
به همت شهرداری اصفهان، دغدغه چندین ساله دوستداران میراث فرهنگی برطرف شد؛

مترو از نقش جهان عبور نمی کند

به همت شهرداری اصفهان، دغدغه چندین ساله دوستداران میراث فرهنگی برطرف شد؛

متروازنقشجهـانعبـورنمیکند

شــهردار اصفهان گفت: تفاهمنامه مشتركي ميان سازمان 
ميراث فرهنگي و شــهرداري اصفهان برای تعيين مســير 
عبور خط دو مترو اصفهان امضا شد تا نگرانی و دغدغه مردم 

ميراث دوست اصفهان و كشور برطرف شود. 
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه اي شــهرداري اصفهان، 
مهدي جمالي نژاد در حاشــيه بهره بــرداری از پروژه های 
 منطقه 10 شــهرداری كه در قالب شــانزدهمين برنامه از 
» هر هفته چند افتتاح « برگزار شد، با اشاره به تغيير خط دو 
متروي اصفهان از مناطق پيرامونی ميدان نقش جهان اظهار 
كرد: تفاهمنامه مشتركي ميان ســازمان ميراث فرهنگي و 
شهرداري اصفهان امضا شد تا نگرانی و دغدغه مردم ميراث 

دوست اصفهان و كشور برطرف شود. 
وی افزود: قرار بود خط دو مترو از زيــر ميدان نقش جهان 
عبور كند كه ممکن بود آسيب جدی به اين ميدان تاريخی 
وارد شود، اما با توجه به كارهاي كارشناسي كه در اين زمينه 
صورت گرفت و با توجه به رويکرد ما كه توسعه شهر را بدون 
توجه به ميراث تاريخي و فرهنگي آن نمي خواهيم، مصوب 
 شــد خط دو متروي اصفهان از زير ميدان عبــور نکرده و 

از خيابان هاي پيراموني آن بگذرد.
شهردار اصفهان تصريح كرد: در جلســه با رييس سازمان 
ميراث فرهنگی قرار شد كمك هاي الزم از سوي اين سازمان 

صورت بگيرد تا مسير تعيين شــده برای عبور خط دو مترو 
اصفهان در شورای عالي ترافيك كشور نيز تصويب شود.

 وی با بيــان اينکه كليات كريــدور مســير جايگزين بين 
ميراث فرهنگي و شــهرداری تصويب شــد، ادامه داد: اين 
مسئله بزرگ ترين معضل بين ميراث فرهنگی و شهرداری 
اصفهان در ســال های اخير بود كه حل اين مســئله خبر 
بســيار خوبی به حســاب  می آيد، خطي كه انتخاب شده 
 كمترين برخورد را با مناطــق و بافت هاي تاريخي اصفهان 
خواهد داشت و مسيري اســت كه هم كارشناسان يونسکو 
و هم كارشناســان ميراث فرهنگي روي آن عنايت خاصي 

داشتند.
جمالی نژاد تاكيد كرد: هزينه هاي ســاخت شهرداری با اين 
تغيير خط در حدود300 ميليارد تومان افزايش پيدا می كند، 
اما خوشبختانه كوتاه شــدن زمان مي تواند به كمتر شدن 

هزينه ها كمك كند. 
وی افزود: اميدواريم با همدلي، رفاقت و صميميتي كه ميان 
شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي به وجود آمده بسياري 
 از دغدغه هايي كه ســال هاي ســال روي زمين مانده، حل 
شود. شهردار اصفهان در پايان با اشاره به زمان بهره برداري 
خط دو متروي اصفهان گفت: اميدواريم اين پروژه در سال 

1400 به سرانجام برسد.  
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تغییر کاربری در باغ های 
گردشگری شهرستان 

سامان ممنوع شد

آتش بس در سوریه 
بهانه ای برای تغییر 

حکومت بشاراسد است

25 درصد منتخبین
 اصفهان نماینده فعلی 

هستند
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 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
در راستای اجرای طرح تحول سالمت، بيش از 300 

ميليارد تومان اعتبار برای بخش بهداشت استان... رييس  جمهور بــا تأكيد بــر ضرورت فعال شــدن 
بخش های خصوصی دو كشــور در مســير توسعه و 
تعميق همکاری های اقتصادی تهران – بخارســت، 
گفت:جمهــوری اســالمی ايــران برای توســعه 
كريدورهــای ريلی اهميــت فراوانی قائل اســت. 
حجت االسالم حسن روحانی رييس جمهور در ديدار 
»الزار كومانســکو« وزير امور خارجه رومانی گفت: 
سطح همکاری ها و حجم مبادالت اقتصادی دو كشور 
با توجه به امکانات و توانمندی های گسترده در عمده 
بخش های اقتصادی از جمله انرژی و صنايع بايد ارتقا 
يابد و تالشــی مضاعف در اين حوزه، ضروری است. 
وی، از رومانی به عنوان يکی از دوســتان صميمی و 
ديرينه ايران در قاره اروپا نام برد و تأكيد كرد: تهران 
و بخارســت بايد فصلی جديد و پرشتاب در تقويت 
روابط  و همکاری های مشترک سياسی، اقتصادی...

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با اشاره به افزايش 15 درصدی تشکيل پرونده های 

قاچاق كاال در اصفهان، گفت: در 11 ماهه سال...

پنجمين جشنواره ملی فيلم كوتاه حسنات با حضور 
هنرمندان، كارگردانان، عوامل اجرايی و مســئوالن 

استان اصفهان در كنار قبور و مزار شهدای ...

رييس اتحاديه مهمان پذيــران اصفهان گفت: برای 
نوروز قيمت مهمان پذيــران اصفهان برای پذيرش 

مسافران، حدود 12 درصد نسبت به سال گذشته...

تخصیص۳۰۰میلیاردتوماناعتبار
برایبخشبهداشتدراصفهان

روحانی در دیدار وزیرخارجه رومانی:

ایرانبرایتوسعهکریدورهای
ریلیاهمیتفراوانیقائلاست

شاخصنوآوریجهانی
ایران،روبهبهبوداست

افزایش15درصدی
پروندههایقاچاقکاالدراصفهان

تجدیدعهد
حسناتیهاباشهدا

گرانشدنقیمتتختهای
مهمانپذیراناصفهاندرنوروز

مديرعامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت: براساس 
آمارهای بين المللی، شاخص نوآوری جهانی ايران طی 

سال های گذشته بهبود يافته و بيش از 10 پله ارتقا...
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آيت اهللا رى شهرى، در جمع دانشجويان پرديس تهران دانشگاه قرآن و حديث 
گفت: مردم در اين انتخابات به وظيفه خود عمل كردند، حاال نوبت كسانى است 

كه اين امانت را خداوند و مردم به دست آنها سپرده اند.
ــجويان پرديس  ــهرى در ديدار جمعى از دانش آيت اهللا محمد محمدى رى ش
تهران، حماسه پرشور حضور مردم را درانتخابات هفتم اسفند ماه به ملت ايران 

و مقام معظم رهبرى تبريك گفت.
ــنى(ع) در ادامه سخنان خود  ــتان مقدس حضرت عبدالعظيم حس توليت آس
ــه وظيفه خود عمل كردند و  تصريح كرد: مردم در اين انتخابات خيلى خوب ب
حاال منتخبين مردم بايد از اين فرصت استفاده و آن گونه كه شايسته است به 

مردم خدمت كنند.
 منتخب مردم تهران در پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبرى به فضاى سياسى 
حاكم بر كشور قبل از انتخابات اشاره كرد و در ادامه افزود: در اين مدت قبل از 
انتخابات هر چه بود گذشت؛ بعد از اين حماسه پرشور، شايسته است همه دست 
دوستى به هم دهند و به جاى دعواهاى سياسى براى ساختن ايران اسالمى و 

حل مشكالت مردم تالش كنند.
ــخنان خود اظهار كرد: دانشجويانى  رييس دانشگاه قرآن و حديث در ادامه س
ــنى  ــرده اند در وجود آنها نقطه روش ــگاه قرآن و حديث را انتخاب ك كه دانش
ــته و در واقع جاذبه قرآن و حديث موجب جذب آنها بوده، از اين رو  وجود داش
مسئوالن دانشگاه بايد براى سازندگى هر چه بيشتر از اين فرصت استفاده كنند. 
آيت اهللا رى شهرى در بخش پايانى سخنان خود از دانشجويان خواست ارتباط 

خود را بعد از فراغت از تحصيل هم با دانشگاه قرآن و حديث حفظ كنند.
ــالم و المسلمين قائمى، رييس پرديس تهران  در ابتداى اين ديدار حجت االس
دانشگاه قرآن و حديث طى سخنانى به معرفى دانشجويان حاضر در اين ديدار 
ــئوالن و استادان را از اولويت هاى  پرداخت و ارتباط مستمر دانشجويان با مس

كارى دانشگاه قرآن و حديث عنوان كرد.
ــى صميمى و بدون  ــجويان پرديس تهران در فضاي ــه اين ديدار، دانش  در ادام
ــگاه قرآن وحديث در حضور  ــطه نقطه نظرات خود را درباره مسايل دانش واس

حضرت آيت اهللا رى شهرى مطرح كردند.

ــت نظام گفت:  ــخيص مصلح ــتراتژيك مجمع تش رييس مركز تحقيقات اس
ــت ولى  ــد اس ــر حكومت بشاراس ــراى تغيي ــوريه بهانه اى ب ــس در س آتش ب

تصميم گيرى براى آينده سوريه تنها با اراده مردم امكانپذير است.
ــتراتژيك تشخيص مصلحت نظام  على اكبر واليتى رييس مركز تحقيقات اس
ــالمى ايران فرصت ها و تهديدهاى فرهنگى  ــيه همايش جمهورى اس در حاش
ــالمى برگزار شد، در جمع  افراط گرايى كه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اس
خبرنگاران و در خصوص مذاكرات صلح سوريه اظهار داشت: آمريكايى ها قصد 

خير براى اينكه از آتش بس سوريه طرفدارى مى كنند، ندارند.
وى ادامه داد: آمريكايى ها به دنبال تغيير حكومت سوريه هستند و آتش بس در 
سوريه بهانه اى براى تغيير حكومت بشاراسد است كه در تاريخ بين الملل تصويب 

چنين قطعنامه اى سابقه ندارد.
ــت نظام گفت:  ــخيص مصلح ــتراتژيك مجمع تش رييس مركز تحقيقات اس
تصميم گيرى براى آينده سوريه تنها با اراده مردم سوريه امكانپذير است نه با 

تصميم سازمان ملل و حكومت هاى ديگر.
واليتى با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى در ترويج فرهنگ 
اسالم در جهان افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى وظيفه سنگينى را 
ــر عالم برعهده دارد و در طى ــالم در سراس در مورد تدوين و ترويج صحيح اس

 سال هايى كه مى گذرد، خدمات بسيار ارزشمندى را انجام داده است.
ــلمانان با آن  ــكالت فرهنگى كه مس وى تاكيد كرد: در حال حاضر يكى از مش
مواجه هستند، انحراف در فرهنگ اسالمى توسط وهابيون و تكفيرى هاست كه 
به غلط اسالم را يك اسالم تكفيرى و افراطى معرفى مى كنند و در حقيقت يك 
چهره مشوش از اسالم در دنيا تصوير مى كند و اين اقدام نيز با پشتيبانى غربى ها 

براى مخدوش كردن چهره اسالم ترتيب داده شده است.
رييس مركز تحقيقات استراتژيك تشخيص مجمع  مصلحت نظام خاطرنشان 
كرد: غربى ها و آمريكا در افغانستان با تاسيس القاعده و در عراق و شام با تاسيس 
ــالم چهره اى افراطى جلوه دهند؛ سازمان  داعش و امثال آن سعى كردند از اس
فرهنگ و ارتباطات اسالمى وظيفه دارد كه انحراف اين فرهنگ ها و روش هاى 

افراطى و مظاهر را به مردم نشان دهند.

آيت اهللا رى شهرى:

نوبت كسانى است كه امانت به آنها 
سپرده شده است

على اكبر واليتى:

آتش بس در سوريه بهانه اى 
براى تغيير حكومت بشاراسد است

ــدن  ــد بر ضرورت فعال ش ــور با تأكي رييس  جمه
ــور در مسير توسعه و  بخش هاى خصوصى دو كش
تعميق همكارى هاى اقتصادى تهران – بخارست، 
ــعه  ــران براى توس ــالمى اي ــورى اس گفت:جمه

كريدورهاى ريلى اهميت فراوانى قائل است.
ــن روحانى رييس جمهور در  ــالم حس حجت االس
ديدار «الزار كومانسكو» وزير امور خارجه رومانى 
گفت: سطح همكارى ها و حجم مبادالت اقتصادى 
ــات و توانمندى هاى  ــه امكان ــور با توجه ب دو كش
ــادى از جمله  ــترده در عمده بخش هاى اقتص گس
انرژى و صنايع بايد ارتقا يابد و تالشى مضاعف در 

اين حوزه، ضرورى است.
وى، از رومانى به عنوان يكى از دوستان صميمى و 
ديرينه ايران در قاره اروپا نام برد و تأكيد كرد: تهران 
و بخارست بايد فصلى جديد و پرشتاب در تقويت 
روابط  و همكارى هاى مشترك سياسى، اقتصادى، 

فرهنگى و منطقه اى بگشايند.
ــدن بخش هاى  ــرورت فعال ش رييس جمهور، ض
ــعه و تعميق  ــير توس ــور در مس خصوصى دو كش
ــت را  ــران – بخارس ــاى اقتصادى ته همكارى ه
ــيار  ــرار داد و افزود: فرصت هاى بس مورد تأكيد ق
خوبى براى تقويت همكارى هاى مشترك فراروى 
بخش هاى دولتى و خصوصى دو كشور است كه بايد 

از اين فرصت ها بهره بردارى شود.
حجت االسالم روحانى به موقعيت ممتاز جغرافيايى 
ــمال و جنوب  ايران در منطقه كه پيونددهنده ش
ــاره كرد و اظهارداشت:  ــت، اش و شرق و غرب اس
جمهورى اسالمى ايران براى توسعه كريدورهاى 
ريلى اهميت فراوانى قائل است و با اتصال راه آهن 
ــير بيش از  ــورى آذربايجان اين مس ايران به جمه
ــم مى تواند  ــد و رومانى ه پيش تقويت خواهد ش
ايفاگر نقش مهمى در روابط اقتصادى دو سوى اين 

كريدور حمل و نقل باشد.
ــاى فرهنگى،  ــت همكارى ه ــن تقوي وى همچني
ــم دو كشور را ضرورى  دانشگاهى و صنعت توريس
ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى دو  دانست و گفت: دانش
كشور مى توانند با اجراى پروژه هاى مشترك، سطح 

همكارى هاى خود را گسترش دهند.
ــم در  ــه به معضل تروريس ــور در ادام رييس جمه
ــه ديگر  ــرايت آن ب ــترش و س منطقه و خطر گس
ــاره كرد و  ــه اروپا اش ــان و از جمل بخش هاى جه
ــم يك معضل جهانى است  ــت: تروريس اظهارداش
ــورهاى  ــا آن نيازمند همكارى همه كش و مبارزه ب
ــى  جهان در حوزه هاى اطالعاتى، فرهنگى، سياس

و امنيتى است.
ــكو» وزير امور خارجه رومانى نيز   «الزار كومانس

ــت  ــت مصمم اس در اين ديدار تأكيد كرد: بخارس
ــران را در همه  ــا ته ــاى خود ب ــطح همكارى ه س
ــادى، فرهنگى و علمى ــى، اقتص حوزه هاى سياس

 گسترش دهد.
وزير خارجه رومانى كه وى را در سفر سه روزه اش 
ــورش  به تهران  يك هيئت بلندپايه اقتصادى كش
همراهى مى كنند، گفت: حضور يك هيئت بزرگ و 
كم سابقه  اقتصادى رومانى در ايران نشان مى دهد 
ــعه روابط دوجانبه و مشترك،  ما بر تقويت و توس
اصرار داريم و براى اين روابط اهميت ويژه اى قائل 

هستيم.
ــت را از متحدان  وزير امور خارجه رومانى، بخارس
ــت:  ــت و اظهارداش ــران در اتحاديه اروپا دانس اي
ــران، رومانى را  ــى و دولتى اي بخش هاى خصوص

دروازه صدور توليدات خود به اروپا بدانند.
«الزار كومانسكو» به موضوع تروريسم و مشكالت 
ــاره كرد و گفت: رومانى و اتحاديه اروپا،  منطقه اش
ــم و اثرگذار  ــيار مه ــران را در منطقه بس نقش اي
مى دانند و مشتاق تبادل نظر با تهران در خصوص 
ــتند و  ــژه خاورميانه هس ــه و به وي ــايل منطق مس
ــد براى ثبات  ــترك مى توان اين همكارى هاى مش
ــم بسيار مفيد و اثرگذار منطقه و مبارزه با تروريس

باشد.

اخبار خبر

روحانى در ديدار وزيرخارجه رومانى:

ايران براى توسعه كريدورهاى ريلى اهميت فراوانى قائل است

دولت آمريكا كه از حضور گسترده و درصد باالى مردم ايران در انتخابات 
ــالمى ناخشنود است، از  ــوراى اس مجلس خبرگان رهبرى و مجلس ش
ــخنگوى وزارت خارجه خود گفت: براى واشنگتن اجراى توافق  زبان س

هسته اى مهم تر است.
ــگاران از  ــل خبرن ــخنانش مقاب ــه س ــفيد ك ــخنگوى كاخ س  س
ــج انتخابات  ــد، افزود: نتاي ــكا پخش مى ش ــانه هاى تصويرى آمري رس
ــاى برجام مهم تر  ــال مى كنيم، اما از نظر ما امض ايران را از نزديك دنب

بود.
ــك امضا  ــق ديپلماتي ــران تواف ــت: ما با اي ــفيد گف ــخنگوى كاخ س س
ــته اى جلوگيرى  ــليحات هس ــه تس ــا ب ــتيابى آنه ــه از دس كرديم ك

خواهد كرد.
ــاس روشى كه رييس جمهور  ارنست مدعى شد: من فكر مى كنم براس
اوباما براى نفوذ ما در سراسر جهان انتخاب كرده، جايگاه ما براساس اين 
راهبرد افزايش يافته و منافع ما پيش رفته است. راه هاى مختلفى براى 

سنجش اين مسئله وجود دارد.
ــف و نابودى داعش  ــراى تضعي ــالف بين المللى ب وى ادامه داد: ما ائت
ــته اى  ايجاد كرديم و جهان را براى مقابله با ايران در زمينه برنامه هس
متحد نموديم و توافق ديپلماتيك را امضا كرديم كه از دستيابى آنها به 

تسليحات هسته اى جلوگيرى خواهد كرد.
ــران تاكيد  ــفيد در واكنش به نتايج انتخابات در اي ــخنگوى كاخ س س
ــت و اين توافق  ــته اى از همه مهم تر اس كرد: در هر صورت توافق هس
ــده ــركار بيايد منعقد نش ــه رو ترى در ايران س براى اينكه دولت ميان

است.
ــت: من در  ــات در ايران گف ــالم نتيجه انتخاب ــت در باره اع جاش ارنس
ــم زيرا نتيجه  ــاره نتيجه انتخابات نظر ده حال حاضر نمى خواهم درب
ــت، اما ما منتظريم نتيجه رسمى اعالم  ــما اعالم نشده اس انتخابات رس

شود.
ــت برخى حوزه ها به دور دوم   در حال حاضر مشخص شده كه سرنوش

كشيده شده است.
 بنابراين من نمى خواهم واكنش خاصى به انتخابات ايران داشته باشم و 
فقط مى توانم به طور كلى بگويم توافق ديپلماتيك كه تابستان گذشته 
ــالح هسته اى درباره آن مذاكره  براى جلوگيرى از دستيابى ايران به س
ــت  ــه رو تر در ايران قدرت را در دس ــد براى اين نبود كه دولت ميان ش

گيرد.
ــد توافق ــى مى گوين ــت: در حقيقت برخ ــفيد گف ــخنگوى كاخ س س
ــالح  ــه س ــران ب ــتيابى اي ــرى از دس ــراى جلوگي ــى ب ــن الملل  بي
ــران كه  ــران دولت اي ــه اگر رهب ــد، در صورتى ك ــته اى انجام ش هس
ــى  ــد حت ــى گرفتن ــت م ــتند،قدرت را در دس ــكا هس ــمن آمري دش
ــع الزامات  ــم ايران تاب ــت اطمينان يابي ــد. مهم اس ــر نيز مى ش مهم ت
ــت  ــورها از آن تبعي ــر كش ــه ديگ ــت ك ــى اس ــن الملل ــترده بي گس
مى كنند، بنابراين، به ديدگاه ما درباره ميراث اين توافق كمك مى كند.
همچنين آنچه كه واقعيت دارد اين است كه موفقيت در مذاكرات براى 
توافق و تكميل آن فرصتى براى آمريكا و ايران به وجود آورده تا ارتباط 
خود را بهبود بخشيم. تمهيدات ديگرى وجود دارد كه به آن رسيديم و 

به نفع دو طرف است.

اولين واكنش مقامات آمريكايى 
به انتخابات ايران

ــورمان در  ــر امور خارجه كش محمدجواد ظريف وزي
ــكو» وزير  ــترك با «الزار كوماس ــت خبرى مش نشس
ــد،  خارجه رومانى كه در وزارت امور خارجه برگزار ش
اظهارداشت: بسيار خوشحالم كه ميزبان وزير محترم 
ــان در  ــت عالى رتبه همراهش ــه رومانى و هيئ خارج

تهران هستيم.
ــاور  ــى مركب از مش ــر با هيئت ــزود: آقاى وزي وى اف
ــى، اعضاى وزارت  ــت وزير، رييس اتاق بازرگان نخس
ــاى رومانى و  ــتگاه ه ــاير دس ــرژى و س ــاد و ان اقتص
همين طور يك هيئت بخش خصوصى، به ايران سفر 

كرده اند.
ــدار خوبى در اتاق  ــا بيان اينكه دي وزير امور خارجه ب
ــد، افزود: همچنين مالقات خوبى با  بازرگانى انجام ش
رياست جمهورى داشتيم و درباره تقويت و گسترش 

روابط در همه حوزه ها بحث كرديم.
ــت و  ظريف ايران و رومانى را داراى روابط خوبى دانس
ــته به دليل شرايط تحريم،  گفت: در سال هاى گذش
روابط ما با رومانى كاهش پيدا كرد، اما رهبران سياسى 

دو كشور اراده كافى براى ارتقاى روابط را دارند.
ــى،  ــه تصريح كرد: در مورد مباحث سياس وى در ادام
ــم. همچنين در  ــت كردي ــادى، فرهنگى صحب اقتص

ــد مذاكرات دوره اى و منظم  ــى توافق ش حوزه سياس
داشته باشيم.

ــطح فرهنگى  وزير امور خارجه با تاكيد بر اينكه در س
ــور  ــه فرهنگى بين دو كش ــم تفاهم نام ــق كردي تواف
ــن اديان را  ــت وگوى بي ــگاه كتاب و گف مثل نمايش
ــق كرديم در  ــه داد: تواف ــال كنيم، ادام با جديت دنب
ــگاهى و علم و فناورى روابط گسترده اى  حوزه دانش
ــيم.ظريف افزود: قرار شد نقشه راهى براى  داشته باش
همكارى اقتصادى داشته باشيم و در آينده اى نزديك 
ــال در  ــترك اقتصادى پس از 12 س ــيون مش كميس

بخارست رومانى تشكيل شود.
وزير امور خارجه در ادامه افزود: همكارى ها در حوزه 
حمل و نقل براى دستيابى ايران به اروپا از طريق درياى 
سياه گسترش پيدا خواهد كرد. همچنين بحث هايى 
ــك، توليد،  ــا در حوزه انرژى، بان در مورد همكارى ه

خودروسازى، كشاورزى و توريسم داشتيم.  
ــفر  س دارم  ــان  اطمين ــت:  گف ــان  پاي در  وى 
ــروع  ــران ش ــه اي ــراه ب ــت هم ــه و هيئ ــر خارج وزي
گسترده اى براى روابط ايران و رومانى خواهد بود. يك 
ــان خوش آمد  بار ديگر به آقاى وزير و هيئت همراهش

مى گويم.

ــره جنوبى با رييس  ــر تجارت، صنعت و انرژى ك در ديدار وزي
ــازمان انرژى اتمى ايران در خصوص توسعه همكارى هاى  س
تهران و سئول در زمينه هاى صلح آميز صنعت هسته اى، بحث 

و گفت وگو شد.
ــو» وزير تجارت،  ــت «هيونگ هوآن ج هيئت كره اى به رياس
ــت  ــورش رياس ــرژى كره جنوبى كه از طرف كش صنعت و ان
كميسيون مشترك با ايران را بر عهده دارد، در ادامه سفر چند 
ــازمان انرژى  روزه خود به تهران با على اكبر صالحى رييس س
ــئوالن و مديران اين سازمان ديدار و در مورد  اتمى ايران و مس
توسعه همكارى هاى ايران و كره جنوبى در زمينه هاى صلح آميز 

صنعت هسته اى به بحث و تبادل نظر پرداخت.
صالحى دراين ديدار با مهم خواندن سه زمينه تجارت، صنعت و 
انرژى، سفر وزير تجارت، صنعت و انرژى كره جنوبى به ايران را 
نشانه عزم جدى دولت كره جنوبى براى توسعه همكارى هاى 
ــاره به توانايى هاى  اقتصادى و تجارى 2 كشور دانست و با اش
ــعه  ــته اى، از توس ــى در زمينه صنعت هس ــور كره جنوب كش
همكارى ها بين 2 كشور در زمينه كاربردهاى صلح آميز انرژى 
هسته اى استقبال كرد. وزير تجارت، صنعت و انرژى كره جنوبى 
نيز با اشاره به سابقه طوالنى همكارى هاى اقتصادى و تجارى 
ــعه همكارى هاى ــد توس ايران و كره جنوبى، از روند رو به رش

ــتقبال و بر مشاركت جدى  ــور در فضاى پسابرجام اس  2 كش

ــع و پايدار بين  ــزى همكارى هاى جام كره جنوبى در پى ري
2 كشور و تعميق و گسترش ابعاد اين همكارى ها تأكيد كرد.

ــوص چارچوب  ــنهادهايى در خص ــرف پيش ــه دو ط در ادام
ــون صلح آميز  ــه در زمينه هاى گوناگ ــاى دوجانب همكارى ه
صنعت هسته اى و بهره بردارى هر چه بيشتر از فضاى دوستانه 
موجود در راستاى توسعه و تعميق روابط بين صنايع هسته اى 
ــن ديدار «جو»  ــور مطرح كردند. همچنين در طول اي 2 كش
ــازمان انرژى اتمى كشورمان براى سفر به  مجددا از رييس س
سئول دعوت و خاطر نشان كرد كه به  زودى خانم پارك، رييس 
جمهور اين كشور در پاسخ به دعوت رسمى رييس جمهور ايران 

به تهران سفر خواهد كرد.

فرمانده كل سپاه با تاكيد بر اينكه بايد خودمان 
را براى حفاظت از ارزش ها و اصول انقالب آماده 
ــير سازندگى  ــپاه در مس كنيم گفت: آنچه س
كشور به آن توجه ويژه دارد محروميت زدايى و 

اجراى اقتصاد مقاومتى است.سردار سرلشكر 
محمدعلى جعفرى فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى طى سخنانى در مراسم تجليل 
ــاد مقاومتى در فازهاى 15  از جهادگران اقتص

ــت: زمانى كه  ــارس جنوبى اظهار داش و 16 پ
ــد انرژى متراكمى در نيروهاى  جنگ تمام ش
ــمنان  ــده و مجاهدين عرصه نبرد با دش رزمن
ــت و  ــه اى وجود داش ــه اى و فرامنطق منطق
ــود تا اين توان  مى بايست عرصه اى فراهم ش
در ميدان سازندگى صرف شود. وى افزود: پس 
ــازندگى مهم ترين مسئله كشور  از جنگ، س
ــراى ورود به  ــپاه نيز تصميم مهمى ب بود و س
ــا توانمندى فنى كه ايجاد  اين حوزه گرفت و ب
ــپاه در اختيار  ــده بود و ماشين آالتى كه س ش
داشت وارد اين عرصه شد.سرلشكر جعفرى با 
بيان اينكه در عرصه سازندگى، سپاه با تكيه بر 
ــد و شروع به خدمت  توان داخل كشور وارد ش
رسانى كرد، گفت: قرارگاه خاتم كارهاى بسيار 
بزرگى در كشور انجام داده و جزو بزرگ ترين 
مجموعه هاى سازندگى و مهندسى كشور است.

ــن فازها زمانى  ــپاه به اي وى ادامه داد: ورود س
بود كه مردم اراده خود براى انجام آن و روحيه 
ــتيزى خود را به حد اعال رساندند.  استكبار س
ــال 84و 85 كه روحيه استكبار ستيزى  در س
ــيد، غربى ها براى ايجاد فشار  مردم به اوج رس

ــتورآمريكا اين قراردادها را بهم  به نظام به دس
زدند و رفتند.

فرمانده كل سپاه افزود: در اين زمان مجموعه 
ــپاه اين كار  داخلى بايد كار را تقبل مى كرد ،س
را كرد و امروز بعد از 8 سال با افتخار توان انجام 

اين ماموريت را به دنيا ثابت كرديم.
ــاى 15و16 را خط  ــرى فازه ــكر جعف سرلش
شكنى سپاه عنوان كرد و اظهار داشت: همه اين 
اقدامات توسط متخصصان داخلى انجام شد و 

مبنايى براى فازهاى ديگر خواهد بود.
ــمنان بايد  ــان كرد: آنچه كه دش وى خاطرنش
ــت كه ايران  ــد و البته فهميده اند اين اس بدانن
ــتد و تحريم ها نه  مى تواند روى پاى خود بايس
ــير و راه ما نداشته بلكه باعث  تنها اثرى در مس
ــتعدادهاى داخلى در  رشد و پويايى و بروز اس

كشور مى شود.
ــكر جعفرى تصريح كرد: آنها مى دانند  سرلش
تحريم جمهورى اسالمى جواب نمى دهد و بايد 
ــينند و از طرق ديگر وارد  سر ميز مذاكره بنش
شوند و البته رهبر معظم انقالب نيز درخصوص 

پسابرجام هشدار دادند.

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه ما بايد خودمان 
را براى حفاظت و حراست از ارزش ها و اصول 
ــالمى آماده كنيم، گفت: آنچه سپاه  انقالب اس
در مسير سازندگى كشور به آن توجه ويژه دارد، 
ــاد مقاومتى  ــت زدايى و اجراى اقتص محرومي
ــران آب در آينده را  ــه بح ــت. وى توجه ب اس
ــاز خواند و گفت:  ــت س ــيار مهم و سرنوش بس
بايد نگاهمان به سمت نيازمندى هاى اساسى 

و استراتژيك كشور از جمله مسئله آب باشد.
سرلشكر جعفرى اظهار داشت: وقتى جهاد در 
راه خدا باشد خدا هم كمك مى كند. همانطورى 
كه آلمانى ها اذيت كردند و كمپرسور را ندادند و 

متخصصان خودمان آن را ساختند.
ــپاه افزود: البته در كار جهادى  فرمانده كل س
ممكن است مخالفت هايى هم از داخل و خارج 
باشد و برخى افراد كه سودشان در تامين كااليى 
از خارج است ممكن است مخالفت هايى كنند.

وى در پايان گفت: 3 فاز ديگر در دست قرارگاه 
ــت كه بايد آن را به نتيجه برساند و با انجام  اس
پروژه هاى ديگر ماموريت امنيت و رفاه مردم را 

نيز انجام دهد.

تشكيل كميسيون مشترك اقتصادى 
پس از 12 سال در بخارست

در ديدار صالحى و وزير تجارت و صنعت كره جنوبى مطرح شد؛

همكارى هسته اى صلح آميز تهران - سئول

سرلشكر جعفرى در مراسم تجليل از جهادگران اقتصاد مقاومتى:

تحريم جمهورى اسالمى ايران جواب نمى دهد



خبر خبر 
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 مدیرعامل شللرکت کشللتیرانی جمهوری اسللامی ایران به امضای
  تفاهم نامه همکاری با سللنگاپور اشللاره کرد و گفت: بللا امضای این 
 تفاهم نامه ضمللن افزایش مبادالت دو کشللور در بخللش تجارت و

 حمل ونقل، کشتیرانی ایران از این طریق شرق آسیا را به غرب آفریقا 
متصل می کند.

وزیر تعاون ایران و وزیر تجارت و صنعت سنگاپور تفاهم نامه همکاری 
در زمینه کشتیرانی را امضا کردند.

محمد سللعیدی در حاشللیه امضای تفاهم نامه، بلله رتبه جمهوری 
 اسللامی ایران در بخش کشللتیرانی اشللاره کرد و افزود: ایران رتبه

 بیست و یکم را از نظر خطوط کشتیرانی در دنیا دارد.
وی اظهار داشت: این تفاهم نامه ضمن آنکه می تواند درآمدهای ایران 
را در این بخش افزایش دهد، خطوط کشتیرانی شرق آسیا را به عنوان 

یک زنجیره از کل دنیا پوشش می دهد.
 مدیرعامللل شللرکت کشللتیرانی همچنیللن یادآورشللد: پیش تر 
تفاهم نامه هایی در زمینه کشللتیرانی با شرکت های آلمانی و برخی 
کشورهای اروپایی امضا کرده بودیم که با تفاهم نامه کنونی، زنجیره 

همکاری کامل تر می شود.
سعیدی، کاالهایی را که در این خطوط کشتیرانی جابه جا می شود 

شامل پتروشیمی و فرآوردهای نفتی عنوان کرد.
 مدیرعامل کشللتیرانی جمهوری اسللامی ایران اعام کرده بود که 
این شرکت در برنامه های آینده خود قصد دارد در ابتدا با ایجاد خط 
منظم کشتیرانی، بنادر خلیج فارس را به بنادر آمریکای التین متصل 
و سپس خط کشتیرانی پایداری بین آسیای شرقی و آمریکای التین 

ایجاد کند.
وی افزود: برناملله هایی نیز بللرای بنادر آمریکای مرکزی و سللپس 
 آمریکای شللمالی بللا محوریت کانللادا در دسللت تدویللن داریم و

 پیش بینی می کنیم با رفع تحریم ها توسللط دولللت کانادا بتوانیم 
به این مهم نیز دسللت پیدا کنیم. به گفته سللعیدی، اکنون ظرفیت 
کنونی نللاوگان کشللتیرانی جمهوری اسللامی ایران بیللش از پنج 
میلیون تن )Dwt( اسللت که با توجه به افزایش صادرات کشللور به 
ویژه به کشللورهای اروپایی، در حللال برنامه ریزی بللرای افزودن به 
این ظرفیت هستیم.سعیدی با بیان اینکه در حال حاضر کشتیرانی 
 جمهوری اسامی ایران در مجموع صاحب 160 فروند کشتی است و

 برنامه هایی برای توسللعه این ناوگان دارد، گفت: در همین زمینه با 
کشللورهای خارجی و همچنین سللازندگان داخلی در حال مذاکره 
هستیم.وی افزود: همچنین به دنبال فعال سازی دوباره کشتی سازان 
داخلی و ارتقای توانمندی های آنان در داخل کشللور هستیم. ضمن 
آنکه با کشتی سازانی از کشللورهای اروپایی، کره جنوبی و چین در 

حال مذاکره برای ساخت کشتی های مورد نیاز هستیم.

ایجاد ساالنه 900 هزار شغل در کشور مستلزم خروج از رکود و افزایش 
صادرات است.

فتح اهلل بیات، رییس اتحادیلله کارگران قراردادی و پیمانی کشللور ، 
اظهار کرد: در دولت های قبل با معضلی به نام تحریم مواجه بودیم که 
مشکات بسیاری را در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بازار کار ایجاد 
کرد. وی افزود: اکنون که برجام به فرجام رسیده و بسیاری از کشورهای 
دنیا به لحاظ سیاسللی، فرهنگی و اقتصادی در حال برقراری ارتباط با 
ایران هستند دیگر نباید مشکلی به لحاظ صادرات یا رکود در بنگاه های 

تولیدی داشته باشیم.
بیات ادامه داد: یکی از راه های رشد اقتصادی این است که با کشورهای 
دارای برندهای مطرح در حوزه تولید و صنعت ارتباط برقرار کنیم و از 

این محل به جذب سرمایه و ثروت بپردازیم.
این مقام مسئول کارگری متذکر شد: در شرایطی که رکود بر اقتصاد 
کشور حاکم شده، برجام فرصت ارزشمندی است که در صورت استفاده 

درست از آن کشور را از حالت رکود خارج می کند.
وی درعیللن حللال صنعللت گردشللگری کشللور را دارای مزیت ها 
 و پتانسللیل های فراوان دانسللت و تاکید کللرد: متاسللفانه علی رغم 
ظرفیت های باالیی که در بخش گردشللگری داریللم در زمینه جذب 
گردشگر و جهانگردی ضعیف عمل کرده ایم در حالی که برجام می تواند 
به رونق صنعت گردشگری منجر شود. رییس اتحادیه کارگران قراردادی 
و پیمانی کشور همچنین با انتقاد از واردات اجناس بی کیفیت به کشور 
اظهار کرد: متاسفانه بعضا مشاهده می شود که در بخش هایی کاال وارد 
می کنیم که توان تولید و صادرات آن کاال در کشور فراهم است و همین 
امر موجب شده تا عده ای در بخش داللی وارد شده، یک شبه پول های 

کان به جیب زده و تولید داخلی را به هم بریزند.
بیات در پایان گفت: اشتغال، مسکن،  رفاه و درمان مهم ترین دغدغه های 
مردم است که باید به آنها توجه شود، اما برخاف قوانین خوبی که داریم 
در بخش اجرا با مشکل مواجه هستیم .بنابراین انتظار می رود مجلس 
و دولت با همکاری هم این موضوعات را بررسی و به نتیجه برسانند تا 

کشور نیز از حالت رکود خارج و رشد اقتصادی ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی عنوان کرد:

را آس�یا  ش�رق  ای�ران،   کش�تیرانی 
 به غرب آفریقا متصل می کند

رییس اتحادیه کارگران قراردادی تاکید کرد:

برای ایجاد شغل
باید از رکود خارج شویم
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مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: براساس 
آمارهای بین المللی، شللاخص نللوآوری جهانی ایران 
طی سال های گذشللته بهبود یافته و بیش از 10 پله 

ارتقا یافته است.
 علی اشللرف افخمللی در افتتاحیه اولین جشللنواره 
کسللب و کارهای نوپا در حوزه صنعت و معدن گفت: 
ایران به لحاظ شللاخص نللوآوری جهانللی )GII( در 
میان 152 کشللور، رتبلله 106 را داراسللت؛ هرچند 
جایگاه قابل قبولی نیسللت ولی نسللبت به چندسال 
 گذشته که در رتبه 118 قرار داشتیم وضعیت بهتری

 پیدا کرده ایم.
وی با بیان اینکه پیشللرفت و توسللعه، امری اتفاقی و 
تصادفی نیست، رمز موفقیت کشورهای پیشرفته را در 
داشتن یک چشم انداز روشن، برنامه عملیاتی مشخص، 
سللاختار مدیریتی چابک و حرفه ای، نیروی انسللانی 

ورزیده و فضای کسب و کار مناسب دانست.
افخمی به مقایسه شللاخص های اقتصادی کشورهای 
مختلف پرداخت و گفت: برای مثللال، تولید ناخالص 
داخلی ایران حدود 400 میلیارد دالر اسللت و ژاپن با 
جمعیت یک و نیم برابر ما، تولید ناخالص داخلی 10 

برابر ایران دارد.
علی اشللرف افخم، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، 

ادامه داد: ارزش تولید ناخالص داخلی کشور سنگاپور 
با پنج میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 70 درصد 
مساحت تهران، به 310 میلیارد دالر می رسد و میزان 
تولید ناخالللص داخلی تایوان نیللز 530 میلیارد دالر 
اسللت. درحالی که هیچ یک از این کشللورها مانند ما 

منابع غنی طبیعی و زیرزمینی و نفت ندارند.
افخمی تصریح کرد: این کشورهای کوچک با توجه به 
نوآوری و حمایت عملی از ایده های خاقانه و به فعلیت 
رساندن آنها موفق شده اند بازارهای منطقه خود و حتی 

دنیا را در دست بگیرند.
علی اشللرف افخم تامیللن مالی و سللرمایه گذاری در 
طرح هللای دارای توجیلله اقتصادی و تبدیللل آنها به 
شللرکت های دانش بنیان را یک الگوی تجربه شللده 
در دنیللا ذکر کرد و گفت: این شللرکت ها بلله تدریج، 
سللهام خود را در بورس عرضه کرده و از ایده به ثروت 
می رسللند و ما می توانیم از این الگوهللا ایده بگیریم و 
کسب و کارهای نوپا در عرصه های مختلف را به وجود 

آورده و رشد دهیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن، علی اشللرف افخم، 
از آمادگللی این بانک بللرای حمایت، ارایه مشللاوره و 
تامین مالی طرح هللای فناورانه و ایللده محور دارای 
توجیه اقتصللادی در حوزه هللای صنعتللی و معدنی 

خبر داد و گفت: پرداخت تسللهیات بلله این طرح ها 
به آسللانی و در کوتاه ترین زمان ممکللن و با افزایش 
 مهلت بازپرداخت تسللهیات و همچنین بهره کمتر 

صورت خواهد گرفت.
اولین جشنواره کسب و کارهای نوپلا در حوزه صنعت 
و معدن از دهم اسفندماه در بخلش هلای نمایشگاهی 
و ایلده بازار به میزبانی دانشللگاه صنعتللی امیرکبیر 
گشایلش یافتله و تلا 12 اسللفندملاه ادامله خواهلد 

داشت.
ایللن جشللنواره در محورهللای راه و سللاختملان، 
مدیریت شللهری و ترافیک، پلیمر، محیط زیسلللت، 
انرژی هلای نللو، علوم کشللاورزی، منابللع طبیعلی، 
دامپزشکلی، پزشکی، فناوری اطاعات و ارتباطلات، 
راهکارهلللای بانکی و بیملله ای، بللرق و الکترونیک، 
کامپیوتر، مکانیلللک، عمران و شهرسللازی، معدن و 
متالوژی، هوافضا، نفت، گاز و پتروشللیمی، کسللب و 
کارهای اینترنتی در حوزه IT، نرم افزارهای کاربردی، 
سیسللتم های آموزشللی نویللن، خللودرو، رباتیللک، 
مکاترونیک، اپتیللک، صنایع غذایللی، بیوتکنولوژی 
و نانللو تکنولوژی تدارک یافته و با همکاری دانشللگاه 
صنعتی امیرکبیر، وزارت صنعللت، معدن و تجارت و 

بانک صنعت و معدن برگزار می شود.
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شاخص نوآوری جهانی ایران، رو به بهبود است

 رییللس اتحادیه آجیل و خشللکبار گفللت: در برخی اقام
 آجیللل و خشللکبار قیمللت ها بلله طللور میانگیللن بین 
 10 تللا 15 درصللد نسللبت بلله سللال گذشللته کاهللش 

داشته است.
مصطفی احمدی، با تاکید بر اینکه آجیل و خشللکبار شب 
عید و ایام نوروز به اندازه کافی تامین شده است، افزود: این 
محصوالت در اقام مختلف و با کیفیت الزم به بازار عرضه 

می شود و مشکلی در این زمینه نداریم.
وی دلیل کاهش نسبی نرخ آجیل و خشکبار در سال جاری 
را افزایش بارندگی ها دانست و اظهار داشت: در برخی اقام 
آجیل و خشللکبار، به دلیل وجود بارندگللی ها حدود 15 
درصد افزایش تولید داشته ایم که همین امر سبب کاهش 

نسبی قیمت ها شده است.
وی درباره نرخ پسته نیز گفت: امسال 185 هزار تن تولید 
پسللته داشللته ایم ،در حالی که سال گذشللته تولید این 
محصول 160 هزار تن بود. بنابراین رشد تولید سبب ثبات 

قیمت پسته در سال جاری شده است.
واردات بادام هندی آزاد شود

رییس کمیسیون تخصصی آجیل و خشکبار درباره کمبود 
بادام هندی و بللاال بودن قیمت آن نیز گفللت: اکنون بادام 
هندی در کشور ما تولید نمی شود و این محصول تاکنون از 

طریق واردات تامین می شد.
وی اضافه کرد: باتوجه به اینک بادام هندی در سبد آجیل و 
خشکبار مردم کشورمان قرار دارد، انتظار می رود مسئوالن 
و دسللتگاه های متولی، واردات این محصول به بازار ایران 

را آزاد کنند.
رییس اتحادیلله آجیل و خشللکبار با بیان اینکلله نرخ این 
محصول به تغییر نوسللان نرخ ارز بسللتگی دارد، افزود: به 
دلیل ممنوعیت واردات این محصول که در فهرسللت 10 
کاالی ممنوعه وارداتی قرار گرفته اسللت، به شکل قاچاق 

وارد و با قیمت باالتری در بازار عرضه می شود.
مصطفی احمدی، درباره تعرفه نرخ بادام هندی نیز گفلت: 

در گذشته تعرفه واردات هر کیلوگرم بادام هندی 40 درصد 
بود؛ اکنون از مسللئوالن ذی ربط تقاضللا داریم در صورت 
آزادسازی واردات بادام هندی به کشللور، تعرفه آن را 10 

درصد و یا به صفر برسانند.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه کمبود بادام 

هندی در سبد آجیل و خشکبار کشور کاما مشهود است، 
افللزود: وزارت جهللاد کشللاورزی ایللن محصللول را 
 هماننللد میللوه در فهرسللت ممنوعیللت واردات قللرار

 داده است. 
بنابراین از سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی 

تقاضای آزادسازی واردات آن را داریم.
مصطفی احمدی، رییس اتحادیه آجیلل و خشکبار، با بیان 
اینکه قیمت فندق نیز نسبت به پارسال 40 درصد کاهش 
داشته است ادامه داد: در واردات برخی محصوالت که تولید 
آن در کشورمان کم است ناچار به واردات هستیم؛ همچون 

تخم کدو مرمری که میزان مصللرف آن از تولید داخلی 
بیشللتر اسللت؛ با توجه به این نیاز، باید این محصول از 

طریق واردات تامین شود.
 بهبود 40 درصدی کیفیت آجیل و خشکبار 

رییللس اتحادیه آجیللل و خشللکبار دربللاره کیفیت این 
محصللوالت نیز گفللت: آجیل و خشللکبار امسللال از نظر 
کیفیت نسللبت به سللال گذشللته 40 درصد در کیفیت، 

بهبود داشللته اسللت.احمدی درباره نظارت بر بازار عرضه 
آجیل و خشللکبار شللب عید و ایام نوروز نیز گفت: 

از ابتدای اسللفندماه امسال، بازرسللان اتحادیه 
آجیللل و خشللکبار بللا بازرسللی مسللتمر، 

کیفیللت اجناس عرضه شللده در بللازار را 
 نظارت می کننللد و با متخلفللان برخورد

 می شود.

جلسه مجمع عمومی 

مدیر عامل

مجمع عمومی عادی شللرکت دنیای ذوب فلزات عزیزآباد سهامی خاص به شماره 
ثبت 383 از ثبت شرکتهای تیران و کرون در نظر دارد جلسه ای درتاریخ 94/12/23 

راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در منطقه کارگاهی عزیزآباد برگزار نماید.
دستور جلسه:

1-تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

3- انتخاب بازرسین

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار:

قیمت آجیل و خشکبار نسبت به پارسال
15 درصد کاهش یافت

گران شدن قیمت تخت های 
مهمان پذیران اصفهان در نوروز 

برجام 2، در سال آینده
اجرایی خواهد شد

رییس اتحادیه مهمان پذیران اصفهان گفت: برای نوروز قیمت مهمان پذیران 
 اصفهان برای پذیرش مسللافران، حدود 12 درصد نسللبت به سللال گذشته

 گران تر شده است. 
اسداله عدالت پناه در خصوص رزرو تخت های مهمان پذیران در آستانه نوروز 
95، اظهار کرد: از اکنون مسافران نوروزی برای رزرو تخت های مهمان پذیران 

تماس می گیرند.
  بللا ایللن وجللود بیشللتر پذیللرش مللا بلله صللورت حضللوری انجللام

 می شللود. وی با بیان اینکه حدود سلله هزار تخت در 30 مهمان پذیر شللهر 
اصفهان وجود دارد، گفت: عاوه بر این در 75 مهمان پذیر در استان اصفهان 

6 هزار تخت وجود دارد.
رییس اتحادیه مهمان پذیران اصفهان تاکید کرد: اتحادیه مهمان پذیران در 
ایام نوروز آمادگی در اختیار قرار دادن 6 هزار تخت در اسللتان را به مسافران 
نوروزی دارد با این وجود می تواند ظرفیت تخت های خود را به هشللت هزار 

تخت افزایش دهد. 
عدالت پنللاه با بیان اینکلله پیش بینی می شللود نوروز 95 مهمللان پذیران، 
مسللافران بیشتری را نسللبت به سللال گذشللته پذیرایی کنند، افزود: نوروز 
 94 ظرفیت تمام مهمان پذیران در اسللتان اصفهان به طللور 100 درصدی

 تکمیل شده بود.
به گفته وی، مهمان پذیران مکلف بلله نصب نرخ برنامه در محل پذیرش خود 
هسللتند و در صورتی که هزینه های باالتر از قیمت های مصوب گرفته شود 

مسافران می توانند به اتحادیه شکایت کنند.

رییس اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهم ترین رخدادهای اقتصادی در سال 
1394 پرداخت و پیش بینی کرد که سال آینده فضا برای ورود سرمایه به ایران 

به وجود بیاید و همچنین زمینه برای اجرایی شدن برجام 2 فراهم شود.
مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در 
سال 1394 که 11 اسفند در اتاق تهران برگزار شد گفت: سال 94 را با رکود آغاز 
کردیم، اما توافق هسته ای نشان دهنده دور اندیشی بود و نقطه عطفی برای 

امسال به شمار می رود.
وی افزود: انتخابات همراه با توافق هسته ای دو اتفاق مهم و مثبت در سال 94 
بود. امیدواریم که نتیجه این موفقیت ها در سللال آینده دیده شود و برجام 2 
اجرایی گردد. خوانساری ادامه داد: پیش بینی های بین المللی، رشد اقتصادی 
4 تا 5 درصد را برای اقتصاد ایران در سال آینده نشان می دهد و کارشناسان 

اقتصادی نیز معتقدند که سال آینده سال رونق اقتصادی است.
رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: 140 هیئتی که در این مدت به ایران 

آمدند نشان می دهد که فضای سرمایه گذاری در ایران فراهم است.
وی اضافه کرد: اتفاق مهم دیگر در سال 94 ،موضوع کنترل تورم بود، اما برای 
سال آینده چند تقاضای دیگر از دولت وجود دارد. کوچک سازی دولت،اصاح 
نظام بانکی،شفافیت و مبارزه با فساد،تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی 
کردن بازار،اصاح نظام یارانه ای و تسللهیل فضا برای ورود سللرمایه گذاران 

خارجی از جمله این مطالبات است.
خوانساری همچنین تصریح کرد که با تشللکیل مجلس اعتدال ،زمینه برای 

تحقق برجام 2 فراهم شود.
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ــازمان حفاظت محيط زيست گفت:  معاون رييس جمهور و رييس س
مجلس دهم بايد با رويكرد نوين، تحول نگرشي نسبت به توسعه پايدار 

و آينده ايران داشته باشد.
ــم افتتاحيه پانزدهمين نمايشگاه بين المللي  معصومه ابتكار در مراس

ــگاه در  ــكر از برگزار كنندگان اين نمايش ــت ضمن تش محيط زيس
ــت  بخش هاي مختلف دولتي،  خصوصي و فعاالن محيط زيس

گفت: محور بحث نمايشگاه موضوع اقتصاد سبز است.
ــي در دولت  ــه دكتر روحان ــان اينكه برنام وي با بي

يازدهم توجه به مسايل اقتصادي با لحاظ كردن 
ــت، اظهار كرد:   ــايل زيست محيطي اس مس

توجه به مسايل اقتصادي در كنار مسايل 
زيست محيطي مسئله اي است كه در 

ــت هاي ابالغي مقام معظم  سياس
ــه و تاكيد  رهبري نيز مورد توج

قرار گرفته و در حال حاضر در 
ــايل مورد  تمام دنيا اين مس

توجه است.
ــازمان حفاظت  رييس س
ــا تاكيد  ــت ب محيط زيس
ــه برنامه هاي يك  بر اينك
سويه اقتصادي آثار جدي 
بر محيط زيست گذاشته 
است گفت:  تدوين اهداف 
ــال  ــعه پايدار در س توس
ــق پاريس،  جاري و تواف
اقداماتي بود كه درجهان 
براي جلوگيري از تخريب 

ــت انجام شد و  محيط زيس
ــورهاي متعدد متعهد  در كش

ــبت به كاهش  ــدند كه نس ش
گازهاي گلخانه اي اقداماتي انجام 

دهند.
به گفته ابتكار ايران طي توافق پاريس 

ــدي گازهاي گلخانه اي  به كاهش 4 درص
ــد كه در صورت رفع تحريم ها اين  متعهد ش

ــش خواهد داد و  ــت درصد افزاي ميزان را به هش
در مجموع 12 درصد تا سال 2020 كاهش گازهاي 

گلخانه اي را متعهد شده است.
ــت  ــان اينكه اينها تحول مهمي اس معاون رييس جمهور با بي

ــت: ايران در  ــاي جديد قرار داده، گف ــتانه فرصت ه كه ايران را در آس
ــير همكاري هاي بين المللي براي ايجاد فناوري هاي سبز و جلب مس

 سرمايه گذاري هاي جديد و حفظ منابع قرار گرفته است. همچنين اين 

ــد. اين اقدامات با  ــد در كاهش ناپايداري موثر باش همكاري ها مي توان
ــيار با اهميت و تعيين كننده   توجه به شرايط خطير ايران مي تواند بس
محسوب شود.رييس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: ايران در 
موضوعات مختلفي چون بحران گرد و غبار، آلودگي هوا، تاالب ها، منابع 
آب كشور و تنوع زيستي دچار مشكالت بسياري است و در شرايطي 
ــور جدي به اين  ــت كه تنها يك دوره فرصت دارد تا به ط اس

موضوعات بپردازد و روند تخريبي گذشته را تغيير دهد.
ــيار  ــاد در اين زمينه نقش بس به گفته ابتكار اقتص
موثري دارد و اين موضوع در برنامه ششم توسعه 

نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
ــاره به حضور  معاون رييس جمهور با اش
ــفند 94  ــكوه مردم در هفت اس پرش
ــاي رأي افزود:  ــاي صندوق ه در پ
ــس دهم با  ــم كه مجل اميدواري
ــي  رويكرد نوين، تحول نگرش
ــعه پايدار و  ــبت به توس نس

آينده ايران داشته باشد.
ــازمان حفاظت  رييس س
محيط زيست با تاكيد بر 
ــكاري هاي ضرورت هم

ــئله   بين المللي در مس
ــت گفت:  ــط زيس محي
ــايلي  مس ــه  ب ــه  توج
ــه  ــات درياچ ــون نج چ
ــي  ــث جهان ــه بح ارومي
ــت. بنابراين بسياري  اس
ــراي منافع  ــورها ب از كش
مشترك اقتصادي، بشري و 
انساني همكاري هايي دارند؛ 
ــت در ــط زيس ــرا آثارمحي زي

ــود را بر جاهاي   يك جا تاثير خ
ديگر نيز مي گذارد.

ــان ها  ــه همه انس ــان اينك ــا بي وي ب
ــتند افزود:  ــينان يك كشتي هس سرنش
همه انسان ها بايد از هر كشور و مليتي و با هر 
سابقه تاريخي در جهت محيط زيست و حفظ آن 
از طريق فناوري و نوآوري هاي جديد فعاليت داشته 

باشند.
ــگاه  ــرد: در پانزدهمين نمايش ــان ك ــكاردر پايان خاطر نش ابت
ــه  ــش جامع ــه نق ــدي ب ــه ج ــت توج ــط زيس ــي محي ــن الملل بي
ــا در حوزه  ــور م ــري در كش ــمن ها گام موث ــت و س ــده اس مدني ش

محيط زيست  برداشته اند.

رد
                                                  ايران فرصت محدودي براي جبران روند تخريبي گذشته دا

    
     

     
     

     
     

      
       

        
          

                                                                                                          
 

ــگاه  ــت اتريش در افتتاحيه نمايش وزير محيط زيس
ــتم همكارى هاى  محيط زيست گفت: مطمئن هس
اقتصادى و محيط زيستى دو كشو رشد زيادى خواهد 
ــطح قبل از تحريم ها خواهد رسيد.  ــت و به س داش
ــتر در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى  آندره روپرش
ــت گفت: افتخار مى كنم فرصتى دست  محيط زيس
داد تا در اين نمايشگاه حضور يابم. اين نمايشگاه در 
زمان درستى يعنى در فضاى پساتحريم برگزار شده 
است. بنابراين بياييد همكارى ها را در اقتصاد سبز از

 سر بگيريم. 
ــيار مهم  ــت اتريش اظهاركرد:بس وزير محيط زيس
ــود ايران هميشه در زمينه محيط  است كه تاكيد ش
ــت ورهبرايران  زيست نقش بسيارمهمى داشته اس
ــن موضوع ــواره بر اي ــور آن نيز هم ــس جمه و ريي

 تاكيد دارند.
ــت كه در قانون  ــورى اس وى گفت: ايران اولين كش
ــت،  ــت توجه كرده اس ــى خود به محيط زيس اساس
دوستى ميان ايران و اتريش به چند قرن پيش بازمى 
ــفارتخانه هاى دو كشور بيش از 140 سال  گردد و س
ــور به هم احترام ــد. از اين رو دو كش پيش افتتاح ش

 مى گذارند و هيچ وقت ارتباطات خود را صرف نظر از 
هرگونه تحول سياسى قطع نكردند.

روپرشتر افزود: تالش ها و فرصت هاى محيط زيستى 
ــابهت دارد. از اين رو براى  دو كشور بسيار با هم مش
حل آنها نيازمند تالش هاى مشترك جهانى هستيم 
كه نشست پاريس COP21 موفقيت بزرگى در اين 
ــه عنوان يكى از  زمينه بوده و ايران نقش كليدى و ب

موتورهاى محركه اين پيمان بوده است.
ــت، توسعه  وى تصريح كرد: حفاظت از محيط زيس
ــايل  ــح از منابع پايه، از مس ــتفاده صحي پايدار و اس
ــت كه نحوه برخورد با آنها بر  كليدى هر دو كشور اس
ــل آينده تاثيرگذار خواهد بود چون جهان دومى  نس
نداريم.روپرشتر با اعالم اينكه اتريش كشورى است كه 
تحت تاثير كمبود آب آسيب هاى زيادى ديده گفت: 
اتريش برخالف صنعتى سازى ،مديريت صحيحى در 
ــت و تمام رودخانه ها،  زمينه منابع آب در پيش گرف
ــتاندارد بااليى  ــا اس ــاالب هاى آن ب ــه ها و ت درياچ
مديريت مى شود.به گفته وى اتريش سهم زيادى در

 انرژى هاى تجديدپذير دارد، 35 درصد توليد انرژى 
در اين كشور برق آبى و خورشيدى است كه مسئوالن 
اين كشور در نظر دارند تا سال 2030 ،صد درصد برق 

اتريش از منابع تجديدپذير تامين شود.
ــانى بى نظير  ــران با دارا بودن منابع انس وى گفت: اي
نقش مهمى در آينده محيط زيست دنيا ايفا خواهد 
ــكارى در آينده  ــتيم كه اين هم ــتاق هس كرد و مش

افزايش يابد.
ــگاه  ــى در نمايش ــركت اتريش ــد ش ــت: چن وى گف
ــه  ــه در زمين ــد ك ــور دارن ــت حض ــط زيس محي
ــى مابين در  ــارى و همكارى هاى ف فرصت هاى تج
ــاورزى اطالعاتى به  ــت و كش ــتاى محيط زيس راس
دست مى آورند كه اميدواريم تبادل دانش به خوبى 

انجام شود.
پانزدهيمن نمايشگاه بين المللى محيط زيست 10 تا 
13 اسفند در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 

تهران برگزار مى شود.

وزير محيط زيست اتريش:

همكارى ايران و اتريش به سطح پيش از 
تحريم ها بازخواهد گشت

ــت فنالند همگرايى و همراهى با  وزير محيط زيس
ــت و با اشاره به منافع  توسعه پايدار را ضرورى دانس
ــرمايه گذارى براى محيط زيست، نوروز را  بزرگ س
به زبان فارسى به ايرانيان تبريك گفت. كيمو تيلى 
ــگاه بين المللى محيط  ــه نمايش كاينن در افتتاحي
زيست تهران شركت ها را تشويق كرد كه به شركت 
در نمايشگاه محيط زيست توجه ويژه داشته باشند 
و طبق تعهداتى كه در توافق پاريس متعهد شده اند 

رفتار كنند.
وزير محيط زيست فنالند گفت: عملكرد سازمان هاى 
غيردولتى و تصميمات افراد، آينده را رقم مى زند.وى 
تصريح كرد: نگرش ها و الگوهاى رفتارى ما هزينه ساز 
ــته هزينه بيشترى به  است و تداوم رفتارهاى گذش
ــن از بخش اقتصادى  ــت. بنابراي دنبال خواهد داش
انتظارات زيادى داريم و نيازمند تعهدات زيادى در 
ــرمايه گذارى، تأمين مالى و تصميم گيرى  بخش س

هستيم.
ــه همگرايى همه جانبه و  وى با اعالم اينكه اكنون ب
همراهى با توسعه پايدار نياز داريم تأكيد كرد: قطعا 
سرمايه گذارى كه اكنون براى محيط زيست و اقليم 
انجام مى دهيم در سال هاى آينده بازخورد و منافع 

بزرگى در پى خواهد داشت.
ــتين  ــحالى از نخس كيمو تيلى كاينن با ابراز خوش

ــركت هاى ارشد  حضور ش
فنالندى در اين 

نمايشگاه گفت: اميدوارم در روزهاى آينده ارتباطات 
ــود  و از همه  خوبى برقرار و ايده هاى خوبى تبادل ش
ــه از غرفه فنالند  بازديدكنندگان دعوت مى كنم ك

بازديد كنند.
ــت فنالند در پايان با بيان اينكه در  وزير محيط زيس
ــدن طبيعت هستيم كه  ــاهد بيدار ش ماه مارس، ش
محيط زيست در آن پوست جديدى به خود مى گيرد 
ــوروز مبارك.پانزدهمين  ــت: ن ــى گف به زبان فارس
نمايشگاه بين المللى محيط زيست 10 تا 13 اسفند 
در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برقرار 
است و عالقه مندان مى توانند از ساعت 10 تا 18 از 

نمايشگاه بازديد كنند.

وزير محيط زيست فنالند:

سرمايه گذارى براى  محيط زيست منافع بزرگى
در پى خواهد داشت

قائم مقام وزير محيط زيست ژاپن:

آينده ايران در زمينه محيط زيست
روشن است

ــگاه  ــت ژاپن در افتتاحيه نمايش ــام وزير محيط زيس قائم مق
محيط زيست گفت: با توجه به اقدامات زيست محيطى انجام 
شده در ايران قطعا اين كشور آينده روشنى در محيط زيست 

خواهد داشت.
ــگاه  ــه پانزدهمين نمايش ــى در افتتاحي ــا آكى كابا ياش ماس
بين المللى محيط زيست گفت: به دولت ايران براى برگزارى 
موفق اين نمايشگاه كه با موضوع اقتصاد سبز و دوران پسابرجام 

برگزار شده است تبريك مى گويم.
ــه نظر من  ــن تاكيد كرد: ب ــت ژاپ قائم مقام وزير محيط زيس
برگزارى اين نمايشگاه براى استفاده از فناورى هاى روز دنيا در 

زمينه محيط زيست بسيار مناسب بوده است.
ــعه سبز در  وى افزود: بعد از توافق پاريس، اقداماتى براى توس
ايران صورت گرفته و در ژاپن نيز تالش كرده ايم به سمت اقتصاد 

سبز و كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى حركت كنيم.
وى با بيان اين كه دولت ايران و ژاپن همكارى خوبى در زمينه 

ــت دارند گفت: هيئت  ــرش محيط زيس ــى از نگ ژاپن
ــت در مثبت توسعه پايدار و حفظ  محيط زيس

ــتفاده مى  ايران اس
كند.

ــر  ــام وزي ــم مق قائ
ــت ژاپن  ــط زيس محي
ــرد وزارت  ــت: رويك گف
ــت ژاپن در توسعه  محيط زيس
ــدار داراى  پاي

سه اصل هدايت كننده است كه به نام برنامه پايه محيط زيست 
شناخته مى شود، اول اينكه چرخه توليد مواد در جامعه سالم 
ــد؛ يعنى تمام مواد بايد بازيافت شوند و اصال پسماندى در  باش
ــود. دوم جامعه اى ايجاد كنيم كه با طبيعت  جامعه توليد نش
ــد و سوم اينكه ايمنى به  همزيستى مسالمت آميز داشته باش
عنوان يك تحول در نظر گرفته شده، اين رويكرد ما در توسعه 

پايدار و مفهوم اقتصاد سبز است.
ــت  ــيم نياز اس ــراى اينكه به اين هدف برس ــه داد: ب وى ادام
ــت هاى مختلفى اتخاذ كنيم، فناورى هاى روز داشته  سياس
ــزى كنيم و  ــتى برنامه ري ــيم، آموزش هاى محيط زيس باش

مشاركت خودجوش در بخش خصوص ايجاد كنيم.
ــت ــگاه محيط زيس ــت: در نمايش ــى گف ــاآكى كاباياش ماس

 فناورى هاى پيشرفته زيادى به نمايش گذاشته شده و شما را 
به بازديد غرفه جايكا دعوت مى كنم.

وى تاكيد كرد: براى اينكه به نتايج اثربخشى برسيم فناورى بايد 
همراه با سياست هاى مناسب باشد كه اميدواريم در اين زمينه 
سازمان هاى دولتى مرتبط با بخش خصوصى همراهى كنند و 

محيط توانمندى را براى بخش خصوصى ايجاد كنند. 
وى گفت: ژاپن در مسير رشد اقتصادى مشكالت محيط زيستى 
زيادى داشت، اما با همكارى دولت و مردم بر تمام آنها غلبه كرد 
و اكنون مسير توسعه پايدار را طى مى كند، با تمام توان در اين 
زمينه با ايران همكارى خواهيم كرد زيرا پتانسيل مفيدى در 

اين كشور وجود دارد.
پانزدهمين نمايشگاه بين المللى محيط زيست 10 تا 13 اسفند 

در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برپاست.

ــود ايران هميشه در زمينه محيط  است كه تاكيد ش
ــت ورهبرايران  زيست نقش بسيارمهمى داشته اس
ــن موضوع ــواره بر اي ــور آن نيز هم ــس جمه و ريي

 تاكيد دارند.

ــكارى در آينده  ــتيم كه اين هم ــتاق هس كرد و مش
افزايش يابد.

ــگاه  ــى در نمايش ــركت اتريش ــد ش ــت: چن وى گف
ــه  ــه در زمين ــد ك ــور دارن ــت حض ــط زيس محي  تاكيد دارند.

ــت كه در قانون  ــورى اس وى گفت: ايران اولين كش
ــت،  ــت توجه كرده اس ــى خود به محيط زيس اساس
دوستى ميان ايران و اتريش به چند قرن پيش بازمى 
ــفارتخانه هاى دو كشور بيش از 140 سال  گردد و س
ــور به هم احترام ــد. از اين رو دو كش پيش افتتاح ش

 مى گذارند و هيچ وقت ارتباطات خود را صرف نظر از 
هرگونه تحول سياسى قطع نكردند.

ــه  ــه در زمين ــد ك ــور دارن ــت حض ــط زيس محي
ــى مابين در  ــارى و همكارى هاى ف فرصت هاى تج
ــاورزى اطالعاتى به  ــت و كش ــتاى محيط زيس راس
دست مى آورند كه اميدواريم تبادل دانش به خوبى 

انجام شود.
پانزدهيمن نمايشگاه بين المللى محيط زيست 10 تا 
13 اسفند در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 

تهران برگزار مى شود.

ــه  تاكيد دارند. ــه در زمين ــد ك ــور دارن ــت حض ــط زيس محي  تاكيد دارند. تاكيد دارند.

ــتين  ــحالى از نخس كيمو تيلى كاينن با ابراز خوش
ــركت هاى ارشد  حضور ش

فنالندى در اين 

نمايشگاه بازديد كنند. ــه نظر من  ــن تاكيد كرد: ب ــت ژاپ قائم مقام وزير محيط زيس
برگزارى اين نمايشگاه براى استفاده از فناورى هاى روز دنيا در 

زمينه محيط زيست بسيار مناسب بوده است.
ــعه سبز در  وى افزود: بعد از توافق پاريس، اقداماتى براى توس
ايران صورت گرفته و در ژاپن نيز تالش كرده ايم به سمت اقتصاد 

سبز و كاهش انتشار گازهاى گلخانه اى حركت كنيم.
وى با بيان اين كه دولت ايران و ژاپن همكارى خوبى در زمينه 

ــت دارند گفت: هيئت  ــرش محيط زيس ــى از نگ ژاپن
ــت در مثبت توسعه پايدار و حفظ  محيط زيس

ــتفاده مى  ايران اس
كند.

ــر  ــام وزي ــم مق قائ
ــت ژاپن  ــط زيس محي
ــرد وزارت  ــت: رويك گف
ــت ژاپن در توسعه  محيط زيس
ــدار داراى  پاي

ــت هاى مختلفى اتخاذ كنيم، فناورى هاى روز داشته  سياس
ــزى كنيم و  ــتى برنامه ري ــيم، آموزش هاى محيط زيس باش

مشاركت خودجوش در بخش خصوص ايجاد كنيم.
ــت ــگاه محيط زيس ــت: در نمايش ــى گف ــاآكى كاباياش ماس

 فناورى هاى پيشرفته زيادى به نمايش گذاشته شده و شما را 
به بازديد غرفه جايكا دعوت مى كنم.

وى تاكيد كرد: براى اينكه به نتايج اثربخشى برسيم فناورى بايد 
همراه با سياست هاى مناسب باشد كه اميدواريم در اين زمينه 
سازمان هاى دولتى مرتبط با بخش خصوصى همراهى كنند و 

محيط توانمندى را براى بخش خصوصى ايجاد كنند. 
وى گفت: ژاپن در مسير رشد اقتصادى مشكالت محيط زيستى 
زيادى داشت، اما با همكارى دولت و مردم بر تمام آنها غلبه كرد 
و اكنون مسير توسعه پايدار را طى مى كند، با تمام توان در اين 
زمينه با ايران همكارى خواهيم كرد زيرا پتانسيل مفيدى در 

اين كشور وجود دارد.
13 تا 13 تا 13 اسفند  10پانزدهمين نمايشگاه بين المللى محيط زيست 10پانزدهمين نمايشگاه بين المللى محيط زيست 10

در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران برپاست.
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3- مشكالت تان را بنويسيد: تمام موادى 
ــده را از اولين  كه موجب بحث و درگيرى ش
مورد تا آخرين مورد با جزييات شرح دهيد و 
سعى كنيد در حالتى اين كار را انجام دهيد كه 
مشوش و عصبانى نيستيد. اين كار چه كمكى 

به شما مى كند؟
ــما نظم و ترتيب مى دهد، وقتى با  به ذهن ش
همسايه تان روبرو مى شويد چيزى را ناگفته 
ــفانه  باقى نمى گذاريد و گاهى وقت ها متاس
در رفتار و گفتار همسايه تان چيزى پيدا مى 
ــه عنوان جرم  ــى تواند در قانون ب كنيد كه م
ــد و با اين كار شما امتيازى  شناخته شده باش

در دست داريد.
4- با او ارتباط برقرار كنيد: اين پله بهترين 
راه براى حل مشكالت در اين موقعيت است. 
بحث كردن درست مى تواند راه حل بسيارى 
از سو تفاهم ها باشد. شايد همسايه تان اصال 
متوجه اشتباهش نبوده يا نمى دانسته با اين 

كار به شما آسيب مى زند! 
ــاره صحبت  ــان در اين ب ــايه ت وقتى با همس

مى كنيد، ممكن است چند حالت اتفاق بيفتد:
1 - معـذرت خواهى كرده و كار اشـتباه 
ــت ها آنها  خـود را جبران كنـد. خيلى وق
ــتند. مثال  ــتباه بودن كار خود نيس متوجه اش
ــره به بيرون  ــفره خود را از پنج خرده هاى س
ــا وارد  ــه بدانند آنه ــدون اينك ــد ب ــى ريزن م
ــوند. يا وقتى تراس خانه را  ــما مى ش خانه ش
مى شويند باعث مى شوند لباس هاى شسته 
شما كه روى بند آويزان است خيس و كثيف 
شود. در اين حالت شما در موقعيت خوبى قرار 
داريد چون همسايه تان آدم بامنطقى است و 

نخواسته، آگاهانه موجب آزار شود.
2- او بـر كار اشـتباه خـود سـماجت 
ــد: « به من چه ربطى  مى كند. مثال مى گوي
ــان را در تراس  ــاى ت ــما لباس ه دارد كه ش
ــك مى كنيد، يا من اين كار را  خانه تان خش
ــكل  ــرده ام! اگر اين حالت پيش آمد و مش نك
ــد از كس  ــما باي ــد. ش ــده باقى مان ــل نش ح
ــايه هاى  ديگرى كمك بگيريد. مثال با همس
ــه آنها اعتراض  ــويد و همگى ب ديگر متحد ش

ــه صاحب  ــتند ب ــتاجر هس ــد يا اگر مس كني
ــتند،  ــر صاحب خانه هس ــد و اگ خانه بگويي

به مدير ساختمان بگوييد.
ــه  ــر بـ 3- نامــه اى بنويســيد: اگـ
ــت  ــا عصباني ــى ي ــرى لفظ ــر درگي خاط
ــه كاره  ــايه نيم ــا همس ــان ب ــاى ت حرف ه
ــام جزييات  ــه اى با تم ــى توانيد نام ماند، م
ــيد.  ــه بنويس ــش و مودبان ــال آرام در كم
ــاختمان داريد  ــات در س ــه اطالع ــر تخت اگ
ــا به مدير  ــه را روى آن نصب كنيد ي ــن نام اي
ــاختمان بدهيد تا به فرد مذكور بدهد يا از  س
ــن كار را انجام  ــد كه اي صاحب خانه بخواهي
ــض قانونى هم  ــر نق ــه اگ ــن نام ــد. در اي ده
در رفتار همسايه ديديد ذكر كنيد، اما حواس 
ــد ذكر موارد قانونى به معناى تهديد  تان باش
نيست و حتما اين موارد قانونى بايد با رفتار فرد 
تناسب داشته باشد نه اينكه از عقايد شخصى 

و گرفتارى هاى ديگرى سرچشمه بگيرد.
4-كمك بگيريد: اگر احيانا كار به شكايت 

رسيد، حتما از يك حقوق دان كمك بگيريد.

هديه اى در آستانه سال نو به ميراث دوستان كشور؛
مسير جايگزين خط 2 مترو اصفهان 

مشخص شد

هشدارهاى مسافرتى پليس؛
منازل افراد ناشناس را

كرايه نكنيد

در 10 ماهه سال جارى؛

مراجعه 469 متقاضى سقط درمانى
به پزشكى قانونى اصفهان

اخبار ويژه

پرسه درشهر

اخبار روز

سازمان حج و زيارت اعالم كرد: واجدين شرايط اعزام به حج تمتع سال 
95 مى توانند با مراجعه به شعب بانك ملى نسبت به پرداخت قسط اول 

هزينه سفر حج خود اقدام كنند.
بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده، پيرو انتشار پيش اطالعيه قبلى 
ــم حج سال 139، عليرغم قطع  سازمان حج و زيارت در خصوص مراس
ــتان با جمهورى اسالمى ايران و  يك طرفه روابط سياسى كشور عربس
نظر به اينكه حج يك وظيفه شرعى و واجب است، به اطالع مى رساند: 
ــوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى، سازمان  بر اساس مصوبه ش
حج و زيارت بنا بر وظايف قانونى، برنامه ريزى ها و اقدامات خود را طبق 
جداول زمان بندى شده براى تحقق تشرف زائران به حج در سال 1395 
ــى دارندگان قبوض  ــاس از تمام با جديت دنبال مى كند. بر همين اس
ــال 1385 دعوت مى شود براى  ــتم خرداد ماه س وديعه گذارى تا بيس
انجام مرحله اول ثبت نام از ساعت 8 صبح ديروز يازدهم اسفندماه لغايت 
پايان وقت ادارى روز سه شنبه  25 اسفندماه 94 با در دست داشتن اصل 
قبوض وديعه گذارى+ شناسنامه+ كارت ملى به شعب بانك ملى ايران 
مراجعه و نسبت به واريز مبلغ50 ميليون ريال به صورت على الحساب 
ــابى به نام خود اقدام و رسيد آن  به عنوان بخشى از هزينه سفر در حس

را دريافت كنند.
ــبه روز شمار سود متعارف اين مبلغ  بديهى است بانك نسبت به محاس
به حساب زائران عزيز اقدام خواهد كرد. تاكيد مى شود از آنجا كه به دليل 
قطع روابط با عربستان، امكان حضور نمايندگان سازمان حج و زيارت در 
اين كشور براى نهايى كردن اجاره هتل ها، حمل و نقل، تداركات و تغذيه 
ــت، بنابراين در اين مرحله برخالف رويه گذشته،  و ... وجود نداشته اس
دريافت مبلغ مذكور به صورت على الحساب بوده و هزينه قطعى سفر در 
زمان ثبت نام قطعى با مشخص شدن كاروان ها و گروه هاى قيمتى، هفته 
اول ارديبهشت ماه همزمان با زمان دريافت قسط دوم مشخص خواهد 
ــال 1395 منوط به امضا توافقنامه  ــت انجام حج در س شد. بديهى اس
متعارف بين سازمان حج و زيارت و وزارت حج عربستان و پذيرش شروط 
جمهورى اسالمى ايران در راستاى حفظ كرامت، شأن و جايگاه حجاج 

ايرانى و صيانت از حقوق اين عزيزان در طول موسم حج خواهد بود.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با اشاره به افزايش 
15 درصدى تشكيل پرونده هاى قاچاق كاال در اصفهان، گفت: در 11 
ماهه سال جارى، 583 ميليارد ريال كاالى قاچاق در استان اصفهان 

كشف شد.
 سرهنگ جهانگير كريمى اظهار كرد: ورود و مصرف كاالى خارجى قاچاق 
ــالمت جامعه را تهديد كرده و  به دليل عدم نظارت و كنترل در واردات، س
ــود؛ از طرفى به اقتصاد،  باعث بروز بسيارى از ناهنجارى ها و جرايم مى ش

اشتغال و توليد كشور ضربه جدى وارد مى كند.
ــتان اصفهان در مركزيت كشور قرار گرفته  وى افزود: با توجه به اينكه اس
ــت، قاچاقچيان براي  و نقطه اتصال شهرهاى جنوبى به شمالى كشور اس
ــير عبور مى كنند، به طورى كه ساالنه بين  انتقال كاالهاي خود از اين مس
سه تا چهار هزار محموله قاچاق كاال در ايست و بازرسي هاي پليس استان 

اصفهان توقيف مى شود.
ــرد: در همين زمينه،  ــان تصريح ك ــتان اصفه معاون اجتماعي پليس اس
ــديد مقابله با قاچاق كاال  فرماندهى انتظامى استان با تشكيل قرارگاه تش
ــتور كار قرار  ــال به صورتى ويژه در دس و ارز، اين موضوع را از ابتداى امس

داد.
ــف 583 ميليارد ريال كاالي خارجي قاچاق در 11 ماهه امسال  وى از كش
ــت باند قاچاق، دستگير و 3 هزار و 706  خبر داد و گفت: در اين مدت هش
ــتان اصفهان  ــاق كاال و ارز پليس آگاهى اس پرونده در اداره مبارزه با قاچ

تشكيل و به اداره تعزيرات حكومتى تحويل داده شد.
سرهنگ كريمى، كاالهاى كشف شده را 18 نوع اعالم كرد و افزود: بيشترين 
كاالى قاچاق كشف شده، لوازم آرايشى و بهداشتى، دارو، پارچه و پوشاك، 

برنج و قطعات يدكى وسائط نقليه بوده است.
ــان اينكه اقالم  ــتان اصفهان با بي معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اس
ــتان تحويل مى شوند، تصريح كرد:  كشف شده به اداره امالك تمليكى اس
كاالهايى مانند دارو، لوازم آرايشى و بهداشتى و مواد غذايى كه يا تاريخ توليد 
آنها گذشته و يا از نظر بهداشتى مورد تاييد نبودند معدوم شده و از ورود آنها 

به بازار جلوگيرى به عمل مى آيد.
ــبت به  ــكيل پرونده هاى قاچاق كاال نس ــش 15 درصدى تش وى از افزاي
ــتاى حمايت از كار  ــال قبل خبر داد و گفت: پليس در راس مدت مشابه س
ــالمت مردم با تقويت ايست و بازرسى  و توليد داخلى و تامين امنيت و س
ــتور كار ويژه خود  ــتان، مقابله با قاچاقچيان كاال را در دس هاى سطح اس

دارد.

رييس پليس راهور ناجا خبر داد:
پرداخت قسط اول هزينه
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در 11 ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل؛

افزايش 15 درصدى پرونده هاى 
قاچاق كاال در اصفهان

ــهرى و  ــيت مديران ش با توجه به حساس
استانى اصفهان نسبت به ميراث فرهنگى و 
قول شهردار اصفهان مبنى بر اين كه توسعه 
شهر بدون توجه به ميراث فرهنگى و هويت 
تاريخى ممكن نيست، با همكارى سازمان 
ميراث فرهنگى كشور و شهردارى اصفهان، 
معرفى جايگزين عبور خط دو مترو اصفهان 

از زير ميدان امام (ره) تصويب شد.
ــور خط  ــرى براى عب ــه تصميم گي جلس
ــهرى اصفهان در دفتر معاون  دو قطار ش
ــازمان ميراث  ــور و رييس س رييس جمه
فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى كشور 
با حضور استاندار، شهردار، رييس و اعضاى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان و تنى چند از 
مديران و كارشناسان مربوطه در اين زمينه 
ــه قرار بر اين شد  برگزار شد. در اين جلس
ــه جاى عبور  تا خط دو متروى اصفهان ب
از زير ميدان تاريخى امام خمينى(ره) به 

خيابان هاى پيرامونى اين ميدان بزرگ و 
ــور كه دومين ميدان بزرگ و  تاريخى كش
تاريخى جهان تلقى مى شود، تغيير پيدا 
ــاس، گزينه جايگزين  ــر اين اس كند. بنا ب
ــده از محور دارك آغاز وپس از  معرفى ش
عبور از خيابان هاى پيرامونى و ميدان امام 
حسين (ع) در ادامه مسير با خط مصوب 

قبلى منطبق مى شود.
ــير ياد  ــزارش مى افزايد، مس ادامه اين گ
ــم انتظارى در اين  شده پس از ماه ها چش
ــه مورد تاييد رييس سازمان ميراث  جلس
ــد با توجه به  فرهنگى قرار گرفت و قرار ش
ــنهادى،  ــير پيش ــودن مس ــوب ب مطل
حمايت هاى الزم براى تصويب خط جديد 
ــور صورت  ــوراى عالى ترافيك كش در ش
ــروى اصفهان بتواند  ــا خط دو مت پذيرد ت
ــال1400 با همكارى سازمان  تا پايان س

ميراث فرهنگى تكميل شود.

ــس  ــرقت پلي ــا س ــارزه ب ــاون مب مع
ــى در توصيه  ــروى انتظام ــى ني آگاه
به شهروندان، هنگام مسافرت نوروزى و 
در طول مسير، گفت: از كرايه منزل افراد 
ــناس كه به صورت موقتى منازل  ناش
خود را اجاره مى دهند، خوددارى كنيد.

سرهنگ رضا موذن افزود: در صورتى كه 
با برپايى چادر، قصد اقامت در فضاى باز 
داريد، حتما توصيه هاى پليس در اين 
زمينه را جدى بگيريد و از برپايى چادر 
ــرادى و در اماكن خلوت  به صورت انف

خوددارى كنيد.
اين مقام انتظامى ادامه داد: همچنين 
در صورت امكان از تخليه كامل و ترك 
چادر خوددارى كرده و از قرار دادن اشيا 
قيمتى و با ارزش كه امكان برش چادر و 
سرقت  را دارد به هنگام شب و در پشت 

ديواره چادرها اجتناب كنيد.

ــرقت پليس آگاهى  معاون مبارزه با س
نيروى انتظامى افزود: در صورت امكان، 
ــافرتى خود را نزديك خودرو  چادر مس

برپا كنيد.
كـودكان را هنـگام خريـد به طال 

آراسته نكنيد
موذن در بيان هشدارهاى پليس براى 
ــان، گفت:  ــودكان، نوجوانان و جوان ك
ــته كردن كودكان خود به طال  از آراس

در هنگام خريد خوددارى كنيد.
ــرقت پليس آگاهى  معاون مبارزه با س
ــانى محل زندگى،  افزود: نام، سن، نش
ــه فرزندان  ــود را ب ــتان خ ــهر و اس ش
ــوزش دهيد،  بياموزيد؛ به كودكان آم
ــن، نگويند  ــخ دادن به تلف هنگام پاس
ــز در  ــتند و هرگ ــا هس ــه تنه در خان
ــى، متروكه و محل هاى  خانه هاى خال

خلوت و دورافتاده بازى نكنند.

مديركل پزشكى قانونى استان اصفهان گفت: در10 ماهه سال 
ــكى  ــقط درمانى به پزش جارى، 469 نفر براى دريافت مجوز س
قانونى اصفهان مراجعه كردند كه از اين تعداد، 82 درصد موفق 

به دريافت مجوز شدند.
ــداى فروردين تا پايان  ــليمان پور اظهار كرد: از ابت دكتر على س
دى ماه سال جارى، 469 نفر براى دريافت مجوز سقط درمانى 

به مراكز پزشكى قانونى استان اصفهان مراجعه كردند.
دكتر سليمان پور با اشاره به افـزايش چهار درصـدى متقاضيان 
ـــال قبل، افزود:  ــــابه س ــبت به مدت مش ــقط درمانى نس س
ــقط  ــان، 385 نفر موفق به دريافت مجوز س از مجموع متقاضي

درمانى شدند.
دكتر على سليمان پور، مديركل پزشكى قانونى استـان اصفهان، 
ــور به عنـوان متولى  تصريح كرد: سازمان پزشكى قانونـى كش
ــقـط درمانـى، تنها  ــت هاى صـدور مجـوز س بررسى درخواس
ــقط درمانـى مى كنـد كه  ــدام به صدور مجـوز س در مواردى اق
ــديـد مـادرزادى  ــاه و واجـد ناهنجارى هـاى ش جنين زير 4 م
ــاى صعـب العـالج همـراه با  بـوده و يا مادر مبتال به بيمـارى ه

خطر جانى در صورت تداوم باردارى باشد.

تاثير فضاى مجازى بر خانواده و اركان و اعضاى آن بهانه اين گفت  و گو با دكتر 
« سيدمحمد صادق مهدوى »، جامعه شناس و استاد دانشگاه است. 

دكتر مهدوى، فارغ التحصيل رشته جامعه شناسى خانواده و جوانان از دانشگاه 
وين اتريش و مولف و مترجم ده ها جلد كتاب در اين حوزه است. 

ــور ابراز  ــرخ طالق در كش ــبت به افزايش ن ــان نس به تازگى برخى كارشناس
ــبب و متهم فروپاشى خانواده ها در كشور  نگرانى كرده و فضاى مجازى را مس

دانسته اند. نظر شما به عنوان يك جامعه شناس در اين خصوص چيست؟
ــت. در علم  ــيارى در افزايش طالق ميان زوج  هاى ايرانى دخيل اس عوامل بس
ــروز پديده هاى  ــبب و عامل ب ــى هرگز يك عامل نمى تواند مس جامعه شناس
اجتماعى باشد، هر چند يك عامل ممكن است مهم  تر و پررنگ تر باشد. عوارض 

ــاله  ــا و داليل متعددى دارد. در مورد مس اجتماعى و فرهنگى عموما منش
افزايش نرخ طالق در كشور هم اگر چه سهم رسانه هاى جمعى قابل 

ــانه ها به تنهايى در اين ناهنجارى  ــت، اما اين رس تامل و توجه اس
ــدن جوامع، يك روند قهرى است و  ــتند. صنعتى ش دخيل نيس

ــر يا زود و  ــور ما دي ــى دنيا و ازجمله كش خواهى نخواه
با آهنگ تند يا كند به اين سمت در حركت هستند. 

ــينى همچنين فرآيندى را طى مى كند.  شهرنش
ــده طالق  ــه پدي ــى ب ــم جامعه شناس ديد عل
ــددى را در  ــت كه عوامل متع به گونه اى اس
ــهيم مى داند كه شايد برخى از  آن دخيل و س
ــدن و زندگى  آنها برآمده از همين صنعتى ش

شهرنشينى باشد. براى مثال، پيدايش و پررنگ 
شدن تفاوت هاى فردى، يكى از عوامل افزايش طالق 

ــان ها خيلى شبيه هم بودند و به يك  در كشور است. در گذشته انس
شكل فكر مى كردند. آن دوران به نوعى عصر حاكميت هنجارها بود و 

انسان ها در شرايط يكسان و قالبى رشد مى كردند، اما در روزگار حاضر، 
اين فشار هنجارها برداشته و تنوع فكرى و رفتارى جايگزين آن شده است. 

ــده و خود يكى از داليل باالرفتن  اختالفات فردى، اين روزها خيلى شديد ش
آمار طالق است. در جامعه شناسى، از فضاى مجازى به عنوان تنها عامل بروز و 
افزايش طالق ياد نمى شود. شايد اين فضا بسترى مهيا كرده باشد كه احتمال 
ــكوه هاى كوچكى دارند،  ــان ش ــنايى افرادى كه به داليلى از همسران ش آش

با ديگران فراهم شده و چه بسا به اختالفات دامن زده شود.
عوامل ديگرى هم در باالرفتن نرخ طالق موثر است؛ ازجمله استقالل زنان به 
لحاظ مالى، اقتصادى و حتى فرهنگى. زنان در گذشته هويت مستقلى نداشتند 
و وقتى ازدواج مى كردند و فرزند مى آوردند تازه داراى هويت مى شدند، اما اين 
روزها زنان مشاغل حساسى در جامعه دارند و از نظر اقتصادى مستقل شده اند.

ــايى هاى اجتماعى به گردن فضاى  بسيارى از مشكالتى كه در ارتباط با نارس
ــطح جامعه قابل رويت  ــبكه هاى اجتماعى مى افتد قبال هم در س مجازى و ش
بوده است. اصوال از عمر فضاى مجازى چه در دنيا و چه در كشور ما زمان زيادى 
نمى گذرد. به نظر مى رسد اين فضا به نوعى مظلوم واقع شده و همه مشكالت 

به آن حواله داده مى شود.
ــراى نهاد خانواده فرصت  ــناس فضاى مجازى را ب اصوال در مقام يك جامعه ش

مى دانيد يا تهديد؟

ــى نمى گذرد و به  ــور ما خيل ــه در دنيا و چه در كش ــاى مجازى چ از عمر فض
ــت درباره آن نظر قطعى بدهيم. مسلم است اين فضا چند  همين دليل زود اس
كاركرد دارد؛ ايجاد هويت و شخصيت سايبرى و فراهم آوردن اين امكان براى 
كاربران تا با كسانى كه در فضاى واقعى امكانش را ندارند، ارتباط برقرار كنند. 
ــت و هم تهديد. در نگاهى  فضاى مجازى با چنين قابليت هايى، هم فرصت اس
خوشبينانه ابتدا بايد به نقش ها و كاركردهاى مثبت آن توجه كرد؛ مثل كاركرد 

و متقنى نداريم كه نشان همسريابى. ما هنوز آمار مشخص 
ــه از طريق دهد چند درصد از زوج هايى  ك

ــاى  فض
مجـازى 

ــا يكديگر  ب
آشنا شده اند 

كارشان به طالق و 
ــيده است. در  ــور باال جدايى كش اين كه نرخ طالق در كش

ــت، اما نبايد  ــه گردن فضاى رفته، شكى نيس همه گناه ها را ب
ــت. عوامل ديگرى  ــروع، مجازى انداخ ــاد، روابط نامش مانند اعتي

ــش دارند. البته  ــاوندان و عدم تامين مالى هم در بروز طالق نق دخالت خويش
گسترش فضاى مجازى هم قدرى بر نرخ طالق تاثير داشته است، اما آمار قطعى 

در اين باره وجود ندارد.
چه تعامل و ارتباطى مى تواند ميان خانواده هاى ايرانى و فضاى مجازى برقرار 

شود؟
ــت با كاركردهاى متفاوت. همه چيز به كاربر  فضاى مجازى مثل يك ابزار اس

ــه  ــتفاده اش از اين فضا بازمى گردد. فضاى مجازى ذاتا و فى نفس و نوع اس
ــتفاده كاربر، هم مى توان از آن بهره برد و هم  مضر نيست و بسته به نوع اس

سو  استفاده كرد.
داليل اين سو استفاده چه مى تواند باشد؟

ــان در يك محيط  ــت. انس ــناخته بودن اين فضا س علت اصلى اش در ناش
ــان مى دهد. نبود نظارت و كنترل،  ناشناخته، چهره واقعى اش را بهتر نش
ــتفاده را باال مى برد. با اين كه قرائن محكمى در دست  ــو اس ضريب و امكان س
نيست، اما به نظر مى رسد سو  استفاده ها از اين فضا بيشتر است. از سوى ديگر، 
حسن هاى اين فضا را به خصوص در رسانه هاى رسمى به خوبى اعالم نمى كنند 
ــتر بازتاب داده مى شود.  ــو استفاده ها بيش و در عوض كاركردهاى منفى و س
ــوارض فضاى مجازى از  ــه جامعه تلقين مى كند كه ع همه اينها اين حس را ب

محاسنش بيشتر است.
قبول داريد كاربران فضاى مجازى  آموز ش هاى الزم را هم درخصوص چگونگى 

استفاده از اين فضا دريافت نكرده اند؟
فناورى مثل هواست و انسان بدون آن كه خود مطلع باشد از آن استفاده مى كند. 
فناورى ارتباطات به دليل نياز انسان به آن، گسترش بيشترى پيدا كرده و 
ــت. حاال عده اى از آن  به نوعى خود را به زندگى تحميل كرده اس
استفاده و جمعى ديگر سو  استفاده مى كنند. منظورم بيشتر 
آموزش سواد رسانه اى است. بگذاريد اين گونه بگوييم. آيا 
در غرب كه فضاى مجازى از آن آمده و احتماال انطباقات 
ــو استفاده از اين فضا وجود  فرهنگى بيشترى دارد، س

ندارد؟ چرا، آنجا هم بهره هاى سو و نادرست هست.
ــتر حدس  ــد. اين بيش ــدش بايد كمتر باش اما درص
ــن و محكمى  ــه آمار متق ــت وگرن و گمان ماس
در اين خصوص وجود ندارد. البته من با شما 
ــتم كه آنجا درصد خطاها  هم عقيده هس
كمتر است. به هر حال مستندات چندانى 
در اين باره وجود ندارد. ذكر اين نكته هم 
ــراى ادامه  ــت كه تكنولوژى ب ضرورى اس
حياتش، مجبور است خودش را بازسازى و 
نوسازى كند. با در نظر گرفتن چنين مساله اى، 
ــى و چه از  ــه به لحاظ كيف ــزار آن قطعا چ فضاى مجازى و اب
ــعه پيدا خواهد كرد. ما بايد خودمان را براى اين  منظر كمى توس
موضوع آماده كنيم. فضاى مجازى توسعه پيدا خواهد كرد و تعداد 
كاربرانش هم افزايش پيدا مى كند و حضور و تاثيراتش در زندگى ما 
بيشتر خواهد شد. پس به جاى نفى و طرد اين فضاـ  كه البته امكان پذير 
هم نيستـ  بايد تالش كنيم استفاده صحيح و كاربرى بهينه از آن را در جامعه 
آموزش دهيم. بايد يك عزم ملى براى آموزش استفاده صحيح از اين ابزار جديد 

وجود داشته باشد.
آيا والدين بايد از ورود فرزندان شان به فضاى مجازى واهمه داشته باشند؟

والدين بايد دغدغه داشته باشند، چراكه فرزندان شان وارد فضايى مى شوند كه 
همه چيز در آن موجود است. امكان دارد كاربر به سمت ضدارزش ها تمايل پيدا 
كند. در عين حال، فضاى مجازى پر است از آموزه هاى دينى، مذهبى و اخالقى. 

والدين بايد كنترل داشته باشند و البته نظارت كنند.
اين نظارت بايد به چه شكل باشد؟

گاه رسمى و علنى و گاهى هم پنهانى و غيررسمى. احتمال لغزش در هر لحظه 
وجود دارد. بماند كه نظارت والدين هم محدود است و كاركرد چندانى ندارد. 

بيشتر بايد بر آموزش تمركز كرد.

بهترين رفتار با همسايه مردم آزار ( قسمت دوم )

تاثير فضاى مجازى بر خانواده؛

همه تقصيرها به فضاى مجازى بازنمى گردد

ــور ابراز  ــرخ طالق در كش ــبت به افزايش ن ــان نس به تازگى برخى كارشناس
ــبب و متهم فروپاشى خانواده ها در كشور  نگرانى كرده و فضاى مجازى را مس

دانسته اند. نظر شما به عنوان يك جامعه شناس در اين خصوص چيست؟
ــت. در علم  ــيارى در افزايش طالق ميان زوج  هاى ايرانى دخيل اس عوامل بس
ــروز پديده هاى  ــبب و عامل ب ــى هرگز يك عامل نمى تواند مس جامعه شناس
اجتماعى باشد، هر چند يك عامل ممكن است مهم  تر و پررنگ تر باشد. عوارض 

ــاله  ــا و داليل متعددى دارد. در مورد مس اجتماعى و فرهنگى عموما منش
افزايش نرخ طالق در كشور هم اگر چه سهم رسانه هاى جمعى قابل 

ــانه ها به تنهايى در اين ناهنجارى  ــت، اما اين رس تامل و توجه اس
ــدن جوامع، يك روند قهرى است و  ــتند. صنعتى ش دخيل نيس

ــر يا زود و  ــور ما دي ــى دنيا و ازجمله كش خواهى نخواه
با آهنگ تند يا كند به اين سمت در حركت هستند. 

ــينى همچنين فرآيندى را طى مى كند.  شهرنش
ــده طالق  ــه پدي ــى ب ــم جامعه شناس ديد عل

ــدن و زندگى  آنها برآمده از همين صنعتى ش
شهرنشينى باشد. براى مثال، پيدايش و پررنگ 

شدن تفاوت هاى فردى، يكى از عوامل افزايش طالق 
ــان ها خيلى شبيه هم بودند و به يك  در كشور است. در گذشته انس

شكل فكر مى كردند. آن دوران به نوعى عصر حاكميت هنجارها بود و 
انسان ها در شرايط يكسان و قالبى رشد مى كردند، اما در روزگار حاضر، 

اين فشار هنجارها برداشته و تنوع فكرى و رفتارى جايگزين آن شده است. 
ــده و خود يكى از داليل باالرفتن  اختالفات فردى، اين روزها خيلى شديد ش
آمار طالق است. در جامعه شناسى، از فضاى مجازى به عنوان تنها عامل بروز و 
افزايش طالق ياد نمى شود. شايد اين فضا بسترى مهيا كرده باشد كه احتمال 
ــكوه هاى كوچكى دارند،  ــان ش ــنايى افرادى كه به داليلى از همسران ش آش

با ديگران فراهم شده و چه بسا به اختالفات دامن زده شود.
عوامل ديگرى هم در باالرفتن نرخ طالق موثر است؛ ازجمله استقالل زنان به 
لحاظ مالى، اقتصادى و حتى فرهنگى. زنان در گذشته هويت مستقلى نداشتند 
و وقتى ازدواج مى كردند و فرزند مى آوردند تازه داراى هويت مى شدند، اما اين 
روزها زنان مشاغل حساسى در جامعه دارند و از نظر اقتصادى مستقل شده اند.

ــايى هاى اجتماعى به گردن فضاى  بسيارى از مشكالتى كه در ارتباط با نارس
ــطح جامعه قابل رويت  ــبكه هاى اجتماعى مى افتد قبال هم در س مجازى و ش
بوده است. اصوال از عمر فضاى مجازى چه در دنيا و چه در كشور ما زمان زيادى 
نمى گذرد. به نظر مى رسد اين فضا به نوعى مظلوم واقع شده و همه مشكالت 

ــت و هم تهديد. در نگاهى  فضاى مجازى با چنين قابليت هايى، هم فرصت اس
خوشبينانه ابتدا بايد به نقش ها و كاركردهاى مثبت آن توجه كرد؛ مثل كاركرد 

و متقنى نداريم كه نشان همسريابى. ما هنوز آمار مشخص 
ــه از طريق دهد چند درصد از زوج هايى  ك

ــاى  فض
مجـازى 

ــا يكديگر  ب
آشنا شده اند 

كارشان به طالق و 
ــيده است. در  ــور باال جدايى كش اين كه نرخ طالق در كش

ــت، اما نبايد  ــه گردن فضاى رفته، شكى نيس همه گناه ها را ب
ــت. عوامل ديگرى  ــروع، مجازى انداخ ــاد، روابط نامش مانند اعتي

ــش دارند. البته  ــاوندان و عدم تامين مالى هم در بروز طالق نق دخالت خويش
گسترش فضاى مجازى هم قدرى بر نرخ طالق تاثير داشته است، اما آمار قطعى 

در اين باره وجود ندارد.

ــتر بازتاب داده مى شود.  ــو استفاده ها بيش و در عوض كاركردهاى منفى و س
ــوارض فضاى مجازى از  ــه جامعه تلقين مى كند كه ع همه اينها اين حس را ب

محاسنش بيشتر است.
قبول داريد كاربران فضاى مجازى  آموز ش هاى الزم را هم درخصوص چگونگى 

استفاده از اين فضا دريافت نكرده اند؟
فناورى مثل هواست و انسان بدون آن كه خود مطلع باشد از آن استفاده مى كند. 
فناورى ارتباطات به دليل نياز انسان به آن، گسترش بيشترى پيدا كرده و 
ــت. حاال عده اى از آن  به نوعى خود را به زندگى تحميل كرده اس
استفاده و جمعى ديگر سو  استفاده مى كنند. منظورم بيشتر 
آموزش سواد رسانه اى است. بگذاريد اين گونه بگوييم. آيا 
در غرب كه فضاى مجازى از آن آمده و احتماال انطباقات 
ــو استفاده از اين فضا وجود  فرهنگى بيشترى دارد، س

ندارد؟ چرا، آنجا هم بهره هاى سو و نادرست هست.
ــتر حدس  ــد. اين بيش ــدش بايد كمتر باش اما درص
ــن و محكمى  ــه آمار متق ــت وگرن و گمان ماس
در اين خصوص وجود ندارد. البته من با شما 
ــتم كه آنجا درصد خطاها  هم عقيده هس

حياتش، مجبور است خودش را بازسازى و 
نوسازى كند. با در نظر گرفتن چنين مساله اى، 
ــى و چه از  ــه به لحاظ كيف ــزار آن قطعا چ فضاى مجازى و اب
ــعه پيدا خواهد كرد. ما بايد خودمان را براى اين  منظر كمى توس
موضوع آماده كنيم. فضاى مجازى توسعه پيدا خواهد كرد و تعداد 
كاربرانش هم افزايش پيدا مى كند و حضور و تاثيراتش در زندگى ما 
بيشتر خواهد شد. پس به جاى نفى و طرد اين فضاـ  كه البته امكان پذير 
هم نيستـ  بايد تالش كنيم استفاده صحيح و كاربرى بهينه از آن را در جامعه 
آموزش دهيم. بايد يك عزم ملى براى آموزش استفاده صحيح از اين ابزار جديد 

وجود داشته باشد.
آيا والدين بايد از ورود فرزندان شان به فضاى مجازى واهمه داشته باشند؟

والدين بايد دغدغه داشته باشند، چراكه فرزندان شان وارد فضايى مى شوند كه 
همه چيز در آن موجود است. امكان دارد كاربر به سمت ضدارزش ها تمايل پيدا 
كند. در عين حال، فضاى مجازى پر است از آموزه هاى دينى، مذهبى و اخالقى. 

والدين بايد كنترل داشته باشند و البته نظارت كنند.
اين نظارت بايد به چه شكل باشد؟



سینمااخبار

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: فیلم 
سینمایی »بادیگارد« آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا در ایام نوروز 95 به 

روی پرده سینماهای اصفهان می رود.
حســینعلی آقاییان زاده با اشــاره به اکران نوروزی فیلم های ســینمایی در 
اصفهان اظهار کرد: از ابتدای سال 95 فیلم های سینمایی متنوعی در اصفهان 
به روی پرده خواهد رفت که اکران فیلم سینمایی »بادیگارد« از ابتدای نوروز 
 95 قطعی اســت.وی در ادامه با اشاره به مشــخص نبودن زمان اکران فیلم 
»ابد و یــک روز« در اصفهــان افزود: احتمال اکــران این فیلم نیــز در ایام 
 نوروز وجود دارد، امــا هنوز به صــورت قطعی راجع بــه آن تصمیم گیری

 نشده اســت؛ اســامی فیلم های ســینمایی که قرار اســت در ابتدای سال 
آینده در اصفهــان اکران 
 شــود بــه زودی اعــالم

 خواهــد شــد.  فیلــم 
ســینمایی »بادیــگارد« 
یکی از ساخته های موفق 
ابراهیم حاتمی کیاســت 
کــه در جشــنواره فیلم 
 فجــر حضــور داشــت؛ 
پرویــز پرســتویی برای 
بازی در این فیلم، سیمرغ 
بلوریــن نقــش اول مرد 
جشــنواره فیلم فجر را از 
سوی هیئت داوران بخش 
سودای ســیمرغ دریافت 

کرد.

کارگاه »فیلمنامه نویســی« با حضــور داوود میرباقــری در اصفهان 
برگزارمی شود.

این کارگاه آموزشــی از مجموعه کارگاه های پنجمین جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات اصفهان است که از 11 اسفندماه با اکران چندین اثر 

مستند ویژه عالقه مندان و سینمادوستان برگزار می شود.
داوود میرباقری که تدریس این کارگاه را بر عهده دارد، درباره  موضوع 

بازیگردانی در سینما، به سخنرانی می پردازد.
وی که با ساخت مجموعه های تلویزیونی موفقی همچون امام علی )ع(، 
معصومیت از دست رفته و مختارنامه به چهره ای شناخته شده در میان 
مردم بدل شده است، در سال اخیر سریال موفق » دندون طال « را وارد 

شبکه نمایش خانگی کرد.
 وی در ایــن کارگاه بــه آمــوزش اصول ابتدایــی فیلمنامه نویســی

 می پردازد. فیلمنامه داســتانی اســت که همراه بــا توضیح صحنه ها 
برای ساخت فیلم نوشته می شــود. فیلمنامه دارای سه قسمت شروع، 
 میان و پایان اســت که برای نــگارش هر کدام اصــول مختلفی وجود 

دارد.
این کارگاه در روز 12 اســفندماه از ســاعت 16 تا 17:30 در ســالن 
 اجتماعات کتابخانه مرکــزی اصفهان، واقع در خیابان باغ گلدســته 

برگزار می شود.

نشســتی باعنوان مقدمه ای بــر تربیت کــودک و نوجوان از ســوی 
فرهنگسرای خانواده برگزار می شود.

تربیت یــک کــودک و روش صحیح برخورد بــا نوجوانــان در وهله 
نخست امری ســاده به نظر می رســد، اما به واقع این مســئله دارای 
فنون و اصولی مهــم و اثرگذار اســت که در صورت عدم رعایتشــان 
 اعمــال تربیت بــا مشــکل مواجه شــده و رونــد آن را ســخت تر

 می کند.
این نشســت با هــدف ارایــه راهکارهایــی مقدماتــی و اولیه جهت 
اعمــال تربیتــی صحیــح و مثمر ثمــر بــرای کــودک و نوجوانان 
برگــزار می شــود و تــالش می شــود تــا برای افــرادی کــه قصد 
 بچه دار شــدن دارنــد و یــا والدیــن دارای فرزند مفیــد و کاربردی 

باشد.
دکتر قمرانی، از اساتید علم روانشناسی و مشاور خانواده سخنرانی در 

این نشست را بر عهده دارد.
عالقه مندان می توانند جهت شرکت در این نشست، روز 13 اسفندماه 
از ساعت 16 به فرهنگسرای خانواده واقع در  خیابان جی، خیابان الهور، 

خیابان  مفتح  شرقی،  جنب  ورزشگاه  پیروزی  مراجعه  کنند. 

کارگاه آموزشی » از ایده تا فیلمنامه« از سوی پنجمین جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات اصفهان برگزار شد.

پنجمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات اصفهان همراه با برپایی 
چندین کارگاه آموزشی در حوزه فیلمسازی و فیلمنامه نویسی با حضور 

اساتید برجسته در کشور از 11 اسفند ماه در اصفهان برگزار شد.
از جمله کارگاه های آموزشی این جشنواره، کارگاه  از ایده تا فیلمنامه است 
که به بیان مباحثی در حوزه تبدیل ایده هــای ذهنی به فیلمنامه جهت 
ســاخت یک فیلم می پردازد. این کارگاه با حضور کیومرث پور احمد و 
رسول صدرعاملی از کارگردانان برجسته سینمای ایران برگزارمی شود. 

عالقه مندان می توانند جهت شــرکت در این کارگاه، روز 13 اسفند ماه 
از ساعت 19:45 تا 21:15 به سالن سینما ســوره اصفهان، مقابل هتل 

عباسی مراجعه کنند.

ویژه 

ویژه برنامه نوروزگاه اصفهان از 24 تا 28 اسفندماه در اصفهان برگزار 
می شود.

 ویــژه برنامــه فرهنگــی هنــری نــوروزگاه بــا هــدف معرفــی 
انــواع هنرهــای بومــی و محلــی ایرانــی از ســوی اداره کل 
 میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ویــژه ایــام نــوروز برگزار 

می شود.
معرفی صنایع دستی، بازی های بومی و محلی، غذاها و خوراکی های 
سنتی، آداب و رســوم زندگی مردم در ایران قدیم و ... از بخش های 

مختلف این برنامه است.
سفره هفت سین که از ســنت های بومی و کهن مردم ایران از دوران 
قدیم تاکنون محســوب می شــود، از جمله بخش هــای این برنامه 
است، همراه با ســبزه آرایی ویژه این ایام در بخش کاال های فرهنگی 
 نمایشــگاه نوروزگاه اصفهان، در معرض تماشــای بازدیدکنندگان 

قرار  می گیرد.
هفت سین سفره ای است که ایرانیان هنگام نوروز می آرایند.  اعضای 
خانواده معموال لحظه تحویل ســال را در کنار ســفره هفت ســین 
می گذرانند. بعضی ها نیز ســفره را تا مدت ســیزده روز پس از نوروز 
نگاه می دارند و در پایان این دوره، در روز ســیزده نوروز، ســبزه را به 

آب می دهند.
ســفره هفت ســین منحصــر بــه نــوروز نیســت و بعضــی این 
 ســفره یا مشــابهش را بــرای مراســم ازدواج یا شــب یلــدا تهیه 

می کنند.
گفتنی اســت؛ برنامه نوروزگاه اصفهان از 24 تا 28 اسفندماه در کاخ 
چهلســتون، میدان نقش جهان و موزه هنرهای تزیینی ویژه عموم 

شهروندان برگزار می شود. مجموعه داســتان »ته خیار« نوشته هوشــنگ مرادی کرمانی توسط 
انتشارات معین به چاپ هشتم رسید.

این مجموعه داستان، آذرماه سال گذشته منتشر شد که بهمن ماه همان 
سال به چاپ چهارم رسید.

 این کتاب 30 داســتان کوتاه از این نویســنده را در بــر می گیرد که 
 به تعبیر او، زهرخند هســتند و برای گروه ســنی خاصی از مخاطبان 

نوشته نشده اند.
 بیماری، پیری و مرگ از جمله مســایلی هســتند که در داستان های 
 این کتاب مطرح می شــوند، اما در پس هر کدام از قصه ها، طنزی نهفته

 است.
این کتاب مهرماه امسال به چاپ هفتم رسید و حاال به چاپ هشتم رسیده 
است. از مرادی کرمانی تا پاییز امســال دو کتاب »قصه های مجید« و 
»شما که غریبه نیستید« توسط همین ناشر به چاپ های بیست و هفتم 

و بیستم رسیدند.
نسخه های چاپ هشــتم »ته خیار« روز یکشــنبه 9 اسفند از صحافی 

بیرون آمدند.

در ویژه برنامه نوروزگاه اصفهان؛

از هفت سین نوروزی و سبزه آرایی 
دیدن کنید

مجموعه داستان »ته خیار« 
به چاپ هشتم  رسید

12 اسفندماه برگزار می شود؛

کارگاه  »فیلمنامه نویسی« 
با حضور داوود میرباقری

»بادیگارد« همراه با مسافران نوروزی 
به اصفهان می آید

از سوی فرهنگسرای خانواده؛

»مقدمه ای بر تربیت کودک و نوجوان« 
ارایه می شود

باحضور دوتن از کارگردانان برجسته سینمای ایران؛

کارگاه آموزشی » از ایده تا فیلمنامه« 
برگزار می شود

پنجمین جشنواره حسنات کلید خورد؛

تجدید عهد حسناتی ها با شهدا 
پنجمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با حضور  مریم  

هنرمندان، کارگردانان، عوامل اجرایی و مســئوالن یاوری
اســتان اصفهان در کنار قبور و مزار شهدای اصفهان 

کلید خورد.
این جشنواره با حضور، مهدی مســعود شاهی  مشاورهنری جشنواره 
حسنات، سیدعلی نکویی رییس شورای سیاســت گذاری جشنواره 
حسنات، حسین مالیی رییس جشنواره حسنات، سعید صادقی مدیر 
کل بهزیستی استان اصفهان، سعید عشاقی قائم مقام رییس جشنواره 
حسنات، امیرحسین عشاقی دبیر اجرایی جشنواره حسنات، جمعی 
ازهنرمندان فیلمســاز، اعضای هیئت انتخاب و اعضای ستاد خبری و 

دبیر خانه جشنواره حسنات آغاز به کارکرد .
مراسم افتتاحیه جشنواره حسنات با تجدید بیعت اعضای دبیرخانه، 
مدیران و دست اندرکاران وهمچنین مسئوالن استان اصفهان درکنار 
قبورمطهر شــهدای اصفهان کلید خورد وســیمرغ هــای پنجمین 
جشنواره حسنات در فضای آکنده ازاحسان و نیکوکاری به پرواز درآمد.

این جشــنواره بــا ورود فیلمســازان جــوان، کارگردانان واســاتید 
هنری کشــوربه تاالر هنــری ســوره، کتابخانه مرکزی شــهرداری 
اصفهان،هنرسرای خورشید و سینما خانواده رسما کار خودرا آغاز کرد 
و گام های استوار و بلند برای ارج نهادن به فرهنگ احسان و نیکوکاری 
برداشته شد.   دراین دوره از جشنواره حســنات اداره کل بهزیستی، 
شهرداری اصفهان و حوزه هنری اصفهان نیز با مشارکت و حضورخود به 

گرمای این جشنواره افزوده اند وبرای تجلی هرچه بیشتر این جشنواره 
گام های راسخی برداشته اند.

این دوره  نســبت به دیگر دوره های برگزاری جشــنواره حســنات، 
 دارای تفاوت های بارزی است و با حضور هنرمندان مشهور کشوری و 

کارگاه های آموزشی در چهار روز برگزار می شود  .
تقدیر از رســول صدرعاملی به عنوان هنرمند خیــر و خانم بناینیان 
مدرعامل موسســه خیریه صدیقین، از دیگر ویژگی های جشــنواره 

امسال است.
 بیشــتر میهمانان برجســته ایــن رویداد ملــی به اصفهان ســفر

 کرده اند و بســیاری از هنرمندان نیــز در روزهای آینــده به جمع 
حسناتی ها خواهند پیوست  تا با شرکت دریک رویداد ملی صحنه ای را 

رقم زنند که برای آیندگان الگوی محبت و احسان شود.  
حائزاهمیت است که درمراسم افتتاحیه جشنواره پنجم، گروه کر ارتش 
جمهوری اسالمی اصفهان نیز حضور داشتند تا حرکتی که جشنواره 
 حسنات در راســتای نهادینه کردن فرهنگ احســان و نیکوکاری از

سال های گذشته دراصفهان بنیان گذاری کرده در یک فضای ساده و 
آکنده از معنویت رقم زده شود.

اعضای دبیرخانه جشنواره حســنات و مدیران اســتان  با حضور در 
گلستان شهدای اصفهان بر سر مزار سرداران شــهید رشید اسالم  و 
قبورآیت اهلل طاهــری و مرحوم پرورش حضور یافتــه و با آرمان های 

شهدای دفاع مقدس تجدید عهد و میثاق کردند. 

پرداخت مالیات، عوارض و حاال مالیات بر ارزش افزوده معضل جدید شهرداری 
برای اهالی سینماست.

 آیا ســینما به عنوان یک صنعت در کشور شناخته می شــود؟ آیا ساز و کار 
ساختاری سینما می تواند به شکل یک صنعت قدرتمند حرکت کند؟ 

اینها اندک ســوال هایی است که برخی از مشــکالت اقتصاد سینما را نمایان 
می  کند. مشکالتی مثل پرداخت مالیات از ســینما، عوارض و حاال مالیات بر 
ارزش افزوده، مالیاتی که از مصرف کننده گرفته می شود، مالیاتی که به 9 درصد 
از بهای بلیت می رسدو... چند وقتی است صدای اهالی سینما و سینماداران را 
درآورده است.  شهرام مهرآسا معاون حقوقی انجمن سینماداران در این باره 
می گوید: سینما باید تحت حمایت دولت و ارگان فرهنگی باشد و سزاوار نیست 

در این شرایط سخت اقتصادی، شامل مالیات بر ارزش افزوده هم بشود. 
 مهرآسا ادامه داد: عالوه بر مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هم از سینمادارها 
دریافت می شــود که به موجب قانــون اخذ این عوارض از طرف شــهرداری 
غیرقانونی اســت. قانون به صراحت در بند 52 خود می گوید که اخذ هر گونه 
پروانه مستقیم، غیرقانونی است.با این وجود، همچنان شهرداری ها مصرانه به 

دنبال گرفتن اخذ این عوارض هستند. 
 معاون حقوقــی انجمن ســینماداران تاکید کرد: سال هاســت مکاتبه های 
بســیاری با ارگان های مرتبــط و ذی ربط انجــام داده ایم، اما متاســفانه تا 
کنون بــه نتیجه ای نرســیده ایم. حبیب  اســماعیلی مدیر دفاتر ســینمای 

 ایران در این رابطه خاطرنشــان کرد: چون دخل و خرج در سینما هماهنگ 
نیســت، هیچ وقت نمی تواند با مالیات و هر گونه قانونی که نام مالیات را دارد 

کنار بیاید. 
 پخش کننده فیلم »من سالوادور نیستم« ادامه داد: بخشی از مالیات بر ارزش 
افزوده از قیمت بلیت کسر می شود و در هر صورت نمی شود به شکل مستقیم 
مالیات از مردم گرفت. اگر این طور ادامه پیــدا کند و عوارض و مالیات و هزار 
و یک عنوان دیگر به نرخ بلیت سینما اضافه شــود با کاهش و از دست دادن 
تماشاگر مواجه خواهیم شــد. وحید روحانی مدیر سینما میالد هم پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده برای سینما را بی رحمانه دانست و افزود: دو راه می توان 
برای حل معضل مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد داد که یکی از آنها حمایت در 
تولید از هزینه  این مالیات هاست و دیگری حمایت از طرح تجهیز بخش های 
فنی است. بخش فنی سینما، از دریافت هزینه  های مالیات می تواند در راستای 
پیشرفت ســینما هزینه کند. حســین مقیمی از اعضای انجمن سینماداران 
و مدیر سینما مرکزی، اقتصاد سینما را شــکننده می داند و تصریح می کند: 
سینما با شرایط امروز اصال توان پرداخت هزینه ای جاری نظیر آب و برق و گاز 
را هم ندارد.  به هر شکل سینما در کشور در طول این سال ها نتوانسته به سمت 
صنعتی شدن حرکت کند و در میان هنر و صنعت گرفتار مانده و در این اوضاع 
بد اقتصادی، صنف سینماداران از صنوفی هستند که بیشتر از صنف های دیگر 
سینما در معرض خطر ورشکستگی و از بین رفتن سرمایه شان قرار گرفته اند.
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برنامــه زنــده رود مــی رود کــه آرام آرام به یک 
نوستالژی حسرت آور بدل شود.

 سال های ســال اســت که برنامه ای تحت عنوان 
»زنده رود« از شبکه اصفهان در حال پخش است. 
شاید بتوان عمر این برنامه را حول و حوش 13 سال 
و یا شاید کمی  هم بیشــتر دانست. برنامه ترکیبی 
که سازندگان آن ادعا می کنند یک برنامه  فرهنگی 
اجتماعی است؛ برنامه ای فرهنگی اجتماعی که هر 
هفته روزهای جمعه از ساعت 9 صبح الی 12 پخش 
می شود و باز هم می توان گفت، آن طور که دست 
اندرکاران آن مدعی می شوند، در این زمان اوقات 
مطلوب و خوشایندی را برای هوادارانش به همراه 

می آورد.
اما آیــا واقعیت امر اینچنین اســت؟ آیا پخش این 
برنامه در ســال های پیاپی و بــدون تغییر آیتم ها 
و یا حتی ســوبژکتیوته اصلی آن،  هنوز به ارضای 
مخاطب می پردازد؟ آیا هنوز هــم روزهای جمعه 
پخش زنده رود از جعبه جادویی می تواند ســاحره 
به پا کند و مردم را پای گیرنده هایشــان میخکوب 

نماید؟
پاسخ به این سوال ها شاید در وهله اول نیاز به تامل 
و تفکر دارد، اما  چیزی را که به وضوح و با صراحت 
تمام می توان بیان کرد این اســت  که پخش مداوم 
 یک برنامه بــا روندی تکراری، قطــع یقین نه تنها 

نمی تواند برای مردم جذابیت های اولیه را به همراه 
داشــته باشــد بلکه دلزدگی و روی گردانی آنها از 
برنامه را به همراه خواهد داشت. آن هم در عصری 
که همگان مدعی هستند، عصر ارتباطات است و یا 
به تعبیر» مارشال مک لوهان«  دهکده جهانی دنیا 
را زیر پای خود قرار داده و بر آن چنبره زده اســت. 
عصری که رسانه ها با رنگ و لعاب مختلف با هزار و 
یک شیوه و ترفند در حال رقابت با یکدیگر هستند و 

می خواهند از همدیگر پیشی بگیرند.
دلیل ضعف شبکه استانی اصفهان چیست؟ 
 مســلما برنامه ای کــه از آنتن زنــده و به صورت 
هفتــه ای از تلویزیون پخش می شــود، وقتی می 
تواند موفق عمل کند که تمامی گزینه های الزم را 
اطرافش جمع کند و کارهای کارشناسانه روی آن 
اعمال شود تا بتواند سلیقه افراد مختلف از هر قشر و 

یا طبقه ای را ارضا کند.  
آیا در برنامه زنده رود همه چیز سرجای خود 

قرار می گیرد؟ 
البته نمی توان بی انصافی را پیشه گرفت و این امر را 
نادیده گرفت که در سال های اولیه پخش زنده رود، 
این برنامه گل کرد و مخاطبان زیادی به آن وابسته 
شــدند. تا جایی که تعریف و تمجیــد از این برنامه 
زنده تلویزیونی که به جرات مــی توان گفت اولین 
 تجربه موفق شبکه اصفهان در ساخت برنامه های

 ترکیبی اجتماعی و فرهنگی بوده است،  نقل محافل  
و مجالس مختلف شــد.اما ... به درازا کشیدن زنده 
رود آرام آرام مخاطبش را دل زده و روی گردان کرد. 
تا آنجایی که تبدیل به برنامه ای شــد که به جای 
اینکه بتواند گوشه ای از فرهنگ و یا تمدن و یا حتی 
هنر اصفهان را زنده کند، کلیشه و تکرار بر آن غالب 
گشت؛ البته در این میان گاهگاهی دست اندرکاران 
زنده رود برای تنوع بخشیدن به این برنامه به تغییر 
دادن مجری های آن می پرداختند، به نحوی که از 
مدت پخش آن تاکنون چندین و چند مجری اجرای 
برنامه را در دست گرفتند.  آن هم مجریانی که بی 
شــائبه می توان گفت اکثر آنها اصفهانی نبودند و 
نیستند! انگار به هر حال خوانی گسترده شده است 

و نباید کسی از آن بی نصیب بماند.
 البته در این میان شــاید وقتی که مجریان تهرانی 
به هر دلیلی نتواننــد در برنامه شــرکت کنند آن 
 وقت اســت که تهیه کننــدگان اصفهانــی به یاد

 همشــهری های خود افتاده و دست مدد به سوی 
آنها دراز می کنند.

نکته دیگر حضور بازیگران به صورت مداوم در این 
برنامه اســت آن هم نه برای یک بار و یا دوبار؛ بلکه 
چندین و چند بار. آن هم به بهانه های مختلف. یک 
بار به بهانه بازی در فالن فیلم و بار دیگر هم بازی در 
فالن تئاتر و یا ســریال، دلیل حضور خانم و یا آقای 

بازیگر  می شود.
البته زنده رود هرازگاهی هم میزبان جمع خانوادگی 
بازیگران می شــود. این روند تا بدانجا ادامه یافته 
اســت که حتی یکی از خانم هــای بازیگری که به 
همراه خانــواده اش در برنامه حضــور یافت، گفت 
که این بار بــرای دوازدهمین بار اســت که مهمان 
خانه اصفهانی ها هســتم! خوب البتــه، قدم خانم 
بازیگر روی دو چشــم ما، اما آقای تهیه کننده، آیا 
حضور مداوم و تکراری این همــه بازیگر در برنامه 
می تواند دردی از کســی دوا کند؟ آیا همه دغدغه 
 ما این اســت که فالن بازیگر از چه غذایی خوشش

 می آید و یا تیم محبوبش کدام است؟ آیا بهتر نیست 
به جای ایــن موضوعات به مضامین غنــی تر و پر 
چالش جامعه امروزی پرداخت؟ آیا مردم با این همه 
سودا و گرفتاری که در سر دارند، می توانند مخاطب 

چنین برنامه ای باشند؟
متـأسفانه جاي برنامه هاي موفق و کارشناسانه در 
کنداکتور پـخــش شبکه اصفهان خالی است و حاال 
برنامه زنده رود بدل شده اســت به یک نوستالژی 

حسرت آور... 
 به نظر مــی رســد کــه دیگــر برنامه ریــزان و 
تهیه کنندگان  باید برای شــعور مخاطب احترامی 

بیش از پیش قائل شوند!

نمایشگاه

خبر پخش نشــدن مجموعه پرطرفدار  کاله قرمــزی در نوروز 95 از 
تلویزیون، برای بسیاری از مخاطبان این برنامه خبری ناخوشایند بود.

بر همین اساس اخبار متفاوتی در رابطه با صدق و کذب بودن این خبر 
در رسانه های مجازی منتشر شد.

ایرج طهماسب، کارگردان این مجموعه تلویزیونی با انتشار نامه ای برای 
هواداران پر و پا قرص برنامه اش، آب پاکی را به روی دستشان ریخت و 

از عدم پخش قطعی این برنامه در ایام نوروز خبر داد.
وی در این نامه آورده است:

 سالم به همه مخاطبان برنامه »کاله قرمزی«
از چندین ماه قبل، خبر ساخت و یا عدم ساخت مجموعه »کاله قرمزی« 
در ایام نوروز در فضای رسانه قوت گرفته است و با توجه به اینکه بنده در 
ماه قبل دلیل ساخت نشدن این مجموعه را برای ایام عید ذکر کردم ، 
اما بازهم شاهد سواالت تعدادی از شما عزیزان و ابراز ناراحتی در رابطه 

با ساخته نشدن این مجموعه هستیم.
الزم می دانم مجددا یادآوری کنم که امسال مجموعه »کاله قرمزی« 
برخالف تمامی پاسخ ها، برای تلویزیون ساخته نخواهد شد و در حال 
 حاضر عوامل ایــن مجموعه در مرحلــه پیش تولید فیلم ســینمایی 
»کاله قرمزی و دوستان« قرار دارند و با لطف شما عزیزان شاهد فیلمی 

متفاوت از سایر مجموعه های »کاله قرمزی« خواهیم بود.
از حمایت های شما سپاسگزارم و به امید دیدار با شما در سینماها.«

ایرج طهماسب به هواداران
 »کاله قرمزی« نامه نوشت

سینما هنر است یا صنعت؟

برنامه زنده رود کلیشه شده است؛

تکرار، زندگی را از رود برگرفت؟!
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ــال و بختيارى از  ــكى چهار مح ــالمت اداره كل دامپزش معاون س
ــتان بر وضعيت مزارع پرورش ماهى  نظارت جدى دامپزشكى اس

خبر داد.
«محمد اسدى» اظهار كرد: اكيپ هاى نظارت بهداشتى بر وضعيت 
ــكل مستمر و با كنترل  مزارع پرورش ماهى در سطح استان به ش
دقيق ورود و خروج تخم چشم زده به مزارع پرورش ماهى همچنان 

مشغول به كار هستند.
ــه درگير  ــزارع پرورش ماهى ك ــازى م وى افزود: روند خشك س
ــيار  ــان ادامه دارد كه اين موضوع تأثير بس بيمارى بوده اند همچن
مهمى در كاهش شيوع بيمارى در مزارع پرورش ماهى را به دنبال

دارد.
ــال و بختيارى  ــار مح ــكى چه ــالمت اداره كل دامپزش معاون س
ــى و 10 مزرعه ــرورش ماه ــه پ ــه 429 مزرع ــه اينك ــاره ب با اش

ــت:  ــتند، گف ــت هس ــال فعالي ــتان در ح ــطح اس ــر در س تكثي
ــتان بر وضعيت مزارع پرورش ماهى نظارت جدى  دامپزشكى اس

دارد.
ــال 92 بيمارى VHS در مزارع پرورش  اسدى با بيان اينكه در س
ــت، تصريح كرد:  ــراه داش ــادى را به هم ــتان تلفات زي ماهى اس
ــكى بر مزارع پرورش ماهى  ــبختانه با نظارت جدى دامپزش خوش
ــزارع پرورش دهنده  ــم زده به م ــروج تخم چش كنترل ورود و خ
ــن بيمارى  ــات و كنترل اي ــاهد كاهش تلف ــال 93 و 94 ش در س

هستيم.
ــال تاكنون 34 ميليون و 295  ــان كرد: از ابتداى س وى خاطر نش
ــرايط قرنطينه اى و با مجوز  هزار قطعه تخم چشم زده با رعايت ش
دامپزشكى از كشورهاى فرانسه، دانمارك، لهستان، ايتاليا و اسپانيا 

وارد استان شده است.

ــتاندارى چهارمحال و بختيارى گفت: آسيب ها به  مديركل امور بانوان اس
كودكان بد سرپرست در استان تحت كنترل است و از آنها حمايت مى شود.
ــا بيان اينكه  ــتان ب ــتى در كارگروه امور بانوان و خانواده اس فاطمه دوس
آسيب ها به كودكان بد سرپرست در استان كنترل شده است اظهار داشت: 
در راستاى حمايت از كودكان بدسرپرست مستعد، در حال حاضر مدارس 
ــهركرد و بروجن فعال هستند  استعدادهاى درخشان استان در 2 شهر ش

كه كودكان مى توانند در اين مدارس تحصيل كنند.
ــه آمار زندان  ــت ك ــرقت يكى از مهم ترين عواملى اس وى با بيان اينكه س
ــت افزود: سالنامه آمارى استان در  كودكان و نوجوانان را افزايش داده اس
15 سال گذشته نشان مى دهد كه سرقت اصلى ترين دليل ورود افراد زير

ــتاندارى  ــور بانوان اس ــت.مديركل ام ــتان اس ــال به زندان در اس  19 س
ــال به زندان  چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه آمار ورود افراد زير 19 س
ــت بيان كرد: اين آمار در خصوص زنان تغيير  در مردان افزايش داشته اس
ــتى خاطر نشان كرد: متأسفانه در  چندانى نداشته و ثابت بوده است.دوس
سال هاى گذشته تعداد دستگيرشدگان زير 15 سال توسط نيروى انتظامى 
ــات بيشترى را در اين  ــتان افزايش يافته كه بايد دادگسترى جلس در اس
خصوص تشكيل دهد تا بتوان راهكار مناسبى را براى حل اين مسئله پيدا 
كرد.وى با اشاره به اينكه آقايان بيشترين معلولين را در استان دارا هستند 
تصريح كرد: شهرستان هاى شهركرد و لردگان بيشترين تعداد معلول تحت 
ــتند و همچنين فراوانى بيمارى ها در افراد  ــتى را دارا هس پوشش بهزيس
ــتان هاى لردگان، بروجن و شهركرد  كمتر از 18 سال به ترتيب در شهرس
وجود دارد.مديركل امور بانوان استاندارى چهارمحال و بختيارى به تعداد 
ــاره كرد و گفت: بيشترين  دانش آموزان بازمانده از تحصيل در استان اش
ــطه مربوط به  ــوزان بازمانده از تحصيل در دوره اول متوس تعداد دانش آم

دانش آموزان شهرستان لردگان است.

نظارت جدى دامپزشكى استان
 بر وضعيت مزارع پرورش ماهى

مديركل امور بانوان استان:

كودكان  بد سرپرست 
حمايت  مى شوند

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــگرى  چهارمحال و بختيارى گفت: در باغ هاى گردش
ــامان اجازه هيچ گونه تغيير كاربرى يا  ــتان س شهرس

ساخت و ساز داده نمى شود.
ــتان  ــروه تنظيم بازار اس ــكرى در كارگ ــن عس بهم
ــگرى در منطقه سامان  ــت: باغات گردش اظهار داش
ــازمان  ــت نظر س ــه تح ــتند ك ــى هس ــا باغ هاي تنه
ــگرى  ــتى و گردش ــع دس ــى، صناي ــراث فرهنگ مي

فعاليت مى كنند.
ــام عيد در  ــافران در اي ــكان مس وى با بيان اينكه اس
ــاس  ــت افزود: براس ــده رود ممنوع اس ــيه زاين حاش

پيش بينى هاى انجام شده مقرر شد تمامى هزينه هاى 
ورودى  از هر فرد براى ورود به محدوده اين تفرجگاه 
ــه ورودى پاركينگ 5 هزار ريال  10 هزار ريال، هزين
ــاعت 2 هزار ريال به هزينه پاركينگ  و به ازاى هر س
ــد كه اين موضوع از ابتداى سال 95  اضافه خواهد ش

اجرايى مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــاخت هاى  چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه زيرس
ــت،  ــد نظاف ــتان مانن ــگرى در اس ــق گردش مناط
ــرايط و امكانات  ــاى ورودى، ش ــرخ تعرفه ه رعايت ن
ــت، ــده اس ــايى و فراهم ش مجموعه تفريحى شناس

ــازمان از حوزه  ــن نگرانى اين س ــرد: مهم تري  بيان ك
ــال با اتخاذ  ــان خان بوده كه امس زاينده رود و پل زم
ــكان مسافران در حاشيه  تدابير مناسب مشكالت اس

زاينده رود رفع مى شود.
مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
ــگرى ديمه  ــال و بختيارى به منطقه گردش چهارمح
در شهرستان كوهرنگ اشاره كرد و گفت: در منطقه 
ــه ورودى از خودروها  ــا هزين ــگرى ديمه تنه گردش
ــراى هر خودروى  ــود كه اين هزينه ب دريافت مى ش
ــاعت بعد از 2  ــوارى 30 هزار ريال و به ازاى هر س س

ساعت، 3 هزار ريال اضافه مى شود.

دريچه

عضويت 38 هزار نفر در صندوق حمايت 
از منابع طبيعى استان

پيش بينى 132 مدرسه براى اسكان 
مسافران فرهنگى در ايام نوروز

مديركل منابع طبيعى استان بيان داشت: 
صندوق حمايت از منابع طبيعى چهارمحال 
ــتاى صيانت و حفاظت  و بختيارى در راس
ــود را آغاز كرده  از منابع طبيعى فعاليت خ

است.  
ــارات  ــزان اعتب ــه مي ــاره ب ــا اش وى ب
سرمايه گذارى در اين صندوق عنوان كرد: 
صندوق حمايت از منابع طبيعى با اعتبارى 
ــال در چهارمحال و  ــر 10 ميليارد ري بالغ ب

بختيارى راه اندازى شده است. 
محمدى مقدم خاطرنشان كرد: 5 ميليارد 
و 100 ميليون ريال آورده از سوى مردم و 4 
ميليارد و 900 ميليون ريال آورده سهم دولت در صندوق حمايت از منابع طبيعى چهارمحال 

و بختيارى ذخيره شده است. 
وى حمايت از توليدكنندگان منابع طبيعى و مشاركت در طرح هاى آموزشى و ترويجى را از 

اهداف راه اندازى صندوق حمايت از منابع طبيعى در چهارمحال و بختيارى برشمرد. 
ــئول ادامه داد: چهارمحال و بختيارى از منابع طبيعى بسيار خوبى برخوردار است و  اين مس

صيانت از منابع طبيعى وظيفه ذاتى هر انسان است.  
وى با اشاره به اهميت مشاركت مردم در صيانت از منابع طبيعى گفت: مشاركت و صيانت از 
منابع طبيعى با مشاركت همه جانبه مردم صورت مى گيرد و اين امر از اهميت بااليى برخوردار 

است.

ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــركل آم مدي
چهارمحال و بختيارى از پيش بينى 132 
مدرسه براى اسكان مسافران فرهنگى در 

ايام نوروز 95 خبر داد.
ــن 132 مركز  ــزود: اي ــدى اف ــروز امي به
ــامل 942 كالس درس ــى ش آموزش

ــكان فرهنگيان در   مى باشد كه براى اس
ايام نوروز تجهيز مى شوند.

وى ادامه داد: 244 نفر عوامل اجرايى در 
ــارى در اجراى طرح   ــال و بختي چهارمح

نوروزى مشاركت دارند. 
ــاره به اهميت خدمت رسانى  اميدى با اش
ــافران فرهنگى در چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: مدارس اين استان آماده  مطلوب به مس

خدمت رسانى و اسكان چهار هزار و 710 ميهمان نوروزى در سال 95 را دارد.
وى تصريح كرد: با توجه به نزديك شدن به ايام نوروز سال 95 برنامه ريزى  و اقدامات الزم براى 
ــكان موقت نوروزى فرهنگيان در چهارمحال و بختيارى در  ــدن طرح اس هر چه بهتر اجرا ش
حال انجام است. مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه مسافران 
فرهنگى براى اسكان مى توانند از خدمات رزرو اينترنتى مدارس استفاده كنند، گفت: در تالش 

هستيم خدمات ارزنده و مطلوب به فرهنگيان ارايه شود.
ــكان نوروزى اين استان از 26 اسفندماه امسال آغاز و تا  وى خاطرنشان كرد: فعاليت ستاد اس

12 فروردين ماه سال 95  ادامه دارد.

ميوه و گوشت مورد نياز ايام نوروز 
شهروندان استان تامين شد

ــتان گفت:  ــازمان جهادكشاورزى اس رييس س
ــت قرمز و ميوه مورد نياز ايام  گوشت مرغ، گوش

نوروز شهروندان استان تامين شده است.
ذبيح اهللا غريب، در ستاد تنظيم بازار استان اظهار 
ــال و 400 تن  ــت: هم اكنون 700 تن پرتق داش
سيب خريدارى شده و برنامه ريزى براى خريد 

150 تن پرتقال ديگر نيز انجام شده است.
ــده براى نوروز  ــت: قيمت ميوه عرضه ش وى گف
ــاى پايانى  ــازار در روزه ــيون تنظيم ب را كميس
ــب ادامه داد:  ــد. غري ــفندماه تعيين مى كن اس
ــا هماهنگى  ــط اصناف و ب 40 درصد ميوه توس
ــط ــع و مابقى توس ــى توزي ــور صنف مجمع ام

 تعاونى هاى روستايى به عموم عرضه مى شود.رييس سازمان جهادكشاورزى استان تصريح كرد: سال 
گذشته 700 تن پرتقال و 295 تن سيب براى ايام عيد در استان تامين شد.

ــته 920 هزار قطعه جوجه ريزى و امسال يك ميليون و 100 هزار  به گفته غريب، بهمن ماه سال گذش
قطعه جوجه ريزى در مجتمع هاى مرغدارى استان انجام شده تا براى تامين گوشت و مرغ ايام نوروز در 

استان مشكلى وجود نداشته باشد.
ــال را دو هزار و 200 تن پيش بينى كرد و ادامه داد:  ــتحصالى جوجه ريزى امس ــت اس وى ميزان گوش

231 تن گوشت مرغ منجمد و 51 تن گوشت قرمز نيز براى ايام نوروز تامين شده است.
به گفته وى، هم اينك 185 مرغدارى با ظرفيت بيش از چهار ميليون قطعه جوجه ريزى در هر دوره در 

استان فعال است.
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مديركل ميراث فرهنگى استان:

تغيير كاربرى در 
باغ هاى گردشگرى 

شهرستان سامان 
ممنوع شد

ــارى گفت:  ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــان  ــت گياه ــوت كش ــرح پايل ــراى ط اج
ــه اين  ــتان هاى 9 گان ــى در شهرس داروي
ــراض گونه هاى  ــرى از انق ــتان، جلوگي اس
ــال دارد.  ــر را به دنب ــرض خط در مع
ــروه  ــتكى» در كارگ ــم سليمانى دش «قاس
ــعه گياهان دارويى استان، اظهار كرد:  توس
اجراى طرح پايلوت كشت گياهان دارويى 
ــتان هاى 9 گانه استان، به عنوان  در شهرس
ــاى اقتصادى اين  يكى از مهم ترين طرح ه

استان در حال انجام است.
وى خاطرنشان كرد: توسعه كشت گياهان 
دارويى در زمين هاى جنگلى، منابع ملى و 
همچنين استفاده از توان بخش خصوصى، 

در ترويج اين طرح، نقش مهمى در ارتقاى 
ــال و  ــعه اى چهارمح ــاخص هاى توس ش

بختيارى دارد.
ــن رو  ــزود: از همي ــتكى اف ــليمانى دش س
ــردم در خصوص  ــه م ــانى ب بايد اطالع رس
ــان دارويى،  ــت گياه ــعه كش ــج توس تروي
ــتگاه هاى  ــاى اولويت دار دس جزو برنامه ه
ــان  اجرايى متولى قرار گيرد.وى خاطرنش
كرد: افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكارى، 
ــرانه فضاى سبز،  ــد س رونق اقتصادى، رش
ــذب  ــرف آب و ج ــى در مص صرفه جوي
ــگران داخلى و خارجى از مهم ترين  گردش
دستاوردهاى توسعه كشت گياهان دارويى 

در چهارمحال و بختيارى به شمار مى رود.

ــم (ع) در استان گفت: من  ــپاه قمربنى هاش فرمانده س
ــاى ذى ربط پيرامون بحث  اعتقاد دارم اگر مجموعه ه
ترويج فرهنگ حجاب و عفاف كارشان را خوب و درست 
ــاهد برخى ناهنجارى ها در  انجام داده بودند اكنون ش

جامعه نبوديم. 
وى با اشاره به اينكه اگر نگاهى در سطح شهر، خيابان ها، 
فرودگاه ها، رستوران ها، بوتيك ها و... بياندازيم خواهيم 
ــبت به  ــط در اين زمينه نس ــئوالن ذى رب ديد كه مس
مسئوليتى كه بر عهده شان بوده كوتاهى كرده اند بيان 
ــام معظم رهبرى  ــت: با توجه به رهنمودهاى مق داش
ــى و ناتو  ــبيخون فرهنگ كه بحث تهاجم فرهنگى، ش
ــى كه  ــفانه تنها گوش فرهنگى را مطرح كردند، متاس
ــنيد گوش عده اى از مسئوالن ــان را نش ــخنان ايش س

 بود. 
ــال و  ــم (ع) در چهارمح ــپاه قمربنى هاش ــده س فرمان
ــيجى كه در  بختيارى تاكيد كرد: ما االن به عنوان بس
ــت، پيرامون بحث ترويج فرهنگ  متن مردم جامعه اس
حجاب و عفاف وظيفه داريم ولى اعتقاد داريم كه يك 

ــغ، ترويج،  ــه كار تبلي ــت صدا ندارد؛ چراكه هرچ دس
تشويق و مشاركت در زمينه هاى مختلف انجام دهيم  به 
ــيد؛ چون كار بسيار گسترده بوده و  جايى نخواهيم رس

نيازمند يك عزم جدى است.
سليمانى با بيان اينكه وظيفه تك تك مردم است كه در 
زمينه حجاب و عفاف فعاليت كنند افزود: هر انسانى به 
عنوان يك فرد مسلمان، مقيد و معتقد به احكام شرعى 
وظيفه دارد، وقتى با ناهنجارى در جامعه مواجه مى شود 
ــما جا  تذكر دهد. هنگامى كه اين فرهنگ بين من و ش
افتاد خود به خود در سطح جامعه و بين مردم نيز سارى 

و جارى خواهد شد. 
ــم (ع) چهارمحال  ــپاه حضرت قمربنى هاش فرمانده س
ــد در اين رابطه  ــه اينكه همه باي ــاره ب و بختيارى با اش
وارد عمل شوند و به نداى صادقانه رهبر معظم انقالب 
ــاف لبيك گويند  ــالمى ايران در زمينه حجاب و عف اس
ادامه داد: نبايد اين لبيك تنها در حد شعار باشد ؛چراكه 
ــوند تنها در اين حالت  ــعارها به شعور تبديل ش بايد ش
ــاهده  ــود آن را در جامعه مش ــم نم ــت كه مى تواني اس

كنيم. 
ــراى حجاب  ــى از اج ــان كرد: تنها بخش وى خاطرنش
ــت و بخش ديگر  ــده نيروى انتظامى اس و عفاف بر عه
ــتا ــه كار فرهنگى كه در همين راس ــود ب مربوط مى ش
ــگ حجاب و عفاف  ــتگاه در حوزه ترويج فرهن  27 دس

متولى هستند. 
ــاختارها و كارهاى فرهنگى را از ملزومات  سليمانى س
ــمرد و گفت: نيروى انتظامى همه  حجاب و عفاف برش
ــايلى كه  ــار ندارد و همه مس ــاى كار را در اختي ابزاره
ــوه قهريه  ــود نيازمند ق ــون اين امر مطرح مى ش پيرام
ــز قابل رفع ــاده فرهنگى ني ــت؛ بلكه با يك كار س نيس

 است. 
ــم (ع) چهارمحال  ــپاه حضرت قمربنى هاش فرمانده س
ــادى، يك روحانى،  ــد كرد: يك فرد ع و بختيارى تاكي
معلم، پدر، مادر و... در ابعاد مختلف ،همه در اين رابطه 
ــت كه يك نهاد،  ــن واقعا بى انصافى اس نقش دارند و اي
ــئول ــى را در اين موضوع مس ــازمان خاص ارگان يا س

 بدانيم.

توسعه كشت گياهان دارويى براى 
جلوگيرى از انقراض گونه هاى گياهى
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هیوالییکه۱۰۰لیتربنزینرا۹دقیقهایمیبلعد؛
بوگاتیکایرونمتولدشد

واقعیتمجازیدرHTCبهواقعیتمیرسد؛
پیشفروشViveآغازشد

 ) Bugatti Chiron ( به نقل از دیجیکاال خودروی بوگاتــی کایرون
 که همه منتظر آن بودند، پیش از نمایشگاه خودروی ژنو، معرفی شد. 
این خودرو، جانشــین بوگاتی ویرون ) Bugatti Veyron ( اســت. 
ویرون به یکی از قدرتمندترین، ســریع ترین و زیباترین خودروهای 
جهان شهرت دارد. اما حاال کایرون طوری ساخته شده که از هر نظر 

حتی از ویرون هم پیشی بگیرد. سرعت این خودرو تنها 
در عرض 2/5 ثانیه از صفر به۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
می رسد. چهار توربوشارژ این خودرو نسبت به مدل 
قبلی بزرگ تر شــده اند. توان خروجــی موتور آن 
۱5۰۰ اسب بخار و حداکثر سرعت آن۴2۰ کیلومتر 
بر ساعت است. برای مقایسه، بد نیست بدانید که این 
خودرو 2/9 ثانیه از مک الرن P1 و یک ثانیه سریع تر 

از ویرون اســت. اگر کایرون به طور پیوسته با حداکثر 
ســرعت حرکت کند، باک۱۰۰ لیتری آن در عرض 9 دقیقه خالی 

خواهد شد، این رقم برای ویرون ۱2 دقیقه است. الستیک های این 
 ) Bugatti-Michelin ( » خودرو با همکاری » بوگاتی-میشــلین
طراحی شده اند. موتور ۱۶ سیلندری و ۸ لیتری ویرون برای کایرون 
کامال از نو طراحی شده است. تنها5۰۰ دستگاه از این خودرو تولید 
خواهد شــد و تا کنون یک ســوم آنها به فروش رفته اند. قیمت هر 

دســتگاه 2/۴ میلیون یورو است. نمایشــگاه خودروی ژنو، میزبان 
خودروهای زیادی خواهد بود. امــا بوگاتی کایرون به خاطر طراحی، 
قدرت عملکــرد و متفاوت بودنــش، بیش از هر خــودروی دیگری 

رسـانه ها  و عموم مــردم را به خود جلب توجه 
خواهــد کرد. 

»ولفگانــگ 
دورهایمر«، مدیر عامل این 

شــرکت می گوید: » کایرون نتیجه  تالش های ما برای این است که 

 بهتر را بهترین کنیم. « بوگاتی با در نظــر گرفتن همین نکته، بدنه  
فیبر کربنی جدیدی ساخته اســت که دو کاربرد متفاوت دارد. یکی 
اینکه زبان طراحی منحصر به فرد و ســلطه جویانه بوگاتی را منتقل 
کند و دیگر اینکه عملکرد سرسختانه  خودرو را باال ببرد. کایرون یک 
سیستم اگزوز تیتانیومی جدید دارد. کایرون یک خودروی هیبریدی 
 ،P1 نیســت. این خودرو، بر خالف رقیبان نزدیکش مثل مک الرن
فراری الفراری و پورشه 9۱۸، فقط از سوخت  فسیلی استفاده 
می کند. گیربکس آن نســخه  قدرتمندتر شده  ویرون 
است و مثل آن ۷ دنده و دو کالچ دارد. مثل ویرون، 
قدرت بســیار زیاد موتور به همه  چرخ ها منتقل 
می شــود. دورهایمر درباره  هیبریــدی نبودن 
خودرو می گویــد: » اگر کایــرون را هیبریدی 
طراحی می کردیم، وزن آن بیشتر می شد. این 
خودرو برای هیچ چیز اضافه ای جا ندارد. پس اگر 
خودروی هیبریدی می خواستیم، باید استایل و 
طراحی آن را عوض می کردیم. ما استاندارد باالتری 
برای حداکثر سرعت تعریف کرده ایم. ما قدرت خودرو را 
به اندازه ی 25 درصد افزایش داده ایم. آیرودینامیک در آن بهتر شده، 
کنترل آن بهتر شده، پس نیازی به یک خودروی هیبریدی نداشتیم. «

دیروز اعالم شد که باالخره شرکت HTC عینک واقعیت مجازی خود را با قیمت ۷99 دالری 
 برای پیش فروش در دســترس کاربران و عالقه مندان به واقعیت مجازی قرار داده اســت. 
 نام این عینــک واقعیت مجازی Vive اســت. ضمنا HTC اعالم کرده اســت که عینک های 
پیش فروش شــده قرار اســت تا در روز پنجم آوریل یعنی یک ماه دیگر به دست مشتریان 
 برسد. اگر چه هزینه پیش فروش شده اندکی زیاد به نظر می رسد، اما افرادی که این عینک را 
پیش خرید می کنند همراه آن دو کنترلر و جویســتیک بیســیم و همچنین سه نرم افزار را 
 برای استفاده از عینک واقعیت مجازی HTC دریافت می کنند. یکی از رقیب های این عینک، 
 عینک واقعیت مجازی Rift از شــرکت Oculus است که به فیســبوک تعلق دارد. هم زمان 
 با معرفی Vive، شــرکت Oculus نیز می خواهد فروش Rift را شــروع کند. در حال حاضر 
پیش فروش Vive و فروش Rift به طور مجزا در کشورهای معدودی انجام می شود، اما کاربران 

می توانند از بیــن این دو عینک واقعیت 
مجازی بسته به این که در کدام کشور قرار 
دارند، یکی را انتخاب کنند. صنعت بازی 
های رایانه ای یکی از کاربردهای بسیار 
جذاب عینک های واقعیت مجازی است و 
کم و بیش می توان این طور حدس زد که 
بهار امسال به میدانی برای رقابت سخت 
 افــزاری تولیدکننده هــای عینک های

واقعیت مجازی تبدیل خواهد شد.

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشــهد با تولید آزمایشگاهی 
نانوحامل های پلیمری دو جزیی موفق شدند بازدهی فرآیند 

ژن  درمانی سرطان ریه را بهبود بخشند.
 دکتر محمــد رمضانــی - اســتاد دانشــکده داروســازی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد و محقق این طرح با اشاره به 

 این طرح افزود: این نانوحامل ها از ســمیت پایین تر و قابلیت 
ژن رسانی باالتری نســبت به نمونه های مشابه برخوردارند. 
وی با اشــاره به اینکه آســیب بــه بافت های ســالم یکی از 
مشکالت جدی برخی روش های درمانی از جمله ژن درمانی 
 و شــیمی درمانی به شــمار می رود، گفت: در این پژوهش 

ســعی شــد با تلفیق دو پلیمر، حامل ژنی در ابعاد نانومتری 
طراحی و سنتز شــود و در ادامه با اســتفاده از یک مولکول 
هدفمند، این نانوحامل ها به ســلول ســرطانی وارد شــود. 
رمضانی افزود: در این مطالعه مشتقات پلیمرهای پلی اتیلن 
 ایمین و پلی ال لیزین به منظور طراحــی و تولید حامل ژنی 

مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که از خواص مطلوب هر دو 
پلیمر در محصول نهایی بهره گیری شد.

وی با اشــاره به اینکه از نانوحامل های سنتز شده  متشکل از 
پلیمرهای پلی اتیلن ایمین و پلی ال لیزین به منظور افزایش 
بازدهی انتقال ژن، به صورت هدفمند به سلول های سرطانی 
ریه استفاده شد، اظهار داشت: ژن رسانی هدفمند با بازدهی 
باال و ایجاد سمیت سلولی کم از مزایای عمده  استفاده از نتایج 
این طرح به شمار می رود. ستاد دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد به معرفی ژن های هــدف در فرآیند 
ژن درمانی پرداخت: » ژن های سرکوب کننده  تومور، ژن های 
خودکشی، ژن های تعدیل کننده  سیســتم ایمنی و ژن های 
مهارکننده آپووتوزیس از جمله ژن های مورد هدف در فرآیند 

ژن درمانی هستند.
به گفته  این محقق، در این مطالعه شش نوع نانوحامل متشکل 
از درصدهای مختلف پلی اتیلن ایمین و پلی ال لیزین ســنتز 
شــد و ویژگی های مختلف آن ها از قبیل اندازه ی نانوذرات، 
 بار ســطحی، ظرفیت بافــری و توانایی متراکــم کردن ژن 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت کاهش بیان ژن و پروتئین 
Bcl-XL توسط آزمون RT-PCR و وسترن بالت و همچنین 

کاهش بیان ژن در روند القای آپوپتوز بررسی شد.
رمضانی خاطر نشان کرد: نتایج آزمون های انجام شده بر روی 
نانوحامل های سنتز شده نشان می دهد، نمونه های سنتز شده 
 با درصد جایگزینی۱۰ درصد، از انتقال ژنی بهتری نســبت 

به پلی اتیلن ایمین خالص برخوردار اســت. همچنین نتایج، 
انتقال موفقیت آمیز پالســمید Bcl-XL بــه کمک نانوحامل 
هدفمند شده را به درون ســلول های سرطانی تایید می کند. 
به عالوه، بیان ژن و پروتئین Bcl-XL نسبت به گروه های کنترل 
کاهش  پیدا کــرده و این موضوع موجب مــرگ برنامه ریزی 
 شده  سلول های سرطانی، شده اســت. این تحقیقات حاصل 
تالش های دکتر محمد رمضانی، دکتر خلیل آبنوس و دکتر 
رضا کاظمی اســکوئی- اعضای هیئت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد- و دکتر سعیده عســکریان- دانش آموخته  
 مقطع دکتری این دانشــگاه- اســت. نتایج این کار در مجله
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 رسیده اســت. ژن درمانی یکی از روش های جایگزین بالقوه 
در درمان بیماری ها نظیر ســرطان محســوب می شود. اما 
مهم ترین مســئله  محدودکننده  این روش، مشکل رساندن 
ژن های اصالح شده به سلول هدف است. حامل های مختلفی 
 به منظور استفاده در سیســتم های دارورسانی و ژن رسانی 
مورد توجــه و ارزیابی قرار گرفته اســت. برخــی حامل ها 
علی رغم دارا بودن بازدهی باال در فرآیند ژن رسانی، سمیت 
قابل توجهی از خود نشــان می دهند. همین امر باعث شــده 
اســتفاده از این حامل ها با مشکالت اساســی مواجه شود. 
ازاین رو، در ســال های اخیر طراحی و ســنتز حامل هایی با 
بازدهی باال و سمیت کم در دستورکار بسیاری از محققان علم 

پزشکی قرار گرفته است.

براســاس برنامه ریــزی های انجام شــده، قــرار بود 
 ساعت ۱۰:۱5 شــب اول مارس به وقت محلی آمریکا 
فضا پیمایی مدار زمین را ترک کند و وارد جو زمین شود 
و در ساعت ۱۱:2۷ همان شــب به وقت محلی آمریکا 

اسکات کلی را به همراه تیمش روی زمین فرود آورد.
» اسکات کلی « ) Scott Kelly ( نزدیک به یک سال 
در ایستگاه فضایی بین المللی بوده و بیش از 5 هزار بار 
طلوع خورشید را دیده است. اسکات 52 ساله با ۳۳۴ 
روز اقامت در فضا )۱۱ مــاه(، در بین همه  فضانوردان 

ناسا رکورددار است.
کلی از چند روز پیش در حســاب توییترش که آن را 
از طریق لپ تاپی در ایســتگاه فضایی کنترل می کند، 
 شــمارش معکوس برای بازگشــت به زمیــن را آغاز 
 کرده اســت. یک روز عکس وداع با ماه، یک روز وداع 
با طلوع خورشید و روز دیگر وداع با مناظری از زمین 
 که شــاید دیگر آن ها را از باال نبیند. برنامه  ماموریت 
یک ســاله  اســکات کلی از ســال 2۰۱2 ریخته شد. 
زمانی که ناسا و آژانس فضایی روسیه تصمیم گرفتند 
دو نفــر از فضانوردان کهنــه کار خود را بــرای انجام 
آزمایش های مربوط به اقامــت طوالنی مدت در فضا 
 و در نتیجه تمرین برای ســفر انســان به دیگر نقاط 
منظومه  شمســی، راهی ایســتگاه فضایی کنند. ناسا 
 ) Roscosmos ( » اســکات کلی و » روس کازمــس
 )Mikhail Korniyenko( » میخائیل کورنینکــو « 
را برگزید. این دو در 2۷ مارس 2۰۱5 از پایگاه فضایی 

بایکنور در قزاقستان با فضاپیمای روسی سایوز راهی 
ایستگاه فضایی شدند. این افراد قرار است در همان جا 
به زمین بنشینند. اسکات کلی رکورد بیشترین حضور 
ممتد در فضا یا حتی رکورد بیشــترین مجموع اقامت 
را ندارد. رکورد بیشــترین حضور ممتد در فضا متعلق 
به »والری پولیاکوف« ) Valerie Polyakov ( اســت 
که بین ســال های ۱99۴ تا ۱995 مــدت ۴۳۸ روز 
در ایســتگاه فضایی میر ماند. مجموع اقامت فضایی 
 اســکات در فضا هم5۴۰ روز اســت که فاصله زیادی 
 بــا رکــورد ۸۷9 روزه  دیگــر فضانــورد روس یعنی 

» گنادی پادالکا « ) Gennady Padalka ( دارد.
 البته خود اسکات چند روز پیش گفت آن قدر حالش 
خوب است که می تواند۱۰۰ روز دیگر هم در فضا بماند. 
در یک سال گذشته، ایستگاه فضایی بین المللی خانه  
اسکات کلی بوده است. خانه ای فوق العاده گران قیمت 
که ساخت آن بیش از۱۰۰ میلیارد دالر هزینه داشته 
و با این حال فضای داخلی نسبتا بزرگ و راحتی دارد. 
ایستگاه فضایی در فاصله  حدود۴۰۰ کیلومتری زمین، 
با سرعت 2۷ هزار کیلومتر بر ســاعت، دور این سیاره 
 گردش می کند. بعضی شــب ها می توانیم ایستگاه را 
از بــام خانه در آســمان ببینیم. ایســتگاه فضایی در 
 ۳۳۴ روز اقامــت کلی،5۴۴۰ بــار دور زمین گردش 
کرده است. اســکات در این مدت حدود2۳۰ میلیون 
کیلومتر را با ایستگاه فضایی حرکت کرده است. تقریبا 
همان مسافتی که باید برای رسیدن تا مریخ طی شود. 

البته که اســکات در ایســتگاه فضایی بیکار نبوده و 
شغلش را انجام می داده است.

او در این مدت بیــش از۴۰۰ آزمایــش علمی انجام 
داده اســت. آزمایش هایی در زمینه های مختلف مثل 
 زیست شناســی، فیزیک، روباتیک و تاثیــر بی وزنی 
بر بدن انسان. در حقیقت هدف اصلی ماموریت طوالنی 
او، باال بردن اطالعات دانشــمندان از وضعیت بدن و 
روان انســان در اقامت های طوالنی مدت فضایی بوده 
است. این اطالعات می توانند به ما در سفرهای طوالنی 
مدت به دیگر نقاط منظومه  شمسی و به خصوص مریخ 
 کمک کنند. اســکات کلی یک برادر دوقلوی همسان 
به نام مــارک کلی هم دارد که او هــم فضانورد بوده و 
اکنون بازنشسته شده اســت. دانشمندان می خواهند 
پس از بازگشت اسکات از فضا، او را با برادر دوقلویش 
 مقایســه کننــد و ببینند به نســبت چــه تغییراتی 
کرده است. اسکات کلی به جز انجام شغلش، از درون 
 پنجره  ایســتگاه فضایــی عکس های خیلــی زیبایی 

از زمین گرفته و برای ما فرستاده است.
خوشــبختانه اینترنت پرسرعت در ایســتگاه فضایی 
برقرار است و اسکات به طور متوسط روزی بیشتر از دو 
 عکس بر روی اینستاگرامش به اشتراک گذاشته است. 
در توییتر هم وضعیت به همین گونه بوده و اســکات 
با بیش از2۰۰۰ توییــت در این مدت، بــا9۰۰ هزار 
فالوئرش در تماس بوده است. اسکات کلی به طور کلی 

حدود ۷۱۳ عکس از فضا برای ما فرستاده است.

خبرخبر

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید نانو پوشش اتصاالت 
شبکه های برق برای جلوگیری از خوردگی و ایجاد هزینه های اضافی 

در این شبکه ها شدند.
مژده رضایی، رییس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در پارک علم 
و فناوری استان هرمزگان گفت: در اتصاالت شبکه های برق رسانی که 
در معرض قرار گرفتن با آب و هواهای مختلف قرار دارند، ممکن است 
خوردگی ایجاد  و از این طریق به کل شــبکه برق رســانی آسیب وارد 
شود. وی افزود: به همین منظور درصدد بر آمدیم تا از این خوردگی ها 
 و تحمیل هزینه به شبکه های برق رسانی جلوگیری کنیم. وی با تاکید 
بر اینکه نقش اتصاالت از خود شبکه های برق رسانی مهم تر است، گفت: 
 اگر اتصاالت نتوانند استقامت داشته باشــند شبکه برق رسانی آسیب 

می بیند و هزینه میلیاردی به دنبال خواهد داشت.
رضایی خاطر نشــان کرد: در این طرح دانش بنیان کــه از فناوری نانو 
برای تولید آن اســتفاده شده اســت، می توان به عنوان پوششی برای 
جلوگیری از خوردگی های اتصاالت شبکه های برق رسانی استفاده کرد 
تا اختالل در شبکه برق رسانی یک منطقه به وجود نیاید. به گفته وی، 
نمونه خارجی این نانوپوشش وجود دارد ولی عالوه بر هزینه های باالی 
آن، جوابگوی خوردگی در سیستم و قطعات برق نیستند، از همین رو 
به کارگیری نانو پوشش های ایرانی می تواند به صرفه تر باشد. رضایی 
خاطر نشان کرد: این نانو پوشش در تمام قطعاتی که نقش اتصالی برق 

همچون سیم ها و کابل ها را دارند به کار می رود.
وی با بیان اینکه خوردگی در اتصاالت شبکه های برق بیشتر در مناطق 
 شرجی ایجاد می شــود، گفت: البته که در کل کشور این خوردگی ها 
در شبکه های برق رسانی به وجود می آید ولی نسبت این خودگی بیشتر 
و کمتر است. وی افزود: پوششی که تهیه شده به صورت نیمه محلول و 

مانند رنگ است که روی قطعات پوشش داده می شود.
 مژده رضایی افزود: امســال نمونه صنعتی نانوپوشــش های اتصاالت 
شبکه های برق رسانی به تولید رسیده و قرار است در سال 95 به تولید 
انبوه برسد. هزینه این نانوپوشش، یک هشتم هزینه های نمونه خارجی 

بوده و کامال به صرفه تر و ماندگار تر است.

ماشین های خودران گوگل از جمله فناوری هایی به شمار می روند که چشم 
 بسیاری از مردم به آن دوخته شده و همه دوســت دارند بدانند این خودروها 
 تا چه اندازه پیشــرفت خواهند کرد و چه زمانی تعدادشــان زیاد خواهد شد. 
شرکت ساکن مانتین ویو نیز در مقابل، تولید این ماشین ها را مایه مباهات خود 
می داند و یکی از افتخاراتش این است که این اتومبیل ها با پیمودن بیش از 2 
میلیون مایل، فقط ۱۷ تصادف داشته اند. اما در ماه گذشته یکی از خودروهای 
بدون راننده این شــرکت دچار سانحه شــد و دســت بر قضا این بار مقصر 
 شناخته شد. ماجرا از این قرار است که در روز 25 بهمن ماه، ماشین خودران 
Lexus RX450h قصد داشته به کنار جاده حرکت کند، همزمان یک اتوبوس 
نیز با سرعت 2۴ کیلومتر در ساعت از پشت سر وارد همان مسیر شده است. در 
این زمان، لکسوس خودران سعی می کند با سرعت ۳ کیلومتر در ساعت به میانه 
الین برود که همین کار موجب بروز تصادف می شود. گوگل در این رابطه اظهار 
داشته ماشین هوشمند آنها پیش بینی کرده که اتوبوس با دیدن آن از سرعت 
خود کم کرده و اجازه خواهد داد تا خودرو عبور کند، اما راننده اتوبوس این کار را 
انجام نداده و مستقیم به سمت ماشین حرکت کرده است. به دلیل اینکه سرعت 
هر دو اتومبیل کم بوده، پس از ورود لکسوس به میانه الین کنار بدنه اتوبوس 
به آن می گیرد و بخش جلوی ســمت چپ ماشین خودران از قسمت چرخ و 
سنسورها آسیب می بیند. این تصادف هیچ مجروحی نداشته و حتی پلیس 
نیز آن را ثبت نکرده، اما با وجود عــدم دخالت نیروهای راهنمایی و رانندگی، 
شرکت ساکن مانتین ویو اعالم کرده که آنها در ایجاد این برخورد تقریبا مقصر 
بوده اند. بر این اساس کمپانی مورد بحث اعالم داشته از این پس الگوریتم های 
 حرکتی ماشین های خود را بر این اصل تغییر خواهند داد که در چنین مواقعی 
ماشــین های بزرگ و اتوبــوس ها به همــکاری و همراهی با ماشــین های 
 خودران تمایل چندانی ندارند. پیرو این رویداد، گوگل همچنین اعالم داشته 
این برخوردهای ساده و کوچک می توانند به روند توسعه ماشین های خودران 
 آسیب برســاند. با اینکه بســیاری از آینده نگرها اعتقاد دارند که این انقالب 
 در صنعت خودرو روی خواهــد داد و خودروهای بدون راننــده در آینده ای 
نه چندان دور بخش بزرگی از خیابان ها را اشــغال خواهند کرد، اما همچنان 
عموم مردم از حضور این فناوری هراس دارند و تصورشــان این است که این 

اتومبیل ها موجب ایجاد تصادفات بیشتری می شوند.

برایجلوگیریازخوردگی؛

پوششاتصاالتشبکههای
برقرسانینانوییشد

ماشینهایخودرانگوگلدوبارهحادثهآفرید؛

گوگلاینبارتقصیررا
بهگردنگرفت

پسازگذشتیکسالاسکاتکلیمیتواندزمینراازرویآنببیند؛

یک شگفتی دیگر از حضور انسان در فضا

باتولیدنانوحاملهایپلیمریانجامشد؛

موفقیتمحققانعلومپزشکیمشهددربهبودفرآیندژندرمانیسرطانریه
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ــالمى نجف آباد، از برگزارى  ــگاه آزاد اس رييس دانش
همايش ملى فقه پويا، رويكرد نوين در مسئوليت مدنى 
ــمندان دانشگاهى  با حضور فقها، حقوقدانان و انديش
ــگاه آزاد اسالمى  ــور در دانش ــر كش و حوزوى سراس
ــاره  ــد اميرى، با اش ــيد محم ــاد خبر داد. س نجف آب
ــه آينده  گفت:  ــن همايش ملى در هفت به برگزارى اي
ــازى تعليم و مبانى فقه تشييع  ــتاى  پياده س در راس
ــردن مفاهيم فقهى  ــاى اجرايى ك ــى روش ه و بررس
ــطح كاربردى، واحد نجف آباد اقدام به برگزارى  در س

همايش فقه پويا كرده است.
ــت: هدف از برگزارى اين همايش اين  وى اظهار داش
ــان دهيم كه فقه پويا جوابگوى  است كه به جامعه نش
تمام مسائل حقوقى نوين و مسائل مستحدثه در سطح 
ــت. به گفته وى، در اين همايش به  جامعه جهانى اس
بررسى خأل ها و كاستى هاى موجود در قوانين حقوقى 
ــور از ديدگاه فقها  ــئوليت مدنى در كش مرتبط با مس

ــگاه  ــد. رييس دانش و حقوقدانان پرداخته خواهد ش
ــزارى اين  ــاد تصريح كرد: برگ ــالمى نجف آب آزاد اس
ــابه مى تواند به ما كمك  همايش و همايش هاى مش
ــك رويكرد نوين  ــطح جهانى به عنوان ي كند تا در س
ــيعه براى جهانيان حرفى نو  از سوى مكتب فقهى ش
ــئوليت مدنى  ــوق بين الملل و مس و تازه از منظر حق
ــيم. اميرى اذعان داشت: همايش  دولت ها داشته باش
ــئوليت مدنى  ــن در مس ــا؛ رويكرد نوي ــه پوي ملى فق
ــته كشورى و  ــتادان برجس ــخنرانى اس با حضور و س
ــئوالن و ارائه مقاالت برتر در تاريخ 15 اسفند ماه،  مس
ــالمى  ــكده حقوق، الهيات و معارف اس به همت دانش
ــاد و همكارى  ــالمى واحد نجف آب ــگاه آزاد اس دانش
ــتگاه هاى اجرايى برگزار مى شود. وى، مسئوليت  دس
ــك، كادر درمانى، قاضى،  مدنى ناشى از مشاغل (پزش
ــى، دولت  وكيل، كارفرما، توليدكنندگان و... )، ورزش
ــى از جرم،  ــئوليت مدنى ناش ــى – فراملى )، مس ( مل

ــت محيطى، مسئوليت مدنى و  مسئوليت مدنى زيس
بيواتيك، مسئوليت مدنى ناشى از عمل غير و تحوالت 
ــئوليت، نقش  ــدن مس ــرن معاصر، جمعى ش آن در ق
بيمه بر توسعه مسئوليت ، رسانه  ها و مسئوليت مدنى 
ــاى اصلى  اين  ــه را از محور ه ــائل نقلي دارندگان وس

همايش برشمرد.
به گفته وى، كميته علمى و هيئت داوران اين همايش 
متشكل از 13 نفر از استادان دانشگاه تهران، دانشگاه 
مذاهب اسالمى، دانشگاه آزاد اسالمى واحد يادگار امام، 
واحد ميمه، دانشگاه سمنان، حوزه علميه قم، دانشگاه 
ــكده حقوق و الهيات  ــتادان دانش اصفهان و برخى اس

دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد است.
ــتقبال  ــن همايش با اس ــاره به اينكه اي اميرى، با اش
ــت، گفت: 218 مقاله از سراسر كشور  ــده اس روبرو ش
ــت، كه اين  ــده اس ــال ش ــه دبيرخانه همايش  ارس ب
مقاالت از نظر اصالت و تطابق با محور هاى همايش در 
دو مرحله ارزيابى و سپس براى داورى علمى نهايى در 

اختيار كميته داوران قرار گرفته است.
ــط كميته  وى افزود: پس از انجام ارزيابى مقاالت توس
ــار در مجموعه  داوران در مجموع 67 مقاله براى انتش
مقاالت و 5 مقاله براى ارائه به صورت سخنرانى در روز 

همايش  انتخاب شده است.
اين همايش با سخنرانى افراد صاحب نظر ملى در زمينه 
فقه و مسئوليت مدنى از جمله حجه االسالم پنجعلى 
حصارى شرمه، معاون قضايى رييس دستگاه قضايى 
كشور، حسين ميرمحمد صادقى، معاون پژوهش هاى 
ــتراتژيك مجمع تشخيص  حقوقى مركز تحقيقات اس
ــو هيئت مديره  ــاس كريمى، عض مصلحت نظام،  عب
كانون وكالى دادگسترى مركز و استاد دانشگاه تهران 
ــتاد ممتاز دانشكده حقوق و  و سيد حسين صفايى اس

علوم سياسى دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

اخبار اخبار كوتاه

ــاتيد حوزه  ــدگل و جمعى از اس ــام جمعه آران و بي ــى با حضور ام در آيين
ــن (ع) از كتاب ــر المومني ــوزه علميه حضرت امي ــگاه در محل ح و دانش
 « نور مهتاب »در موضوع مقام واالى حضرت فاطمه زهرا (س) رونمايى شد.
ــتان گفت: اين كتاب نوشته  ــاد اسالمى شهرس رييس اداره فرهنگ و ارش
ــخه  مهدى خداميان آرانى در 112 صفحه در قطع رقعى در تيراژ هزار نس

با همت نشر اعتقاد ما به چاپ رسيده است.
ميثم نمكى با بيان اينكه نويسنده در اين كتاب تالش كرده تا به سواالتى كه 
ــده، پاسخ بدهد، افزود:  درباره مقام و منزلت حضرت فاطمه (س) مطرح ش
انگيزه تاليف، اين نكته مهم است كه به تازگى در فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعى مطالبى مطرح شده كه هرگونه مقام غيبى حضرت فاطمه (س) 
ــاس معرفى مى كند. عده اى حضرت فاطمه (س) را به عنوان زنى  را بى اس

معمولى كه هيچ گونه ويژگى غيبى نداشته است، معرفى مى كنند.
ــاس است.  ــخى گويا به اين مطالب بى اس وى تصريح كرد: اين كتاب پاس
ــنده كتاب نور مهتاب، احاديثى از كتب مختلف حديثى ذكر كرده و  نويس
بر اساس آن احاديث ثابت مى كند كه حضرت فاطمه (س) انسان كاملى بوده 

كه خداوند او را برگزيده و به او مقامى بس بزرگ داده است.
ــن كتاب گفت:  ــنده اي ــكر از نويس امام جمعه آران و بيدگل با تقدير و تش
وظيفه عالمان دينى است كه هميشه در حال رصد شبهات دشمنان مكتب 

اصيل شيعه باشند و با همتى واال به دفاع از اعتقادات دينى بپردازند.

ــومين  ــينى و س ــى بين المللى فرش ماش ــگاه تخصص ــتين نمايش نخس
همايش ملى فرش ماشينى ايران در كاشان برپا شد.

ــالمى كاشان  ــگاه آزاد اس ــينى دانش ــئول مركز تحقيقات فرش ماش مس
ــگاه تخصصى بين المللى فرش ماشينى در كاشان  در حاشيه برپايى نمايش
ــگاه توليدكنندگان و تامين كنندگان مواد اوليه،  اظهار كرد: در اين نمايش
ــاپ و تبليغات و  ــركت هاى بازرگانى، فعاالن چ خدمات آهار و تكميل، ش
بسته بندى، توليد كنندگان و عرضه كنندگان قطعات لوازم يدكى، خدمات 
مشاوره اى، تعمير و نگهدارى ماشين آالت، طراحان فرش و عرضه كنندگان 
ــينى حضور دارند. منصور ديارى با بيان  خدمات نرم افزارى فرش هاى ماش
ــور خارجى در اين نمايشگاه  ــينى و پنچ كش ــركت فرش ماش اينكه50 ش
شركت كرده اند، تصريح كرد: نخستين نمايشگاه تخصصى بين المللى فرش 
ماشينى و سومين همايش ملى فرش ماشينى ايران در دو سالن دانشگاه آزاد 
اسالمى دانشگاه كاشان، خدمات و محصوالت خود را از10 تا 13 اسفندماه 

ارائه مى دهند.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه بيش از850 شركت توليدى فرش ماشينى در 
منطقه كاشان به فعاليت مشغول هستند، استقبال خوبى از اين نمايشگاه 

شده است.  

ــتان تيران و كرون گفت: 44 موقوفه  سرپرست اوقاف و امورخيريه شهرس
ــان براى اين  ــود دارد كه عمده نيت واقف ــتان تيران و كرون وج در شهرس
ــاجد و  ــى و كمك به مس ــاى فرهنگى، مذهب ــراى فعاليت ه ــات ب موقوف
ــنى افزود: انجام وقف با نيت  ــت. على محس آستان مقدس امامزادگان اس
ــته  ــت كه با اين دس ــران و كرون الزم اس ــتان تي ــام المنفعه در شهرس ع
ــاى قرآنى، كمك  ــعه فعاليت ه ــك به مردم نيازمند، توس از موقوفات كم
ــود. سرپرست اوقاف و امور خيريه  به ازدواج و مواردى از اين قبيل انجام ش
شهرستان تيران و كرون اذعان داشت: در سال هاى اخير رشد موقوفات در 
شهرستان تيران و كرون را شاهد بوده ايم و با افزايش تعداد موقوفات بخشى 
ــتان مقدس امامزادگان رفع  از نيازهاى اقتصادى مراكز فرهنگى مانند آس
ــت. وى به انجام 8 وقف جديد در شهرستان تيران و كرون در سال  شده اس
جارى اشاره كرد و گفت: ارزش اين موقوفات بيش از 5 ميليارد ريال است كه 
توسط واقفان براى فعاليت هاى فرهنگى و مذهبى هزينه مى شود. محسنى 
ــراى ماندگارى فعاليت و كار خير خود مى  تصريح كرد: افراد نيك انديش ب
توانند بخشى از اموال خود را در فعاليت هاى اجتماعى و فرهنگى مورد نياز 
ــور خيريه، نيت خود را  جامعه وقف كنند كه با ثبت آن در اداره اوقاف و ام

به طور كامل اجرايى كنند.

ــتان اصفهان گفت: كشت چغندر قند  ــاورزى اس  رييس سازمان جهاد كش
پاييزه به عنوان يك محصول مناسب در تغيير الگوى كشت مى تواند محصول 

استراتژيك منطقه آران و بيدگل معرفى شود.
قدرت ا... قاسمى در حاشيه بازديد از مزراع چغندر قند پاييزه آران و بيدگل 
افزود: با توجه به برداشت مناسب چغندرقند در هر هكتار، مصرف كمتر آب 
ــب، اين محصول مى تواند  نسبت به محصوالت ديگر و هم چنين بازار مناس
ــد جو و گندم  ــتراتژيك ديگر مانن ــبى براى محصوالت اس جايگزين مناس

در منطقه كويرى كاشان و آران و بيدگل شود.
ــطح ــت پاييزه چغندر قند در س ــتين بار كش ــال براى نخس وى افزود: امس
ــد كه از اين ميزان 75 هكتار  ــتان اصفهان شروع ش 150 هكتاراز مزارع اس
ــت. قاسمى استفاده بهينه و درست از  مربوط به شهرستان آران و بيدگل اس
منابع آب هاى زيرزمينى، رواج روش هاى نوين آبيارى و تغيير الگوى كشت 
در استان را سه اولويت مهم براى صرفه جويى در مصرف آب كشاورزى اعالم 
كرد و گفت: همه ساله با الگو قرار دادن اين روش ها در راستاى بهينه سازى 

مصرف آب حركت مى كنيم. 
ــوى  ــاورزان را مهم ترين عامل براى حركت به س وى، رغبت و همكارى كش
تغيير الگوى كشت دانست و افزود: تمام تالش جهاد كشاورزى تغيير الگوى 
كشت از محصوالت پر آب به سوى محصوالتى مانند پسته، گياهان دارويى يا 

محصوالتى با بهره ورى باال مانند چغندر قند پاييزه است.

ــى (ره) برخوار، از برپايى  مدير كميته امداد امام خمين
ــن  168 پايگاه جمع آورى كمك هاى مردمى در جش
ــى خاصى گفت:  ــال خبر داد. ناصر عل نيكوكارى امس
ــن نيكوكارى از 12 تا 14 اسفند با هدف گسترش  جش
ــان و نيكوكارى همزمان با سراسر كشور  فرهنگ احس
ــود. وى افزود:  امروز در سطح شهرستان برگزار مى ش

156 پايگاه در مدارس شهرستان، پنجشنبه 12 پايگاه 

ــگاه روز جمعه  ــهرى و 5 پاي ــيار در معابر ش ثابت و س
در مصلى هاى نماز جمعه فعال مى شوند. مدير كميته 
ــت:410  ــى (ره) برخوار اظهار داش ــام خمين امداد ام
ــت حمايت كميته  ــتان تح دانش آموز در اين شهرس
ــال ــتند. وى گفت: امس ــام خمينى (ره) هس امداد ام
ــى و راهنمايى براى  ــدارس ابتداي  17 هزار قلك در م
جمع آورى كمك هاى دانش آموزان توزيع شده است. 

ــال يك ميليارد و300 ميليون  على خاصى افزود: پارس
ــن  ــدى و غير نقدى از محل جش ــاى نق ريال كمك ه
نيكوكارى اين شهرستان جمع آورى شد و پيش بينى 
ــود. به گفته وى، شماره  ــتر ش مى كنيم اين مبلغ بيش
حساب 686331179 بانك كشاورزى شعبه دولت آباد 
به نام اين كميته آماده دريافت كمك هاى نقدى مردم 

نوع دوست شهرستان برخوار است.

مدير حوزه علميه خواهران الزهرا(س) نطنز گفت: پس از پيروزى شكوهمند 
و پر بركت انقالب اسالمى با تدبير هوشمندانه امام راحل(ره) زمينه تعليم 

و تربيت بانوان با عنوان قشرى تاثيرگذار در حوزه هاى علميه فراهم شد.
ــراف و  ــوزه هاى علميه خواهران تحت اش ــزود: مركز مديريت ح زارعى اف
نظارت شوراى سياست گذارى حوزه هاى علميه خواهران در راستاى تحقق 
رهنمودهاى رهبر معظم انقالب (مدظله العالى) با راهبرد اصلى گسترش 
ــكان تحصيل خواهران  ــالمى و حوزوى ام و فراگير كردن آموزش علوم اس
متدين و مشتاق را در سراسر كشور فراهم كرده است و حوزه علميه الزهرا 
سالم اهللا عليها نطنز يكى از اين مراكز است. وى تصريح كرد: به فرموده رهبر 
ــت؛  ــده خواهران طلبه خيلى پديده عظيم و مباركى اس معظم انقالب پدي
اگر هزاران عالم، پژوهشگر، فقيه و فيلسوف در حوزه هاى علميه خواهران 

تربيت شوند، اين چه حركت عظيمى خواهد بود. 
ــا بيان اينكه طالب خواهر نقش پررنگى  مدير حوزه علميه خواهران نطنز ب
ــت خواهران  ــز با هدف تربي ــه داد: اين مرك ــالب دارند، ادام در اقتدار انق
ــالمى، تربيت كارشناسان  ــناس، صاحب نظر، متخلق به اخالق اس دين ش
ــاوران در حوزه دين و تربيت معلمان و  و مبلغان مسائل دينى، تربيت مش

محققان معارف اسالمى فعاليت مى كند. 
ــتند جهت  وى با بيان اينكه از كليه خواهرانى كه داراى مدرك ديپلم هس
ــود، گفت:  ــى به صورت رايگان ثبت نام مى ش تحصيل در مقطع كارشناس
شروع ثبت نام از تاريخ 25 بهمن ماه آغاز شده و تا نيمه فروردين 95 ادامه 

دارد.

رونمايى از كتاب نور مهتاب
 در آران و بيدگل 

افتتاح نخستين نمايشگاه تخصصى 
بين المللى فرش ماشينى در كاشان 

ضرورت وقف با نيت عام المنفعه 
در تيران و كرون

چغندر قند پاييزه به محصول 
استراتژيك آران و بيدگل تبديل شود

برپايى 168 پايگاه جمع آورى كمك هاى مردمى در برخوار 

نقش پررنگ طالب خواهر  
در اقتدار انقالب 

آن سوى خبر

ــان و نيكوكارى  ــالم داورى از آغاز هفته احس حجت االس
از امروز و آغاز جشن نيكوكارى خبر داد.

ــلمين مهدى داورى گفت: مركز  ــالم و المس حجت االس
ــت  ــال اس نيكوكارى حضرت وليعصر (عج) حدود يك س
با همت مردم خير انديش شهر دولت آباد افتتاح شده است.
ــون تومان كمك كه ــون بيش از 57 ميلي وى افزود: تا كن

ــدود 17 ميليون  ــدى و ح ــان كمك نق ــون توم 40 ميلي
ــوازم  ــواد غذايى، ل ــل م ــى از قبي ــك كاالي ــان كم توم
ــت جمع آورى و  ــه، نذورات و ... اس التحرير، اقالم جهيزي

بين خانواده هاى نيازمند تقسيم شده است.
رييس هيئت عامل مركز افزود: بخش ديگر از فعاليت هاى 
ــامل ارائه خدمات رايگان و يا تخفيفات ويژه اى  مركز، ش
ــده است؛  بوده كه از طرف نيكوكاران به نيازمندان ارائه ش
از قبيل خدمات درمانى و يا نگهدارى سالمندان نيازمندان، 
ــاختمان، بن هاى تخفيف كاالهايى  خدمات تعميرات س
از قبيل مواد غذايى و يا جهيزيه و ديگر خدمات كه مجموع 
ارزش اين خدمات بالغ بر بيش از 207 ميليون تومان است.
ــدود50 يتيم نيازمند و بيش از  وى ادامه داد: هم اكنون ح
120 خانواده نيازمند كه شامل خانواده هاى بى سرپرست، 

ــالج و ...  ــاران صعب الع ــاده، بيم ــت از كار افت با سرپرس
ــتند كه البته  ــتند، تحت پوشش مركز نيكوكارى هس هس
ــار دريافت كمك  ــت انتظ ــترى در ليس خانواده هاى بيش

در مركز هستند كه در حال حاضر توان ما محدود است.
ــق آمار ــرد: طب ــان ك ــالم داورى خاطرنش ــت االس حج

غير رسمى تعداد خانواده هاى نيازمند شهر حداقل 4 تا 5 
برابر اين تعداد است ولى براى كمك به همه آنها هميارى 

بيشترى از سوى مردم را نياز داريم.
ــوكارى از روز  ــان و نيك ــاز هفته احس ــئول از آغ اين مس
ــام (ره) به منظور  ــت: كميته امداد ام امروز خبر داد و گف
ــتمند در شب عيد، اقدام  تامين نيازهاى خانواده هاى مس

به جذب كمك هاى مردمى مى كند.
ــطح  ــروز در س ــزود: از ام ــالم داورى اف ــت االس حج
ــه  ــاى كميت ــگاه ه ــردا در پاي ــتان، ف ــدارس شهرس م
ــاى  ــه در مصاله ــتان و جمع ــتقر در شهرس ــداد مس ام
نماز جمعه جشن نيكوكارى را داريم و چه شايسته است كه 
ــب عيد هستيم به فكر  در اين اوقاتى كه همه در تدارك ش
نيازمندان هم باشيم و در جشن نيكوكارى شركت كرده و 

دل هاى نيازمندان را نيز شاد كنيم.

برگزارى نخستين همايش بررسى ايمنى تشعشع در بادرود آغاز راه اندازى شركت هاى دانش بنيان در واحد مباركه

ــام طرح هاى  ــه درباره انج ــالمى واحد مبارك ــگاه آزاد اس رييس دانش
تحقيقاتى براى شركت هاى برون دانشگاهى گفت: واحد مباركه امسال 
براى شركت فوالد مباركه و ذوب آهن اصفهان دو طرح پژوهشى انجام 
ــمى  ــان رس ــرح همكارى با كانون كارشناس ــى نيز يك ط داد و به تازگ

دادگسترى استان اصفهان منعقد كرده است.
ــگاهى  ــن واحد دانش ــده اي ــات انجام ش ــاره اقدام ــادى درب عبدا... ه
ــتين مركز رشد  در زمينه طرح هاى دانش بنيان اظهار كرد: مجوز نخس
ــازمان مركزى  ــات و فناورى و س ــه از وزارت علوم، تحقيق واحد مبارك
ــال جارى دريافت شد. پس از دريافت مجوز  دانشگاه آزاد اسالمى در س
رسمى، اقدامات راه اندازى شركت هاى دانش بنيان در واحد مباركه آغاز 
و چند شركت درخواست همكارى دادند كه در حال ثبت اين شركت ها 

هستيم.
ــعه تحصيالت تكميلى و مشاركت دادن كاركنان   وى با بيان اينكه توس
ــته واحد مباركه  ــگاه از اقدامات برجس ــرفت دانش ــتادان در پيش و اس
ــى واحد مباركه در  ــته هاى مقاطع تحصيالت تكميل بود، ادامه داد: رش
ــد كرد، به طورى كه رشته هاى مقطع  سال جارى بيش از شش برابر رش
ــته به 49 رشته افزايش  ــد و دكترى اين واحد از 8 رش كارشناسى ارش
پيدا كرد كه چهار رشته حسابدارى، مديريت بازرگانى گرايش مديريت 

ــه دوره دكترى ــى آناليز مربوط ب ــى و رياض ــى، مديريت ورزش بازارياب
 است.

رييس دانشگاه آزاد اسالمى واحد مباركه در خصوص اينكه چند درصد 
بودجه واحد مباركه از محل هاى غير شهريه اى تامين شده است، گفت: 
همان ميزان مشخص شده در بخش نامه ابالغى يعنى حدود 16 درصد 
ــه از محل هاى  ــد مبارك ــالمى واح ــگاه آزاد اس ــد دانش از منابع درآم

غيرشهريه اى تامين شد.
هادى گفت: واحد مباركه سال جارى ميزبان مسابقات فوتسال دختران 
كشور بود و قرار است مسابقات هندبال دختران دانشگاه آزاد اسالمى نيز 

ارديبهشت سال 95 به ميزبانى اين واحد برگزار شود. 
ــت  ــى از فرصت ها يا تهديدهاى واحد مباركه اين اس وى اضافه كرد: يك
ــتند و رقابت  ــان زياد هس ــتان اصفه ــگاهى در اس كه واحدهاى دانش
بين واحدهاى دانشگاه آزاد اسالمى فشرده است، اما همه تالش خود را 

براى تحقق برنامه هاى دانشگاه آزاد اسالمى به  كار مى  گيريم.
ــال 95 گفت:   ــاى اين واحد در س ــه درباره برنامه ه رييس واحد مبارك
مهم ترين برنامه ها درآمدهاى غيرشهريه اى و طرح هاى برون دانشگاهى 
ــترش تحصيالت تكميلى و جذب  ــت كه در كنار اين فعاليت ها گس اس

دانشجو براى اين مقاطع را ادامه خواهيم داد.

ــى  ــرى  از امواج الكترو مغناطيس ــى  ايمنى پرتوگي ــى علم به منظور بررس
ــى ايمنى  ــتين همايش بررس ــزان والزمات قانونى اپراتورها، نخس غير يوني
تشعشع در شبكه هاى ارتباطى به همت دانشگاه آزاد اسالمى بادرود با حضور 
مقامات محلى و رييس اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاى بادرود در مجتمع  

فرهنگى و هنرى بادرود برگزار شد.
عضو تيم تحقيقاتى شبكه هاى مخابراتى شهر هوشمند، در اين همايش به 
تاثيرات شهر هوشمند بر بستر موبايل و تحقق شهر هوشمند، انواع برندهاى 
ــى  ــتاندادهاى پرتوگيرى امواج الكترومغناطيس ــى بر اس الكترومغناطيس
ــت الكترونيك،  ــاره كرد و گفت: حمل و نقل، پرداخ ــايت بى تى اس  اش س
ــنايى معابر، بلوار شهرى،  ــمند، روش انرژى ها و دمايى، خودرو، كنتور هوش
امنيت ساختمان، دوربين هاى ايمنى و سالمت همراه بر اساس اپراتور هاى 

موبايل امكان شهر هوشمند را فراهم مى كند.
سيد حسن سيد موسوى، مدل كسب و كار، عملكرد، امنيت و حريم خصوصى 
و نقض حريم خصوصى و فنى بودن را از چالش هاى پيش روى اپراتورها در 
تحقق شهر هوشمند عنوان كرد و گفت: بودجه، عدم درك فرصت ها، هزينه 
اتصال، سياست هاى تداركات و سفارشى سازى در مدل كسب و كار اثر دارد.
ــت و زندگى   ــهر، اقتصاد، مردم، دولت، تحرك برترى، محيط زيس  وى، ش
ــمند عنوان كرد و اظهار داشت: جايگاه  ــهر هوش ــمندى را از اركان ش هوش

ــى، طيف و  ــردم، محيط الكترو مغناطيس ــت در زندگى م فناورى و جمعي
استانداردهاى تابش انتها، خود آستانه مجاز ميدان ها و تابش امواج rf و نمونه 
ــت مطالب  نتايج  تحقيقات مبتى بر اندازه گيرى ميدانى مورد نياز در فهرس
ــن نوريان سركنسول  ــت. اين همايش كه با حضور حس ــمند اس شهر هوش
ــگاه آزاد و  ــد، رييس دانش ــور هن ــالمى ايران در كش ــور جمهورى اس كش
ــواالت متعدد  ــخ به س ــس از پاس ــيد، پ ــه پايان رس ــادرود ب امام جمعه ب
ــع در  ــاى ايمنى تشعش ــون راهكاره ــده پيرام ــركت كنن ــجويان ش دانش

شبكه هاى ارتباطى از مدرس اين همايش تجليل و قدردانى به عمل آمد.

رييس هيئت عامل مركز نيكوكارى دولت آباد:

ضرورت هميارى بيشتر مردم براى يارى نيازمندان
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دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
ميزبان حقوقدانان و فقهاى حوزه  و دانشگاه
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زبان خوراکی ها

دریچه

بیشتر بدانیم

تحقیقی نشان داده اســت که اســتفاده نکردن از صابون برای شست وشوی 
 صورت در مــدت زمانی کوتــاه می تواند تاثیرات مثبتی بر پوســت شــما 

داشته باشد.
بسیاری افراد هنگام بیدار شدن از خواب در صبح، عادت دارند صورتشان را با 
صابون بشویند. اگر شما نیز جزو این دسته افراد هستید به شما توصیه می کنیم 
که این کار را ترک کنید. صابون و سایر شــوینده ها دارای موادی هستند که 
می تواند به پوست آسیب برساند و استفاده طوالنی مدت از آن پوست صورت 

را خشک، زبر و کدر می کند.
از طرف دیگر، افرادی که پوست چربی دارند بر این باور هستند که برای کاهش 
چربی پوســت خود بهتر است صورت خود را با شــوینده ها و صابون بشویند 
در صورتی که با این کار ممکن است چربی پوســت خود را دستکاری کنند 
و موجب چربی یا خشــکی بیش از حد پوست خود و همچنین پوست پوست 

شدن آن و افزایش آکنه های پوستی شوند.
در واقع شوینده های شیمیایی سبب بر هم خوردن تعادل چربی بدن و پوست 
شما می شود. وجود موادی همچون ســدیم لورت سولفات در مواد شیمیایی 
و صابون ها گواه بر این ادعاســت که موجب خشــک و حساس شدن پوست 

صورت می شود.
عالوه بر این، پوست صورت بسیار حساس است و می تواند بیشتر از قسمت های 
دیگر بدن تحت تاثیر مواد شیمیایی و شوینده قرار گیرد. به همین علت توصیه 
می شود که به جای استفاده از صابون و مواد شوینده صورت خود را تنها با آب 

ولرم شست و شو دهید. 
برای اطمینان از نتایج اســتفاده نکردن از صابون برای شست وشوی صورت، 
دســته ای از افراد با پوســت های مختلف به مدت یک هفته از صابون و مواد 
شوینده اســتفاده نکردند و تنها صورت خود را با آب ولرم شستند. نتایج این 
کار حیرت آور بود. بعد از یک هفته صورتشــان می درخشید و شفاف و لطیف 

شده بود.
برای بر طرف کردن چربی و آلودگی پوســت خود به جای استفاده از صابون 
و شوینده ها می توانید به ســادگی آن را با آب ولرم بشویید و سپس چربی و 
آلودگی آن را با کمک دســتمالی لطیف تمیز کنید. یادتان باشــد با آب داغ 

صورتتان را نشویید. آب باید ولرم یا کمی خنک باشد.

 هنگام شست و شوی صورت
 صابون نزنید!

برخی مواد غذایی باعث تشــدید مشکل اگزما و خارش 
پوســت می شــوند. در عوض برخی دیگر نیز به بهبود 
 این وضعیت و تســکین خارش و خشکی پوست کمک 

می کنند.
 آیا لکه های قرمز رنگ و خشــکی روی پوستتان دیده 
می شود و اغلب دچار خارش هستند؟ این وضعیت نشان 
دهنده احتمال ابتال به اگزماست.در این مطلب 10 نمونه 
از بهترین های ضداگزما را معرفــی می کنیم. لطفا با ما 

همراه باشید.
 ماهی آزاد

در حالت کلی ماهی های چرب و مواد غذایی سرشــار 
از اسیدهای چرب امگا 3 برای نرمی و افزایش خاصیت 
ارتجاعی و انعطاف پذیری پوست توصیه می شود. اگر از 
مشکل اگزما رنج می برید، حتما ماهی آزاد را که سرشار 
از این ترکیبات مغذی است به برنامه غذایی خود اضافه 
کنید. این نوع ماهی باعث احیای ســلول های پوستی 

شده و جوانی را به آن برمی گرداند.
 عالوه بر این برای حفظ سالمت مغز و حافظه نیز مفید 
اســت. ماهی های چرب از بروز التهاب های عامل اگزما 

پیشگیری می کنند.
چای اوالنگ

در بین مواد غذایی مفید برای مقابله با حمالت اگزمای 
پوست نوشیدن چای اوالنگ از اهمیت باالیی برخوردار 

است. این چای طعم قوی چای سیاه و تلخی چای سبز را 
با هم دارد. نتایج پژوهشی که محققان ژاپنی به مدت یک 
ماه انجام داده اند نشان می دهد که مصرف چای اوالنگ 

خواص درمانی فوق العاده ای دارد.
 به عقیده این محققان افــرادی که به مدت حداقل یک 
هفته چای اوالنگ مصرف می کنند در خارش و تحریکات 
پوستی تسکین زیادی تجربه می کنند. بنابراین توصیه 
می شــود که چای اوالنگ را نیز در برنامه ی روزانه تان 

داشته باشید.
ماست پروبیوتیک

ماســت های پروبیوتیک برای تقویت دســتگاه ایمنی 
 خود و افزایــش قدرت بدن فــوق العاده انــد. این نوع 
ماست ها حاوی باکتری های مفیدی هستند که باعث 
تغذیه پوست می شوند و سالمت روده ها را باال می برند. 
عالوه بر این توصیه می شــود که از مصرف مواد غذایی 
تخمیر شده مانند کفیر غافل نشوید. زمانی که دستگاه 
ایمنی بدنتان قوی باشد راحت تر می توانید با مشکالتی 

مانند اگزما مقابله کنید.
آجیل ها

مغزها همیاران طبیعی پوست هستند و از پوسته پوسته 
شدن آن که باعث بروز اگزما می شــود جلوگیری می 
کنند. چرا؟ چون این مغزها نیز سرشار از اسیدهای چرب 
امگا 3 محسوب می شوند. شما می توانید آجیل ها را به 

عنوان میان وعده میل کنید. 
 این کار باعث افزایش انرژی بدنتان شــده و خستگی و 
بی حالی را از شما دور می کند. مصرف منظم آجیل ها 
 )بدون افراط( باعث تســریع احیای سلول های پوستی 
می شــود و خطر بروز عفونت ها را از شما دور می کند. 
توصیه می کنیم روزانه یک مشت آجیل )بادام، کشمش، 

گردو، پسته( به عنوان میان وعده میل کنید.
غذاهای دریایی

میگو یکی از پرمصرف ترین غذاهــای دریایی در ایران 
است. این مواد غذایی برای بهبود خلق و خوی و بهبود 

وضعیت پوست و سالمتی فوق العاده اند. 
راز آنهــا نیــز در میــزان ســلنیوم )آنتی اکســیدان 
ضداگزما( اســت که با اثرات مخرب رادیکال های آزاد 
مقابله کرده و از غشــای ســلولی محافظــت می کند. 
توجه داشــته باشــید که این آنتی اکســیدان ها برای 
 مقابله با آلودگی هوا و هر آنچه که به پوســت آســیب 

می زند مفید هستند.
جگر

جگر، دل و قلوه نیز حاوی میزان قابل توجهی ســلنیوم 
بوده و برای مقابله با خارش و پوسته پوسته شدن پوست 
مفید هستند. می توانید با این مواد غذایی غذاهای خوب 
و خوشمزه ای طبخ کنید. افزودن ســیر و پیاز به جگر 
باعث افزایش خاصیت آن شده و تأثیر زیادی در بهبود 

وضعیت اگزما خواهد داشت.
تخم مرغ

 تخم مرغ حاوی زینک اســت که برای مقابلــه با اگزما 
فوق العاده عمل مــی کند. این ماده غذایی سرشــار از 
پروتئین می باشــد. در نتیجه می توان آن را دوستدار 

پوست و تناسب اندام دانست. 
سعی کنید تخم مرغ را به صورت آب پز یا داخل ساالد و 

یا نیمرو میل کرده و از خواص آن بهره مند شوید.
مواد نشاسته ای

پاستاها و برنج کامل جزو مواد نشاسته ای است که جلو 
گرسنگی زیاد را می گیرند.

 این مــواد غذایی همچنیــن سرشــار از زینک )روی( 
هستند که از سلول ها در برابر پیری محافظت می کنند. 
زینک قدرت زیادی در ناکار کــردن رادیکال های آزاد 
 دارد. توصیه می کنیم پاســتاهایتان را با ســس حاوی

 گوجــه فرنگی تازه میــل کنید تا بهبــودی زیادی در 
وضعیت پوستتان حاصل شود.

ماســت های پروبیوتیک برای تقویت   دستگاه ایمنی 
 خــود و افزایش قدرت بــدن   فوق العاده انــد. این نوع 
ماســت ها حاوی   باکتــری های مفیدی هســتند که 
 باعث تغذیه  پوست  می شــوند و سالمت روده ها را باال

 می برند.
غالت و جوانه ها

مصرف جوانه ها برای مقابله با اگزما فوق العاده هستند. 
مصرف این جوانه ها ساده است و شما می توانید آنها را 
در ســاالدها و یا کنار غذا به راحتی مصرف کنید. انرژی 

حاصل از مصرف جوانه ها مثال زدنی است. 
عالوه بر این باعث تقویت پوســت و کاهــش اگزما می 
شــوند. دانه  کنجد، تخمه آفتابگردان و غیره نیز برای 

بهبود وضعیت اگزما مفید هستند.
تخم کتان

تخم کتان برای مقابله با اگزما فوق العاده است. چون این 
 دانه های ریز منبع فوق العاده امگا 3 و امگا 6 محســوب 

می شوند.
 تأثیر این اسیدهای چرب در بهبود بافت ها، بهبود جای 
زخم و جوش، تحریک و تقویت سیســتم ایمنی بدن و 
تسکین سطح پوست مثال زدنی اســت. تخم کتان به 
تناسب اندامتان نیز کمک می کند. یعنی می توانید یک 

تیر با چند نشان داشته باشید.
  توصیــه مــی کنیم تخــم کتان آســیاب شــده را به 
 خورش هــا و ســاالدهایتان افــزوده و از خــواص آن

 بهره مند شوید.
البته باید متذکر شــویم که برخی از ایــن مواد غذایی 
ممکن است موجب اگزما شــود؛ یعنی اگر به این مواد 
غذایی حساسیت داشته باشید خودش عامل اگزماست، 
اما اگر مسئله حساسیت در میان نباشد این مواد غذایی 

به بهبود اگزما کمک خواهد کرد.

نکته

در هوای ســرد ورزش کردن سخت اســت، اما تحقیقات نشان می دهد که 
دویدن در هوای ســرد می تواند مفیدتر از دویدن در دمای معمولی باشد. 
کنار آمدن با سرما باعث می شود که بدن از چربی های سفید نیز برای تامین 

کالری استفاده کند.
 در این زمینه توصیه هایی برای ورزش در هوای سرد را می خوانیم:

1- در مسابقات ثبت نام کنید
شما نیاز به هدف و برنامه  برای افزایش انگیزه دارید. می توانید در مسابقات 
شرکت کنید، حتی اگر این راهکار، مناسب روحیه شما نیست بهتر است به 

صورت دسته جمعی برای ورزش کردن برنامه ریزی کنید.
2 - به گرم کردن بدن توجه کنید

بهتر است که ابتدا با سرعت کم بدوید تا بدن گرم شود. حتی می توانید قبل 
از این حرکاتی برای گرم کردن بدن انجام دهید تا عضالت ســرد نباشند. 
وزنه هایی همچون النژ، چرخش پا و لگن به گرم کردن بدن کمک می کنند.

3 - لباس های خود را درست انتخاب کنید
هیچ چیز بیشتر از لباس ورزشی مناسب و گرم، انگیزه شما را برای دویدن در 
فضای بیرون افزایش نمی دهد. در هوای سرد بهتر است یک تی شرت آستین 

بلند، شلوار بلند، جوراب گرم و کاله بپوشید. 
4 - آب را فراموش نکنید

اگر می خواهید بیش از یک ســاعت بدوید باید رطوبت بدن را تامین کنید. 
معموال زمانی که عرق نمی کنیم احســاس نیاز به مصــرف آب را فراموش 
می کنیم، اما بهتر است بدانید که بدن شما عرق می کند، اما این عرق سریعا 

تبخیر می شود. هر 30 تا 40 دقیقه باید آب بنوشید.
5 - قدم های کوتاه تر بردارید

بهتر اســت در هوای ســرد با قدم های کوتاه تر بروید. بدین شکل بیشتر از 
عضالت باال تنه و لگن استفاده می شود.

6 - برنامه خود را با دمای هوا تنظیم کنید
اگر هوا خیلی سرد است بهتر است که دوی طوالنی مدت با سرعت متعادل 
انجام دهید. دوی ســرعت برای زمانی که بدن کامال گرم نیســت مناسب 

نمی باشد.
7 - خطر نکنید

با وجود همه اینها زمانی هایی هستند که باید در خانه ورزش کنید. زمانی که 
بیرون هوا برفی باشد یا دید خوبی وجود نداشته باشد، بهتر است که داخل 
خانه بمانید. بهتر اســت که میزان خطر را در نظــر بگیرید و در صورتی که 

احتمال لیز خوردن و آسیب دیدگی وجود دارد بیرون نروید.

توصیه هایی برای دویدن 
در هوای سرد

بهبـود اگـزما  با این 10 مـاده غـذایی

 عدس یکــی از حبوباتی اســت کــه از قدیم االیــام در اکثــر نقاط دنیا کشــت 
می شده؛گیاه شناســان اعتقاد دارند که عدس حتی قبل از تاریخ نیز وجود داشته 
است. عدس از نظر مقدر پروتئین بسیار غنی و دربین گیاهان فقط لوبیای سویا بیشتر 

از عدس پروتئین دارد .
عدس گیاهی است یک ساله که ارتفاع آن به 30سانتیمتر نمی رسد. برگ های آن 
دارای 6 تا 14 برگچه می باشــد که در انتهای آن پیچک قرار دارد . گل های عدس 
رنگ ســفید و دارای رگه هایی به رنگ بنفش است . میوه آن غالف کوچکی است و 

معموال در هر غالف 1 تا 3 عدس وجود دارد .
عدس دو نوع است :

1(عدس رسمی، که دانه آن گرد و نسبتا درشت اســت و رنگ آن سبز مایل به زرد 
می باشد .

۲(عدس ریز یا عدس قرمز که دانه های آن ریز و به رنگ قرمزاست .
ترکیبات شیمیایی:

عدس منبع غنی پروتئین و ویتامین های گروه B می باشد .
مواد موجود در 100 گرم عدس به قرار زیر است :

انرژی 340 کالری، پروتئین ۲۵ گــرم، چربی 1 گرم، مواد نشاســته ای 60 گرم، 
 کلسیم ۸0 میلی گرم، فسفر 3۸0 میلی گرم، آهن ۷ میلی گرم، پتاسیم ۸ میلی گرم، 
ویتامین آ 600 واحد بین المللی، ویتامیــن ب 1 4/0 میلی گرم، ویتامین ب۲ ۲/0 

میلی گرم، ویتامین ب 3 ۲ میلی گرم، آرسنیک 1 میلی گرم
خواص دارویی:

عدس از نظر طب قدیم ایران معتدل و خشک است و مانند دیگر گیاهان، پوست و 
دانه آن دارای اثرات متضاد یکدیگر می باشد . یعنی پوست عدس گرم و خود عدس 
قابض است . به عبارت دیگر پوســت آن ملین و مغز آن ضد اسهال می باشد .عدس 

یک غذای کامل است و انرژی الزم را برای کارهای بدنی برای انسان تامین می کند .
خواص عدس:

1(عدس زیاد کننده ترشحات شیر اســت و مادران شیرده حتما باید از آن استفاده 
کنند .

۲(عدس را دم کنید و روی پوست ملتهب بگذارید التهاب را برطرف می کند .
3(برای درمان زخم هــای دهان و گلو و دیفتری عدس را پختــه و آب آن را غرغره 

کنید .
4(برای تقویت معده و برطرف کردن گاز معده عدس پخته را با سرکه میل کنید .

۵(آش عدس با روغن بادام برای دوران نقاهت بهترین غذاست.
6(پماد عدس با سرکه برای ترک دســت و پا که به علت سرما عارض شده سودمند 

است .
۷(عدس را می توان به عنوان مسهل هم مصرف کرد چون دارای لعاب زیادی بوده 

که در درمان ناراحتی های روده نیز موثر است .
۸(عدس پخته را به عنوان مرهم برای زخم نیز می توان به کار برد .

مضرات :
عدس با تمام مزایایی که دارد نباید زیاد مصرف شــود و در خوردن آن اسراف شود.

 زیرا اوال دیر هضم اســت و تولید نفخ می کند ثانیا قابض است و جریان خون را در 
رگ ها آهسته می کند . البته می توان برای جلوگیری از این عوارض عدس را با روغن 
کنجد و یا روغن بادام و با سرکه خورد . ضمنا عدس به علت داشتن میکروپروتئین 

برای افرادی که ناراحتی کلیه دارند زیان بخش است.

خواص عدس و مضرات آن

 تب می تواند به علت عفونــت باکتریایی یا ویروس ســرماخوردگی، آنفلوآنزا یا 
بیماری های دیگر باشد.

درمان خوراکی:
هلو، بابونه، بامیه، کرفس، کدو، شاه پسند، گل ختمی، انار، خیار، انگور، نارنگی، 
 اســفناج، پیاز، جعفری، جوشــانده  به دانه، سیب، آش جو با ســرکه، رازیانه، 
کاسنی، ماش، سنجد، خاکشیر، شویدپلو، دوغ، کاهو، زرشک، هندوانه و شربت 

گیالس.
درمان گیاهی:

1ـ جوشانده  پوست درخت بید خشک، تب بر است.
۲ـ چهل تا پنجاه گرم ریشه شیرین بیان را دم کنید، سپس آن را صاف نموده و 

میل نمایید.
3ـ ده گرم آویشن را در یک لیتر آب جوش دم کنید، سپس آن را صاف نموده و 

میل نمایید.
4ـ دم کرده  علف هزار چشم و تخم بالنگ برای درمان تب مفید است.

درمان با عرقیات:
روزانه ۲ الی 3 فنجان یکی از عرقیات زیر را میل کنید:

عرق بومادران، بابونه رومی، بید، بیدگیاه، پونه، تمشــک، چهار عرق، جعفری، 
خارشتر، ختمی، ریحان، سیر، کاسنی، تمشک و عرق گل گاوزبان.

موارد پرهیز:
انگور، بادمجان، برنج، زنجبیل، گوشت، نشاســته، پلو، ترشی لیته، حلوا، مربای 

زردآلو.

 رعشــه، لرزش بدون اراده سر، دســت یا هردو اســت که به علت تنش روانی، 
 خســتگی شــدید، مصرف زیاد کافئین، عوارض برخی داروهــا، صفات ارثی، 
 اعتیاد بــه الــکل، پــرکاری تیروئیــد و به نــدرت ســکته مغــزی و تومور 

می باشد.
درمان خوراکی :

اسفناج، سیب زمینی، انجیر، چغندر، کلم، لبو.
درمان گیاهی:

1ـ بذر یونجه را کوبیده و به مدت یک روز در روغن زیتون بخیسانید، سپس آن را 
صاف نموده و به قسمت هایی که رعشه دارد بمالید.

 ۲ـ هــر روز اســطوخودوس، مریم گلی و مرزنجــوش را جوشــانده و آب آن را 
میل کنید.

3ـ مالیدن روغن پوست بالنگ برای رفع رعشه مفید است.
4ـ یک تا سه مثقال سیاه دانه را بجوشانید و میل کنید.

۵ـ مالیدن دارچین به تنهایی یا با زرده تخم مرغ پخته رعشــه و درد عضالت را 
تسکین می دهد.

درمان با عرقیات:
عرق زنیان، مرزه و عرق چنار.

درمان با آب میوه ها:
آب انجیر.

موارد پرهیز:
شربت سکنجبین و به.

میگرن می تواند نشــان دهنده  تنگی نفس، زیــادی قند خون، نقرس، 
رماتیسم، عصبانیت و ... باشد.

درمان خوراکی:
قهوه، عدس پلو، آش انار با فلفل سیاه، شویدپلو با زیره، خورشت کدو سبز، 

شربت آب لیمو، چای زنجبیل، ریحان، آب ریحان، آب کنگر.
درمان گیاهی:

1ـ ضماد )مرهم( برگ علف هزارچشم مفید است.
۲ـ خوردن دم کرده گل های شاه پسند برای میگرن مفید است.

 3ـ خــوردن دم کرده ترنجــان و ســنبل الطیب برای میگــرن مفید 
است.

4ـ برای درمان سردرد یک برش لیموی تازه را به داخل یک فنجان قهوه 
داغ غلیظ بیندازید و میل کنید.

درمان با عرقیات:
عرق خرفه و عرق نعناع.
درمان با آب میوه ها:

آب انگور و آب لیمو.
موارد پرهیز:

جوجه و مرغ، جگر، ماهی ، میگو، نوشــابه، ترشــی ها، میوه های ترش، 
ســرکه، باقال، خوراک قارچ، بورانی بادمجان، آبگوشــت، سیر، کیوی، 
 لوبیا، سمنو، شــاهی، کاچی، لوبیا پلو، دارچین، شیرینی جات، لبنیات، 

قورمه سبزی.

میـگرنرعشهتب
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مفاد آرا
12/243 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییـن نامه اجرایی قانون تعیـین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء صادره هیئت موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
ساختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای ش��ماره 139460302015003678 مورخ 94/10/10  پروین اس��دی ریزی فرزند 
کاظم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/84 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای ش��ماره 139460302015003778 مورخ 94/10/24  حجت اله سبکتکین فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/55 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
3 - رای شماره 139460302015003780 مورخ 94/10/24  طیبه مظفری بوحمیدی فرزند 
سکران نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/89 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای ش��ماره 139460302015003785 مورخ 94/10/24  ش��یرین جعفری چرمیهنی 
فرزند عبداله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 209/13 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
5 - رای ش��ماره 139460302015003786 م��ورخ 94/10/24  رضا الب��رزی ریزی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/63 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شماره 139460302015003799 مورخ 94/10/26  ام لیال صادقی کله مسلمانی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349/50 مترمربع مفروزی از 
پالک 348 - اصلی  واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی قاسم صادقی .
7 - رای شماره 139460302015003800 مورخ 94/10/26  محمد علی عابدی چرمهینی 
فرزند صفدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/70 مترمربع مفروزی 
از پالک 370/40  واقع در مری��م بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی عباس امینی چرمهینی .
8 - رای شماره 139460302015003801 مورخ 94/10/26  زلفعلی لطفی چرمهینی فرزند 
خدامراد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 409/40 مترمربع مفروزی از پالک 
379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی رجبعلی محمدی چرمهینی .
9 - رای ش��ماره 139460302015003811 مورخ 94/10/26  رمضان عباس��ی فرتخونی 
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/93 مترمربع مفروزی از 
پالک 121/72  واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی سید رضا صدیقی قلعه قاسمی .
10 - رای ش��ماره 139460302015003813 مورخ 94/10/27  علیرضا موذنی بیستگانی 
فرزند قدیرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139/03 مترمربع مفروزی 
از پالک 338 - اصلی واقع در بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن موذنی بیستگانی .
11 - رای شماره 139460302015003822 مورخ 94/10/27  محمد براتی ریزی فرزند محمد 
رضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/58 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
12 - رای شماره 139460302015003823 مورخ 94/10/27  فرزانه مهدی خشوئی فرزند 
رمضان نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/78 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
13 - رای ش��ماره 139460302015003824 مورخ 94/10/27  کری��م کریمی رکن آبادی 
فرزند حسنعلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238/78 
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای شماره 139460302015003829 مورخ 94/10/28  ابوالقاسم حسن خانی ریزی 
فرزند جواد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 99/67 مترمربع مفروزی 
از پالک 106 - اصل��ی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی .
15 - رای ش��ماره 139460302015003834 م��ورخ 94/10/28  علیرض��ا ش��یخ پ��ور 
باباش��یخعلی فرزند عزیزاله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 288/47 
مترمربع مفروزی از پالک 1943 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عزیزاله شیخ پور باباشیخعلی .
16 - رای ش��ماره 139460302015003841 مورخ 94/10/28  زهرا عباسی قلعه قاسمی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 340/27 مترمربع مفروزی از 
پالک 111 - اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا ملک زاده قلعه قاسمی .
17 - رای ش��ماره 139460302015003842 مورخ 94/10/28  خداداد سلیمانی عادگانی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1525/25 مترمربع مفروزی 
از پالک 348 - اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسن شیبانی .
18 - رای شماره 139460302015003844 مورخ 94/10/28 رجبعلی قلعه بکی ریزی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/33 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای ش��ماره 139460302015003849 مورخ 94/10/28 نعمت اله خدادادی شهرکی 
فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/29 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
20 - رای ش��ماره 139460302015003856 مورخ 94/10/28 رضا عابدی فرزند اسمعیل 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 184/24 مترمربع مفروزی از پالک 107 - 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .

21 - رای شماره 139460302015003863 مورخ 94/10/28 مهدی کرمی ورنامخواستی 
فرزند غالمعلی نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188/82 
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 – رای شماره 139460302015003864 مورخ 94/10/28 فاطمه کرمی ورنامخواستی 
فرزند خداکرم نسبت به 2 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188/82 
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
23 - رای شماره 139460302015003865 مورخ 94/10/28 صدیقه سلیمیان ریزی فرزند 
مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 125/43 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
24 - رای شماره 139460302015003866 مورخ 94/10/28 ولی اله سلیمیان ریزی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 73/91 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
25 - رای شماره 139460302015003871 مورخ 94/10/29 مهدی کریمی فرزند شکراله 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/12 مترمربع مفروزی از پالک 107 - 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
26 - رای ش��ماره 139460302015003876 مورخ 94/10/29 زهرا صالحی ریزی فرزند 
علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 533/14 مترمربع مفروزی از پالک 
325 - اصلی واقع در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی خداداد محمدی چم آسمانی .
27 - رای ش��ماره 139460302015003877 مورخ 94/10/29 غالمحس��ین فتاحی سده 
فرزند عوضعلی نسبت به3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239/90 
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
28 - رای شماره 139460302015003879 مورخ 94/10/29 عوضعلی فتاحی سده فرزند 
رضا نسبت به3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 239/90 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
29 - رای ش��ماره 139460302015003881 م��ورخ 94/10/29  رمضانعل��ی رحیم��ی 
باباشیخعلی فرزند حس��ن نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 98/52 
مترمربع مفروزی از پالک 1943 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن رحیمی باباشیخعلی .
30 - رای شماره 139460302015004085 مورخ 94/11/21  رستم صادقی کله مسلمانی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/94 مترمربع مفروزی 
از پالک 348 - اصلی  واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عزیزاله صادقی کله مسلمانی .
31 - رای شماره 139460302015004086 مورخ 94/11/21  احسان رستگارنیا فرزند محمد 
جواد نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مس��احت 978/25 مترمربع پالک 131/628 
واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

فرج اله بهادران باغبادرانی .
32 - رای شماره 139460302015004087 مورخ 94/11/21 علی اصغر طاهری ریزی فرزند 
مهدی قلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 884/16 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
33 - رای شماره 139460302015004096 مورخ 94/11/24  علی یار قاسمی بیستگانی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 377/26 مترمربع مفروزی 
از پالک 338 - اصلی واقع در بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی فضل اله قاسمی.
34 - رای شماره 139460302015004097 مورخ 94/11/24  سعید صادقی کله مسلمانی 
فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1227/73 مترمربع مفروزی 
از پالک 348 - اصلی  واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کلبعلی صادقی کله مسلمانی .
35 - رای شماره 139460302015004100 مورخ 94/11/25  مهین رنجبر کاهریزی فرزند 
یوسف نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265/65 مترمربع مفروزی از پالک 
372/6  واقع در قریه کاریز بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حاجتعلی رنجبر کاهریزی و حجت اله رنجبر کاهریزی .
36 - رای شماره 139460302015004101 مورخ 94/11/25  حجت اله طاهری کله مسیحی 
فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/86 مترمربع مفروزی 
از پالک 351 -  اصلی واقع در قریه کله مس��یح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی یوسف طاهری کله مسیحی .
37 - رای ش��ماره 139460302015004102 مورخ 94/11/25  غالمرضا رفیعی چرمهینی 
فرزند نجاتعلی نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس��احت 84/65 مترمربع 
مفروزی از پالک 370/38 واق��ع در مریم بیگم چرمهین بخ��ش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شرف قدیمی چرمهینی .
38 - رای ش��ماره 139460302015004103 مورخ 94/11/25  نجاتعلی رفیعی چرمهینی 
فرزند قلی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 413/46 مترمربع مفروزی 
از پالک 370/38 واقع در مری��م بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی شرف قدیمی چرمهینی .
39 - رای ش��ماره 139460302015004106 مورخ 94/11/25  عزیزاله جعفری چرمهینی 
فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 360/82 مترمربع پالک 
366/229 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی حیدر ابراهیمی چرمهینی .
40 - رای شماره 139460302015004108 مورخ 94/11/25 عذرا کریمی ریزی فرزند رضا 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113/13 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
41 - رای ش��ماره 139460302015004109 مورخ 94/11/25 اسداله گنجیان ریزی فرزند 
مانده علی نسبت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 113/13 
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
42 - رای شماره 139460302015004110 مورخ 94/11/25 مختار مختاری فرزند مرتضی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصلی 
واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد رضا مختاری ملک آبادی .
43 - رای شماره 139460302015004118 مورخ 94/11/26 سیف اله سبکتکین ریزی فرزند 
عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 131/78 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

44 - رای شماره 139460302015004120 مورخ 94/11/26 شکراله سلطانیان سده فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 14983/73 مترمربع مفروزی از پالک 
53 - اصلی واقع در اشیان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی اقدس ایرانپور مبارکه .
45 - رای شماره 139460302015004121 مورخ 94/11/26 فرهاد مدحی فرزند عباسعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/20 مترمربع مفروزی از پالک 107 - 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
46 - رای ش��ماره 139460302015004127 م��ورخ 94/11/27 عبدالخالق مومنی بهجت 
آبادی فرزند عبدالغفار نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
251/19 مترمربع مفروزی از پ��الک 373 - اصلی واقع در بهج��ت آباد بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالغفار مومنی .
46 - رای ش��ماره 139460302015004128 مورخ 94/11/27 ابراهیم مبارکه فرزند یداله 
نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب کارگاه به مساحت 47/19 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47 - رای شماره 139460302015004129 مورخ 94/11/27 فرنگیس عزیزی ملک آبادی 
فرزند نادعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 489/52 مترمربع مفروزی 
از پالک 320 - اصلی واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری 

شده از مالک رسمی میرزا قلی جهاندار ملک آبادی .
48 - رای ش��ماره 139460302015004130 مورخ 94/11/27 رمضانعلی خادمیان ریزی 
فرزند قدرت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328/78 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
49 - رای ش��ماره 139460302015004131 مورخ 94/11/27 حبیب اله طالب زاده فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/24 مترمربع مفروزی از پالک 
255/1 - اصلی واقع در سعید آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی حاج آقا علی فرقانی .
50 - رای شماره 139460302015004132 مورخ 94/11/27  اشرف احمدپور فرزند عزت 
اله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 414/88 مترمربع مفروزی از پالک 
379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی کربالیی حیدر امیری .
51 - رای ش��ماره 139460302015004134 مورخ 94/11/27 حسین بیدکانی بختیاروند 
فرزند کمال نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 137 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
52 - رای شماره 139460302015004137 مورخ 94/11/27  مصطفی شیر محمدی فرزند 
باقر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 151/84 مترمربع مفروزی از پالک 
1943 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی محمد علی شیر محمدی .
53 - رای ش��ماره 139460302015004140 مورخ 94/11/27 حسین توانگر ریزی فرزند 
رمضان نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 187 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
54 - رای ش��ماره 139460302015004141 مورخ 94/11/27  باقر سلیمی باباشیخعلی 
فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 384/97 مترمربع مفروزی از 
پالک 1943 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابراهیم سلیمی باباشیخعلی .
55 - رای ش��ماره 139460302015004149 م��ورخ 94/11/28 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان لنجان نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب مغازه معروف به 
موقوفه حاج مرتضی روحانی به مس��احت 126/03 مترمربع مفروزی از پالک 107 - 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
56 - رای ش��ماره 139460302015004150 م��ورخ 94/11/28 اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ موقوفه خانه عالم مسجد النبی زرین شهر به 
مساحت 185/87 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
57 - رای ش��ماره 139460302015004151 مورخ 94/11/28 اکبر سلیمیان ریزی فرزند 
علی محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121/28 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
58 - رای ش��ماره 139460302015004152 مورخ 94/11/28 رضا سلیمیان ریزی فرزند 
علی محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121/28 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
59 - رای ش��ماره 139460302015004153 مورخ 94/11/28 امیر سلیمیان ریزی فرزند 
علی محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 121/28 
 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
60 - رای ش��ماره 139460302015004162 مورخ 94/11/28 جواد ش��ریفی ریزی فرزند 
مهدیقلی نس��بت به 2/5 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 115/58 
مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
64 - رای ش��ماره 139460302015004161 مورخ 94/11/28  محسن شامحمدی نیالوره 
فرزند فریبرز نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 117/60 مترمربع مفروزی 
از پالک 106 - اصل��ی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله مدحی ریزی .
62 - رای ش��ماره 139460302015004164 م��ورخ 94/11/28 نادعلی ش��هریار فرزند 
رمضانعلی نسبت به شش��دانگ یکباب مغازه به مساحت 109/42 مترمربع مفروزی 
از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
63 - رای شماره 139460302015004168 مورخ 94/11/28 پروانه مختاریان ریزی فرزند 
کریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 108/18 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
64 - رای ش��ماره 139460302015004174 مورخ 94/11/29 جعفر خانی خشوئی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/22 مترمربع مفروزی از پالک 
262 - اصلی واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی کمال عسگری .
65 - رای ش��ماره 139460302015004180 مورخ 94/11/29  ایمان صدرانی بیستگانی 
فرزند اکبر نسبت به 3 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 278/45 
 مترمربع مف��روزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیس��تگان بخ��ش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر آقا صدرائی .

66 - رای شماره 139460302015004181 مورخ 94/11/29  اکبر صدرائی بیستگانی فرزند 
میرزا آقا نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 278/45 مترمربع 
مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیس��تگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حیدر آقا صدرائی .
67 - رای شماره 139460302015004182 مورخ 94/11/29  ابراهیم ابراهیمی چرمهینی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 374/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 370/2 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی حسین امینی فرد چرمهینی .
68 - رای ش��ماره 139460302015004185 مورخ 94/11/29 زهرا سبکتکین ریزی فرزند 
احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 157/47 مترمربع مفروزی از پالک 
107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
69 - رای ش��ماره 139460302015004186 مورخ 94/11/29 جعفر خانی خشوئی فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 340/95 مترمربع مفروزی از پالک 
262 - اصلی واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی اسماعیل عسگری .
70 - رای ش��ماره 139460302015004193 مورخ 94/11/29  عباس��علی موذنی فرزند 
براتعلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 283/15 مترمربع 
مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیس��تگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد قلی کریمی .
71 - رای شماره 139460302015004194 مورخ 94/11/29  سمیه قاسمی فرزند مهراب 
نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 283/15 مترمربع مفروزی 
از پالک 338 - اصلی واقع در بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمد قلی کریمی .
72 - رای ش��ماره 139460302015004196 مورخ 94/11/29 محمد جواد عمرانی ریزی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 293/82 مترمربع مفروزی از 
پالک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
73 - رای شماره 139460302015004197 مورخ 94/11/29  مریم نجفی چرمهینی فرزند 
درویشعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95/10 مترمربع مفروزی 
از پالک 1423 - اصلی  واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی رضا امینی چرمهینی .
74 - رای شماره 139460302015004199 مورخ 94/11/29  لیال چرمهینی مورکانی فرزند 
صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 285/60 مترمربع مفروزی از 
پالک 348 - اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی لطفعلی سلطانی کله مسلمانی .
75 - رای ش��ماره 139460302015004283 مورخ 94/12/06  عباس اکبری فرزند حسین 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 620/27 مترمربع مفروزی از پالک 279 - 
اصلی واقع در قریه زرد خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی اسداله ضیائی .
76 - رای شماره 139460302015004284 مورخ 94/12/06  مهناز بابائی چرمهینی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/20 مترمربع مفروزی از پالک 
375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی علی اکبر امینی چرمهینی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ 94/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  مورخ 94/12/26

محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
ابالغ رای 

12/242 شماره دادنامه:9409973734100586 شماره پرونده:9209983734100498 شماره 
بایگانی شعبه:920688 خواهان: آقای کاظم حسینی یارندی فرزند علی به نشانی نطنز 
– روستای کمجان – محله باال خواندگان: 1- خانم فاطمه حسینی یارندی فرزند علی 
به نشانی تهران – میدان شهدا – خ.کرمان – میدان احمدیه – خ.بابائی – ک.محسنی 
پ3، 2- خانم معصومه حسینی یارندی فرزند علی به نشانی نطنز - روستای یارند – 
محله سرسیر 3- آقای احمد قدسی فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان 4- آقای 
علی قدسی فرزند احمد به نشانی کاشان – خ.کارگر – کوچه شهید قیومی – کوچه 
توحید1، 5- عب��اس 6- محمود 7- محمد 8- مهدی قدس��ی فرزندان احمد 9- خانم 
فاطمه قدسی فرزند احمد همگی به نش��انی مجهول المکان خواسته: الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای کاظم حس��ینی یارندی فرزند علی به طرفیت خانمها 
1- فاطمه 2- معصومه حس��ینی یارندی فرزندان علی 3- آقای احمد قدسی فرزند 
اسماعیل و آقایان 4- علی 5- عباس 6- محمود 7- محمد و 8- مهدی قدسی فرزندان 
احمد و 9- خانم فاطمه قدسی فرزند احمد به خواسته انتقال رسمی مالکیت دو دانگ 
از ششدانگ یکباب خانه معروف به خانه یارندی به شماره پالک ثبتی 134/1086 واقع 
در روستای یارند به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست 
خواهان و اظهارات وی به ش��رح صورتجلس��ات دادرس��ی توام با اتیان سوگند وی 
مبنی بر بقاء و استمرار حق خویش بر این مبنا که مطابق سند عادی مورخ 62/6/5 
اقدام به خرید دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه معروف به خانه یارندی به 
پالک ثبتی یاد شده از خانم س��کینه گندم کار نموده که با فوت وی وراث مشارالیها 
از انتقال رس��می مالکیت مبیع خودداری نموده اند لذا به موجب دادخواست تقدیمی 
تقاضای الزام خواندگان به انتقال دو دانگ از شش��دانگ پالک ثبتی مزبور را  نموده 
است همچنین با توجه به مفاد س��ند عادی مورخ 62/6/5 که موید فروش دو دانگ از 
خانه مشاع ششدانگ در برابر بیست هزار تومان خانه معروف به یارند ازسوی خانم 
سکینه گندم کار به خواهان می باش��د اگرچه دعوی مطروحه و سند ارائه شده مورد 
پذیرش خواندگان ردیف اول و دوم قرار نگرفته و به لحاظ ادعای جعل از سوی خوانده 
ردیف اول موضوع به کارشناسی رسمی متخصص درتشخیص اصالت خط امضا 
و اثر انگشت ارجاع شده و پس از وصول نظریه اولیه با اعتراض خواهان نظریه هیئت 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اخذ گردیده که مطابق نظریات ارائه شده اثر 
انگشت منتسب به فروشنده ذیل سند عادی استنادی فاقد مولفه های الزم جهت اظهار 
نظر بوده و اظهار نظری از سوی کارشناسان مبنی بر اصالت یا جعلیت آن صورت 
نگرفته و از این حیث جعلی بودن آن برای دادگاه محرز نمی باشد و همچنین با توجه 
به اینکه سایر خواندگان در دادگاه حضور نیافته و به تبع آن دفاعیات موجهی که عدم 
اجابت خواسته خواهان را ایجاب نماید ارائه ننموده اند و با امعان نظر در اینکه حسب 
نظریه کارشناس متخصص در امور ثبتی تطبیق ملک موضوع سند عادی مزبور با 
پالک ثبتی 134/1086 محرز می باش��د دعوی خواهان را مقرون به صحت میداند به 
اس��تناد مواد 198و515و519و278و281 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی خواندگان را به انتقال رسمی سهم خود از دو دانگ پالک ثبتی 
134/1086 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6689000 ریال به عنوان خسارات 
دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره در خصوص خواندگان ردیف 
اول و دوم و چهارم حضوری و در مورد س��ایر خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 
بیس��ت روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.م الف:388 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نطنز



خبرخبر

 معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: در راستای 
اجرای طرح تحول س��امت، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای 

بخش بهداشت استان اصفهان اختصاص یافته است.
غامحس��ین ص�دری در مراس��م تجلی�ل از ک�ارشناس��ان بهداشت 
محیط استان اصفه�ان ب�ه مناسبت روز مل�ی بهداشت محیط اظهار 
داشت: باید قدر این نظ�ام را بدانی�م؛ چ�را که در ابتدای اجرای طرح 
تحول نظام سامت، این طرح توانس��ت رضایت ۷۰ درصدی مردم را 

از آن خود کند.
وی ادامه داد: با توجه به اولویت وزارت بهداش��ت به بحث بهداشت و 
پیش��گیری، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۳۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار مالی به اس��تان اصفهان اختصاص یافته که در راستای 
بازسازی شبکه های بهداشتی، به کارگیری نیروهای جدید بهداشت 
محیط، ن��وآوری و خاقیت در ارای��ه خدمات، تش��کیل پرونده های 

الکترونیک و غربالگری و... هزینه شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: تاش ها 
و خواسته های مسئوالن بهداش��ت محیط برای ارتقای سامت مردم 
و دسترس��ی آنها به مواد غذایی، آشامیدنی و بهداش��تی سالم، قابل 
قدردانی است که حمایت های دستگاه های مرتبط در این امر مانند قوه 

قضاییه و دادگستری باعث دلگرمی مهندسان بهداشت محیط است.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت کار پرس��نل بهداشت محیط، 
رعایت اخاق حرفه ای و قائل ش��دن نهایت احترام ب��رای فرد مقابل 
از ارزشمندترین اصول کار بهداش��ت محیط است که در این راستا ما 
باید سه روش ارشادی، آموزشی و فرهنگ سازی را ماک فعالیت ها و 

بازرسی های خود قرار دهیم.
مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نیز در این همایش با تشکر و 
قدردانی از زحمات تمامی کارشناس��ان بهداشت محیط از نقش مهم 
آن در سامتی مردم خبر داد و اعام کرد: فعالیت های واحد بهداشت 
محیط نیز هماهنگ و همگام با طرح تحول نظام سامت در حال انجام 
و تکاپواست که اهمیت فعالیت های انجام شده در این حیطه و ارتقا و 
حفظ سامتی مردم برکسی پوشیده نیست و در نهایت، هیچ چیزی با 

ارزش تر از کسب رضایتمندی مردم  نیست.

باحضور ش��هردار اصفهان، خانواده های ش��هدا و جمعی از شهروندان ۳ پروژه 
خدماتی با هزینه ای بال��غ بر 65 میلیارد ریال در منطقه 1۰ ش��هر اصفهان به 

بهره برداری رسید.
مهدی جمالی نژاد در حاش��یه افتتاح چند پروژه در منطقه 1۰ شهر اصفهان 
گفت: در ادامه طرح »هر هفته، چند افتتاح« ش��اهد افتتاح س��ه پروژه بزرگ 
در منطقه 1۰ شهر اصفهان هس��تیم. وی افزود: پروژه اول، مجموعه ورزشی 
سرپوشیده محله اطشاران به مساحت 2 هزار و 8۰۰ مترمربع واقع در بزرگراه 

شهید آقابابایی با هزینه ای بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال بود.
 ش��هردار اصفهان ادامه داد: این مجموعه ورزش��ی که به دست خانواده شهید 
حمید رضا دایی تقی، شهید مدافع حرم به بهره برداری رسید، سال ها آرزوی 

جوانان این منطقه بود که با کمبود امکانات ورزشی مواجه بودند.
وی تصریح کرد: پروژه بعدی ایستگاه آتش نش��انی شماره 24 واقع در خیابان 
سعادت با مس��احت یک هزار و ۳۰۰ مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 21 میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
وی در رابطه با مراکز آتش نش��انی در س��طح ش��هر عنوان کرد: ایستگاه های 
آتش نشانی باید توزیع متناسبی در کل شهر داش��ته باشند تا ایمنی محات 
افزایش پیدا  کند؛ در آینده نزدیک در نظ��ر داریم نقاط کوری که نیاز به مراکز 
ایمنی مانند آتش نش��انی دارند را به این ایس��تگاه مجهز کنیم. وی با اش��اره 
به موضوع فرهن��گ ترافیک اظهار داش��ت: ارتقای فرهن��گ ترافیک یکی از 
ضرورت های جامعه امروز ماست، در این منطقه نیاز به یک مکان فرهنگ سازی 

در زمینه ترافیک حس می شد.
 شهردار اصفهان افزود: در همین راستا، پارک ترافیک بوستان نماز با مساحت

 ۳ هزار و 5۰۰ مترمربع و با هزین��ه ای بالغ بر 8 میلیارد ری��ال به بهره برداری 
 رسید تا کودکان و نوجوان در یک فضای متناسب با سنشان فرهنگ ترافیک 

را بیاموزند.
وی گفت: افتتاح پروژه ها در مناطق شدت پیدا کرده و چه در این منطقه و چه 
14 منطقه دیگر شهرستان اصفهان، پروژه هایی در حال تکمیل و یا تکمیل شده 

وجود دارد که در صف افتتاح است.
جمالی نژاد تأکید کرد این پروژه ها به صورت کامل توسط شهرداری اصفهان 
از ابتدا تا پایان تأمین بودجه شده و از مشارکت های مردمی و بخش خصوصی 

استفاده نشده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای بخش بهداشت در اصفهان

با حضور شهردار اصفهان؛

 سه پروژه خدماتی در منطقه 
1۰ اصفهان به بهره برداری رسید  اس��تاندار اصفه�ان عب�ور مت�رو از پش��ت مس��جد

 امام )ره( را تصمیم نهایی در خصوص مسیر خط دو 
متروی اصفهان عن�وان ک�رد و گفت: این تغییر مسیر، 
خط دو مترو را  1/5 کیلومتر افزایش می دهد ضمن 
اینکه هزینه های بیش��تری نی�ز ب�ر این خط از مترو 

وارد می آید.
به گزارش خبرن��گار زاینده رود، رس��ول زرگرپور در 
جمع خبرنگاران با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر 
تکلیف 18 نفر از منتخبین مجلس ش��ورای اسامی 
برای نشستن روی 2۰ کرسی تخصیص یافته به استان 
مشخص شده است، اظهار داشت: تکلیف دو کرسی 
دیگر یعنی منتخبان مردم در شهرستان های شهرضا 
و سمیرم بعد از برگزاری دور دوم مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به مش��ارکت حدود چهار میلیون نفری 
مردم استان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ابراز 
داشت: میزان مشارکت مردم استان در این انتخابات 

58 درصد بوده است.
25 درصد از منتخبین اصفهان در مجلس 

دهم نماینده فعلی هستند
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه 25 درصد 
از منتخبین مردم در مجلس شورای اسامی در دوره 
دهم ،نمایندگان کنونی هس��تند، اف��زود: باید توجه 
داش��ت که حضور بانوان نیز در این دوره مجلس در 
استان چشمگیر بوده است. وی اضافه کرد: باید توجه 
داشت که اقلیت های مذهبی در اس��تان اصفهان با 
مشارکت 95 درصدی در انتخابات پنجمین مجلس 

خبرگان رهبری حضور داشته اند.
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، در ادامه به تعیین 
تکلیف مسیر خط دو مترو اصفهان در محدوده میدان 
نقش جهان اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه ای که 
با حضور رییس س��ازمان میراث فرهنگی و جمعی از 
مسئوالن اس��تانی ومدیران ش��هری اصفهان برگزار 
گردید مقرر شد که عبور مترو از میدان نقش جهان 

منتفی و به جای آن مسیر جایگزین تعیین شود.
 طول خط دو مترو، 1/5 متر افزایش می یابد

وی با اشاره به عبور مترو از پشت مسجد امام )ره( ابراز 
داشت: این تغییر مسیر، خط دو مترو را  1/5 کیلومتر 
افزایش می دهد ضمن اینکه هزینه های بیشتری نیز 

بر این خط از مترو وارد می آید.
استاندار اصفهان تاکید کرد: باید توجه داشت که هیچ 
خدشه ای به هیچ یک از بناهای محدوده مرکزی شهر 

به دلیل عبور مترو وارد نخواهد شد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه اختاف نظر مدیریت 
شهری گذشته با میراث فرهنگی و گردشگری استان 
اصفهان بهره برداری از مترو با مش��کل مواجه شده 
است، اضافه کرد: با تشکیل کمیته پنج نفره و تعامل 
ایجاد شده بین مدیریت شهری و میراث فرهنگی بهره 

برداری از مترو با روند خوبی روبه رو شده است.
زرگرپور با اش��اره به اینکه در صورت تامین اعتبار و 
وقفه نیفتادن در روند بهره برداری از مترو تا سال 96 
این پروژه نیز به بهره برداری خواهد رسید، اضافه کرد: 
با بهره برداری از این خط شمالی ترین نقطه اصفهان 

را به جنوبی ترین نقطه وصل می کند. 
وی با اشاره به اینکه ادامه بهره برداری از مترو اصفهان 
نیز با نظارت کمیته پنج نفره انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: این در حالی اس��ت که برای ادامه تعیین مسیر 
مترو در محدوده میدان نقش جهان هش��ت مس��یر 

جایگزین بررسی شده است.
 کنار گذر ش�رق، در دس�تور کار اجرا قرار 

گرفت
استاندار اصفهان در ادامه همچنین با اشاره به اینکه 
کنارگذر ش��رق اصفهان نیز در دس��تور کار اجرایی 
مجدد قرار گرفته اس��ت، افزود: طول این مسیر 9۰ 
کیلومتر اس��ت و اعتبار بهره ب��رداری از آن 1۰ هزار 

میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: تاکنون بخش های یک و دو این کنارگذر 

با اعتبار 1۰۰ میلیارد تومانی تا حدودی  اجرایی شده 
است. در حالی که این پروژه در سال 82 شروع شده و 
در حال حاضر به اعتبار 9۰۰ میلیارد تومانی نیاز دارد.

زرگرپور همچنین افزود: در ح��ال حاضر با توجه به 
رایزنی صورت گرفته با بخش خصوص��ی این پروژه 
قرار است با ۷۰ درصد مشارکت بخش خصوصی و ۳۰ 

درصد مشارکت دولت به بهره برداری برسد.
 کاهش 75 درصدی بارش ها در اصفهان

وی همچین به کاهش بارندگی ها در استان اصفهان 
نسبت به بازه زمانی 4۰ ساله اشاره کرد و گفت: بر این 
اس��اس در ش��هر اصفهان با کاهش ۷5 درصدی، در 
استان با کاهش ۳5 درصدی و در سرچشمه کوهرنگ 
با کاهش 2۰ درص��دی روبه رو بوده ای��م که این امر 
بیانگر نیاز توجه بیشتر مسئوالن روی روند توزیع آب 

در سال آیندهدارد.
 رس��ول زرگرپور، اس��تاندار اصفه��ان، همچنین از 
برنامه ریزی می��ان مدت برای ط��رح جامع کاهش 
آلودگی هوای ش��هر اصفهان با توجه به پایان برنامه 
دو س��اله نیز اش��اره کرد و افزود: این طرح در س��ال 
آینده تدوین و در سال 96 برای رسیدن به هوای پاک 
اجرایی خواهد شد. وی تحقق برنامه دو ساالنه کاهش 
آلودگی هوا در اصفه��ان را نیز ۷۰ درصد اعام کرد و 
افزود: اجرایی نشدن کامل این طرح به دلیل مشکات 
موجود در حمل و نقل عمومی بوده است که برطرف 

خواهد شد.
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معاون اتوبوسرانی اصفهان خبر داد:

استقرار 1۰ اکیپ بانوی کارآگاه نیروی 
انتظامی در اتوبوس شهری

رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان:

مطالبات بحق اصفهان
2۰ سال عقب افتاد

معاون اتوبوسرانی اصفهان گفت: با افزایش کیف قاپی در بخش بانوان اتوبوس های شهری، 1۰ 
اکیپ بانوی کارآگاه نیروی انتظامی در اتوبوس شهری اصفهان استقرار یافته اند.

محمد کاظمی طبا با اش��اره به افزایش کیف قاپی در بخش بانوان اتوبوس های شهری اظهار 
داشت: از یک ماه گذشته به دلیل افزایش جیب بری و کیف قاپی در بخش بانوان اتوبوس شهری 
اصفهان با هماهنگی فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان 1۰ اکیپ از بانوان کارآگاهان نیروی 

انتظامی استقراریافته اند.
وی افزود: این اکیپ در سامانه BRT و خطوط شلوغ و پرحجم اتوبوس شهری استقراریافته که 

دستگیری هم در این رابطه داشته اند.
معاون اتوبوسرانی اصفهان بیان کرد: تا زمانی که این معضل حل نشود، این استقرار ادامه دارد 
زیرا  دغدغه ما و نیروی انتظامی همین  است و این مشکل باید حل شود. وی گفت: این طرح 
امسال اجرایی شده و قبا این اتفاق به این شدت نبود، اما همشهریان با این اقدام به محض اینکه 

در اتوبوس کیف قاپی اتفاق افتاد راننده را باخبر کنند تا راننده با 11۰ تماس بگیرد.
کاظمی طبا به برنامه های دیگر اتوبوس��رانی اصفهان با توجه به ازدیاد مسافران در شب عید 
اظهار داشت: در خط ها ی بلند به دلیل تراکمی که داشتیم از وسط خط تزریق اتوبوس داریم 

تا حجم مسافران کمتر شود.
وی افزود: در این مدت، طرح نوروز نیز از ابتدای اسفندماه  اجراشده و ساعت کاری 
خطوط یک ساعت افزایش پیداکرده و تا ساعت 22:۳۰ دقیقه خدمات رسانی کرده و 
در مراکز خرید مانند میدان انقاب، میدان امام)ره( و میدان امام علی)ع( اتوبوس های 

شهری تا ساعت 24 جابه جایی مسافر دارند.

رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان 
با بی��ان اینکه احیای زاین��ده رود و رف��ع آلودگی هوا از 
مهم ترین مطالبات مردمی اصفهان اس��ت، گفت: بخش 
زی��ادی از اش��تغال بخش کش��اورزی و حت��ی صنعت 
 اس��تان به آب این رودخانه وابس��ته اس��ت که به دلیل 
سوء مدیریت، خش��ک و افراد زیادی در سال های اخیر 

بیکار شده اند.
علی یزدانی با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسامی، 
اظهار کرد: عضو حزب راس��ت یا چپ بودن یک نماینده 
مجلس هیچ اهمیتی ندارد بلکه آگاهی داشتن و حساس 
بودن وی بر سه امر معیش��ت مردم، کار و تولید مهم تر 

است. 
وی با بیان اینکه به عنوان ی��ک فعال جامعه کارگری به 
سیاس��ی بازی های نمایندگان از همه جناح ها و گروه ها 
انتقاد دارم، افزود: اس��تان اصفهان باید نمایندگان قوی 
داشته باش��د تا از مطالبات بحق مردم که 2۰ سال عقب 
افتاده اس��ت، دفاع کنند. مانند نماین��دگان آذربایجان 
شرقی که وحدت و قوت خیلی خوبی از خود نشان دادند.

مش��اور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، 

احیای زاین��ده رود و رف��ع آلودگی ه��وا را از مهم ترین 
مطالبات مردمی اصفهان دانس��ت و تصریح کرد: بخش 
زیادی از اش��تغال بخش کش��اورزی و صنعت استان به 
آب رودخانه وابسته است اما در بودجه سال آینده اصا 
رقمی را دولت برای احیای آن تصویب نکرده اس��ت که 
 این س��کوت نمایندگان اس��تان اصفهان جای شگفتی

 دارد.
 یزدانی با انتق��اد از آلوده بودن بیش��تر روزهای س��ال 
در ش��هر اصفهان، ادام��ه داد: بخش��ی از آلودگی هوا از 
آالینده هایی مانند دود است، اما خشکی زنده رود موجب 
انتشار ریزگردهای مزارع بایر شده و تاالب خشک شده 

گاوخونی است.

 کنگره بین المللی»دندانپزش��کی محافظه کارانه، پیشرفت ها در بیو مواد و
 بیو تکنولوژی« دیروز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شد.

این کنگره توس��ط مرکز تحقیقات مواد دندانی پروفسور ترابی نژاد دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان از دیروز به مدت سه روز در دانشکده دندانپزشکی این 

دانشگاه برگزار می شود.
کنگره یادشده با هدف ترویج نگاه محافظه کارانه در جامعه دندانپزشکی به 
عنوان جزء تأثیرگذار بر سامت دهان و دندان و آموزش، توجه دندانپزشکان 
به این حوزه و برداشتن گامی نو در جهت ارتقای سامت دهان و دندان افراد 

جامعه برگزار می شود.
دبیر علمی کنگره بین المللی دندانپزشکی محافظه کارانه گفت: این کنگره 
با حضور حدود 5۰۰ نفر از جامعه دندانپزشکی کشور و تعدادی از کشورهای 

دیگر مانند فرانسه، آلمان، هلند، لبنان و امریکا برگزار می شود.
دکتر امید صوابی افزود: شش سخنرانی خارجی، 6۰ سخنرانی علمی و 6۰ 

پوستر در این همایش ارایه خواهد شد.
وی با بیان اینکه جدیدترین روش ها و فناوری های دندانپزشکی از پیشگیری 
تا درمان های پیش��رفته در این کنگره معرفی می ش��ود، اظهار کرد: در این 
نشس��ت برای نخس��تین بار به صورت اختصاصی به موضوع دندانپزش��کی 

محافظه کارانه پرداخته شده است. صوابی،»دندانپزشکی محافظه کارانه« را 
دندانپزشکی با حداقل تهاجم و آسیب به نسوج زنده دهان و دندان خواند و 
افزود: این موضوع شامل پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان با حداقل 

آسیب به نسوج است.
وی خاطرنشان کرد: دانشکده دندانپزشکی دانش��گاه » لومالیندا« آمریکا، 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه استانبول و همچنین دفتر منطقه ای سامت 
دهان و دندان سازمان جهانی بهداشت نیز در برگزاری این کنگره همکاری 

علمی دارند.
 محوره��ای این کنگره ش��امل م��واد و روش ه��ای نوین در دندانپزش��کی 
محافظ��ه کارانه، فن��اوری های جدید تش��خیص و درمان با دندانپزش��کی 
غیرتهاجمی، مهندس��ی بافت، بیومواد و دندانپزش��کی رژنراتیو و سامت و 

زیبایی و فانکشن دهان و دندان با دندانپزشکی محافظه کارانه است.
همچنین آخرین دس��تاوردهای دندانپزش��کی محافظه کاران��ه در زمینه 
فناوری و بیومواد اعم از پیشگیری و درمان در رشته های مختلف تخصصی 
دندانپزشکی در قالب سخنرانی های کاربردی، جلسه های پرسش و پاسخ، 
کارگاه های عملی و پوستر توسط اساتید داخلی و خارجی نیز در این کنگره 

ارایه می شود.

مدیر امور اجتماعی و مش��ارکت های مردمی ش��هرداری اصفهان از افتتاح رسمی 
ساختمان ستاد فرهنگ سامت شهرداری، 14 خانه سامت در مناطق مختلف شهر 
و 152 کانون س��امت در محات اصفهان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی خبر داد.
مس��عود مهدویان فر با اشاره به سفر حس��ن قاضی زاده هاش��می به اصفهان اظهار 
کرد: پروژه های سامت محور ش��هرداری اصفهان همزمان با سفر وزیر بهداشت به 
بهره برداری رسمی می رس��د. وی در ادامه با اش��اره به اینکه ستاد فرهنگ سامت 
شهرداری اصفهان از سال 9۳ فعالیت خود را آغاز کرده است، افزود: فعالیت این ستاد 
در چهار موضوع تولیدات فرهنگی هنری، شبکه سازی اجتماعی، تبلیغات و فضاسازی 
شهری و مانورها و رخدادهای شهری تعریف شده که ستاد فرهنگ سامت به عنوان 

یکی از بخش های مهم در موضوع شبکه سازی اجتماعی به بهره برداری می رسد.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان بیان کرد: منظور از 
شبکه سازی اجتماعی در حوزه سامت الزاما شبکه های اجتماعی مجازی نیست بلکه 

در این بخش شبکه های انسانی و محلی مدنظر است.
 وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خ��ود از افتت��اح س��اختمان اصل��ی 
»ستاد فرهنگ سامت« واقع در خیابان شریعتی منطقه 15 با حضور وزیر بهداشت 
خبر داد و تصریح کرد: کلیه برنامه ریزی ها و اقدامات سامت محور شهرداری اصفهان 

در محات و مناطق مختلف، با محوریت این ستاد مرکزی انجام خواهد شد.
مهدویان فر با اش��اره به افتتاح 14 »خانه س��امت« در مناطق مختلف شهر گفت: 
خانه های سامت، مراکز منطقه ای هستند و وظیفه پش��تیبانی، هدایت و راهبری 

فعالیت های حوزه سامت در  مناطق 15گانه شهر را بر عهده دارند.
وی همچنین به بهره برداری از 152 »کانون س��امت« در محات اصفهان اش��اره 
کرد و ادامه داد: این کانون ها ذیل عنوان خانه های سامت و به صورت کاما محلی 

شکل گرفته و ارتقای سطح سواد سامت در محات اصفهان را دنبال می کند.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان افزود: 2۰۰ محله در 
اصفهان وجود دارد که در 152 محله کانون سامت محلی راه اندازی شده و بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، تا پایان س��ال 95 تمام محات شهر اصفهان دارای 
کانون سامت می شوند. وی هزینه ساخت این مراکز را بیش از 8۰ میلیارد ریال عنوان 
و اظهار کرد: این مراکز با محوریت معاونت فرهنگی � اجتماعی شهرداری و با همکاری 
شهرداری مناطق، سازمان فرهنگی � تفریحی و سازمان ورزش راه اندازی شده است.

 )WHO( مهدویان فر در پایان با اشاره به اینکه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی
»تغذیه سالم از مزرعه تا بشقاب« اس��ت، تأکید کرد: محور اصلی کلیه اقداماتی که 
توسط ستاد فرهنگ سامت شهرداری اصفهان انجام می شود، »تغذیه سالم و بایدها 

و نبایدهای تغذیه ای« است.

در دانشگاه علوم پزشکی استان؛

کنگره بین المللی دندانپزشکی محافظه کارانه در اصفهان آغاز شد
مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد؛

وزیر بهداشت برای بهره برداری از پروژه های سالمت محور به اصفهان می آید

معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان:

توسعه مشارکت بخش خصوصی در 
احداث فضاهای فرهنگی 

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: مشارکت بخش خصوصی در احداث 
و بهره برداری از فضاهای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی توسعه می یابد.

 علی قاس��م زاده اظهار ک��رد: با همکاری مدیریت س��رمایه گذاری و مش��ارکت های 
شهرداری اصفهان کلیه اس��ناد و لوایح قبلی با رویکرد ارایه تسهیات حداکثری برای 
مش��ارکت بخش خصوصی در احداث و واگ��ذاری اماکن فرهنگی ورزش��ی، هنری و 
تفریحی در دست بازبینی و اصاح قرار دارد. وی افزود: در حال حاضر نزدیک به 2۰۰ 
مرکز فرهنگی-تفریحی و ورزشی متعلق به شهرداری اصفهان در سطح شهر در حال 
خدمت رسانی به شهروندان است. معاون فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان تصریح 
 کرد: بنای ش��هرداری این اس��ت که در یک افق معین، عمده فضاهای موجود جهت 
 بهره برداری را ب��ه بخش خصوصی فع��ال و مرتبط واگذار کند و فضاه��ای جدید نیز 

حتی االمکان به صورت مشارکتی احداث و مدیریت شود.
قاسم زاده خاطرنشان کرد: به طور حتم در بلند مدت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 

باعث ارتقای بهره وری خدمات فضاهای 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و تمرکز بیش��تر 
مجموعه های مدیریتی شهرداری اعم از 
معاونت فرهنگی اجتماعی، سازمان های 
فرهنگی تفریحی و ورزشی در بخش های 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی 

و نظارت می شود.

استاندار اصفهان:

25 درصد منتخبین اصفهان نماینده فعلی هستند
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ــى به عنوان  ــعيد عبدول ــزاده پورنيا درباره انتخاب س ــادى علي ه
ــران در رقابت هاى  ــتى فرنگى اي ــده وزن 75 كيلوگرم كش نماين
ــتى گير  المپيك ريو اظهار كرد: حق عبدولى بود كه به عنوان كش
اين وزن در رقابت هاى المپيك انتخاب شود چرا كه او در اين وزن 
ــت همه رقباى خود شده است و اگر مى خواستند  موفق به شكس
ــه او ظلم  ــك بزنند ب ــى مح ــابقات انتخاب ــم او را در مس ــاز ه ب

مى شد.
ــديدش در اردوى  ــيا درباره مصدوميت ش دارنده مدال طالى آس
تيم ملى كه نزديك به 2 ماه پيش رخ داد تا او نتواند در رقابت هاى 
جام تختى به عنوان مرحله نخست انتخابى تيم ملى به روى تشك 
برود نيز گفت: متاسفانه طى اين چند سال مصدوميت هاى زيادى 
ــته به آنچه كه در سر داشتم برسم.  ــراغ من آمده كه نگذاش به س
ــم ملى از ناحيه كتف  ــت پا اين بار در اردوى تي ــس از مصدومي پ
ــدم و ديگر نتوانستم در تمرينات  ــيب ديدگى شديد ش دچار آس
ــر  ــى حاض ــام تختـ ـــابقات جـ ــن مس ــى و همچنيـ ــم ملـ تيـ

شوم.
ــتى  ــيون كش ــا از فدراس ــه آي ــوال ك ــن س ــه اي ــخ ب وى در پاس
ــت كه با توجه به موجه بودن غيبتش در جام تختى،  خواسته اس
ــد يا خير  ــور پيدا كن ــى تيم ملى حض ــى انتخاب ــه نهاي در مرحل
ــه به مصدوميت  ــتم با توج ــان كرد: از آنجا كه مى دانس خاطرنش
شديد و نظر پزشكان به رقابت هاى مرحله نهايى انتخابى تيم ملى 
كه اواخر فروردين ماه برگزار مى شود نمى رسم، چنين درخواستى 

را از فدراسيون نداشتم.
ــودى كامل آيا به  ــوال كه پس از بهب ــخ به اين س عليزاده در پاس
ــتى بازمى گردد يا خير گفت: قطعا هدفم اين است كه  ورزش كش

بار ديگر مقتدرانه به كشتى بازگردم. 
فعال هم در حال مداواى كتفم هستم و اميدوارم پس از رقابت هاى 
ــر بگيرم و تا  ــك با بهبودى كامل بار ديگر تمريناتم را از س المپي
ــم، كشتى را  ــتم نرس زمانى كه به مدال هايى كه دنبال آن ها هس

رها نخواهم كرد. 
ــتى  ــز بهترين مربى دنيا در راس تيم ملى كش ــال حاضر ني در ح
فرنگى قرار دارد و با وجود بنا كه زحمت زيادى براى كشتى ايران 
ــده انگيزه زيادى دارم تا باز هم افتخار پوشيدن دوبنده  متحمل ش

تيم ملى را به دست بياورم.
فرنگى كار وزن 75 كيلوگرم ايران در پايان با آرزوى موفقيت براى 
ــت: من هم مانند  ــى در رقابت هاى المپيك ريو گف ــعيد عبدول س
همه مردم و كشتى دوستان براى موفقيت تيم ملى در رقابت هاى 
المپيك دعا مى كنم و اميدوارم كشتى فرنگى ايران باز هم در اين 

رقابت ها بدرخشد.

چگونه سيمئونه تاريخ داربى مادريد 
را عوض كرد؟

عليزاده:

حق عبدولى است به المپيك برود

سيرى در دنياى ورزش

ــوالن گفت:  ــدازى جانبازان و معل ــن تيران ــس انجم ريي
ــتاى كسب سهميه بازى هاى  عمده برنامه هاى ما در راس
ــور در اين بازى ها انجام  ــازى حض پارالمپيك يا آماده س

شده است.
تيراندازان پارالمپيكى ايران كه از چهارم اسفند ماه وارد 
ــده اند، تا 15 اسفند  ــازى ش يازدهمين اردوى آماده س
ــد بود. اين  ــود در تهران خواهن ــر تمرينات خ ماه پيگي
ــازى تيم ملى تيراندازى  آخرين مرحله از اردوى آماده س
در سال جارى به حساب مى آيد. پيش از اين، تيراندازان 
ــركت كرده بودند تا  ــازى ديگر ش در10 اردوى آماده س
ــن المللى مختلف و  ــراى حضور در ميادين بي به مرور ب

در نهايت بازى هاى پارالمپيك برزيل آماده شوند.
ــا و حضور موفق در آن هدف اصلى  ــع اين بازى ه در واق
از برگزارى هر مرحله اردوى تمرينى، اعزام برون مرزى و 
در مجموع هر برنامه اى بود كه براى تيراندازان طى سال 
ــد. برنامه هايى كه به گفته رييس انجمن  جارى اجرا ش
ــد و نتايج خوبى هم  ــكل اجرا ش تيراندازان به بهترين ش

به دنبال داشت.
ــايت كميته ملى  ــه ا...كرمى طى گفت و گويى با س رقي
پارالمپيك در تشريح عمده برنامه هاى انجمن تيراندازى 
ــال 94 و به ويژه در رابطه با آماده سازى تيراندازان  در س
ــاى پارالمپيك ريو  ــراى حضور در بازى ه پارالمپيكى ب

ــال تاكنون10 مرحله اردوى  ــت: از ابتداى س اظهار داش
تمرينى برگزار كرده ايم و در حال حاضر هم ورزشكاران 
ــر مى برند. ابتدا اردوهاى يك  ما در اردوى يازدهم به س
ــدت زمان آنها را  ــد، اما به تدريج م هفته اى پيگيرى ش

به 12 روز ارتقا داديم.
ــح كرد: اين موضوع كمك زيادى به تيراندازان  وى تصري
ــه خصوص در بخش  ــان را ب ــرد تا بتوانند تمرينات ش ك
ــته  تفنگ خفيف بهتر پيگيرى كنند. طى 5 اردوى گذش
ــف همراه با  ــگ بادى و خفي ــكاران تفن ــات ورزش تمرين
ــه گيرى آنها  ــن براى نتيج ــود و اي ــم پيگيرى مى ش ه
ــت. رييس انجمن تيراندازى ضمن تقدير  مثمرثمرتر اس
ــال جارى  ــه اين انجمن طى س ــه و كمكى كه ب از توج
شد، خاطرنشان كرد: با همكارى هاى به موقع توانستيم 
ــكاران مان را از نظر آمادگى به حدى برسانيم كه  ورزش
ــركت كردند و خيلى هم  ــه رويداد جام جهانى ش در س
 P4 و  P2 ــاده ــيدند. به خصوص در دو م ــوب درخش خ
ــتند، طورى كه در ماده  ــكاران ما رشد زيادى داش ورزش
ــوم را از آن خود  ــتيم سكوهاى اول، دوم و س P2 توانس
ــم و اين نقطه عطفى بود براى تيراندازى جانبازان و  كني

معلوالن ايرانى.
ــه هاى انجمن  ــر اينكه عمده برنام ــى با تاكيد ب ا...  كرم
ــتاى  ــال 94 در راس ــم ملى در س ــراى تي ــدازى ب تيران
ــازى حضور در بازى هاى پارالمپيك انجام شد،  آماده س
تصريح كرد: خدا را شاكريم كه با حمايت هاى مسئوالن 
توانستيم تمام برنامه ها را به موقع و درست پيش ببريم، 
ــتانه پايان سال تقريبا به عمده  طورى كه امروز و در آس
اهداف خود براى كسب سهميه و بعد از آن آماده سازى 

ورزشكاران مان رسيده ايم. 
از اين پس بايد تمركزمان را روى بخش ديگرى از برنامه 
ــود و  ــال آينده مى ش ها معطوف كنيم كه مربوط به س

فاصله زمانى كه تا اعزام به ريو باقى مى ماند. وى با بيان 
اينكه برنامه انجمن تيراندازى براى 6 ماهه نخست سال 
ــكان اينكه اين  ــت: البته ام ــده، اظهار داش 95 تدوين ش
ــتخوش تغييراتى شود وجود دارد به خصوص  برنامه دس
ــيون جهانى قيد  ــابقه اى در تقويم فدراس اينكه اگر مس
شود و اگر مناسب حال تيراندازان ما باشد، حتما حضور 
ــتر در برنامه قرار  ــازى بيش ــه منظور آماده س در آن را ب

مى دهيم.
ــه تيم  ــادآورى اينك ــا ي ــدازى ب ــن تيران ــس انجم ريي
ــكارى  ــكل از 5 ورزش ــدازى با تركيبى متش ــى تيران مل
ــده اند،  ــهميه پارالمپيك ش ــب س ــه كس ــق ب ــه موف ك
ارديبهشت ماه سال آينده در مسابقات بين المللى آلمان 
شركت خواهند كرد، گفت: اين اعزام خيلى وقت پيش از 
ــد. به دنبال اين هستيم تا اعزام ديگرى را  اين قطعى ش
هم براى تيراندازان نهايى كنيم. در حال حاضر در تقويم 
ــابقه اى كه حضور در آن براى ما  فدراسيون جهانى مس

تاثيرگذار باشد، نيست.
ــت و گو، تاكيد كرد:  ــى در بخش پايانى اين گف ا...  كرم
ــدازان ما براى  ــتيم تيران ــوع به دنبال اين هس در مجم
پارالمپيك برزيل به گونه اى آماده شوند كه به خصوص 
در مرحله فينال مسابقات خود بتوانند خوب ظاهر شوند. 
ــركت  ــابقات ش ــدازان ما در دو ماده از مس ــتر تيران بيش
ــند،  ــر در مرحله اول جزو 8 نفر باش ــد كرد و اگ خواهن
ــان  ــه فينال راه پيدا مى كنند و آنگاه نمره مقدماتى ش ب

صفر مى شود. 
ــرد  ــى عملك ــال و چگونگ ــور در فين ــوع حض در مجم
ــه در مورد  ــت. البت ــا مهم اس ــراى م ــه ب ــن مرحل در اي
ــم  ــوان داد، اما احساس ــچ قولى نمى ت ــب مدال هي كس
ــرايطى كه دارند،  ــت تيراندازان با توجه به ش ــر اين اس ب

نتايج خوبى در ريو كسب خواهند كرد.

ــيا بازى  ــازى تبريز در دومين ديدار مرحله گروهى ليگ قهرمانان آس تراكتورس
ــازى  ــل الجزيره برگزار خواهد كرد. تيم فوتبال تراكتورس ــت خود را مقاب برگش
ــيا به فاصله يك هفته بايد  در دومين ديدار از مرحله گروهى ليگ قهرمانان آس

به مصاف تيمى برود كه در تبريز آن را با 4 گل بدرقه كرده بود.
تراكتورسازى در ديدار رفت بردى را كسب كرد كه حتى خوش بين ترين هوادار 

اين تيم هم تصور رقم خوردن چنين نتيجه اى را نداشت. 
ــاگردان امير قلعه نويى در يك بازى حساب  شده در حالى مقابل حريف خود  ش
ــه موقعيت هاى زيادى را نيز  ــت پيدا كردند ك با نتيجه 4 بر صفر به برترى دس

از دست دادند.
ــا توجه به نتايجش  ــازى ب ــاره كرده بوديم كه تراكتورس پيش از بازى رفت، اش
ــت رفته خود بود كه برد  ــت آوردن اعتماد از دس در ليگ برتر به دنبال به دس
مقابل الجزيره اين اعتماد را به آنها بازگرداند. نگرانى قلعه نويى از بازى برگشت، 

غرور شاگردانش و تغيير سبك بازى الجزيره خواهد بود.
ــوك  ــابقات بازگردد و از ش ــره، براى اينكه دوباره به كوران مس ــى الجزي از طرف
شكست سنگين بازى رفت خارج شود، بازى هجومى به نمايش خواهد گذاشت. 
اين ديدار براى شاگردان قلعه نويى مى تواند سكوى پرتابى براى صعود به مرحله 
ــدار خورد امتياز  ــازى بتواند در دومين دي ــد. در صورتى كه تراكتورس بعد باش
ــت صعود از گروهش  ــانس نخس كامل بگيرد، در صدر جدول قرار مى گيرد و ش
ــير موفقيت  ــور را در مس ــد تراكت ــى مى توان ــد قلعه نوي ــود. بايد دي ــد ب خواه

ليگ قهرمانان آسيا قرار دهد يا از ريل خارج مى شود.

ــت  ــم فوتبال نفت تهران در خصوص درگذش ــرمربى تي عليرضا منصوريان، س
ــاز  اين تيم گفت: به خانواده فوتبال و  ــتانى، مربى بدنس نابهنگام على اكبر دارس

همچنين دارستانى به دليل اين ضايعه نابهنگام تسليت مى گويم. 
ــا خرمگاه برنامه  ــتانى صحبت كردم و گفتم ب ــنبه با دارس من حوالى ظهردوش
تمرينى را انجام دهيد، چون نمى توانستم در تمرين حضور پيدا كنم. وى هميشه 
خيلى بشاش و خنده رو بود و وقتى نمى خنديد متوجه مى شديم مشكالتى دارد.

وى ادامه داد: مشكالت مالى و استرس هاى ناشى از آن در چند وقت اخير فشار 
خيلى زيادى روى دارستانى وارد كرده بود و فشارهاى اين چند وقت باعث شد 

اكبرآقا را از دست بدهيم. 
ــر گذاشتيم و او هم به همراه ما مطالباتش را  ــال خيلى سختى را پشت س ما س
ــت نكرده بود. ما نه تنها مطالبات خود را دريافت نكرده ايم بلكه نمى دانيم  درياف
ــتر بود، همه  ــن اكبر آقا از همه ما بيش ــت. چون س ــى اس صاحب تيم چه كس

دردودل هاى خود را پيش او مى بردند. 
با توجه به اينكه همسر ايشان به استراليا سفر كرده قرار بود دوشنبه شب همراه 
ــيم كه اين  ــته جمعى به منزل او برويم و دور هم ميهمانش باش با كادرفنى دس

اتفاق افتاد. 
سرمربى تيم فوتبال نفت تهران اعالم كرد: مراسم تشييع پيكر مرحوم دارستانى 
ساعت 9 صبح امروز در ورزشگاه شهيد شيرودى برگزار مى شود و روز جمعه نيز 
در مسجد جامع شهرك غرب مراسم ترحيم وى برگزار خواهد شد كه از دوستان 

دعوت مى كنيم در آن حضور داشته باشند.

ــال و دعوتش  ــورش در فوتب ــايپا درباره نحوه حض ــم فوتبال س ــى پوش تي مل
ــال بازى مى كردم و حتى به تيم ملى  ــه تيم ملى فوتبال گفت: من ابتدا فوتس ب
فوتسال جوانان هم دعوت شدم ولى بعدا وارد فوتبال شدم. وى در خصوص آمار 
عجيب گلزنى اش در باشگاه و تيم ملى تاكيد كرد: در تيم سايپا در40 بازى فقط 

يك گل زده ام ولى آمار گلزنى ام در تيم ملى خوب است.
مهدى ترابى درباره كم حرف بودنش خاطرنشان كرد: درست است اينجا ساكت 

و آرامم ولى در زمين فوتبال و داخل خانه اين طور نيستم!
ــت، گفت:   ــته مديريت اس ــه در حال حاضر ترم چهارم رش ــى با بيان اينك تراب
در دانشگاه پيام نور تحصيل مى كنم. اگر در اردو نباشم، در امتحانات پايان ترم 

شركت مى كنم.
ــت، گفت: هدف اول  ــدار تيم رئال مادريد اس ــن با بيان اينكه طرف وى همچني
ــى روم. بازيكن تيم ملى  ــى م ــت. االن هم كالس انگليس ــن بازى در اروپا اس م
درباره نقطه ضعفش در فوتبال هم افزود: در زدن ضربات سر يك مقدار ضعيفم 
ــراردادش و اينكه آيا او  ــتر كار كنم. ترابى درباره مبلغ ق ــد يك مقدار بيش و باي
ــرارداد من گرفتن خودرو  ــت يا خير، گفت: در ق ــم اتومبيل دريافت كرده اس ه

نيست. 
ــال گذشته من20 ميليون بود ولى امسال چون ملى پوش شدم مبلغ  قرارداد س

قراردادم بيشتر شد.
وى در بخش پايانى صحبت هايش درباره تيم ملى هم گفت: كارلوس كى روش 

خارج زمين اعتماد به نفس خوبى به بازيكنان جوان مى دهد.

شاگردان قلعه نويى 
به دنبال تداوم موفقيت

نمى دانيم صاحب تيم 
چه كسى است

كى روش به بازيكنان 
اعتماد به نفس مى دهد 
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ــه رقيبى جدى براى  ــرمربى آرژانتينى ب اتلتيكومادريد پس از آمدن س
رئال مادريد تبديل شده است.

زمانى كه ديگو پابلو سيمئونه به اتلتيكو آمد تا هدايت اين تيم را بر عهده 
بگيرد، قرمز و سفيدپوشان 22 بازى پياپى را بدون برد برابر ر ئال  ماد ريد 

پشت سر گذاشته بودند.
ــراى داربى بودند و  ــى در خور اعتنا ب ــه دنبال حريف هو اد ا ران مادريد ب
ــال هاى اخير اين خواسته را  ــرمربى آرژانتينى اتلتيكو توانسته در س س

عملى كند.
ــاوى و هفت شكست را به ثبت رساند تا  اتلتيكو هفت پيروزى، چهار تس
تعادل بين دو تيم همشهرى برقرار شود. سه بازى طول كشيد تا سيمئونه 
ــوم فصل ــد. او در اولين بازى در هفته  س ــت ده بتواند مادريد را شكس
ــد. در فصل بعد ــد ش ــوب مادري ــك مغل ــر ي ــار ب  (12 – 2011)، چه

ــو، اتلتيكو را در  ــت ژوزه موريني ــت هداي ــد تح  (13 – 2012)، مادري
ــت داد،  ــت و با نتايج دو بر صفر و دو بر يك شكس دو ديدار رفت و برگش
اما در پايان آن فصل توانست در فينال كوپا دل رى در سانتياگو برنابئو 

دو بر يك پيروز شود.
با آمدن كارلو آنچلوتى به مادريد، اتلتيكو دو بار در ليگ مقابل حريفش 
ــدند و در ديدار برگشت را  پيروز شد. در ديدار رفت دو بر صفر پيروز ش

با تساوى دو بر دو به پايان رساندند. 
ــت دو بر صفر شكست  در كوپا دل رى، اتلتيكو در دو بازى رفت و برگش

خورند و از اين ر قا بت ها كنا رفتند. 
ــرمربى ايتاليايى  ــان نيز با پيروزى چهار بر يك به س فينال ليگ قهرمان
ــيد. در دومين فصل حضور آنچلوتى در مادريد، پيش از شروع فصل  رس
ــپانيا به مصاف هم رفتند و اتلتيكو توانست  اين دو تيم در سوپر كاپ اس

با نتايج يك بر يك و يك بر صفر اين جام را فتح كند.
قرمز و سفيد پوشان به برترى خود در الليگا ادامه دادند و هر دو بازى را 
پيروز شدند. اولين ديدار با نتيجه  دو بر يك پايان پيدا كرد و مادريد را روز 
ــتيانو رونالدو با چهار گل تحقير كردند. اتلتيكو در اين فصل  تولد كريس
در كوپا دل رى نيز موفق بود و در كالدرون دو بر صفر به پيروزى دست 

پيدا كرد و در برنابئو دو بر دو مساوى شد.
اين موفقيت در يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا با گلزنى چيچاريتو 
ــاوى بدون گل به پايان  ــيد. ديدار رفت با تس در دقيقه 87 به پايان رس

رسيده بود.
با خروج سرمربى ايتاليايى و آمدن رافائل بنيتس به رئال مادريد، دو تيم 

در كالدرون يك بر يك مساوى شدند.
 سرمربى اسپانيايى بركنار شد و زين الدين زيدان، جانشين او در شنبه 

اين هفته ، يك بر صفر در برنابئو شكست خورد. 
با اين پيروزى، اتلتيكو در سه فصل مغلوب مادريد نشده است و سه بازى 
ــت. ركوردى كه در تاريخ  ــگاه مادريد با پيروزى ترك كرده اس را ورزش

به ثبت نرسيده بود.
عناوين اين دو تيم نيز با رسيدن سيمئونه به يك برابرى رسيد. اتلتيكو 
پنج جام را فتح كرد ( ليگ اروپا، سوپر كاپ اسپانيا، سوپر كاپ اروپا، كوپا 

دل رى و الليگا ) در مقابل مادريد 6 جام را باالى سر برد. 
( الليگا، سوپر كاپ اسپانيا، كوپا دل رى، ليگ قهرمانان اروپا، سوپر كاپ 
اروپا و جا م جها نى باشگاه ها ). داربى شهر مادريد پس از حضور سيمئونه، 

بر اساس تعداد پيروزى ها و داراى شأن و منزلت شده است.
ــت داد كه پيش از  ــه فصل، هفت بار مادريدى را شكس سيمئونه در س
ــال هاى  ــال طى س ــرمربى آرژانتينى، اين ركورد طى 28 س حضور س

1985 تا 2013 به دست آمد.

 مدافع - هافبك تيم اف.سى فاو فرانكفورت با بيان اينكه يادگيرى زبان آلمانى برايش سخت 
است، گفت: توجهى به نمرات پايين مجله كيكر ندارم.

احسان حاج صفى درباره آخرين وضعيتش در تيم اف.سى. فاو فرانكفورت 
ــيار گرمى با من شد. خوشبختانه  گفت: وقتى به اين تيم آمدم برخورد بس

عملكردم رفته رفته بهتر شد و االن هم در تيم جا افتاده ام.
وى درباره زبان آلمانى تاكيد كرد: زبان آلمانى خيلى سخت تر  از انگليسى 
است. باشگاه براى ما هفته اى سه جلسه كالس گذاشته است ولى واقعيت 

اين است كه زبان سختى است.
ــان كرد: من در باشگاه سپاهان رشد كرده ام و  حاج صفى در ادامه خاطرنش

اگر به ايران برگردم قطعا اولويتم بازى در سپاهان است.
وى درباره نمرات پايين مجله كيكر به وى گفت: اصال توجهى به نمرات اين 

ــت ولى كيكر نمرات پايينى به من داده است. من كار  مجله ندارم. عملكرد من خوب بوده اس
خودم را مى كنم و سعى دارم بهترين عملكرد را داشته باشم.

 يك روزنامه قطرى از مسئوالن ليگ اين كشور خواست تا برنامه ريزى را از ايرانى ها ياد بگيرند 
كه ليگ خود را براى بازى هاى آسيايى دو هفته تعطيل كرده اند!

روزنامه « الشرق » قطر تعطيلى دو هفته اى ليگ ايران را يكى از داليل موفقيت 
ــته است:  ــت ليگ قهرمانان عنوان كرده و نوش تيم هاى ايرانى در هفته نخس
«مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران، ليگ خود را بعد از هفته بيست و يكم براى 
حضور نمايندگانش در ليگ قهرمانان آسيا تعطيل كردند و بعد از بيستم فوريه 
ــپاهان، ذوب آهن و تراكتورسازى فرصت كافى  ديگر مسابقه اى نداشتند تا س

براى حضور در مسابقات آسيايى داشته باشند.
ذوب آهن آخرين مسابقه خود را در روز 29 بهمن مقابل فوالد انجام داد كه اين 
مسابقه با نتيجه تساوى تمام شد و تا قبل از بازى رفت با لخويا، مسابقه ديگرى 
نداشت. بازيكنان ذوب آهن دو هفته از انجام بازى در ليگ ايران معاف بودند و 
در مسابقه بعدى خود 16 اسفند به مصاف نفت تهران خواهند رفت. حاال جاى 

اين سوال است كه چرا مسابقات لخويا و الجيش در ليگ ستارگان به تعويق نيفتاد؟ 

حاج صفى: توجهى به نمرات مجله كيكر ندارم برنامه ريزى را از ايرانى ها ياد بگيريد

 سرمربى تيم ملى فوتسال ايران بعد از قهرمانى در مسابقات جام ملت هاى آسيا به 
فكر امكانات و اردوهاى مناسب است تا بتواند در جام جهانى كلمبيا هم موفق باشد.

ــيا، انتظارها از تيم ملى باال رفته و  ــال ايران در آس بعد از قهرمانى تيم ملى فوتس
ــان معتقدند تيم فعلى مى تواند با رفع ضعف هاى خود در مسابقات  اكثر كارشناس
ــابقات جام جهانى شهريورماه  ــته باشد. مس جام جهانى هم عملكرد خوبى داش
ــا قهرمانى  ــد ب ــود و ايران موفق ش ــور كلمبيا برگزار مى ش ــال 1395 در كش س

در قاره آسيا، سهميه حضور در اين مسابقات را به دست آورد.
بر همين اساس سيدمحمد ناظم الشريعه سرمربى تيم ملى و دستيارانش به فكر 
ــتند. ناظم الشريعه كه چند روز  تقويت تيم و حضور پرقدرت در جام جهانى هس
ــه اى را با سيدرضا افتخارى، رييس كميته فوتسال  پيش به تهران آمده بود، جلس
ــت اصلى خود را  ــن چند درخواس ــم ملى و همچني ــرد و برنامه هاى تي برگزار ك

به افتخارى داد.
ناظم الشريعه در اين خصوص گفت: مهم ترين نياز ما براى جام جهانى بازى هاى 
تداركاتى قوى است. در برنامه من، برگزارى يك تورنمنت سطح باال در كشور ايران 
با حضور كشورهاى قدرتمند ديده شده است؛ بازى با كشورهايى مثل ايتاليا، برزيل 
و اسپانيا كه در راه جام جهانى مى  تواند كمك زيادى به ما كند. البته اگر اين تيم ها 
نشد، مى توانيم با كشورهايى مثل روسيه و آرژانتين هم بازى كنيم. من از كميته 

فوتسال خواسته ام زمينه برگزارى اين تورنمنت را فراهم كنند.
ــپانيا  ــور اس وى افزود: همچنين قصد داريم در تيرماه يك اردوى10 روزه در كش
ــاند. همه شاهد  برگزار كنيم. اين اردو هم مى تواند تيم ملى را به اوج آمادگى برس
بودند كه بازى با تيم هاى روسيه، ايتاليا و حضور در مسابقات گرندپرى برزيل چه 
كمك بزرگى به تيم ملى  كرد تا در جام ملت ها موفق باشد. در صورتى كه بتوانيم 

مجددا با تيم هاى بزرگ بازى كنيم، مى توانيم در جام جهانى هم موفق باشيم.
ــته هايش هم گفت: من از آقاى  ــال درباره ديگر خواس ــرمربى تيم ملى فوتس س

ــالن كمپ تيم ملى اقدام كند.  ــتم تا نسبت به تعويض كفپوش س افتخارى خواس
ــابقات جام جهانى به مشكل نخوريم.  ما نياز به كفپوش استاندارد داريم تا در مس
ــرى جدا از فوتبال داشته باشد. ما االن  ضمن اينكه تيم ملى فوتسال بايد اسپانس
در فوتسال دنيا يك برند هستيم و قطعا مى توانيم قراردادهاى بهتر و جداگانه اى 

نسبت به فوتبال ببنديم. ناظم الشريعه در پاسخ به اين سوال كه « آيا فكر مى كنيد 
با درخواست هاى تان موافقت شود؟ » گفت: آقاى افتخارى گفت كه بايد با رييس 
ــيان را جويا شود و  ــيون فوتبال در اين باره صحبت كند و نظر على كفاش فدراس

بعد از آن به من اطالع بدهد.

بازى با اسپانيا و برزيل نهايى مى شود؟

درخواست هاى سرمربى تيم ملى فوتسال  قبل از جام جهانى كلمبيا

رييس انجمن تيراندازى معلوالن:

به نتايج ريو اميدواريم
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 گشتم صد و سی دره، 
ندیدم آدم دو سره!!!
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داستانحکایت ها

راهبی چراغ به دست داشت و در روز روشن 
در کوچه هــا و خیابان های شــهر دنبال 
چیزی می گشت. کسی از او پرسید: با این 
دقت و جدیت دنبال چه می گردی، چرا در 

روز روشن چراغ به دست گرفته ای؟
راهب گفــت: دنبال آدم می گــردم. مرد 
گفت: ایــن کوچه و بازار پر از آدم اســت. 
گفت: بله، ولی من دنبال کسی می گردم 

که از روح خدایی زنده باشد. 
انســانی که در هنگام خشــم و حرص و 

شــهوت خود را آرام نگه دارد. من دنبال 
چنین آدمی می گردم. مــرد گفت: دنبال 

چیزی می گردی که پیدا نمی شود.
دیروز شــیخ با چراغ در شــهر می گشت 
و می گفــت: من از شــیطان ها وحیوانات 
 خســته شــده ام آرزوی دیدن انســان 
دارم. بــه او گفتنــد: ما گشــته ایم پیدا 
نمی شــود، گفت: دنبال همان چیزی که 
پیدا نمی شــود هســتم و آرزوی همان را 

دارم.

سمیناری برگزار شــد و پنجاه نفر در آن حضور پیدا کردند. 
 سخنران به سخن گفتن مشــغول بود و ناگاه سکوت کرد و 
به هر یک از حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی 

آن اسم خود را بنویسند. 
سخنران بادکنک ها را جمع کرد و در اطاقی دیگر نهاد. سپس 
از حاضرین خواست که به اطاق دیگر بروند و هر یک بادکنکی 

را که نامش روی آن بود پیدا کند.
 همه باید ظرف پنج دقیقه بادکنک خود را پیدا کنند. همه 
 دیوانه وار به جســتجو پرداختند؛ یکدیگر را هل می دادند؛ 
 بــه یکدیگــر برخــورد می کردند و هــرج و مرجــی راه 

انداخته بودند که حد نداشــت. مهلت به پایان رسید و هیچ 
کس نتوانست بادکنک خود را پیدا کند.

 بعد، از همه خواســته شــد که هر یک بادکنکی را اتفاقی 
 بــردارد و آن را به کســی بدهد که نامش روی آن نوشــته 
 شده است. در کمتر از پنج دقیقه همه به بادکنک خود دست 

پیدا کردند.
ســخنران ادامه داده گفــت: » همین اتفــاق در زندگی ما 
می افتد. همه دیوانه وار و سراســیمه در جستجوی سعادت 
خویش به این سوی و آن سوی چنگ می اندازیم و نمی دانیم 
سعادت ما در کجا واقع شده اســت. سعادت ما در سعادت و 
مسرت دیگران است. با یک دست سعادت شــان را به آنها 

بدهید و سعادت خود را از دست دیگر بگیرید. «

 لقمان حکیم گوید: روزی در کنار کشــتزاری 
 از گندم ایستاده بودم؛ خوشه هایی از گندم که 
از روی تکبر سربرافراشته و خوشه های دیگری 
که از روی تواضع سر به زیر آورده بودند، نظرم را 
به سوی خود جلب کردند و هنگامی که آن ها را 
 لمس کردم، بســیار تعجب کردم. خوشه های

 سربرافراشــته را خالــی از دانه و خوشــه های 
 ســربه زیر را پر از دانه های گنــدم پیدا کردم. 
با خود گفتم: در کشتزار زندگی نیز چه بسیارند 
سرهایی که باال رفته اند، اما در حقیقت خالی اند. 

   یکی بود یکی نبــود؛ دو مرد روســتایی آماده شــده بودند تا 
به روستای دیگری سفر کنند . 

 آن ها نباید دیر راه می افتادند چون بایــد قبل از ) تاریکی هوا ( 
از دره ی غول بیابانی می گذشتند. 

توی راه یکی از آنها پا درد گرفت و به همین دلیل مدتی استراحت 
کردند. 

 کم کم هــوا داشــت تاریک می شــد، امــا آنها هنــوز به دره 
نرسیده بودند.

 در ضمن شــنیده بودند که غول بیابانی هر وقت آدمی را شکار 
می کند با زبان زبرش کف پای او را لیس می زند و زخم می کند 
طوری که او نمی تواند فرار کند بعد ســر وقت با بچه هایش او را 

می خورند.
 یکی از آنها گفت: بیا کاری کنیم. من کف پاهایم را در شلوار تو 
می کنم و تو کف پاهایت را توی پاچه شلوار من بکن تا پاهای مان 
بیرون نماند تا غول آنها را لیس بزند و زخم شود تا اینکه بتوانیم 

امشب اینجا بخوابیم.
  این کار را کردند و هر دو خوابیدند. غول ســر وقت شــان آمد 
هر چه گشت پایی پیدا نکرد فقط دو ســر دید با خودش گفت، 
 نکند اینها غول جدیدی هستند و از من قوی تر، بهتر است فرار 

کنم.
 بچه غول ها که منتظر غذا بودند پرسیدند: چرا وحشت کرده ای؟

 غول گفت: تا حــاال صد و ســی دره را زیر پا گذاشــتم: اما آدم 
دو سر ندیدم. 

 بــه همیــن دلیــل وقتــی کســی بــا حیلــه و نیرنــگ 
رو برو شود این جمله را می گوید: » گشتم صد و سی دره، ندیدم 

آدم دو سره!!! «

 - شنیده ام، که شما زن می گیرید، پس چه وقت سور کلوخ اندازان دوران جوانی 
خودتان را خواهید داد؟ میلکین سرخ شد و جواب داد:

 - از که شــنیده اید، که من زن می گیرم، کدام احمق چنین چیزی به شــما 
گفته است؟

- همه می گویند، از تمام قرائن هم این طور معلوم اســت، الزم نیســت پنهان 
کنید، بابا جان، شــما خیال می کنید ما از هچ جا خبر نداریم ولی ما همه چیز 
 را می بینیم و از زیر و زبر کار خبر داریم، هه هه هه از تمام قرائن معلوم اســت، 
هر روز در منزل کاندراشکین ها هستید، آنجا ناهار می خورید، شام می خورید. 
 رمان می خوانید، فقط با ناســتنکا کاندراشــکینا گــردش می کنید، هر چند

 دســته گل هســت فقط برای او می برید، همه چیز را می بینم. قربان! همین 
 چند روز پیش خود کاندراشــکین، پدر آن دختر را مالقات کردم و می گفت: 
که کار شما دیگر به کلی تمام شده، به محض اینکه از ییالق به شهر نقل مکان 
 کنید، فورا عروسی به راه می افتد، خوب چه می شــود کرد؟ خدا بخت بدهد؛ 
 به قدری که من برای کاندراشکین خوشــحالم، برای شما خوشحال نیستم. 
آخر، بیچاره هفت تا دختر دارد، هفت تا! مگر شوخی است؟ کاش خدا وسیله 

بسازد، که اقال یکی را سرو سامان بدهد.
 میلکین فکر کرد: » بر شــیطان لعنت! این دهمین شــخص است، که راجع 
به ازدواج من با ناستاسیابا من صحبت می کند. شــیطان همه را ببرد؟ به چه 
مناســبت این طور فکر می کنند، فقط به این مناســبت، که هر روز در منزل 

کاندراشکین ناهار می خورم، با ناستنکا گردش می کنم.
نه نه، مقتضی اســت که دیگر جلو این شــایعات را بگیرم، نبایــد فرصت را از 
 دســت داد و اال تا بروم به جهنم، این لعنتی ها، این لعنتی هــا، واقعا مرا داماد 
خواهند کرد! فردا می روم، با این کاندراشکین ابله صحبت می کنم و می فهمانم، 

که به من امیدوار نباشد و می روم به دنبال کارم! « روز بعد از گفت و گویی، که 
در باال شرح داده شد، میلکین با احساس شرمندگی و اندکی بیم، وارد اتاق دفتر 

ییالقی کاندراشکین کارمند رتبه  نه می شد.
صاحب خانه او را با این حرف ها استقبال کرد:

 - پیوتر – پتروویچ، درود بر شــما، چطورید، چه می کنید؟ دلتان تنگ شده، 
عزیز جان، هه هه هه االن ناستاســیا می آید، یک دقیقه رفته اســت به منزل 

گوسئف ها.
میلکین از شرمساری دستی به چشمش کشید و آهسته گفت:

- حقیقت این اســت، که من برای دیدن ناستاسیا کی ریللوونا نیامده ام، آمدم 
خدمت شما، باید راجع به مطالبی با شما صحبت کنم، نمی دانم چه توی چشمم 

رفته است.
کاندراشکین چشمکی زد و گفت:

- راجع  به چه مطلبی قصد دارید با من صحبت کنید؟ هه هه هه چرا این طور 
خجالت می کشید، عزیز جان؟ آخ از دست این مردها! مردها! جوانی مصیبتی 
است! می دانم راجع به چه می خواهید صحبت کنید! هه هه هه خیلی زودتر باید 

این کار می شد.
- حقیقت این است، که طوری اتفاق افتاده می دانید، موضوع این است، که من 

آمده ام با شما وداع کنم، فردا سفر می کنم و می روم.
چشم های کاندراشکین از حدقه در آمده، پرسید:

- یعنی چه که می روید؟
- خیلی ساده می روم، والســالم. اجازه بدهید از مهمان نوازی پر از لطف شما 
 تشکر کنم، دخترهای شــما به قدری مهربانند، هرگز فراموش نخواهم کرد، 

که چه دقایقی ...

احساس به شــما کمک می کند که به چه 
چیزی فکر کنید و چه چیزی را جذب کنید. 

احساس یا خوب است یا بد. 
باید جهت گیری به ســمت احساس خوب 

باشد. 
همان چیزی که احساس می کنید، همان 
چیزی است که به وجود می آورید. چیزی 
که به آن فکر می کنید همان چیزی اســت 

که احساس می کنید. 
 شــما افکاری را بــه وجود مــی آورید که 
تجربه های آینده شما را به وجود می آورد. 

شما خالق زندگی خود هستید. 
زندگی می تواند رویایی باشد اگر شما از این 

راز قانون جاذبه استفاده کنید. 
همه شــما داســتان عالء الدیــن و چراغ 
 جادو را می دانید، کارتون و یــا فیلم آن را 

دیده اید.
عالء الدیــن آرزو مــی کرد و غــول چراغ 
جادو ظاهر می شــد و به او می گفت: فرمان 
 بردارم سرورم و آرزوی عالء الدین برآورده 

می شد. 
عالءالدین شما هســتید و غول چراغ جادو 

کائنات ) هستی (. 

 کائنــات بــر پایــه قانــون جاذبه شــکل 
 گرفته است. شــما آرزو می کنید و کائنات 

می گوید: فرمان بردارم سرورم. 
1- آن چیزی را که می خواهید طلب کنید. 

2- نیاز به کلمات نیست، فکر کنید. 
 3- کائنات به احســاس درونی شما پاسخ

 می دهد و شما دریافت می کنید. 
شــما به جهان هستی دســتور می دهید و 
جهان هستی شکلی به خودش می گیرد که 

شما به افکارتون برسید. 
شما باید آن چیزی را که می خواهید تصور 

کنید و تجسم کنید. 
وقتی چیزی را تجســم کردید آن را پدید 

می آورید. 
 - تمــام چیزهایی کــه وارد زندگی شــما 

می شوند با قانون جذب وارد شده اند. 
 تمــام چیزهایی که شــما در ذهــن دارید 

به طرف خود جذب می کنید. 
افکار تبدیل به اجسام می شوند. 

 شــما باید مشــخص کنید چــه چیزی را 
می خواهید، به آن فکــر کنید و بارها، بارها 
آن را در ذهن خود مرور کنید، چیزی را که 
فکر می کنید به طرف خود جذب می کنید. 

این بــرای هــر کســی رخ می دهــد، اما 
 افــراد بــه چیــزی فکر مــی کننــد که 

نمی خواهند. 
قانون جاذبه هر چیــزی را جذب می کند، 
چیــزی را که نمی خواهیــد و چیزی را که 

می خواهید. 
نباید روی چیزی که نمــی خواهید تمرکز 
 کنیــد. زیــرا قانــون جاذبــه آن را جذب 

می کند. 
تمرکــز فکــری را بایــد از روی چیزهایی 
 که نمــی خواهیــد بــه روی چیزهایی که 

می خواهید، تغییر دهید. 
کسی که بیشــتر از بیماری حرف می زند، 

همیشه بیمار است. 
و کسی که بیشــتر از ثروت حرف می زند، 

ثروتمند است. 
یک فکر مثبت صدها بار قوی تر از یک فکر 

منفی است. 
افکار را به دقت انتخاب کنید. 

مجسمه ای که از خود ساخته اید، خودتان 
خواســته اید، تمام اتفاقاتی که برایتان رخ 
می دهد، خودتان خواسته اید. باید مراقبت 

افکارتان باشید. 

میگریم و مـي خندم، دیوانه چنین باید
میوزم ومیسازم، پروانه چنین باید

مي کوبم ومي رقصم، مـي نالم ومي خوانم
در بـــزم جهان شور، مستانه چنین باید
من این همـه شیدایــي، دارم ز لب جامي
در دست تو اي ساقي، پیمانــه چنین باید
خلقم زپي افـتـادند، تا مسـت بگیرندم
در صحبت بي عقالن، فرزانه چنین باید
یکسو بردم عارف، یکسو کشدم عامي
بازیچه هر دستي، طفالنه چنین باید
موي تو و تسبیح شیخم، بدر از ره برد

یا دام چنان باید، یا دانه چنیـن بایـــد
بر تربت من جانا، مستي کن ودست افشان

خنـدیــدن بر دنیــــا، رندانـــــه چنیــن باید
*****

آنکس کـه نـدارد هنر عشق و محبت
زو رحم مجویید که این نیز ندارد
آلوده ام اما همه شب غرق مناجات

با دوست سخن این همه پرهیز ندارد
گیتي همه اویست و هم او هیچ به جز لطف

از وسع نظر با من ناچیز ندارد
عاشق ز سر مستي اگر کرد خطایي
معشوق که بحث گله آمیز ندارد

سر گرمي بازار جهان داد و ستد هاست
آن وام خداییست که واریز ندارد

احساس خوب    نامزد و پدرجان عروس 
قسمت اول

ابوعلی سینا گفت: 
هر چیزی کمش دارو است. 

متوسطش غذا است. 
و زیادش سم است. 
حتی محبت کردن. 
سه واقعیت محض:

1- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی 
نکن... حرمت ها شکسته می شود. 

2- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی 
نکن... تبدیل به وظیفه می شود. 

3- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق 
نورز... بی ارزش میشی.

از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است... 
پس تا ذهنت را باز نکردی، دهنت را باز نکن...

- وقت خــودت را تلــف ماتم گرفتــن برای 
اشتباهات گذشته ات نکن... 

با انگیزه و با اراده از همین االن شروع کن. 
- وقتی دلت برای یک کار خوب تنگ می شود 
حتما به ســراغ آن کار خوب بــرو و انجام بده. 
 اما وقتی دلت برای یک کار بد تنگ شــد آن را 
به تاخیر بینداز و سعی کن از زیر حرف دلت فرار 
کنی. این مهم ترین رمز موفقیت در تعالی روح و 
مبارزه با هوای نفس است. هوس های خوب دل 

ما الهامات الهی هستند!

رها باش و با رهایی زندگی کــن، حتی در میان 
دوز و کلک!

هر زمان که به جای ترس و اضطراب احســاس 
شادی و آسودگی کردی، رها هستی.

هر زمان که از عقاید خوب و بد دیگران مستقل 
باشی رها هستی.

وقتی که نیاز بــه تایید را از دســت می دهی و 
 دیگر نمی خواهی خوب یا بد ســنجیده شوی، 

رها هستی.
وقتــی قبــول داری کــه بــه حــد کافــی 
خــوب هســتی و نیــازی بــه دیگــران برای 
 رد یــا تاییــد صالحیــت حضــورت نــداری، 

رها هستی.
وقتی که  تسلیم لحظه اکنون می شوی، تسلیم 
آنچه هســت و قبول می کنی که عالم هســتی 

پشتیبان توست، رها هستی.

وقتی که رنجش هــا و غم ها را رها و بخشــش 
را انتخــاب مــی کنــی، حتــی زمانــی کــه 
 فریب بزرگ دوســت هــا را می خــوری، رها 

هستی.
 وقتی که ســخنان دروغ کســی را می شنوی و 
به او این حس را می دهــی که فریب خورده ای، 

رها هستی.
 وقتــی کــه خــودت باشــی و در تمــام 
 لحظه هایت نیــاز بودن بــا غیــر را نکنی، رها 

هستی.
وقتی که  بود و نبود انسان ها برایت خط زندگی 

تعیین نکند، رها هستی.
وقتی که توانســتی خود را از قید دنیا رها کنی، 

خودت باشی...
آن گونه زندگی کنی که خودت و دلت و خدایت 

بدانند، رها هستی.

1- دو دروغ و نصفی
وسایل مورد نیاز: کاغذ و خودکار به تعداد

تعداد نفرات: هرچه بیشتر بهتر!
نحوه بازی: هر بازیکن یک برگه و خودکار می گیرد و 
 روی این برگه ســه جمله درباره خودش می نویسد که 
دو تا از آنها دروغ است و یکی راست. توجه کنید که جمله 
ها هرچقــدر عجیب و غریب تر و خصوصی تر باشــند، 
بقیه گیج می شــوند. نکته بعدی در باورپذیری جمله 
هاست. اگر در جمعی هستید که چند غریبه یا کسانی 
که چندان شما را نمی شناسند، حضور دارند، حد وسط 
را رعایت کنید و ســعی کنید جمله ها هــم بامزه و هم 

باورپذیر باشند.
در این میان شما به یک داور هم نیاز دارید که اسامی همه 
را روی کاغذ بنویسد و امتیازها را اختصاص دهد. در عین 
حال او تنها کسی است که باید به او بگویید کدام جمله 
تان راست یا دروغ است. بعد شما یا هرکسی که قرار است 

بازی را شروع کند، یکی یکی جمله هایش را می خواند. 
داور می گوید هرکســی فکر می کند این جمله درست 
است دســتش را باال بگیرد و بعد همین ســوال را برای 
کسانی که فکر می کنند جمله دروغ است، تکرار می کند. 
شما برای هر نفری که گول زده باشید و جواب نادرست 
داده باشــد، دو امتیاز می گیرید و هرکسی که حدس 

درستی زده باشد، یک امتیاز خواهدگرفت.
 جرزنی: از آنجا که شما می توانید هر راستی بگویید و 
 هر دروغی ســر هم کنید، دســت تان کامال باز است! 
 این بازی خیلی وقــت ها به گیس کشــی می انجامد، 
چون هیچ وقت معلوم نمی شود واقعا کدام جمله راست 
یا دروغ بوده، بــه همین خاطر اگــر در جمع غریبه ها 
 هستید با خیال راحت هر چیزی که می خواهید ببافید، 
اما در جمع دوســتان حواس تان باشــد که اگر یکی از 
 آنها خبر داشته باشد خالی بســته اید، ممکن است کار 

به جاهای باریک بکشد!

پندانه  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

بادکنک  منروز با چراغ گرد شهر غرور

کاریکاتور )  آلودگی هوا (
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ابالغ رای
12/225 شماره دادنامه:9409970350101844 شماره پرونده:9409980350100096 شماره 
بایگانی ش��عبه:940109 خواهان:آقای علی اکبر ورشابی فرزند اصغر با وکالت خانم 
فاطمه بهمن زیاری فرزند حشمت اله به نشانی اصفهان – خ.شیخ بهایی – چهارراه 
قصر – مجتمع پزش��کی اداری قصر نور – ط5-واحد508 خوانده: آقای علی هوایی 
نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت 
دادرس��ی 3- مطالبه وجه چک دادگاه با عنایت به محتویات پرون��ده و بااعالم ختم 
دادرسی به شرح ذیل انشا رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای علی اکبر 
ورش��ابی با وکالت خانم فاطمه بهمن زیاری به طرفیت آقای علی هوایی به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 686127 
مورخ 91/1/6 بانضمام خسارت هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه ع��دم پرداخت صادره از بانک مح��ال علیه و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی 
به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات 
ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسنادی در ید 
خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد وثابت تشخیص 
مستندا به مواد 519و198و194 آیین دادرس��ی مدنی و مواد 313و310 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براس��اس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی که پس از محاس��به از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد 
آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
 و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز اس��تان 

می باشد.م الف:34438 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

12/226 شماره دادنامه:9409970350101510 شماره پرونده:9309980350100890 شماره 
بایگانی ش��عبه:931025 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه با مدیرعاملی آقایان 
نظری توکلی و مهردادی با وکالت آقای احمد انصاری فرزند عبدی به نشانی اصفهان 
– میدان آزادی – ابتدای هزارجریب – ساختمان فراز – طبقه اول – واحد پنج خواندگان: 
1- خانم رضوان تس��لیمی فرزند رضا 2- آقای اکبر عابدی فرزند براتعلی 3- آقای 
خداداد دارابی نوغانی فرزند علمدار 4- آقای محمد افش��اری فرزند علی مزار همگی 
به نشانی مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه 2-مطالبه خسارات دادرسی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و بااعالم ختم دادرس��ی به شرح ذیل انشاء رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتباری ثامن االئمه با وکالت آقای 
احمد انصاری به طرفیت خانم رضوان تسلیمی و آقایان اکبر عابدی و محمد افشاری 
و خداداد دارابی نوغانی به خواس��ته مطالبه وجه به مبل��غ 125/000/000 ریال بابت 
وجه یک فقره چک به شماره 530574 مورخ 94/6/2 بانضمام خسارت هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در 
جلس��ه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض 
مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص مس��تندا به مواد 519و198و194 آیین 
دادرس��ی مدنی و مواد 315و249و313و310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالحی صدور چک و استفس��اریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس 
از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد آمد و پرداخت کلیه 
خسارات دادرس��ی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.م الف:34440 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای

12/227 ش��ماره دادنامه:9409970351001867 ش��ماره پرون��ده:9409980351000760 
شماره بایگانی ش��عبه:940846 خواهان:آقای س��ید محمد علی خیام نکوئی فرزند 
س��ید اصغر به نش��انی اصفهان – خیابان میرداماد – کوچه شماره45- پالک69- 
کدپس��تی8136917341 تلفن همراه:09367068001 خوانده: آق��ای علی حمامی فرزند 
حبیب به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه 
وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه تصمیم دادگاه: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید: رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای س��ید محمدعلی خیام نکویی فرزند سید اصغر به طرفیت 
آقای علی حمامی فرزند حبیب به خواسته مطالبه مبلغ 87/718/000 ریال بابت وجه 
5 فقره چک به ش��ماره های 2618066 م��ورخ 94/5/26 و 2617240 مورخ 94/5/27 و 
2617239 م��ورخ 94/5/20 و2618092 مورخ 94/6/20 عهده بانک توس��عه تعاون به 
انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای دادنامه به شرح متن دادخواس��ت با توجه به محتویات 
پرونده – تصویر مصدق چکها و گواهینامه عدم پرداخت منعکس در پرونده و نسبت 
به دعوی و مستندات آن ایراد و اعتراضی که مثبت برائت ذمه وی و یا ادعای خواهان 
گردد به عمل نیاورده/اقرار صریح و مقرون به واق��ع خوانده در قبول ادعای خواهان 
مبنی بر مدیونیت خویش فلذا مس��تندات دعوی خواهان مصون از هرگونه تعرض 
باقی مانده و مس��تندات مذکور داللت بر اش��تغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با 
توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستندا به مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مص��وب 1355/4/16 با اصالحات بعدی 
و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
87/718/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/871/54 ریال بابت هزینه دادرسی 
و نیز به پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول وجه آن در حق خواهان محکوم 
می نماید که خسارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای حکم محاسبه و از 
خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست 
 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.م الف:34449 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ رای 

12/228 ش��ماره دادنامه:9409970351001723 ش��ماره پرون��ده:9409980351000671 
شماره بایگانی ش��عبه:940751 خواهان ها: 1- آقای مهدی ردانی پور فرزند ابراهیم 
به نش��انی اصفهان – خ.آبش��ار – خ.ش تراب��ی – کوچه رز – پالک37 کدپس��تی 
8169134474- تلفن همراه 09131070275، 2- آقای محمدرضا علیزاده فرزند رمضان 
نشانی اصفهان – خ.آبشار – کوچه شهید علی مهیاری – بن بست شقایق – پ59-

کدپستی 8169376917 – تلفن همراه09135737084 خوانده: آقای کیانوش شیروانی 
فرزند مسعود به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- استرداد سند)مالی( 2- مطالبه 
خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست 
آقایان مهدی ردانی پور فرزند ابراهیم و محمدرضا علیزاده فرزند رمضان به طرفیت 
آقای کیانوش ش��یروانی فرزند مس��عود به خواسته اس��ترداد چهار فقره سفته به 
شماره های 019482و019483و019484و019485 جمعا به مبلغ چهارصد میلیون ریال 
به انضمام خس��ارت دادرس��ی دادگاه با عنایت به اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت 
رسیدگی از طریق انتشار آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی نیز دال بر 
تحقق ش��رط مندرج در بند 12 قرارداد ابرازی مبنی بر ورود خسارات به خود از سوی 
خواهانها ابراز نداشته است تا ش��رایط مطالبه وجه س��فته ها فراهم گردد بنابراین 
مستندا به مواد 301و303و1284و1324 قانون مدنی و مواد 198و502و515و519و520 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به الزام خوانده به اس��ترداد چهار فقره سفته فوق 
الذکر و پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق خواهانها صادر و اعالم مینماید. رای صادر ش��ده غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 
 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:34453 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
اخطار اجرایی

12/229 ش��ماره:736/94ش11 به موجب رای ش��ماره 1043 تاریخ 94/6/31 ش��عبه 
11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- مریم سوفسطایی 2- بابک صانعی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکومند به 
نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت چک شماره 352476 به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 165/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت مبلغ 
هزینه نشر آگهی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/12/10 
تا تاریخ وصول که در حق محکوم له مریم عس��گری فرزند غالمحس��ین به نشانی 
شهرکرد – خیابان طالقانی – کوی شهید انوری  - پالک125 با وکالت فاطمه غفوری 
به نش��انی ش��مس آبادی –نرس��یده به چهارراه قصر – مجتمع قمرالدوله – طبقه 
س��وم – واحد313 صادر با احتساب نیم عش��ر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34368 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/230 شماره:898/94ش11 به موجب رای ش��ماره 1369 تاریخ 94/8/30 شعبه 11 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
آشوری فرزند محمد به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت حواله ش��ماره 952892 به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
165/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/28 لغایت تاریخ وصول که در حق محکوم 
له س��جاد نصراصفهانی با وکالت حس��ین محمدیان و الهام خدارحمی به نشانی 
اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی – خیابان ش��یخ مفید – ساختمان عقیق – 
طبقه اول – واحد یک صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34369 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/231 شماره:734/94 به موجب رای شماره 867 تاریخ 94/9/15 شعبه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1- محسن 
کاغذچی 2- شرکت خدمات مهندسی ارمغان سبز مزدک 3- عبدا... درخواستی هر 
سه به نشانی مجهول المکان  محکوم اند به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک )94/2/28و94/3/15( تا زمان اج��رای حکم در حق خواهان 
اصغر کریمی به نش��انی اصفهان – خ.زینبیه – دارک – کوی طالب – پ22 صادر و 
اعالم می گردد و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا در حق دولت. م��اده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34380 

شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/232 شماره:776/94 به موجب رای شماره 912 تاریخ 94/9/28 شعبه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن نجفی به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک )94/6/21( تا زمان اجرای حکم در حق خواهان اصغر کریمی به نشانی 
اصفهان – خ.زینبیه – دارک - کوی طالب – پ22 صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34381 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/233 شماره: 1029/94 به موجب رای شماره 1446 تاریخ 94/9/30 شعبه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن دهقان 
به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 39/628/000 ریال بابت 
خواسته و 250/000 ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و هزینه های نشر آگهی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای 
142602-92/10/21و735085-79/2/21 و 263873-79/1/21و692153-77/1/5 و نیم 
عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: بتول نیلوفری با وکالت الهه صانعی به نشانی 
اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – ط4- واحد402. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:34385 شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
12/234 شماره:473/93 به موجب رای شماره 775 تاریخ 93/11/14 شعبه 39 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهدیه سلطانی 
محمدی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به انتقال و تنظیم سند رسمی خودرو 
پژو پرشیا به ش��ماره انتظامی 242م16-ایران23 و به ش��ماره شاسی 79803106 و 
شماره موتور 22827904224 و نیم عشر حق االجرا. مشخصات محکوم له: محمدعلی 
خلجی به نشانی اصفهان – ملک شهر – خ.بهارستان شرقی – جنب نمایندگی سایپا 
– نانوایی بربری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34396 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/235 شماره:57/94 به موجب رای ش��ماره 285 تاریخ 94/4/31 شعبه 16 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی کاظمی 
به والیت از محمد صالح کاظمی به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رس��می و تنظیم و انتقال سند رسمی دو دانگ از شش دانگ 
یک قطعه زمین به پالک ثبتی ش��ماره فرعی 1473 از اصلی 27 مف��روزی و مجزا از 
321322 بخش 14 ثبت اصفهان به نام خواهان و پرداخ��ت مبلغ 390/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی در حق خواهان عباس س��عادت فرد به نشانی اصفهان – ملک 
شهر – خ.17 شهریور – کوچه15- پالک4و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:34407 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/236 ش��ماره:93-1609 به موجب رای ش��ماره 475 تاریخ 94/3/31 شعبه سی و 
سه شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 
1- محمد صدرانی 2- مس��عود مرگان��ی هر دو به نش��انی مجهول المکان  محکوم 
اس��ت به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و 205/000 ریال بابت خسارات دادرسی 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 93/9/3 )متضامنا( لغایت 
زمان اجرای حکم در حق محکوم له احمدرضا شیرانی بیدآبادی فرزند یدا... به نشانی 
اصفهان – خ.رباط – خ.آیت ا... صادقی – کوی نشاط – کوی شهید منجزی – بن.بست 
سعدی – پالک17 و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34408 شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/237 شماره:94-879  به موجب رای شماره 1423 تاریخ 94/8/3 شعبه 33 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- علی صادقی 
به نشانی مجهول المکان 2- رامین نکوئیان به نش��انی اصفهان – خیابان باهنر – 
انتهای کوچه رفسنجان – بن بست دانیال محکوم هستند به پرداخت مبلغ بیست و 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و ده هزار ریال 210/000 
ریال بابت خس��ارت دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 76/12/15 
لغایت زمان اجرای حکم به نح��و تضامنی در حق محکوم له ناهی��د نکوئیان فرزند 
آقاناصر با وکالت الهه صانعی به نش��انی وکیل: اصفهان – سه راه سیمین – جنب 
پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه چهارم – واحد402 و پرداخت نیم عشر اجرایی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.م الف:34410 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
12/238 شماره:94-990 به موجب رای شماره 1328 تاریخ 94/8/21 شعبه 33 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیهم 1- منیر 
مهدیان دولت آبادی 2- محس��ن توکلیان هر دو به نش��انی مجهول المکان  محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون و صد و چهل هزار ریال 48/140/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و نود و پنج هزار ریال 195/000 ریال بابت 
خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 93/12/3و93/12/20 
لغایت زمان اجرای حکم ب��ه نحو تضامنی در حق محکوم له عل��ی هنری فرد فرزند 
مجتبی با وکالت الهه صانعی به نش��انی وکیل: اصفهان – س��ه راه سیمین – جنب 
پمپ بنزین – ساختمان آرش –طبقه4- واحد402 و پرداخت نیم عشر اجرایی.ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:34411 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/239 شماره:94-989 به موجب رای شماره 1329 تاریخ 94/8/21 شعبه سی و سه 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه منیر 
مهدیان دولت آبادی فرزند محمد – محسن توکلیان هر دو به نشانی مجهول المکان  
محکوم است به پرداخت مبلغ س��ی و یک میلیون و س��یصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ دویس��ت و پنج هزار ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 93/10/6و93/11/20 لغایت زمان اجرای حکم به نحو تضامنی در 
حق محکوم له علی هنری فرد فرزند مجتبی با وکالت الهه صانعی به نش��انی وکیل: 
اصفهان – سه راه سیمین – جنب پمپ بنزین – ساختمان آرش – طبقه4- واحد402 
و پرداخت نیم عشر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 

باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34412 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

12/240 شماره:645/94 به موجب رای شماره 1363 تاریخ 94/7/30 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- علی اکبر 
حسن وند 2-سمیه حاج تقی خوراسگانی هر دو به نشانی مجهول المکان  محکوم اند 
به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی 
سند خودرو سواری ریو )به شماره انتظامی 569ن97-13( و پرداخت مبلغ دویست و 
هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی با احتساب نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم 
له: علی منظوری به نشانی اصفهان – خ.معراج – کوچه گلچین – کوچه فردوسی – 
منزل چهارم – سمت راست. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34419 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/241 شماره:555/94 به موجب رای شماره 1460 تاریخ 94/8/24 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهری رضوانی 
ینگبادی به نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 36/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته )چک ش��ماره 367439 مورخ 93/6/25( و پرداخت مبلغ 280/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت 
اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: اکبر نصر به نشانی 
اصفهان – خیابان آتشگاه – چ نصرآباد – جنب پل عابرپیاده – موسسه حقوقی راه 
صادق. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.م الف:34420 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
12/265 شماره ابالغیه:9410103623504796 شماره پرونده:9409983624700257 شماره 
بایگانی:941069 امید فروغی شکوائیه ای علیه علی اکبر قمی برزکی دائر بر خیانت 
در امانت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اردستان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( واقع در اردستان ارجاع 
و به کالس��ه 9409983624700257 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/01/15 و 
ساعت 13:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی 
و به تجویز ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های مربوطه آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد.م الف:940 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان)110 جزایی سابق(

ابالغ وقت رسیدگی
12/267 در خصوص پرونده کالس��ه 94/245ش4 خواهان غالمرضا رفیعیان نجف 
آبادی فرزند شاهرضا به نشانی اردستان خیابان قیام کوچه حسینیه منزل شخصی 
درخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند به طرفیت داود شیخ االس��المی علمداری فرزند 
میرمحمد به نش��انی مجهول المکان تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای شنبه 
95/1/28 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید نش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:934 ش��عبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اردستان
مزایده 

12/268 شماره نامه:9410113623300723 شماره پرونده:9309983623100772 شماره 
بایگانی ش��عبه:940264 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در نظر 
دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالس��ه 940264 مدنی ک��ه به موجب آن آقای 
حسن هادی پور فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 135052200 ریال به عنوان 
اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناسی و 
آگهی روزنامه در حق محکوم له آقای اکبر امیر شفیعی فرزند عبدالعظیم با توجه به 
اینکه محکوم علیه طوعا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است فلذا پالک ثبتی 
به شماره 1/12670 متعلق به آقای داود پدرام را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش 
میرساند: تمامی شش��دانگ مغازه واقع در طبقه همکف از یک ساختمان دو طبقه به 
پالک ثبتی به شماره 12670 فرعی از یک اصلی واقع در اردستان خیابان امام خمینی 
ابتدای کوچه بسیج دست راست پالک دوم کف سازی و دیوارهای مغازه از سرامیک 
درب مغازه از نوع پروفیل. با توجه به موارد مذکور ارزش ششدانگ مغازه فوق الذکر 
به مبلغ 250/000/000 ریال اعالم می گردد متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده 
در جلس��ه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزای��ده ملکی را که آگهی 
شده مالحظه نمایند ملک فوق به ش��خصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را 
ارائه نماید برنده مزایده بایس��تی کل بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت 
اجرا پرداخت نماید تا نس��بت به انتقال مورد مزایده وفق مق��ررات اقدام گردد. تاریخ 
مزایده:1394/12/25 روز سه شنبه ساعت 10 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف:939 مختاریان پور – مدیر اجرای احکام 

مدنی دادگستری شهرستان اردستان
اصالحیه مزایده

1394 ش��ماره  /12 /11 139404902143000657 تاری��خ نام��ه: ش��ماره نام��ه:
پرونده:139304002143000049/1 ش��ماره بایگانی پرونده:9300054 پیرو آگهی مزایده 
اموال غیرمنقول )اسناد ذمه ای( شماره 139403902143000002 منتشر شده در صفحه 
11 روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان به شماره 1813 مورخه 94/12/08 نظر به اینکه 
مبلغ ارزیابی و مزایده در آگهی مذکور اش��تباها 406/000/000 ریال منتش��ر شده و 
مبلغ صحیح ارزیابی و مزایده 253/232/143 ریال می باشد بدینوسیله مبلغ ارزیابی 
و مزایده به ش��رح اخیر اصالح می گردد. رضا طویلی - مس��ئول واحد اجرای اسناد 

رسمی بادرود 

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودرو پی��کان س��واری م��دل 1383 به رنگ 
 س��فید ش��ماره موت��ور 11284006440 و ش��ماره پالک

 ایران13 - 146ط28 به نام محمدعلی زرین کفش فرزند 
مهدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



 امام على عليه السالم:
انســان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، 

متواضع مى شود.
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معرفى كتاب

ــيد مهدى  ــته « س ــتى پهلو گرفته » نوش چاپ چهل و چهارم « كش
شجاعى » را انتشارات« نيستان » روانه بازار نشر كرده است.

ــتى پهلوگرفته، پرفروش ترين اثر سيد مهدى شجاعى وهم چنين  كش
ــن اثر ضمن  ــت. اي ــتانى ايران اس ــات داس ــن كتاب ادبي پرتيراژتري
ــرا (س)، روايت  ــرت فاطمه ى زه ــاط عطف حيات حض مرورى بر نق
ــان و نيز شخص خودشان  ــان از زبان اطرافيان ش مصائب زندگى ايش

است. 
ــور از زبان و  ــه اى منث ــاب مرثي ــن كت ــت اي ــوان گف ــع مى ت در واق

دل صاحبان عزاى فاطمى است.
كتاب از 14 فصل تشكيل شده و راوى اول شخص در هر كدام از فصول، 

يكى از وابستگان حضرت فاطمه (س) هستند.
ــه (س)،  ــرت خديج ــل دوم حض ــول، فص ــرت رس ــل اول حض فص
ــرت  ــارم حض ــل چه ــرا (س)، فص ــرت زه ــود حض ــوم خ ــل س فص
ــن (ع)، فصل ششم امام  اميرالمؤمنين على(ع)، فصل پنجم امام حس
ــتم  ــرت زهرا (س)، فصل هش ــم مجددا حض ــين (ع)، فصل هفت حس
ــم  ده ــل  فص ــه،  فض ــم  نه ــل  فص (س)،  ــب  زين ــرت  حض
ــل دوازدهم  ــماء، فص ــم اس ــل يازده ــوم (س)، فص ــرت ام كلث حض
ــيزدهم مجددا  ــل س ــه (س)، فص ــرت فاطم ــوم حض ــار س ــراى ب ب
ــت  ــمان رواي ــان آس ــارم از زب ــل چه ــر (ع) و فص ــرت امي حض

مى شود.

ــرم! دنيا از آن  ــت دخت ــاب مى خوانيم: « روزگار غريبى اس در اين كت
ــت كه دختر رسول خدا را در خويش تاب  غريب تر! اين چه دنيايى اس
ــش زن » را در خود  ــت كه « راز آفرين نمى آورد؟ اين چه روزگارى اس
ــدا را از خويش  ــت كه دردانه خ ــد؟ اين چه عالمى اس تحمل نمى كن
ــت دخترم. دنيا از آن غريب تر. آنجا جاى  مى راند؟ روزگار غريبى اس
ــا، تو از آغاز  ــت. بيا دخترم، بي ــت، دنيا هرگز جاى تو نبوده اس تو نيس
هم دنيايى نبودى. تو از بهشت آمده بودى، تو از بهشت آمده بودى ... »

« كشتـى 
پهلـو گرفـته » 

 

آشپزى

گوناگون

    

ــود را  ــت مى ش ــتيد و غذاهايى كه با به درس ــه هس ــترى پر و پا قرص ب اگر مش
ــيرين دارد  ــن كوكو طعم ش ــم امتحان كنيد. اي ــوى به را ه ــت داريد، كوك دوس
ــت؛ در ضمن  ــتانى اس ــاى زمس ــب ه ــبك براى ش ــمزه و س ــام خوش و يك ش

گياه خوارها هم مى توانند آن را بخورند.
ــوپخورى  ــق س ــرغ،2 قاش ــدد تخم م ــط،3 ع ــه متوس ــدد ب مـواد الزم:2 ع
ــزان الزم نمك، ــول در آب، به مي ــران محل ــوپخورى زعف ــق س آرد برنج،1 قاش

1 قاشق سوپخورى شكر.
ــد. در يك  ــت بگيري ــپس آنها را پوس ــوييد و س ــا را بش ــدا به ه طـرز تهيه: ابت
ــال تخم مرغ ها را  ــد. ح ــده كني ــت، رن ــده درش ــا رن ــب به ها را ب ــه مناس كاس
ــده مخلوط كنيد. در اين زمان زعفران  اضافه كرده و آنها را خوب با به هاى رنده ش
ــكر و آرد برنج به مواد اضافه كرده و خوب هم بزنيد تا  محلول در آب را همراه با ش
مواد كامال با هم مخلوط شوند. كمى نمك هم بزنيد. مواد را خوب هم بزنيد تا مايه 

كوكو آماده شود. 
ــرار دهيد  ــد و آن را روى حرارت ق ــن بريزي ــدارى روغ ــب مق در يك تابه مناس
ــش كنيد.  ــه بريزيد و پخ ــل تاب ــو را يك باره داخ ــه كوك ــاال ماي ــود. ح تا داغ ش
ــپس آن را برش  ــودش را بگيرد، س ــا كوكو خ ــد و صبر كنيد ت ــه را بگذاري در تاب
ــد، آنها را  ــو آماده ش ــد از آنكه كوك ــا را برگردانيد. بع ــى برش ه ــد و به آرام بزني

از داخل تابه درآوريد و سرو كنيد.
ــته به ذائقه تان دارد. مى توانيد مقدارش را كمتر  - مقدار شكر داخل اين كوكو بس

يا زيادتر كنيد.
- اين كوكو را در فر هم مى توانيد درست كنيد، به اين ترتيب مقدار روغن كمترى 
استفاده شده و براى آن دسته از افرادى كه رژيم الغرى دارند مناسب تر خواهد بود.

فوت وفن: - دقت كنيد كه حرارت تابه بايد كم باشد، چون به زود مى سوزد.

ــام زن باتالق اعتقاد  ــور مغرب، مردم به موجودي به ن در مصر و در كش
ــه و نداهه هم  ــيطان، قنديش ــود جنيه، زن ش ــان به اين موج دارند. آن

مى گويند. 
اين باور بيشتر در ميان روستاييان و كشاورزان مصرى رواج دارد. آن ها 
معتقدند كه در نيمه هاى شب در مزرعه و زمين هاى زراعى، زنى عجيب 
ــيده است، اسم شخص معينى  و ترسناك كه سرتا پا لباس مشكى پوش
ــنيدن صداى آن زن،  ــخص با ش ــتا را صدا مى كند. آن ش از اهالى روس

بى آنكه متوجه شود از جا برمى خيزد و به سوى صدا مى رود و فرداى آن 
روز جسد او را البه الى علف ها و بوته ها پيدا مى كنند.

عبدالخالق محمد، پيرمرد نود ساله مصرى مدعى است كه وقتى جوان 
بوده نداهه را ديده است. 

ــى كه  ــدم. وقت ــه را دي ــش نداه ــال پي ــن خيلى س ــد: م ــى گوي او م
ــا در تاريكى مطلق  ــيد همه ج ــتا نورى نبود و با غروب خورش در روس

فرو مى رفت. 
ــى يكى از نزديكان مان  يادم مى آيد كه همراه همسرم به جشن عروس
ــتيم. من و همسرم يك ببر ديديم كه  رفته بوديم و شب دير وقت بازگش

در كنار بركه از آن آب مى نوشيد. 
ــى مرا صدا زد؛ زنى بود كه در كنار بركه و در چند مترى ببر  ناگهان كس
ــوى صدا حركت كردم.  ــتاده بود. بى آنكه بفهمم چه مى كنم، به س ايس

همسرم فرياد كشيد كه چه مى كنى؟ 
ــرد و در اين وقت، آن زن  ــحرگونه خارج ك فرياد او من را از آن حالت س
ــب نجات پيدا  ــكل عمودى در آب فرو رفت. ما آن ش ــرعت و به ش به س
ــت، بلكه مردم مغرب نيز  كرديم. اين خرافه فقط متعلق به مصريان نيس

به اين موضوع باور دارند. 
ــاطير و باورهاى مردم  ــتاد دانشگاه مغرب در كتاب اس بول باسكون، اس
مغرب مى نويسد: يك استاد اروپايى كه در دانشگاه مغرب فلسفه درس 

مى داد، مقاله اى درباره قنديشه يا همان نداهه نوشت. 

كوكوى به؛ 
شام سبك براى گياه خوارها

عجايب باورنكردنى از موجودي
 به نام زن باتالق

خانه دارى
ــلوغى براى همه و به خصوص خانم هاى خانه است. زير و رو كردن  اسفند، ماه ش
مبلمان و وسايل خانه و تازه كردن رنگ و روى آن همتى بلند مى طلبد كه بوى عيد 
ــان مى كند. اين روزها كم كم دست به كار مى شويم و  و سال نو آن را براى ما آس
ــراغ يكى از  ــروع مى رويم س ــزل خود را صفا مى دهيم. براى ش فضا به فضاى من

شلوغ ترين فضاهاى داخلى خانه؛ دكوراسيون اتاق خواب!
 برنامه حمله به اتاق خواب را بچينيد!

ــكالت آن كجاست؟ كدام قسمت ها مشكلى  اتاق خواب تان را بررسى كنيد. مش
ــد، يك مكان آرام براى استراحت  ندارند؟ اتاق خواب بايد مثل يك خلوتگاه باش
ــد لباس تان در  ــد، اما كم و روياهاى زيبا در خواب. اگر فضا تميز به نظر مى رس
حال لبريز شدن است و كشوها به زور بسته مى شوند، بايد زمانى را به نظم دهى 
ــت، اما گرد و خاك  ــرف ديگر اگر كمدتان مرتب اس آن ها اختصاص دهيد. از ط
ــنهاد مى كنيم قبل از  ــت، بايد به گردگيرى بپردازيد. ما پيش در فضا پراكنده اس
دست به كار شدن برنامه كامل 7 روزه زير را بخوانيد و تصميم بگيريد بايد به كدام 

موارد بپردازيد.
روز اول: نظم دهى و تميز كردن كمد لباس

ــوها خارج كنيد. هر كاال را بررسى  كارهاى نظم دهى: همه چيز را از كمد و كش
ــتند يا دوست شان نداريد، در كيسه  كنيد. لباس هايى را كه ديگر اندازه تان نيس
ــايل فصلى را نيز جدا كنيد. لباس هايى را نيز  بگذاريد و اهدا كنيد. لباس ها و وس
كه نياز به شست و شو دارند، در كيسه اى جدا براى تحويل دادن به خشك شويى 
قرار دهيد. لباس هايى كه در كمد لباس آويخته مى شوند، بايد آن هايى باشند كه 

ــت داريد، لباس هايى كه اندازه تان، مناسب اين فصل و تميز و بدون آسيب  دوس
ــى نياز دارد، ممكن است يك روز كامل  هستند. اگر كمدتان به نظم دهى اساس

وقت شما را بگيرد.

برنامه ريزى خانه تكانى عيد 
در 7 روز (1)

رضا مثقالى - مارمولك
ــى از بازيگر  ــر تابناك ــان تصوي ــا مثقالى، چن ــر رض ــاى كاراكت ــه غريب ايف تجرب
ــب آن وجه  ــرد كه مخاط ــره اى بازنمايى ك ــينماى ايران بر پرده نق ــاخص س ش
ــان،  ــا، آپارتم ــون رعن ــارى چ ــاى درام در آث ــش ه ــراى نق ــه در اج قدرتمندان
ــارى نهاد و با  ــرخ را به كن ــرده و خاك س ــان قرمز، موج م ــه اى، روب آژانس شيش
ــتويى يكى از ماندگارترين كاراكترهاى  ــط پرس ــده توس ديالوگ هاى روان ادا ش
ــن  ــتويى در اي ــاند. پرس ــت رس ــه ثب ــود ب ــدارى خ ــه دي ــه 80 را در حافظ ده
ــاى دو كاراكتر  ــى در ايف ــذارى حس ــه گ ــى فاصل ــاز به خوب ــش آفرينى ممت نق
ــدى را رعايت مى كند؛  ــاج آقا احم ــابقه دار و ح رضا مثقالى به عنوان يك دزد س
ــش براى  ــت اگرچه از اين پوش ــاس روحاني ــى فرورفته در لب ــا مثقال به واقع رض
ــن جايگاهى،  ــه باالى معنوى چني ــرد، اما تقدس و وجه ــون بهره مى ب فرار از قان
ــده و  ــرايط جديد مانوس ش ــت كه به مرور با ش ــا تكان دهنده اس چنان براى رض
ــت در تمامى وجوه  ــى نداش ــدا با آن قرابت ــن كارى را كه در ابت ــى چني آداب اصل
ــتويى را  ــر فنى پرس ــه آنچه هن ــازد. البت ــلط مى س ــارى و گفتارى اش مس رفت
ــبكى رفتارى و گفتارى است كه براى مخاطب  در اين نقش به اثبات مى رساند س

جاذبه بااليى دارد.
ــراى  ــه در اج ــك شناس ــوان ي ــه عن ــان ب ــى بي ــت آواي ــم ن ــتويى از تنظي پرس
ــى در برخى  ــن رضا مثقال ــرار گرفت ــرد و گاه ق ــدى بهره مى ب نقش حاجى احم
موقعيت ها چنان حساب شده صورت مى گيرد كه گاه در اداى لفظ برمبناى شمايل 
ــى را بر قالب آوايى نقش مسلط مى كند و به واقع با  يك روحانى تناقضى چندحس
ــاى قاعده مند و اخالقى يك  نمايش خود حقيقى اش و تناقضاتى كه ميان رفتاره
روحانى وارسته با آداب رفتارى و گويشى رضا مثقالى وجود دارد صحنه هاى كمدى 
نابى را مى پروراند. اين نقش تنها موفق به دريافت جايزه ويژه هيات داوران در اين 

بخش شد و سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد جشنواره به بهرام رادان براى بازى در 
فيلم شمعى در باد اهدا شد.

محسن - چهارشنبه سورى
ــويق  ــنواره آماده تش ــم اختتاميه جش ــيارى از حاضران در مراس در حالى كه بس
ــان انجام  ــم از آن انتخاب هاى عجيب ش ــا داوران باز ه حميد فرخ نژاد بودند، ام
ــد و بدين  ــدا كردن ــام پدر اه ــتويى براى به ن ــز پرس ــيمرغ را به پروي ــد و س دادن
ــورى  ــنبه س ــت نقش ايفايى اش در چهارش ــژاد قربانى ماهي ــد فرخ ن گونه حمي

( مرد خائن ) شد.
رويا رويايى - كاغذ بى خط

ــه خاطر  ــه آرزوهايش را ب ــودارى را ك ــح و ت ــنگى و صري ــرد و س ــمايل زن س ش
ــه تهرانى  ــط و فقط هدي ــرده، فق ــركوب ك ــر س ــعادت خانوادگى و جبر همس س
ــدان آرام كه تمام  ــى نه چن ــازد. در يك زندگ ــت براى ناصر تقوايى بس مى توانس
ــدن  ــه روياى فيلم نامه نويس ش ــت ك روابط در پرده كنايه پيش مى رود، روياس
ــرود. آن بازى  ــر دنيا هم ب ــت به خاطرش تا آخ ــر مى پروراند و حاضر اس را در س
ــور خانه،  ــتكار براى رتق و فتق ام ــتاب و پش ــنگول و منگول، آن ش ــان ش درخش
ــام » گفتن  ــتادش، آن « س ــر و اس ــك با همس ــاى پرتنش و بانم ــوگ ه آن ديال
ــه يادماندنى  ــه آن ديالوگ گويى ب ــه كالس و البت ــالم در لحظه ورود ب به جاى س

ــابم. تو  ــى پزم و مى س ــورم و م ــن روزى ده دفعه دارم مى ش ــز: « م ــه آمي و طعن
مى تونى سه بار پشت هم بگى مى شورم و مى پزم و مى سابم؟

ــه و همه  ــابم. » هم ــزم و مى س ــى پ ــورم و م ــى ش ــه دارم م ــن روزى ده دفع  م
ــان ترين نقش هاى زن دو دهه اخير و  دست به دست هم داده اند تا يكى از درخش
يكى از بهترين نقش آفرينى هاى دوران بازيگرى هديه تهران رقم بخورد. يك نقش 
متفاوت براى يك بازيگر متفاوت كه البته اين بار با هميشه خودش تفاوت هايى دارد.

سرايدار تئاتر پارس - ستاره ها جلد 3
ــى را به يادگار گذاشت كه به  ــكيبايى در اواخر عمر خود نقش ــرو ش زنده ياد خس
ــض فروخورده،  ــاره مى كرد. صداى گرفته، بغ ــينما و تئاتر اش مظلوميت اهالى س
ــى و جاودانه  ــه يادماندن ــر ب ــن بازيگ ــه اي ــرت عميقى ك ــار و حس ــدوه ب نگاه ان
ــان در اجراهاى آن دوره  ــرايدار تئاتر پارس ارائه داد فصلى درخش از شخصيت س

جشنواره بود كه به دليل نبودن در سوداى سيمرغ از جايزه محروم شد.
يوسف - مهمان مامان

ــى كار مى كرد.  ــا داريوش مهرجوي ــا پيروزفر ب ــتين بارى نبود كه پارس اين نخس
ــت.  ــاه در فيلم پرى داش ــورى كوت ــر مانده حض ــه خاط ــى كه كمتر ب او در نقش
ــى كه  ــرد. باز هم در نقش ــاد را ايفا مى ك ــه نقش معت ــتين بارى هم نبود ك نخس
ــازى در اين نقش  ــعود كيميايى هم ب ــده در « اعتراض » مس ــى مان كمتر ياد كس

ــهرى براى  ــده باالى ش ــق طرد ش ــود. اما اين معتاد آواره كله ش را تجربه كرده ب
ــد. پيروزفر هرگز  ــه دارد رو كن ــه در چنت ــد آورد تا هر چ ــى يگانه پدي او موقعيت
ــد.  ــيرين روى پرده ظاهر نش ــرم و جذاب و ش ــش ،چنين گ ــد از اين نق قبل و بع

اما اين درخشش او را خيلى ساده ناديده گرفتند.
ــن دو  ــد. اي ــرده ان ــا ك ــا غوغ ــان واقع ــان مام ــو در مهم ــرين مقانل  زوج او نس
ــن  ــرد و خش ــاخته اند كه ظاهرى س ــه رمانتيك عميق س ــم يك رابط در كنار ه

دارد. 
در پس اين روابط اما طنز و مهربانى موج مى زند. پيروزفر چه در لحظات رمانتيك- 
ــد- و چه در لحظات اكتيور و فانتزى- مثل  مثل جايى كه براى مهمانى تيپ مى زن
ــيار درست و حساب شده  جايى كه در بيمارستان خودش را به  ديوانگى زده- بس
بازى مى كند. چيزى كه در اين نقش آفرينى پيروزفر زياد است و در ساير نقش هاى 

كارنامه اش كم « حس » است.
فواد - روز سوم

ــاى برونگرا،  ــن ه ــتقرار رى اكش ــى از اس ــتيزگى و طغيان ناش مى بندد و اين س
ــلط  ــرى اش مس ــى و هن ــر روح اجراي ــتى را ب ــر و آنارشيس ــره اى عصيانگ پرت
ــى طاليى جهت  ــر عراقى، فرصت ــوان يك افس ــواد به عن ــت؛ اما نقش ف كرده اس
ــك كاراكتر  ــيدن به ي ــون و روح بخش ــور و حرارت غلوگ ــن از آن ش فاصله گرفت
ــق وفادار  ــمايل يك عاش ــازى ش ــى نمايانگرس ــرده در دوراه ــر ك دووجهى گي
ــاوز عراقى  ــر متج ــك افس ــاالت ي ــى ح ــان بخش ــه و ج ــه اى قهرمانان در نماي
ــز از اين فرصت  ــداد ني ــد و حامد به ــمار مى آي ــه به ش ــمايلى ضدقهرمانان در ش
ــه  ــى نامهربانان ــر نگاه ــه داوران فج ــرده و اگرچ ــره را ب ــن به ــتثنايى بهتري اس
ــن يازدهم دنياى تصوير،  ــتند، اما جايزه تنديس حافظ جش به هنرنمايى اش داش

تاييدى بر شايستگى هاى او است.

نقش هايى كه سينماى ايران قدر آنها را ندانست (4) 
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