داشت: در فصل 
گرما افزايش ذرات معلق در هوا كه عمدتا منشأ آن از شرق اصفهان است را شاهد 
هستيم كه  اين ذرات باعث آلودگى هوا شده و منشأ اين پديده بيش از هر چيز 
قطع آب زاينده رود  است. وى بيان داشت: با توجه به تأكيد رييس جمهور مبنى بر 
جارى شدن دائمى آب زاينده رود و بهره بردارى از تونل سوم كه مسئوالن استان 
قول دائمى كردن آن را دادند، از مسئوالن و مديريت استان درخواست مى شود 

به وعده خود عمل كنند.
ــيدن ايام نوروز و روز درختكارى  ــاره به فرارس ــهر ضمن اش ــوراى ش عضو ش
ــب بزرگداشت  ــت 23 هزار اصله درخت به مناس ــهردارى قصد كاش گفت: ش
ــراى اجراى آن  ــه 23 هكتار زمين ب ــهيد اصفهان را دارد كه نياز ب 23 هزار ش
ــهردارى اقدام جدى را براى تملك زمين به اين امر انجام  ــت؛ اميدوارم ش اس

دهد. 

عليرضا نصراصفهانى در جلسه علنى شوراى شهر اصفهان ضمن اشاره 
به نزديكى ايام عيد اظهار كرد: در اين ايام با خيل عظيمى از گردشگران 
داخلى و خارجى روبه رو هستيم كه بايد دست اندركاران، عالوه بر توجه 
به فيزيك و كالبد شهر زمينه تعامل مؤثر شهروندان را با مسافران فراهم  
سازيم. وى در ادامه با اشاره به اهميت نقش صداوسيما در اين موضوع 
بيان كرد: صداوسيما بايد بسترهاى آموزشى الزم را جهت معرفى مردم 
مهمان نواز و خوش برخورد اصفهان آماده سازد و شرايطى را ايجاد كند 
كه تمامى مهمانان با ياد و خاطره اى خوش اصفهان را ترك كنند.عضو 
ــهروندى را به نسبت زمان و  ــهر اصفهان ارتقاى فرهنگ ش شوراى ش
سرمايه گذارى انجام گرفته در آن قابل قبول ندانست و گفت: هرچند به 
اين موضوع آگاهيم كه تغييرات در اين بخش كارى بس دشوار است اما 
افراد زمانى به  عنوان شهروند شناخته مى شوند كه حقوق و وظايفشان را 
بشناسند و ديگران را به انجام آن رهنمون كنند.عليرضا نصر اصفهانى در 
خصوص ايمن سازى كوه صفه تصريح كرد: طى چند نوبت از شهردارى 
ــد كه اقدامات خوبى نيز در اين راستا انجام   در اين مورد درخواست ش
ــهروندان به ويژه براى عزيزانى كه  گرفته ولى همچنان امنيت كامل ش

قصد حضور در ارتفاعات اين كوه رادارند تأمين نشده است.
ــكل  ــان كرد: اميدواريم مش ــر اصفهانى در پايان خاطر نش عليرضا نص
ــود و با هزينه كم از جان مردم در  كوه صفه در كوتاه ترين زمان حل ش

پرتگاه ها حفاظت كنيم.

عضو شوراى شهر:

مديران اصفهان به وعده دائمى شدن 
زاينده رود عمل كنند

عضو شوراى شهر اصفهان مطرح كرد:

پيگيرى ايمن سازى كوه صفه 
ــه در تمامى در كوتاه ترين زمان ــردم اصفهان هميش ــهردار اصفهان گفت: م ش

ــدى كه با نظام  ــته اند و به عه صحنه هاى انقالب حضور داش
جمهورى اسالمى بسته اند، وفادار بوده اند.

 مهدى جمالى نژاد با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات 
ــالمى و مجلس خبرگان اظهاركرد: در هر  مجلس شوراى اس
ــود، مى گوييم  ــور برگزار مى ش دوره از انتخاباتى كه در كش

انتخابات پرشورتر از قبل بوده است.
وى با اشاره به اينكه اصفهان شهر شيخ بهايى ها، شيخ كلينى 
ــهر اصفهان تاريخچه اصيل  و ميدفندرسكى هاست، افزود: ش
ــل به نسل به مردم عصر حاضر  و غنى دارد و اين تاريخچه نس

رسيده است.
ــهر ادب، اعتماد،  ــرد: اصفهان ش ــهردار اصفهان تصريح ك ش
ــه در تمامى ــت و مردم اصفهان هميش صفا، راستى و تقواس
ــدى كه با نظام  ــته اند و به عه  صحنه هاى انقالب حضور داش
جمهورى اسالمى بسته، وفادار بوده اند. جمالى نژاد خاطرنشان 
ــاعات  كرد: مردم اصفهان به خصوص راى اولى ها از همان س

ابتدايى روز در محل هاى راى گيرى حضور جدى داشتند.  
وى اظهاركرد: اولين بارى كه در انتخابات شركت كردم دوران 
دفاع مقدس بود كه به رغم بمباران ها و خباثت هاى دشمنان، 
ــهر حاكم بود و مردم با انگيزه و صميميت  ــور انقالبى در ش ش

بسيار در پاى صندوق هاى راى حضور يافتند.

ــايبرى و  ــهردار اصفهان ادامه داد: در آن دوران از فضاى س ش
ــهر پر از  ــبكه هاى اجتماعى خبرى نبود و خيابان هاى ش ش

تبليغات و شور انقالبى بود.
ــهردارى براى فراهم كردن  جمالى نژاد با اشاره به اقدامات ش
بستر تبليغات پرشور در شهر گفت: شهردارى دو برابر انتخابات 
دوره قبل، كارتن پالست در سطح شهر توزيع كرده تا به سيما 
و منظر شهر آسيب وارد نشود و فردا اين تبليغات از چهره شهر 
پاك مى شود. وى با اشاره به قدرت گفتمان كشور ايران افزود: 
ــته قدرت خدادادى، اكتسابى و  قدرت در كشورها به سه دس

قدرت گفتمان دسته بندى مى شود.
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه قدرت گفتمان كشور،1+5 را 
به زانو درآورد، اظهاركرد: قدرت نرم جمهورى اسالمى باال رفته 

و با قدرت سخت همگام شده است.
جمالى نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به ويژگى نمايندگان 
گفت: نمايندگانى كه با راى مردم انتخاب مى شوند بايد خود را 
در مقابل خداوند و مردم جوابگو بدانند. وى افزود: نماينده اى 
كه از سوى مردم انتخاب مى شود بايد دغدغه مردم را داشته 
ــد در واقع نمايندگى مردم يكى از منصب هايى است كه  باش

مى تواند خير دنيوى و اخروى را براى خود به دست آورد.
شهردار اصفهان با اشاره به اينكه 107 شهر در استان اصفهان 
ــت كه  ــتان اس وجود دارد، تصريح كرد: وظيفه نمايندگان اس

ظرفيت هاى بالقوه هاى شهرها و روستاها را بالفعل كنند.
جمالى نژاد خاطرنشان كرد: اگر قرار است به شهرهاى پايدار، 
روستاهاى زيبا و كشور آباد دست يابيم بايد در انتخابات حضور 
آگاهانه داشته باشيم. وى اظهاركرد: امروز ايران به واسطه اين 

همدلى ها و انسجام، «كشور امن منطقه» محسوب مى شود.
اولويت هاى اصفهان 1400، ارتقاى فرهنگ شهر است

ــان 1400 گفت:  ــاره به تدوين برنامه اصفه جمالى نژاد با اش
ــيم، بايد طبق يك  ــهر آبادى داشته باش ــت كه ش اگر قرار اس

برنامه ريزى منسجم و هماهنگ عمل كنيم.
وى با اشاره به فرمايش حضرت على(ع) مبنى بر اينكه پايدارى 
ــت و مبناى آن هم مديريت  زندگى به برنامه ريزى درست اس
ــت، افزود: با توجه به اينكه اصفهان يك شهر جهانى  قوى اس
ــك برنامه  ــهردارى اصفهان نيز ي ــت بايد برنامه ريزى ش اس
ــدود با يك مديريت  ــد از اين رو در اين مدت مح خالقانه باش

خالقانه برنامه 1400 را تهيه كرديم.
ــهردار اصفهان تصريح كرد: در كنار تدوين برنامه اصفهان  ش

1400، بودجه سال 95 نيز در دست تهيه بود.
ــم اندازى كه براى كالنشهر  جمالى نژاد خاطرنشان كرد: چش
ــهرى  اصفهان تعريف كرديم حركت در جهت برنامه ريزى ش

ايرانى- اسالمى و انقالبى بوده است.
ــه كليد واژه بسيار مهم است كه وظيفه  وى تاكيد كرد: اين س

مديران شهرى و مردم خدوم اصفهان را دو چندان مى كند ؛چرا 
كه تمام برنامه هاى شهرى بايد در اين راستا انجام و تحقق يابد.
شهردار اصفهان با اشاره به اولويت هاى برنامه اصفهان 1400 
ــان 1400 در جهت ارتقاى  ــاى برنامه اصفه گفت: اولويت ه

فرهنگ شهر مى باشد.
ــه جويى در ــى، صرف ــاد مقاومت ــزود: اقتص ــژاد اف ــى ن جمال
ــان 1400 ،مد نظر  ــراف در برنامه اصفه ــا و عدم اس  هزينه ه
ــاره به اينكه بودجه سال 95  ــده است. وى با اش قرار گرفته ش
ــده، تصريح  ــهردارى نيز با رويكرد فرهنگ محور تدوين ش ش
ــت  ــال آينده قرار اس ــاس بودجه س ــبختانه بر اس كرد: خوش
ــراها به خيابان و محالت  برنامه هاى فرهنگى از دل فرهنگس

كشيده شود.
ــاره به افزايش اعتبار محروميت زدايى  شهردار اصفهان با اش
محالت در مناطق 15 گانه، خاطرنشان كرد: قرار است در شهر 

اصفهان شاهد توزيع عادالنه خدمات باشيم.
جمالى نژاد اظهاركرد: توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت 
ــهرى ايده آل از برنامه هاى  ــمت ش منابع آب و حركت به س

شهردارى در سال آينده است.
وى تاكيد كرد: در برنامه اصفهان 1400 و بودجه سال 95 نگاه 
محله محورى و توسعه فعاليت هاى فرهنگى و تفريحى اولويت 

شهردارى است.
ــهر،  ــه رويداهاى فرهنگى در ش ــهردار اصفهان با تاكيد ب ش
تصريح كرد: قرار است كه زمينه رشد فرهنگى مناطق را ايجاد 
ــه به ما كمك  ــش خصوصى در اين زمين كنيم كه وجود  بخ
مى كند. جمالى نژاد با اشاره به اينكه ايجاد فضاهاى تفريحى و 
گردشگرى و خانواده محور را در دستور كار شهردارى در سال 
ــعه فضاهاى ورزشى روباز و  آينده دارد، خاطرنشان كرد: توس
فضاهاى فرهنگى براى اولين بار از رخدادهاى پرشور شهردارى 

در محالت بوده است.
وى با اشاره به پروژه هاى عمرانى شهر اصفهان بيان كرد: شهر 
اصفهان در پروژه هاى عمرانى پوست اندازى مى كند به طورى 
ــاهد افتتاح اين پروژه ها در سطح  ــهروندان هر هفته ش كه ش

مناطق هستند.
ــهردار اصفهان به راه اندازى مترو اشاره كرد و گفت: اجراى  ش
ــاله شهروندان اصفهانى  خط اول مترو يكى از آرزوهاى 51 س

بود كه محقق شد.
ــدن  ــاد حلقه حفاظتى جهت روان ش جمالى نژاد افزود: ايج
ــاماندهى و زيباسازى  ــهرى، اجراى طرح هاى س ترافيك ش
شهرى، پروژه تقاطع غيرهمسطح 25 آبان از جمله پروژه هاى 

در دستور كار شهردارى است.
وى تصريح كرد: اكنون كه در هفته درختكارى قرار داريم، براى 
اولين بار در كشور 230 هزار اصله درخت به نام و ياد و خاطره 
شهدا و با عنوان «الله ها دوباره سبز مى شوند» كاشته مى شود.
شهردار اصفهان خاطرنشان كرد: اصفهان شهر زيبايى، پويايى، 
ــرزندگى، علم و اقتصاد مقاومتى، شهر امر به معروف و  شهر س
ــهر تواضع و فروتنى و امنيت و امروز هم شهر  نهى از منكر، ش

انتخاباتى است كه با حضور پرشور مردم  رقم خورده است.
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ظرف مدت 6 ساعت؛

سيماي شهر اصفهان از تبليغات 
نامزدهاي انتخاباتي پاك شد

عضو كميسيون حمل و نقل، شوراى شهر اصفهان خبر داد:

ساماندهى فروشگاه هاى دخيل در ايجاد ترافيك 
در دستوركار قرار دارد

ــا فعاليت  ــرد: ب ــالم ك ــان اع ــهردارى اصفه ــهرى ش ــات ش ــس اداره خدم ريي
ــهر اصفهان در  ــر، ش ــام 4 هزار نف ــا انج ــهرى ب ــران خدمات ش مجموعه كارگ
ــازى  ــداد، از تبليغات انتخاباتى پاكس ــاعت 5 بام ــاعت و تا قبل از س كمتر از 6 س

شد.
ــازى ديوار و بدنه خيابان ها و معابر  ــاكتى تصريح كرد: عمليات پاكس غالمرضا س
ــب هاى انتخاباتى همزمان با اعالم پايان زمان  ــهر اصفهان از تبليغات و برچس ش
راى گيرى در سطح مناطق 15گانه شهر اصفهان آغاز شد و قبل از ساعت 5 بامداد 

به پايان رسيد.
ــد، افزود:  ــاعت انجام ش ــهر در كمتر از 6 س ــازى ش ــاره به اينكه پاكس وى با اش
ــازى  ــات انتخاباتى پاكس ــاعت كار، از تبليغ ــزار نفر-س ــهر با فعاليت چهار ه ش

شد.
ــام  ــرد: در اي ــح ك ــان تصري ــهردارى اصفه ــهرى ش ــات ش ــس اداره خدم ريي
ــش از  ــز بي ــالمى ني ــوراى اس ــس ش ــاى مجل ــى كانديداه ــات انتخابات تبليغ
ــده  ــهر نصب ش ــطح ش ــه منظور نصب تبليغات در س ــت ب ــزار كارتن پالس 4 ه

بود.  
ــهر در كمتر از 6 ساعت را مرهون  ــان كرد: پاكسازى و نظافت ش ساكتى خاطرنش
تالش هاى بى وقفه همكاران خدمات شهرى در  مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان 
ــتيم كه از همه  تالشگران در اين  ــهرى شهردارى اصفهان هس و ستاد خدمات ش

حوزه قدردانى مى كنم.

ــيون حمل و نقل، محيط زيست و فناورى  عضو كميس
ــاماندهى  ــان گفت: س ــهر اصفه ــوراى ش اطالعات ش
ــه  ــك از جمل ــاد ترافي ــل در ايج ــگاه هاى دخي فروش
ــوراى شهر  ــتور كار ش ــيكلت در دس موبايل و موتور س

قرار گرفت.
وحيد فوالدگر در يكصد و بيست و سومين جلسه علنى 
ــاغلى همچون  ــهر اصفهان اظهار داشت: مش شوراى ش
ــيكلت به دليل بار ترافيك و  ــى و موتور س موبايل فروش
سد معبر جزو مشاغلى قرار گرفت كه ساماندهى آن در 

اولويت دستورات شورا مورد بررسى قرار داده شد.
ــت: لزوم ايجاد مجتمع هاى صنفى ارزان  وى بيان داش
ــوان مالى ضعيف  ــاغل با ت ــاماندهى مش قيمت براى س

ضرورى احساس مى شود.
فوالدگر اعالم كرد: اخيرا در موضوع سازماندهى مشاغل 
ــگاه هاى  ــاماندهى فروش ــاهد طرح هايى همچون س ش
موبايل و يا موتور سيكلت و موارد مشابه مزاحمت اينگونه 
ــد معبر و ايجاد ترافيك هستيم كه با  مشاغل ناشى از س
اعمال قانون هاى مثل سد معبر و يا ايجاد و موارد ديگر و 

ضوابط صنفى قابل كنترل هستند.

ــيون حمل و نقل، محيط زيست و فناورى  عضو كميس
ــرد: از لحاظ  ــهر اصفهان اعالم ك ــوراى ش اطالعات ش
ــاغل در صورتى است  اقتصادى فعاليت هاى اينگونه مش
ــاماندهى دارند و به نظر  كه خود توان مالى الزم براى س

بنده نيازى به دخالت شهردارى نيست.
ــيارى  ــاغل خدماتى و توليدى بس ــد كرد: مش وى تاكي
همچون كارگاه هاى ساخت و رنگ مبل، طال سازى هاى 
جز و درو پنجره سازى و صافكارى در شهر وجود دارد كه 
از لحاظ توان مالى ضعيف هستند و ساماندهى آنها نياز 
ــهردارى و ايجاد مجتمع هاى صنفى ارزان  به مداخله ش

قيمت دارد تا ساماندهى شوند.
فوالدگر افزود: سازمان ساماندهى مشاغل بايد تمام توان 
ــاغل و انتقال آنها به  ــاماندهى اينگونه مش خود را در س

چنين مجتمع هايى متمركز كند.
ــاره به اينكه حضور حماسى مردم در انتخابات  وى با اش
مجلس شوراى اسالمى و مجلس خبرگان رهبرى اظهار 
ــار  ــت و فش كرد: پايدارى مردم بر آرمان هاى انقالب اس
ــئوالن آنها را در ادامه اين راه  ــمنان و كوتاهى مس دش

متزلزل نمى كند.

حماسه مردم نقش جهان همگام و همپاى ملت ايران در قاب دوربين هاى 
ــه ميدان انتخابات  ــه روزى كه همه ب داخلى و خارجى جان گرفت، حماس

آمدند.
 همه آمدند، همه از پير، جوان، كوچك و بزرگ و با هر ديدگاه و تفكر سياسى 
به ميدان آمدند و عشق و شور خود به آرمان هاى نظام، انقالب و واليت فقيه را 
تنها با يك سرانگشت جوهرى و مهرى بر شناسنامه، در برابر ديدگان جهان 
از دريچه چشم دوربين هاى كوچك و بزرگ خبرنگاران خارجى كه با دقت 

صحنه حضور را نشانه رفته بودند فرياد زدند. 
مهرى كه از مهر ميهن سرچشمه مى گيرد و مهرى كه بر آرمان هاى انقالب 

جاودانه است.
حماسه حضور اين بار به اندازه اى ديدنى بود كه شايد حتى قاب دوربين هاى 
متعدد و جوهر قلم هاى بى شمار خبرنگاران قادر به توصيف آن نيست؛ چرا 
كه در برخى شهرهاى استان مردم نه از ساعت هشت و نه از يك ساعت قبل 
از آغاز انتخابات بلكه پس از نماز صبح در انتظار باز شدن در هاى شعبه اخذ 
رأى لحظه شمارى مى كردند و در اين ميان ديگر سن و سال معنايى نداشت، 

از جوانان رأى اولى تا پيرمردان و پيرزنان 90 ساله.
ــران در پاى  ــد حضور ملت اي ــالن از فيلم بلن ــايد دو پ ــا در اين ميان ش ام
ــت  ــم مى آمد؛ يكى كودكانى دس ــتر به چش صندوق هاى رأى از همه بيش
ــدران و مادران و  ــوش منتظر پ ــى خفته در آغ ــت والدين و نوزادان در دس
ــان بود براى  ــه بازوى فرزندان تكيه گاهش ديگرى پيرمردان و پيرزنانى ك

ــتند اما  ــاى آمدن نداش ــايد كه پ ــاى رأى؛ آرى ش ــيدن به صندوق ه رس
ــى، گويى نيرو  ــل انقالب ــى اين نس غيرت انقالبى، عزم دينى و روح حماس
ــوده اى كه تن براى حفظ اين انقالب خسته  ــيد به بدن هاى فرس مى بخش

كردند.
فرزندانى كه والدين خود را بر كمر همت خويش به سـمت صندوق 

رأى مى آوردند
در اين ميان صحنه هايى از حضور نسل اول انقالب واقعا ديدنى بود فرزندانى 
ــمت صندوق رأى مى آوردند  كه والدين خود را بر كمر همت خويش به س
ــاك مادرانى پرورش  ــاد مى زدند كه در دامان پ گويى با زبان بى زبانى فري

يافته اند كه ستون هاى اصيل اين انقالب بوده اند.
صف هاى انتظار طوالنى بود، بسيار طوالنى اما كودكان نيز همراه پدر و مادر 
ــه رنگ و بوى ديگرى بگيرد، شايد  خويش با اصرار آمده بودند تا اين حماس
اين حضور جلوه اى از صحنه هاى پرشكوه آينده حضور نسل پنجم، ششم و 

در واقع نسل جاودانه انقالب است.
نكته مهمى كه در سخنان تمام افرادى كه به ميدان آمده بودند، شاخص و 
مثال زدنى بود سرسپردگى ملت ايران به امر واليت فقيه است كه همگى سر 
ــناخته در اطاعت از امر رهبر به ميدان حضور آمدند و در اين عرصه  از پانش

ــفندماه حضور چندين جوان رأى اولى كه با  ــى انتخابات هفتم اس حماس
پيراهن سفيدى منقش به تصوير رهبر معظم انقالب براى انداختن رأى خود 
به شعبه ميدان امام خمينى (ره) آمده بودند يكى از قاب هاى ديدنى دوربين 
ــپردگى سربازان نسل چهارم انقالب به  عكاسان و فيلمبرداران شد تا سرس

رهبرى را در چشم دنيا به تصوير بكشد.
حضور ديدنى خانواده هاى شهداى دفاع مقدس و مدافع حرم

ــاع مقدس و مدافع  ــهداى دف يكى از صحنه هاى ديدنى حضور خانواده ش
حرم بود كه با در دست داشتن عكس  شهداى خود در انتخابات حضور پيدا 

كرده  بودند.
زينب تجلى خواهر چهار شهيد دفاع مقدس است كه پس از انداختن رأى 
ــاس مى كنم روح برادران من نيز شاهد اين  خود به صندوق مى گويد: احس
ــه اى آورده ام كه آن را  ــت؛ براى همين عكس آنها را نيز به صحن حضور اس

آوردگاه مبارزه با دشمنان دين و ميهن مى دانم.
وقتى از چشـمان گردشـگران خارجى تعجب و شـگفتى تراوش 

مى كند
اما در ميدان امام خمينى (ره) نيز از ساعات اوليه صبح جمعه حضور پرشور 
ــگران داخلى و  ــاهد بوديم و در اين ميان حضور گردش مردم اصفهان را ش

ــيارى از مسافران كه اوايل  خارجى نيز بسيار ديدنى بود؛ بر اين اساس بس
اسفندماه را براى سفر به اصفهان انتخاب كرده بودند در شعبه ميدان نقش 
جهان آراى خود را به صندوق ريختند و گردشگران خارجى نيز با نگاه هايى 
ــدت تعجب تراوش مى كرد اين حضور  كه گويى از مردمك آنها، سوال و ش

حماسى را مى نگريستند يا با دوربين موبايل ثبت مى كردند.
از سويى با توجه به اينكه در اصفهان چهار اقليت زرتشتى، مسيحى ارامنه و 
يهوديان در كنار مسلمانان سال ها ست با صلح و صفا زندگى  مى كنند حضور 
پرشور اقليت هاى مذهبى در شعب اخذ رأى تعيين شده نيز از صحنه هايى 
است كه در تاريخ هفتم اسفندماه ماندگار شد؛ همشهريان يهودى، زرتشتى 
و مسيحى با حضور در انتخابات به همه دنيا نشان دادند كه قلب هر ايرانى با 

هر دين و مذهبى براى نام ميهن مى تپد.
چه پيامى براى دنيا از اين صريح تر كه؛ همه آمدند

 همه آمدند؛ از پير و جوان؛ كودك و خردسال و با هر ديدگاه و تفكر سياسى 
به ميدان آمدند و در اين ميان حضور عكاسان و خبرنگاران داخلى كه با عشق 
به تصوير كشيدن و قلم زدن براى ثبت حماسه ملت ايران پا به پاى ستادهاى 
اجرايى انتخابات و يا در تحريريه هاى خبر تالش وصف ناپذيرى از خود نشان 

دادند نيز مثال زدنى بود.
ــاز در انتخابات  «همه آمدند» و چه مفهومى باالتر از اين حضور شگفتى س
هفتم اسفندماه 94 در ذهن جهان و روح تاريخ ثبت خواهد شد؛ و چه پيامى 

براى دنيا از اين صريح تر وجود دارد؛ آرى همه آمدند. 

روزى كه حماسه نقش جهان را، چشم جهانيان قاب گرفت؛ 

همـه آمـدند

معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى:
 اصفهان رتبه اول« كتاب فروشى 

به وسعت ايران» را كسب كرد
معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان از رتبه 

اول اصفهان در طرح «كتاب فروشى به وسعت ايران» خبر داد.
معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان با اعالم 
ــى به وسعت ايران»  اين خبر گفت: طبق گزارش خانه كتاب ايران طرح «كتاب فروش
ــال جارى در نقاط مختلف كشور به اجرا درآمد  به مناسبت هفته كتاب در آبان ماه س
ــويق مردم به حضور در كتابفروشى ها و خريد كتاب و كمك به اين  كه هدف از آن تش
واحدهاى فرهنگى از طريق 
ــى وزارت  ــه اختصاص ياران
ــالمى  ــاد اس فرهنگ و ارش

بود.
حجت االسالم و المسلمين 
امير ارزانى بيان كرد: استان 
اصفهان در ميان 26 استان 
بيشترين سهم از تسهيالت 

را به خود اختصاص داد.
ــام عيد نيز  وى افزود : در اي
ــرح با  ــن ط ــه دوم اي مرحل
ــاب اجرا  ــوان عيدانه كت عن

خواهد شد.

شهردار اصفهان ؛

شهـروندان به عهدى كه با نظام  بسته اند، وفادارند
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ــر امتياز مواجه  ــتقالل درحالى طلب الوره را پرداخت كرد تا با كس  اس
نشود كه طى يك سال و نيم گذشته اشتباهات زيادى در جذب بازيكن 

داشته و هزينه بى بازگشت زيادى توليد كرده  است.
ــد و براى  ــذب ش ــى ج ــه نوي ــر قلع ــط امي ــه توس ــب الوره اى ك طل
ــن روزهاى  ــد در آخري ــم جدا ش ــرد و از اين تي ــازى نك ــتقالل ب اس
ــود.  ــتقالل دور ش ــرامتياز از اس ــر كس ــد تا خط ــت ش ــت پرداخ مهل
ــان  ــگاه ها » نش ــتقالل « و البته ديگر باش ــا اين وجود نگاهى به اس ب
ــن تيم هم خريدهايى  ــيارى از خريدهاى همين امروز اي ــى دهد بس م
ــانند و  ــتقالل نمى رس ــه اس ــودى ب ــتند كه س ــه الوره هس ــبيه ب ش
ــان  ــبت به عملكردش ــاد نس ــول نقد زي ــن پ ــا گرفت ــا ب ــت ي در نهاي
ــكايت مى كنند و كار  ــد و ش ــوند و يا مى رون ــدا مى ش ــتقالل ج از اس
ــن بازيكنانى براى  ــد. چند نمونه از چني ــر امتياز مى كش به تهديد كس

امسال و پارسال را از نظر مى گذرانيم.
ــدان رفت، براى  ــتقالل به مي ــن دو بازى در اس ــن بازيك ريوالـدو: اي
ــت ورزش  ــد و هنوز حراس ــم ش ــزار دالر كال گ ــازى40 ه ــن دو ب اي
ــت.10 هزار  ــردد كه اين40 هزار دالر را گرفته اس ــى مى گ دنبال كس
ــه هايش،  ــم مدير برنام ــزار دالر ه ــت و ده ه ــودش گرف ــم خ دالر ه
ــزار دالر  ــزى حدود80 ه ــن بازيكن چي ــه هاى اي ــاب هزين ــا احتس ب
ــازى كامل براى  ــت و او جمعا دو ب ــتقالل هزينه برداش ــراى اس وى ب
ــتقالل  ــت اس ــداد و رفت. او هم مثل كرار فقط ليس ــن تيم انجام ن اي
ــين اين  ــته جانش ــوز هم اين تيم نتوانس ــا جايى كه هن ــر كرد ت را پ

دو بازيكن را به مظلومى بدهد.
ــتقالل  اس ــال  فوتب ــم  تي ــى  برزيل ــان  دروازه ب داسـيلوا:  رافائـل 
ــد.  ــن تيم جدا ش ــال از اي ــان پارس ــتخدام و هم ــته اس ــال گذش س
ــا دريافت  ــتقالل ب ــان برزيلى تيم فوتبال اس ــيلوا دروازه ب ــل داس رافائ
ــان برزيلى كه  ــن دروازه ب ــد. اي ــگاه جدا ش ــه از اين باش ــت نام رضاي
ــد در طول  ــان اضافه ش ــى پوش ــع آب ــارى به جم ــل ج ــداى فص ابت
ــان بازى نكرد و حتى  ــل حتى در يك بازى هم براى آبى پوش ــم فص ني
ــيلوا پس از  ــتفاده نكرد. داس ــام حذفى هم اس ــى از وى در ج قلعه نوي
ــئوالن باشگاه استقالل به صورت توافقى و با گرفتن پول  صحبت با مس
ــبت به عملكردش از استقالل جدا شد. وى اكنون در كشور  زيادى نس

برزيل حضور دارد.
ــيارى سال گذشته  كرار جاسـم: اين بازيكن با وجود آنكه ضربات بس
ــم مخصوصا  ــد و حتى دربى را ه ــا محروم ش ــتقالل زد و باره ــه اس ب
ــه گرفت  ــا كارت زردى ك ــرب ب ــام ملت هاى ع ــور در ج ــراى حض ب
ــع بدون توجه  ــتند. در واق ــتقالل قرارداد بس ــد، اما باز هم با اس پيچان
ــا كرار با  ــام دادند كه نهايت ــن چنين كارى انج ــار بد اين بازيك ــه آم ب
ــتقالل  ــن اردوهاى اس ــه هم ريخت ــه براى ب ــه اى ك ــش بى وقف كوش
ــت و رفت.  ــادى گرف ــازى پول زي ــا180 دقيقه ب ــا ب ــت و تقريب داش
ــرش را  ــت كه طالهاى همس ــن همين حاال هم مدعى اس ــن بازيك اي

از آپارتمانى كه هنوز تحويل استقالل نداده بوده، دزديده اند!
ــارد تومان  ــدود يك ميلي ــا رقمى ح ــن بازيكن ب حـاج محمـدى: اي
ــاى صندلى  ــران پيچ ه ــش از ديگ ــون بي ــد و تاكن ــتقالل آم ــه اس ب
ــورى انجام  ــك در خ ــتقالل كم ــت و به اس ــمرده اس ــا را ش ذخيره ه
ــرد و مثل  ــل بگي ــا آخر فص ــه طلبش را ت ــر او هم ــت. اگ ــداده اس ن
ــى طلبكار بودن  ــه نويى و ... مدع ــى، بيك زاده، قلع ــب لو، صادق طال
ــه بار  ــته و عمال دو يا س ــه برداش ــارد تومان هزين ــك ميلي ــد ي نباش

به ميدان رفته است.
ــبت  پولى  ــت، اما به نس پروپئيچ: اين بازيكن هم هزينه زيادى برداش
ــتقالل آمده  ــن كريمى هم كمتر به كار اس كه گرفته تا كنون از محس
است. او اين روزها از نيمكت نشينى و بازى كمش در ليگ شاكى است.

ــتقالل آمد و چند صد  مهدى مومنى: اين بازيكن در نيم فصل به اس
ميليون براى استقالل خرج برداشت، اما او هم تاكنون تنها چند دقيقه 
ــت هرچند هنوز براى  ــتقالل نكرده اس ــه ميدان رفته و كمكى به اس ب

گرفتن راندمان اين بازيكن زود است.

برزيل به منظور جلوگيرى از ويروس پشه زيكا و منع گسترش آن از اشعه 
گاما استفاده مى كند. در حالى كه اين روزها شيوع ويروس زيكا در برزيل 
و به ويژه شهر ريو، مكان برگزارى رقابت هاى المپيك و پارالمپيك 2016 
ــيارى از  ــت و حضور بس ــرده اس ــاد ك ــادى را ايج ــاى زي ــى ه نگران
ــد همراه  ــزرگ با تردي ــن آوردگاه ب ــورها را در اي ــكاران و كش ورزش
ــى از فروكش كردن  ــر، حاك ــا و تدابي ــى از خبره ــت، برخ كرده اس
ــازمان ملل  ــازمان انرژى اتمى س ــن نگرانى ها دارد. در اين بين س اي
ــكارى برزيل در جهت  ــد دارد با هم ــده و قص ــت به كار ش متحد دس
ــترين اثر را بر روى زنان باردار و  مبارزه با اين ويروس مهلك كه بيش
ــا براى  ــعه گام ــور از اش ــن منظ ــد. بدي ــر آي ــان دارد، ب ــوزادان ش ن
از بين بردن و به نوعى ريشه كن كردن اين ويروس بهره خواهند برد.
ــراى از بين بردن مگس ميوه  ــعه گاما در پرتغال ب چندى پيش از اش

استفاده شد.

نگاهى به بازيكنانى كه اشتباه 
انتخاب شدند

برزيل با اشعه گاما به جنگ زيكا مى رود

 سيرى در دنياى ورزش

ــر دووميدانى  ــابقات اخي ــران در مس ــمند اي ــاى ارزش ــدال ه ــى از م يك
ــان و در دوى60 متر  ــن تفتي ــط حس ــيا توس ــالن قهرمانى آس داخل س

به دست آمد.
ــته برگزار شد، زمان 6 ثانيه و 56  اين دونده در اين رقابت ها كه هفته گذش
ــد و هم صاحب مدال طال؛   ــاند و هم ركورددار ش صدم ثانيه را به ثبت رس
با اين عملكرد و كسب اين مدال،  تفيتان به فينال مسابقات جهانى آمريكا 
هم راه پيدا كرد، اما گويا اين مسئله براى مسئوالن فدراسيون چندان مهم 
و با ارزش نيست چراكه با گذشت چند روز از اتمام مسابقات و بازگشت تيم، 
هنوز يك نفر هم از فدراسيون حداقل براى احوالپرسى و قدردانى شفاهى 
ــان را موجب  ــن موضوع دلخورى تفتي ــده تماس نگرفته و همي با اين دون

شده است.

ــد و  ــابقات قطر اعزام نش ــفانه مربى ام به مس وى در اين زمينه گفت: متاس
اين مسئله تاثيرگذار بود.

ــيون با من  ــر از فدراس ــك نف ــى ي ــز حت ــون ني ــت تاكن ــان بازگش  از زم
ــم نمى دانم چه  ــودم ه ــود. خ ــاى حالم ش ــا جوي ــت ت تماس نگرفته اس
ــه.  ــا ن ــت ي ــوده اس ــمند ب ــت كارم ارزش ــخص نيس ــرايطى دارم. مش ش
ــابقات جهانى  ــه فينال مس ــا ثبت كردم، ب ــه در اين رقابت ه با ركوردى ك
ــفانه بعضى  ــت، اما متاس ــيار مهمى اس ــن نكته بس ــكا مى روم. اي در آمري

بى مهرى ها دلسردم مى كند.
تفتيان تاكيد كرد: انتظارم از خودم باال رفته، اما نياز به حمايت بيشترى دارم. 
انتظار دارم فدراسيون حداقل امكانات را فراهم كند كه پيش از اين شرايط 

مطلوب نبوده است. 
ــفانه  ــردم، اما متاس ــه ك ــيون ارائ ــه فدراس ــه ام را ب ــاه برنام ــر م من مه
ــوز50-50  ــه هن ــز ك ــكا ني ــزاى آمري ــد. وي ــزار نش ــى دو اردو برگ يك
ــز اضافه ــه را ني ــوق معوق ــات و حق ــد مطالب ــا باي ــه اينه ــه هم ــت. ب اس

 كرد.

اين طال 
ارزش قدردانى ندارد؟!

ــاى فوتبال  ــد رقابت ه ــل جدي ــران در فص ــدگان اي  نماين
ــمندى كه  ــه امتياز ارزش ــيا عالوه بر س ليگ قهرمانان آس
ــى  ــع و محكم ــخ قاط ــد، پاس ــب كردن ــه اول كس در هفت

به عربستانى هايى دادند كه به دنبال جوسازى بودند.
ــى كه بين دو كشور ايران و عربستان  پس از اتفاقات سياس
ــدن روابط را فراهم كرد، مسئوالن  رخ داد و زمينه تيره ش
ــى اين  ــئوالن سياس ــتان كه تحت تاثير مس فوتبال عربس
ــور هستند و اراده اى از خود براى اظهار نظر و تصميم  كش
گيرى ندارند، اقدام به جوسازى عليه تيم هاى ايرانى حاضر 

در ليگ قهرمانان آسيا كردند.
تالش براى ياركشى پرتعداد

ــيه اى و  ــائل حاش ــه در پرداختن به مس ــتانى ها ك عربس
ــال هاست در فوتبال آسيا يكه تازى مى كنند  جوسازى س
ــردن اين موضوع كه  ــم تالش كردند با مطرح ك اين بار ه
ــيا امن  ــزارى ديدارهاى ليگ قهرمانان آس ــران براى برگ اي
ــورهاى ديگر عربى را هم با خود همراه كنند.  ــت، كش نيس
ــورهايى مثل امارات، بحرين، قطر و ... خواستند  آنها از كش
ــيا ايران را  ــيون فوتبال آس ــگارى با كنفدراس ــا در نامه ن ت

از ميزبانى ليگ قهرمانان محروم كنند.
پشت عربستانى ها زود خالى شد

ــتان  ــئوالن فوتبال عربس با وجود همه تالش هايى كه مس
انجام دادند تا كشورهاى همسايه و همزبان را با خود همراه 
ــران را ندهند، اما  ــابقات در اي ــد و اجازه برگزارى مس كنن
ــت يارى  ــورهايى كه روزهاى ابتدايى به آنها دس همان كش
ــان را پس گرفتند و خود را  داده بودند خيلى زود حرف ش
ــئوالن كنفدراسيون آسيا معرفى كردند  تابع تصميمات مس

تا عربستان در اين راه تنها بماند.
ايستادگى قاطع مسئوالن ايران در آسيا

ــخ  ــيون فوتبال ايران نيز براى آنكه پاس ــئوالن فدراس مس
ــا بدهند در چند  ــتانى ه ــازى هاى عربس محكمى به جوس

نشست هيات اجرايى كنفدراسيون فوتبال آسيا حضور پيدا 
ــالمى ايران  كردند و با دفاع از مواضع به حق جمهورى اس
ــر نخواهند بود نمايندگان  ــد كردند به هيچ وجه حاض تاكي
ــتانى بازى  ــارج از ايران با تيم هاى عربس ــورمان در خ كش
ــال بارها بر اين  ــيون فوتب ــد. رييس و دبيركل فدراس كنن
مواضع تاكيد كردند و خواستار حضور همه تيم ها در ايران 

براى برگزارى ديدارهاى ليگ قهرمانان آسيا شدند.
تصميم گيرى به پايان اسفندماه كشيد

ــتند  ــتانى ها داش ــازى هايى كه عربس با وجود همه جوس
ــتار  ــيا خواس ــيون فوتبال آس ــه كنفدراس ــكايت ب ــا ش و ب
ــئوالن  ــدند، اما مس ــران از ميزبانى ش ــردن اي ــروم ك مح
ــتى كه به ميزبانى قطر و با حضور  ــيون در نشس كنفدراس
ــد ضمن به تعويق  ــتان برگزار ش ــدگان ايران و عربس نماين
انداختن ديدارهاى نمايندگان دو كشور با يكديگر، خواستار 
تعيين تكليف روابط ايران و عربستان تا 25 اسفندماه شدند. 
كنفدراسيون فوتبال آسيا از دو كشور خواست تا زمان مقرر 
ــراى برگزارى ديدارهاى نمايندگان خود را  تصميم نهايى ب

اتخاذ كنند.
احتمال برگزارى بازى در زمين بيطرف

ــور در تالش بودند كنفدراسيون  ــئوالن دو كش با اينكه مس
ــيا را مجاب به پذيرش نظر خودشان بكنند، اما  فوتبال آس
ــد يكى از طرفين در مقابل خواسته اى  بعيد به نظر مى رس
ــور نيز به سمت  كه دارد كوتاه بيايد. تاكنون روابط دو كش
ــت كه ديدار  ــرايط بعيد اس ــود پيش نرفته و با اين ش بهب
ــور برگزار  ــتان به ميزبانى دو كش نمايندگان ايران و عربس
ــود و احتماال اين ديدارها در زمين بيطرف و كشور ثالث  ش

برگزار خواهد شد.
سه گانه شكست براى تيم هاى عربى

ــرايطى  ــيا در ش هفته اول از فصل جديد ليگ قهرمانان آس
ــتين ديدارهاى  ــران نخس ــه نماينده اي ــد كه س برگزار ش

ــت سرگذاشتند تا  ــابقات را با پيروزى پش خود در اين مس
ــخ تيم هاى عربى را بدهند. ابتدا  اين بار با زبان فوتبال پاس
ــپاهان كه در اصفهان ميزبان النصر بود اين تيم اماراتى  س
ــت داد. بعد از آن ذوب آهن كه به قطر  را 2 بر صفر شكس
ــت پيدا كرد.  رفته بود برابر لخويا به برترى يك بر صفر دس
روز چهارشنبه نيز تيم تراكتورسازى برابر الجزيره امارات 4 
بر صفر به پيروزى رسيد تا شروع اميدواركننده اى در ليگ 

قهرمانان داشته باشند.
پاسخ قاطع فوتبالى و تضمين امنيت در ايران

ــه نماينده ايران با زبان فوتبال  ــخ قاطعى كه س جدا از پاس
به تيم هاى عربى داشتند، حضور دو تيم اماراتى در ايران و 
ــيه دو ديدار كه حتى يك مورد مشكل  برگزارى بدون حاش
فوتبالى هم نداشت مهر تاييدى بود بر ميزبانى و امنيت باال 

ــاس ترين ديدارهاى قاره  ــران كه مى تواند حتى حس در اي
كهن را هم بدون مشكل ميزبانى كند.

كنفدراسيون فوتبال آسيا هوشيار باشد
ــدگان امارات در ايران كه بدون  ــا برگزارى دو ديدار نماين ب
ــكلى وارد تبريز و اصفهان شدند و در امنيت كامل  هيچ مش
ــران را ترك كردند، حاال از  ــپس اي بازى خود را برگزار و س
ــيون فوتبال آسيا انتظار مى رود نسبت  مسئوالن كنفدراس
به ادعاى واهى عربستانى ها و جوسازى هايى كه آنها كرده 
ــئوالن فوتبال  ــند و اجازه ندهند مس ــيارتر باش بودند هوش
ــته خودشان مبنى بر برگزارى ديدار با  اين كشور به خواس
نمايندگان ايران در كشور ثالث برسند. ايرانى ها با ميزبانى 
خوب از اين دو تيم نشان دادند كه در امنيت كامل هستند 
و از نظر فوتبالى نيز امسال قدرتمندتر از گذشته شده اند.

برخى بازيكنان فوتبال ستاره كه مى شوند با محبوبيت خود 
ــار مى آورند و مربى و بازيكن جابه جا  به مربى و مدير فش
مى كنند و تيم را به نابودى مى كشانند. با همه اين كارها 

بازهم تشويق مى شوند.
برخى بازيكنان در ليگ ايران و حتى در تيم ملى هستند كه 
پس از چند بار گلزنى و تبديل شدن به ستاره اى محبوب، 
ــاد نمى آورند و آنقدر  جايگاه خود را به عنوان بازيكن به ي
ــخصى  ــتفاده هاى ش ــو  اس ــكوها س از محبوبيت روى س
ــان را  ــگاه متبوع ش ــان و هم باش مى كنند كه هم خودش

به نابودى مى كشانند.
ــير اين  ــد در فوتبال ايران كه اس ــتاره هايى بودن كمتر س
ــازى و ... نشده اند. دليلش  نوع خود برتربينى، تصميم س
ــد، شايد  ــايد خاصيت قهرمان خواهى مردم ايران باش ش
ــايد عدم آموزش صحيح  ــاتى بودن آنها و البته ش احساس
ــتاره ها بعضا آدم هايى مى سازد كه تيم هاى  بازيكنان از س
خود را به خاك سياه مى نشانند و تا خودشان را هم از بين 

نبرند، از ديد آنها كار تمام نشده است.
يكى از مربيان ليگ برترى از يك باشگاه بزرگ در پايتخت 
ــتاره هاى تيمش مى گفت اين بازيكن  در مورد يكى از س
ــته هاى عجيبى داشت. او  ــتاره بود، اما خواس يك فوق س
سى دى مى آورد و بازيكن معرفى مى كرد، اگر آن بازيكن را 
بر مى داشتيم مصاحبه مى كرد كه فالنى مربى خوبى است 
ــتيم كه من همين كار را كردم، او بدترين  اگر بر نمى داش
الفاظ را براى من در رسانه به كار برد و مردم هم چون او را 

دوست داشتند حرف هايش را قبول كردند و در نهايت من 
هرگز نتوانستم به جايگاهى كه ممكن بود نزد افكار عمومى 
برسم. ديگر مهم نبود كه من چقدر موفق بوده ام و كارنامه ام 
چه بوده است، چون او گفت من فوتبال نمى فهمم بسيارى 

از مردم هم پذيرفتند.
 مسئول ديگرى در يك باشگاه بزرگ ديگر مى گفت: آقايى 
ــتاره مربى آورده بود كه من به جاى دستيارم بگذارم،  س
ــتيارت خوب نيست،  ــما خودت خوبى اما دس مى گفت ش

ــتيارم را با آن مربى كه كنار زمين  وقتى قبول نكردم دس
ــه مصدوميت زد و نصف  آورده بود عوض كنم خودش را ب

ليگ را براى من بازى نكرد تا تحت فشار قرار بگيرم.
ــتاره مى گفت:  ــك فوق س ــئول ديگر در مورد ي يك مس
ــر او را در تيم  ــد بازيكن مورد نظ آمده بود و مى گفت باي
ــل بوديم،  ــود كه در هت ــازى مهمى ب ــب ب نگه داريم، ش
او مى گفت من قراردادم را فقط در صورتى تمديد مى كنم 
ــد. گفتيم ما هنوز مربى سال بعدمان را  كه فالنى هم باش

نمى شناسيم چطور اين كار را انجام دهيم. او شب سر ميز 
ــت، ميز غذا را  ــه غذا ايراد گرف ــام قبل از بازى بزرگ، ب ش
برگرداند و تيم را به هم ريخت و فردا هم براى ما خوب بازى 

نكرد مثال قهر بود و ما آن بازى را باختيم.
بازيكنى هم امروز وجود دارد كه مربى عوض كرده و اتفاقا 
ــت و پا مى زند و عالوه بر  تيمش در ميانه هاى جدول دس

خرج زياد هزينه اوضاع بدى هم دارد.
ــا را از زمين به  ــر آنه ــتند كه اگ برخى بازيكنان هم هس
هر دليلى بيرون بكشى  ول مى كنند و مى روند، سكوها هم 
نام آنها را صدا مى زنند، رسانه ها هم فشار مى آورند مربى 
اصال بيجا مى كند كه در مورد مسائل تاكتيكى فكر مى كند، 

آنها بايد در ميدان باشند، فرقى ندارد.
ــرد و تا پولش را  ــتاره جلوى اتوبوس تيم را مى گي آقاى س
نقد  ندهند سوار بر اتوبوس نمى شود. آن يكى ستاره اشاره 
كه بكند همه ورزشگاه آزادى را روى سر مربى و بازيكنان 
ــاب مى برند،  تيم خودش خراب مى كند. مديران هم حس
مربيان هم مى دانند كه اگر نتيجه نگيرند مردم اين ستاره 

را مثل پتك توى سر او مى زنند و به وى زمان نمى دهند.
آنها اگر ستاره را بگيرند، يك جور داستان دارند، اگر نگيرند 
ــد دوران ستاره بازى تمام  جور ديگر. البته به نظر مى رس
ــتاره تر يا كم ستاره  شده است، اين روزها تيم هاى بى س
ــط جدول. شايد  ــتند و ستاره دارها وس باالى جدول هس
ــتاره ها خداحافظى كنيم و براى  وقت آن رسيده كه با س

آنها دست تكان دهيم.
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بعد از كش و قوس هاى فراوان جيانى اينفانتينو در رقابتى سخت با شيخ 
سلمان بحرينى رييس فيفا شد تا همچنان يك اروپايى اين سمت را در اختيار 
داشته باشد. اينفانتينو پيش از برگزارى انتخابات فيفا به تهران سفر كرد و 
ديدارى با روساى فدراسيون فوتبال كشورمان داشت آن هم در شرايطى 
كه حمايت على كفاشيان و فدراسيون فوتبال ايران از شيخ سلمان بحرينى 
« اظهرمن  الشمس » بود. بعد از حضور اينفانتينو در ايران، على كفاشيان و 
ديگر مديران فدراسيون با چرخشى180 درجه اى به سمت نامزد سوئيسى 
« غش » كردند و در نهايت هم به او راى دادند. اينكه چرا كفاشيان حامى 
اينفانتينو شد بحثى جدا است، اما سوال اينجاست كه بعد از انتخاب رييس 
جديد فيفا چه بر سر فوتبال ايران مى آيد؟ آيا رفتار اينفانتينو بعد از رييس 
ــت كه به ايران آمد تا تبليغ كند؟ « ظاهرا »  ــدن هم مانند روزى اس ش
ارتباط كفاشيان و اينفانتينو خوب است و اگر اين مسئله در آينده هم ادامه 
داشته باشد مى تواند به نفع فوتبال ما باشد ولى مسئله اينجاست كه چطور 
قرار است كه ارتباط حفظ شود. آيا كفاشيان آنقدر قدرت دارد كه بتواند در 
ازاى حمايتى كه از اينفانتينو كرده امتيازى از رييس فيفا بگيرد؟ كفاشيان 
بعد از انتخاب اينفانتينو به عنوان رييس فيفا مدعى شده دنبال اين است 
ــيون جهانى فوتبال كرسى بگيرد، اما بايد ديد اينفانتينو به  كه در فدراس
او و فوتبال ايران چراغ سبز نشان مى دهد؟ در حال حاضر اينفانتينو براى 
فوتبال ما مانند هنداونه دربسته است كه معلوم نيست تصميماتش براى 

ايران شيرين است يا تلخ؟ 

ــه مصدوميتش در اردوى تيم  ــده مدال طالى المپيك لندن با بيان اينك دارن
ملى جدى است، گفت: بايد دو هفته مراعات كنم تا با بهبودى اين مصدوميت 

در مسابقه هاى گزينشى المپيك شركت كنم.
ــرد براى حضور در وزن 66 كيلوگرم  ــين بيابانگ اميد نوروزى درباره هدف افش
ــى مى تواند براى  ــيدن دوبنده تيم مل ــان آن ها براى پوش ــه رقابت مي و اينك
ــد، گفت: براى من فرقى نمى كند كه كدام  ــتى جذاب باش عالقه مندان به كش
ــتى گير به اين وزن بيايد. من درباره كسى نظرى ندارم چرا كه اصال برايم  كش
ــتانم احترام  ــت. براى بيابانگرد و زيدوند به عنوان دوس اين حرف ها مهم نيس
ــتى ثابت كند.  ــك كش ــى هر حرفى دارد بايد آن را روى تش قائلم، اما هر كس
من هم مى توانم در حرف بگويم باز هم مدال طالى المپيك را تكرار مى كنم، 
ــت كه توانايى ها و ادعاهايم را بر روى تشك كشتى ثابت كنم.  اما مهم اين اس
ــوارد نمى كنم و به خودم ايمان دارم  ــه هيچ وجه ذهنم را درگير اين گونه م ب
ــهميه المپيك مقتدرانه راهى المپيك شوم. البته  ــا ا... پس از كسب س تا ان ش

هر تصميمى كه كادر فنى تيم ملى بگيرد، به آن احترام مى گذارم.
نوروزى تصريح كرد: براى من فرقى نمى كند كه بيابانگرد يا كشتى گير ديگرى 
ــتم، اما بر روى تشك  ــت هس به اين وزن بيايد. من خارج از گود با همه دوس

مبارزه با هيچ كس رفاقتى ندارم.
وى ابراز اميدوارى كرد دو فرنگى كار ديگر تيم ملى نيز در مسابقه هاى گزينشى 
ــتان بتوانند سهميه المپيك را كسب كنند تا ديگر خيال كشتى فرنگى  قزاقس

بابت گرفتن سهميه كامل راحت شود.

رئال مادريد كنونى يكى از بدترين هاى اين قرن در رقابت باالى جدول است و 
ــوم را به خود اختصاص داده است. اين تيم در هفته بيست و پنجم،  جايگاه س
فاصله اى 9 امتيازى با بارسلونا صدرنشين پيدا كرده است. رئال مادريد كنونى 
ــا هدايت ژوزه مورينيو  ــدان، بهتر از رئال مادريد ب ــا مربيگرى زين الدين زي ب
ــت.  ــلونا، 16 امتياز اختالف داش ــه با بارس ــت ك ــل 2013-2012 اس در فص
ــر از رئال با مربيگرى وندرلى لوكزامبورگو و لوپس كارو  البته رئال زيدان، بهت
ــت زيرا تيم تحت هدايت كارو، با بارسلونا كه  در فصل 2005-2004 نيز هس

فرانك ريكارد هدايت آن را به دست داشت،10 امتياز اختالف داشت.
ــان مادريدى تا اينجاى فصل كسب كردند، دومين  54 امتيازى كه سفيدپوش
ــت اين  ــرى از زمان حضور فلورينتينو پرس در رياس ــورد ضعيف امتيازگي رك
ــت. اكنون مادريد زين الدين زيدان بايد در همه بازى ها پيروز شود  باشگاه اس
ــلونا در سه بازى مغلوب شود و يك بازى را با تساوى به پايان برساند و  و بارس

حتى تفاضل گلش كمتر شود تا مادريد شانس قهرمانى داشته باشد.
در 16 فصل گذشته از قرن حاضر، مادريد 9 بار در هفته بيست و پنجم صدر 
ــت. البته در برخى از دوره ها، نزول چشمگيرى  ــته اس جدول را در اختيار داش
ــته است. در فصل 2004-2003، رئال در هفته بيست و پنجم با اختالف  داش
پنج امتياز نسبت به والنسيا در صدر قرار داشت، اما در پايان فصل در جايگاه 
ــتر نسبت به اين تيم قهرمان  ــيا با هفت امتياز بيش چهارم قرار گرفت و والنس
شد. فصل گذشته نيز مادريد با هدايت كارلو آنچلوتى در صدر قرار داشت، اما 

نتوانست قهرمان شود.

فوتبال ايران در فيفا 
كرسى مى گيرد؟

نوروزى؛ بر روى تشك مبارزه 
با كسى رفاقت ندارم

رئال مادريد زيدان 
يكى از بدترين ها در تاريخ باشگاه
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ــعب اخذ راى، در انتخابات مجلس شوراى  على دايى با حضور در ش
اسالمى و مجلس خبرگان كانديداهاى مورد نظرش را نوشت تا او هم 

در تعيين سرنوشت كشور خود شركت كند.

لنز دوربين

محبوب ترين مرد فوتبال ايران 
در حال راى دادن

پاسـخ قاطع به عربسـتانى ها با زبان فوتبال
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تیری به تاریکی رها کردن
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داستانحکایت

آورده اند که بهلول سکه طالیی در دست داشت و با آن بازی 
می کرد.

شیادی چون ش��نیده بود بهلول دیوان�ه اس��ت، جلو آمد و 
گف�ت:

اگر این س��که را به من بدهی در عوض ده سکه که به همین 
رنگ است به تو می دهم.

بهلول چون سکه های او را دید دانست که آنها از مس هستند 
و ارزشی ندارند، به آن مرد گفت به یک شرط قبول می کنم: 

اگر سه مرتبه با صدای بلند مانند االغ عر عر کنی!
ش��یاد قبول کرد و مانند خر عرعر کرد. بهل��ول ب�ه او گفت: 

تو که با این خری�ت فهمی�دی س��ک�ه ای که در دس�ت من 
 است از طال اس��ت، من نمی فهمم که س��که های تو از مس 

است. 
 آن مرد ش��یاد چ��ون کالم بهل��ول را ش��نید از ن��زد او فرار 

کرد.
بهلول و کمک به نیازمندان

روزی هارون الرشید به سربازانش دستور داد تا بهلول دیوانه 
را به نزد او بیاورند.

 سربازان پس از ساعتی گش��ت زدن در شهر بهلول دیوانه را 
 در ح��ال ب��ازی ب��ا ک��ودکان پی��دا کردن��د و او را ب��ه نزد 

هارون الرشید بردند.
هارون الرشید با روی باز از بهلول استقبال کرد و گفت مبلغی 
پول  به بهلول بدهند که بین فقرا و نیازمندان تقس��یم کند 

و از آنها بخواهد برای س��المتی و طول عمر هارون الرش��ید 
دعا کنند.

بهلول وجه را از خزانه هارون الرشید گرفت و لحظه ای بعد 
دوباره به نزد خلیفه هارون الرشید رسید.

هارون الرشید با تعجب به بهلول نگاه کرد و گفت ای دیوانه 
چرا هنوز اینجایی!

چرا برای تقسیم کردن پول به میان فقرا نرفته ای؟
بهلول ) عاقل ترین دیوانه ( گفت: هر چه فکر کردم از خلیفه 

محتاج تر و فقیرتر در این دیار پیدا نکردم.
چرا که می بین��م ماموران تو به ضرب تازیان��ه از مردم باج و 

خراج می گیرند و در خزانه تو می ریزند.
از این جهت دیدم که نیاز تو از همه بیشتر است بنابراین وجه 

را آورده ام تا به خودت بازگرداندم!

موتور کشتی بزرگی خراب شد. 
مهندسان زیادی تالش کردند تا مش��کل را حل کنند. اما هیچ کدام 

موفق نشدند!
 س��رانجام صاحبان کش��تی تصمیم گرفتن��د مردی را که س��ال ها 

تعمیر کار کشتی بود بیاورند...
وی با جعبه ابزار بزرگی آمد و بالفاصله مش��غول بررسی دقیق موتور 

کشتی شد.
دو نفر از صاحبان کشتی نیز مشغول تماشای کار او بودند.

مرد از جعبه ابزارش آچار کوچکی بیرون آورد و با آن به آرامی ضربه ای 
به قسمتی از موتور زد.

بالفاصله موتور شروع به کار کرد و درست شد. 
یک هفته بعد صورتحس��ابی ده هزار دالری از آن مرد دریافت کردند. 

صاحب کشتی با عصبانیت فریاد زد: او واقعا هیچ کاری نکرد!
ده هزار دالر برای چه می خواهد بگیرد؟ 

بنابر این از آن مرد خواستند ریز صورتحساب را برای شان ارسال کند؟
مرد تعمیر کار نیز صورتحساب را این طور برای شان فرستاد : 

ضربه زدن با آچار: ۲دالر 
تشخیص اینکه ضربه به کجا باید زده شود: ۹۹۹۸ دالر 

وذیل آن نیز نوشت: 
تالش کردن مهم است.

اما دانستن اینکه کجای زندگی باید تالش کرد می تواند همه چیز را 
تغییر بدهد.

تو ثروتمندی رفیق! بلند شو و باور کن خودت رو...!!!

عبارت مثلی ب��اال، در ارتباط با این زمره از مردم دیر آمده و ش��تاب زده به کار 
می رود که از بابت تعرض و کنایه می گویند: تی��ری به تاریکی رها کرد، یعنی 

کورکورانه عمل کرد. از نظر مالی زیان و خسران دید. آورده اند که ...
عبارت تیری به تاریک رها کرد، اختصاص به اعراب مصر جاهلیت دارد که البته 

تا دوران صدر اسالم و بعد از آن هم ادامه پیدا کرده است.
توضیح آنکه کمانداران عرب، همه ساله مسابقاتی ترتیب می دادند تا کسانی که 
در علم کمانداری و تیراندازی بهتر و بیشتر از دیگران ورزیدگی و مهارت دارند 

برگزیده شدند. طریق و روش مسابقه تیراندازی انواع و اقسام مختلف داشت.
یک��ی از آنها روش تی��ری به تاری��ک رها کردن ب��ود، به این ترتیب که س��پر 
پوالدین را به دی��وار نصب می کردن��د و داوطلبان مس��ابقه در فاصله معینی 
از دیوار مزبور قبل از غروب آفتاب می ایس��تادند و س��پر مقابل را کامال از مد 
نظر می گذراندند س��پس تام��ل می کردند تا هوا کامال تاریک ش��ود و س��پر 
مقابل مطلقا دیده نش��ود. در آن موقع هر ی��ک از داوطلبان با س��ابقه ذهنی 
که از مح��ل و موقعیت خود و س��پر مقابل داش��ت س��ه تیر پیاپی به س��وی 
هدف س��پر، رها می کرد. اگر صدا بر می خواس��ت معلوم بود ک��ه تیر به هدف 
خورده و گرنه به خطا رفته اس��ت. در واقع عبارت تی��ری در تاریکی رها کردن 

 که بعده��ا ب��ه صورت ماخوذ از این نوع مس��ابقه تیراندازی اعراب اس��ت 
ضرب المثل 
درآمده است.

دختر دانش آموز، صورتی زشت داشت.
دندان هایی نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره ای تیره...

روز اولی که به مدرسه ما آمد، هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند.
نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولداری بود که مورد توجه همه قرار داشت...

او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایس��تاد و از او پرسید: میدونی زشت ترین 
دختر این کالسی؟!

یک دفعه کالس از خنده ترکید...
بعضی ها هم اغراق آمیزتر می خندیدند. اما تازه وارد با نگاهی مملو از مهربانی 
 و عش��ق در جوابش جمله ای گفت که موجب ش��د در همان روز اول، احترام 

ویژه ای در میان همه و از جمله من پیدا کند:
اما کاترینای عزیزم، بر عکس من تو بسیار زیبا و جذاب هستی...

او با همین یک جمله نش��ان داد که قابل اطمینان ترین فردی اس��ت که می 
 توان به او اعتماد کرد و لذا کار به جایی رس��ید که برای اردوی آخر هفته همه 

می خواستند با او هم گروه باشند...
او برای هر کسی نام مناسبی انتخاب کرده بود:

به یکی می گفت چش��م عس��لی و به یکی از دبیران، لقب خوش اخالق ترین 
معلم دنیا و به مستخدم مدرسه هم محبوب ترین یاور دانش آموزان را داده بود.

 ویژگی برجس��ته او در تعری��ف و تمجید های��ش از دیگران بود ک��ه واقعا به 
حرف هایش ایمان داشت و دقیقا به جنبه های مثبت فرد اشاره می کرد.

مثال به من می گفت بزرگ ترین نویسنده دنیا و به خواهرم می گفت بهترین 
آشپز دنیا! و حق هم داشت...

آشپزی خواهرم حرف نداش��ت و من از این تعجب کرده بودم که او توی هفته 
اول چگونه این را فهمیده بود؟!

 س��ال ها بعد وقتی او به عنوان ش��هردار ش��هر کوچک ما انتخاب ش��ده بود 
به دیدنش رفتم و بدون توجه به صورت ظاهری اش احساس کردم شدیدا به 

او عالقه مندم...!
 5 س��ال پیش وقتی برای خواس��تگاری اش رفتم ، دلیل عالقه ام را جذابیت 
سحر آمیزش می دانستم و او با همان سادگی و وقار همیشگی اش گفت: برای 

دیدن جذابیت یک چیز، باید قبل از آن جذاب بود!
در حال حاضر من از او یک دختر سه ساله دارم . دخترم بسیار زیبا ست و همه 
از زیبایی صورتش در حیرتند. روزی مادرم از همسرم سوال کرد که راز زیبایی 

دخترمان در چیست؟!
همس��رم ج�واب داد: م�ن زیبایی چهره دخترم را مدیون خان��واده پدری او 

هستم...!
و مادرم روز بعد نیمی از دارایی خانواده را به ما بخشید...

در هر کار و هر حال؛
کار، تفریح ، رانندگی، آموختن، مطالعه، آشپزی، 
 نظافت ، خ��وردن و آش��امیدن، عش��ق ورزی، 
حرف زدن، س��کوت، تفکر، ارتباط ب��ا همنوع، 

نیایش و ...
زندگی فقط در رسیدن به هدف خالصه نشده؛

ما به اشتباه این گونه می اندیشیم:
درسم تمام شود راحت شوم.

غذایم را بپزم راحت شوم.
اتاقم را تمیز کنم راحت شوم.
باالخره رسیدم... راحت شدم.

اوه چه پروژه ای... تمام شود راحت شوم.
تمام شود که چه شود؟

مادامی که زنده هستیم و زندگی می کنم هیچ 
فعالیتی تمام شدنی نیس��ت بلکه آغاز 

فعالیتی دیگر است...
پس چ����ه بهتر که 

در حی���ن انج��ام 
ه�������ر  دادن 
کاری ل������ذت 
ب��ردن را فراموش 
نکنی��م ن��ه مانند 
 یک رب��اط فقط به 

انجام دادن بپردازیم، به تمام شدن و فارغ شدن...
 حتی هنگامی که دس��ت ها را می ش��وییم نیز 

می توانیم با لذت این کار را انجام دهیم.
یک بار امتحان کنید.

آب چه زیبا آرام پوس��ت دس��ت تان را نوازش 
می کند.

به آب نگاه کنید و لذت ببرید.
 و آنجاس��ت که احس��اس خوب زندگی کم کم 

به سراغ تان می آید...
لذت باعث قدرتمند ش���دن می ش��ود به طرز 
 ب��اور نکردنی باعث ب��اال رفتن اعتم��اد به نفس 

می شود...

تا می توانی هم��ه کارها و فعالیت ه��ا را با لذت 
همراه ک��ن... حتی نفس کش��یدن که کم ترین 

فعالیت توست...
 داس��تان جالبی وج��ود دارد درب��اره مردی که 
به سرعت و چهار نعل با اس��بش می تاخت. این 
طور به نظر می رس��ید که جای بس��یار مهمی 

می رفت. 
مردی که کنار جاده ایس��تاده بود، فریاد زد کجا 

می روی؟
 م����رد اس��ب س��وار ج��واب داد: نم��ی دان��م

از اسب بپرس.
ای��ن داس��تان زندگ��ی 
خیلی از مردم اس��ت آن 
ها س��وار بر اس��ب 
هایش��ان  ع��ادت 
م��ی تازن��د، ب��دون 
نن��د کج��ا  بدا  اینک��ه 
 م���ی رون�����د. وق�����ت آن 
رس���یده اس���ت ک��ه کنت���رل 
افس���ار را ب��ه دس���ت بگیری���د و 
زندگ��ی ت��ان را در مس��یر رس��یدن 
 ب��ه جای��ی ق��رار دهی��د ک��ه واقع��ا 

می خواهید به آنجا برسید. 

تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

بر امید دانه ای افتاده ام در دام دوست
سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست
بس نگویم شمه ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست
گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست
میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست
حافظ اندر درد او می سوز و بی درمان بساز
زان که درمانی ندارد درد بی آرام دوست

***
حالی�ا مصلحت وق��ت در آن می ب�ی�نم
که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم

جام می گیرم و از اهل ریا دور ش�وم
یعنی از اهل جهان پاکدلی بگزینم
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم
تا حریفان دغا را به جهان کم بینم

سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو
گر دهد دست که دامن ز جهان درچین���م

بس که در خرقه آلوده زدم الف صالح
شرمسار از رخ ساق�ی و می رنگینم...

ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن جذابیت   

هر آهنگی رو گوش نکنید. 
حالم بده، حالم بده، حالت��و بد میکنه. واژه های منفی 
اس��تفاده نکنید. نگو دس��تت درد نکت��ه بگو زحمت 

کشیدی. نگو خسته نباشی بگو خدا قوت. 
نگو غم آخرت باشه بگو ان شا ا... بقای عمر شما. 

نگو خدا بد نده بگو سالمت باشی، خدا شفات بده. 
نگو تاپ تاپ عباس��ی، خدا منو نندازی. بگو تاپ تاپ 
عباسی، چقدر خدا تو نازی. نگو ما که شانسی نداریم 
بگو ان شا ا... خدا کمکم میکنه. ضمیر ناخودآگاه فقط 

واژه ها رو میشناسه. موج مثبت بده. 
یکی از قوانین جذب اینه که ه��ر وقت می خوای فکر 
مثبت کنی فکر منفی مقابله و مخالف��ت می کنه. تو 
هم با فکر منفی مخالفت کن تا همه افکارت و رفتارت 

مثبت بشه. 
یادمون نره » لئن شکرتم ال زیدنکم «

سرنوشت= آنچه در سرنوشته شده، فکرتو عوض کن 

زندگیت عوض می شه. 
وقتی شما یک واژه رو چندین بار تکرار می کنی، فکرت 
در همان جهت رشد می کند. فکر باور را تولید می کند 

و باور حول امر را موجب می شود. 
 وقتی میگی بدبخت��م، فکرت تمام بدبخت��ی را برات 
به ارمغان میاره و این تبدیل به باور میشه که تو بدبختی 

و در واقعیت هم انسان خوشبختی نخواهی بود.

برای رسیدن به قله موفقیت می بایست در زندگی سه 
کلمه را فراموش کرد: 

نمی تونم، نمی دونم، نمیشه... 
توانایی هر کاری رو که بخوای خدا بهت میده. 

دانایی هر چیزی رو که بخوای می تونی کسب کنی. 
انجام هر کاری رو که بخوای خدا برات ممکن میکنه.

پس می تونی، می دونی و میشه... 
 - وقتی ش��ما یک پرتقال را تحت فش��ار ق��رار دهید، 
آب پرتقال به دس��ت می آورید نه چی��زی دیگر چون 
این چیزی اس��ت ک��ه در درونش هس��ت. همین اصل 
برای ش��ما هم صدق می کند. وقتی کسی شما را تحت 
فش��ار قرار دهد آنچه که بی��رون می آی��د عصبانیت، 
 نفرت، تندی، تنش، افس��ردگی، خشم چیزی است که 

در درون شماست. 
 اگر آنچه در درون دارید را دوس��ت نداری��د، می توانید 

با تغییر افکارتان آن را عوض کنید. 

پروفسور حسابی می فرمودند: من از این دنیا فقط اینو 
دریافتم که... 

اونی که بیشتر می گفت: نمی دونم، بیشتر می دونست!
اونی که قوی تر بود، کمتر زور می گفت!

 اونی ک��ه راحت تر م��ی گفت اش��تباه ک��ردم، اعتماد 
به نفسش باالتر بود! اونی که صداش آروم تر بود، حرفاش 
با نفوذتر بود! اونی که بیش��تر طنز می گفت، به زندگی 

جدی تر نگاه می کرد! 

بیشتر مردم فکر می کنند در تابستان زمین به خورشید 
 نزدیک تر اس��ت و از این رو علت گرم و سرد شدن هوا 
در طول سال را به دور و نزدیک شدن زمین از خورشید 

نسبت می دهند.
این فرض می توانس��ت وقتی صحیح باشد که در فصل 
تابس��تان تمام قاره های زمین تابس��تان را تجربه کند. 
می دانید که وقتی م��ا در ایران که در نیم کره  ش��مالی 
 زمین ساکن هستیم فصل تابستان را سپری می کنیم، 
مردم نیم کره  جنوبی زمین مثل س��اکنان کش��ورهای 
اس��ترالیا و برزیل و آفریقای جنوبی، فصل زمس��تان را 
تجربه می کنند و برعکس وقتی زمستان به ایران می رسد 
آن ها طعم گرمای تابستان را می چشند. بنابراین وقتی 
 این پرسش را مطرح می کنیم که » آیا در تابستان زمین 
به خورش��ید نزدیک تر اس��ت؟« باید مش��خص کنیم 

منظورمان تابستان نیم کره  شمالی است یا جنوبی!
 عل��ت پیدایش فصول ب��ر می گردد به انح��راف محور 

قطبین زمین از راس��تای قائم که ح��دود 5/۲۳ درجه 
است. نکته  جالب این جا است که در حال حاضر زمین 
 در تابس��تان های نیم کره  ش��مالی از خورشید دورتر و 
در زمستان  های نیم کره  شمالی به خورشید نزدیک تر 
است!!! به عبارت دیگر شاید صحیح تر باشد که بگوییم 
در روزگار ما، وقتی نوبت تابستان نیم کره  جنوبی زمین 
می رس��د، زمین به خورش��ید نزدیک تر می شود. مثال 
)سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی( زمین در روز ۱5 تیر 
به دورترین فاصله از خورش��ید رس��ید و در این حالت 
۱5۲۰۹۲۴۲5 کیلومت��ر از خورش��ید فاصل��ه گرفت. 
در حالی ک��ه در ۱۳ دی همین س��ال در نزدیک ترین 
فاصله از خورشید قرار گرفت و در این زمان فاصله اش 
 ب��ه ۱۴۷۰۹۸۱۶۱ کیلومت��ری از خورش��ید رس��ید. 
پس می بینی��د آن چه باع��ث تفاوت فصول می ش��ود 

ارتباطی با دوری و نزدیکی از خورشید ندارد.
ادامه دارد...

زیبا و خواندنی آیا در تابستان زمین به خورشید نزدیک تر است؟

تالش کردنبهلول و مرد شیاد

کاریکاتور ) بدون شرح (



15 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1814   یکشنبه 9 اسفند 1394  19 جمادی االول 1437

اخبار اخبار کوتاه 

رييس مركز اطالع رسانی پليس استان اصفهان از كشف40 كيلوگرم ترياك 
و دستگيري دو سوداگر مرگ در جاده شهرضا خبر داد.

سرهنگ غالمرضا شهرياری اظهار كرد: ماموران ايست بازرسی شهيد امامی 
شهرستان شهرضا هنگام كنترل خودروهای عبوری به يك كاميون بادسان 

مشكوك شدند و آن را متوقف كردند. 
وی افزود: در بازرسی از اين خودرو، مقدار40 كيلوگرم ترياك كه در اتاق بار 
كاميون جاساز شده بود، كشف شد. رييس مركز اطالع رسانی پليس استان 
اصفهان تصريح كرد: در اين زمينه، دو نفر دستگير و همراه پرونده برای سير 

مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده شدند. 
شــهرياری خاطرنشــان كرد: نيروی انتظامی با قاچاقچيان مواد مخدر و 

سوداگران مرگ مبارزه خواهد كرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان از كشف دپوی محموله بزرگ پتوی خارجی 
قاچاق به ارزش چهار ميليارد ريال توسط كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق 

كاال و ارز پليس آگاهي اصفهان خبر داد.
 سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: در پی كسب خبری مبني بر دپوی محموله 
 بزرگ پتوی خارجــی قاچاق در يكي از مناطق شــهر اصفهــان، موضوع 
در دستور كار ويژه كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت. وی افزود: كارآگاهان، پس از 
انجام تحقيقات و كسب اطمينان از درستي موضوع با هماهنگي مقام قضايي 
از محل مذكور بازديد كردند؛ در اين عمليــات، محموله بزرگي از پتوهاي 
خارجي قاچاق كه همگي آنها فاقد مــدارك معتبر گمركي بودند به ارزش 
چهار ميليارد ريال كشف و توقيف شــد. فرمانده انتظامی استان اصفهان، 
از دستگيری يك نفر در اين رابطه خبر داد و تصريح كرد: همچنين در اين 
انبار يك دستگاه كاميون ايسوزو قرار داشت كه پس از استعالم هاي انجام 
شده، مشخص شد اين خودرو به علت فك پالك تحت تعقيب پليس راهور 
ناجا است، بنابراين ماموران آن را توقيف و به يگان انتظامي منتقل كردند. 
آقاخانی با بيان اينكه تحقيقات بر روی اين پرونــده همچنان ادامه دارد، 
گفت: متهم پس از تشكيل پرونده به اداره تعزيرات تحويل و محموله كشف 

شده نيز به اداره اموال تمليكی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار استان اصفهان از پلمپ يك كارگاه توليد 
چيپس غيربهداشتی و دستگيری يك نفر خبر داد. 

سرهنگ علی صادقی اظهار كرد: ماموران پليس امنيت عمومی شهرستان 
برخوار پس از دريافت خبری مبنی بر توليد چيپس غير بهداشتی در يك 
كارگاه برای بررســی موضوع وارد عمل شــدند. وی افزود: ماموران پس 
از هماهنگی با مقام قضايی به محل موردنظر اعزام شــدند و در بازرســی 
از محل، تعداد250 كارتن شــامل 25 بســته130 گرمــی چيپس آماده 
عرضه به بازار و300 كيلوگرم چيپس ســرخ شده آماده بسته بندی كشف 
شــد. فرمانده انتظامی شهرستان برخوار اســتان اصفهان تصريح كرد: در 
مجموع يك تن و 112 كيلوگرم چيپس غير بهداشــتی كشــف و يك نفر 
دستگير شد. صادقی همچنين از كشــف 42 عدد گونی50 كيلويی سيب 
زمينی فاسد شــده در اين كارگاه خبر داد و تصريح كرد: در اين خصوص 
 پرونده تشكيل و متهم برای ســير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل 
داده شد. وی خطاب به شهروندان گفت: هنگام خريد محصوالت خوراكي 
به برند و تاريخ مصرف آن توجه داشته باشيد و در صورت مشاهده هرگونه 
موارد مشــكوك، موضوع را از طريق شــماره تلفن110 با پليس در ميان 

بگذاريد.

فرمانده انتظامی شهرستان كاشان از كشف40 كيلوگرم ترياك كه به طرز 
ماهرانه ای در كابين يك دستگاه تريلر كشنده جاساز شده بود، خبر داد.

سرهنگ مهدي پورغالمحسين گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان كاشان هنگام كنترل و نظارت بر تردد خودروها در محور نطنز - 

كاشان به يك تريلر كشنده مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.
وی با بيان اينكه تريلر، حامل بار قانونی سويا بود، افزود: در بازرسی از اين 
كاميون، مقدار40 كيلوگرم ترياك در كابين خودرو كشــف شد. فرمانده 
انتظامي شهرستان كاشان تصريح كرد: راننده خودرو دستگير و برای سير 
مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده شد. پورغالمحسين با تاكيد بر 
مبارزه قاطع پليس با سوداگران مرگ، خاطرنشان كرد: برخورد با عامالن و 
توزيع كنندگان مواد مخدر به طور ويژه در دستور كار كاركنان پليس قرار 

داشته و با هرگونه عمل مجرمانه به شدت برخورد خواهد شد.

معاون سازمان اتوبوس رانی اصفهان با اشــاره به جزييات آتش سوزی يك 
دســتگاه اتوبوس در اصفهان گفت: در خيابان جی يك دســتگاه اتوبوس 
آتش گرفت. محمد كاظمی طبا با اشــاره به اين آتش سوزی اظهار داشت: 
اين اتفاق بايد توسط كارشناس ارزيابی شود، اما به نظر می رسد كه مشكل 
آن، نقص برقی بوده است. در واقع راننده سعی كرده با كپسول آتش نشانی 
اقدام به خاموش كردن آن كند اما متاسفانه اين موضوع كافی نبوده است. 
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای خاموش كردن آتش آن افزود: 
ماموران آتش نشانی پس از اطالع سريع به محل رسيده و آتش را خاموش 
كردند. معاون ســازمان اتوبوس رانی اصفهان بيان كرد: خوشــبختانه در 
 حال حاضر برای راننده اتفاق خاصی نيفتاده و به عابران پياده نيز آســيبی 
نرسانده اســت. وی گفت: اتوبوس در حركت و خالی بوده كه راننده دود را 
می بيند، اما كپسول جوابگو نبوده، اين اتوبوس كه سال گذشته خريداری 

شد ساخت شركت زرين خودرو بوده است.

در جاده شهرضا؛

کشف 40 کیلوگرم تریاک
 از یک کامیون بادسان 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 توقیف محموله پتوی قاچاق 
به ارزش چهار میلیارد ریال 

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار استان اصفهان:

 کشف بیش از یک تن 
چیپس غیربهداشتی در برخوار 

فرمانده انتظامي شهرستان کاشان استان اصفهان:

تریلر حامل سویا، بار تریاک داشت

آتش گرفتن اتوبوس شهری در اصفهان

رازی در سينه داشتند و ســعی می كردند با مصرف 
مواد آن را فراموش كنند. مادر اســير افيون شده بود 
و می دانســت اگر راز قتل را فاش كنــد ديگر از مواد 

خبری نيست.
 بــه هميــن خاطر مهر ســكوت بــه دهــان زد، اما 
 در ششــمين روز بهمن، شــك مغــازه داران محل 
 به ارتباط زن همســايه با پسر جوان ســرنخ ماجرا را 
به پليس مشهد داد. پسر 25 ساله همراه زن همسايه 
به طرف خانه می رفتند كه مغــازه داران به رفتار های 
غيرطبيعی و با هم بودن اين دو نفر مشــكوك شده و 

موضوع را با پليس درميان می گذارند.
ماموران اين دو نفر را دســتگير كرده و در جلســات 
بازجويــی دريافتند كــه دو متهم چيــزی را پنهان 

می كنند.
بررسی های محلی نشان داد اين زن دختر خردسالی 
داشته كه به طرز مرموزی ناپديد شده است. تحقيقات 
برای شناسايی سرنوشت دخترك آغاز شد تا اين كه 
 ماموران با اعترافــات مادر از دفن كودك دو ســاله 

در بيرون از شهر با خبر شدند.
پس از تحقيقات و دريافت اطالع از محل دفن كودك 
با دستور قاضی حسينی، بازپرس جنايی مشهد جسد 

دختر بچه به پزشكی قانونی منتقل شد.
اما پزشــكان نظر دادند كه دختر بچه بر اثر انســداد 
مجاری تنفسی جان باخته و به اين ترتيب يك پرونده 

جنايی روی ميز قاضی ويژه قتل عمد گشوده شد.
در ادامه تحقيقات مشخص شــد كه زن جوان، مادر 
كودك خردســال بوده است. زن 23 ســاله در ابتدا 

عنوان  كرد وقتی به منزل بازگشــتم ديدم شالی دور 
گردن دخترم پيچيده شده و او فوت كرده است.

او اضافه كرد: دخترم نوزاد بود كه همســرم به جرم 
حمل و فروش مواد مخــدر به زندان افتــاد. من در 
 آن زمــان خيلی تنها بــودم ولی مشــكل اصلی من 
زندانی بودن همسرم نبود، بلكه اعتياد به مواد مخدر 
من را اســير خود كرده بود و باعث می شد كه نتوانم 

مادر خوبی باشم.
 در آن مدت بــود كه با پســر همســايه كه خودش 
از مصرف كنندگان مواد مخدر اســت، آشــنا شدم. 
 تحقيقات نشــان داد، زن 23 ســاله پســر جوان را 
به خانه اش راه مــی داد و با او به مصــرف موادمخدر 
می نشســت. او می دانســت كه نبايد جلوی چشــم 
 فرزندش اين  كار را انجام دهد ولی ديگر نمی توانست 
با نيروی غريزی كه او را به ســمت مواد می كشــيد 
 مقاومــت كند. پســر را بــه خانــه راه مــی داد و از 
مواد مخدری كه او همراه خود داشت، مصرف می كرد. 
بعضی اوقات هم پســر برايش مواد تهيــه می كرد و 
اين گونه شده بودند دوست و همدرد يكديگر و حدود 
دوســال به همين روال گذشــت. زن جــوان درباره 
 روز حادثه گفت: آن روز پســر همسايه طبق معمول 
به خانه ام آمد و با هم نشســته بوديم و داشتيم مواد 
می كشيديم كه دخترم گريه كرد. ناگهان پسر جوان 
 عصبانی شــد و به من گفت: خيلی دخترت را لوس 
كرده ای. بعد هم به سمت دخترم رفت و به او سيلی 
زد و او را برد به اتاق ديگــر. دختر بچه ديگر صدايش 
هم درنيامد و ساكت و آرام ماند. مادر بی خيال از همه 

عالم، فكر می كرد كه دخترش خوابيده است.
مواد می كشــيد و حتی لحظه ای هم به كودكش فكر 
نمی كرد. مادر در خيال خــوش خود غوطه ور بود كه 
پسر همسايه نگران كودك شد و به مادرش گفت كه 
به او سر بزند و ببيند در چه حالی است. زن وقتی وارد 

اتاق شد با صورت كبود دخترك روبرو شد.
زن جوان با ترس و لرز فراوان جسد فرزند بی گناهش 
را سه روز در خانه نگه داشــت و بعد از آن هم با پسر 
جوان تماس گرفت و از او خواســت كه حداقل بيايد 
 و دخترش را دفن كند. پسر 25 ســاله كه راز خود را 
فاش شــده می ديد در بازجويی ها گفــت: زمانی كه 
دختربچه گريه كرد خواســتم به هر ترتيبی كه شده 
او را ساكت كنم، برای همين اول سيلی به او زدم ولی 
وقتی ديدم صدای گريه اش بلندتر شــد، با يك شال، 

محكم دور دهانش را بستم و او را در اتاق رها كردم.
بعد از نيم ساعت خودم نگرانش شــدم و به مادرش 

گفتم كه سراغش برود ولی ديگر خيلی دير شده بود.
وی همچنين ادامــه داد: بعد از ســه روز همراه مادر 
 كودك به بيرون شــهر رفتيــم تا او را دفــن كنيم و 
به هنگام برگشتن از محل دفن، مغازه داران محل به ما 
مشكوك شدند و به پليس اطالع دادند. ما هم در مدت 

كوتاهی دستگير شديم.
متهمان همراه بازپرس حسينی به محل جنايت رفتند 
كه در آنجا به تشريح روز حادثه پرداختند و نحوه قتل 
و دفن جسد را تشريح كردند. پس از تكميل تحقيقات، 
دو متهم به زندان منتقل شــدند تا پرونده شان برای 

محاكمه به دادگاه ارسال شود.

کودک 2 ساله قربانی اعتیاد مادر شد

ابالغ وقت رسیدگی
12/172 در خصوص پرونده کالســه 941522 خواهان محسن عباسی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رامین عباســیان تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/1/31 ســاعت 8/30صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای 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:34383 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

12/173 شماره ابالغیه:9410100354505610 شماره پرونده:9209980362601601 شماره 
بایگانی شــعبه:921355 نظر به اینکه شاکی خانم فاطمه اســماعیلی شکایتی علیه 
آقای علیرضا ضیغمی فرزند ابراهیم دائــر بر ممانعت از حق در دادگاههای عمومی 
شهرســتان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو 
شــهر اصفهان)119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شــهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 222 ارجاع و 
به کالسه بایگانی 921355ک119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/2/1 ساعت 
ده و نیم صبح تعیین شــده اســت و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به 
استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاد خواهد نمود.م الف:34429 شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)119 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

12/174 در خصوص پرونده کالسه 1978/94 خواهان سعید خیرالهی حسین آبادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد طاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/2/1 ســاعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:34393 شعبه 6 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/175 در خصوص پرونده کالسه 1979/94 خواهان سعید خیرالهی حسین آبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباســعلی اســکندری تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخه 95/2/1 ســاعت 9:30 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:34392 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/176 در خصوص پرونده کالســه 941493-2066/94 خواهان سید حسن موسوی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت ابراهیــم امینی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/2/4 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر 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 شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.م الف:34371 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/179 شماره دادنامه:9409970350701894 شماره پرونده:9409980350700546 شماره 
بایگانی شعبه:940614 خواهان: آقای حسین شکاری فرزند فتح ا... به نشانی اصفهان 
– خیابان هاتف – حدفاصل آتش نشــانی و بانک مســکن – فروشگاه لوازم خانگی 
نجاران –کدپستی 8155634761 خوانده: آقای سعید شمسی فرزند حسن به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- 
مطالبه خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست حسین 
شکاری به طرفیت سعید شمس مبنی بر مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال از وجه یک 
برگ چک به شــماره 415928 به تاریخ 93/5/30 بانک ملی ایران و مطالبه خســارات 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده – تصویر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دســت دارنده نشــان اشتغال ذمه 
صادرکننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و یا دفاعی نکرده 
ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 3 قانون صدور 
چک و مواد 198و519و502و515و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 3/775/000 ریال بابت 
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 شد 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 قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:33559 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/180 شماره دادنامه:9409970350701465 شماره پرونده:9409980350700295 شماره 
بایگانی شعبه:940341 خواهان: پســت بانک اصفهان به مدیریت آقای بهزاد امیریان 
با نمایندگی خانم فرشــته رضاعلی فرزند اســدا... به نشــانی اصفهان – محتشم 
کاشانی – نبش بن.بســت کیوان – پست بانک اصفهان – کدپســتی 8175889441 
خوانده: آقــای مهدی محمدزاده محمدآبــادی فرزند محمدکریم به نشــانی مجهول 
المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت دادرســی گردشــکار: دادگاه پس از بررســی محتویات پرونده به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در مورد خواسته پست بانک اصفهان به 
طرفیت مهدی محمدزاده محمدآبادی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بخشی 
از وجه چک شماره 01136331-93/10/14 پست بانک و مطالبه خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و عدم 
ارائه دلیل بر برائت ذمه از سوی خوانده و نظر به اینکه بقای چک در ید دارنده نشان 
اشتغال ذمه صادرکننده آن است خواســته خواهان ثابت تشخیص داده می شود و 
به استناد ماده 3 قانون صدور چک و مواد 502و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال اصل خواسته - خسارت تاخیر تادیه 
این مبلغ از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص 
تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمی بانک مرکزی محاسبه شــود پرداخت 955/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد این رای ظرف بیست روز از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و با انقضای این مهلت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:33560 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رای 
12/181 کالســه پرونده:94-637 شــماره دادنامه:800-94/10/29 مرجع رســیدگی: 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علیرضا دهقانی نشانی اصفهان – 
خ.عبدالرزاق – کوچه مسجد نو – سرای شیشه گری – حیاط دوم خوانده: غالمحسین 
ده پرور نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی علیرضا دهقانی به طرفیت غالمحســین ده 
پرور به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره فیش واریزی به موجب 
حواله شــماره 4867 عهده بانک ملت به انضمام خســارت تاخیر تادیه و خسارات 
دادرسی به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده استماع 
اظهارات خواهان و مالحظه حواله شــماره 4867 در اختیار خواهــان مبنی بر واریز 
مبلغ بیست میلیون ریال به حساب خوانده و اینکه خوانده با وصف مجهول المکان و 
نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین 
شورا دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و مســتندا به ماده 265 قانون مدنی و مواد 
198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 275/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/8/23 لغایت 
زمان وصول خواســته در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس مدت 20 
 روز قابل تجدیدنظرخواهــی در محاکم حقوقی اصفهان خواهد بــود.م الف:33479 

شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/182 کالســه پرونده:94-1019 شــماره دادنامه:1712-94/10/30 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان خواهان: فرزان آقابزرگی نشانی اصفهان 
 – خ.کاوه – پل جابرانصــاری – خ.ابوریحــان بیرونی – نبش میــدان برازنده وکیل: 
آقای مجتبی نوروزی نشــانی اصفهان – چهارباغ عباســی – جنب سینما خانواده 
 – پاســاژ میهن خوانده: سجاد اشــراقی ورنامخواســتی نشــانی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه سفته و فاکتور گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی فرزان آقابزرگــی با وکالت آقای مجتبی نوروزی به طرفیت ســجاد اشــراقی 
ورنامخواســتی به خواســته مطالبه مبلغ 41/400/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به 
 فتوکپی مصدق 7 فقره سفته مدرکیه به شــماره خزانه داری کل 155622و155621و

155614و155617و155620و155618و155619 به مبلغ 3/500/000 تومان و اینکه خوانده 
با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب 
به خود هیگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلــی بر پرداخت دین و برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشــخیص داده مستندابه مواد 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 34/500 تومان هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارات تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ تقدیم دادخواست )94/6/23( 
در حق خواهان صادر و اعالمی می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظردر محاکم 
عمومی اصفهان می باشد و نسبت به مازاد مبلغ خواسته به دلیل عدم انطباق شماره 
فاکتور با موضوع فاکتور مطرح شده در دادخواست به استناد ماده 197 ق.ا.د.م حکم 
به رد دعوای خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.م الف:33481 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
12/183 در خصــوص پرونــده کالســه 2100/94 خواهــان غالمحســین جبارزارع 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســام کمیلی پور تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/2/4 ســاعت 9/30صبح تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر 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:34355 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/184 در خصوص پرونده کالسه 941580 خواهان آقای ابوالقاسم کریمی با وکالت 
آقای محمدیان و عرب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک به طرفیت 
آقای محمدرضا توکلی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/2/5 ساعت 9صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:34401 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/185 در خصوص پرونده کالســه 1161/94 خواهان محمود باقری با وکالت آقای 
 ملکیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهران فرهادپور تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 95/2/5 ساعت 6عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:34356 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/186 در خصوص پرونده کالسه 2030/94 خواهان احسان صدری با وکالت حسین 
محمدیان و الهام خدارحمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه فاکتور فروش به طرفیت 
محمد برونی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/2/6 ساعت 11/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر 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:34372 

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

12/199 در خصوص پرونده کالســه 94/368ش4 خواهان احمد محمدیان نیسیانی 
فرزند علی اکبر به نشانی برزاوند – روســتای نیسیان – منزل شخصی درخواستی 
مبنی بر فک رهن پالک به طرفیت فریبرز رضاپور به نشــانی مجهول المکان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای شنبه 95/1/14 ســاعت 9/30صبح تعیین گردیده با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در جنب دادگستری اردستان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.م الف:935 شعبه چهارم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اردستان



 امام على عليه السالم:
شايسته ترين مردم كه مورد غبطه قرار گيرد، 
كســى اســت كه براى انجــام كار خير ســبقت 

مى گيرد.
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معرفى كتاب

ــت  ــن روحانى نژاد اس نقد « عرفان هاى صوفيانه »كتابى به قلم حس
ــارات  كه به نقد عرفان هاى صوفيانه مى پردازد. اين اثر به همت انتش
ــر  ــاپ و روانه بازار نش ــالمى» چ ــه اس ــگاه فرهنگ و انديش «پژوهش

شده است.
در اين كتاب كوشش شده است تا پاره اى از عقايد و انديشه هاى صوفيه، 
ــن حال، ميراث عظيم  ــى قرار گيرد و در عي منصفانه مورد نقد و بررس

عرفان ناب اسالمى، ناديده گرفته نشود.
ــت؛ فصل اول ماهيت  ــامان پيدا كرده اس  اثر حاضر در دوازده فصل س
ــبت تصوف و عرفان و انديشه  ــتقاق واژه صوفى و نس تصوف و وجه اش

عرفانى شيعه است.
ــمه تصوف و تبار دينى صوفيان و منابع خارجى   در فصل دوم، سرچش
اثرگذار بر اين پديده نقد و بررسى شده است. در فصل سوم، تاريخچه و 
علل ظهور صوفيه مورد بحث قرار گرفته است. در فصل چهارم درباره 
ــر گرايش به رهبانيت  موضع گيرى پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) در براب

گفت و گو شده است. 
ــيعه و  فصل پنجم به ديدگاه هاى مخالفان و موافقان صوفيه، اعم از ش
ــف و شهود صوفيان را بررسى  سنى مى پردازد. فصل ششم ادعاى كش
كرده و از تجارب دينى و عرفانى سخن گفته است. در فصل هفتم درباره 
ــهودى و حلول و اتحاد  توحيد، فنا و فرق بين فناى وجودى و فناى ش

بحث شده است.

 فصل هشتم شطحيات صوفيه را از ديدگاه عده اى از علما و انديشمندان 
ــات صوفيه  ــات و دفاعي ــم توجيه ــت. در فصل نه ــى كرده اس بررس
ــت. فصل دهم نيز  امامت و واليت را از ديدگاه  ــطحيات آمده اس از ش
ــنده  ــت. در فصل يازدهم نويس صوفيه مورد بحث و نقد قرار  داده اس
به مفهوم اباحى گرى مى پردازد. فصل دوازدهم به مسلك اهل حق كه 
مدعى عرفان است و در زير صوفيه مى گنجد و با تاكيد بر مكتب نورعلى 

الهى اختصاص دارد، مى پردازد.

نقد عرفان هاى 
صوفيانه 

 

آشپزى

گوناگون

    

تارت گوجه و كدو يك غذاى رژيمى خوشمزه است  كه كدو سبز جزو دسته 
خوراكى هاى رژيمى محسوب مى شود.

ــوپخورى، پياز 1 عدد، پنير پارمزان  ــق س مواد الزم: روغن زيتون 2 قاش

ــى 1عدد، تخم مرغ 1عدد،  150گرم، خمير هزارال 400 گرم، گوجه فرنگ
زيتون10عدد، آرد به ميزان الزم، نمك به ميزان الزم، فلفل سياه به ميزان 

الزم، آبليمو 3 قاشق غذاخورى، كدو سبز نيم كيلو.
طرز تهيه: 

ــاى450 فارنهايت  ــر را با دم ــه كنيد. ف ــر هزارال تهي ــدا مقدارى خمي ابت
ــى بيندازيد. ــر كاغذ روغن ــينى ف ــانتيگراد گرم كنيد و روى س يا230 س

ــته و به صورت خيلى نازك ورقه ورقه كنيد و آن را به مدت 2  كدو را شس
ــرار داده و درون ظرف  ــاعت داخل آبليمو و مقدارى نمك و فلفل ق تا 4 س
ــل تابه داغ كرده و  ــته داخل يخچال قرار دهيد. روغن زيتون را داخ در بس
كدو ها را داخل آن سرخ كنيد كدو را بعد از سرخ كردن از تابه خارج كنيد. 
پياز را به صورت ريز خرد كرده و آن را  درون روغن كدوسبز يا روغن جداگانه 
به خوبى سرخ كنيد  به آن مقدارى نمك، فلفل و در نهايت كدو اضافه كنيد. 
ــده باز كنيد و آن را به روى  خمير هزارال را روى تخته كار كه آرد پاشى ش
ــوراخ كنيد. پنير را  ــوراخ س ــال داده و با چنگال آن را س كاغذ روغنى انتق
ــش كنيد ولى  ــواد را روى پنير پخ ــد و م ــر بريزي ــده زده و روى خمي رن

چند سانتى از اطراف را خالى كنيد.
ــواد قرار دهيد.  ــورت خيلى نازك برش زده و روى م گوجه فرنگى را به ص
تخم مرغ را داخل ظرفى بشكنيد و كامال هم زده و آن را روى تارت بريزيد.

ــط فر به  ــد. تارت را در طبقه وس ــمت تو تا بزني خمير كناره تارت را به س
مدت40 تا50 دقيقه بپزيد و بعد از پخت روى آن زيتون خرد شده بريزيد.

ــتين تمدن ها  ــرى نخس ــكل گي ــان هاى قديم و ش ــاخت پل به زم س
ــان دورود نام  ــا بين النهرين يا مي ــان رودان » ( ميان رودان ي مانند« مي
ــاى گرفته   ــه و فرات ج ــان دو رود دجل ــى كه مي ــه اى جغرافياي منطق

است.
 بيشتر سطح اين منطقه در كشور عراق امروزى است و در گذشته مدتى 

بخشى از سرزمين كهن ايران باستان بوده  است )  باز مى گردد.
ــد، اما پل هاى  ــافت ها ساخته مى ش اولين پل ها براى كوتاه ترين مس

ــورها را به هم متصل مى كنند. انقالب در ساخت  امروزى شهرها و كش
ــتخراج  ــردد، هنگامى كه با اس ــى گ ــتان بازم ــه دوران رم باس پل ها ب

سنگ هاى كوه هاى آتشفشانى، پل هاى محكم ترى ساخته شد.
پل « اورسوند » در مرز ميان دانمارك و سوئد پلى ريلى و جاده اى است 

به طول 7 هزار و 854 متر كه كپنهاگ را به مالمو متصل مى كند.
پل « سفير » يكى از چندين پل مرزى ميان آمريكا و كاناداست. در حدود 
ــور از اين پل عبور مى كند و طول آن  25 درصد مبادالت تجارى دو كش

2 هزار و300 متر است.
ــوئيس است كه از راين  ــور » پلى ميان فرانسه، آلمان و س پل « سه كش
ــته و تنها براى عبور پياده رو و دوچرخه  مى گذرد و 248 متر طول داش

سواران است.
ــيده  پل « رنگين كمان » ميان مرز كانادا و آمريكا به طول440 متر كش
شده است. اين پل در سال 1941 افتتاح شد و وسايل نقليه و عابران پياده 

از آن عبور مى كنند.
پل جديد اروپا، بلغارستان و رومانى را به هم متصل مى كند. اين پل سال 

2013 افتتاح شد و يك هزار و 971 متر طول دارد.
پل « آبشار ويكتوريا » مرز ميان زامبيا و زيمباوه است و 198 متر طول 

دارد و در ارتفاع 128 مترى ساخته شده است.
ــفر » مرز جغرافيايى ميان اروپا و آسيا است كه قسمت آسيايى  پل « بس

استانبول را به بخش اروپايى اش متصل مى كند.

تارت گوجه و كدو 

باشكوه ترين پل هاى مرزى 
در دنيا

خانه دارى
تميز كردن منافذ خروج بخار اتو

ــد از مدتى  ــتفاده نكنيد، بع ــراى اتوى خود اس ــده ب اگر از آب تصفيه نش
ــوند  ــين مى ش ــا ته نش ــن مجراه ــود در آب در اي ــاى موج ــوب ه رس
ــكل   ــدد، اين مش ــما را مى بن ــوى ش ــار ات ــروج بخ ــاى خ ــوراخ ه و س
ــد، براى   ــما به وجود بياي ــراى اتوى ش ــم مى تواند ب در طوالنى مدت ه
ــول گفته   ــاج به محل ــاز كنيد، احتي ــا را ب ــن مجرا ه ــه بتوانيد اي اين ك
ــت. ــن خواهيد داش ــاك ك ــدادى گوش پ ــل و تع ــه قب ــده در مرحل ش
ــيله آن  ــد و مجرا ها را به وس ــته كني ــاك كن ها را به محلل آغش گوش پ

پاك سازى كنيد.
تميز كردن كف اتو با جوش شيرين

اگر مى خواهيد كف اتوى خود را مثل روز اول صاف و براق و صيقلى ببينيد، 
ــيرين و آب استفاده كنيد، به اين ترتيب كه  مى توانيد از تركيب جوش ش
به مقدار مساوى آب و جوش شيرين را با هم مخلوط مى كنيد تا به حالت 
خميرى در بيايد، سپس با استفاده از يك پارچه نرم خمير به دست آمده را 
به كف اتو بماليد، چند دقيقه صبر كنيد تا خمير كمى خشك شود، سپس 
با يك تكه پارچه تميز خمير را از روى سطح برداريد تا سطح صاف و صيقلى 

مورد نظرتان به دست بيايد.
استفاده از محلول آب مقطر و سركه در مخزن اتو

ــن كنيد مى توانيد  ــالمت فنى اتوى خود را تضمي براى اين كه بتوانيد س
هر چند وقت يك بار از محلول آب مقطر و سركه در مخزن اتو استفاده كنيد، 

البته بايد دقت كنيد وقتى اين محلول درون مخزن اتو وجود دارد نبايد لباس 
هاى خود را اتو كنيد بلكه بايدآنقدر اتو را روى  يك دستمال به درد نخور 

كشيد تا آب موجود در مخزن خالى و مجراهاى داخلى اتو شما پاك شود.

راهكارهايى براى تميز كردن اتو (2) 

دايى غفور - بوى پيراهن يوسف
ــر مزار فرزندش يوسف  ــكانس فريادهاى دايى غفور بر س س
ــينماى دفاع  ــران در س ــاى بازيگ ــان ترين اجراه از درخش
مقدس بود و توجه به همين تك صحنه براى اهداى سيمرغ 
به على نصيريان كفايت مى كرد، اما داوران با كج سليقگى اين 

نقش را ناديده گرفتند.
عباس خاكپور - آدم برفى

ــاكن تركيه  ــد عزيمت به آمريكا س عباس خاكپور كه به قص
ــخت و پيچيده و چندوجهى به شمار  شده است، كاراكتر س
ــى عبدى هم  ــن تجربه زن پوش ــش كه اولي مى آيد. اين نق
ــه اكبر عبدى  ــود جهش بلندى در كارنام ــوب مى ش محس
ــود هم اغواگر باشد، هم  ــود زيرا موفق مى ش ــاب مى ش حس
ــدى در فيلم  ــورت گريم پذير عب ــم درمانده. ص بيچاره و ه
ــم مى آيد. نقش به دليل حس بارز  ــديدا به چش آدم برفى ش
فرورفتن در بطن موجودى دو كاراكتر داراى برجستگى هاى 
ملموسى است كه هم هويت باختگى شخصى چون عباس را 
از طريق تمايل ويرانگرانه او به مهاجرت نشان مى دهد و هم 
ــى ايدئولوژيك از طريق  ــردى را در وجه تبعات چنين رويك
ــازد و  ــى نمايانگر مى س ــخصيت اصل ــاختن ش زن پوش س
به راستى كه اكبر عبدى در خلق شخصيت دوپاره شده عباس 
(در وجه حقيقى) و درنا (در وجه دروغين) توانايى هاى واالى 

خود و قدرت بى بديل بازيگريش را به رخ مى كشد.
ــوان پرهيز اين هنرمند  ــازى عبدى را مى ت نكته قابل تامل ب
ــون ناز و  ــارى يك زن همچ ــارى و گفت ــه هاى رفت از كليش

ــازل فيلم هاى  ــس تجربه هاى ن ــوه هاى غلوگون از جن عش
ــت حس هاى مورد نياز براى  ــيم درس ــبكه خانگى و ترس ش
پرورش نقش درنا برشمرد كه در پرتو افه هاى گويش درست 
ــتفاده از صداى نازك براى بازنمايى حقيقى اصوات يك  و اس
ــرتى صميمانه با دنيا شكلى ديدنى پيدا  زن و نيز رفتار معاش
كرده  است. عباس- درنا خاكپور با بازى تماشايى اكبر عبدى، 
نقش آفرينى به يادماندنى بود كه به دليل نمايش عمومى آدم 

برفى قبل از جشنواره از دست يابى به سيمرغ محروم ماند.
صدراعظم - جنگجوى پيروز

ــران،  فردوس كاويانى كه با ايفاى نقش در آثارى چون همس
سگ كشى، باران عشق و آژانس دوستى هنر خود را به منطقه 
ظهور رساند. در نقش صدراعظم مكار جنگجوى پيروز تصوير 
جديدى از خود به نمايش گذاشت و در صحنه هاى رويارويى 
ــاه (فاطمه گودرزى)  ــر ش با امينه (گوهر خيرانديش)، همس
ــاه (اكبر عبدى) چنان ديدنى حس هاى قدرت، تزوير و  و ش
كرنش را بازتاب داد كه هيات داورى فجر نامش را در فهرست 
كانديداهاى دريافت سيمرغ نقش مكمل مرد قرار داد. صحنه 
ــهر نيز به خوبى  ــا لباس مبدل زنانه در ش حضور صدراعظم ب

توانايى هاى كاويانى در تنظيم حسى و تكنيكى براى بازتاب 
ــر كردن تحميلى  ــى او در صحنه هايى چون مه حاالت روح
ــاه براى جلوگيرى از كنار رفتن پوشش  درخواست همسر ش
ــه اين نقش در  ــى دهد و بدين گون ــان م از روى بدنش را نش
ــگاه وااليى  ــران داراى جاي ــينماى اي تجربه هاى كميك س

شده است.
اميرعلى فرمان راد - اعتراض

ــت  ــوز هم بازتابى درس ــم اعتراض هن ــكانس ابتدايى فيل س
ــا نقش آفرينى  ــت كه ب ــى هاى داريوش ارجمند اس از تواناي
ــى (ع)، خود را به عنوان  در فيلم آدم برفى و مجموعه امام عل
ــانده بود و از اين رو  ــته به مخاطبان شناس هنرمندى برجس
ــردى و حس  ــاب معرفت، اخالق ف ــل بيانى او در بازت تسلس
ناموس پرستى كه ميترا حجار در آن مكانيسم تنظيم نور در 
صحنه و نيز موسيقى متن برجسته و همخوان با روند روايت 
ــان بخواهيم  ــته كه اگر اكنون از مخاطب دراماتيك اثر نشس

ــريح كنند بى شك به  ــكانس فيلم را تش ــته ترين س برجس
ــرادرش در ابتداى اثر  ــازه زن ب ــاى اميرعلى با جن صحبت ه
اشاره خواهند داشت. به واقع همان سكانس ابتدايى صحبت 
ــيمرغ  ــش به اندازه چندين س ــازه زن داداش اميرعلى با جن
مى ارزيد، اما داوران به اين حضور تماشايى بى اعتنايى كردند.

سروان قربانى - موميايى 3
ــناس  ــرت و البته وظيفه ش ــواس پ ــروان ح ايفاى نقش س
در كمدى موقعيت ناب و برجسته اى چون موميايى 3 باز هم 
ــت كه در هنرنمايى هاى از توانايى هاى بازيگرى پرده برداش

ــى و برونى براى  ــته اش به خوب از ظرفيت هاى درون گذش
ــن رو بازى  ــره گرفته بود و از اي ــال كاراكتر به پااليش و غرب
ــى كارآگاه گجتى و به  ــر حس ــان و اندام منطبق ب با نگاه، بي
ــكانس هاى رويارويى با مهتاب كرامتى و همراهى  ويژه در س
با رامبد جوان براى نفوذ به مخفى گاه ربايندگان موميايى به 
زيبايى و بسيار باورپذير توسط پرستويى اجرا شد و آن جديت 
ــض با ماهيت  ــتكار در انجام ماموريت كه به دليل تناق و پش
ــارى كاراكتر  ــاى رفت ــاخص ه صحنه، وجهى كميك به ش
ــتويى را به عنوان هنرمندى توانا در  ــيد، پرويز پرس مى بخش

ايفاى نقش هاى متنوع، جلوه گر ساخت. حالت هاى پرستويى 
به قدرى با اين موقعيت هجوگونه مماس بود كه نمى شد آن 
ــاز تنها يك  ــن نقش آفرينى ممت ــهم اي را نديد گرفت، اما س

كانديداتورى در نقش اول مرد بود.
محسن دربندى - اعتراض

ــورى  به  ــراض حض ــم اعت ــى فيل ــزان ابتداي ــه گلري صحن
ــرد  و آن  ــى ثبت ك ــدى فتح ــاد مه ــى از زنده ي ــاد ماندن ي
ــت   ــگام حرك ــى را هن ــدن فتح ــان ب ــه زب ــازى ك ــاى ب نم

از پشت برداشت كرد فصلى ماندگار در بازيگرى است.
فرحان - عروس آتش

ــى خود را  ــى كه بناى زندگ ــى مزاج جنوبى متعصب و آتش
ــه اى قرار  ــنت هاى اجدادى و قومى- قبيل ــت س بر پاسداش
ــوى منطقى را در همان  ــود و آداب مفاهمه و گفت و گ داده ب
محدوده هاى تعريف شده در سنن عشيره اى مى جست، قابى 
ــنده براى معرفى بازيگرى آينده دار به سينماى ايران  درخش
ــه در  ــاليان اخيرش از يك هنرپيش بود كه در تجربه هاى س

حاشيه به بازيگرى مطرح بدل گشته است.
ــه هنرى  ــان در كارنام ــان را همچن ــش فرح ــه آنچه نق البت
ــدل كرده، همخوانى  ــژاد به يك نمونه مثالى مب حميد فرخ ن
ــرا فرخ نژاد  ــه اجتماعى ايفاگرش بود، زي روح نقش با شناس
ــن كاراكتر  ــى چنان در باط ــردى با اصالت جنوب به عنوان ف
ــوان دو خصيصه  ــق را به عن فرحان فرو رفت و تعصب و عش
ــى نگاه غيرمنطقى  ــن نقش بازتاب داد كه حت بارز رفتارى اي
ــاله ازدواج با دخترعمويش نيز تصويرى مخدوش از او  به مس

در ذهن جامعه نساخت.

نقش هايى كه سينماى ايران قدر آنها را ندانست (2) 
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