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آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

دنیا می تواند از تجربیات 
ایران برای مبارزه 

با تروریسم  استفاده کند
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 شــهرداري اصفهان در نظر دارد براي نخستين بار 
با اجراي»اســتراتژي بازاریابي اصفهــان« از طریق 

شناساندن فرصت های موجود، برنامه ریزي...

مدیركل ثبت احوال استان اصفهان اعالم كرد: در 11 
ماهه امسال، 33 هزار و 816 واقعه ازدواج و 78 هزار 

و 783 والدت در دفاتر ثبت احوال استان اصفهان...

فضای ورزش المپيکی نيست، اما تقصيرها را به گردن 
رسانه ها نيندازیم، زمان كم است و روزها همانند برق 

و باد می گذرند، انگار همه در خوابند...

بازاریابي شهري درخشش 
شهر را به همراه دارد

33هزار و 816 ازدواج
 در اصفهان به ثبت رسید

انگار همه خوابند، 
غیر از المپیکی ها

مدیرعامل مجمع میراث فرهنگی استان:

تأسیس نخستین 
مدرسه هتلداری ایران 

در اصفهـان

به بهانه پنجمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات در اصفهان؛

مارا تن نیکوکاری با     226 فیلم  ، 
روی  پرد ه  نقره ای   رفت
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كاهش تقاضای چيــن درحالی وضعيت بــازار نفت را 
شــکننده تر كرده كه ایران با كشــف یک بازار جدید، 
 به دنبــال واكسيناســيون نفــت خــود از گزند آفت  
»نفت مازاد بازار و ســقوط شــدید قيمت ها« است.  با 
گذشت بيش از یک ماه از لغو رسمی تحریم های نفتی، 
حجم صادرات طالی سياه ایران به بيش از یک ميليون 
و ۴۵۰ هزار بشکه رســيده است كه با احتساب صادرات 
روزانه 3۰۰ هزار بشکه ميعانات گازی، مجموع صادرات 
نفت و ميعانات گازی كشور به حدود یک ميليون و 7۵۰ 
هزار بشکه در روز می رسد.  از سوی دیگر براساس اعالم 

مسئوالن شركت ملی نفت ایران تا پایان ...
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اگر چـــه بيش از 9 ماه از تصميم دولت برای حذف 
سهميه بندی سوخـــت و حدود ۴ ماه از آزادسازی 
نرخ بنزین می گــذرد، امـا هنوز معلوم نيست سامانه 

كارت هــای هوشمند سوخت، پایش ...

مدیرعامل ســازمان ميادین و ســاماندهی مشاغل 
شهری شــهرداری اصفهان گفت: در بازار گل و گياه 

شهرداری اصفهان از مشاغل خانگی حمایت ...

بالتکلیفی کارت سوخت 
در آستانه سال نو

ایران بازار جدید نفت
 را کشف کرد

مشاغل خانگی حمایت 
می شوند
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رییس مجلس شورای اسالمی گفت: اکنون بحران های منطقه ای در وضعیتی قرار 
دارد که اگر برای حل آن به یک مکانیزم واحد دست پیدا نکنیم، شرایط حادتری 

را شاهد خواهیم بود.
علی الریجانی در دیدار با الزار کومانس��کو وزیر امور خارجه رومانی با اش��اره به 
توافقات هسته ای صورت گرفته میان ایران و 1+5 تصریح کرد: مدتی است که از 
امضای توافق نامه هسته ای می گذرد و در این مدت ایران به تمام تعهدات خود 
عمل کرده است، اما متاسفانه هنوز از طرف مقابل این تعهدات به طور کامل اجرایی 
نشده است. رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به ادامه روند تحریم در مبادالت 
بانکی، اظهار داشت: پیش زمینه انجام مراودات اقتصادی و تجاری میان ایران و 
کشورهای دیگر، تس��هیل در مبادالت و امور بانکی است که این امر هنوز در حد 

مطلوب صورت نگرفته و امیدوارم که این مشکل هر چه سریع تر برطرف شود.
الریجانی با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش رو در رومانی گفت: با توجه به اینکه به 
زودی پارلمان های جدید هر دو کشور آغاز به کار می کنند، امیدوارم که بتوانند 

سطح روابط پارلمانی را برای مدت زمان طوالنی تری افزایش دهند.
در این دیدار الزار کومانسکو وزیر خارجه رومانی گفت: هدف از سفر من به ایران 
این است که پیام های دوستی رییس جمهور، نخس��ت وزیر و مسئوالن کشور 
رومانی را به ش��ما ابالغ کنم و امیدوارم که بتوانم با تصویب قطع نامه هسته ای 
دور جدیدی از روابط را آغاز کنیم. وی اظهار داشت: همچنین تمایل دارم که ابراز 
عالقه مندی اتحادیه اروپا را برای همکاری های بیشتر با ایران ابراز کرده و به این 
نکته اشاره داشته باشم که برای اتحادیه اروپا، جمهوری اسالمی ایران یک شریک 

مهم نه تنها در سطح مسایل بین المللی، بلکه در حل مسایل منطقه ای است.
وزیر امور خارجه رومانی با اش��اره به همراهی 50 عضو فع��ال اقتصاد رومانی در 
سفر به ایران، تصریح کرد: برای مسئوالن کشور رومانی، گسترش همکاری های 
اقتصادی با شما بسیار حائز اهمیت است. وی در ادامه توسعه روابط پارلمانی را یکی 
از راه های افزایش سطح روابط میان دو کشور برشمرد و افزود: با تشکیل مجالس 

جدید دو کشور امیدوارم بتوانیم به این مقصد برسیم.
الزار کومانسکو خاطرنشان کرد: درخصوص مسایل بین المللی ما باید بتوانیم به 
صورت مرتب رایزنی هایمان را انجام دهیم تا به یک ثبات و امنیت در منطقه دست 
پیدا کنیم و من مطمئنم که اتحادیه اروپا از این گفت وگوها حمایت خواهد کرد.

رییس مجلس شورای اسالمی:

بحران امنیتی منطقه با مکانیزم واحد 
قابل حل است

رییس مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام گف��ت: دنیا 
می تواند از تجربی��ات ایران برای مبارزه با ت��روریس��م 

استفاده کند.
  آی��ت اهلل اکب��ر هاش��می رفس��نجانی در دی��دار ب��ا 
الزار کومانس��کو وزیر ام��ور خارجه رومانی ب��ا تأکید بر 
ظرفیت باالی دو کشور برای همکاری های همه جانبه، 
اظهارداشت: سوابق 100 س��اله همکاری ها و همچنین 
اراده مسئوالن آن کش��ور، ایجاب می کند که جمهوری 

اسالمی ایران نیز به تقویت این همکاری ها بکوشد.
وی با ی��ادآوری موقعی��ت جغرافیای�ی رومان�ی و ایران 
که خطرهای ت��روریس��تی کش��ورهای غربی ای�ران و 
مناطق ش��رقی اروپا را تهدید می کند، گفت: عواملی که 
این روزها در این منطقه دس��ت به اقدامات خرابکارانه و 
جنایات بش��ری می زنند، می توانن��د همه دنیا را آلوده 
کنند که باید ب��رای جلوگیری از آن ی���ک برنامه همه 

جانبه ریخت.
ریی��س مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام ب��ا ارایه 
تحلیلی از ش��رایط ایران در نخستین س��ال های پس از 
 پیروزی انقالب که تروریس��ت ها با ه��دف تجزیه ایران،

 ش��ورش های کور و همچنین ح��ذف نیروهای مؤثر در 

نظامی نوپا، امنیت کش��ور را مختل ک��رده بودند، افزود: 
انقالب اس��المی با تکیه بر مردم، به ویژه جوانان پرشور، 
خیلی زود بر همه آن اقدامات فائ��ق آمد و امروزه تجربه 
بسیار ارزشمندی دارد که می تواند در کم کردن خطر این 
گروه ها از جوامع انسانی مؤثر باشد و دنیا می تواند از این 

تجربیات استفاده کند. 
 آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی امنیت مثال زدنی ایران
 را که در کانون کش��ورهای گرفتار تروریس��م و نا امنی

 ق��رار دارد، معلول تجربیات ارزش��مند س��ال های اول 
 و همچنی��ن وف��اداری مردم ب��ه نظام دانس��ت و گفت:

 یکی از شگردهای گروه های تروریستی، جذب جوانان 
ناراضی از کش��ورهای مختلف دنیاس��ت ک��ه هر کدام 
 از اینه��ا در برگش��ت از مناطق��ی چون س��وریه، عراق، 
لیبی، افغانستان و دیگر کشورهای بحران زده، می توانند 
 عامل س��رایت تفکرات افراطی باش��ند، ک��ه البته یکی

 از راه ه��ای پیش��گیری از چنی��ن اندیش��ه ه��ای 
 خطرن��اک، ایج��اد اش��تغال و رون��ق اقتص��ادی 

کشورهاست.
وی با بیان این مطلب که »ش��ریان اقتص��ادی جهان از 
طریق خطوط لوله نف��ت و گاز جریان دارد«، تاکید کرد: 

اگر جلوی تروریس��ت ها گرفته نشود، دیر یا زود مسایل 
اقتصادی، صنعتی و تجاری جهان را نیز محدود و چه بسا 

مختل می کنند.
آی�ت اهلل هاشم�ی رفسنج�ان�ی، ب�ا تأکید بر این جمله 
که »بس��یاری از مس��ای�ل در منطقه باید حل ش��ود، تا 
جامعه بین الملل دچ�ار بحران های سیاس��ی و امنیتی 
نش��ود«، به اوضاع فلس��طی�ن و شرایط بس��یار سخت 
حدود 8 میلیون آواره اشاره کرد و اظهارداشت: این مردم 
مظلوم، در بدترین ش��رایط، زندگی می کنند که جامعه 
 جهانی باید برای رفع این ظلم آش��کار، چاره اندیش��ی و

 آینده نگری کند.
وی ادامه داد: غرب با تحمیل کردن صهیونیس��ت ها بر 
منطقه اس��المی ، آن هم از طریق ترور، ارعاب و تهدید، 
بداند که اگ��ر این مصیبت را عالج نکن��د، خطر تالفی را 

نمی توان نادیده گرفت.
ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، اعتماد همه 
کشورها به همدیگر را شرط اول برنامه ریزی درست برای 
مبارزه با تروریست ها دانست و گفت: همه کشورها باید 
شرایط و مصالح جامعه بین الملل را در نظر بگیرند، چون 
آتشی که از طریق تروریست ها روش��ن می شود، دیر یا 

زود دامان تمام کشورها را خواهد گرفت.
 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی خطاب به وزیر امور خارجه 
رومانی تصریح کرد: مس��افرت جناب عال��ی در فرصت 
مناس��بی انجام می ش��ود که باید زمینه های همکاری 
 واقع��ی دو کش��ور فراه��م و ب��ه مس��ئوالن مربوطه در 

بخش های مختلف یادآوری و تأکید شود.
رومانی همواره حامی روابط ایران با اروپاست 

الزار کومانس��کو وزیر خارجه رومانی نیز در این دیدار، با 
تبریک موفقیت آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی به خاطر 
پیروزی در انتخاب��ات مجلس خب��رگان رهبری گفت: 
خرس��ندم که این تبریک را همراه ب��ا تبریک تصویب و 
 اجرای برجام و تبری��ک موفقیت های ای��ران در جامعه 
بین الملل ع��رض می کنم که هر س��ه مورد، نش��ان از 

هوشیاری مردم ایران دارد.
وی با بیان این جمله که »حضور من در ایران برای انتقال 
اراده رییس جمهوری، نخست وزیر و مردم کشور رومانی 
در جهت از سرگیری روابط اس��ت«، یادآور شد: رومانی 
آمادگی دارد، تا براساس ظرفیت های فراوان اقتصادی، 
کشاورزی، آموزشی و مسایل منطقه ای که مورد عالقه 
طرفین اس��ت، روابطش را با ایران در عالی ترین س��طح 

ممکن گسترش دهد.
الزار کومانس��کو، وزی��ر خارجه رومان��ی، همراهی یک 
هیئت ب��زرگ از تجار، صنعت گران و فع��االن اقتصادی 
 را نش��انه عالقه رومان��ی به گس��ترش رواب��ط در همه 
زمینه ها، دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: دولت رومانی به 
مس��ئوالن آموزش عالی تأکید کرده که دانش��گاه های 
 دو کشور کرس��ی های مش��ترک برای تبادل دانشجو و 

دانش های نوین داشته باشد.
وزیر خارجه رومان�ی ب�ا ارای�ه گ�زارش��ی از برنامه های 
دی��دار خویش با دکتر حس��ن روحان��ی و دکتر ظریف، 
افزود: تواف��ق کردیم کریدور مش��ترک راه آهن از ایران 
به آذربایجان و س��پس رومانی و سراس��ر اروپا داش��ته 
باش��یم که قطعا این کریدور برای تقویت روابط تجاری 
 دو کش��ور و حتی روابط تج��اری ایران با اروپ��ا تأثیرات 

فراوانی دارد.
 کومانس��کو در بخش دیگری از س��خنان خود با تأکید 
 ب��ر نقش ای��ران برای ک��م کردن مس��ایل و مش��کالت 
منطقه ای و بین المللی، گفت: با توج��ه به بحران هایی 
که این روزها بخش��ی از دنی��ا را فرا گرفت��ه، همکاری با 
کش��ورهایی چون ایران که نقش��ی کلیدی برای مبارزه 
با تروریس��م، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انس��ان دارند، 
ضروری است، مخصوصا وقتی می بینیم ایران تجربیات 

گرانقدری در همه این مسایل دارد.
وی خطاب به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: به 
جناب عالی اطمینان می دهم که رومانی همواره حامی 
روابط ایران با اروپاست و در همه زمینه ها به ویژه مبارزه 
با تروریسم و توس��عه علم و دانش، عالقه مند به تقویت 

تعامالت با جمهوری اسالمی ایران است.

خبر

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

دنیا می تواند از تجربیات ایران برای مبارزه با تروریسم  استفاده کند

خبر 

محمد جواد ظری��ف، وزیر ام��ور خارجه، با تش��کر از مردم به خاط��ر حضور با 
شکوهشان در انتخابات هفت اسفند گفت: حضور مردم در این انتخابات پرمعنی 
بود و ما می توانیم با قدرت و صالبت با اجرای برجام در جهت توس��عه اقتصادی 

کشور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در مراس��م تقدیر از خبرنگاران سیاست خارجی 
و انرژی هس��ته ای در وزارت خارجه در بخش��ی دیگر از صحبت ه��ای خود با 
بیان اینک��ه نباید دنبال خرده گرفتن از یکدیگر باش��یم بلک��ه همه باید کمک 
کنیم تا از فضای ب��ه وجود آم��ده از اجرای برجام جهت پیش��رفت و توس��عه 
اقتصادی کشور اس��تفاده کنیم به فرارسیدن سال نو اش��اره کرد و گفت:  مردم 
با حضور باش��کوه خود در انتخابات هفت اس��فند زمینه س��از این ش��دند که 
با ش��ور و نشاط وارد س��ال جدید ش��ویم . من اکنون خوش��حال هستم که هر 
روزنامه ای را در داخل کش��ور م��ی خوانم از انتخابات اع��الم پیروزی می کنند 
و خوشحال هس��تند . امروز همه جناح های کشور خوش��حال هستند. رییس 
دستگاه دیپلماس��ی کش��ور در بخش دیگری از س��خنان خود اظهار کرد: من 
الزم می دانم از زحمات همه خبرنگاران که در دو س��ال و نیم گذش��ته همراه 
ما بودند تش��کر و قدردانی کنم . وی با خنده ادامه داد: آقایان همه مش��کالتی 
را که پیش می آید را س��رگرفتاری من خ��راب می کنند و در واق��ع همه آن به 
خاطر گرفتاری من نبود که این مراس��م با تاخیر برگزار شد. واقعیت قضیه این 
 است که ما می خواس��تیم روند آغاز ش��ده در بحث مذاکرات به پایان برسد و از 
عزاداری های ماه های محرم و صفر عبور کنی��م و بعد از آن نیز تصمیم گرفتیم 

صبر کنیم تا برجام اجرایی شود سپس این مراسم برگزار شود.
ظریف در ادامه س��خنان خود در این رابطه ادامه داد: ق��رار بود در 12 بهمن در 
خدمت شما باشیم که میسر نشد و این جلسه با یک ماه تاخیر برگزار شد و اکنون 
این سعادت برای بنده فراهم شده که امروز در خدمت دوستانی باشیم که در طول 
مدت اخیر ما را در جریان مذاکرات و مسایل سیاس��ی خارجی کشور همراهی 
کردند چه در سفرها و چه در تهران. می خواهم از تک تک شما چه منتقدین و 
چه غیر منتقدین به خاطر همراهی تان در سی ماه گذشته تشکر و قدردانی کنم .

ظریف با بیان اینکه بدون حضور رسانه های فعال، جدی و دقیق در جهان کنونی 
امکان پیشبرد اهداف سیاست خارجی وجود ندارد اظهار کرد: اگر این رکن مهم 
مردم ساالری به درس��تی عمل نکند مردم نمی توانند به خوبی از واقعیت های 
جامعه به خصوص موضوعاتی که در عرصه سیاست خارجی مطرح است آگاهی 

پیدا کنند.

ظریف: 
حضور مردم در انتخابات پرمعنی بود

مجید تخت روانچ��ی معاون اروپ��ا و آمریکای وزارت 
خارج��ه ایران، در س��فر به اس��لواکی با »میروس��الو 
الیچاک« معاون نخس��ت وزی��ر و وزیرخارج��ه و نیز 
»ایگور اسلوبودنیک« قائم مقام وزیر خارجه اسلواکی 
دیدار و در زمینه روابط دوجانبه و مسایل منطقه ای و 

بین المللی گفت و گو کرد.
وزیرخارجه اس��لواکی در این دیدار ضمن استقبال از 
لغو تحریم ها علیه ایران، عالقه مندی کش��ورش را به 
گسترش همکاری ها با ایران در تمام زمینه ها ابراز کرد 

و نتیجه مذاکرات را پیروزی دیپلماسی خواند.
وی با ابراز خشنودی از س��فر شهریورماه سال گذشته 
خود به تهران، مذاکراتش با مقامات ایرانی را بس��یار 
دوس��تانه و مفید ارزیابی و اعالم کرد که س��فر »پیتر 
کاژیمیر« معاون نخس��ت وزیر و وزیر دارایی اسلواکی 
به ایران در روزهای پایانی دی ماه امس��ال نیز بس��یار 

موفقیت آمیز بود.
میروس��الو الیچاک گفت: برای پیگیری توافقات این 
سفر قرار اس��ت هفته آینده وزیر اقتصاد اسلواکی در 
راس یک هیئت اقتصادی متشکل از نمایندگان بانکی، 

تجاری و صنایع اسلواکی به ایران سفر کند. 
الیچاک همچنین از س��فر معاون اول رییس جمهور 

و وزیر خارجه کش��ورمان به اس��لواکی در سال جاری 
میالدی و در دوره ریاست این کشور بر اتحادیه اروپا در 

نیمه دوم سال 2016، استقبال کرد.
در دی��دار معاون��ان وزی��ران خارج��ه دو کش��ور نیز 
رواب��ط دوجانب��ه و برنامه تب��ادل هیئت ه��ای عالی 
رتبه سیاس��ی و تجاری میان دوکش��ور مورد بررسی 
 قرار گرف��ت و بر توس��عه همکاری ه��ای دوجانبه در 
زمینه های مختلف سیاس��ی، اقتص��ادی و فرهنگی 
 تاکید ش��د. همچنین در این دیدار، پیرامون برگزاری 
گفت و گوهای سیاس��ی دوره ای و منظم در س��طح 
معاونان وزیران خارجه و نیز احیای کمیسیون مشترک 

اقتصادی میان دو کشور گفت و گو شد.

 حجت االسالم س��یدمحمود علوی وزیر اطالعات در پیامی با 
قدردانی از حضور پرش��ور مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه 
تاکید کرد: همدلی و همکاری همه اقشار و مسئوالن کشور در 
پرتو عنایت حق تعالی یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در کسب 

این پیروزی بزرگ به شمار می رود.
در بخشی از پیام آمده اس��ت: به لطف خداوند کریم، دهمین 
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری با شور و نشاط باور نکردنی و در فضایی امن 
توس��ط ملت فهیم ایران اسالمی برگزارش��د، جا دارد جبهه 
سپاس به پیش��گاه حضرت احدیت و خدای رحمان و رحیم 
 بس��اییم که بار دیگر ما را مرهون بخش��ش الی��زال خویش 
ق��رار داد.وی از همه اقش��ار، گروه ها،  جریان های سیاس��ی 
و نخبگان کش��ور و مردم ش��ریف ایران اس��المی ب��ه خاطر 
خلق حماس��ه ای دیگ��ر و حض��ور با نش��اط ش��ان در پای 
 صندوق ه��ای رأی ک��ه ب��ه تعبی��ر رهب��ر معظ��م انقالب

)مدظله العال��ی( بار دیگر مردم س��االری دین��ی را بر چهره 
درخش��ان و پراقتدار خود به جهانیان نشان دادند، صمیمانه 

سپاسگزارم.
وزیر اطالعات در این پیام خاطرنش��ان کرد: قطعا، همدلی و 
همکاری همه اقشار و مسئوالن محترم کشور در پرتو عنایت 
حق تعالی، یک��ی از مهم تری��ن عوامل مؤثر در کس��ب این 

پیروزی بزرگ به شمار می رود که حاصل آن در فضایی امن و 
پرنشاط و به دور از التهاب که دستگاه های اطالعاتی و وزارت 
اطالعات فراهم کردند به بار نشست و موجبات خرسندی ملت 
بزرگ ایران، رهبری بزرگوار و دوستداران انقالب اسالمی در 
سراسر جهان را فراهم کرد.علوی تاکید کرد امید است مردم 
 عزیز ایران اسالمی و مسئوالن کش��ور، همواره در پاسداشت 
ف��داکاری ه��ا و ایثارگ��ری ه��ای ش��هدا و امام ش��هدا)ره( 
اس��المی انق��الب  ب��زرگ  دس��تاوردهای  حف��ظ   و 

 )از جمله مردم ساالری دینی( زیر س��ایه پرمهر والیت فقیه 
موفق باشند.انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و  
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اس��فندماه  در 

سراسر کشور با مشارکت 62 درصدی مردم برگزار شد.

رییس جمه��وری آلودگی ه��وا و مخاطرات 
ناشی از آن را جزو مس��ایل مهم و مورد توجه 
دولت دانس��ت و تاکید کرد: جان و س��المت 

مردم برای دولت در اولویت نخست قرار دارد. 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
جلسه هیئت دولت با تشکر از اقدامات انجام 

شده در زمینه مسایل زیست محیطی و تالش 
برای رف��ع آلودگی هوا، اظهارداش��ت: مبارزه 
با آلودگی هوا و مخاطرات آن، از روز نخس��ت 
در دس��تور کار این دولت قرار گرفته اس��ت و 
امیدوارم با اقدامات پیشگیرانه و اهتمام جدی 
 همه دس��تگاه های اجرایی متناسب با منشأ 
آلودگی ه��ا به گون��ه ای اقدام ش��ود که آثار 
آن ب��رای مردم ملم��وس باش��د. وی تصریح 
 کرد: الزم است همه دس��تگاه های اجرایی با 
اطالع رس��انی بیش��تر و با تقویت و استمرار 
فعالیت های خود، در رفع این مشکل مشارکت 

جدی داشته باشند.
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی و 
سازمان حفاظت محیط زیست، در این جلسه 
که به ریاس��ت رییس جمهوری برگزار ش��د، 
گزارشی را از پدیده آلودگی هوا در شهرهای 
اهواز، آبادان، خرمشهر، هندیجان، سوسنگرد 
و ماهشهر و بروز مشکالت تنفسی برای مردم، 
ارایه کرد. در ای��ن گزارش، از تأثیر پوش��ش 
گیاه��ی بومی، گ��روه گیاهان و اس��پورهای 
قارچی در رطوبت ناش��ی از ب��اران به عنوان 
یکی از منش��أهای آلودگی و تش��دیدکننده 

مش��کل تنفس��ی برای س��اکنان این شهرها 
یاد ش��ده اس��ت . همچنین در این گزارش بر 
 حذف بنزین پتروشیمی، نصب سیستم پایش

 لحظه ای و کنترل مستمر وضعیت آالیندگی، 
تکمیل طرح های جمع آوری گازهای همراه 
نفت که منجر به ممانعت از سوزاندن حداقل 
6 میلیون فوت مکع��ب گاز ترش همراه نفت 
خواهد شد، توزیع سوخت استاندارد گازوییل 
و بنزی��ن ی��ورو 4، نصب 15 دس��تگاه جدید 
سنجش آلودگی هوا و اتخاذ تدابیر الزم برای 
هرس به موقع و درس��ت پوش��ش گیاهی به 
عنوان اقدامات اجرایی دستگاه ها برای بهبود 

وضعیت آلودگی مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه جلس��ه با تصویب دولت مدت اعتبار 
کارت های ملی تا پایان س��ال 1396 تمدید 
ش��د. هیئت دولت ب��ا توجه به م��دت اندک 
باقیمانده از زم��ان اعتبار اولی��ن کارت های 
شناس��ایی ملی )تا پایان س��ال 1394( و نیز 
لزوم اختصاص زمان بیشتر برای صدور کارت 
هوشمند ملی برای آحاد جامعه و جایگزینی 
آن با کارت شناسایی ملی این تصمیم را اتخاذ 
کرد. هیئت وزیران همچنین با افزایش سرمایه 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از مبلغ 
43 هزار و 400 میلیارد ریال به مبلغ 48 هزار 
و400 میلیارد ریال از محل اندوخته احتیاطی 
موافقت ک��رد. تصویب پیش��نهاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در خص��وص اصالح آیین 
نامه اجرایی یک��ی از مواد قان��ون رفع موانع 
تولید موضوع نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، 
بازپرداخت سود و تضمین آن توسط دولت و 
شرکت های دولتی ذی ربط، از دیگر مصوبات 

جلسه هیئت وزیران بود.
در این جلس��ه همچنین گزارش کمیس��یون 
اقتصاد درخصوص »الیحه س��اماندهی سهام 
عدالت موضوع اصالح م��وادی از قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل )44( قانون اساسی« از 
سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه 
به گذشت هش��ت س��ال از اجرای طرح سهام 
عدالت و قرار گرفت��ن در نقطه عطف این طرح 
یعنی آزادسازی سهام، پیش نویس الیحه یاد 
شده را به هیئت وزیران ارایه داده است. هیئت 
دولت پس از بحث و بررس��ی کلیات موضوع، 
ادامه بررسی آن را به جلسه آینده موکول کرد.

وزیرخارجه اسلواکی از
لغو تحریم های ایران استقبال کرد

تقدیر وزیر اطالعات از حضور پرشور
مردم ایران در انتخابات هفتم اسفند

رییس جمهوری در جلسه هیئت وزیران:

 آلودگی هوا و مخاطرات ناشی از آن جزو مسایل 
مهم و مورد توجه دولت است



خبر 
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معاون فنی و عملیاتی کانون بازنشس��تگان فوالد استان تهران با تاکید بر 
اینکه صندوق بازنشستگی فوالد، آینده سیاهی پیش رو دارد، گفت: در حال 
حاضر بازنشستگان فوالدی کشور سه ماه حقوق خود، معادل 600 میلیارد 

تومان را از این صندوق فوالد طلبکار هستند. 
ابراهیم دستمزد، با تاکید بر اینکه صندوق بازنشستگی فوالد کشور آینده 
سیاهی پیش رو دارند، اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی با تصویب ماده 
59 موجب انتقال صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون شد و براساس 
این مصوبه در قانون بودجه سال 91 و 92 وزارت صنعت مکلف شد کسری 

صندوق را به صورت کامل پرداخت کند.
وی با بیان اینکه با انتقال صندوق فوالد به وزارت تعاون 12/5 هزار میلیارد 
تومان سهام جابه جا شد، افزود: متاس��فانه در این جابه جایی چهار سهام 
معدن گل گهر، چادرملو، مس کرمان و فوالد خوزستان بابت رد دیون دولت 
به سازمان تامین اجتماعی منتقل ش��د. در حالی که قرار بود سهام آنها به 
صندوق بازنشستگی فوالد منتقل شود و در این شرایط سهام چند شرکت 
ورشکسته به صندوق داده شد. دس��تمزد بیان کرد: از 12/5 هزارمیلیارد 
تومان سهام انتقالی به صندوق، هزار میلیارد تومان پرداخت نشده و وزارت 
تعاون برای پرداخت حقوق بازنشستگان از دولت هزینه ای در قالب تنخواه 
دریافت کرد که دولت 700 میلیارد توم��ان آن را پرداخت و هنوز بقیه را 
پرداخت نکرده اس��ت. وی بیان کرد: در حال حاضر دولت خواستار تسویه 
تنخواه از صندوق بازنشس��تگی فوالد و وزارت تعاون شده است. دستمزد 
گفت: در این شرایط صندوق بازنشستگی فوالد و وزارت تعاون باید نامه ای 
خطاب به خزانه داری یا نوبخت یا وزیر اقتصاد نوشته و عنوان کنند رقمی 
که پیش از این دولت پرداخت کرده تنخواه نبوده بلکه بابت طلب صندوق 
بازنشستگی فوالد بوده است. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 85 هزار 
نفر از بازنشستگان صندوق فوالد از دولت طلبکار هستند،گفت: وضعیت 
صندوق فوالد کشور روز به روز در حال بدتر شدن است تا جایی که اکنون 
بازنشستگان س��ه ماه حقوق خود معادل 600 میلیارد تومان را از صندوق 
طلبکارند.به گفته معاون فنی و عملیاتی کانون بازنشستگان فوالد، عالوه 
بر این بازنشستگان صندوق فوالد از سال 70 تاکنون مطالباتی معادل یک 
هزار و 500 میلیارد تومان بابت گروه، سختی کار و حق مدیریت از صندوق 

دارند که هنوز بابت پرداخت آنها اقدامی صورت نگرفته است.

معاون فنی و عملیاتی کانون بازنشستگان فوالد تهران؛

حقوق معوقه سه ماهه بازنشستگان 
فوالد 600 میلیارد تومان است
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کاهش تقاضای چی��ن درحال��ی وضعیت ب��ازار نفت را 
شکننده تر کرده که ایران با کشف یک بازار جدید، به دنبال 
واکسیناس��یون نفت خود از گزند آفت  »نفت مازاد بازار و 

سقوط شدید قیمت ها« است.
 با گذشت بیش از یک ماه از لغو رسمی تحریم های نفتی، 
حجم صادرات طالی س��یاه ایران به بیش از یک میلیون 
و ۴50 هزار بشکه رسیده اس��ت که با احتساب صادرات 
روزانه ۳00 هزار بش��که میعانات گازی، مجموع صادرات 
نفت و میعانات گازی کشور به حدود یک میلیون و 750 

هزار بشکه در روز می رسد.
 از سوی دیگر براس��اس اعالم مسئوالن شرکت ملی نفت 
ایران تا پایان اسفند ماه سال جاری حجم صادرات روزانه 
نفت کش��ور به بیش از یک میلیون و 550 هزار بشکه در 

روز افزایش می یابد.
 سیدمحس��ن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی 
نفت اخی��را در گفت وگویی ب��ا اعالم اینک��ه پیش بینی 
می ش��ود در ماه م��ارچ 2016 میالدی )اس��فند 1۳9۴( 
حجم ص��ادرات نفت ایران به یک میلی��ون و 550 تا یک 
 میلیون و 560 هزار بشکه در روز افزایش یابد، گفته است:

 مهم تری��ن افزایش تولید و ص��ادرات نفت ای��ران روانه 
کشورهای اروپایی خواهد شد.

 در ش��رایط فعلی پیش��ی گرفتن عرضه از تقاضا به ویژه 
 با شکننده ش��دن اقتصاد چین و کاهش تقاضای یکی از 
بزرگ ترین مصرف کنندگان جهان به مهم ترین پاش��نه 
آش��یل ایران برای افزایش صادرات نفت در دوران پس��ا 

تحریم تبدیل شده است.
 به عبارت دیگر، در حالی تا چند س��ال گذش��ته چین به 
بهشت تولید و صادرکنندگان نفت جهان تبدیل شده بود 
و تمامی کش��ورها از خاورمیانه تا آمریکای جنوبی حتی 
بخشی از نفت های بدون مشتری خود را روانه این کشور 
آس��یایی می کردند که این روزها تقاضا برای خرید نفت 

بیشتر توسط چینی ها به شدت کاهش یافته است.
 بر اس��اس گزارش امور اپ��ک و ارتباط ب��ا مجامع انرژی 
 ایران، چهار ش��رک�ت CNPC، س��اینوپک، س��ینوک و 
»Yanchang Shaanxi« چی��ن اع��الم کرده اند که به 
دلیل رکود اقتصادی حاکم بر این کشور تولید نفت خود 
را برای س��ال 2016 میالدی افزای��ش نمی دهند و حتی 
برآوردها نشان می دهد که رشد تقاضای نفت در بازار چین 
به جای 5 درصد در س��ال جاری تنها حدود 2/۴ درصد و 

معادل 270 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.
این در حالی اس��ت که در طول چند س��ال گذشته رشد 
تقاضا برای خرید نفت توس��ط چین س��االنه بین ۴50 تا 

500 هزار بش��که در روز بوده که کاه��ش تقاضا همراه با 
وجود 2 تا 2/5 میلیون بش��که نفت م��ازاد در بازار، تولید 
و صادرکنندگان طالی س��یاه به ویژه کش��ورهای نفتی 

خاورمیانه را با چالش های متعددی روبه رو کرده است.
 در همی��ن ح��ال، مقام��ات وزارت نفت ای��ران همچون 
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت چند 
روز پس از لغو رس��می تحریم ها و اجرای برجام در جمع 
خبرنگاران تاکید کرده بود: »چین بزرگ ترین مش��تری 

نفت خام ایران در دوران پسا تحریم خواهد بود.«
 در شرایط فعلی عربستان س��عودی با 15 درصد، عراق و 
آنگوال هر یک با 1۳ درصد، روسیه 12 درصد، عمان با 10 
درصد و ایران با 8 درصد از بزرگ تری��ن صادرکنندگان 

نفت خام به چین به شمار می روند.
 با این وجود، کاهش تقاضا برای واردات نفت، وجود حجم 
باالی نفت مازاد در بازار و رقابت با کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس به س��ه چالش جدی برای افزایش صادرات 
نفت به چین برای ش��رکت ملی نفت ایران در دوران پسا 

تحریم تبدیل شده است.
ایران بازار جدید نفت  را کشف کرد

با سخت ش��دن افزایش صادرات نفت خام ایران به چین، 
این روزه��ا یک اس��تراتژی جدی��د بازکردن ج��ا ،برای 
بشکه های نفت صادراتی کشور در بازار تعریف و اجرایی 

شده است.  ش��رکت ملی نفت ایران قصد دارد بخشی از 
بش��که های نفت خام خود را به جای چی��ن و حتی هند، 
راه��ی بازارهای نوظهوری در ش��رق اروپا کن��د تا بتواند 
دستکم در روزهای پرنوس��ان قیمت طالی سیاه در کنار 
متنوع س��ازی بازارهای صادراتی، به اهداف افزایش یک 
میلیون بشکه ای افزایش صادرات نفت کشور در دوران لغو 

تحریم ها جامه عمل بپوشاند.
 بر این اس��اس در کنار بازارهای سنتی نفت خام ایران در 
آس��یا و اروپا همچون کش��ورهای هند، چین، ژاپن، کره 
جنوبی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، صادرات نفت به بازارهای 
جدیدی همچون کشورهای شرق اروپا در دستور کار قرار 

گرفته است.
 محس��ن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
از کشورهای ش��رق اروپا به عنوان مهم ترین بازار جدید 
نفت ایران در پساتحریم یاد کرده و اظهار کرده است: در 
صورت توافق برای نخستین بار نفت ایران روانه بازارهای 

شرق اروپا می شود.
 در ط��ول چن��د هفته گذش��ته مذاک��رات متع��ددی با 
شرکت های نفتی برای صادرات به کشورهای بلوک شرق 
اروپا انجام گرفته اس��ت به طوری که حتی اولین محموله 
نفت فروخته ش��ده به ش��رکت لوک اویل روسیه توسط 
شرکت لیتاسکو روانه پاالیشگاهی در رومانی شده است.  

 از این رو یک محموله یک میلیون بش��که ای نفت ایران 
پس از تخلیه در بندر »کنس��تانتا« رومانی به پاالیشگاه 
»پتروتل« در ش��هر جنوبی پلویس��تی رومانی منتقل و 

پاالیش شده است.
عالوه ب��ر رومانی تاکنون ش��رکت های مختل��ف نفتی از 
س��وئیس همچون »گلنکور«، »ویتول« و »ترافیگورا«، 
»او ام ال« مجارستان، »او. ام. وی« اتریش، یک پاالیشگاه 
نفتی در جمه��وری چک و حتی کش��ورهایی از لیتوانی، 
لهستان، اسلوونی و صربس��تان مذاکراتی را برای امضای 

قراردادهای تک محموله و بلند مدت نفت آغاز کرده اند.
این در حالی اس��ت که اخیرا امیرحسین زمانی نیا معاون 
وزیر نفت از گشایش و راه اندازی دفتر اولین شرکت نفت 
و گاز اس��لوونی در تهران خبر داده که بازگش��ایی دفاتر 
ش��رکت های جدید نفت��ی در ش��رق اروپا م��ی تواند در 
تسهیل و تسریع تجارت نفت و فرآورده های نفتی با ایران 

تاثیرگذار باشد.
در مجموع ایران قصد دارد با متنوع سازی بازارهای هدف 
خود، از شرق اروپا تا کشورهای آفریقایی همچون آفریقای 
جنوبی و غنا و کشورهای آسیایی و حتی آمریکای جنوبی، 
به نوعی امنیت تقاضا ب��رای نفت صادراتی کش��ور را در 
بلندمدت از گزند آفت هایی همچون »وجود نفت مازاد در 

بازار و سقوط شدید قیمت ها« واکسینه کند.
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آغاز» واکسیناسیون«  بشکه های  نفت    ایران؛

ایران بازار جدید نفت را کشف کرد

اگر چ�ه بیش از 9 م��اه از تصمی��م دولت برای 
حذف سهمیه بندی س��وخ�ت و حدود ۴ ماه از 
آزادس��ازی نرخ بنزین می گ����ذرد، ام�ا هنوز 
معلوم نیس��ت س��امانه کارت ه��ای هوش��مند 
سوخت، پایش را به تقویم س��ال 1۳95 خواهد 

گذاشت یا خیر.
 رییس اتحادی�ه جایگاه داران سوخت می گوید: 
نه تنها س��امان�ه س��وخ�ت قدیمی شده و دیگر 
کارایی س��اب�ق را ندارد بلک�ه با تک نرخی شدن 
 بنزین دیگ�ر توجیهی نی�ز برای اس��تفاده از آن 

نیس�ت.
 ای���ن نکته ای اس��ت که وزی��ر نفت ه��م با آن 
موافق است، اما اینجا توافق وزارت نفت و بخش 
خصوصی فایده ای ن��دارد؛ چ��ون وزیر تصمیم 

نهایی را بر عهده دولت گذاشته است.
بح��ث در مورد سرنوش��ت کارت های س��وخت 
از ابتدای تابس��تان شروع ش���د، هم�ان زمانی 
که اعالم ش��د قرار نیس��ت عم�ر ای�ن س��امانه 
سوخت رسانی تا پایان سال طول بکشد، اما گفته 
نش��د که چه تصمیمی درباره کارت ها و سامانه 

گرفته می شود.
هنوز هم تصمیم��ی درب��اره اینکه چه بر س��ر 

کارت ه���ای س��وخ�ت می آی�د گرفت�ه نش��ده 
است و معلوم نیست آی�ا ای�ن سامان�ه ک�ارای�ی 
جدی��دی خواهد داش��ت ک���ه بر اس���اس آن 

نوس�ازی می شود یا خیر؟
اگرچه سکوت دولت در این مورد خود به معنای 

ادامه وضع موجود است.
نوبخ���ت، س��خنگوی دول���ت ب��ه ص�راح�ت 
می گوید: وضع موجود ادامه پیدا می کند و حذف 
کارت سوخت تا به حال به صورت جدی مطرح 

نشده است.
وضعیت موج����ود، اما بالتکلیفی اس��ت. وضع 
موجود س��امانه هوش��مند کارت های سوخ�ت 
این است که اگرچه سهمیه ها و بن��زی�ن 700 
تومانی حذف شده است، اما مردم هنوز از کارت 
برای سوخت گیری استفاده می کنند ولی نه مثل 
سابق از کارت خود، بلکه در موارد زیادی از کارت 

سوخت جایگاه داران.
از س���وی دیگ�ر اگ���ر چ�ه از می��زان جدی�ت 
ط����رح بحث ح��ذف کارت های س��وخ�ت در 
دول��ت اطالعی در دس���ت نیس��ت، ام�ا وزی�ر 
نف�ت در این م��ورد در آخری��ن اظه�ارات خود 

موضع  گیری جدی کرده است.

زنگنه اگرچه در ابتدای طرح موضوع تک نرخی 
شدن ، جزو آن دسته از افرادی بود که به دنبال 
کارایی جدیدی برای کارت س��وخت می گشت، 

حاال صراحتا از این سامانه قدیمی انتقاد کرده و 
امیدوار است دولت برای حذف آن تصمیم بگیرد.

زنگنه می گوید: اطالعاتی که از طریق این سامانه 

تا به ح��ال به دس��ت آمده اس��ت اس��تفاده ای 
نش��ده، بنابراین در آینده نیز ای��ن بحث منتفی 

خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های 
نفتی، نیز حاال از جمله کس��انی به شمار می رود 
که منتظر تصمیم دولت برای حذف کارت های 
سوخت است. اگرچ�ه او نی�ز در ابتدا معتقد بود 
که مردم با تک نرخی ش��دن بنزین دلیلی برای 
اس��تفاده از کارت های س��وخت ندارند و منتظر 
ارایه طرحی بود که مردم را به استفاده از کارت 
های  س��وخت تش��ویق کند، حاال می گوید که 
با توجه به کاهش رش��د مصرف بنزین و اصالح 
قیمت ها هم اکنون ضرورت��ی برای این کارت ها 

وجود ندارد.
موضع بخش خصوصی نیز در این مورد صریح و 

البته جدی است.
 بی��ژن ح��اج محم��د رض��ا، ریی��س اتحادی��ه 
جای��گاه داران می گوی��د سیس��تم کارتی برای 
ارایه  بنزین سیستمی عقب افتاده است و کشش 
تقاض��ای فعل��ی را ندارد.ج��ز اینک��ه ادامه این 
سیس��تم زمان ب��ر و غیرعقالنی باش��د فایده ای 

نیست.

رییس اتحادیه جایگاه داران معتقد است دولت 
نیز با جمع آوری این س��امان�ه مخالف نیست و 
البته امی��دوار بود که تا ابتدای س��ال آینده این 

سیستم حذف شود.
در عین ح��ال در رابط��ه با ح��ذف کارت های 
سوخت اصرار دارد و می گوید: اگر دولت بخواهد 
بر ادامه استفاده از کارت سوخت اصرار ورزد آنها 

این را نخواهند پذیرفت.
نوبخت، س��خنگوی دولت، می گوی��د: مخالف و 
موافق برای سامانه هوشمند سوخت زیاد است 
و هنوز دولت به جمع بندی در این باره نرس��یده 
در عین حال واضح است که دولت برنامه بهتری 
 نیز ب��رای جایگزین برنامه کارت های س��وخت

 ندارد.
حال باید دید آیا مجموعه دولت زیر بار انتقادات 
از کارت های  س��وخت رفته و تن به حذف این 
سامانه و تمام مزایا و معایب آن م�ی دهد یا هنوز 
به زمان بیشتری برای تصمیم گیری در این مورد 

نیاز دارد.
 البته ت��ا آن موق��ع ادام��ه وضع موج��ود برای 
جای��گاه داران و م��ردم ن��ه یک تصمی��م بلکه 

وضعیتی ناگزیر خواهد بود.

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت؛

بالتکلیفی کارت سوخت در آستانه سال نو

رییس سازمان تنظیم مقررات خبر داد:

پرداخت خسارت اپراتورهای ارتباطی به مشترکین اجرایی می شود
بزرگ ترین سند همکاری  گمرکی تاریخ ایران و روسیه نهایی شد؛

ایجاد کریدور سبز گمرکي ایران و روسیه 

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
با اشاره به حفظ حقوق مشترکین ارتباطی گفت: 
اپراتورها وظیفه دارند خسارت وارده به مشترکین 
 )SLA(فعلی را مطابق موافقت نامه سطح خدمات

پرداخت کنند.
علی اصغر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه نظارت اپراتورها از 
اولویت های این سازمان است اظهار کرد: روش های 
ارزیابی و رتبه بندی اپراتورها در کنار ش��یوه های 
 مرسوم نظارتی از جمله نظارت از راه دور و نزدیک 
بر وضعیت عملکرد و کیفیت س��رویس های ارایه 
ش��ده از س��وی اپراتورها با کنترل مستمر و دقیق 

همواره در دستور کار وزارت است. 
 عمیدی��ان همچنی��ن گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه
  نظارت ه��ای انج��ام ش��ده، پ��س از برگ��زاری

 نشست های متعدد تخصصی و اعمال مقررات در 
خصوص شرکت های مختلف، در حال حاضر تمامی 
اپراتوره��ای ارایه دهنده س��رویس ه��ای فناوری 
اطالعات اعم از شرکت مخابرات ایران، شرکت های 
انتقال داده، های ندا و WiMAX در شبکه خود اقدام 

به مبادله موافقت نامه سطح سرویس)SLA( مطابق 
مصوبه 177 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با 
کاربران خود کرده اند، تا طبق فرآیندهای مرتبط 
اقدام به پرداخت خسارت به مشتریان کنند. معاون 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات در ادامه تأکید 
ک��رد: البته این زنجی��ره، با اجرایی ش��دن مصوبه 
222 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط 
شرکت ارتباطات زیرس��اخت ،به عنوان تنها نهاد 

مادر مخابراتی کشور تکمیل شد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در ادامه افزود: زیرساخت نیز وظیفه دارد، حداکثر 6 
ماه بعد از ابالغ مصوبه )اردیبهشت سال 95( نسبت 
به پیاده سازی و تکمیل س��امانه های ثبت، رسید 
خرابی، ان��دازه گیری کیفی��ت و مدیریت و پایش 
موافقت نامه س��طح خدمات و ارایه دسترس��ی به 

خدمت گیرندگان اقدام کند.
عمیدیان با مهم خواندن حفظ حقوق مش��ترکین 
ارتباطی خاطرنش��ان کرد: اپراتورها وظیفه دارند 
 خس��ارت وارده ب��ه مش��ترکین فعل��ی را مطابق 

موافقت نامه سطح خدمات)SLA( پرداخت کنند.

وی در پای��ان با بی��ان اینکه مش��ترکین از طریق 
پایگاه ه��ای اطالع رس��انی اپراتور خ��ود و ارتباط 
 با بخ��ش پش��تیبانی مش��ترکین م��ی توانند از

 روش های درخواست خسارت توسط اپراتور خود 
اطالع پیدا کنند گفت: مشترکین می توانند از این 
طریق اقدام به ثبت درخواس��ت خسارت از اپراتور 
کنند تا پس از طی مراحل قانونی، امکان اس��تفاده 
از خسارت پیش بینی شده در موافقت نامه سطح 

سرویس را داشته باشند.

ایران و روسیه براي ایجاد کریدور س��بز گمرکي گمرکات ایران و روسیه، به توافق 
رسیدند.

این توافق که بزرگ ترین سند همکاري هاي گمرکي تاریخ دو کشور به شمار مي رود، 
در سفر والدیمیرمالینین معاون اول رییس کل گمرک فدراسیون روسیه به تهران و 

در دیدار با مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران نهایي شد.
محتواي کامل این س��ند به زودي منتشر خواهد ش��د، اما براساس توافقات صورت 
گرفته یکي از مهم ترین محورها، توافق براي صادرات محصوالت کش��اورزي ایران 

به روسیه است.
براساس این توافق گمرک روسیه ترخیص محصوالت کشاورزي فاسدشدني ایران 
را در اولویت کاري خود قرار خواهد داد. عالوه بر این محصوالت کشاورزي ایران در 
کریدور سبز گمرکي روس��یه قرار مي گیرد و گمرک ایران متعهد شده اطالعات و 
ارزش گمرکي این کاالها را به گمرک روسیه ارسال کند تا نسبت به ترخیص سریع 

محصوالت کشاورزي ایران اقدام شود.
معاون اول رییس کل گمرک فدراسیون روسیه در این زمینه گفت: ما با هیچ کشور 

دیگري غیر از ایران مسایل گمرکي را با این سرعت حل نکرده ایم.
براساس این یادداشت تفاهم، گمرکات ایران و روسیه درخصوص سایر کاالها نیز اقدام 
به مبادله داده ها قبل از ورود کاال خواهند کرد تا از ارزش گمرکي کاالهاي اظهارشده 

اطمینان حاصل کنند.
همچنین گمرکات دو کشور توافق کردند ارزش گمرکي کاالهاي صادراتي و وارداتي 
ایران به زبان روسي ترجمه و در سایت گمرک ایران قرار داده شود تا صادرکنندگان و 

واردکنندگان بدانند ارزش هاي گمرکي ایران چگونه است. ایجاد پنجره واحد تجاري 
از دیگر مواردي است که دو طرف درباره آن به توافق رسیدند و مقرر شد این موضوع 

در موافقت نامه تجدیدنظر شده همکاري هاي گمرکي گنجانده شود.
از دیگر مواردي که براساس یادداش��ت تفاهم کریدور سبز گمرکي اجرایي خواهد 
شد، توسعه ترانزیت میان ایران و روسیه است. که در بخش جاده اي، دریایي و ریلي 
صورت خواهد گرفت و تس��هیالت کریدور سبز گمرکي ش��امل بخش ترانزیت نیز 
مي شود. گمرکات دو کشور همچنین توافق کردند تا مسیر ریلي را از طریق کشور 
آذربایجان توس��عه دهند و ترانزیت دریایي نیز با محوریت بنادر آستراخان، ماخاچ 
قلعه و بندر علیا از طرف کشور روسیه و بنادر آستارا، انزلي، امیرآباد و نوشهر توسعه 
یابد. در این زمینه مسیر ترانزیت ریلي با توجه به استقبال تجار و بازرگانان دو طرف، 
مورد تأکید قرار گرفت. بر پایه این گزارش پیشنهاد روسیه مبني بر ایجاد یک سازمان 
 منطقه اي گمرکي با حضور کشورهاي عضو اوراسیا و ایران مورد پذیرش طرف ایراني

 قرار گرفت.
به گفته مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران با اجراي یادداشت تفاهم کریدور 
سبز گمرکي پیش بیني مي شود س��طح روابط تجاري دو کشور به 10 برابر افزایش 

یابد و ۳0 میلیارد دالر اجراي پروژه مشترک میان دو کشور نیز تعریف شده است.
متن پیش نویس یادداشت تفاهم کریدور سبز گمرکي و تبادل ارزش گمرکي کاالها 
بین دو کشور در حضور مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران به امضاي والدیمیر 
مالینین معاون اول رییس کل گمرک فدراس��یون روس��یه و بهزاد ش��یري معاون 

برنامه ریزي و امور بین الملل گمرک ایران رسید.
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عکس روز)آبشارهای دیدنی جهان(

دریچه

آیا تا به حال برایتان این س��وال پیش آم��ده که پنگوئن ها 
با اینکه همیش��ه در محیط های س��رد و یخبندان زندگی 
می کنند، چطور پر هایشان یخ نمی زند؟ محققان با مطالعه  
 ،)Humboldt( »دقیق پ��ر پنگوئن ه��ای »هومبول��ت
ساختارهای میکروسکوپی خاصی کشف کرده اند که مانع 

از یخ بستن آنها می شود.
 این ساختار باعث می شود که پر این پنگوئن به ماده مقاوم 
در مقابل یخ تبدیل شود. پنگوئن های هومبولت در سواحل 
س��نگی س��احل غربی آمریکای جنوبی زندگی و در اعماق 
آب های بسیار س��رد ش��نا می کنند. این آب ها از اقیانوس 
منجمد جنوبی به سمت ش��مال در جریان هستند. با این 

حال، بال های آنها به ندرت یخ می زند.
محقق��ان ب��رای اینک��ه راز ضدیخ ب��ودن ای��ن پنگوئن ها 
 را بفهمن��د، بال ه��ای آنه��ا را ب��ا اس��تفاده از ی��ک

 Scanning  »میکروس��کوپ الکترون��ی روبش��ی« )
Electron Microscope( بررسی کردند. میکروسکوپ 
الکترونی روبشی، میکروس��کوپ خاصی است که با تابش 
اشعه  الکترونی، شی مورد مشاهده را اس��کن کرده و از آن 
تصاویری تهیه می کند. ای��ن نوع میکروس��کوپ به اندازه  
۱۰ تا ۵۰۰ هزار برابر، بزرگنمایی می کند و قدرت تفکیک 

آن کمتر از یک تا ۲۰ نانومتر است. آنها پی بردند که پر این 
پنگوئن ها مملو از تارهای بسیار ریز میکرومتری است که در 
هم گره خورده اند. این تارها مانع از تشکیل کریستال های 

آب و یخ می شوند.
 این تار ها در کنار هم ش��بکه  متراکمی از فیبر را تش��کیل 
می دهند که آب نمی تواند به آن نفوذ کن��د. از طرف دیگر 
این ساختار، س��طح پر را بس��یار لغزنده می کند، به همین 
خاطر، یخ به آن نمی چس��بد. همچنی��ن حباب های هوا را 
به دام می اندازند. این حباب ها به عنوان عایق عمل کرده و 
مانع از انتقال حرارت می ش��وند. همچنین نمی گذارند آب 

در سطح پر یخ بزند.
اما محققان با مشاهده  این پرها در مقیاسی کوچک تر، چین 
و چروک های ریزی هم در سطح این تار ها پیدا کردند. این 
فضاهای کوچک ه��م حباب های هوا را ب��ه دام می اندازند. 
حباب های هوا میزان سطح تماس میان پر و قطرات آب را 
کاهش می دهند. به این ترتیب، قطرات آب کمتر به سطح 

پر جذب می شوند.
محققان می گویند که می توانند با الگو گرفتن از این ساختار، 
ماده ای ضد یخ بس��ازند. از ای��ن ماده می ت��وان در روکش 
هواپیماها و همچنین در شیش��ه  خودروها اس��تفاده کرد. 

آنها در حال حاضر، غشایی متش��کل از نانوفیبرهای در هم 
فرورفته ای ساخته اند که می تواند به همان اندازه در مقابل 

یخ مقاوم باشد.
»شویینگ وانگ«، یک دانشمند مواد در دانشگاه »بیهانگ« 
در پک��ن می گوی��د: »ب��ا اینک��ه پنگوئن ها در س��ردترین 
محیط های جه��ان زندگی می کنند، اما ی��خ به ندرت روی 
پرهایشان پیدا می ش��ود. در واقع، پرهای آنها ویژگی های 
بسیار عالی ضد یخ دارند.« وی ادامه داد: »ما فهمیدیم که 
س��اختار تارها و تارچه هایی که در اندازه های میکرو و نانو 
هستند هوا را به دام می اندازند و خاصیت های آب گریزی و 

ضدچسبندگی را به پر این پنگوئن ها می دهند.«
پنگوئن های هومبولت در س��واحل ش��یلی و پ��رو زندگی 
می کنند. اغلب اوقات، آنها باید دماهای بسیار پایین را تحمل 
کنند. پنگوئن ه��ای امپراتور باید در جنوبگان، س��ردترین 
دمای روی زمین را تحمل کنند. در آن مناطق دما به منفی 

۴۰ درجه سانتیگراد می رسد.
محققان معتقدند که پر اکثر پنگوئن ها س��اختاری مشابه 
دارد، اما به دلیل ساختار بسیار پیچیده، آنها نمی توانند به 
طور کامل، آن را شبیه سازی کنند. به همین خاطر در این 
تحقیق فقط به ساختار اصلی و فیبرهای نانو تمرکز کردند.
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آشنـایی با ۶ گربـه سـان 
در حـال انقراض

مجله Scientific American گزارشی با عنوان ٦ گربه سان در معرض انقراض ،منتشرکرده و در آن ٦ گربه سان دنیا را که مخاطره آمیزترین 
وضعیت را دارند، معرفی کرده است. نادرترین گربه سان دنیا، پلنگ آمور می باشد که با جمعیت کمتر از ۵۰ فرد در طبیعت مانده است. سایر 

گونه های معرفی شده دراین فهرست عبارتند از: سیاهگوش ایبریایی، گربه ایریوموت، گربه وحشی اسکاتلندی و ببر جنوب چین.

Amur leopardsپلنگآمور Iriomote catsگربهایریوموت

Iberian lynxesسیاهگوشایبریایی Scottish wildcatsگربهوحشیاسکاتلندی

Asiatic cheetahsیوزپلنگآسیایی

South China tigersببرجنوبچین

با وجود افزایش ۵۰ درصدی جمعیت پلنگ آمور طی پنج سال گذشته، در حال حاضر تنها ۴۸ تا ۵۰ 
فرد از این گونه در طبیعت روسیه و شاید ۸ تا ۱۱ فرد در سراسر مرز چین زندگی می کند.

حدود ۱۰۰ فرد باقیمانده از این گربه، انحصارا در جزیره Iriomote کشور ژاپن زندگی می کنند. 
سگ ها، گرازهای وحشی، توسعه فعالیت های انسانی، گسترش راه ها و به خصوص برخورد با اتومبیل 

مهم ترین عوامل تهدید کننده این گونه به شمار می روند.

تخریب زیستگاه و دو عامل بیماری زا که توسط انسان به اسپانیا و پرتغال منتقل شد، تلفات زیادی برای 
سیاهگوش ایبریایی به همراه داشت. پنجاه سال پیش تعداد سیاهگوش ایبریایی در حدود ۴ هزار فرد 

بود، اما در حال حاضرتنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ فرد از این گونه در طبیعت باقی مانده است.

یک صد سال پیش، بیش از ۱۰۰ هزار گربه وحشی اسکاتلندی در ارتفاعات اسکاتلند پرسه 
 می زدند که در حال حاضر با جمعیتی بس��یار اندک و نامعلوم تقریبا به طور کامل از بین 

رفته اند.

یوزپلن��گ آس��یایی روزگاری در سراس��ر 
خاورمیانه وجود داشته، اما در حال حاضر تنها 
 در گس��تره هایی از نیمه ش��رقی ایران زیست 

می کند. 
محققان هنوز به طور دقیق نمی دانند چه تعداد 

یوزپلنگ در ایران زندگی می کند.
نخس��تین برنام��ه پایش جمعی��ت یوزپلنگ 
آسیایی پس از یک سال حدود یک ماه پیش در 
ایران به پایان رسید و تنها ۲۰ قالده یوزپلنگ 

شناسایی شد.

در سال ۱۹۵۰ حدود ۴ هزار فرد از این گونه در چین زندگی می کردند. 
در س��ال ۱۹۵۹ دولت چین ببر را دش��من مردم اعالم کرد! امروز این گونه به 
احتمال زیاد در طبیعت منقرض شده، به طوری که آخرین مشاهده تایید شده 
ببر جنوب چین در طبیعت به سال ۱۹۷۰ برمی گردد، درست زمانی که آخرین 

ببر مشاهده شده به اسارت درآمد. 
تالش های ۴۰ سال گذش��ته منجر به تکثیر ۱۰۰ فرد از این گونه در اسارت 
شده است، اما امکان رهاس��ازی مجدد آنها در طبیعت با چالش های فراوانی 
روبه رو است. با افزایش فشار توسعه انس��انی زندگی بسیاری از این گربه ها به 
پایان خود نزدیک است و ش��اید در آینده گزارش انقراض تعداد دیگری از این 

گونه ها را بشنویم.
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عالوه بر سن شناسنامه ای باید به ســن و بلوغ عقلی، اجتماعی، فرهنگی و ظاهر او هم توجه 
کرد. این که اختالف سنی در ازدواج چه قدر باید باشد، سوالی نیست که بتوان برای آن پاسخ 

روشن و قطعی داد. 
به تعداد آدم های روی زمین، برای این سوال جواب هایی وجود دارد که تمام آنها به شرایط 

فردی، رشد عقلی، عاطفی و بلوغ فکری افراد وابسته است. 
 بنابراین ممکن است زوجی با اختالف ســنی 4 ســال با هم به تفاهم نرسند و زوج دیگری 

با اختالف سنی20 سال بتوانند زندگی موفق و آرامی داشته باشند.
با این حال، بــا وجود تمــام خصوصیات فردی کــه می توانــد فاکتور ســن در ازدواج را 
 دســتکاری کند، روانشناســان ســعی کرده اند معیاری را برای این تفاوت سنی پیشنهاد 

کنند.
 این معیار که ممکن است برای بیشتر مردم مفید باشد، رشد عقلی، شرایط جسمی و مسائل 
روانی اشخاص را بر اساس الگوهای رشدی می سنجد که یک فرد نرمال در زندگی خود از آن 

تبعیت می کند. این روانشناسان معتقدند:
1- اولین دلیل در نظر گیری فاصله سنی 1تا 5 سال، مســائل فیزیولوژیکی و آمادگی های 
جسمی اســت. روانشناســان معتقدند که بهترین وضعیت ازدواج این اســت که سن پسر 
 کمی از سن دختر بیشتر باشد، یا حداقل مساوی باشــند که آن را در زمانی بین 1تا 5 سال 

دسته بندی می کنند. 
 دلیل اصلــی این مســاله هم بــه توان بــاروری افــراد برمــی گــردد و این مســاله که 

در خانم ها زمان باروری محدود است.
  2-  اختالف ســنی دختر و پسر نباید آنقدر زیاد باشد که دوره رشــدی آنها متفاوت شود و 

در عالقه ها، سرگرمی ها ، طرز نگرش و بینش و انرژی های روانی با هم متفاوت و یا احتماال 
درگیر شوند. مثال ازدواج دختر 16ساله ای با پسر30 ساله.

 3- عالوه بر سن شناسنامه ای باید به سن و بلوغ عقلی، اجتماعی، فرهنگی و ظاهر او هم 
توجه کرد. 

بعضی وقت ها دختری ممکن است 3 سال از پسری بزرگ تر باشد، اما با نشاط  و انرژی باشد 
و عالقه مندی ها و تمایالت مشترکی با پسر داشــته باشد. بنابراین عالوه بر سن تقویمی، 

باید به ظاهر، طرز فکر و نگرش هم توجه عمیق شود.
 4- نحوه تفکر پسر  و دختر، نسبت به اختالف ســنی در ازدواج ) بزرگ تر بودن دختر از 

پسر(، بسیار مهم است.
اگر پسری از همان اول با تردید به بزرگ تر بودن خانمش نگاه کند و همیشه با این مساله 
کشمکش داشته باشد، ممکن اســت با کوچک ترین جرقه ای بهم بریزد یا در اثر قضاوت 

دیگران، نسبت به ازدواج خود دلسرد شود.
 این مساله در خانم ها هم ممکن است اتفاق بیفتد و با دیدن کوچک ترین اشتباهی از طرف 

همسرش او را به عدم بلوغ و رشد فکری محکوم کند.
5- در ایران که خانواده ها در هم تنیده هســتند، ازدواج به معنی وصلت دو خانواده است 

نه دو فرد.
بنابراین نظر پدر و مادر عروس و داماد هم در این زمینه تاثیر گذار است. اگر ازدواج با فاصله 
سنی معکوس در خانواده شما پسندیده نیست، سعی نکنید آنها را مجبور به چنین کاری 
کنید. در مرحله اول سعی کنید این فاصله سنی را برای خانواده حل کنید تا بعدها بهانه ای 

برای سرکوفت و سرزنش نشود، بعد اقدام به ازدواج کنید.

در 11 ماهه سال ۹4؛
33هزار و 816 ازدواج در اصفهان به ثبت رسید

استاندار اصفهان:
12 هزار كالس درس برای اسكان مسافران نوروزی 

اخبار ویژه

پرسه درشهر

خبر

نایب  رییــس کمیســیون بهداشــت  و درمــان در مجلس شــورای 
اســالمی ضمن انتقاد از بی توجهی نســبت به اقدامات روانشــناختی 
در کلینیک هــای تــرک اعتیــاد گفــت: عــدم ارزیابــی و نظارت 
و  ثبــت نشــدن معتــادان تحت پوشــش در ایــن مراکــز، موجب 
 دریافــت متــادون از چنــد کلینیــک و در نهایت افزایش آســیب 

شده است.
 عبدالرحمــان رســتمیان در توضیــح وضعیــت کلینیک هــای 
دارو درمانی تــرک اعتیاد، اظهار کرد: در حال حاضــر 6 هزار کلینیک 
متادون تراپی در کشــور فعال اســت، اما نظارتی بر این مراکز صورت 
نمی گیرد؛ در حالی که زمانی باید بیمــار وارد فرآیند درمانی با داروی 
متادون شود که در سطحی باالتر از اعتیاد قرار گرفته باشد، نه آنکه همه 

معتادان در هر سطحی وارد این پروسه درمانی شوند.
 نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: 
امروزه معتادان بیش از ظرفیت از کلینیک متادون تراپی استفاده می کنند 
و متاســفانه به دلیل عدم ثبت بیمار ) معتاد ( در مراکز درمانی، برخی 

معتادان از چند کلینیک، متادون دریافت می کنند.
 وی ضمــن انتقــاد از عــدم ارزیابــی کیفیــت فعالیــت پزشــکان 
 در کلینیک هــای متادون تراپــی، خاطرنشــان کرد: اگــر پرداخت ها 
بر اساس عملکرد پزشــکان نباشــد، کار ترک اعتیاد به درستی انجام 
 نخواهــد گرفــت و مراکز تــرک اعتیاد که بــا هدف کاهش آســیب 

ایجاد شده، موفق نخواهند بود.
 ایــن نماینــده مــردم در مجلــس نهــم افــزود: در کلینیک هــای 
تــرک اعتیاد عــالوه بــر دارو درمانی بایــد اقدامات روانشــناختی و 
آموزشــی نیز انجام گیرد ولــی هرچند نگاه نخســت به تشــکیل و 
 ایجــاد چنیــن کلینیک هایی مثبــت تلقی می شــد، اما متاســفانه 
 با توجه به عدم ارزیابــی و نظارت بر این مراکز، عملکــرد موثری به جا

 نگذاشته اند.
رستمیان با بیان اینکه نظاتی بر فعالیت کلینیک های ترک اعتیاد وجود 
ندارد، گفت: متادون تراپی های بسیاری در شهرستان ها ایجاد شده که 
ضرورت ساماندهی توسط وزارت بهداشت و درمان کامال محسوس است.

نایب رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شــورای اسالمی 
 تاکیــد کرد: اگــر کلینیک هــای ترک اعتیاد برحســب شــاخص ها 
مورد ارزیابی قرار می گرفت، عالوه بر توزیع دارو ) متادون ( شاهد اقدامات 

روانشناختی هم  بودیم که متاسفانه این چنین نیست.
 براســاس این گزارش، یک کارشــناس مســائل اعتیاد ضمــن انتقاد 
 از وضعیــت کلینیک هــای تــرک اعتیاد گفته اســت که هــر فردی 
با هر نوع ســابقه مصرف، شــرایط و اعتیادی که به مراکز ترک اعتیاد 
مراجعه می کند، متادون و ســایر داروهای ترک اعتیــاد برای او تجویز 
می شود که متاسفانه جوابگوی پروتکل ها نیست زیرا موردی که مراجعه 

می کند، لزوما با مصرف متادون درمان نمی شود.

 نبود نظارت بر كلینیک های 
ترک اعتیاد منجر به افزایش 

آسیب ها شده است

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اعالم کرد: 
در 11 ماهه امسال، 33 هزار و 816 واقعه ازدواج 
و 78 هــزار و 783 والدت در دفاتر ثبت احوال 

استان اصفهان به ثبت رسید.
تورج حاجی رحیمیان گفت: از ابتداي فروردین 
تا پایان بهمن ماه سال جاری، 78 هزار و 783 
نوزاد در استان اصفهان متولد شدند که از این 
تعداد،40 هزار و 638 نوزاد پســر و 38 هزار و 

145 نوزاد دختر بودند.
وی با بیــان اینکــه 58/51 درصد نــوزادان 
متولد شده، پســر بودند، افزود: در این مدت، 
21 هزار و 343 نفر شــامل 12 هزار و 29 مرد 
 و 9 هــزار و240 زن در اســتان اصفهان فوت 

کردند.
مدیــرکل ثبت احوال اســتان اصفهان تصریح 
کرد: در مــدت مذکور، بیشــترین فراوانی نام 
برای نــوزادان پســر بــه ترتیــب، امیرعلی، 
علــی، امیرحســین، محمدطــه و محمــد و 
بــرای نــوزادان دختــر بــه ترتیــب فاطمه، 

 زهــرا، نازنین زهــرا، فاطمــه زهــرا و زینب 
بوده است.

حاجي رحیمیان اظهار کرد: در 11 ماهه امسال، 
33 هــزار و 816 واقعــه ازدواج و 9 هزار و 41 
 واقعه طالق در دفاتر ثبت احوال استان اصفهان 

به ثبت رسید.

استاندار اصفهان گفت: یک هزار و300 مدرسه با 
12 هزار کالس در40 منطقه برای اسکان مسافران 

نوروزی در نظر گرفته شده است.
دکتر رســول زرگرپور در جلسه ستاد هماهنگی 
 خدمات ســفر اســتان اصفهــان، اظهــار کرد: 
با وجودی که در چند سال گذشته، میزان تصادفات 
بین شــهری اصفهان کاهــش یافته ولــی هنوز 
بیشــترین تصادفات در جاده هــای اصفهان رخ 
می دهد که البته این آمار بدون در نظر گفتن سرانه 

عبور و مرور و بار کشور از جاده های استان است.
 اســتاندار اصفهان با بیــان اینکــه اقدامات الزم 
در راســتای کاهش تصادفات نوروز 95 از سوی 
این اداره کل صورت گرفته اســت، تصریح کرد: 
نصب دوربیــن در راه ها، کنترل ســرعت، حذف 
نقاط حادثه خیز و جلوگیری از تردد خودروهای 
غیر ایمن می توانــد در کاهــش تصادفات موثر 
باشد. زرگرپور بر پاک سازی حاشــیه جاده ها از 
زباله و نخاله های ســاختمانی تاکید کرد و گفت: 
شهرداری ها باید در خصوص اصالح ورودی شهرها 

اقدام کنند. وی به گــزارش اقدامات پلیس راهور 
اشاره کرد و افزود:  تمهیدات ترافیکی، اطالع رسانی 
به مســافرین برای ورودی و خروجــی اصفهان، 
استفاده از فضای مجازی و هوشمند برای جاده ها 
و ترافیک برای نوروز 95 پیش بینی شــده است.

اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه باید به سمت 
ارتقای امنیت ترافیک پیش برویم، افزود: افزایش 
فرهنگ رانندگی باید در دســتور کار قرار گیرد و 
در این زمینه صداوســیما می تواند آگاهی بخشی 
 کند. زرگرپــور با بیان اینکه در ســال گذشــته 
با ایجاد ایستگاه امنیت و سالمت توفیقات خوبي 
حاصل شــد، تصریح کرد: ایجاد این ایســتگاه ها 
 و دوربین هاي هوشــمند ثبت تخلفات جاده اي 
 در کاهش تلفات انســاني بســیار موثر بود. وی 
بر کنترل قیمت ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی 
در این خصــوص تاکید کــرد و گفــت: تجهیز 
نمازخانه های بین راهــی و همچنین برنامه ریزي 
برای حرکت اتوبوس ها به گونه اي که در هنگام اذان 
امکان اقامه نماز وجود داشته باشد، ضروري است.

الگوهای رفتارهای خطرناک و ناسالم، گرچه همیشه آشکار و علنی 
نیســتند، اما همه ما را در دوره ای از زندگی گرفتار خود کرده اند. 
رفتارهای کنترلگر حد و مرز مشخصی ندارد و معموال نیز در هر 
سن، جنسیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده است.

ما تعریف مشخصی از افراد سلطه گر در ذهن مان داریم، معموال یک 
فرد سلطه گر و کنترلگر، به عنوان شخص قلدری تجسم می شود که 
خشونت فیزیکی دارد. همیشه در حال تحقیر، سرزنش، تهدید، 
دستور دادن و اولتیماتوم دادن است  یا دیگران را از مسیری که در 
زندگی دارند، منصرف می کند. حال اگر همسفر زندگی تان، فرد 
سلطه گری باشد، فلسفه زندگی تان به کل، کن فیکون می شود. 
افراد زورگو و کنترل کننده، برای تســلط پیدا کردن بر همسر، از 
ابزارهای مختلف استفاده می کنند. حتی گاهی اوقات این کنترل 
احساســی آن قدر پیچیده و حرفه ای انجام می شود که کسی که 
تحت کنترل قرار گرفته، به این باور می رسد که خود، فرد زورگو و 
سلطه گر بوده و بسیار خوش اقبال است که همسرش او را تحمل 

کرده و با او ادامه زندگی می دهد.
حال چه این شرایط باعث مشکالت و آزار احساسی و فیزیکی شود 
یا نشود، وضعیت مساعد و سالمی  در رابطه به حساب نمی آید، اگر 
بیش از چند مورد از نشانه های زیر را در همسرتان مشاهده کردید، 
بهتر است مشکل رابطه تان را جدی بدانید و درصدد رفع آن برآیید:

انتقاد، آن هم از نوع مزمن
هوشــیارانه و زیرکانه مورد انتقاد قرار می گیرید، حتی بسیاری 
از مواقع ممکن اســت خودتان را متقاعد کنید کــه انتقادهای 
همسرتان به صالح و صرفا فقط برای کمک کردن به شماست یا 
فقط ابراز عقیده ای است که شما هم هرگز نباید آنها را به خودتان 
 بگیرید. از مدل لباس پوشــیدن، حرف زدن، غذا خوردن گرفته 
تا انجام بســیاری از امور شــخصی، تمامی  رفتارهای تان نه تنها 
توسط همسرتان زیرســوال می روند بلکه دوســت داشتنی هم 

محسوب نمی شوند.
چرتكه انداختن كارهای من و تو

» من همه کار برایت کردم، اما تو چی «، » من انتظارم بیش از این 
بود، انگاری فالن روز، فراموشت شده « و...

روابط ســالم و بادوام کامال متقابل هســتند، بی تردید در روابط 
دوســتانه و صمیمانه، دو طرف برای کمک بــه همدیگر از هیچ 
فرصتی دریغ نمی کنند و بدون منت، به یاری هم می شتابند و این 
 از مهم ترین مولفه های یک ارتباط مطلوب و رضایت بخش است.

اما اگر می بینید همسرتان به  دلیل کوچک ترین اقدامی که برای 
 شــما کرده اســت، چرتکه می اندازد، چه با کینه به دل گرفتن و 
چه با انتظار  یا طلب عملی متقابل، مســلم بدانید که ایشان برای 

حفظ جایگاهی باالتر از شما در تالش است.
تهدیدهای بیش از اندازه

بســیاری فکر می کنند که تنها تهدیدهای فیزیکی خطرناک و 
مشکل ساز هستند، در حالی که تهدید به ترک کردن، قطع کردن 
 امتیازها یا تهدید به آسیب رســاندن به خود یا دیگری، درست 
به مانند خشونت فیزیکی  یا حتی در مواردی با شدتی بیشتر از آن، 

خطرناک و مشکل زا هستند.
برای هیچ کس مطلوب و خوشایند نیست در رابطه ای قرار گیرد که 

مدام ترس از ترک شدن یا آسیب دیدن را داشته باشد.

مثال ممکن است تهدید به این امر شــوید که اگر او را ترک کنید 
خانه، فرزندان و حمایت مالی تان را از دســت خواهیــد داد و...، 
بی تردید این تهدیدها چه واقعی باشند و چه غیرواقعی، امان یکی 

را می برد و کنترل و فرمانبرداری دیگری را موجب می شود.
بدبینی، حسادت و تهمت های بی امان

در ابتدای رابطه، حســادت های فرد سلطه گر نه تنها جذاب است 
بلکه اهمیت بسیار دارد و به معنای مراقبت و توجه ترجمه می شود. 
اما وقتی این حسادت ها شدت بســیاری می گیرند ممکن است 
 ترســناک و تملک گرایانه به نظر آیند. کســی که از ارتباط شما 
با دیگران احســاس ناراحتی می کند و شک بســیار دارد  یا مدام 
 به دلیــل روابط ســالم تان با دیگــران متهم تــان می کند، فرد 
 بی اعتماد به نفس، مضطرب، حســود و مبتال به پارانویاست که 

از رفتارهای خویش قصدی جز کنترل دیگری ندارد.
وجدان همیشه در عذاب

 معموال ســلطه گران با مهارتی شــگرف می توانند از احساسات 
فرد مقابل بر علیه خودشان استفاده کنند.

آنها با ایجاد احســاس گناه و یا عذاب وجــدان در دیگری، برای 
کارهایی که انجام داده اند  یا در انجام آن کوتاهی کرده اند، به هدف 

خود برای کنترل کردن دست پیدا می کنند.
چه بسا خوب می دانند به واسطه همین امر است که می توانند فرد 
مقابل شان را به تقال و تالش بیندازند تا برای جبران حس دردآور 
عذاب وجدان شان کاری کنند و بی گمان، در چنین شرایطی است 
 که فرد تحت ســلطه، نه تنها قدرت خود را از دست می دهد بلکه 

از نظرات شخصی خود در رابطه هم می گذرد و ناخودآگاه بر طبق 
میل فرد سلطه گر رفتار   می کند.

بدهكار كردن شما
افراد سلطه گر با توسل به ترفندهای بســیاری که معموال، برای 
کنترل کردن فرد مقابل شــان اســت، تالش می کنند دیگری را 
 آنچنان در معذوریت بگذارند که مجبور به انجام کاری شــود یا 
از نظر احساســی و منطقی چنان درگیر شود که ترک کردن آن 

رابطه برای شان سخت و محال شود.
 مثال در ابتدای رابطه ژست های عاشــقانه و رمانتیکی دارند که 
با نزدیک تر شدن، بسیاری از آن ژست ها به یکباره ناپدید می شوند.

پوچی عقاید ارزشمند شما
به اســتقبال تجربیات و ایده هــای جدید رفتن، امری بســیار 
 ارزشمند است، اما برای یک همسر سلطه گر این فقط یک خیابان 
یک طرفه است، او دوســت دارد شــما را وادار به پذیرش عقاید 
خود کند. بنابراین عقاید مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی شما را احمقانه جلوه می دهد و مدام تحقیرتان می کند 
 و معموال   تالش می کند دیدگاه شــما را در مــورد هر چیزی که 

برای تان مهم است، تغییر دهد.
شرطی كردن محبت، توجه و جذابیت

  اگر فالن کار را انجام دهی، بیش از این دوســتت خواهم داشت ، 
 اگر وزنت را پایین بیاوری برای من جذاب تر خواهی بود .

 اگر بیشــتر به زیبایی ات برســی به نظر من ایده آل خواهی بود ، 
 اگر درس و دانشــگاهت را ســریع تر به اتمام برســانی، از جمع 

 عقــب نمانــده ای و مــن هــم می توانــم حرفی بــرای گفتن 
در جمع دوستانه و خویشاوندی داشته باشم  و... تمامی  این جمالت 
به ظاهر منطقی، حاوی یک پیام آسیب رسان یکسان هستند که 

به طور تلویحی شنونده را متوجه این مهم می کند.
بازجوی همیشه جاسوس

فرد سلطه گر احســاس می کند محق بر این امر است که بر همه 
چیز اشراف   داشته باشد و بیشــتر از آنچه که الزم است از تمامی 
 اموری که شاید به او هم مربوط نیست، کسب اطالع کند. معموال 
جاسوسی ها مخفیانه اســت گرچه گاهی نیز ممکن است به طور 
آشکارا از شریک زندگی خواسته شود که همه چیز را با او در میان 
بگذارد. عدم رعایت حریم شخصی و گاه حتی تجاوز به آن، به کرات 
قابل مشاهده است، ممکن است ایمیل و تلفن همراه همسرش را 
چک کند، طالب دانستن رمز عبور پروفایل های او در رسانه های 
اجتماعی باشد و... معموال تمامی  این رفتارها با بیان این جمله که 
به شــما اعتماد ندارد  یا با به زبان آوردن جمله کلیشه ای » از چه 

می ترسی اگر کار اشتباهی نمی کنی « توجیه می شوند.
ارزش با او بودن را ندارید

 همســران ســلطه گر با  ایجاد این حس که کمتر از او هستید یا 
با بزرگ تر جلوه دادن دستاوردهای کاری نسبت به موفقیت های 
شما و  با مقایسه کردن شما با افرادی که قبال در زندگی اش بوده اند، 
می خواهند مجبورتان کنند   قدر این که با او هستید را بیش از این 
بدانید و این باعث می شود برای خوشحال و راضی کردن وی بیشتر 

و بیشتر تالش کنید.
شوخی در عین آزار

شــوخی و اذیت کــردن یکــی از مهم ترین مصادیــق ارتباطی 
افراد سلطه گر در بسیاری از روابط اســت و معموال نیز در روابط 
ســلطه گرانه، آزار احساســی با جمالتی نظیر » تو آدم حساسی 
هســتی، نباید به خودت بگیری «، » تو حساســیت بی جا نشان 

می دهی وگرنه من منظور خاصی ندارم « و... توجیه می شود.
لحظات عاشقانه خالی از احساس

معموال افراد ســلطه گر، در اتاق خواب هم، رفتاری کنترل کننده 
دارند. گاهی در همان لحظه ارتباط جنسی همه چیز را ناخوشایند 
می بینید و گاهی بعد از آن به شدت احساس ناراحتی می کنید. در 
هر دو حالت وقتی رابطه جنسی با او احساس خوبی به شما ندهد، 

این بدان معناست که مشکلی در رابطه شما وجود دارد.
 تمایل نداشتن به شنیدن نظرات شما

مدام وسط حرف شما می پرد  یا نظراتی که ارائه می دهید خیلی زود 
فراموش   شده یا اصال به آنها توجهی نمی شود.

کالم و عمل شما معموال تحت سلطه اوســت تا جایی که یادتان 
 نمی آید، آخرین باری که در مورد نظر شــما ســوال کرده، کی 
بوده است؛ اگر چه هرگز نیز اجازه نمی دهد شما در مورد رفتارهای 

او نظر و احساس واقعی تان را ابراز کنید.
به كرسی نشاندن حرف

 افراد ســلطه گر معموال با زیرکــی  و با بحث زیاد، حــرف خود را 
به کرسی می نشــانند، این در مواردی که فرد مقابل منفعل باشد 

 یا حوصله بحث و مشاجره طوالنی نداشته باشد، شایع تر است.
با توسل به این ترفند   طرف شان را از بحث طوالنی خسته کرده و 

باعث می شوند حرف شان سریع تر پذیرفته شود.

همســری سلطه گـر نبـاشید

رییس پلیس راهور ناجا خبر داد؛
آغاز طرح نوروزی پلیس راهور از 25 اسفند

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره 
به نزدیک شــدن ایام نوروز و آغاز ســفرهای 
نوروزی، گفت: قانونمندی و انضباط در ترافیک، 
اصلی اســت مهم و پلیــس از هیــچ تخلفی 

چشم پوشی نمی کند.
ســردار تقی مهری با اعالم اینکه از 25 اسفند 
طرح نوروزی پلیس راهور آغاز خواهد شد، گفت: 
قانونمندی و انضباط در ترافیک باعث به وجود 

آمدن سالمت و آرامش در سفر می شود.
وی گفت: امیدواریم در ســال 95 و با شــروع 
ســفرهای نوروزی، هموطنان در کنار رعایت 
 قوانین، با نشــاط بیشتری به مســافرت بروند 
تا شــاهد وقوع حوادث کمتری در سال جدید 

باشیم.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان 
اینکه کمیته ویژه طرح ترافیک نوروزی ســال 
95 با تجربیات خوب همکارانم در ســال های 
گذشته ایجاد شده اســت و امسال نیز همچون 
سنوات گذشــته به فعالیت می پردازد، گفت: 

امسال به صورت رسمی از 25 اسفند رزمایش 
 طرح ترافیکی نوروزی در سراســر کشور اجرا 

می شود.
وی افزود: افرادی که در این ایام مرتکب تخلف 
می شــوند و آرامش دیگر مســافران را بر هم 
می زننــد، بدانند که پلیس بــا قاطعیت تمام و 

طبق قانون با آنها برخورد می کند.
سردار مهری با اشاره به اینکه همزمان با ترافیک 
پایان ســال، ماموران پلیس راهــور به صورت 
ویژه در خیابان ها و اطراف مراکز خرید حضور 
خواهند پیدا کرد، افزود: امیدواریم شهروندان با 
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و گوش دادن 
به توصیه های ماموران پلیس راهور، ماموران را 
برای برقراری نظم و امنیت ترافیکی یاری کنند.

رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا گفت: 
پلیس راهنمایی و رانندگی از هیچ گونه تخلفی 
چشم پوشی نمی کند زیرا کوچک ترین تخلف 
 در زمــان رانندگی بــا جان دیگر شــهروندان 

در ارتباط است.

تفاوت سنی در ازدواج باید چقدر باشد؟



سينماخبر

ــنواره فيلم كوتاه حسنات  مشاور هنرى پنجمين دوره جش مريم  
ــنات و پرداختن آن به موضوع احسان و ياورى گفت: سينماى حس

نيكوكارى مى تواند به عنوان يك مكتب فكرى مطرح شود.
ــنواره فيلم كوتاه  ــيه افتتاح پنجمين دوره جش  مهدى مسعودشاهى در حاش
حسنات در گلستان شهداى اصفهان، اظهار كرد: شهدا كسانى بودند كه جان و 
مال خود را براى دفاع از ميهن اسالمى احسان كردند. اين افراد بر اعمال و نيات 
ما واقف هستند. جشنواره اى كه با نام و ياد شهدا آغاز مى شود، مى تواند براى 

هنرمندان باقيات الصالحات باشد.
 وى با بيان اينكه پشتوانه هر حركتى يك اصالت ذاتى مى خواهد، افزود: تخت 
فوالد يك فرهنگ است كه از تاريخ گذشته تا حال استمرار داشته و به آينده هم 
خواهد رسيد. مدافعان حرم، هنرمندانى هستند كه جلوتر از زمان خود حركت 

مى كنند، منتها با الگوپذيرى از ائمه اطهار و حمايت از واليت.
 مشاور هنرى پنجمين دوره جشنواره فيلم كوتاه حسنات ادامه داد: جشنواره 
ــن زمينه با  ــه در همي ــت ك ــنات از حركت هاى خودجوش مردمى اس حس
جشنواره هاى ديگر متفاوت است. مردم و خيرين در اين جشنواره براى توسعه 

فرهنگ دست به دست هم دادند و اين جشنواره را كليد زدند.
 مسعودشاهى اضافه كرد: خيرين همان طور كه در بخش مالى به ديگران كمك 
مى كنند، در بخش فرهنگ نيز وارد شده اند و حركت بسيار خوبى شروع شده 

است. بايد از متوليان اين حركت تشكر كرد و به آنها تبريك گفت.
ــور در حال جا افتادن است و نسبت به   وى ادامه داد: جشنواره حسنات در كش

سال هاى قبل از لحاظ محتوا، كيفيت و كميت در حال رشد است.
ــنات تاكيد كرد: نوع  ــنواره فيلم كوتاه حس  مشاور هنرى پنجمين دوره جش
پيام رسانى، بحث انتقال ارزش ها و نوع ارتباط با هنرمندان در جشنواره حسنات 

از روش هاى غيرمتعارف مى باشد.
ــود پيرامون  ــرار ب ــته اگر ق ــال هاى گذش ــه كرد: در س ــاهى اضاف  مسعودش
ــياه نمايى ها باز ــايل فرهنگى و اجتماعى صحبت شود بخشى از آن به س مس
ــت اما در حال حاضر در آثارى كه ديده مى شود تمام نگاه ها به سمت   مى گش
ارزش هاى انسانى سوق پيدا كرده است. فيلم هاى حاضر در حال برجسته كردن
ــتند با اين پيام كه مردم چگونه به هم كمك كنند  ــانى هس  فضيلت هاى انس
ــن از هنرمندان  ــان اينكه چند ت ــت يكديگر را بگيرند. وى با بي و چگونه دس
ــور دارند،  ــت انتخابى حض ــت داوران و هيئ ــى در هيئ ــوت اصفهان پيشكس
ــاى فرهنگى اصفهان در  ــت و ظرفيت ه گفت:اصفهان مهد فرهنگ و هنر اس
ــده كه از هنرمندان  ــيارى وجود دارد به همين دليل تاكيد ش زمينه هاى بس
ــود. عالوه بر آن در جشنواره حسنات به  ــنواره استفاده ش اصفهانى نيز در جش
ــگاه استفاده  ــاتيد دانش دليل بحث هاى تعليمى و تعلمى كه وجود دارد، از اس

شده است.
 مشاور هنرى پنجمين دوره جشنواره فيلم كوتاه حسنات به سطح كيفى آثار 
جشنواره پنجم حسنات اشاره كرد و افزود: در فيلم ها و ساختارها، نوآورى ديده 
ــكر دارد كه پابه پاى فرهنگ  مى شود و بايد در اين خصوص از نسل جوان تش
پيش مى آيند. مشاور هنرى پنجمين دوره جشنواره فيلم كوتاه حسنات با اشاره 
به موقعيت فرهنگى و جغرافيايى اصفهان تصريح كرد: هنرمندان و فيلمسازان 
بايد از اين موقعيت استفاده كنند و در جشنواره هايى مانند جشنواره فيلم كوتاه 
حسنات شركت كنند. مسعودشاهى خاطرنشان كرد: رسانه اى مانند سينما و 

نگاهى مانند جشنواره حسنات به فيلمسازى، مى تواند يك مكتب باشد.

ــاركت وزارت آموزش  و پرورش و شبكه  ــينماي جوانان ايران با مش انجمن س
ــه دقيقه اي نوروز را برگزار مي كند.  باهدف  مستند سيما مسابقه توليد فيلم س
ــر آن در زندگي  ــي و تأثي ــنت هاي ملي ،مذهب ــه آيين ها و س ترويج و توجه ب
اجتماعي و ترويج سبك زندگي اسالمي، ايراني با توجه به افزودن روح نشاط و 
اميدآفريني در بين اقشار جوان كشور، انجمن سينماي جوانان ايران با مشاركت 
ــيما اقدام به برگزاري مسابقه توليد  وزارت آموزش  و پرورش و شبكه مستند س
ــور ــر كش ــجويان در سراس فيلم با موضوع نوروز در بين دانش آموزان و دانش

 مي كند.
موضوعات پيشنهادي اين فراخوان عبارت اند از : تحويل سال، سفره هفت سين،  
ديد و بازديد و صله ارحام،  سفرهاي نوروزي،  طبيعت گردي و گردشگري،  حفظ 

محيط  زيست،  بازي هاي محلي و ديگر موضوعات مرتبط.
چگونگي شركت در مسابقه:

1- متولدين سال هاي (1364 تا 1382).
2- انتخاب موضوع صرفا شخصي و با توجه به موضوعات مرتبط است.

3- برگزيدگان و منتخبان اين مسابقه، به صورت رايگان در يك كارگاه آموزشي 
براي آمادگي بيشتر براي ساخت فيلم بعدي شركت مي كنند.

ــينماي جوان  ــتاني و منطقه اي س ــنواره هاي اس 4- فيلم هاي توليدي در جش
شركت داده مي شوند.

ــم برگزيده ــك از ده فيل ــر ي ــه ه ــب، ب ــاي منتخ ــس از داوري فيلم ه 5- پ
 (ده ميليون ريال) جايزه نقدي اهدا مي شود.

6- آثار منتخب از شبكه مستند سيما به نمايش درخواهد آمد.
7-آثار توليدي مي بايستي روي DVD به صورت فايل data ارسال شود.

8- آخرين مهلت ارسال آثار تا 31 فروردين 95 است.
نشاني ارسال آثار:

ــماره 9، كد  ــان احمد قصير، خيابان نوزدهم، ش تهران، ميدان آرژانتين، خياب
ــنواره، ــان ايران، دفتر جش ــينماي جوان ــتي 1513915311، انجمن س پس

 تلفن 88106837
توجه:

ــابقه توليد فيلم هاي مستند سه دقيقه اي با  روي پاكت ارسالي قيد شود: «مس
موضوع نوروز»

ــت تنها در قالب مستند و حداكثر زمان سه  گفتني است، عالقه مندان مي بايس
ــركت كنندگان مي توانند با  ــوروز بپردازند. ش ــه موضوعات مربوط به ن دقيقه ب
استفاده از دوربين هاي غيرحرفه اي، تلفن همراه و ديگر دوربين هاي در اختيار 

نسبت به توليد فيلم اقدام كنند.

ويژه نوروز 

بازى هاى بومى و چهارشنبه سورى از آيتم هاى قابل توجه در بخش آيين هاى 
ــد كه با هدف احياى آداب و رسوم بومى و  نوروزى نمايشگاه نوروزگاه  مى باش
ايرانى به اجرا درمى آيد. خيمه شب بازى يا نمايش عروسكى به عنوان يكى از 
بازى هاى مرسوم در قديم  است كه شب ها و در خيمه اى كه دو طرفش دو چراغ 
روشن بود، نمايش داده مى شد. صحنه صندوقى بود به درازاى سه ربع و بلندى 
ــاچيان باز بود و سه طرف ديگرش  نيم ذرع. يك طرف صندوق به طرف تماش
ــت صندوق  ــگردان پش ــان مى داد. صندوق در خيمه بود و نمايش اتاقى را نش
مخفى مى شدو عروسك ها را با نخ يا بال هاى نازك تكان مى داد. در نمايش هاى 
ــد، نمايش ها مجلل و مفصل و خيمه  خيمه اى كه خاص طبقات باال اجرا مى ش
فاخر و رنگارنگ بوده  است.صندوق بازى و خمره بازى نيز از بازى هاى ديگرى 

هستند كه در اين نمايشگاه اجرا مى شوند.

به تماشاى بازى هاى بومى ايرانى برويد

فراخوان مسابقه توليد فيلم 
سه دقيقه اي نوروز منتشر شد

سينماى «حسنات» مى تواند به 
عنوان يك مكتب فكرى مطرح شود

كارگردان تئاتر در اصفهان:

ايجاد تماشاخانه هاى محلى در اصفهان ضرورت دارد
تماشاخانه محلي به مكاني اطالق مي شود كه به منظور تمرين و اجراي نمايش و 
نمايشنامه خواني استفاده شده و داراي پروانه تاسيس و فعاليت اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمي استان اصفهان و تابع قوانين و مقررات اماكن عمومي باشد. 
 در اين ميان با توجه به كمبود سالن تئاتر در اصفهان ايجاد تماشاخانه هاى محلى 
ــت. هر چند زمزمه هاى تاسيس تماشاخانه در اصفهان چندى  حايز اهميت اس

است كه به گوش مى رسد، اما انگار اين موضوع هنوز راه به جايى نبرده است.
ايجاد تماشاخانه محلى در هر محله اى از شهر اصفهان ضرورى به نظر نمى آيد  

و استقبال مردم از اين مكان ها بستگى به نوع فرهنگ آن محله خواهد داشت.

ــه حال در زمينه تئاتر در  اميد نيازكارگردان تئاتر گفت: طبق تجربه اى كه تا ب
اصفهان داشته ام، مى توانم بگويم كه با وجود اينكه تئاتر در اصفهان مانند تهران 
هنوز جا نيفتاده و براى برخى گنگ و مبهم است، اما ايجاد تماشاخانه هاى محلى 
در اصفهان با توجه به كمبود سالن تئاتر امرى ضرورى و بااهميت است و من بسيار 

مشتاق هستم كه اين اتفاق در اصفهان رخ دهد.
ــفانه مردم اصفهان خوش پيشواز و بد بدرقه هستند و  اميد نياز بيان كرد: متاس
ممكن است كه تماشاخانه هاى محلى در آغاز كار و يا حتى 1 سال بعد از فعاليت 
خود جا نيفتند و مخاطبان كمى داشته باشند، اما با تكرار و همچنين اصرار و طى 

زمان مى توانند بسيار موفق عمل  كنند.
اين كارگردان تئاتر در بخش ديگر از سخنانش، تصريح كرد: رونق تماشاخانه هاى 
محلى و همچنين ميزان استقبال مردم از اين مكان ها بستگى به نحوه مديريت 
اداره ارشاد و فرهنگ خواهد داشت. مسلما اگر ارشاد در اين زمينه سخت گيرى 

زيادى به خرج دهد مخاطبان كمى استقبال خواهند كرد. 
ــت كه اين  ــل ديگر كه در جذب مخاطب اهميت دارد اين اس در ضمن يك عام
ــواد كافى در خصوص تئاتر  ــت افرادى برگزار شود كه رزومه و س تئاترها به دس

داشته باشند.
 نياز با اشاره به اينكه در جذب مخاطب به تماشاخانه هاى محلى، نوع محله نيز 
اهميت زيادى دارد، افزود: ممكن است مردم محله اى از لحاظ فرهنگى در سطح 
بسيار بااليى قرار داشته باشند، اما در محله ديگر كامال با تئاتر بيگانه باشند و براى 

تاسيس تماشاخانه محلى استقبال نشان ندهند.

پنجمين جشنواره ملى فيلم كوتاه حسنات در حالى آغاز شد كه مراسم افتتاحيه 
با حضور مسئوالن برگزارى جشنواره و جمعى از هنرمندان و فيلمسازان اصفهان 
در مرقد گلستان شهدا برگزار گرديد. جشنواره حسنات امسال با سال هاى قبل 
ــايد مهم ترين تفاوت آن، نبود بزرگ مرد سينماى  تفاوت هاى بسيارى دارد. ش
ــازان اصفهان  ــت كه بى شك براى فيلمس ــيان اس اصفهان يعنى زاون قوكاس
ــوز بود. تاثير زاون در فضاى فرهنگى اصفهان به قدرى بود  همچون پدرى دلس
كه برخى با رفتن او فاتحه حسنات را هم خواندند، اما مديران جشنواره و شوراى 
سياست گذارى آن، جشنواره امسال را چنان با شكوه برگزار كرده اند كه روح آن 

مرحوم نيز آرام بگيرد.
ــاير استان ها  ــتان از جمله رشت، گيالن، كرج و س ــال در 26 اس جشنواره امس
برگزار مى شود. اين مسئله جدا از اينكه فيلمسازان را براى نمايش گسترده تر 
فيلم هايشان اميدوارتر مى كند، مى تواند اصفهان را به قطب توليد فيلم كوتاه 

كشور تبديل كند.
اما بر خالف سال هاى گذشته كه جشنواره تنها در تاالر فرشچيان برگزار مى شد، 
امسال چهار سالن براى نمايش فيلم ها و برگزارى كارگاه ها ،در نظر گرفته شده 
است. سالن سينما سوره، سينما خانواده، كتابخانه مركزى شهردارى اصفهان و 
هنرسراى خورشيد در خيابان كاوه. در واقع تعداد فيلم ها به قدرى زياد بوده كه 

امكان نمايش آنها در دو سالن هم فراهم نبوده چه برسد به يك سالن.
امسال در حدود 2200 فيلم به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است كه هيئت 

ــى و 34 فيلم را در بخش جنبى  انتخاب از ميان آنها 192 فيلم را در بخش اصل
جشنواره برگزيده است. خدا را شكر سالن هاى نمايش بسيار به يكديگر نزديك 
هستند و در كمتر از ده دقيقه مى توان پياده از سينما سوره به كتابخانه مركزى يا 
سينما خانواده رسيد و فقط هنرسراى خورشيد است كه از راسته اصلى چهارباغ 
فاصله گرفته، كه آن هم بيشتر به پخش تكرار برخى از فيلم ها اختصاص يافته 
است. مقر اصلى اكران فيلم ها سينما سوره است. جايى كه تا همين چند روز پيش 
سالن اختصاصى فيلم هاى هنر و تجربه بود و به مدت چهار روز در اختيار جشنواره 

حسنات قرار گرفته است.
فيلم ها در چهار سانس به نمايش گذاشته مى شوند. يك سانس صبح به اضافه 
يك كارگاه آموزشى و سه سانس در بعد از ظهر. سانس اول ساعت 9 صبح بود كه 
بر خالف انتظارها با استقبال خوب سينمادوستان رو به رو شد. از عالقه مندان 
ــازان و عوامل فيلم ها  ــگاه سپهر تا استادان و فيلمس سينما و دانشجويان دانش
ــنايان، همه و همه آمده بودند. زمان بندى دقيق بود و فيلم ها  ــتان و آش و دوس
ــانى كه دير از خواب بيدار شده بودند  راس ساعت 9 اكران شد. البته بودند كس
ــالن را باز مى كردند و به دنبال جايى براى نشستن  و با چشمانى پف كرده در س

مى گشتند.
در روز اول 33 فيلم در سينما سوره به نمايش در آمد. فيلم ها در هشت بخش از 
جمله بخش هاى داستانى ملى، مستند ملى، پويانمايى ملى و داستانى، تجربه 

نخست به روى پرده رفتند. 
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ــنواره  ــو هيئت انتخاب جش ــن و عض كارگردان انيميش
ــاز بزرگ ترين رسالت يك  حسنات گفت: كشف فيلمس
ــود و جشنواره حسنات وظيفه  جشنواره محسوب مى ش

خود را در اين ارتباط به خوبى انجام داده است.

ــن  ــده، كارگردان انيميش ــيد على مفضلى تهيه كنن س
ــال 1386 تاكنون  ــيفاى اصفهان از س و مدير عامل آس
است. وى در ساخت پويانمايى هاى آتش نشان (سريال)، 
ــريال)، سفر به سرزمين دور، شركت  افسانه ماردوش (س
ــت و تيتراژ برنامه خونه آبى، لك لك و گرگ  ــته اس داش
ــريال)، خروس زرى، پيرهن پرى و  درنده، فضايى ها (س

شهر بى قصه (سريال) را كارگردانى كرده است.
همچنين مفضلى تهيه كنندگى فيلم هاى نوا، كاش يكى 
پيدا بشه، پروانه اى براى من، شمع، خواب زده، آن سوى 
آسمان، بهتريـن هديه، تكيه بر باد، لك لك،گرگ درنده 

و مرمت را برعهده داشته است.
مفضلى كه برنده ديپلم افتخار بهترين انيميشن از بيست 
و چهارمين جشنواره بين المللى فيلم كودكان و نوجوانان 
همدان براى كارگردانى انيميشن «خروس زرى، پيرهن 
پرى» است عضو هيئت انتخاب پنجمين جشنواره 
ــش فيلم هاى  ــنات در بخ ــم كوتاه حس ملى فيل
پويانمايى نيز هست كه در ستاد خبرى جشنواره 

حسنات با وى به گفت وگو نشستيم.

آقاى مفضلى! شما به عنوان يكى از اعضاى هيئت 
انتخاب در پنجمين جشنواره فيلم كوتاه حسنات 
حضور داشـتيد؛ از ديدگاه شـما آثار ارسـالى به 
جشنواره حسـنات تا چه ميزان با مفهوم حسنات 

نزديكى داشتند؟
ــه توليد سختى  ــن پروس ــاخت انيميش به طور كلى س

ــواس زيادى به خرج  دارد و در انتخاب موضوع اوليه وس
ــاس به طور معمول هر يك از  ــود و بر اين اس داده مى ش

انيميشن ها نيز پيامى به همراه دارد.
امسال حجم فيلم هاى ارسالى به جشنواره حسنات بسيار 
ــاهد  ــاس تنوع موضوعى زيادى را ش زياد بود و بر اين اس
ــنات نيز داراى  ــنواره حس ــويى موضوع جش بوديم؛ از س
ــاس اغلب فيلم هاى  ــت و بر اين اس گستره پهناورى اس
پويانمايى به اين موضوع توجه داشتند و همين امر موجب 
شد تا بحث كيفيت فيلم  هاى ارسالى را براى انتخاب آثار 
راه يافته به بخش مسابقه جدى تر مور ارزيابى قرار دهيم.

بديـن ترتيـب فيلم هـاى پويانمايـى ارسـالى به 
جشـنواره را ازنظر فنى و تكنيكى چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
ــه موضوع  ــت و توجه ب ــار داراى حداقل كيفي ــب آث اغل
جشنواره در حد قابل قبولى بودند و فيلم هايى كه از قافله 
ــن دو مفهوم را  ــابقه عقب ماندند اي راه يابى به بخش مس
نداشتند؛ با اين مقايسه مى توانيم بگوييم تنوع آثار ارسالى 
به پنجمين جشنواره ملى فيلم كوتاه حسنات زياد بود و 
ــه اى و حرفه اى زيادى  به لحاظ كيفى فيلم هاى غيرحرف

داشتيم.
ــن در طول اين سال ها مورد  از يك ديدگاه كلى انيميش
بى توجهى و بى مهرى قرار گرفته و بر اين اساس در شرايط 
سخت و حساسى به سر مى برد، اكثر انيماتورها اين حرفه 
را ترك كرده و پروژه هاى ساخت انيميشن متوقف شد ه اند 
ــن ايران وارد كرده  كه همه اينها ضربه مهمى به انيميش
ــتقبالى تا اين حد  ــخصا انتظار اس است.بر اين اساس ش
ــنواره پنجم نداشتم، اين  خوب را از بخش پويانمايى جش
ــان مى هد كه آنچه براى انيميشن در  استقبال خوب نش
كشور ما تعيين  كننده است تصميم يا نظر مديران نيست 

بلكه همت هنرمندان اين عرصه است.
برخى اعتقـاد دارند كه بهتر اسـت براى سـاخت 
انيميشـن خوب هركدام از عوامل مانند فيلمنامه 
نويـس، انيماتـور، كارگـردان و غيـره در حيطـه 
تخصصى خود وارد شـوند. بر اين اسـاس ساخت 
انيميشـن هاى تك نفرى مانند آنچه در جشنواره 
امسال شاهد بوديم به هنر انيميشن ضربه مى زند. 

نظر شما در اين ارتباط چيست؟
ــن هزينه هاى  ــه اى با تامي ــر توليدات ما حرف ببينيد اگ
ــت كه تخصص  ها از يكديگر  ــد طبيعى اس ــب باش مناس
ــى هزينه ها  ــم از بخش ــا اگربخواهي ــود، ام منفك مى ش
ــا حداكثر چند  ــاره اى جز اينكه يك ي صرف نظر كنيم چ
نفر تمام فعاليت هاى ساخت انيميشن را به تنهايى انجام 

دهد وجود ندارد.
ــى خود به  ــران از حيطه تخصص ــاى اي ــر انيماتوره اكث
كارگردانى رسيده اند و بر اين اساس پس از اينكه وارد كار 
توليد مى شوند از تخصص خود براى پايين آوردن هزينه ها 

استفاده كنند.
ــايد اين امر براى توليدات بلند آسيب باشد، اما اين امر  ش
ــوع تكنيك خوب و  ــته به ن براى اكثر توليدات كوتاه، بس

مناسب است.
ــاخت انواع  ــيارى از تكنيك هاى الزم براى س در واقع بس
ــط يك نفر قابل  ــاخت موسيقى توس انيميشن به جز س
انجام است و تنها انواع خاصى از انيميشن و به كارگيرى 

تكنيك هاى سه بعدى نيازمند نفرات زياد است.
آيا روند ساخت انيميشن به شكل تك نفرى در دنيا 

نيز دنبال مى شود؟
ــكل تك نفرى به  ــن به ش ــاخت انيميش مكتبى براى س
ــازان نسل جوان  ــيله گروهى از فيلمس نام زاگرب به وس
ــت و اكنون  ــكل گرفته اس ــال ها پيش ش يوگسالوى س
جشنواره اى به هيمن نام نيز در دنيا برگزار مى شود؛ حتى 
آقاى بوردو از سردمداران اين مكتب يك بار تاسف خود را 
از اينكه در حوزه موسيقى تخصص ندارد تا تمام فعاليت 

ساخت انيميشن را خود برعهده بگيرد اعالم داشته بود.
ــده  ــناخته ش ــن فردى از انواع ش ــاس انيميش بر اين اس

انيميشن و قابل اعتنا در سطح بين المللى است.
گرچه شايد در ايران بيشتر به دليل كاهش هزينه ها از اين 
ــود، اما هزينه كم براى ساخت انيمشن  روش استفاده ش
ــت و مى توان با هزينه  لزوما به معناى كيفيت پايين نيس

كمتر به توليدات خوب برسيم.
شـما تاثير مكتب جشـنواره حسـنات بر تربيت 

هنرمندان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
از ديدگاه من نگاه جشنواره حسنات درجنبه فيلمسازى 
با بسيارى از جشنواره هاى ديگر فرق دارد و مى توان عدم 
اتكا به سياست هاى روز و نهادهاى دولتى را از بزرگ ترين 

محاسن اين جشنواره برشمرد.
ــدركاران اين  ــت ان ــت تا دس ــده اس همين امر باعث ش
ــنواره،  ــه موضوع و پيام جش ــنواره عالوه بر توجه ب جش
فيلمسازى را به شكل تخصصى دنبال كنند و به ساختار 
فيلم  اهميت دهند كه خود نقطه عطفى براى اين جشنواره 
ــنواره ها با اهداف  ــت.اين در حالى است كه اغلب جش اس
خاصى وارد عرصه فيلمسازى مى شوند و بيشتر به دنبال 
كسب معروفيت براى نهاد مربوطه هستند، اما جشنواره 
حسنات هدف هاى متعالى ترى را دنبال مى كند كه اين امر 

تاثير به سزايى در توليد فيلم دارد.

ــوروزگاه اصفهان اجرا  ــگاه ن ــان با نمايش ــنتى تخت حوضى همزم نمايش س
مى شود. ويژه برنامه فرهنگى هنرى نوروزگاه با هدف معرفى انواع هنرهاى بومى 
و محلى ايرانى از سوى اداره كل ميراث فرهنگى استان اصفهان ويژه ايام نوروز در 
ــط با نوروز،  ــتى مرتب ــود.معرفى صنايع دس بخش هاى مختلف برگزار مى ش
كاالهاى فرهنگى، معرفى آيين هاى نوروزى، معرفى اسناد نوروزى، بازى هاى 
بومى و محلى، غذاها و خوراكى هاى سنتى، آداب و رسوم زندگى مردم در ايران 

قديم و ... از بخش هاى مختلف اين برنامه است.
ــته در وسط حياط  ــت. در گذش ــنتى ايرانى اس تخت حوضى نوعى نمايش س
خانه هاى بزرگ ايرانى، حوضى بود كه كاربردهاى فراوانى داشت. از آن جمله در 
زمان جشن ها و ميهمانى ها، ساكنان خانه روى آن تخته بزرگى مى گذاشتند 
ــكلى همانند صحنه نمايش به آن مى دادند تا عده اى بازيگر روى آن تخته  و ش
ــخصيت  به اجراى نمايش و البته از نوع كمدى آن بپردازند. با توجه به وجود ش
ــياه در ايران، اين نمايش ها به يكى از نام هاى عمومى سياه  كمدى و قديمى س
بازى يا تخت حوضى و يا روحوضى معروف شدند. گفتنى است؛ اجراى نمايش 
ــفندماه در  ــا برپايى نوروزگاه اصفهان، از 24 تا 28 اس تخت حوضى، همزمان ب

ميدان امام(ره) موزه هنرهاى تزيينى و كاخ چهلستون برگزار مى شود.

در ويژه برنامه نوروزگاه اصفهان؛

اجرا ى نمايش سنتى «تخت حوضى» 

به بهانه پنجمين جشنواره فيلم كوتاه حسنات در اصفهان؛

ماراتن نيكوكارى با 226 فيلم، روى پرده نقره اى رفت

كارگردان انيميشن و عضو هيئت انتخاب جشنواره حسنات:

كشف استعـدادهاى عرصـه فيلمسـازى از ويژگى هاى جشنواره حسنـات است
ــاز بزرگ ترين رسالت يك  حسنات گفت: كشف فيلمس
ــود و جشنواره حسنات وظيفه  جشنواره محسوب مى ش

خود را در اين ارتباط به خوبى انجام داده است.

ــن  ــده، كارگردان انيميش ــيد على مفضلى تهيه كنن س
ــال 1386 تاكنون  ــيفاى اصفهان از س ــال 1386و مدير عامل آس ــيفاى اصفهان از س 1386و مدير عامل آس
است. وى در ساخت پويانمايى هاى آتش نشان (سريال)، 

همچنين مفضلى تهيه كنندگى فيلم هاى نوا، كاش يكى 
پيدا بشه، پروانه اى براى من، شمع، خواب زده، آن سوى 
آسمان، بهتريـن هديه، تكيه بر باد، لك لك،گرگ درنده 

و مرمت را برعهده داشته است.
مفضلى كه برنده ديپلم افتخار بهترين انيميشن از بيست 
و چهارمين جشنواره بين المللى فيلم كودكان و نوجوانان 
همدان براى كارگردانى انيميشن «خروس زرى، پيرهن 
پرى» است عضو هيئت انتخاب پنجمين جشنواره 
ــش فيلم هاى  ــنات در بخ ــم كوتاه حس ملى فيل
پويانمايى نيز هست كه در ستاد خبرى جشنواره 

حسنات با وى به گفت وگو نشستيم.

آقاى مفضلى! شما به عنوان يكى از اعضاى هيئت 
انتخاب در پنجمين جشنواره فيلم كوتاه حسنات 
حضور داشـتيد؛ از ديدگاه شـما آثار ارسـالى به 

ــاس به طور معمول هر يك از  ــود و بر اين اس داده مى ش
انيميشن ها نيز پيامى به همراه دارد.

امسال حجم فيلم هاى ارسالى به جشنواره حسنات بسيار 
ــاهد  ــاس تنوع موضوعى زيادى را ش زياد بود و بر اين اس
ــنات نيز داراى  ــنواره حس ــويى موضوع جش بوديم؛ از س
ــاس اغلب فيلم هاى  ــت و بر اين اس گستره پهناورى اس
پويانمايى به اين موضوع توجه داشتند و همين امر موجب 
شد تا بحث كيفيت فيلم  هاى ارسالى را براى انتخاب آثار 
راه يافته به بخش مسابقه جدى تر مور ارزيابى قرار دهيم.

بديـن ترتيـب فيلم هـاى پويانمايـى ارسـالى به 
جشـنواره را ازنظر فنى و تكنيكى چگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
ــه موضوع  ــت و توجه ب ــار داراى حداقل كيفي ــب آث اغل
جشنواره در حد قابل قبولى بودند و فيلم هايى كه از قافله 
ــن دو مفهوم را  ــابقه عقب ماندند اي راه يابى به بخش مس
نداشتند؛ با اين مقايسه مى توانيم بگوييم تنوع آثار ارسالى 
به پنجمين جشنواره ملى فيلم كوتاه حسنات زياد بود و 
ــه اى و حرفه اى زيادى  به لحاظ كيفى فيلم هاى غيرحرف

داشتيم.
ــن در طول اين سال ها مورد  از يك ديدگاه كلى انيميش
بى توجهى و بى مهرى قرار گرفته و بر اين اساس در شرايط 
سخت و حساسى به سر مى برد، اكثر انيماتورها اين حرفه 
را ترك كرده و پروژه هاى ساخت انيميشن متوقف شد ه اند 
ــن ايران وارد كرده  كه همه اينها ضربه مهمى به انيميش
ــتقبالى تا اين حد  ــخصا انتظار اس است.بر اين اساس ش
ــنواره پنجم نداشتم، اين  خوب را از بخش پويانمايى جش
ــان مى هد كه آنچه براى انيميشن در  استقبال خوب نش
كشور ما تعيين  كننده است تصميم يا نظر مديران نيست 

بلكه همت هنرمندان اين عرصه است.
برخى اعتقـاد دارند كه بهتر اسـت براى سـاخت 
انيميشـن خوب هركدام از عوامل مانند فيلمنامه 
نويـس، انيماتـور، كارگـردان و غيـره در حيطـه 
تخصصى خود وارد شـوند. بر اين اسـاس ساخت 
انيميشـن هاى تك نفرى مانند آنچه در جشنواره 
امسال شاهد بوديم به هنر انيميشن ضربه مى زند. 

نظر شما در اين ارتباط چيست؟
ــن هزينه هاى  ــه اى با تامي ــر توليدات ما حرف ببينيد اگ
ــت كه تخصص  ها از يكديگر  ــد طبيعى اس ــب باش مناس
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استاندار چهارمحال و بختيارى با تأكيد بر ضرورت پيشبرد اهداف 
ــتا همه مديران  ــالمى گفت: در همين راس ــازمان تبليغات اس س

دستگاه هاى اجرايى استان هماهنگى و تعامل الزم را دارند.
ــس و امور  ــت با معاون مجل ــتكى، در نشس ــم سليمانى دش قاس
استان هاى سازمان تبليغات اسالمى كشور، با اشاره به فعاليت هاى 
ــالمى در حوزه هاى مختلف، اظهار كرد:  موثر سازمان تبليغات اس
سازمان تبليغات اسالمى، با اجراى فعاليت هاى علمى و فرهنگى، 
ــبرد اهداف، اين  ــت از نظام و پيش ــالمى، حماي ترويج فرهنگ اس

سازمان را دنبال مى كند.
ــازمان تبليغات اسالمى  وى با تأكيد بر ضرورت پيشبرد اهداف س
ــتگاه هاى اجرايى استان  ــتا همه مديران دس گفت: در همين راس

هماهنگى و تعامل الزم را دارند.
ــئوالن و دست اندركاران نظام  سليمانى خاطرنشان كرد: همه مس
موظف هستند كه تعهدات قانونى ايجاد شده از سوى مديران قبل 

از خود را تا حصول نتيجه انجام دهند.
در ادامه حجت االسالم سيد «ناصرالدين نورى زاده»، معاون مجلس 
و امور استان هاى سازمان تبليغات اسالمى كشور نيز در اين نشست، 
ــكوه در هفتم اسفندماه، گفت: ملت ايران  با اشاره به انتخابات با ش

در حماسه انتخابات به پيروزى دست يافتند.
ــاره به عوامل برگزارى انتخابات تصريح كرد: اين افراد با  وى با اش
تالش، مديريت و برنامه ريزى دقيق خود، ضمن برگزارى انتخاباتى 

سالم، توطئه هاى دشمنان را خنثى كردند.
ــازمان تبليغات اسالمى كشور  معاون مجلس و امور استان هاى س
ــش فرهنگى را از  ــعه اى به ويژه در بخ ــاخص هاى توس ارتقاى ش
ــازمان تبليغات اسالمى  ــتيابى به اهداف س مهم ترين مزاياى دس

عنوان كرد.
نورى زاده يادآور شد: خوشبختانه مديريت ارشد اين استان در زمان 
ــبرد اهداف سازمان تبليغات  فعاليت دولت يازدهم، به منظور پيش

اسالمى، همكارى الزم را داشته است.

تأكيد استاندار  بر ضرورت پيشبرد 
اهداف سازمان تبليغات  اسالمى

ــال و بختيارى بابيان اينكه  نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــالمى در جامعه بر دوش  ــالت اصلى تبليغ معارف اس رس
ــازمان تبليغات  ــازمان تبليغات اسالمى است گفت: س س
اسالمى بايد جهت نهادينه كردن امور فرهنگى در جامعه 

بيشتر برنامه ريزى كند.
ــده ولى فقيه در  ــالم  محمدعلى نكونام، نماين حجت االس
ــهركرد در ديدار با  چهارمحال و بختيارى و امام جمعه ش
معاون امور مجلس و استان هاى سازمان تبليغات اسالمى 
ــمندانه  ــيار خوب و هوش ــور با قدردانى  از حضور بس كش
مردم در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى و 
ــرگان رهبرى گفت: اين حضور  پنجمين دوره مجلس خب
بسيار خوب و انصافا حاكى از هدايت هاى الهى و درايت و 

تدبير توده مردم در سراسر كشور بود.
 نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى افزود: واقعيت 
ــت كه هدايت دل هاى ملت ايران در دست خداى  آن اس
ــول اين 38  ــت و همان گونه كه خداوند در ط متعال اس
ــالمى را به پيش برده و از خطرات  سال، انقالب و نظام اس
ــته، در اين مرحله سخت نيز،  ــيب ها مصون نگه داش و آس
دل ها را به سمت آمدن پاى صندوق هاى رأى هدايت كرد 
و شاهد حضور بسيار خوب مردم در اين عرصه بسيار مهم 

و سرنوشت ساز بوديم.
ــان كرد: نوع رأى هم كه به   امام جمعه شهركرد خاطرنش
داخل صندوق ها ريخته شد مهم بود.در نتيجه شكل گيرى 
ــرگان رهبرى در  ــالمى و مجلس خب ــوراى اس مجلس ش
ــمنان خارجى و گروه ها و  ــيارى از دش ــرايطى كه بس ش
ــور با تمام وجود در  ــته بندى هاى سياسى داخل كش دس
مقام تصرف اين جايگاه به نفع خودشان بودند، همه بيانگر 
ــن انقالب و ملت  ــاى الهى در حق اي هدايت ها و نصرت ه

اسالمى بود.
ــبختانه با  ــرد: خوش ــام تصريح ك ــالم  نكون ــت االس حج
ــكل گيرى يك «مجلس متوازن» كه همه افراد از همه  ش
جناح ها و گروه هاى متفاوت در آن سهيم هستند، نقشه ها 
ــه هيچ وجه  ــد و ب ــمن، نقش بر آب ش و توطئه هاى دش
نتوانست برگ برنده اى از اين انتخابات و رأى مردم نصيب 

خودش بكند.
ــال  و بختيارى  ــوراى فرهنگ عمومى چهارمح  رييس ش
ــور مردم و  ــطه حض ــار ديگر خداى متعال به واس گفت: ب
ــى ديگر به اين  ــه آنها، نعمت ــيارانه و آگاهان انتخاب هوش
ــور و انقالب عطا كرد و كشور مرحله حساس و آزمون  كش
ــم رهبرى و  ــام معظ ــه دغدغه مق ــازى را ك سرنوشت س
ــالمت  ــربلندى و س ــى انقالب بود را با س ــوزان واقع دلس

پشت سر گذاشت.  حجت االسالم  نكونام خاطرنشان كرد: 
ــيت هايى كه رهبر معظم انقالب و  اين دغدغه ها و حساس
دلسوزان نظام نسبت به مجلس شوراى اسالمى، خبرگان 
ــت،  ــايل متعددى كه نظام با آن مواجه اس رهبرى و مس
ــته و دارند همه به يك نقطه برمى گردد و آن مسايل  داش
«كالن فرهنگى در نظام جمهورى اسالمى» است كه مبادا 
فرهنگ انقالب و سبك زندگى اسالمى از اين كشور گرفته 

شود و خداى نخواسته فرهنگ بيگانه و سبك زندگى غربى 
جايگزين آن شود.

ــعه فعاليت هاى قرآنى چهارمحال  و  ــوراى توس رييس ش
ــل يك انقالب  ــران را در اص ــالمى اي بختيارى انقالب اس
فرهنگى و سمت و سوى همه امور در كشور را حول محور 
ــت و تصريح كرد: انقالب اسالمى  ــئله فرهنگ دانس مس
ــئت گرفته از قرآن و ايران بر اساس فرهنگ اسالم كه نش

 اهل بيت (عليه السالم) است، شكل گرفته كه نبايد اجازه 
ــت  ــود و يا به دس ــن فرهنگ در جامعه كم رنگ ش داد اي
ــى همه دغدغه ها و نگرانى ها  بيگانگان بيفتد كه علت اصل
ــالمى و خبرگان  ــبت به انتخابات  مجلس شوراى اس نس

رهبرى هم صيانت و حفاظت از اين امر بسيار مهم بود.
ــال  و  بختيارى تأكيد كرد:   نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــايل فرهنگى و  ــبت به مس ــامح و تساهل نس هرگونه تس
ــدن و  ــى ش ــته بندى ها و بازيگرى هاى سياس گرفتار دس
ــيدن به  ــيب رس ــمن كه منجر به آس ميدان دادن به دش
فرهنگ ناب اسالمى و منحرف شدن انقالب از مسير اصلى 
خود بشود، نه تنها خيانت به اسالم، انقالب، امام راحل (ره) 
ــود، بلكه «گناهى نابخشودنى» ــوب مى ش و شهدا محس

 است.
حجت االسالم  نكونام خطاب به مسئوالن و متوليان امور 
ــبت به مسئله  فرهنگى تأكيد كرد: بنابراين همه بايد نس
فرهنگ حساس باشيم و خودمان را به معناى واقعى كلمه 
مروج اسالم ناب در جامعه بدانيم و دغدغه اصلى مان اين 
باشد كه فرهنگ اسالم و قرآن و اهل بيت (عليه السالم) در 

جامعه سارى و جارى باشد.
ــرگرم  ــرد: گرفتار و س ــد ك ــهركرد تأكي ــه ش امام جمع
ــدن و نسبت به  ــى و پست مقام ها ش بازيگرى هاى سياس
مسايل فرهنگى بى تفاوت و بى دغدغه بودن و خيلى آسان 
ــتن و  ــايل و نازيبايى هاى درون جامعه گذش از كنار مس
دست از وظيفه برداشتن، خطرات و آسيب هايى است كه 
دستگاه هاى فرهنگى ما را تهديد مى كند. بنابراين متوليان 
ــازمان تبليغات بايد  ــتگاه هاى فرهنگى ما به ويژه س دس

نسبت به اين مسايل خيلى حساس و دغدغه مند باشند.
ــازمان  ــان كرد: اگر چه س ــهركرد خاطرنش امام جمعه ش
تبليغات اسالمى با مشكالت و كمبودهاى بسيارى مواجه 
ــايل موجب نمى شود كه اين  است، اما هيچ كدام اين مس
ــت بردارد و كوتاه  ــالت اصلى خودش دس مجموعه از رس
بيايد و يا احيانا يك بى تحركى بر آن حاكم شود؛ بلكه بايد 
با دغدغه و جديت بيشترى نسبت به ترويج معارف اسالمى 

در درون جامعه تالش كنند.
ــارى تأكيد كرد:  ــده ولى فقيه در چهارمحال  و  بختي نماين
ــالمى بايد در جهت عمق بخشى به  ــازمان تبليغات اس س
ايمان و فكر مردم و نهادينه كردن امور فرهنگى در جامعه 

بيشتر و عميق تر برنامه ريزى كند.
 اينجانب معتقدم كه نسبت به اين مسايل خيلى بيشتر و 
ــزى و كار كرد و از ظرفيت ها  بهتر از اين مى توان برنامه ري

و امكانات بهره برد.

دريچه

مديركل كميته امداد استان:

بيش از 600 پايگاه نيكوكارى 
مستقر شد

مديركل كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى گفت: 603 پايگاه نيكوكارى در مدارس، 
پايگاه هاى امداد و مراكز نيكوكارى استان مستقر شدند.

ــت: از مجموع 603 پايگاه، 500 پايگاه در مدارس، 70 پايگاه  ــتگار، اظهار داش ابوالقاسم رس
در مراكز امداد و 33 پايگاه در مراكز نيكوكارى از12 اسفندماه تا 15 اسفندماه مستقر شد.

وى با بيان اينكه 100 هزار پاكت نيكوكارى بين دانش آموزان مدارس توزيع شده است افزود: 
ــته از مجموع يك ميليارد و 200 ميليون تومان كمك هاى جمع آورى شده، مبلغ  سال گذش
400 ميليون تومان در مدارس جمع آورى گرديد كه با اولويت دانش آموزان نيازمند در مدارس 

توزيع شد.
مديركل كميته امداد استان چهارمحال و بختيارى بيان كرد: زنگ نيكوكارى در 17 مدرسه 

استان نواخته شد و مراسم  به صورت نمادين 
در مدرسه حاج يداهللا كيانى شهركرد برگزار 

گرديد.
ــاى  ــرد: پايگاه ه ــان ك ــتگار خاطرنش رس
نيكوكارى روز جمعه در ميعادگاه هاى نماز 

جمعه سراسر استان برپا مى شود.
ــال  ــود امس ــى مى ش ــزود: پيش بين وى اف
ــون  ــارد و 200 ميلي ــك ميلي ــش از ي بي
ــود كه ظرف  ــع آورى ش ــان كمك  جم توم
ــاعت در بين نيازمندان توزيع مدت 48 س

 مى شود.

معاون صنعت و معدن استان:

فروش فوق العاده نوروز از 15 اسفندماه 
آغاز مى شود

ــگاه ها،  ــارى گفت: فروش فوق العاده نوروز در فروش ــتان چهارمحال و بختي معاون صنعت و معدن اس
ــفندماه در  واحدهاى صنفى و تعاونى ها، بين 386 مكان فروش با تنوع بيش از هزار قلم كاال از 15 اس

سراسر استان آغاز مى شود.
وى افزود: مكان هاى  فروش شامل 18 فروشگاه بزرگ، 11 فروشگاه و شركت تعاونى و 357 واحد صنفى 

دراستان آغاز به فعاليت مى كنند.
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت صنعت و معدن استان چهارمحال و بختيارى با اشاره به تخفيف 
ــوينده با 10 تا 50 درصد تخفيف، مواد خوراكى و بهداشتى  5 تا 50 درصدى كاالها بيان كرد: مواد ش
ــا 6 درصد تخفيف ــكبار ب ــا 10 درصد تخفيف و آجيل و خش ــاك 5 ت با 5 تا 35 درصد تخفيف، پوش
ــتند،  ــتان فعال هس ــر اس ــاى صنفى در سراس ــه واحده ــان اينك ــى پور با بي ــه مى شود.شمس  اراي
ــزرگ از  ــگاه ب ــرد: 5 فروش ــان ك خاطرنش
ــى، 120 واحد  ــان، 2 تعاون ــاه و ايراني جمله رف
ــزرگ  ــگاه ب ــهركرد، 4 فروش ــى در ش صنف
ــگاه بزرگ و  ــن، 2 فروش ــى در بروج و 2 تعاون
ــزرگ  ــگاه ب ــردگان و 7 فروش ــى در ل 5 تعاون
ــامان  ــن و س ــى و در ب ــان و 2 تعاون در فارس

فعاليت مى كنند.
ــاس، فعاليت 24  ــزود: كيفيت باالى اجن وى اف
ــگاه هاى بزرگ و دسترسى آسان  ساعته فروش
ــگاه ها از مزاياى اين فروشگاه ها نسبت  به فروش

به برپايى نمايشگاه است.
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هزاران سال است منابع طبيعى به عنوان يك سرمايه 
ــت و كاستن آن  ــريت مطرح اس حياتى براى همه بش
برابر است با از دست رفتن بخشى از منابع زيستى بشر.

ــان ها از زيست  منابع طبيعى فهم مشترك همه انس
ــش نيازمند  ــات خوي ــراى حي ــانى ب ــت و هر انس اس
ــى و ابدى ــع ازل ــن مناب ــت از اي ــت و حفاظ پاسداش

 است.
ــاى جارى،درختان  ــز، روده ــر ري ــاى س ــه ه چمش
ــر دل آرام ، درياى  ــبز ، كوي ــر س ــرزمين س پاك،س
ــان، هواى تميز وكوه هاى سترگ همه بخشى  خروش
ــراى همه مردم بايد ــت كه تا ابد ب از منابع طبيعى اس

 باقى باشد.
اسفندماه در ايران ،مصادف است با گراميداشت منابع 
ــى از  ــانى آن را بايد بخش طبيعى ، منابعى كه هر انس

زندگى زيستى خود بداند.
ــان مى دهد كه  گونه هاى متنوع در دامن طبيعت نش
اين منابع خدادادى به هر طريقى براى زيست نوع بشر 
ــى عظيم دارد ،پس بايد حيات اين طبيعت مانند  نقش

حيات همه انسان ها پاسداشته شود.
ــى وجود دارد كه از  در ايران 8 هزار و 500 گونه گياه
اين تعداد 3 هزار و 500 گونه در اين استان وجود دارد 

كه 350 گونه آن بومى خود استان است. 
ورود دام مازاد و بيش از زمانبندى در مراتع، مهم ترين 
ــش گياهى مراتع است كه با  عامل خشك شدن پوش
برنامه هاى جلوگيرى از ورود دام مازاد و رعايت زمان 
مقرر، در سال هاى گذشته 22 ميليون از مراتع كشور 

احيا شد.
ــبك متعلق به 916 هزار  هم اكنون 81 ميليون دام س

دامدار، از مراتع كشور بهره مندند. 
ــتان هاى كشور  چهارمحال و بختيارى نيز يكى از اس
ــت كه منابع طبيعى آن ،حتى كوه هايش ،زمين را  اس

زنده نگهداشته است.
هم اكنون سه هزار و 500 گونه گياهى در چهارمحال 
و بختيارى وجود دارد، كه 350 گونه آن بومى استان 

هستند. 
ــتان يك ميليون و 93  مجموع مساحت مراتع اين اس

هكتار است كه از اين ميزان 31 هزار و 697 هكتار جزو 
مراتع درجه يك است و سطوح مراتع درجه دو استان 
ــادل 37/3 درصد مجموع  407 هزار و 609 هكتار مع

اراضى استان است.
بر اساس آمار موجود 59/8 درصد از مراتع نيز در رده 
درجه سوم قرار مى گيرد كه اين مسئله نشان مى دهد 

كه نيمى از مراتع استان جزو مراتع فقير است. 
ــتان چهارمحال وبختيارى  تنوع گياهى گونه هاى اس
ــت و تنوع گياهى و تعداد گونه هاى  ــيار متنوع اس بس
اين استان بسيار زياد است، به طورى كه در يك مرتع 
ــش گياهى وجود داشته  ــت دو يا چند پوش ممكن اس

باشد. 
ــع و  ــاى، مرات ــگل ه ــازمان جن ــار س ــاس آم براس
آبخيزدارى،اكنون تنها 8 درصد از مراتع كشور باالى 

50 درصد پوشش گياهى دارد. 
25 درصد از مراتع بين 25 تا 50 درصد و 67/7 درصد 

از آنها نيز بين پنج تا 25 درصد پوشش گياهى دارند.
در چهارمحال و بختيارى نيز هم اكنون يك هزار و 546 

هكتار جنگل كارى سنواتى، هزار هكتار طرح صيانت 
و توسعه جنگل هاى زاگرس و هزار و 30 هكتار زراعت 

چوب در استان وجود دارد. 
ــر و غيرمثمر در دو  ــاالنه 300 هزار اصله نهال مثم س
نهالستان استان چهارمحال و بختيارى توليد مى شود. 
ــى گويد:حفاظت  ــتاندار چهارمحال و بختيارى م اس
ــى وظيفه همگانى  ــى و منابع طبيع از عرصه هاى مل

محسوب مى شود. 
قاسم سليمانى دشتكى افزود: تمامى مردم و مسئوالن 
ــى و مرتعى با  ــت از گونه هاى جنگل بايد براى حفاظ

يكديگر همكارى و تعامل داشته باشند. 
وى گفت: تأمين اعتبارات الزم براى حفظ عرصه هاى 
ــى ويژه و جلوگيرى  ملى، برگزارى دوره هاى آموزش
ــت از اهميت ــع طبيعى و محيط زيس از تخريب مناب

 ويژه اى برخوردار است. 
ــفندماه هفته منابع طبيعى است و اين  از دوازدهم اس
ــت تا همه مردم نسبت به حفاظت از  هفته فرصتى اس

اين منابع ابدى حساسيتى دو چندان داشته باشند.
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پاسداشت يك سرمايه ابدى

رسالت اصلى تبليغ معارف اسالمى در جامعه
بر دوش سازمان تبليغات اسالمى است

معاون پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد خبر داد:

تالش محققان براى درمان ناشنوايى 
با استفاده از سلول هاى بنيادى

معاون پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد از تالش اين دانشگاه براى درمان ناشنوايى با 
استفاده از سلول هاى بنيادى خبر داد.

دكتر سيد كمال صولتى، تعداد مقاالت منتشر شده محققان دانشگاه علوم پزشكى شهركرد را 
462 مقاله ذكر كرد و افزود: از اين تعداد 178 مقاله در ISI و PUBMed منتشر شده است.

وى تعداد طرح هاى تحقيقاتى انجام شده در اين دانشگاه در يك سال اخير را 244 طرح دانست 
ــگاه در حوزه هاى گياهان دارويى و اعصاب  روى  و اظهار كرد: عمده ترين تحقيقات اين دانش

بيمارى هايى چون آلزايمر، تشنج، پاركينسون و MS اجرايى مى شود.
ــگاه، اضافه كرد: يكى از اين  ــوى پژوهشگران اين دانش صولتى، با اشاره به ثبت 7 پتنت از س

پتنت ها مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى قرار گرفته است.
ــت و خاطر نشان كرد: از اين رو  ــهركرد را مركز رويش بسيارى از گياهان دارويى دانس وى ش
فعاليت هاى علمى در زمينه اثرات گياهان دارويى را روى برخى از بيمارى ها چون ديابت آغاز 
ــاره به توسعه فعاليت هاى اين  كرديم.  معاون پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى شهركرد، با اش
دانشگاه در حوزه گياهان دارويى از راه اندازى كارخانه توليد گياهان دارويى در آينده نزديك 
خبر داد. وى مطالعه در زمينه سلولى و مولكولى را از ديگر زمينه هاى تحقيقاتى اين دانشگاه 
نام برد و ادامه داد: بررسى عوامل ژنتيكى بر بروز ناشنوايى و تشخيص جهش هاى مختلف ژنى 

از جمله زمينه هاى تحقيقات اين دانشگاه به شمار مى رود.
ــتند با  ــگاه درصدد هس دكتر صولتى، در اين باره توضيح داد: در اين حوزه محققان اين دانش
استفاده از بافت فرد، سلول هاى بنيادى توليد و در جهت درمان ناشنوايى از آن استفاده شود.

ــت و براى رسيدن به نتيجه مطلوب اين مطالعات  به گفته وى اين تحقيقات در فاز پايلوت اس
ادامه دارد.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1818 | پنجشنبه 13 اسفند 1394 | 23 جمادی االول 1437 8

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1818 |  March 3.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mazaheri.zayanderoud@gmail.com

حافظه ای تا 128 گیگابایت برای اپل؛
سیب پرحافظه می شود

پیروزی بزرگ اپل در برابر اف بی آی؛
آیا اپل قفل خود را می شکند؟!

معاون پژوهشی وزارت علوم خبر داد؛
راه اندازی ۳ پارک علم و فناوری تخصصی

فناوری ذخیره س��ازی در س��رویس های اب��ری اگر چ��ه این روزه��ا از امنیت و فض��ای زیادی 
 برخوردار ش��ده اما نیاز آن به اینترنت و در دس��ترس نب��ودن اینترنت در هر مکان��ی، هنوز نیاز 
به ذخیره س��ازهای فیزیکی را از میان برنداش��ته اس��ت. از این رو حافظه ه��ای فلش همچنان 
طرف��داران بس��یار خ��ود را دارد و پیش��رفت در این ح��وزه ضروری به نظر می رس��د. ش��رکت 
 iKlips یکی از ش��رکت های تولیدکنن��ده حافظه های فلش اس��ت که اخیرا محصول��ی را برای 
 دس��تگاه های مبتنی بر iOS ارائه کرده ک��ه تا 128 گیگابای��ت ظرفیت دارد. ای��ن فلش ها که 
در اندازه های کوچک س��اخته ش��ده اند عالوه بر داش��تن پ��ورت USB 3 به پ��ورت مخصوص 
 دس��تگاه های اپل ب��ه ن��ام Lightning Port هم مجهز ش��ده و کاربر م��ی تواند ای��ن فلش را 
 iKlips به دس��تگاه خود متصل کن��د و داده های خود را به س��رعت بین دس��تگاه خود و فل��ش
منتقل کند. iKlips به حساس��یت باتری دس��تگاه های همراه کام��ال آگاه اس��ت. از این رو این 

فلش را ب��ه گونه ای طراحی ک��رده که در 
 قب��ال کاری که انج��ام می ده��د مصرف 
بهین��ه ای دارد و ان��رژی باتری دس��تگاه 
 را ه��در نم��ی ده��د. ای��ن فل��ش ه��ا 
در رنگ های متن��وع و اندزه های مختلف 
حافظ��ه از 32 گرفته ت��ا 128 گیگابایت 
ساخته ش��ده که بازه قیمت آن از 65 دالر 
تا 139 دالر متغیر است. این فلش در حال 

حاضر تنها در آمریکا به فروش می رسد.

با رای دادگاه بروکلین، اپل تالش های اف بی آی را برای باز کردن قفل نرم افزاری آیفون شلیک کننده 
حادثه تروریستی سن برناردینو بی اثر کرد.

قاضی فدرال در بروکلین درخواست مقامات دادگستری دولت اوباما را مبنی بر فشار آوردن به اپل 
برای باز کردن قفل گوشی آیفون یکی از قاچاقچیان مواد مخدر را رد کرد. 

 این رای مس��تقیما روی داس��تان نبرد حقوقی اپل و اف ب��ی آی در مورد ش��لیک کننده حادثه 
سن برناردینو، سید فاروق تاثیر حقوقی دارد و مانع از فشار رسمی روی اپل برای باز کردن گوشی 

آیفون 5C فاروق می شود.
در مورد حادثه سن برناردینو مقامات دولتی دادگستری به قانون موس��وم به ALL Writs ارجاع 
حقوقی داده بودند، اما جیمز اورینس��تن قاض��ی بروکلین صراحتا اعالم ک��رد مقامات حکومتی 
قادر به مستندسازی این قانون با کیس حقوقی متهم قاچاقچی نیستند و بنابراین رای به نفع اپل 

صادر ش��د. قانون مذکور به سال 1789 و 
به روز شده در سال 1911 بازمی گردد و به 
دلیل منسوخیت زمانی و عدم به روزرسانی 
مقامات حکومتی نمی توانند از آن برای باز 

کردن اجباری قفل آیفون استفاده کنند. 
به  هر ح��ال مقام��ات دادگس��تری اعالم 
کرده اند پرونده را به دادگاه عالی می برند و 
دراین بین مباحث حقوقی درباره این کیس 

باالگرفته است.

معاون پژوهش��ی وزیرعلوم از راه اندازی پارک ه��ای علم و فناوری 
تخصصی در حوزه انرژی، نفت و فناوری اطالعات در کشور خبرداد.

وحید احمدی در نشس��ت مش��ترک روس��ای پارک ه��ای علم و 
فناوری و مدیران مراکز رشد فناوری در پارک زیست فناوری خلیج 
 فارس گفت: ایجاد پارک های علم و فن��اوری تخصصی با همکاری 
دس��تگاه های اجرایی از جمله برنامه های توسعه فناوری در وزارت 
علوم است که در همین راستا، پارک علم و فناوری انرژی با همکاری 
وزارت نیرو، پارک علم و فناوری نفت با همکاری وزارت نفت و پارک 
علم و فناوری فناوری اطالعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ایجاد می شود. وی با تاکید بر تدوین نقشه فناوری کشور 
افزود: مناطق ویژه علم و فناوری در استان هایی که شرایط ویژه ای 
 را داشته باشند ایجاد می شود که در این راس��تا ایجاد مناطق ویژه 
علم و فناوری در استان های آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، یزد و 

خراسان رضوی در دستور کار است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به شرایط دوران پس از برجام و 
تسهیل ارتباط با کشورهای خارجی عنوان کرد: باید شرایطی فراهم 
 ش��ود تا بخش های تحقیق و توسعه ش��رکت های بزرگ خارجی 
در پارک های علم و فناوری مستقر شوند تا در انتقال فناوری باال به 
کشور به کار گرفته شوند. احمدی با بیان اینکه حمایت از صادرات 

محصوالت شرکت های دانش بنیان اهمیت ویژه ای دارد بر ضرورت 
تشکیل کنسرسیومی از شرکت های دانش بنیان برای افزایش توان 
 رقابتی آنها تاکید کرد. وی اظهار داش��ت: در کن��ار افزایش بودجه 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، آنچه که اهمیت دارد این است 
که این حمایت ها مستمر باشد چراکه با قطع حمایت ها و در آستانه 
بهره برداری، نتیجه الزم را نخواهیم گرفت. معاون پژوهشی وزارت 
علوم خاطرنشان کرد: پارک های علم و فناوری در مسیر توسعه خود 
با برخی چالش ها مواجه هستند که حضور کمرنگ بخش خصوصی، 
عدم نگاه سیس��تمی در سیاس��تگذاری، ضعف و تناقض در برخی 
سیاست گذاری ها، فقدان فضای رقابتی و ناهماهنگی و موازی کاری 
برخی نهادهای دولتی و کمبود نیروی متخص انسانی از جمله این 
مشکالت است که با برنامه ریزی در حال رفع آنها هستیم. احمدی 
اظهار داشت: حمایت از کار آفرینی های فناورانه و توسعه شرکت ها، 
تشویق صنایع و دستگاه های اجرایی به بهره مندی از محصوالت و 
دستاوردهای شرکت های دانش بنیان داخل و توسعه صندوق های 
 حمایتی از این پارک ه��ا، از راهبردهای وزارت علوم برای توس��عه 
پارک های علم و فناوری است. وی عنوان کرد: ساماندهی پارک های 
علم و فناوری بر اس��اس ماموریت های تخصصی و آمایش فناوری 

استان ها، از برنامه های توسعه فناوری در وزارت علوم است.

 پژوهش��گران دانش��گاه آزاد تبری��ز در طرحی مش��ترک 
با محققان دانشگاه کاشان، ارومیه و کرمانشاه موفق به تولید 
آزمایشگاهی نانوکاتالیس��ت هایی با خاصیت مغناطیسی 

شدند.
این نانوکاتالیس��ت ها قاب��ل بازیافت و اس��تفاده مکررند و 
ضمن سازگاری بس��یار خوب با محیط زیس��ت می توانند 
 در صنای��ع ش��یمیایی و داروس��ازی کارب��رد زی��ادی 
داش��ته باش��ند. آلدهیدها و کتون ها مواد اولیه بسیاری از 
داروها و مواد ش��یمیایی در صنعت و آزمایش��گاه اس��ت و 
براین اس��اس تولید این ترکیبات از مواد اولیه در دسترس 
با روش های تولید پربازده، توجه ویژه محققان علم شیمی 
را به خود جلب کرده است. اکس��ایش الکل ها به آلدهیدها 
و کتون ه��ا از اهمی��ت ویژه ای در ش��یمی آل��ی برخوردار 
اس��ت و تاکن��ون اکس��یدکننده ها و روش ه��ای مختلفی 
ب��رای نیل به ای��ن هدف معرفی ش��ده اس��ت. در اکثر این 
 روش ه��ا از واکنش��گرهای گران قیمت، س��می و آالینده 
محیط  زیس��ت استفاده می ش��ود و از طرفی بازدهی اغلب 
این واکنش ها نیز پایین است. ازاین رو معرفی سیستم های 
اکسیداس��یونی زیس��ت س��ازگار با بازدهی باال از اهمیت 
ویژه ای برخ��وردار اس��ت. میرزاآقا باب��ازاده مجری طرح، 
 هدف از انج��ام این پژوهش را س��نتز یک نانوکاتالیس��ت 
 ب��ر پای��ه نان��وذرات مغناطیس��ی اکس��ید آه��ن و 
دی اکسید منگنز عنوان کرد. وی افزود: از این نانوکاتالیست 

می توان برای اکسیداسیون گزینش��ی الکل ها به ترکیبات 
آلدهیدی و کتون��ی در محیط ه��ای آبی با هزین��ه پایین 
استفاده کرد. این پژوهشگر کاهش مدت  زمان انجام واکنش 
اکسایش، بازدهی باالی محصوالت، کاهش آلودگی محیط 
زیس��ت و صرفه جویی اقتصادی از دیگر مزایای استفاده از 

این نانوکاتالیست برش��مرد. بابازاده اظهار داشت: به دلیل 
خاصیت مغناطیسی این نانوکاتالیست، می توان آن را پس از 
انجام کامل واکنش به  وسیله یک آهن ربا از مخلوط واکنش 
جداسازی و جمع آوری کرده و مجددا مورد استفاده قرار داد. 
به گفته وی استفاده از این روش عالوه بر این که به کارگیری 

حالل های آلی و س��می در تولید آلدهیده��ا و کتون های 
پرکاربرد در مواد دارویی را مرتفع ساخته، کمک شایانی به 
کاهش آلودگی محیط زیست می کند. این محقق با اشاره 
به سهولت سنتز این نانوکاتالیست به عنوان یکی از مزایای 
مهم این طرح گفت: در مرحله نخس��ت ای��ن تحقیق یک 

نانوکامپوزیت چندجزیی بر پایه اکس��ید آهن و دی اکسید 
منگنز س��نتز ش��ده و در ادامه به منظور مش��خصه یابی و 
 بررسی س��اختار نانوکاتالیست سنتز ش��ده از آزمون های

EDX، TGA، XRD، CHN و FTIR و میکروس��کوپ های 
الکترون��ی SEM و TEM اس��تفاده  ش��ده اس��ت. بابازاده 
خاطرنش��ان کرد: در نهای��ت عملکرد این نانوکاتالیس��ت 
در اکسیداس��یون انتخاب��ی ان��واع الکل ها در دم��ای اتاق 
و محلول ه��ای آبی م��ورد ارزیابی ق��رار گرفت��ه و فعالیت 
کاتالیتیکی این نانوکاتالیس��ت پس از چندین بار استفاده 
مجدد مورد بررس��ی واقع ش��ده اس��ت. وی عن��وان کرد: 
مش��اهدات و نتایج به  دس��ت  آمده از فعالیت کاتالیتیکی 
 باالی نانوکاتالیس��ت سنتز ش��ده حکایت داش��ته است، 
به طوری  که ب��ه کمک این نانوکاتالیس��ت می توان الکل ها 
 را در یک محی��ط آبی و ش��رایط هوازی، در دم��ای اتاق و 
 در مدت  زمان کمتر از یک س��اعت به آلدهیدها و کتون ها 

با بازدهی باال اکسید کرد.
این تحقیقات حاصل تالش های میرزاآقا بابازاده عضو هیات 
علمی دانش��گاه آزاد اس��المی واحد تبریز، رحیم حسین 
زاده خانمیری، رضا عهدنو محققین دانش��گاه آزاد اسالمی 
 واحد تبری��ز، مصطفی س��عادت محقق دانش��گاه ارومیه، 
مهسا دهقان محقق دانشگاه کرمانشاه و آتیه مطهری نژاد 
محقق دانشگاه کاشان اس��ت. نتایج این پژوهش در مجله   

RCS Advances به چاپ رس��یده اس��ت.

ش��رکت DJI نس��ل جدید فانتوم خ��ود را معرفی کرد. 
 »باهوش ت��ر، ظریف تر، س��ریع ت��ر و قوی ت��ر«؛ اینها 
وعده هایی هستند که شرکت DJI با معرفی جدیدترین 
پهپاد خ��ود به نام فانت��وم 4 به مخاطبانش داده اس��ت. 
 فانتوم 4 ک��ه در واقع قابل توج��ه ترین به روز رس��انی 
در پرنده های بدون سرنش��ین این ش��رکت محس��وب 
می ش��ود نه تنها به لح��اظ زیبایی و ظاهر دس��تخوش 
 تغییرات ش��ده بلکه تکنول��وژی های جدی��دی را هم 
در خود ج��ای داده که بعض��ا حتی در پیش��رفته ترین 
پهپادها هم نمی توان پیدا کرد و از آن جمله می توان به 
فناوری پیشگیری از برخورد با موانع اشاره کرد. قابلیت 

ج��دی���د دی�گ�������ری که برای این پهپاد 
در نظر گرفته ش��ده دنبال کننده 

 هوشمند مبتنی بر دید و 
مجموع��ه ای از 

ت  ن��ا مکا ا
دی�����گر

  اس��ت که 
در ادام��ه به 

ذکر اطالعات در مورد 
هر یک از آنها خواهیم پرداخت. 

نخستین قابلیت، فناوری پیشگیری از برخورد با موانع 
است که DJI از عنوان » سیستم حسگر موانع « برای 
آن اس��تفاده کرده و از دو دوربین جلوی��ی بهره می 
برد و به لطف آنها می تواند موقعیت اجس��ام و فاصله 
آنها را تش��خیص دهد. بنابراین فانتوم 4 ضمن آنکه 
مسیر اصلی اش را حفظ می کند، به صورت خودکار 
در اط��راف موانع حرکت می کند و اگر نتواند مس��یر 

جایگزینی را برای خ��ود پیدا کند آنگاه بر فراز س��وژه 
به حالت ش��ناور و بدون حرک��ت باقی می مان��د. البته 
 باید گفت که این حس��گرها در حال حاضر برای حرکت 
رو به جل��و فانتوم در نظر گرفته ش��ده و ب��رای حرکات 
 به اطراف و پش��ت، کاربر همچنان بای��د موانع را درنظر 
داشته باشد. هنوز اما مشخص نیس��ت که میزان پاسخ 
دهی یا سرعت این سیس��تم چقدر خواهد بود یا این که 
در قیاس با پهپاد اینتل که در CES به پرواز درآمد چگونه 
عمل می کند و برای روشن تر ش��دن این امر الزم است 
 DJI که همچنان منتظر ماند. س��ری پهپادهای فانتوم
برای مدتی طوالنی فاقد قابلیت های اتوپایلوت ) قابلیتی 
که تقریبا تمامی پهپادهای بهره مند از دوربین در خود 
دارند ( شامل مد دنبال کننده و ابزارهای هوشمند برای 
دوربین بود. البته DJI عاقبت این امکانات را به فانتوم 3 
در نس��خه Professional اضافه کرد، اما حاال محصول 

 تازه آن از همان ابت��دا به چنین امکاناتی مجهز اس��ت. 
به لطف فانتوم 4 می توانید هر س��وژه ای را با استفاده از 
نرم اف��زار اختصاصی DJI انتخاب کنید، ت��ا آن را دنبال 
 کن��د و تصاویر مرب��وط به رفت��ار آن را به ص��ورت زنده 
در اختیارتان ق��رار دهد. در نتیجه کارب��ر می تواند یک 
دوچرخه، ماشین، حیوان، یا هر چیزی را که در تیررس 
 دوربین های فانتوم قرار دارد، بدون نیاز به دستگاه های 
موقعی��ت ی��اب مس��تقر روی زمی��ن تح��ت نظ��ر 
 بگی��رد ) بر خ��الف س��ایر پهپاده��ای چه��ار ملخه (.

کاربر می تواند برای اس��تفاده » هوشمندانه « از دوربین 
موقعی��ت ی��اب روی ای��ن و حس��گرهای 

قابلیت��ی  ب��ه   فانت��وم 
ب����ه ن�����ام TapFly تکی���ه            

کند. همان طور ک��ه از نامش پیداس��ت، کاربر به لطف 
ای��ن قابلی��ت م��ی توان��د روی نقط��ه ای در ویدئ��وی 
خود اش��اره کن��د تا فانت��وم به س��مت آن نقط��ه پرواز 
 کن��د و همزم��ان از موان��ع نی��ز دوری گزین��د. البت��ه 
 نرم افزارهای دیگر ارائه ش��ده هم قابلیت هایی مش��ابه 
به این را به ارمغان خواهند آورد، اما حاال DJI این امکانات 
را مستقیما در داخل دستگاه تولیدی اش یکپارچه سازی 
کرده است. دوربین این پرنده نیز مختصری به روز شده 
 و تصاویر گرفته ش��ده توس��ط آن ش��ارپ تر از گذشته 
 به نظر خواهند آمد. در مورد ظاهر دستگاه باید گفت که 
به طور کل��ی از زاویه ب��اال بدنه اندکی ظری��ف تر از قبل 

به نظ��ر می آی��د، هرچند ک��ه کلیت آن حجیم اس��ت. 
منبع انرژی فانت��وم جدید تغییرات قابل توجه داش��ته 
و متاس��فانه بات��ری آن س��بکی کامال متف��اوت از قبل 
 پیدا ک��رده و این یعنی اگ��ر کارب پیش از ای��ن یکی از 
فانتوم ه��ای قدیمی را خریداری کرده باش��د نمی تواند 
از باتری های آن در دس��تگاه جدید استفاده کند. فانتوم 
4 می تواند تا 28 دقیقه بعد از هر بار ش��ارژ پرواز کند که 
 این رقم تقریبا دو براب��ر میزان دوام بات��ری فانتوم های

یک اس��ت. بهره مندی این پرن��ده  ازدوربی����ن نکته 
دیگری اس��ت که نمی توان آن را نادی��ده گرفت. در این 
پرنده یک حالت پروازی خاصی هم درنظر گرفته ش��ده 
که  Speed Mode ن��ام دارد و اگر از این 
وضعیت تازه در این 

محصول اس��تفاده شود، مصرف 
باتری پهپاد کمتر از می��زان اعالم 
ش��ده خواهد بود. پیشینه سرعت 
این پرنده نیز برابر با 72 کیلومتر 
بر ساعت اعالم شده که در واقع 16 
کیلومتر بر ساعت از مدل فانتوم 3 
سریع تر است. اما پرسش مهمی 
که در انتها مطرح می ش��ود قیمت 
این دستگاه است. فانتوم 4 قیمتی برابر 
با 1399 دالر دارد که حدودا150 دالر از مدل قبلی )در 
زمان آغاز عرضه ( گران تر است؛ البته قیمت فانتوم 3 هم 
اکنون به1000 دالر تقلیل پیدا کرده است. مشخص است 
که DJI تالش دارد قیمت فانتوم های خود را نزدیک به هم 
نگه دارد و این مدل هم از قاعده ذکر شده استثنا نیست. 
در انتها نیز الزم است اشاره شود که DJI دیگر رویکرد ارائه 
 دو مدل حرفه ای - پیشرفته را برای فانتوم جدید دنبال 
نمی کند و در حال حاضر صرفا یک مدل از فانتوم 4 برای 
پی���ش س��ف��ارش وج��ود دارد. ق��رار است که خرده 
فروشی های  اپل این محصول را از تاریخ 15 مارس عرضه 
 کنند و در باقی فروش��گاه ه��ا نیز این امر ت��ا پایان مارس 

امکان پذیر خواهد بود.

خبرخبر

رییس س��ازمان فضای��ی ایران با اش��اره به دس��تیابی ای��ران به دانش 
 ساخت و پرتاب ماهواره و پیوستن به جمع کشورهای فضایی، از آماده 

پرتاب بودن ماهواره » دوستی « خبر داد.
محس��ن بهرامی در پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای 
ایران با اش��اره به برنامه های مدنظر کش��ور برای فن��اوری فضایی که 
 مورد تاکید مق��ام معظم رهبری نیز قرار گرفته اس��ت اظهار داش��ت: 
با موفقیت های به دس��ت آمده، ه��م اکنون در میان 15 کش��ور اصلی 
فضایی دنیا قرار داریم و توانایی طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره ها را 
داریم. وی با بیان اینکه فعالیت های فضایی ایران صلح آمیز اس��ت و با 
 هدف اقتدار ملی، کسب دانش و تجاری سازی دنبال می شود، ادامه داد: 
از این پس بای��د ب��ر روی کاربردهای فن��اوری فضای��ی از مخابرات تا 
 سنجش از دور در حوزه هایی چون مدیریت بالیای طبیعی، کشاورزی، 
محیط زیست و داده های سنجشی و مخابراتی متمرکز شویم. بهرامی 
 با تاکید براینکه در حوزه س��خت اف��زار و نرم افزار تهیه ماهواره رش��د 
کرده ایم، گفت: باید وارد فضای به کارگیری دانش فضایی شویم. رییس 
سازمان فضایی ایران به برنامه های انجام شده در زمینه ساخت ماهواره 
تحقیقاتی بومی دانشجویی از سال های گذشته اشاره کرد و گفت: در این 
راستا ماهواره های » رصد «، » نوید « و » دوستی « حاصل زحمات انجام 
 شده است که توان پرتاب این ماهواره ها هم اکنون حاصل شده است و 
در همین راس��تا ماهواره » دوس��تی « آماده پرتاب اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه امروز محققان فن��اوری فضایی به بلوغ علمی کافی رس��یدند 
خاطرنش��ان کرد: باید مرحله جدید در عرصه فعالیت های فضایی آغاز 
شود و در کنار ایجاد و توس��عه مراکز تحقیقاتی و طراحی ماهواره های 
 بومی باید توس��عه مت��وازن تمامی حوزه ه��ای فناوری فضای��ی را نیز 
در دس��تور کار قرار دهیم. بهرامی افزود: فناوری فضایی صرفا س��اخت 
ماهواره نیس��ت و باید س��ایر بخش های این حوزه برای بهبود کیفیت 
 زندگی مورد توج��ه قرار گی��رد. وی گفت: تاکنون کش��ور ب��ه دنبال 
بومی سازی ماهواره های تحقیقاتی بوده است و حال که به این فناوری 
دست پیدا کرده ایم، زمان کاربرد آن فرارسیده است. در این زمینه باید 
در کنار ساخت ماهواره، دانشگاه ها، موضوع اکتشافات فضایی، چالش 

زباله های فضایی و اعزام کاوشگرها را نیز در دستور کار قرار دهند.
 رییس س��ازمان فضایی ایران با اش��اره به سیاس��ت های این سازمان 
در راستای طراحی و بومی سازی ماهواره های مخابراتی گفت: استفاده 
حداکث��ری از توان داخ��ل و توان بین المل��ل در دوره پس��اتحریم، در 
اجرای این پروژه ها مدنظر قرار دارد. همچنی��ن از توانمندی و قابلیت 
 های بخش خصوصی، پارک های علم و فن��اوری و مراکز تحقیقاتی در 
این زمینه اس��تفاده خواهیم کرد. وی تحقق اهداف چش��م انداز ایران 
1404 که دسترسی به جایگاه نخس��ت منطقه در حوزه علم و فناوری 
 اس��ت را مس��یری طوالنی ارزیابی کرد که نیازمند هم��ت و انگیزه باال 

در بخش فضایی کشور است.

50 ایده پیش��نهادی در حوزه خدمات نوین مالی و پرداخت، در مس��ابقه 
رویداد نوآورانه یک شرکت دانش بنیان برای تبدیل شدن به طرح تجاری، 

به رقابت می پردازند.
رویداد نوآورانه خدمات نوین مالی و پرداخت موسوم به » فین تک « توسط 
مرکز نوآوری و فناوری ش��رکت دانش بنیان فناپ از دیروز رس��ما افتتاح 
شد. در این رویداد 54 ساعته که تا جمعه چهاردهم اسفندماه در موسسه 
آموزش عالی خاتم ادامه خواهد داشت، 127 نفر از تهران و دیگر شهرهای 
ایران ثبت نام کرده ان��د و به ارائه ایده و تولی��د محصوالتی در حوزه های 

بورس، بانکداری، پرداخت و پرداخت خرد خواهند پرداخت.
از مجموع این افراد،50 نفر صاحب ایده هستند که با رای هیات داوران و 
حضار، بین 15 تا20 ایده پیشنهادی تا دیش��ب انتخاب شده و با تشکیل 

تیم هایی به رقابت می پردازند.
این ایده ها از طراحی یک رسانه در حوزه بانکی گرفته تا تولید نرم افزارهای 
مبتنی بر تلفن همراه، طراحی نرم افزارهای خرید و فروش س��هام، تولید 
بازی های آنالی��ن در بخش خدمات مال��ی یا حتی ارائه س��رویس های 
جدیدی نظیر NFC و QR کد و ... را در بر می گیرد که شرکت کنندگان، 

امکان طراحی و تولید آنها را دارند.
مصطف��ی نقی پورفر، عضو هیات مدی��ره و مدیر مرکز ن��وآوری و فناوری 
فناپ در این باره گفت: این مرکز از سال گذشته، تصمیم گرفت به منظور 
ترویج کارآفرینی، رویدادهای مختلف��ی را در حوزه های گوناگون برگزار 
 کند و طبعا فن��اوری های مالی یک��ی از همین حوزه های جذاب اس��ت. 
وی با بیان اینکه این نوآوری در بخش مالی و پرداخت، باعث ارائه خدمات 
بهتر و با کیفیت تر به مشتریان می شود، افزود: رویداد فین تک در واقع به 
مجموعه ای از فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری گفته می شود که به 

بروز خدمات مالی نوآورانه و جدید کمک خواهد کرد.
نقی پورفر، نخس��تین ه��دف در اج�رای این ط�رح را آم��وزش و ترویج 
فناوری در ح��وزه مالی و س��پس شناس��ایی تیم ها و اس��تارت آپ ها در 
این حوزه عن��وان و اضاف��ه ک��رد: در ای��ن 3 روز، 4 کارگاه تخصصی در 
 حوزه کس��ب و کاره��ای مرتبط برگزار و به ش��رکت کنن��دگان آموزش 
 داده می شود که چطور می توانند یک کسب و کار موفق برای خود ایجاد 

کنند. 
 وی همچنین از در اختیار ق��رار گرفتن البراتور و ابزاره��ای نرم افزاری و 
 س��خت افزاری به ش��رکت کنندگان خب��ر داد و گفت: افراد م��ی توانند 
با اس��تفاده از این البراتور در فضایی آزمایشگاهی اما واقعی، محصوالت و 

نرم افزارهای خود را تست کنند.
 همچنین طی این س��ه روز، بیش از40 مربی به راهنمای��ی و کمک آنها 
 آمده ان��د. مدی��ر مرکز ن��وآوری و فن��اوری فناپ، س��ه عام��ل اصلی را 
در تصمیمات هیات داوران تاثیرگذار دانست و گفت: میزان نوآورانه بودن 
ایده، مدل درآمدزایی کسب و کار و فعالیت تیمی افراد، سه عاملی است که 

می تواند ایده را به یک شرکت نوپا تبدیل کند.

رییس سازمان فضایی ایران خبر داد؛

ماهواره » دوستی «
آماده پرتاب

با آغاز رویداد فناورانه دانش بنیان؛

استارتاپ های خدمات نوین مالی و 
بانکی به رقابت می پردازند

شرکت DJI سازنده پهپادهای مولتی روتوری، نسل جدید فنتوم خود را معرفی کرد؛

فانتوم چهار متولد شد

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

سنتز نانوکاتالیست های مغناطیسی با کاربرد در صنایع دارویی
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فرش بــه عنوان یکــی از مظاهــر تمدن ایرانی اســامی 
به تعبیــری اصیل ترین و شــاخص ترین هنر ســنتی این 
ســرزمین به شــمار می رود. تا چندی پیــش در ایران به 
هنر بســیار ظریف و زیبا ی فرش تنها به صورت یک حرفه 
 نگاه می شــد، هنری که نسل به نســل به صورت سنتی و 
استاد- شــاگردی منتقل می شــد و  به عبارت دیگر کمتر 
 کســی در این زمینه مطالعــه تحقیق و پژوهــش انجام 
داده بود و یک مرکز دانشگاهی برای آموزش حفظ و حراست 
و پیشرفت این هنر اصیل ایرانی و سرمایه ملی وجود نداشت.

در دهه هفتاد بــه همت وزارت علــوم تحقیقات و فناوری 
رشته کارشناســی فرش در برخی از دانشــکده های هنر 
مراکز آموزش عالی ارائه شد، رشته ای که می تواند موجب 
رشــد و اعتای هنر و صنعت فرش کشورمان شود. در گذر 
تاریخ ایران صنعت و پیشــه فرش بافی به صورت یک هنر 
 و مهارت خاص درآمده اســت، زمانی که کــوروش کبیر 
در سال 539 قبل از میاد کشــور بابل را فتح کرد، صنعت 
و هنر فرش را به کشــور خــود معرفی کرد، گفته شــده 
 اســت که در آرامگاه کوروش که در پرســپولیس به خاک 

سپرده شده است، با گرانبهاترین فرش ها پوشیده بود.
شاید مهم ترین تاریخ در صنعت فرش ایران مربوط به دوره 
فرمانروایان صفویه باشد و به راستی که محکم ترین دلیل و 
گواه این هنر و صنعت به این دوره باز می گردد، تقریبا1500 
اثر حفظ شــده در موزه ها و کلکســیون های سراسر دنیا 

موجود است.
امروزه، بافتن فرش به گســترده ترین هنر دستی در ایران 
مبدل شــده اســت و همین طور در خارج از کشــور هم 
 به خوبی شــناخته شــده اســت، فرش های ایرانی امروز 
از شــهرت و اعتبار خاصی به خاطر رنگ و تنوع و الگوهای 

گوناگون شان، برخوردار است.
برای نخستین بار در دنیا فرش برجسته توسط استاد 

علی خدادادی بافته شد
در شهرضا برای نخستین بار در دنیا فرش برجسته توسط 
استاد علی خدادادی بافته شد، این فرش یکی از گونه های 
نادر و بی نظیر فرش است، خالق بوستان شهرضایی است، 

مادرش طراح فرش بود و او این حرفه را از مادر آموخت.
استاد علی خدادادی 7 ســال از زندگی را صرف طراحی و 
تولید فرشی نفیس کرده که در همه تاریخ فرش لنگه ندارد، 
او فروردین سال 1357 دست به کار طراحی شد و تصمیم 
گرفت چیزی خلق کند که نشان دهد فرش را باید از زیر پا 

برداشت و به تماشایش نشست.
یک سالی صرف شد تا همه نقش ها از جمله گل ها و پرنده ها 
و آهوهای زیبای فرش روی کاغذ طراحی شدند، حاال وقت 
آن رسیده بود که کسی یا کسانی این نقش ها را زنده کنند.

قالیچه ای با 3 میلیون و300 هــزار گره و بیش از20 
رنگ ثابت

ســال 1358 دو بانوی هنرمند تحت نظر استاد خدادادی 
بافت قالیچــه را در ابعاد یــک و نیم متــر در 2 متر و30 

سانتی متر آغاز کردند، آنها تار و پودهایی از جنس ابریشم 
را بر الیاف پشم مرینوس، چنان به هم گره زدند که نتیجه، 
از تولــد قالیچه ای بی ماننــد خبر مــی داد، قالیچه ای با 3 
میلیون و300 هزار گره و بیــش از20 رنگ ثابت و گیاهی 
 و نقوش برجســته ای که تفاوتش با همه نقش برجسته ها 

در تناسب و تقارن احجام آن است.
اســتاد خدادادی کار آفرینش قالیچه بوســتان را به نیت 
افزودن برگی بر تاریخ هنر این سرزمین آغاز کرده بود، پس 
هنوز در آغاز راه بود و باید اتفاقی تازه را رقم می زد، این بود 
که خرداد همان ســال قیچی زنی و پرداخت متفاوتی روی 

این قالیچه را آغاز کرد.
او 5 ســال و 8 ماه با صبوری که از عشق و عاقه اش به این 
کار آب می خورد، پودها را پرداخت و قیچی زنی کرد، اما این 
پرداخت با تمام پرداخت هایی که تمام فرش باف های دنیا 

انجام داده بودند تفاوت داشت.
فرش استاد خدادادی، زاییده هنر، عشق و پشتکار است

این بار دســتان هنرمند اســتاد خدادادی با قیچی چنان 
پودها را حجم می داد و در ابعاد مختلف می برید که حاصل 
فرشی شد با پرنده هایی که انگار دارند پر می کشند، آهوانی 
که انگار می دوند و می شود ظرافت پاهاشان را در چمن زار 
لمس کرد و گل هایی که انگار تنها نفسی عمیق الزم است 
که عطرشان به مشام بنشیند! فرشی که خدادادی بافته با 
همه ویژگی های منحصر به فــردش، مثل همه فرش هایی 

که در این ســرزمین بافته می شــود، زاییده هنر، عشق و 
پشتکار است.

این فرش به اعتبار اظهارنظر کارشناسان،  عالی ترین مرتبه 
هنر منبت را به نمایش می گذارد.

اســتاد علی خدادادی با قالیچه بوستان به بسیاری از نقاط 
دنیا ســفر کرد، بعد از اینکه، قالیچه بوســتان، نخستین 
 بار در کشــور خودمان و در موزه هنرهــای معاصر تهران، 
به نمایــش درآمــد، فرصتی فراهم شــد بــرای اینکه در 
 خیلی از شــهرهای ایران و کشــورهای دنیا بــه نمایش 

گذاشته شود.
اســتاد علی خدادادی بــا طراحی و تولید چنین فرشــی، 
غرور ایرانی بودن را یک بار دیگر بــرای همه ایرانی ها زنده 

کرده است.
هنوز کسی نتوانســته برای قالیچه بوستان قیمتی 

مشخص کند
 او چنیــن فرشــی را بافتــه کــه بافنده هــای ایرانی به 
بافنده بــودن افتخار کنند، که دختــران پنجه طایی این 
کشور فراموش نشوند، که مسئوالن به این هنر توجه ویژه 
داشته باشند. هنوز کسی نتوانســته برای قالیچه بوستان 
 قیمتی مشــخص کند، مرحوم علی خــدادادی قالیچه را 

به مردم ایران هدیه کرده است.
تاریخچه بوستان

کار طراحی و بافت قالیچه » بوســتان « از فروردین ســال 

1357 آغاز شد، طرح مدادی بوســتان توسط استاد فقید 
»ارچنگ اصفهانی« در مدت بیش از دو ماه انجام و سپس 
کار بافت با ضخامت پرز 7ســانتیمتر آغاز شد و در مهرماه 

1357 پایان پیدا کرد.
پــس از آن مراحل قیچی زنــی و پرداخت کــه از اهمیت 
 ویــژه برخــوردار بــوده و به آن بهــای هنری بخشــیده 
 از آبان ماه 1358 شــروع و در نیمه خرداد ماه 1365 اتمام 

پیدا کرد.
بوستان در نمایشگاه ها

قالیچه بوســتان، نخســتین بار در موزه هنرهای معاصر 
تهران، به نمایش درآمد و پس از آن در 12 نمایشگاه داخلی 
و خارجی دیگر از جمله چهاردهمین اجاس جهانی صنایع 
دســتی، آبان 1369، باغ چهلســتون اصفهان، نخستین 
نمایشــگاه ایران در دوحه قطر دی ماه1370، نمایشــگاه 
بین المللی فرش، هانور آلمان دی ماه 1371، نمایشــگاه 
بین المللی فــرش در ایران شــهریور 1372، محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران، نمایشــگاه اختصاصی 
 قالیچه بوســتان در روز ملی ایران در محل ســفارت ایران 
در توکیــو ژاپــن ســال1375، شــرکت در نخســتین 
 نمایشــگاه ایران بعد از انقاب در کشــور فرانسه، پاریس، 
بهمن ماه 1382 نمایش اختصاصی قالیچه بوستان به دعوت 
شهرداری نوئی پاریس خرداد 1383، کاخ شهرداری پاریس 

در معرض دید قرار گرفت.

اخبار کوتاه

رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان تیران و کــرون گفت: آزمون 
چهارمین دوره طرح ملی قرآن کریم در  امامزاده عبداهلل کوهان تیران و کرون 
برگزار می شود. محمدعلی محســنی اظهار کرد: در این آزمون بیش از300 
حافظ قرآن کریم شهرستان در رده های سنی مختلف شرکت می کنند. وی 
افزود: این آزمون به صورت کتبی و از جزء30، » جزء سی و یک «، » جزء سی 
و یک و دو «، » بیست جزء «، » پنج جزء «، » پانزده جزء «، »حفظ کل قرآن 
کریم «، » حفظ ترتیبی « و » حفظ موضوعی « برگزار می شود. رییس اداره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: این آزمون همزمان 

با سراسر کشور در 13 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

 بازارچه خیریــه با طعم مهربانی بــه همت کانون دانشــجویی هال احمر 
دانشگاه کاشان در محل نمایشگاه دائمی این دانشگاه گشایش پیدا کرد.

 در این بازارچه در حدود 15 غرفه، انواع دســتاوردها و تولیدات دانشجویی 
از قبیل صنایع دستی، طراحی، گرافیک، خوشنویسی، کتاب، البسه و پوشاک، 
نرم افزارهای آموزشی، محصوالت و صنایع غذایی، سرگرمی و شیرینی جات 
ارائه شده است. این نمایشگاه هرساله در آستانه عید نوروز به همت دانشجویان 
 این دانشــگاه ارائه می شــود و درآمد حاصل از آن صرف کمک به کودکان 

بی سرپرست، بد سرپرست، کودکان مبتا به ایدز و سرطان می شود.

روستای سفتجان شهرستان فریدن جز برترین های دومین جشنواره ملی 
روستاهای دوســتدار کتاب  شناخته شــد، خلیل عبداللهی رییس شورای 
روستای سفتجان با بیان این مطلب گفت: بر اساس اعام دبیرخانه دومین 
 جشنواره سراسری روستاهای دوســتدار کتاب و تایید مسئوالن فرهنگی ، 
 از میان800 روستای شــرکت کننده با هزار و۴00 طرح در این جشنواره، 
نام روستای سفتجان در میان اســامی10 برگزیده اول که مشمول دریافت 

جایزه و تقدیر ویژه این جشنواره است، شناخته شد.
عبداللهی افزود: 9 طرح از این روستا در مرحله اول به استان ارسال شد که بعد 
از کسب رتبه در استان به مرحله کشوری راه پیدا کرد که پس از10 مرحله 
داوری این روستا در میان ده روستای برتر دوستدار کتاب در کشور قرار گرفت.

رییس شورای روستای ســفتجان یکی از طرح های شــاخص خود را با نام 
همسایه کتاب معرفی کرد و بیان کرد: در این طرح تشویقی مطالعه کتاب، 
 یک کتاب به صورت دوره ای در روستا مابین اهالی و خانواده ها  به چرخش 

در می آمد تا اینکه کتاب به مبدا برسد.

 بخشــدار بخش مرکزی شهرســتان دهاقان با اشــاره به مصــرف بهینه 
 آب آشامیدنی در روســتاها گفت: به منظور کاهش تلفات آب آشامیدنی 

در روستاها تعویض شبکه آب آشامیدنی در دستور کار قرار دارد.
محمد علی دهقانی افزود: تا کنون تعویض700 متر طول لوله در روستای 
قمیشلو،150 متر در روستای همگین،200 متر در روستای دزج و 12 متر 

طول در روستای کره انجام شده است.
بخشدار بخش مرکزی شهرســتان دهاقان با بیان اینکه اجرای این پروژه 
بعد از گذشت30 ســال در حال پیگیری بوده خاطرنشــان کرد: تعویض 
شبکه آب آشامیدنی 3 میلیارد ریال از بودجه عمرانی دهیاری ها را به خود 
اختصاص داده است. وی از برگزاری دوره آموزشی برای موتور سواران خبر 
 داد و تصریح کرد: به منظور کاهش تصادفات تلفات موتورسواران روستایی 
با هماهنگــی راهنمایــی و رانندگی نیــروی انتظامی به مــدت 2 هفته 

کاس های آموزشی برای موتور سواران برگزار می شود.
 بخشدار بخش مرکزی شهرستان دهاقان با اشــاره به عدم حضور پزشک 
در برخی از روستاهای دهاقان بیان کرد: حضور پزشک در روستاها  یک نیاز 
 اساسی محسوب می شود که با همکاری شــبکه بهداشت و درمان دهاقان 
در صدد انجام آن هســتیم. وی از خانه دار شدن خانوادهای روستایی خبر 
داد و تصریح کرد: بر اساس توافق نامه ای بین اداره بهزیستی، بانک، خیرین 
و اداره بنیاد مسکن، خانواده های روستایی که دارای فرزند معلول هستند 

وام و تسهیات دریافت می کنند.

برگزاری چهارمین دوره طرح ملی 
قرآن کریم در تیران و کرون

گشایش بازارچه خیریه
 در دانشگاه کاشان

روستای سفتجان شهرستان فریدن 
منتخب جشنواره ملی

اختصاص اعتبارات ویژه برای اجرای 
پروژه تعویض شبکه آب آشامیدنی 

روستاهای دهاقان

آن سوی خبر

فرماندار ویژه نجف آباد گفت: فرمانداری ویــژه نجف آباد در حد یک تابلو 
باقی مانده است.

سیروس محمودی اظهار داشت: این انتقاد که ارتقا نجف آباد به فرمانداری 
ویژه همچنان در حد یک تابلو باقی مانده است را قبول داریم ولی در این 

خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار بود در چارتی جدید، 
اعتبارات مورد نیاز شهرهای فرمانداری ویژه را پیش بینی کند که این امر 
متاسفانه تاکنون علیرغم پیگیری های متعدد صورت گرفته، به سرانجام 

نرسیده است.
وی افزود: البته به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور، طی سال های 
اخیر بودجه پیش بینی شــده برای دیگر شهرهای فرمانداری ویژه کشور 
 نیز محقق نشــده ولی در نجف آباد برخــی ادارات همچون هال احمر و 
بنیاد شهید توانســته اند  خود را در سیستم اداری اســتان در حد معاون 
مدیر کل ارتقا داده و امکان ایفای نقش پر رنگ تر در تصمیمات اســتانی 

را پیدا کنند.
فرماندار ویژه نجف آباد، با تاکید بر اهمیت ارتقا جایگاه تمامی دستگاه های 
اجرایی به معاونت مدیر کل استان تصریح کرد: این امر می تواند با پیگیری 
مدیران هر کدام از این مجموعه ها و حمایت مدیران ارشد شهر محقق شود، 
به طوری که به عنوان مثال در خصوص نیروی انتظامی با عملیاتی شدن 
این موضوع، ضمن افزایش تعداد نیروها و امکانات اختصاص داده شــده، 
فرماندهی نیروی انتظامی نجف آباد نیز با حداقل درجه ســرتیپ تمامی 

تعیین خواهد شد.
محمودی، با پذیرش سرانه بســیار پایین نجف آباد در مقایسه با شهرهای 

 اطراف، از عوارض دریافتی ســوخت و مالیات بــر ارزش افزوده به عنوان 
مهم ترین منابع تامین بودجه شهرداری ها در کشور یاد کرد و اظهار داشت: 
در موضوع دریافت عوارض آالیندگی نیز، نجف آباد به اندازه شــهرهایی 
مانند مبارکه و زرین شهر دچار مشکات زیست محیطی ناشی از فعالیت 
کارخانجات بزرگ صنعتی است ولی متاســفانه هنوز از آنچه که حق این 
شهر است محروم مانده که رفع آن نیازمند پیگیری های بیشتر از طریق 

استان و کشور خواهد بود.
وی گفت: در موضوع نظارت بــر کیفیت پخت و عرضه نــان نیز با وجود 
آنکه مسئولیت مستقیم با اداره تعزیرات اســت ولی فرمانداری نجف آباد 
 به عنوان اقدامی نادر در اســتان اصفهان، به موضــوع ورود پیدا کرده و 
با تاش شبانه روزی و جهادی مسئول مربوطه آن، به جرات می توان گفت 
 در حال حاضر از بهترین شــرایط ممکن در نقاط مختلف استان بهره مند

 شده ایم. فرماندار نجف آباد، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد آموزشی و 
توجیهی ویژه فعالین عرصه تولید و عرضه انواع نان در نجف آباد و تعدادی 
از برخوردهای صورت گرفته با متخلفین افزود: البته هنوز تا رســیدن به 
 نقطه ایده آل فاصله نسبتا زیادی داریم ولی امید است با ادامه تاش های 
صورت گرفته در این مسیر و همکاری خوب فعالین عرصه پخت و  عرضه 

نان، به استانداردهای مورد نظر بیشتر نزدیک شویم.

پذیرش طلبه در حوزه علمیه امام صادق )ع( سمیرماجرای طرح همیار گردشگر ویژه ایام نوروز در کاشان

برای نخستین بار در کاشان، طرح همیار گردشگر ویژه نوروز 95 در این 
شهرستان اجرا می شود.

در راســتای این طرح دانش آموزان عاقه مند به تاریخ که دارای روابط 
 عمومی باال و اعتماد به نفس کافی هســتند توســط گروه کارشناسی 
از مدارس مقطع ابتدایی انتخاب شــده و طی 2 ماه تحت آموزش قرار 

می گیرند.
این گروه مشخص شــده در ایام عید با کارت مخصوص همیار گردشگر 
و لباس متحد در بناهای تاریخی وابسته به شــهرداری کاشان به یاری 

 گردشــگران خواهند پرداخت و الگوی مناســبی برای دیگر کودکان 
هم سن و سال خود خواهند بود که از اقصی نقاط کشور به کاشان سفر 

می کنند و این امر باعث ارتقای سطح فرهنگی جامعه خواهد شد.
این طرح توسط خانه فرهنگ کودک سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
و با همکاری شــهرداری و اداره آموزش و پرورش کاشان در ایام نوروز 

اجرا می شود.
 همیار گردشــگر ویژه دانش آموزانی اســت که به گردشــگران یاری 
می رســاند و می تواند یک راهنمای آگاه از تاریخچه شــهر خود برای 

خانواده و دیگر دانش آموزان هم سن و سال خود باشد.
کاشان یکي از اولین مراکز تشکیل تمدن انســاني بوده است که سابقه 
 حضور بشــر در این منطقه به7500 ســال پیش از میاد باز مي گردد، 
این شهر بعد از ورود اسام به ایران در دوره ســلجوقی و صفوی به اوج 
شکوفایی خود رسید. بدون شــک امروزه صنعت جهانگردی به عنوان 
مهم ترین صنعت جهان، رشد سریعي در توسعه اقتصادي جهان داشته 
که کاشان با پیشینه تاریخی، بناهای زیبا و مناطق اکوتوریستی اطراف 
آن از این امر مستثنی نیست. از این رو طرح همیار گردشگر به آموزش 
کودکان در راستای شناخت فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران به ویژه کاشان 

می پردازد.

رییس حوزه علمیه امام صادق )ع( شهرستان سمیرم گفت: همزمان با دیگر 
حوزه علمیه ها، حوزه علمیه امام صادق )ع( شهرســتان سمیرم برای سال 

تحصیلی جدید طلبه می پذیرد.
حجت اسام اکبر سعادت اظهار کرد: پذیرش طلبه در حوزه علمیه شهرستان 

سمیرم از10 اسفند ماه  آغاز شداست.
وی گفت: امیدواریم با حضور و اســتقبال خوب عاقــه مندان و خانواده ها 
روبرو شویم تا بتوانیم گامی در بهبود وضعیت فرهنگی و مذهبی شهرستان 
 برداریم. ســعادت تصریح کرد از دوشــنبه، دهم اســفندماه ثبت نام برای 
عاقه مندان به تحصیل در حوزه علمیه آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال 
آینده ثبت نام ادامــه دارد. وی افزود: حوزه علمیه یکــی از قطب های مهم 
فرهنگی و مذهبی هر شهری بوده که برای پویایی آن شهر می بایست به این 
سنگر مستحکم اسام توجه ویژه داشت. رییس حوزه علمیه سمیرم تصریح 
کرد: حضور روحانی بومی در مساجد، مدارس و محله های مختلف شهرستان 
سمیرم می تواند بسیاری از مشکات جامعه کنونی را حل کند که تحقق این 
امر و رهایی از مشکات فرهنگی نیازمند توجه خانواده ها در جهت تشویق 
 فرزندان شان برای تحصیل در حوزه اســت. وی گفت: نبود روحانی بومی 
در بســیاری از مراســمات فرهنگی و مذهبی و همچنین در مناسبت های 
مختلف مانند ماه محرم، صفر و رمضان زنگ خطر را در شهرســتان سمیرم 

به صدا در آورده که حوزه علمیه امام صادق )ع( سمیرم با تعامل و همکاری 
مسئوالن و خانواده ها می تواند گامی بلند در جهت حل این مشکل بردارد.

سعادت افزود: هم اکنون پایه یکم تا ششــم در حوزه علمیه امام صادق )ع( 
شهرستان سمیرم فعال و دارای کیفیتی باالســت  که گواه این ادعا کسب 
 مقامات استانی این حوزه اســت. وی افزود: اساتید و مسئوالن حوزه علمیه 
امام صادق )ع( شهرســتان ســمیرم در جهت جذب حداکثــری طلبه از 
 شهرستان ســمیرم برای حل مشــکل کاهش طلبه بومی در حال اجرای 

برنامه هایی در مدارس، مساجد و مراسمات مختلف است.

فرمانداری ویژه نجف آباد در حد یک تابلو باقی مانده است
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گزارشی از تاروپود یک فرش منحصربه فرد؛

نقش برجسته های دست خدادادی که دیگر تکرار نشد
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زبان خوراكى ها

بيشتر بدانيم نكته

خرمالو ميوه اى است كه آن را فقط مى توان در پاييز و اوايل زمستان تهيه كرد 
و تنها در اين فصول مى توان از خواص آن بهره برد.

ــوب نمى شود و در اصل متعلق به چين  خرمالو جزو گياهان بومى ايران محس
ــت .به همين دليل حكيم ها در كتب طب سنتى به آن  ــورهاى ديگر اس و كش
اشاره اى نكرده اند با اين حال مى توان با توجه به خواص و ظاهر آن، طبع اين 

ميوه را گرم و تر دانست.
رابطه خرمالوى نارس با يبوست

خرمالو مى تواند بدون هسته يا با هسته باشد كه اين مسئله به محل كشت آن 
ــئله تاثير چندانى در خواص آن ندارد. خرمالو نبايد  بستگى دارد ولى اين مس
ــود، خرمالوى نارس طعم گسى دارد و خوردن آن  به صورت نارس مصرف ش
مى تواند باعث يبوست شود به همين دليل افرادى كه به يبوست مبتال هستند 

از خوردن ميوه نارس خرمالو بايد بپرهيزند.
رابطه خرمالوى نارس با فشار خون

ــود.  ــارخون ش ــرف ميوه نارس خرمالو مى تواند باعث افت فش همچنين مص
ــد و بعد آن را ــرار داد تا برس ــيد ق ــوان در زير نور خورش ميوه نارس را مى ت

 مصرف كرد.
خرمالو باعث رشد كودكان

ــد باعث لينت مزاج ــيده به دليل حالت لزجى كه دارد مى توان خرمالوى رس
 (نرمى مزاج) شود. اين ميوه براى رشد كودكان مفيد است. مصرف خرمالو به 

كاهش چربى خون كمك مى كند.
خرمالو ضد سرطان و ضد سرفه

خرمالو داراى خواص ضد سرطان است و مصرف رسيده آن مى تواند براى اين 
منظور بسيار مفيد باشد. 

افرادى كه به كالرى مواد غذايى اهميت مى دهند بايد بدانند كه هر 100 گرم 
خرمالو حدود 77 تا 127 گرم كالرى دارد.

ــن دليل  ــود، به همي ــك مى ش ــرفه خش ــدت س ــبب كاهش ش اين ميوه س
مصرف آن به افرادى كه به اين مشكل مبتال هستند توصيه مى شود.

ــازان تهران، عنوان كرد: داروهاى منقضى شده  رييس انجمن داروس
ــترس اطفال و ساير  ــوند تا در دس بايد به روش هاى خاصى معدوم ش

افراد قرار نگيرد.
ــا درباره  ــه تكانى ه ــاز خان ــه آغ ــا توجه ب ــعيدلو ب ــل س دكتر جلي
ــت: اگر افراد  ــده، گف ــازى دارو هاى منقضى ش روش هاى معدوم س
ــتور پزشك مصرف  ــتى و طبق دس ــده را به درس داروهاى تجويز ش
ــه اى باقى نمى ماند،  ــده در هيچ خان كنند هيچ گاه داروى منقضى ش
ــرف دارو را قطع  ــودى مص ــه محض بهب ــون افراد ب ــفانه چ اما متاس
ــا در منزل ــادى از دارو ه ــود حجم زي ــن امر باعث مى ش مى كنند اي

 منقضى شود.
ــازان تهران، با بيان اينكه داروهاى منقضى شده  رييس انجمن داروس
ــوند، افزود: به افراد توصيه  بايد طبق ضوابط خاصى معدوم سازى ش
ــرد كردن از  ــول را بدون خ ــرص و كپس ــود داروهايى مانند ق مى ش
بسته بندى اصلى خارج كنند و در كيسه زباله با ساير مواد دور ريختنى 

مخلوط كنند و سپس در سطل زباله قرار دهند.
ــد  مانن ــى  داروهاي ــازى  س ــدوم  مع روش  ــاره  درب وى 
ــيون ها، اظهار كرد: در اين موارد توصيه مى شود  ــربت و سوسپانس ش
ــه زباله قرار  ــپس بطرى را در كيس ــربت را در آب روان بريزند و س ش

دهند.
سعيدلو افزود: همچنين توصيه مى شود در معدوم سازى داروها تا حد 

امكان از كيسه محكم يا دو كيسه زباله استفاده كنند.
ــودت  ــه ع ــان اينك ــا بي ــران، ب ــازان ته ــن داروس ــس انجم ريي
ــى افراد  ــرد: برخ ــدارد، عنوان ك ــود ن ــا وج ــه داروخانه ه ــا ب داروه
ــرف آنها  ــوز از تاريخ مص ــى را كه هن ــا داروهاي ــد از خانه تكانى ه بع
ــت،به داروخانه ها عودت مى دهند، اين در حالى است  باقى مانده اس
كه داروخانه ها طبق قانون، مجاز به دريافت دارو از مراجعه كننده ها

نيستند.

خواص خرمالوى هسته دار 
و بى هسته!

چگونه داروهاى غير قابل استفاده را 
معدوم كنيم؟

وقتى بحث از روغن زيتون مى شود تنها يك چيز به 
ــالم»  كه البته فكرى است كامال  ذهن مى آيد:« س
درست و تحقيقات بسيارى تا به حال مزاياى روغن 

زيتون براى سالمت را ثابت كرده اند. 
ــان داده مخصوصا روغن زيتون فوق  تحقيقات نش
ــترا ويرجين ) مى تواند به كاهش خطر  بكر ( اكس
ــكته مغزى، ديابت نوع 2 و پوكى  بيمارى قلبى، س

استخوان كمك كند. 
ــراى روغن زيتون از  جدا از تمام اين خوبى ها كه ب
ــا نيز اطراف اين  ــود برخى نگرانى ه آنها ياد مى ش

روغن سالم ديده مى شود. 
در ادامه مى خواهيم درباره اين نگرانى ها صحبت 
كنيم و ببينيم كه چگونه مى توان بهترين استفاده 

را از اين روغن كرد.
روغن زيتون تقلبى زياد است

ــن  ــتر روغ ــان داده بيش ــا نش ــى ه ــرا بازرس اخي
ــترا ويرجين )  زيتون هايى كه با نام فوق بكر ( اكس
فروخته مى شوند در واقع اصل نيستند،اما اين بدان 
ــمت چنين روغن هايى ــت كه ديگر س معنى نيس

نرويد.
ــتان را  ــوب حواس ــد خ ــد باي ــگام خري ــط هن فق
ــوق بكر  ــال روغن زيتون ف ــراى مث جمع كنيد. ب

( اكسترا ويرجين ) ارزان قيمت نيست. 
ــود و قيمتش هم  ــرى آن بى كيفيت ب پس اگر بط

ناچيز، بايد شك كنيد. 
ــن بايد  ــورت ممك در ص

ــل  حاص ــان  اطمين
ــه روغن  ــد ك كني

تست هاى بهداشت را نيز گذرانده باشد.
ــوق بكر ــون ف ــن زيت ــتفاده از روغ ــى اس چگونگ

 ( اكسترا ويرجين ) مى تواند روى سالمتتان تاثير 
بگذارد.

ــبزيجات در روغن  تحقيقات نشان داده پختن س
ــش ارزش غذايى آنها  زيتون مى تواند باعث افزاي
شود. از طرفى روغن زيتون حاوى آنتى اكسيدان 
ــذا را افزايش  ــيدان غ ــطح آنتى اكس ــت و س اس
ــا اين روغن  ــر پخت و پز ب ــد. از طرف ديگ مى ده
قابليت بدن در جذب آنتى اكسيدان از سبزيجات 

را نيز افزايش مى دهد.
ــت كه اصال  ــن متخصصان بحث اس با اين حال بي
ــرارت داد يا خير.  ــن زيتون فوق بكر را ح بايد روغ
ــتند كه نمى توان از اين  بسيارى بر اين عقيده هس
ــتفاده كرد چون نقطه دود  روغن در پخت و پز اس
(درجه حرارتى كه روغن در آن شروع به دود كردن 

مى كند)پايين است. 
ــون فوق  ــن زيت ــه دود روغ ــه نقط ــا از آنجا ك ام
ــت،  ــه فارنهايت اس ــه 400 درج ــك ب ــر نزدي بك
مى توان آن را به راحتى براى سرخ كردن استفاده 

كرد.
با اين حال محققان مى گويند: حرارت دادن روغن 
ــدت طوالنى باعث از  زيتون زير نقطه دود براى م
ــواص آن از جمله خاصيت  ــى از خ بين رفتن برخ
ــود، اما اين تاثير هم زياد قوى ضد التهابى مى ش

نيست.سن و مدت زمان روغن زيتون فوق بكر روى 
خواص آن تاثير مى گذارد.

ــتفاده  ــن روغن اس ــه از اي ــر ك ــرا از چند نف اخي
مى كردند پرسيدم چه مدت است كه اين بطرى را 

داريد؟
ــتند چه مدت است، اما  بيشتر آنها اصال نمى دانس
ــتند از بطرى روغن  ــتر، داش همه آنها 6 ماه يا بيش
زيتون خود استفاده مى كردند بدون اينكه بدانند 
ــك بطرى روغن زيتون  اين مدت براى نگهدارى ي

بسيار زياد است. 
ــيار مهم  تازه بودن براى روغن زيتون فوق بكر بس
ــت. روغن زيتون فوق بكر بر اثر قرار گرفتن در  اس
ــروع به  ــت ش معرض هوا، نور و حرارت ممكن اس

درهم شكستن كند.
وقتى چنين اتفاقى مى افتد ممكن است اين روغن 
ديگر به جاى مفيد بودن براى بدنتان ضرر به همراه 

داشته باشد.
سعى كنيد هميشه روغن زيتونى استفاده كنيد كه 
به تازگى خريدارى شده باشد، شيشه روغن زيتون 
نيز بهتر است رنگى باشد، چون نفوذ نور مى تواند 

باعث اكسيداسيون شود.
ــته باشد و روغن  روغن تازه بايد بويى ميوه اى داش
ــن زيتون را در جايى  كهنه بوى ناگرفته دارد. روغ

خنك و تاريك نگهدارى كنيد. 
ــش هفته روغن زيتون را  ــعى كنيد در طول ش س
ــتفاده  ــتفاده كنيد و هيچ وقت پس از اس كامل اس

در پخت و پز دوباره از آن استفاده نكنيد.

اخبار كوتاه

ــت موجب بروز سندرم  طبق مطالعه جديد محققان، ويروس زيكا ممكن اس
ــت كه در آن سيستم ايمنى  «گيلن باره» شود،اين سندرم  نوعى اختالل اس

بدن به سيستم عصبى حمله مى كند.
محققان دانشكده پزشكى دانشگاه گالسكو اسكاتلند با بررسى نمونه خون 24 
ــندرم گيلن باره در طول زمان شيوع ويروس زيكا در منطقه  بيمار مبتال به س
پلى نزى فرانسه به اولين نشانه هايى دست يافتند كه نشان مى دهد ويروس 

زيكا ناشى از پشه، ممكن است باعث بروز اين اختالل حاد عصبى شود.
ــت تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «ريسك  دكتر «هيو ويلسون»، سرپرس
بروز اختالل گيلن باره در افراد حامل ويروس زيكا بسيار پايين بوده و كمتر از 

يك مورد به ازاى هر 1000 فرد داراى عفونت زيكا خواهد بود.»
وى در ادامه مى افزايد: «از آنجايى كه نمونه هاى ابتال به زيكا در حال افزايش 
ــا افزايش  ــالمت بايد برنامه اى براى مقابله ب ــت و س ــت، مقامات بهداش اس

نمونه هاى سندرم گيلن باره هم داشته باشند.»
ــا اختالل  ــد نوزادى ب ــكا، احتمال تول ــروس زي ــاردار آلوده به وي ــان ب در زن
ميكروسفالى وجود دارد، اختاللى كه در آن مغز و جمجمه كمتر از حد عادى 
رشد مى كنند. از زمان شيوع اين ويروس از بهار سال گذشته، اين باور وجود 
دارد كه بيش از 5600 نمونه مشكوك يا تاييدشده در برزيل به ميكروسفالى 
ــترى بر نمونه هاى آتى سندرم  وجود دارد. محققان معتقدند بايد توجه بيش
ــود تا بهتر بتوان ريسك ناشى  گيلن باره در نواحى تحت تاثير ويروس زيكا ش

از آن را برآورد كرد.

 طبق يك مطالعه جديد، كودكانى كه خروپف مى كنند داراى توانايى تمركز 
ضعيف و مشكالت يادگيرى هستند.

مطالعه محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد نشان مى دهد كودكانى كه به طور 
مداوم خروپف مى كنند و داراى مشكالت تنفسى در حين خواب هستند بسيار 

مستعد ريسك تمركز كمتر و توانايى هاى يادگيرى ضعيف هستند.
ــان داد وقتى خروپف هاى دوره اى در كودك عادى  مطالعه اين محققان نش
ــود، خروپف مداوم مى تواند منجر به اختالل خواب شود كه در نتيجه  مى ش
ــتگى در  ــت تاثير قرار مى دهد و در عوض با خس كيفيت خواب كودك را تح
ــب ادرارى و رشد همرا با  ــكالت يادگيرى، ش طول روز، كاهش تمركز و مش

تاخير مرتبط است. 
گانهيلدور گادنادوتير، سرپرست تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «كودكان 
ــى برخوردارند.»يكى از  ــت پايين زندگ ــداوم، غالبا از كيفي داراى خروپف م
متداول ترين داليل خروپف بزرگ شدن لوزه ها و غدد لنفاوى است كه با دارو 

يا جراحى قابل درمان است.

مطالعه جديد محققان نشان مى دهد؛

ارتباط ويروس زيكا
 و بروز يك اختالل نادر عصبى

مطالعات نشان مى دهد؛

تاثير خروپف كودكان
بر كاهش ميزان يادگيرى

ــود و قيمتش هم  ــرى آن بى كيفيت ب پس اگر بط
ناچيز، بايد شك كنيد. 

ــن بايد  ــورت ممك در ص
ــل  حاص ــان  اطمين

ــه روغن  ــد ك كني

ــواص آن از جمله خاصيت  ــى از خ بين رفتن برخ
ــود، اما اين تاثير هم زياد قوى ضد التهابى مى ش

خنك و تاريك نگهدارى كنيد. 
ــش هفته روغن زيتون را  ــعى كنيد در طول ش س
ــتفاده  ــتفاده كنيد و هيچ وقت پس از اس كامل اس

در پخت و پز دوباره از آن استفاده نكنيد.
ــه روغن  ــد ك كني

ــراى درمان  ــود در دارچين ب ــات موج ــد تركيب ــى داني آيا م
بيمارى هاى استحاله اى مانند آلزايمر مفيد هستند؟ اين مواد 
ــند و عملكرد شناختى را  همچنين حافظه را بهبود مى بخش

تحريك مى كنند.
بى شك دارچين يكى از معطرترين و پركاربردترين ادويه هاست 
ــالمتى نيز بسيارمفيد  كه نه تنها رايحه مطبوعى دارد، براى س
است و به حفظ زندگى سالم كمك مى كند. گنجاندن دارچين 
ــمندانه است. خوشبختانه در برنامه غذايى يك انتخاب هوش
 مى توان دارچين را درانواع غذاها، شيرينى ها و دسرها استفاده 

كرد.
مهم ترين خواص دارچين عبارتند از:

داروى ضد التهاب طبيعى
ــاى داخلى و بافت ها  ــود كه اندام ه التهاب زمانى ايجاد مى ش
ــالمتى خطرناك  ــوند كه اين حالت براى س متورم و بزرگ ش
ــت. معموال التهاب با مصرف غذاهاى آماده و خوراكى هاى  اس
چرب و سرخ شده ايجاد مى شود. التهاب بايد جدى تلقى شود 
زيرا با بروز ناراحتى ها و سكته هاى قلبى مرتبط است. دارچين 
به كاهش التهابات كمك مى كند و احتمال بروز اين مشكالت 

را كاهش مى دهد.
مؤثر در كنترل ديابت و كلسترول بد خون

ــترول  دارچين به طور قابل توجهى در كاهش قند خون، كلس

بد، كلسترول كلى خون و ترى گليسريد تاثير دارد. مسلما افراد 
ــا را قطع كنند، اما  مبتال به اين بيمارى ها نبايد مصرف داروه

مى توانند از فوايد دارچين در برنامه غذايى خود بهره ببرند.
منبع غنى از ريز مغذى هاى مورد نياز بدن

دارچين حاوى مقدار قابل توجهى منگنز، فيبرهاى غذايى، آهن 
و كلسيم است. آهن و كلسيم به پاكسازى بدن از مواد سمى كه 
عامل بروز سرطان كولون است كمك مى كنند. فيبرها نيز براى 
سيستم گوارش عالى هستند زيرا به بهبود يبوست و سندروم 

روده تحريك پذير كمك مى كنند.
بهبود عملكرد شناختى مغز و حافظه

با توجه به تاثيرى كه دارچين دارد براى بيماران مبتال به آلزايمر 
و ديگر بيمارى هاى استحاله اى تجويز مى شود.

احتياط در مورد مصرف دارچين
ــر داروها ممكن  ــز مانند ديگ ــاى دارويى دارچين ني مكمل ه
ــود كه در صورت تمايل به مصرف اين است باعث مشكالتى ش

 مكمل ها بهتر است قبل از مصرف با پزشك مشورت كنيد.
در بعضى موارد نيز ممكن است دارچين باعث بروز مشكالتى 
ــكات روده اى و  ــت، تحري در ريتم قلب، تحريك پذيرى پوس

انقباضات رحمى شود.
 مصرف بيش از حد دارچين نيز مى تواند سمى باشد و به همين 

دليل بايد در حد متعارف استفاده گردد.

مهم ترين داليل مصرف منظم دارچين

طب سنتى

شامپوهاى مصرفى، حاوى انواع مواد شيميايى 
ــا مى تواند به  ــتند كه واقع بعضا خطرناك هس
ــانند. شايد  ــما آسيب برس سالمت موهاى ش
ندانيد، اما جايگزين طبيعى براى شامپو وجود 

دارد.
ــتر  ــنتى روز به روز بيش ــب س ــداران ط طرف
ــتفاده از  ــا عواقب اس ــوند، زيرا اغلب م مى ش
ــيميايى را ديده ايم. از جمله فوايد  داروهاى ش
استفاده از جايگزين هاى طبيعى، حفظ كيفيت 
ــتفاده از شامپو تضعيف  مو است كه هنگام اس

مى شود.
برخى از مواد شيميايى موجود در شامپو

هيدروكسـى انيسـول بوتيله شـده: اين 
ــامپوها استفاده  ماده به عنوان نگهدارنده در ش
ــكل از دو ماده ارگانيك است كه  مى شود. متش
ــواع آلرژى ها، اختالل  در برخى پژوهش ها با ان
در غدد درون ريز، آسيب به اندام هاى داخلى و 

سرطان مرتبط دانسته شده است.
ــامپو حاكى از وجود  رايحه: رايحه متفاوت ش
مواد شيميايى متفاوت در تركيب شامپو است.

ــن ماده نوعى  كوكاميدو پروپيل بتائين: اي

سورفكتانت تركيبى يا همان مواد فعال سطحى 
است كه با خارش و تحريك پوستى در ارتباط 

مى باشد.
لورث سولفات: اين ماده نيز نوعى ماده فعال 
ــود كه در بسيارى از  ــوب مى ش سطحى محس
شوينده هاى مصنوعى از جمله صابون، شامپو 
و خميردندان كاربرد دارد. همچنين با خارش 

پوست سر در ارتباط است.
ــيميايى است كه  دى اكسان: يك تركيب ش

گفته مى شود سرطان زاست.
ــر را كم  ــت س ــامپوها، چربى طبيعى پوس ش
ــر از جايگزين طبيعى به  مى كنند. بنابراين اگ
جاى آن استفاده شود، مى تواند موجب تقويت 

چربى موى سر شود.
ــتفاده كنيد،  ــامپو اس ــن اگر كمتر از ش بنابراي
ــدن موهاى سرتان خواهيد  متوجه چرب تر ش
ــامپو  ــى و البته ارزان ش ــد. جايگزين طبيع ش
ــيرين براى شستن  چيست؟ سركه و جوش ش

موها بسيار كارايى دارد.
جوش شيرين

ــديم) را با نسبت  جوش شيرين (بى كربنات س

ــارى  ــا آب، درون يك بطرى فش ــه ب يك به س
بريزيد. اگر موهايتان بلند است و به شانه هايتان 
مى رسد، ميزان جوش شيرين و آب را سه برابر 
ــورى جوش  ــق چاى خ ــه قاش كنيد. يعنى س
ــه برابر آب تركيب كنيد. اين  ــيرين را با س ش

تركيب بايد متناسب با اندازه موهايتان باشد.
ــر به كار  ــك و ت اين تركيب براى موهاى خش
مى آيد. تركيب را از ريشه مو تا انتهاى آن ماليده 
ــه روى موهايتان  ــا چند دقيق و اجازه دهيد ت
بماند. سپس با آب گرم بشوييد. اين كار نتيجه 

خوبى براى شما به همراه خواهد داشت.
پس از اين كار بايد موهايتان را با سركه بشوييد.

شست وشوى مو با سركه
ــركه، بايد مقدارى سركه  براى آماده سازى س
سيب يا سركه سفيد را با چهار برابر آب تركيب 
ــدارى روغن مانند  ــه مى توانيد مق كنيد. البت
ــطوخودوس  يا رزمارى نيز به  روغن نعناع، اس

آن اضافه كنيد.
 اين كار باعث مى شود تا از بوى سركه كم شود. 
ــپس سرتان را با  مدت كوتاهى صبر كنيد و س

آب سرد بشوييد.

جايگزين طبيعى براى شامپو

بهتـرين روش هـا بـراى افـزايش
 ارزش غـذايى روغـن زيتون
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ابالغ وقت رسیدگی
11/502 ش��ماره ابالغیه:9410106825309629 شماره پرونده:9409986825301212 
شماره بایگانی شعبه:941345 خواهان/شاکی احمد براتی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم عثمان الیاس��ی به خواسته مطالبه خس��ارت دادرسی ومطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان ارجاع و به کالس��ه 9409986825301212 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 95/2/14 و س��اعت 11/45صبح تعیین ش��ده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد.م الف:33561 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

12/263 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1134 خواهان آس��وده صنعتی زاده 
دادخواس��تی مبنی بر ابط��ال وکالتنامه ب��ه طرفیت 1- محمود ش��اه چراغی 
2- ناصر شاه چراغی 3- حسن فاضلی 4- مرتضی فاضلی 5- طیبه محمدی 
6- زهره فاضلی 7- مهین تاج بنکدارپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 95/1/25 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:33499 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

12/264 در خصوص پرونده کالسه 102/94 خواهان مهران مراد عباسی فوالدی 
به وکالت مصطفی نوروزی مهیاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی 
شریفیان آذر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/1/30 ساعت 5عصر 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:32775 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

12/244 کالسه پرونده:94-427 شماره دادنامه:1578-94/9/28 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 5 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان خواهان: مس��عود مطلبی نش��انی 
اصفهان – خ.پروین – خ.معراج – جنب کوچ��ه کالنتری – دفتر بیمه ایران وکیل: 
امیرحسین مهرداد امراللهی نش��انی اصفهان – دولت آباد – جنب دادگستری 
برخوار – دفتر وکالت خوانده: کیوان مومنی مش��کنانی فرزند حس��ین نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای مسعود مطلبی به طرفیت کیوان مومنی مشکنانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/000/000 ریال وجه حواله ش��ماره 128012 عهده قرض الحس��نه 
بابت الحوائج حضرت ابوالفضل به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض 
و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 
تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه و هزینه نشر آگهی از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/3/12 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
و هزینه های نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:34364 شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/245 کالسه پرونده:93-316 شماره دادنامه:850-94/11/27 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 26 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: س��ید اکرم موسوی نشانی 
اصفهان – خ.زینبیه – ش��هرک امام خمینی – کوچه ش��هید ناصرجعفرپور – 
کوچه حکیم شفاهی –پ16 خوانده: علی آدین نشانی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی س��ید اکرم موس��وی به طرفیت علی آدین به خواسته مطالبه 
مبلغ هش��ت میلیون ریال بابت مخارج پزش��کی زاید بر دیه در پرونده کالسه 
921192 شعبه 36 به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی با عنایت به محتویات 
پرونده استماع اظهارات خواهان و مالحظه کلیه مستندات و فاکتورهای پزشکی 
ارائه شده توس��ط خواهان به میزان 7/203/100 ریال با توجه به اینکه خوانده با 
وصف مجهول المکان و نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی 
به عمل نیاورده و منکر اصالت اس��ناد ابرازی از ناحیه خواهان نگردیده اس��ت 
بنابراین شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/203/100 ریال بابت 
مخارج پزش��کی زاید بر دیه در پرونده کالسه 921192 ش��عبه 36 سابق )شعبه 
104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان( در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید 
و نسبت به مازاد خواسته به جهت فقد دلیل و مدرک حکم به رد دعوی خواهان 
صادر و اعالم می گ��ردد رای صادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این ش��عبه و س��پس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در

 محاکم حقوقی اصفهان می باشد.م الف:34365 شعبه 26 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان

ابالغ رای
12/246 کالسه پرونده:519/94 شماره دادنامه:1591-94/9/30 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان:س��عید افشاری نشانی: نجف 

آباد – پلیس راه – خ.اردیبهشت – سنگبری افشار خوانده: سید محمد ذوالفقاری 
نشانی: مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال بابت وجه یک 
فقره چک به انضمام هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سعید افشاری 
به طرفیت آقای سید محمد ذوالفقاری به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال 
وجه چک به ش��ماره 637339-93/10/25 به عهده بان��ک دی به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/10/25( 
تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:34379 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/247 کالس��ه پرونده اصلی:94-691 دادنامه:719-94/7/29 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا کثیری نش��انی 
اصفهان – ملک شهر – خ.آزادگان – کوچه آزادی – بن بست دوم – پ48 خوانده: 
ایمان مصدقی نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه یک فقره چک به شماره 
104438 مورخ 94/2/12 به مبلغ 12/540/000 ریال به عهده بانک ملی به انضمام 
خسارت به تاریخ 94/8/6 شعبه 31 شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده 
زیر تشکیل اس��ت پرونده کالسه 691/94 مفتوح اس��ت با مالحظه اوراق پرونده 
شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. 
رای ش��ورا: در خصوص دعوی محمدرضا کثیری به طرفیت ایمان مصدقی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ دوازده میلیون و پانصد و چهل ه��زار 12/540/000 ریال 
موضوع یک فقره چک به ش��ماره 104438 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و 
دفاع موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبن��ی بر برائت ذمه خویش به عمل 
نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد و چهل هزار ریال 12/540/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال 170/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )94/2/12( تا زمان اجرای حکم 
براساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان می باشد.م الف:34382 شعبه 31 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/248 کالسه پرونده:940862 شماره دادنامه:1842-94/11/10 مرجع رسیدگی: 
شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی عباسی فرزند رضا با وکالت 
1- حس��ین محمدیان فرزند یدا... 2- الهام خدارحمی فرزند محمدرضا مجتمعا 
منفردا به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق شمالی – ساختمان بانک تجارت – 
طبقه3- واحد18 خوانده: محمود رضاخانی فرزند قسمتعلی مدیرعامل شرکت 
تعاونی رایحه سرخ تالش ایرانیان نش��انی مجهول المکان خواسته: محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 3342140-

93/1/31 بانک توسعه تعاون به انضمام خس��ارات دادرسی و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکی��ل و تاخیر تادیه با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور 
رای مینماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی 
عباسی با وکالت 1- حسین محمدیان 2- الهام خدارحمی به طرفیت آقای محمود 
رضاخانی فرزند قسمتعلی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 213/3342140 مورخ 93/1/31 به عهده بانک توسعه تعاون به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به 
استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
 خواسته و 345/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
هزینه های نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
 سررس��ید چک موص��وف )93/1/31( تا تاریخ اج��رای حکم درح��ق خواهان

 صادر و اع��الم می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
 از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی

 ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
میباشد. م الف:34386 شعبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ رای

12/249 کالسه پرونده:1532/94ش6ح شماره دادنامه:2023-94/11/20 خواهان: 
مهدی رضایی شاهزاده علی اکبری با وکالت سمیرا امیریان فارسانی و منصوره 
صالحپور هر دو به نش��انی اصفه��ان – خ.نیکبخت – روبروی دادگس��تری – 
ساختمان ماکان5- طبقه2- واحد23 خوانده: جواد اسماعیلی فرزند عبدالرضا 
نشانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه گردشکار: شورا با عنایت به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی مهدی رضایی شاهزاده علی اکبری با وکالت 
س��میرا امیریان و منصوره صالحپور به طرفیت جواد اس��ماعیلی به خواسته 
مطالبه مبلغ 22/900/000 ریال وجه یک چک به ش��ماره 175666 به عهده بانک 
صادرات شعبه بهارستان به انضمام مطلق خسارت قانونی باتوجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و ص��دور گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده با ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه 

حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته 
و مس��تندا به مواد 310و313و307و315 قانون تج��ارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/900/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 280/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک 92/12/25 تا 
تاریخ اجرای حکم و نیز هزینه نشر آگهی در صورت نیاز در مرحله اجرا در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:34389 شعبه ششم حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/250 کالسه پرونده:94-1574 شماره دادنامه:2114-94/11/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان:اصغر بیتی فرزند حسن نشانی 
اصفهان – خ.س��روش – خ.مصل��ی – خ.ش حیدری )ن��ادری( کوچه ش.مهدی 
ارجمند – پ22 خواندگان: 1- ابوالفضل دیانی 2- فاطمه یزدی هر دو به نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه ب��ا عنایت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اصغر بیتی به طرفیت آقای 
ابوالفضل دیانی و فاطمه یزدی به خواسته مطالبه مبلغ 9/800/000 ریال وجه 6 
فقره چک به شماره های 139836و139832و139833و139834و139835و711978 
به عهده بانک ملی شعبه 24 متری طوس به انضمام مطلق خسارت قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حاضر نگردیده و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 313و314 
قانون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم ب��ر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به پرداخت مبلغ 7/800/000 ریال و همچنی��ن محکومیت خواندگان 
به صورت تضامنی  ب��ه پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 485/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی )365/000+120/000 ریال نش��ر آگهی و 
هزینه نش��ر آگهی تا مرحله اجرای حکم در صورت لزوم( و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )139836-93/2/15-2/000/000ریال 
و139832-93/6/15-1/700/000 ری��ال و139833-93/7/15-1/700/000ریال 
و139834-93/8/15-1/700/000ری��ال و139835-93/9/15-1/700/000ری��ال 
و721912-93/4/15-1/000/000ریال( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.ضمنا در خصوص چکهای شماره 139832و1398

33و139834و139835و71198 با توجه به اینک��ه خواهان در فرجه قانونی اقدام 
ننموده فلذا دعوی مطروحه وی نسبت به خوانده ردیف اول )ظهرنویس چکهای 
مصوب( مسموع نبوده و حکم به بی حقی خواهان در خصوص چکهای شماره 
139832و139833و139834و139835و71198 نسبت به خوانده ردیف اول صادر 
و اعالم می گردد.م الف:34390 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/251 کالسه پرونده:1576/94ش6ح شماره دادنامه:2131-94/11/29 خواهان: 
اصغر بیتی فرزند حسن به نشانی اصفهان – خ.سروش – خ.مصلی – خ.شهید 
حیدری)نادری( کوچه شهیدمهدی ارجمند – پالک22 خوانده: محمود دارابی فرزند 
مرادعلی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی اصغر بیتی به طرفیت محمود 
دارابی به خواس��ته مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به ش��ماره 
ه��ای 962520-93/5/22و962521-93/6/22 ب��ه عهده بانک س��په به انضمام 
مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
با ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی و انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان ارایه ننموده لذا دعوی مطروحه را ثابت دانس��ته و مستندا به 
مواد 310و313و307و315 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
445/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک/تقدیم دادخواست)93/5/22و93/6/22( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:34391 شعبه ششم حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/252 کالسه پرونده اصلی:94-831 دادنامه:855-94/11/24 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 29 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: اقدس قوچی رنانی نشانی 
اصفهان – خ.کهندژ – کوچه ش��ماره103- آخر کوچه – منزل شخصی خوانده: 
فوزیه عبدی کوسه آبادی نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه شعبه 29 
شورای حل اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل پرونده کالسه 831/94 
مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا: در خصوص دعوی اقدس قوچی 
رنانی به طرفیت فوزیه عبدی کوسه آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 11/000/000 
ریال موضوع یک فقره چک به ش��ماره 975931 به تاری��خ 94/7/15 به انضمام 
هزینه دادرس��ی و خس��ارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته 
و هیچگونه دلی��ل و مدرک و دفاع موجهی در خص��وص دعوی مطروحه مبنی 
بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا ش��ورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه های دادرس��ی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید )94/7/15( تا زمان اجرای حکم براساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مدت مذکور ظرف 20 
 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
می باشد.م الف:34395 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ رای
12/253 کالسه پرونده:663/94 شماره دادنامه:903-94/10/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: سعید خیرالهی نشانی اصفهان 
– بازار بزرگ – مقابل پاس��اژ صدر – فروشگاه خیرالهی خوانده: مجید کاظمی 
نشانی جهول المکان خواس��ته: مطالبه گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سعید خیرالهی به طرفیت مجید 
کاظمی به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال تمام )سه میلیون تومان( وجه 
چک ش��ماره 750842 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال )س��ه میلیون تومان( وجه بابت اصل 
خواس��ته و همچنین مبلغ پانصد و پنج��اه هزار ریال تمام هزینه دادرس��ی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/5/21( تا اجرای حکم 
در حق خواهان طبق آخرین ش��اخص بانک مرکزی و رای صادره غیابی است 
و ظرف مهلت 20 روز بیس��ت پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:34397 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/254 کالسه پرونده:865/94 شماره دادنامه:902-94/10/29 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 39 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: س��عید خیرالهی نش��انی 
اصفهان – بازار بزرگ – مقابل پاس��اژ ص��در – فروش��گاه خیرالهی خوانده: 
حسن شهبازی نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سعید خیرالهی به 
طرفیت حسن ش��هبازی به خواسته مطالبه مبلغ ش��ش میلیون و نهصد هزار 
ریال )ششصد و نود هزار تومان( وجه چک شماره 570449-80/8/30و571442-

80/8/15و570450-80/11/30 عهده بانک مس��کن به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 
310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون و نهصد هزار ریال )ششصد 
و نود هزار تومان( وجه بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ چهارصد و بیست 
و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )80/8/30و80/8/15و80/11/30( تا اجرای حکم در حق خواهان طبق 
آخرین ش��اخص بانک مرکزی و رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز 
بیست پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف م��دت 20 روز دیگر قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاک��م عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف:34398 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/255 به تاریخ 94/9/23 در وقت فوق العاده جلس��ه شعبه 9 حقوقی شورای 
حل اخت��الف اصفهان به تص��دی امضاء کننده ذیل تش��کیل اس��ت و پرونده 
کالس��ه 933/94 تحت نظر اس��ت. قاضی ش��ورا با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل اعالم میدارد. خواهان: جبار خسرویان 
نش��انی اصفهان – بلوار کش��اورز – خ.باغ فردوس – روبروی مصالح فروشی 
رادفر – چوب فروشی خسرویان خوانده: احمدرضا غم انگیز موشنگائی نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 11/000/000 ری��ال وجه دو فقره چک به 
انضمام مطلق خسارات قانونی رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای جبار 
خس��رویان فرزند لطیف به طرفیت احمدرضا غم انگیز موشنگائی به خواسته 
مطالبه وج��ه به می��زان 11/000/000 ریال موجب دو فقره چک به ش��ماره های 
9211/761190-12 مورخ 93/4/7 و 9211/761188-12 مورخ 93/3/10 عهده بانک 
ملی شعبه خ.فردوسی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
عنایت به اصل تجریدی بودن اس��ناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد 
تجاری در صورت انتقال این اس��ناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث 
و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و 
الیحه دفاعیهای ارسال ننموده و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی  
از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و 
مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق 
و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی 
مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از 
ناحیه شخص حقیقی )خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول 
ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به 
اینکه وجود/اصل سند/اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت 
و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر 
به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای 
حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1284-1258-1257- 1324-1321-1286 
قانون مدنی و مواد 310- 311-314 تج��ارت و مواد 515-503-198-197-194-

519-522 ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قان��ون صدور چک مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 600/000 ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 210/000 
ریال بابت خسارات دادرسی )هزینههای دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواس��ت و حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه/وجه سند/تجاری مس��تند دعوی از تاریخهای سررسید 
)93/4/7و93/3/10( تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که 
حین االجراء محاسبه و تعیین می ش��ود در حق خواهان محکوم مینماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم 
علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف34403 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



خبرخبر

در اولین همایش ائمه جماعات با مدیران و رابطین فرهنگی 
دینی، مهندس امینی مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان گفت:بهترین راه مبارزه با استکبار تالش 
در راستای رفع مشکالت مردم است.کار کردن خالصانه و بدون منت در واقع 

مصداق بارز شعار مرگ بر آمریکاست.
وی افزود:در چند سال اخیر با نهادینه کردن فرهنگ تالش و کوشش خالصانه 
در شرکت آبفا استان اصفهان توانستیم در سال جاری رتبه اول ارزیابی عملکرد 
شرکت های آبفای شهری در کش��ور و رتبه اول جشنواره شهید رجایی را در 
شاخص های عمومی و اختصاصی میان دس��تگاه های اجرایی استان کسب 
کنیم که مسلما این مهم حاصل نش��د مگر با تعهد کاری کارکنان آبفا استان 
اصفهان. مهندس امینی فعالیت در امر آبرس��انی را س��قایی دانست و خاطر 
نشان ساخت:تالش در جهت تامین آب شرب مشترکین همان سقایی است 
که در دین اسالم بسیار محترم شمرده شده است. بنابراین تالش ها در جهت 
خدمات رسانی بهتر، باید صورت گیرد تا در نهایت رضایت مردم به دست آید 
که در این میان شورای فرهنگی دینی شرکت و رابطین این شورا تالش های 
به س��زایی در ترویج فرهنگ صحیح  کار کردن و تالش و کوشش جهادگونه 

میان کارکنان ایجاد کردند.
مدیر عامل شرکت آبفا اس��تان اعالم کرد:کارکنان باید با پیشه کردن تقوا از 
هرگونه لغزش در هنگام خدمات رسانی به مردم بپرهیزند تا متحمل آسیب به 
خود و شرکت نشوند. در ادامه این نشست حجت االسالم وثیق مسئول شورای 
فرهنگی دینی وزارت نیرو در استان اصفهان گفت:شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در زمینه فعالیت های فرهنگی میان ش��رکت های تابعه وزارت نیرو 
بسیار مطلوب عمل کرده به طوری که می توان گفت تالش های گسترده ای 
پیرامون مباحث فرهنگی و دینی در آبفا اصفهان در دستور کار قرار گرفته که 

انتظار می رود این گونه تالش ها همچنان ادامه داشته باشد.
وی افزود:مدیران موفق افرادی  هس��تند که بر این امر واقفند، انجام وظایف 
محوله در حقیقت همان انجام تکالیف دینی اس��ت و این اف��راد خود را باید 
خادمان دین بدانند.به طوری ک��ه خدمت گزاران بای��د ارزش های دینی را 

سرلوحه کارهای خود قرار دهند و این رمز موفقیت آنهاست.
در این جلس��ه دکتر بانکی عضو هیئت علمی دانش��گاه اصفهان به تمایز بین 
دولت دینی و دین دولتی پرداخت و اظهار داش��ت: دول��ت دینی در حقیقت 
 حکومت دینی اس��ت  که برای تقویت دی��ن از ابزارهای مختلفی اس��تفاده

 می کند در حالی که دین دولتی به گونه ای است دولتمردان از ابزار دین برای 
مقاصد خود استفاده می کنند.

وی افزود می توان با اس��تعانت از ارزش های دینی و با ب��ه کارگیری اخالق 
سازمانی و وجدان کاری در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تالش 
کرد که متاسفانه در چند س��ال اخیر در جامعه به ش��عائر دینی بسیار توجه 
شده،اما در مورد اخالق دینی ضعیف عمل گردید.دکتر بانکی اعالم کرد:نباید 
حاکمیت تنها به مسایل اقتصادی و معیشتی مردم توجه کند؛ چرا که مسایل 
فرهنگی و اعتقادی مردم هم بس��یار حائز اهمیت اس��ت که باید مورد توجه 

قرار گیرد.

مدیر منطقه 10 ش��هرداری اصفهان گفت: پروژه ش��هرک س��المت 
اصفهان به صورت مشارکتی در فازهای مختلف در حال تکمیل بوده 

که فاز اول آن در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری می رسد.
عبدالرس��ول امامی با اش��اره به پروژه های افتتاح ش��ده اظهار کرد: 
ورزشگاه سرپوشیده محله عطشاران با بودجه 33 میلیارد ریال، پارک 
ترافیکی بوستان نماز با بودجه 10 میلیارد ریال و ایستگاه آتش نشانی 

با هزینه ای بالغ بر 21 میلیارد ریال با حضور شهردار افتتاح شد.
وی افزود: پروژه های دیگری مربوط به خیابان ها، س��اماندهی مادی 
و پیاده رو س��ازی در دس��ت اقدام داریم که تا دو س��ه م��اه آینده به 

بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه 10 شهر اصفهان در پاس��خ به سوالی پیرامون کمبود 
زیرساخت  مجتمع های عطشاران گفت: مشکل اصلی شهروندان در این 
منطقه قسمت ورودی محله است؛ زمانی که تفکیک این منطقه انجام 
شده ورودی آن در جای دیگری تعریف شده اما به هر حال از آنجا که 
مردم این ورودی را انتخاب کردند نیاز به ساماندهی و تعریض دارد، که 

در اولویت برنامه های سال آینده است.
وی با بیان اینکه هر س��ه پروژه ای که افتتاح شد خدماتی بود، تصریح 
کرد: سرانه خدماتی که شهرداری موظف به انجام آن بوده، نسبتا انجام 
شده است؛ موارد دیگری وجود دارد که مربوط به نهادهای دیگر است 

از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.
امامی سرانه فضای سبز در منطقه 10 را بیش از متوسط شهر اعالم کرد 
و اذعان داشت: در قسمت شرق و در محله عطشاران این میزان کمتر 

است که باید در آینده به آن بپردازیم.
شهردار منطقه 10 شهر اصفهان در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت 
شهرک س��المت بیان کرد: پروژه شهرک س��المت اصفهان که اولین 
شهرک سالمت در کشور است به صورت مشارکتی در فازهای مختلف 
در ح��ال تکمیل بوده که فاز اول آن در نیمه نخس��ت س��ال آینده به 

بهره برداری می رسد.

 نشست مدیران و رابطین
 فرهنگی، دینی آبفا با ائمه جماعات

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان؛ 

 افتتاح فاز اول شهرک سالمت 
در نیمه نخست سال 95

مدیرعام��ل مجمع می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری اس��تان اصفهان با اش��اره به همکاری های 
این نهاد با دانش��گاه های داخلی و خارج��ی گفت: برای 
نخستین بار در کشور مدرسه هتلداری با همکاری مجمع 
گردشگری، دانشگاه اصفهان و دانش��گاه مادول اتریش 
راه اندازی می ش��ود.  مهدی نریمانی در جلسه مشترک 
مجمع امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص ایران 
در زمان پسا تحریم زمان آن رس��یده که برای استفاده 
از فرصت ه��ا توانمندی ه��ای بخ��ش خصوصی صنعت 

گردشگری افزایش و ارتقا یابد.
وی با بیان اینکه اصفهان همواره در تمام عرصه ها پیشتاز 
و پیش قدم بوده اس��ت، افزود: در زمینه آموزش نیروی 
انسانی، بخش خصوصی صنعت گردشگری به این نقطه 
رسیده است که باید دانش خود در این زمینه را به روز کند 

و از تمام ابزارهای در اختیار استفاده خواهد کرد.
رییس اتحادیه هتلداران اصفهان خاطرنشان کرد: مدارک 
از سوی دانشگاه مادول که دانشگاه معتبر جهانی در عرصه 
تربیت نیروی انسانی است و بسیاری از مدیران هتل های 

بزرگ دنیا در آن تحصیل کرده اند، صادر خواهد شد.
نریمانی بابی��ان اینکه آموزش خارج از حیطه دانش��گاه 
مادول اتریش تاکنون متداول نبوده است، اظهار داشت: 
با تالش و پیگیری های مجدانه مجمع گردشگری استان 
این امر محقق ش��د. رییس اتحادیه هتل��داران اصفهان 
اصلی ترین نتیجه آموزش را ب��اال رفتن کیفیت خدمات 
و حفظ بازار عنوان ک��رد و افزود: امیدواری��م اصفهان با 
پشتوانه این دانشگاه جهانی، سهم واقعی خود از اقتصاد 
گردشگری جهان کسب کند. وی از حضور جدی برندهای 
معتبر هتلداری دنیا در آینده نزدیک به ایران خبر داد و 
گفت: این اقدامات، بسترسازی مناس��بی برای افزایش 
توانمندی هتل��داران داخلی و رقابت س��الم و پایاپای با 

هتل های زنجیره ای دنیاست.
نریمانی از حضور و حمایت جدی رییس و هیئت علمی 
دانش��گاه اصفهان تقدیر و تش��کر کرد و افزود: همکاری 
دانشگاه اصفهان برای توانمندس��ازی بخش خصوصی 
صنعت گردش��گری و همچنین حمایت ه��ای اداره کل 

میراث فرهنگی استان اصفهان قابل ستایش است.
مدیرعام��ل مجمع می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری استان اصفهان با اشاره به همکاری های این 
نهاد با دانشگاه اصفهان اظهار کرد: چهار دوره تخصصی 
در زمینه هتلداری، غذا و نوشیدنی و دوره های تخصصی 
راهنمایان تور ب��ا همکاری و حمایت دانش��گاه اصفهان 

برگزار شده است.

نریمانی با اش��اره به اینک��ه افزای��ش توانمندی بخش 
خصوصی صنعت گردش��گری ب��ا حض��ور معتبرترین 
دانشگاه های خارجی خود نوعی بازاریابی در حوزه جذب 
گردشگر به حساب می آید، گفت: به نوعی ما به گردشگران 
اطمینان می دهیم که کیفیت خدمات در اصفهان در حد 

استانداردهای بین المللی است.
کمبود پژوهش های هدف دار در صنعت گردشگری 

ایران
کریستین هافمن، رییس دانشگاه مادول اتریش نیز در 
این دیدار گف��ت: از آغاز همکاری با مجمع گردش��گری 
استان اصفهان به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت 

گردشگری در اصفهان بسیار خرسندم.
وی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی و گام برداشتن در این 
مسیر صحیح توسط مجمع گردشگری استان اصفهان ما 
را به ادامه همکاری های نتیجه بخش امیدوار کرده است.

رییس دانش��گاه مادول اتریش بابیان اینک��ه از پذیرایی 
ایرانی ها شگفت زده شده ام، خاطرنشان کرد: با بهره گیری 
از آموزش های نیروی انسانی کارهای بسیاری را می توانیم 

به سرانجام برسانیم.
کریستین هافمن یکی از نقاط ضعف صنعت گردشگری 
ایران را فق��دان پژوهش های هدف دار دانس��ت و افزود: 
می توانیم پژوهش��گران اصفهانی را به وی��ن و اتریش به 
بازدید از مراکز موفق گردشگری ببریم تا به نتایج بهتری 

برسند.
رییس دانشگاه مادول اتریش بر هدف دار بودن پژوهش ها 
تأکید و اظهار کرد: نتیجه پژوهش های هدف دار، پاسخ 

مشکالتی است که در حال حاضر وجود دارد.
یکی از فعالی��ن صنعت گردش��گری ایران نی��ز در این 
دیدار با اشاره به سوابق دانشگاه مادول در تربیت نیروی 

انس��انی موفق برای هتل ه��ای دنیا اظهار کرد: از س��ال 
1369 تاکنون بدون وقفه در صنعت گردش��گری ایران 

فعال بوده ام.
عندلی��ب اضافه ک��رد: ام��روز روز خوبی ب��رای صنعت 
گردشگری ایران است زیرا حلقه های مهم آموزش نیروی 
انسانی گرد هم آمده و یک تصمیم صحیح اتخاذ کرده اند.

وی بابی��ان اینکه اصفه��ان هم��واره جز پیش��تازان و 
بهترین های گردش��گری ایران بوده است، تصریح کرد: 
من در پنج س��ال گذشته مس��ئولیت استانداردسازی و 
درجه بندی تأسیس��ات گردش��گری کش��ور را بر عهده 
داشته ام.متأس��فانه آموزش های نیروی انسانی صنعت 
گردشگری درگذشته آموزش اثربخشی نبوده است. وی 
با اش��اره به فعالیت خود برای راه اندازی هتل بین المللی 
فرودگاه امام )ره( اظهار کرد: برای گزینش 180 نیروی 
انسانی برای این هتل بیش از سه هزار نفر اعالم آمادگی 
کردند، اما ما موفق به گزینش نیروی انس��انی مطلوب به 

تعداد مدنظر نشدیم.
 عندلیب خروجی سیس��تم های آموزش��ی کش��ور در 
حوزه گردش��گری را موفق ارزیابی نکرد و گفت: مجمع 
گردشگری استان اصفهان به عنوان اولین نهاد متشکل 
از افراد متخصص در این زمینه ورود کرده که قابل تقدیر 

است.
این فعال عرص��ه گردش��گری ایران هم��کاری مجمع 
گردشگری استان، دانش��گاه اصفهان و دانشگاه مادول 
را اقدامی موفقیت آمیز در حوزه آموزش نیروی انس��انی 
صنعت گردشگری برشمرد و خاطرنشان کرد: هم افزایی 
بخش گردشگری در نهادی به عنوان مجمع گردشگری 
در ایام خوب پساتحریم، منشأ برکات بسیاری برای صنعت 

گردشگری ایران و اصفهان خواهد بود.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

ارتباط مردم با مسجد کم شده است 

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان گف��ت: در حال 
حاضر ارتب��اط مردم با مس��جد بس��یار کم ش��ده و ج��ا دارد در این 
 موضوع به ط��ور تخصص��ی کار کنیم و کارک��رد مس��اجد را افزایش 

دهیم.
حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی در نشس��ت خبری ب��ا خبرنگاران 
ب��ه مناس��بت بیس��ت و س��ومین س��الروز تأس��یس کانون ه��ای 
فرهنگ��ی و هنری مس��اجد اظهار داش��ت: در بحث مس��اجد باید دو 
نکته را مورد بررس��ی ق��رار دهی��م: اول اینکه آیا به موضوع مس��جد 
 آنچن��ان که شایس��ته اس��ت و در روایات و ق��رآن بر آن تأکید ش��ده 

پرداخته ایم؟
 و نکته دوم اینکه آیا کارکرد مس��جد در حال حاضر در جامعه رعایت 

می شود؟
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان اف��زود: 
در نکت��ه اول و رعای��ت ش��أن مس��جد، الحم��داهلل هم��ه  ش��أن 
مس��اجد را رعای��ت ک��رده و ب��ه جای��گاه آن قائ��ل هس��تیم، 
 ام��ا در بح��ث احی��ا و آبادان��ی مس��اجد نی��از ب��ه کار زی��ادی 

داریم.
وی با اش��اره به ارتباط مردم با مس��اجد در اوایل انقالب تصریح کرد: 
در اوای��ل انقالب م��ردم حضور قوی در مس��اجد داش��تند به گونه ای 
که در مس��اجد فعالیت ه��ای فرهنگ��ی، مباحث علم��ی - عقیدتی، 

 آموزش��ی برگزار می ش��د و کارکرد مس��جد یک کارک��رد حداکثری
 بود.

ارزانی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر ارتباط مردم با مسجد 
بسیار کم ش��ده و جا دارد در این موضوع به طور تخصصی کارکنیم و 

کارکرد مساجد را افزایش دهیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان کانون های فرهنگی 
هنری مس��اجد را تلفیق فرهنگ و هنر در مس��جد تعریف کرد و بیان 
داش��ت: خوش��بختانه کانون های فرهنگی هنری مس��اجد اس��تان 
 اصفهان چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی در کشور جایگاه خوبی

 دارند.
وی با بی��ان اینکه ریاس��ت کانون ه��ای فرهنگی هنری مس��اجد بر 
عهده امام جماعت مس��اجد اس��ت خاطرنش��ان کرد: ای��ن کانون ها 
نهاده��ای اداری و س��ازمانی نیس��تند ک��ه بودج��ه ای دریاف��ت و 
بر اس��اس آن فعالیت کنن��د؛ بلک��ه در حقیقت م��ردم و به خصوص 
جوان��ان، اعضای این کانون ها هس��تند ک��ه با اخذ مج��وز کار خود را 
 آغ��از ک��رده  و در کن��ار فعالیتش��ان حمای��ت ناچی��زی نی��ز از آنها 

می شود.
ارزانی افزود: اگ��ر بتوانیم 22 هزار کانون فرهنگی هنری مس��اجد در 
کشور را س��اماندهی کنیم می توانیم آنها را به عنوان یک مدل جهانی 

گسترش دهیم.

  ش��هرداري اصفه��ان در نظ��ر دارد ب��راي نخس��تین ب��ار ب��ا اج��راي
 »اس��تراتژي بازاریابي اصفهان« از طریق شناس��اندن فرصت های موجود، 
برنامه ریزي بخش های مختلف بازار شهر و در نهایت ایجاد روابط بازاریابی، 
نس��بت به جذب مخاطب به منظور انتخاب ش��هر اصفهان به عنوان مقصد 

گردشگري و سفر، اقدام کند.
به اعتقاد کارشناس��ان، مناس��ب ترین راهکار خروج از بودجه تک محوری 
بر پای��ه نفت ،توس��عه صنعت گردش��گری اس��ت ک��ه البته ای��ن مهم با 
توس��عه زیرس��اخت های کش��ور در بخش های مختلف از جمل��ه معرفي 
 شایس��ته جاذبه ها، بهبود و توس��عه حمل و نقل، اقامتگاه ه��ا، هتل ها و ... 

رقم می خورد.
تقویت صنعت توریسم در شهرها، پایداری بازار گردشگری را سبب می شود 
که ضمن افزایش سطح اشتغال، بستری برای درآمد پایدار و رفاه شهروندان 

خواهد بود.
بر همین اس��اس ش��هر اصفهان در جایگاه مرکز اس��تان و در قلب ایران به 
عنوان یکي از قطب هاي مهم گردشگري کش��ور، بر اساس آمارها، با وجود 
جاذبه هاي متنوع فرهنگي، تاریخي، مذهبي، جایگاه شایسته اي در عرصه 

بین المللي از لحاظ درآمدهاي حاصل از گردشگري ندارد.
در این میان اصفهان با داشتن ظرفیت باالیی در جذب گردشگر می تواند در 
باز شدن کلید اقتصاد کشور نقش مهمی داش��ته باشد و این مي طلبد همه 
سازمان ها و نهادها بر اساس وظایف در راس��تای معرفي، بازاریابي، رشد و 

بالندگي این شهر خصوصا براي گردشگران خارجي تالش کنند.
با توجه به حساسیت موضوع و در آس��تانه فصل بهار و عید نوروز و جلوه گر 
شدن زیبایي طبیعت و حضور گردش��گران داخلي و خارجي، دکتر مهدي 
جمالي ن ژاد ش��هردار اصفهان طي گفت وگویي اظهار کرد: امروزه در جوامع 
پیشرفته جنبش��ي با نام »ایجاد تصویر« به راه افتاده که تغییرات شهرها را 

تحت الشعاع خود قرار داده است.
وی افزود: در این جنبش، فعالیت های خالقانه و فرهنگی با افزایش ظرفیت 
نوآوری و کیفیت مکان در فضاهاي ش��هري به ویژگی رقابتی شهرها شکل 
تازه اي بخشیده، چیزي که برای جذب گردشگران و افراد خالق، بسیار مهم 

و حیاتي است.
ش��هردار اصفهان بیان کرد: همزمان ب��ا این حرکت، »بازاریابي ش��هری« 
راهبرد اصلی شهرها برای خلق یک »تصویر خوب«، زیبا و جذاب از مکان ها 

و فضاهاي در اختیار آنها شده است.
وی افزود: اقتصاد جدید، شهرها را به سوی جس��ت وجوی سازمان فضایي 
تازه اي از طریق تجدید ساختار شهری سوق داده که در آن، هنر و خالقیت 

به عنوان عوامل کلیدی رشد نقش مهمی را ایفا می کنند.

  بنابراین برای خلق جذابیت ه��ای بصری و فضاهای خوش��ایند و مطلوب 
 براي اس��تفاده ش��هروندان و گردش��گران، برنامه های نوس��ازی ش��هری
  ب��ه ب��از زنده س��ازي و سرزنده س��ازي فضاه��اي ش��هر توج��ه

 کرده اند.
جمالي نژاد با اش��اره به اینکه امروزه بیش از 60 شهر در سراسر دنیا خود را 
»شهر خالق« می نامند، اظهار کرد: شهرهایي که از ظرفیت خالقانه خود به 
شیوه هاي مختلفي نظیر تدارک تجارب فرهنگی از طریق هنرهای نمایشي و 
بصری یا برگزاري جشنواره هایی که نشانگر هویت کل شهر به عنوان بخشی 
از بازآفریني شهری و راهبردهای بازاریابی شهری آنهاست، استفاده مي کنند 

تا درآمد و اشتغال ایجاد کنند.
 وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه نزدیکي ن��وروز به عن��وان یکي از ش��اخصه هاي
  فرهنگي م��ا و ظرفیت ب��االي آن ب��راي ج��ذب گردش��گر و درآمدزایي

 براي ش��هروندان، ش��هرداري اصفه��ان در نظ��ر دارد براي نخس��تین بار 
با بهره گی��ري از ظرفیت ه��اي دروني ش��هرداري به ص��ورت برنامه ریزي 
 ش��ده، یکپارچه و مس��تمر با اج��راي »اس��تراتژي بازاریاب��ي اصفهان« از 
طری��ق شناس��اندن فرصت ه��ای موج��ود، برنامه ری��زي بخش ه��ای 

مختلف بازار ش��هر و در نهای��ت ایجاد رواب��ط بازاریابی، نس��بت به جذب 
مخاطب ه��دف )ش��هروند، گردش��گر، س��رمایه گذار و غیره( ب��ه منظور 
 انتخ��اب ش��هر اصفه��ان ب��ه عن��وان مقص��د گردش��گري و س��فر اقدام 
کند.ش��هردار اصفهان در ادامه تصریح کرد: از طریق اس��تراتژي بازاریابي 
اصفهان، شهرداري مي تواند بس��تر الزم براي تحقق اهداف خود در زمینه 
توس��عه اقتصاد پایدار و ش��هر تاب آور را فراهم کند، این استراتژي در نظر 
دارد ش��هرداري را به عن��وان موثق ترین منب��ع اطالعاتي ب��راي آگاهي از 
 فضاها، رویدادها، تجارب و خدمات منحصربه فرد در ش��هر اصفهان معرفي 

کند.
وي اضافه کرد: »پیاده سازي استراتژي بازاریابي اصفهان جهت برندسازي 
و بهبود تصویر ش��هر و توسعه گردش��گري« به عنوان راهبردي ذیل هدف 
خرد »گس��ترش تبلیغات و فعالیت هاي رس��انه اي ش��هرداري در س��طح 
ملي و بین الملل��ي« و به صورت وی��ژه تحت ه��دف کالن »اعتالي هویت 
 و ایجاد یک تصویر مل��ي پویا از ش��هر« در برنامه اصفه��ان 1400 تعریف 

شده است.
جمالی نژاد اف��زود: دلیل انتخ��اب این راهبرد س��ودآوري و رونق بیش��تر 
کس��ب و کارهاي محلي مردم اصفهان و در نتیجه رش��د اقتصادي ش��هر 
بوده و این راهبرد با تمرکز بر هدف اعتالي جایگاه اصفهان به عنوان ش��هر 
 خالق مي تواند یک پارادای��م یا الگوي تازه اي در برنامه ریزي هاي ش��هري

 ایجاد کند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

بازاریابي شهري، درخشش شهر را به همراه دارد

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری: 

مشاغل خانگی حمایت می شوند

مدیرعامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان 
گفت: در بازار گل و گیاه شهرداری اصفهان از مشاغل خانگی حمایت می شود.

امروزه کس��ب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اش��تغال و 
درآمد در سراسر جهان محسوب می ش��وند. قابلیت انجام این نوع کسب و کار 
 در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای ش��اغلین آنها می شود، که از جمله 
می توان به ایجاد توازن بین مس��ئولیت خانوادگی زنان و اش��تغال آنان، حذف 
هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی 
کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب 
از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- ش��اگردی بین اعضای خانواده و... 
اشاره کرد. طرح مش��اغل خانگي با هدف ایجاد فرصت هاي شغلي براي بانواني 
که به دالیل مختلف، امکان انجام کار خارج از منزل را ندارند اجرا ش��ده است. 
همچنین آن دسته از زنان سرپرست خانوار که عالوه بر عدم امکان انجام کار در 
خارج از منزل، شرایط الزم براي ارتباط مستمر با مراکز فروش ندارند، در قالب 
طرح مشاغل خانگي به طور مستقل و انفرادي به فعالیت هاي تولیدي مصوب 

که براي آن آموزش دیده اند، مي پردازند.
مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری  شهرداری اصفهان گفت: 
فعالیت در مشاغل خانگی به استحکام و قوام خانواده ها کمک می کند و بی شک 
فعالیت بانوان در منزل نه تنها رضایت خاطر و آرامش و آسایش را برای خود فرد 
و خانواده اش فراهم می کند بلکه بر بسیاری از آس��یب ها و معضالت اجتماعی 

نیز پرده می پوشاند.

کش��اورز راد افزود: مش��اغل و فعالیت های موجود در این بازار ب��ا تنوع باال از 
محصوالت غذایی مانند انواع ترش��ی، سبزیجات خشک، س��وهان و شکالت و 
چیپس میوه )با مجوز مشاغل خانگی( گرفته تا صنایع دستی ازجمله مینا کاری، 
مینیاتور و تذهیب، گلیم و گبه، انواع زیورآالت، محصوالت چرم، نقاش��ی روی 
شیشه، قاب های خمیری، انواع گل بلندر، کریستال، انواع محصوالت بافتنی، 

محصوالت چوبی و ... می باشد.
وی یادآور شد: جش��نواره بیس��ت و یکم که در محل بازار گل و گیاه شهرداری 
اصفهان واقع در خیابان جی، خیابان همدانیان برگزار می ش��ود از 8 اسفند ماه 
لغایت 29اسفند ماه از س��اعت 8 الی 12 و 14 الی 21 پذیرای بازدیدکنندگان 

می باشد.

مدیرعامل مجمع میراث فرهنگی استان:

تأسیس نخستین مدرسه هتلداری ایران در اصفهان

زاینده 
رود
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  عضو فراکس��یون ورزش مجلس معتقد اس��ت باید بر حس��ب ش��رایط و 
به تناس��ب، قیمتی برای بلیت استادیوم ها انتخاب شود که هم فشار مالی 
 بر مردم وارد نش��ود، هم باش��گاه ها تماش��اگران خود را از دس��ت ندهند.

 یونات��ن بت کلی��ا درباره قیم��ت بلیت مس��ابقات فوتبال گفت: بخش��ی 
از درآمدزایی باشگاه ها از راه بلیت فروشی صورت می گیرد و طبیعتا قیمت 

۱۰ یا ۱۵ هزار تومانی آن باعث وارد آمدن فشار به مردم می شود.
نماینده اقلیت آش��وری در مجلس شورای اسالمی افزود: با توجه به اینکه 
صداوسیما هزینه ای از قبال پخش مسابقات فوتبال به باشگاه ها نمی دهد، 
ورزش بهره ای از این امر نخواهد داش��ت و به دنبال منابع دیگر درآمدزایی 
اس��ت. وی بیان کرد: در ش��رایطی که الزم است تمهیداتی فراهم شود که 
مردم به اس��تادیوم ها بیایند، برخی س��و مدیریت ها مانع این امر می شود 
 و ب��ه دنبال حواش��ی و  اتفاق��ات ناگواری که برای فوتب��ال می افتد، مردم 
با ورزشگاه ها قهر می کنند و همچنان که مشاهده می شود در اکثر مسابقات، 

تعداد تماشاگران زیاد نیست.
ب��ت کلیا اضاف��ه کرد: تجربه های اخیر نش��ان داد در صورت رایگان بودن 
برخی س��کوهای مسابقات، آشتی بین مردم و فوتبال به وجود خواهد آمد 
ولی این رویه نمی تواند دائمی باش��د و باید حس��ب ش��رایط و به تناسب، 
روش��ی را انتخاب کرد که هم فشار مالی بر مردم وارد نشود، هم باشگاه ها 
 تماش��اگران خ��ود را از دس��ت ندهند. عضو کمیس��یون عم��ران مجلس 
 تصری��ح کرد: اس��تفاده از ظرفیت تماش��اگران موضوعی اس��ت که نباید 
 از اهمی��ت آن غاف��ل ش��د زیرا وقتی۱۰۰ ه��زار نفر در اس��تادیوم حضور 
داش��ته باش��ند، آن بازیکنی که کارش��کنی و خودنمای��ی می کند، تحت 
 نظر تماش��اگران قرار می گی��رد و فوتبال دوس��تان می توانند در خصوص 
نقاط ضعف و قوت آن اظهارنظر کنند. عضو فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: 
با توجه به اینکه بیشترین هزینه و سرمایه گذاری برای فوتبال انجام می شود، 
الزم است فوتبال خود را به سمت جهانی شدن و ایده آلی بودن سوق دهیم 
 و به دنبال هزینه هایی فراوانی که در این حوزه انجام می شود، موفقیت های 
قابل قبولی در سطح جهانی کسب کنیم و دستیابی به این امر میسر نیست 

مگر با تالش برای حفظ و مشارکت دادن اکثر مردم فوتبال دوست.
اگرچه به��ای بلیت دیدارهای فوتب��ال در پانزدهمین لی��گ برتر افزایش 
نداشته است ولی رایگان شدن برخی مسابقات فوتبال در برخی دیدارهای 
اخیر و استقبال از آن، نشان داد قیمت فعلی بلیت استادیوم ها برای مردم 

گران است.

اتحاد چین و تفرقه ایران در فوتبال؛

ممنوع التصویر در ممنوع التصویر!

یک نماینده مجلس مطرح کرد:

 رایگان شدن بلیت استادیوم ها 
به تناسب صورت گیرد

سیری در دنیای ورزش

فضای ورزش المپیکی نیس��ت، اما تقصیرها را به گردن رسانه ها نیندازیم، زمان 
کم اس��ت و روزه��ا همانند برق و ب��اد می گذرند، انگار هم��ه در خوابند، غیر از 

المپیکی ها!
راه  در  س��رعت  ب��ه  ک��ه  روزش��ماری  و  اس��ت  نزدی��ک  المپی��ک   می��دان 

 س��پری ش��دن اس��ت، عدد ۱۵۵ را نش��ان می دهد، یعنی تا المپیک، 
 ب��زرگ ترین روی��داد ورزش��ی دنی��ا، تنها ۵ م��اه فاصله 
باقی مانده اس��ت. مدت هاس��ت که صحبت از این می شود 

که فضای ورزش کشور المپیکی نیست، فضا را به سمت 
المپیک ببرید و هم��ه در این میان فضای المپیک را 

صرفا توجه رسانه ها به این مقوله سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی می دانند، این درحالی است که رسانه 
در این مدت تالش بس��یاری کرده است تا فضا 
را المپیکی کند و جالب است هروقت به سمت 
ای��ن هدف نیم خیز می کند، فریاد از عدم توجه 
بلند می شود و تمام صحبت ها به بی پولی ختم 

می شود!
همین چند هفته قبل بود که نوبخت، س��خنگوی 

 دول��ت، در مصاحب��ه ای ق��ول مس��اعد داد ک��ه 
وج��ود  المپیک��ی  ورزش ه��ای  ب��ه  وی��ژه ای   ن��گاه 

داش��ته باش��د، اما انگار خبری نیس��ت و به نظر می رسد 
 آنچ��ه این روزه��ا مانع المپیکی ش��دن فضا می ش��ود، صرفا 

ب��ه یک موضوع ب��از می گ��ردد؛ ورزش برای دولت تدبی��ر و امید 
 اولوی��ت نیس��ت. آن هم ب��رای دولتی ک��ه در مرحله دیپلماس��ی برای 

به ثمر نش��اندن برجام ظرافت، از ظرفیت های ظریف اس��تفاده برد و با پشتوانه  
رهنموده��ا و حمایت های مقام معظم رهبری به س��رانجام رس��اند، ش��اید بهتر 
باش��د که بداند که موفقیت درالمپیک خود می تواند دولت و نظام را در دیدگاه 
 جهانی به عنوان یک کش��ور مترقی نش��ان دهد و از سوی دیگر کسب یک مدال 
در المپی��ک چن��ان موجی از خوش��حالی در م��ردم ایجاد می کن��د که حتی از 
خب��ر وع��ده و وعیدهای اقتصادی نی��ز امیدوارکننده تر اس��ت. از طرفی به نظر 
می رس��د عدم موفقیت رش��ته های مدال آور در المپیک برای مس��ئوالن وزارت 

 ورزش و جوان��ان و وزی��ر ورزش چن��دان دور از ذه��ن نبوده و ب��ه همین دلیل 
 م��دال در المپیک، را ب��ه 4 تا 6 مدال ب��ا کاس��تن انتظارات، کس��ب 

می دهن����د تقلیل 

شکس��ت  ت���ا 
احتمال��ی را از پی��ش به امری طبیعی مبدل س��ازند و از س��وی دیگر در حالت 

خوشبینانه تر نیز می توانند موفقیت ها را به پای خود بنویسند.
ام��ا در این میان ش��رایط برای معدود رش��ته های ما ک��ه در المپیک می توانند 
افتخارآفرین باش��ند، چنان س��خت گش��ته که ترجیح می دهند دیگر اعتراضی 
نکنند تا دردی به دردهای آنها افزوده نش��ود و به خاطر انتقاد مورد غضب قرار 

نگیرند، هرچند ش��رایط به حدی برای آنها بغرنج اس��ت ک��ه دیگر حتی غضب 
ه��م دردی بر درده��ا نمی افزاید. ورزش ه��ای المپیکی چنان درگیر مش��کالت 
خود ش��ده اند که نای اعتراض هم ندارند و انگار تغییر اساس��نامه فدراسیون ها و 
سناریوی برکناری روسای فدراسیون ها پس از آن و انتخابات فدراسیون فوتبال، 
 بس��یار با اهمیت تر از رویدادی اس��ت که تمام کش��ورهای دنی��ا برای موفقیت 
در آن از هی��چ تالش��ی فروگذار نیس��تند و با برگ��زاری اردوهای 
منظم، شرکت در تورنمنت های معتبر، در نظر گرفتن جوایز نقدی 
و غیرنق��دی ب��ا ارزش و دادن روحیه به ورزش��کاران و مربیان، 

اهمیت این موضوع را درک کرده اند.
به راستی چرا باید در کشورهای دیگر برای یک ورزش نوپا، 
آنچنان س��رمایه گذاری کنند که چند س��ال دیگر بتواند 
در المپیک مدال آور باش��د و در کش��ور ما رش��ته های 
مدال آوری همچون کش��تی که به خودی خود شانس 
۱۰۰ درصدی مدال در المپیک اس��ت به حال خود رها 
ش��وند؟ آیا در اذهان عمومی این س��وال وارد نیس��ت 
 ک��ه س��رمایه های ورزش این کش��ور که س��ال ها برای 
 ش��کوفا ک��ردن آنها تالش ش��ده ب��ه یک باره ب��ه دلیل 
ب��ی توجهی از دس��ت بروند و آیا س��رمایه گذاری در جایی 
که ه��م از نظر فرهنگی، هم از نظر سیاس��ی و هم اجتماعی 
تاثیرگ��ذار اس��ت و افتخارآفرینی آن باعث غرور ملی و ش��ادابی 
میلیون ها هموطن می ش��ود کار بیهوده ای اس��ت؟! به راستی، اهتزاز 
پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران در میان ابرقدرت های جهان، همانند 
حضور عزتمندانه و موفق ایران در عرصه های سیاس��ی و بین المللی نیست و اگر 
نیس��ت پس چرا کش��ورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین در رقابت برای ربودن 
مدال های این هماورد بزرگ هستند. حال که انتخابات مجلس به سرانجام رسید، 
انتظ��ار می رود مردان دول��ت تدبیر و امید با تغییر رویکرد متوجه اهمیت میدان 
المپیک بش��وند و وظیفه اصل��ی وزارت ورزش و جوانان را به متولیان آن یادآور 
شوند. در پایان با تاکید دوباره، یادآور می شویم که فضای ورزش المپیکی نیست، 
اما تقصیرها را به گردن رسانه ها نیندازیم، زمان کم است و روزها همانند برق و 

باد می گذرند، انگار همه در خوابند...! غیر از المپیکی ها.

  تی��م فوتبال س��پاهان پ��س از پیروزی دلچس��بی که در بازی هفته نخس��ت 
رقابت های لیگ قهرمانان به دست آورد، هفته دوم را با نامیدی به پایان برد.

 س��پاهان که پس از هفته ها ناکامی هفته گذش��ته موفق ش��د با دوگل از س��د
النصر امارات در گروه A بگذرد، در بازی برگشت با همین نتیجه مقابل این تیم 

تن به شکست داد. 
ایگ��ور اس��تیماچ در نشس��ت خبری پس از ب��ازی حرف های��ی زد که معموال 
کمت��ر از س��وی مربیان مطرح می ش��ود و ای��ن موضوع قابل تامل اس��ت. وی 
گف��ت: تی��م النصر در بازی با س��پاهان عملک��رد بهتری داش��ت و تهاجمی تر 
 بازی کرد. اس��تیماچ همچنین به اش��تباهات فراوان تیمش اشاره کرده و گفت: 
 ما در این بازی اش��تباهات زیادی مرتکب شدیم ضمن اینکه برخی از بازیکنان 

دستور العمل های مرا اجرا نمی کردند.
س��پاهان با تیم قهرمان فصل گذش��ته فاصل��ه زیادی دارد و جای��گاه این تیم 
در ج��دول رده بن��دی رقابت ها هم نش��ان می دهد که آنها از مش��کالتی رنج 
می برند. مش��کالت درون تیمی زردپوش��ان تقریبا بر کسی پوشیده نیست، اما 
به راس��تی ژرفای این مش��کالت و اختالفات تا کجا پی��ش رفته که یک مربی 
 در نشس��ت خبری پس از بازی به طور مس��تقیم به انتق��اد از بازیکنان تیمش 

می پردازد؟
و با این وضعیت باید پرس��ید آیا س��پاهان با ادامه این روند می تواند به کس��ب 
 نتایج بهتر در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا امیدوار باشد چراکه در رقابت های

لیگ برتر به نظر نمی رسد که این تیم شانسی برای قهرمانی داشته باشد.

اوضاع زردها قرمز است!
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پیام صادقیان تولد 24 سالگی اش را با حضور دایی و صبایی ها جشن گرفت.

لنز دوربین

جشن تولد صادقیان با حضور دایی

  فوتبال ایران چند س��الی اس��ت با یک مش��کل دیگر مواجه ش��ده و آن مشکل 
حق پخش تلویزیونی است که کار را به ممنوع التصویری کشانده است. اتفاقی که 
 در فوتبال چین برعکس رخ داده و آنها به اتحاد خوبی رس��یده اند. علی کفاشیان،

 رییس فدراس��یون فوتبال ایران اعالم کرد که از سال ۹۵ دوربین های تلویزیونی 
 را برای تصویربرداری از لیگ برتر به ورزش��گاه ها راه نمی دهند. اینکه آیا در سال

 ۹۵ مرد خندان فوتبال ایران آنجا در فدراس��یون فوتبال نشس��ته یا نه و این که 
آیا رییس جدید می خواه��د در بدو ورود به فدراس��یون فوتبال  با صدا و س��یما 
س��ر لج بیافتد یانه و این مصوبه را رعایت می کند یا نه، بحث دیگری اس��ت بلکه 
حرف اصلی اینجاس��ت که با ممنوع التصویر کردن کفاشیان توسط صدا و سیما 
و همچنین ممنوع التصویر کردن فوتبال توس��ط کفاشیان، مشکلی حل نخواهد 
شد. اندکی از جاده ابریش��م که دوباره ریل گذاری شده و راه افتاده به سمت شرق 
می رویم، چین در حال انقالب در فوتبال است، چینی ها نه ستاره های رو به افول و 
پیرمرد، که ستاره های همین امروز را به کشورشان می برند، آنها می خواهند کانون 
 باشند، مرکز فوتبال نه در قاره آسیا که در جهان باشند، خریدهای آنها این روزها 
 همه دنیا را به خود معطوف کرده اس��ت و در این راه نه از سیستم ممنوع التصویر 
 در ممن��وع التصوی��ر کردن ک��ه از مس��یر اتح��اد و توجی��ه اس��تفاده کرده اند. 
ژی جین پینگ رییس جمهوری چین ب��ا دعوت از ثروتمندان و کارشناس��ان و 
تش��کیل یک کار گروه عنصر علم و زیربنای س��رمایه گذاری را جمع کرده است. 
او – رییس جمهور چین- هدفش گرفتن میزبانی جام جهانی است و جلب توجه دنیا 
به تغییرات چین. او می داند و می خواهد همه بدانند که چین در مبحث اقتصادی 
ایاالت متحده آمریکا را هم پشت سر گذاشته و حاال قدرت اول اقتصادی دنیا است.

بزرگ ترین قدرت نمایی
کدام نمایش از این بزرگ ت��ر، کدام مانور از این موثرتر که ب��ا فوتبال به همه دنیا 
بفهمانی که ق��درت اول اقتص��ادی دنیا ش��ده ای؟ چیزی قوی تر، رس��انه ای تر، 
بلندگوتر از فوتبال مگ��ر وجود دارد که در همه خانه های دنی��ا با ضریب باال نفوذ 
داشته باش��د؟ پینگ اثر فوتبال را در دنیا می داند، از منظر اقتصادی، گردشگری، 
قدرت نمایی، تبلیغ سیس��تم مدیریت دولتی و نیروی انسانی و ... به فوتبال ایران 
 برمی گردیم، اتحادی وجود ندارد، هم گرایی نداریم. همه هنرمان ممنوع التصویر در 
ممنوع التصویر کردن یکدیگر است و فوتبال. با این مسیر آیا به جایی که باید برسیم 
می رسیم؟چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفری متحد شد، فوتبالش را روی 
 ریل پیشرفت گذاشت و تا پنج الی ده سال بعد به سادگی از ما عبور خواهد کرد. ما 
 به جای قانونگ��ذاری، به جای کپی رایت، به جای حق پخ��ش تلویزیونی به جای 
جذب سرمایه گذار هنوز یک دیگر را ممنوع التصویر می کنیم. با این مسیر فوتبال 

رشد نمی کند.

 چن��د ب��ازی زیب��ا و تماشاگرپس��ند و انتخ��اب برانک��و به عن��وان بهتری��ن مربی 
نیم فصل اول بدجوری طرفداران پرس��پولیس را برای بازگش��ت این تیم به سکوی 
قهرمانی لی��گ امیدوار ک��رد و خیلی ها مش��کالت مالی ای��ن باش��گاه را فراموش 
 کردن��د. ب��ا ای��ن ح��ال 
چن��د روز پیش ب��ود که 

حسین عبدی سخنگوی 
باش��گاه پس از نشس��ت 
هیات مدیره به صراحت از ادامه بحران مالی باش��گاه خب��ر داد؛ بحرانی که علی اکبر 
طاهری، مدیرعامل پرس��پولیس را ناگزیر کرد با ترتیب دادن یک نشس��ت خبری 
بخش��ی هایی از آن را بازگو کند. مهم تری��ن و جدی ترین بخ��ش نگرانی های مالی 

پرس��پولیس، طلبکاران بین المللی باشگاه هس��تند؛ طاهری در این خصوص گفت: 
در حال حاضر ۱2 پرونده داریم که دو تا از آنها را حل کردیم و با یکی دیگر هم توافق 
کردیم تا قس��طی پرداخت کنیم. امیدوارم با توجهی که عزیزان مان یعنی هواداران 
دارند، کارها خوب پیش برود. در واقع آنها بدون این که اسم ش��ان آورده ش��ود، به ما 
 کمک کردند. بدهی های بین المللی می تواند حتی پروانه حرفه ای باشگاه را لغو کند یا 
به کسر امتیاز بینجامد. خواص در این مواقع 
خیلی به ما کمک کردند تا مشمول جریمه ها 
و تنبیهات کمتری شویم. همین االن احکام 
جدید زی��ادی به ما داده ش��ده اس��ت. او در 
پاسخ به این س��وال که نظرش درباره نگرانی 
 هواداران پرس��پولیس برای کسر امتیاز از این تیم چیس��ت، گفت: تا همین االن که 
در خدمت ش��ما هس��تم، جل��وی کس��ر ۱8 امتی��از را گرفتی��م. چند پرون��ده را 
پرداخ��ت کردی��م. کس��ی هم خب��ردار نش��ده اس��ت. ای��ن ق��ول را می دهیم که 
 ان ش��ا ا... کس��ر امتیاز نش��ود و پش��توانه م��ا بع��د از خدا ه��واداران هس��تند که 
به م��ا کم��ک می کنن��د. وی بدهی مالیات��ی و طل��ب مربی��ان و بازیکنان س��ابق 

 و کنون��ی تی��م را از دیگ��ر دغدغه ه��ای مال��ی ای��ن باش��گاه دانس��ت و گف��ت:
 کادر فنی فصل گذش��ته4۰ درصد قراردادش��ان را گرفته بودند و امسال6۰ درصد 
باقی مانده را پرداخت کردیم و6۰ درصد امسال را هم دادیم. بازیکنان ما هم چیزی 
باالی4۰ � ۵۰ درصد را گرفتن��د و مطالبات آنها را هم دادیم، در تالش��یم مطالبات 

بازیکنان را تا6۰ درصد در روزهای آینده پرداخت کنیم.
وی درباره پیش��نهاد یک میلیون دالری برانکو و برنامه اش درباره تمدید قرارداد این 
مربی هم عنوان کرد: این که برانکو پیشنهاد دارد، چیز جدیدی نیست و او تاکنون چند 
 پیشنهاد داشته است. با تعامالت صورت گرفته، قرارداد او را تمدید می کنیم تا همه 
از نگرانی در بیایند. برنامه بلندمدت داریم و قطعا در این برنامه برانکو نقش موثری دارد. 
با او برای فصل بعد به توافق اولیه رسیده ایم. وی عالوه بر کمک هواداران یک راه دیگر 
را برای درآمدزایی مدنظر دارد. طاهری گفت: یکی از اهداف ما این اس��ت که خود ما 
مجری برگزاری بازی ها باشیم. این که ما بلیت داربی را۵۰۰۰ تومان بگذاریم و بازی 
غیرداربی را هم۵۰۰۰ تومان بگذاریم در هیچ  جای دنیا نیست. من ورزشگاه را اجاره 
می کنم برای یک بازی، طبیعتا همه حقوق مادی و معنوی اش در آن زمان مال ماست. 

از دم درش تا داخل ورزشگاه می توانم درآمدزایی کنم.

هفته بیس��ت و دوم لیگ برت��ر فوتبال بع��د از دو هفته تعطیل��ی از روز 
پنجش��نبه آغاز می ش��ود. در این روز تیم های پایین ج��دول به مصاف 

مدعیان قهرمانی می روند.
نگاهی به بازی های این هفته می اندازیم:

 اس�تقالل خوزس�تان - س�یاه جام�گان؛ 
بازگشت شاگردان ویسی به صدر؟

شاگردان ویسی در کورس قهرمانی هستند و 
اگر در این بازی پیروز شوند به طور 

موقت هم که شده می توانند 
به صدر ج��دول صعود 

کنند. حری��ف آنها 
سختکوش��ی  تیم 
سقوط و در رده اس��ت که در خطر 

چهاردهم جدول قرار دارد. بنابراین ش��اگردان 
فرهاد کاظمی تالش می کنن��د در اهواز حداقل 
یک امتیاز بگیرند ولی مس��اوی برای آبی پوشان 
اهوازی نوعی باخت محس��وب می شود. باید دید 
فرهاد کاظمی می تواند استقالل تهران را در اهواز 

 صدرنش��ین نگه دارد و از تیم ویس��ی امتیاز بگیرد یا 
آبی های اهواز دوباره مزه صدرنشینی را می چشند.

راه آهن- اس�تقالل؛ آبی پوش�ان س�وار بر قطار 
قهرمانی؟

راه آهن ب��ا توپالی��دس س��رمربی خارجی و 
جدیدش میزبان تیم اس��تقالل اس��ت. البته 

باشگاه راه آهن ترجیح داده در ورزشگاه آزادی که 
ورزشگاه خانگی آبی پوشان محسوب می شود 
به مصاف اس��تقالل برود. روی کاغذ راه آهن 
ش��انس زیادی برای پیروزی در این مسابقه 
 ندارد، اما فوتب��ال قابل پیش بینی نیس��ت 
به خص��وص اینک��ه اس��تقالل مقاب��ل تیم 
شانزدهم جدول هم دو امتیاز در ورزشگاه 
آزادی از دس��ت داد. با این حال استقالل 
اگر بتواند در این مس��ابقه پیروز ش��ود 
فرار بزرگی را به س��مت قهرمانی آغاز 
خواهد کرد، اما راه آه��ن برای بقا 
می جنگد و حریف سختکوشی 
است. راه آهن اگر بتواند در این 
بازی ش��گفتی خلق 
کن��د ه��م خودش 
ممکن است سه پله 
در جدول لیگ صعود 
کند و هم رقاب��ت در صدر 

جدول را داغ تر و هیجان انگیزتر کند. البته شاگردان مظلومی می خواهند 
با قطار راه آهن به سمت قهرمانی بروند. بازیکنان و کادرفنی استقالل هم 

امیدوارند که با حضور هواداران شان به یک برد خوب دست پیدا کنند.
پدیده - ملوان؛ ادامه ناکامی های ملوان

ملوان بدون سرمربی به مشهد می رود و مدیران باشگاه امیدوارند که این 
تیم بتواند از ش��اگردان رضا مهاجری امتیاز بگیرد زی��را اگر ملوان بازهم 
 شکس��ت بخورد وضعیتش در جدول بدتر از گذش��ته می ش��ود. ملوان 
در 8 دیدار اخیر رنگ برد را ندیده و بعید اس��ت این تیم در مشهد پیروز 
ش��ود. پدیده در خانه می خواهد یک برد کسب کند تا با یک پله صعود به 

رده نهم برسد. 
فوالد- سایپا؛ نبرد جاللی با تیم بدون سرمربی!

فوالد خوزستان برای بقا نیاز به این سه امتیاز خانگی دارد و اسکوچیچ که 
هفته گذشته داور را با پلنگ صورتی مقایسه کرده بود در این بازی محروم 
است و باید از روی سکوها تیمش را نظاره کند. سایپا هم هنوز شانس کسب 
سهمیه دارد هرچند مدیرعاملش دوست دارد این باشگاه قهرمان شود یا 
 حداقل در بین س��ه تیم اول جدول قرار بگیرد، اما اگر ش��اگردان جاللی 

در اهواز بازنده شوند در آن صورت این رویا کمرنگ تر خواهد شد.
برنامه هفته بیست و دوم 

پنجشنبه 13 اسفند 94  - ساعت 16
استقالل خوزستان- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه 14 اسفند 94 – ساعت 16
پدیده خراسان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه ثامن االئمه مشهد

فوالد خوزستان- سایپا- ورزشگاه غدیر اهواز
راه آهن- استقالل - ورزشگاه آزادی

هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال؛

استقالل سوار بر قطار قهرمانی؟

خطر انحالل بیخ گوش پرسپولیس

ورزش اولویت چندم دولت تدبیر امید است؟

انگارهمهخوابند،غیرازالمپیکیها

آگهیمزایده
واگذاریکشتارگاهدامشهرداریشهرضامرحلهاول)نوبتدوم(

 شهرداری شهرضا در نظر دارد به اس��تناد بند 6 یک صدو هشتاد و پنجمین جلسه ش��ورای اسالمی شهر مورخ ۹4/۱۰/7 
کلیه عملیات نگهداری و اداره امور کشتارگاه دام خود را  از طریق مزایده واگذار نماید .  

 لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ۱۰ روز هم��ه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اس��ناد مزایده 
به شهرداری مراجعه و یا از طریق شمار ه تلفن ۵324۱۰۱۰ داخلی 24۱  جهت دریافت اسناد تماس حاصل نمایند. 

  بهای فروش اس�ناد : 2۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ش��ماره 3۱۰۰۰۰2۹۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام ش��هرداری شهرضا که
 غیر قابل استرداد می باشد . پس از تکمیل ، مدارک را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند . 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد : ساعت ۱3/3۰ دو شنبه مورخ ۹4/۱2/24 
تاریخ گشایش اسناد : ساعت ۱6/3۰روز سه شنبه  مورخ ۹4/۱2/2۵ در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل اسناد : دبیرخانه محرمانه ) شهرداری شهرضا ( سایر شرایط در اسناد موجود می باشد .
شماره تماس : ۵324۱۰۱۰-۰3۱ داخلی 24۱ 

رحیمجافری-شهردارشهرضا
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تاجری در روســتایی، مقدار زیادی محصول کشــاورزی خرید و 
می خواست آنها را با ماشــین به انبار منتقل کند. در راه از پسری 

پرسید: » تا جاده چقدر راه است؟ «
پسر جواب داد: » اگر آرام بروید حدود ده دقیقه کافی است. اما اگر 

با سرعت بروید نیم ساعت و یا شاید بیشتر. «
تاجر از این تضاد در جواب پســر ناراحت شد و به او بد و بیراه گفت 
و به سرعت خودرو را به جلو راند. اما پنجاه متر بیشتر نرفته بود که 
چرخ ماشین به سنگی برخورد کرد و با تکان خوردن ماشین، همه 
محصول ها به زمیــن ریخت. تاجر وقت زیــادی برای جمع کردن 
 محصول ریخته شــده صرف کرد و هنگامی که خســته و کوفته 

به سمت خودرواش بر می گشــت یاد حرف های پسر افتاد و وقتی 
منظور او را فهمید بقیه راه را آرام و بااحتیاط طی کرد. شاید گاهی 
باید آرام تر قدم برداریم تا به مقصد برسیم. البرویرمی گوید: » برای 

کسی که آهسته و پیوسته راه می رود، هیچ راهی دور نیست. «
هیزم شــکن تنومند اما بدخلقي در نزدیکي دهکده شــیوانا 
 زندگي مي کرد. هیزم شــکن بســیار قوي بود و مي توانست 
در کمتر از یك هفتــه یك صد تنه تراشــیده درخت قطور را 
تهیه و تحویل دهد، اما چون زبان تلخ و تندي داشت با اهالي 
شهرهاي دور قرارداد مي بســت و براي مردم دهکده خودش 
کاري نمي کرد. براي ساختن پلي روي رودخانه نیاز به تعداد 
زیادي تنه درخت و الوار بود و چون فصل باران و ســیالب هم 
 نزدیك بود، اهالي دهکده مجبور بودند به ســرعت کار کنند و 
در کمتر از دو هفته پل را بسازند. به همین خاطر الزم بود کسي 
نزد هیزم شکن برود و از او بخواهد که کارهاي جاري خودش را 

متوقف کند و براي پل دهکده تنه درخت آماده کند.
چند نفر از اهالي نزد او رفتند، امــا جواب منفي گرفتند. براي 
همین اهالي دهکده، نزد شیوانا آمدند و از او خواستند به شکلي 
با مرد هیزم شکن سرصحبت را باز کند و او را راضي کند تا براي 

پل دهکده تنه درخت آماده کند.
شیوانا صبح روز بعد اول وقت لباس کارگري پوشید. تبري تیز 
 را روي شانه گذاشت و به ســمت کلبه هیزم شکن رفت. مردم 
از دور نگاه مي کردنــد و مي دیدند که شــیوانا همپاي هیزم 
شکن تا ظهر تبر زد و درخت اره کرد و سرانجام موقع ناهار با او 
سر گفت و گو را باز کرد و در خصوص نیاز اهالي به پل و باران 
شدیدي که در راه است براي او صحبت کرد. بعد از صرف ناهار 
هیزم شکن با شادي و خوشحالي درخواست شیوانا را پذیرفت و 

گفت از همین بعد از ظهر کار را شروع مي کند. شیوانا هم کنار 
او ایستاد و تا غروب درخت قطع کرد.

 شب که شــیوانا به مدرسه برگشــت اهالي دهکده را دید که 
 با حیرت به او نگاه مــي کنند و دلیل موافقیت هیزم شــکن 
 یك دنده و لجباز را از او مي پرســند. شیوانا با لبخند اشاره اي 
به تبر کرد و گفت: » این هیزم شکن قلبي به صافي آسمان دارد. 
منتهي مشکلي که دارد این است که فقط زبان تبر را مي فهمد. 
بنابراین اگر مي خواهید از این به بعد با هیزم شــکن هم کالم 
شوید، چند ساعتي با او تبر بزنید. در واقع هر کسي زبان ابزار 
 شغل خودش را بهتر از بقیه مي فهمد و شما هر وقت خواستید 
با کسي دوســت شــوید و رابطه صمیمانه برقرار کنید باید از 

طریق زبان ابزار شغل و مهارت او با او هم کالم شوید. «

رنگ کاندراشکین کبود شد و بانگ زد:
 - اجازه بدهید قربان، من مقصود شــما را درســت نمی فهمم، بدیهی است، 
هر کسی حق دارد سفر کند، شما هم می توانید هر کاری، که دل تان بخواهد 
بکنید، اما عالی جناب، شما دارید سر ما کاله می گذارید،  این کار شرافتمندانه 

نیست قربان!
- من،من، من نمی دانم، چطور یعنی دارم سرتان کاله می گذارم؟

- تمام تابســتان را به اینجا رفت و آمد می کردید، می خوردید، می نوشیدید، 
امیدوار می کردید، از این صبح تا آن صبح با دخترها تفریح می کردید و ناگهان 

بفرمایید آقا سفر می کنند!
من، من، امیدوار نمی کردم.

- بدیهی است، خواستگاری نمی کردید ولی مگر معلوم نبود که رفتار شما به 
کجا منجر خواهد شــد؟ هر روز ناهار می خوردید، هر شب تا سحر با ناستاسیا 
 بازو به بازو، مگر تمام این کارها بدون قصد و ساده می شود؟ فقط نامزدها هر روز 
 با هم ناهار می خوردند، اگر شما هم نامزد نمی بودید؛ مگر من حاضر می شدم 
هر روز به شما غذا بدهم! بلی قربان، شرافتمندانه نیست! من نمی خواهم بشنوم! 

بفرمایید لطفا، خواستگاری کنید.
- ناستاسیا  کی ریللوونا دختر خوب، بسیار مهربانی است، من به او خیلی احترام 
می گذارم، بهتر از او زنی برای خــودم آرزو نمی کنم ولی  از حیث عقاید و افکار 

توافق نداریم.
کاندراشکین لبخندی زد و گفت:

 - موضوع همین اســت؟ فقط؟ آخر روح روانم، مگر می شود زنی پیدا کرد که 
از حیث عقاید و افکار کامال مثل شوهرش باشد، آخ، جوان، جوان! چقدر خامی، 
خام! جوان ها گاهی تئوری هایی پیش می کشــند، که به خدا، هه هه هه... آدم 

دود از کله اش بلند می شود. حاال از حیث عقاید و افکار توافق ندارید، اما کمی 
که زندگی کردید، تمام این اختالفات رفع و ناهمواری ها هموار می شود. خیابان 
سنگفرش، مادامی که تازه است عبور از آن دشوار است، اما وقتی که قدری از آن 

عبور و مرور کردند، صاف و خوب می شود!
- فرمایشات شما صحیح است ولی من الیق ناستاسیا کی ریللوونا نیستم.

- الیقی، الیقی! مهمل می گویی! تو جوان بســیار خوبی هستی! شما عیوب و 
نقایص مرا نمی دانید، من فقیرم.

- اشکال ندارد! حقوق می گیرید و باید شکر خدا را بکنید.
- من دائم الخمرم.

کاندراشکین دستهایش را تکان داد و بانگ زد:
- نه نه نه! هیچ وقت شما را مست ندیده ام! نمی شود، که جوان مشروب نخورد.

خودم جوان بوده ام، گاهی افراط هم می کرده ام. زندگی این طور است.
 - ولــی من آخــر بیــداد می کنــم، دائمــا می خــورم، این عیــب موروثی 

است!
- باور نمی کنم، آدم سرخ و سفید و باطراوتی، مثل شــما  و دائم الخمر بودن، 

باور نمی کنم!
میلکین فکر کرد:» این شیطان را نمی شود فریب داد. چقدر دلش می خواهد 
دخترها را از سرش باز کند! « سپس با صدای بلندتر ادامه داد: دائم الخمر بودن، 

که چیزی نیست، من عیب های دیگر هم دارم، رشوه می گیرم.
- عزیز جان، کیست که رشوه نگیرد، هه هه هه... حرف عجیبی می زنی!

- گذشته از آن، تا تکلیف من معلوم نشده، من حق ندارم زن بگیرم.
من از شــما پنهان کرده ام، ولی حاال باید همه چیز را بدانید. من، من به جرم 

اختالس تحت تعقیب هستم...

اینجا باغ عاطفه اســت. درختان احســاس، 
شکوفه کرده اند. بر گلبرگ های ایمان، شبنم 
محبت چکیده اســت. پرنده های نیکوکاری، 
فضای باغ را از نغمه هــای توحیدی خود پر 
کرده اند و باغبان لبخندزنــان فریاد می زند: 

مژده! مژده! بهار نزدیك است.
رگ های مان از خون انســانیت لبریز است. 
نبض مان هر لحظه با یاد دیگران می زند. هوای 
حیاط دل های مان لبریز از مهربانی است. در 
 هر تپش، قلب مان فداکاری را فریاد می زند. 
از باغچــه هامان بوی ســیب عاطفه می آید. 
دریای چشمان مان تا ساحل غربت محرومان 
موج می زنــد. ما اهالی ســرزمین نیکوکاری 

هستیم که سروده ایم:
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یك گوهرند
تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی
کم کم، بوی عید، از البه الی شاخه ها به مشام 
می رســد و خانه ها در انتظار خانه تکانی اند. 
فضای دم کرده بازارها و بازارچه ها، چانه زدن 
پی در پی، قهر و آشتی های مکرر و در نهایت، 

لبخندهای رضایت.

پول های نو، خودروهــای تمیز، صورت های 
 گل انداخته، خانــه های گم شــده در عطر 
 خــوش گذرانی؛ تنهــا یك روی ســکه اند؛ 
ســکه ای به نام روزگار. اما در آن روی همین 
سکه، زندگی، با خواب های پریشانی همرنگ 
 می شــود؛ روز شــب است و شــب، برزخی 
 تمام نما. عید یعنی: شــرم آشــکارای پدر، 
گریه های پنهان مادر و آرزوی شیرین دختر.

هیچ واژه ای نمی تواند به تلخی قطره اشکی 
باشد که شب عید، از چشم دخترکی می افتد. 
هیچ شــعری نمی تواند سوزناکی دست های 

خالی را به تصویر بکشد.
هیچ قلمی نمی تواند بازتاب پریشــانی اهل 

درد باشد.
هیچ دوربینی نمــی تواند به عمــق آرزوی 

کودکی پی ببرد.
چقدر خوب اســت در این دریــای بی کرانه 
زندگی نگاه مان به دست های غریقی باشد که 

» فریاد بی صدایش « ما را به خود می خواند!
چقدر خوب اســت به کفش هــای کهنه ای 
بیاندیشیم که در طول زمستان، زخم های دل 

را تحمل کرده است!
چقدر خوب است، به پیراهن هایی بیاندیشم 

که وصله های شــان، نمودار خط کشی های 
اجتماع است.

چو آفتاب به هر ذره ای نگاه انداز     
چو ابر سایه رحمت به هر گیاه، انداز

 آی دســت هــای توانمنــد، کــه قیمــت 
 انگشــتری تان، شکستنی نیســت! آن سوتر 
از این جا، کسی دست های خالی را کنار سفره 

هفت سین گذاشته است.
آی خانه هــای شــمالی! امــروز در دهکده 
 های جنوبی، آرزوها رنــگ باخته و » خالو «، 

دل به ناله های نینوایی » نی « سپرده است.
آی ســاکنان زرق و برق کده های بی خیالی! 
 امشــب چراغ خانــه » بــی بی «، از شــرم 

کم سویی، خاموش است.
چه کســی می تواند به فریادهــای خاموش 

پاسخ بدهد؟
چه کسی می تواند غمناکی دل ها را، با تبسم 

لب ها عوض کند؟
 چه کســی می تواند کمــی از آنچــه دارد، 

به دیگران ببخشید و سهمی از محبت ببرد؟
 آی، فارغ از حال و روز چشــم هــای بارانی! 

آن مرد، گریه هایش را گم کرده است...!
                                                                             ادامه دارد...

از ندامت سوختم، یا رب گناهم را ببخش
مو سپید از غم شدم، روي سیاهم را ببخش
ظلم را نشناختم، ظالم ندانستم که کیست
گوشه چشمي باز کردم، اشتباهم را ببخش
ابر رحمت را بفرما، سایه اي آرد به پیش
این سر بي سایبان بي پناهم راببخش
از گلویم گر صدایي نابه جا آمد برون

توبه کردم، سینه پر اشـك وآهم را ببخش
خورشید دگر نور دالویز ندارد
مه پرتو مات هوس انگیز ندارد

در باد بهاري زبس آشوب خزان است
گل وحشتي از غارت پاییز ندارد

*****
مدار چرخ، به کج داریش نمی ارزد

دو روز عمر، به این خواریش نمی ارزد
سیـــاحت چمـــن عشــق، بهر طایر دل
بـــه خستگــــی و گرفتاریش نمی ارزد...

نـــوازش دل رنجیـــده ام مکــــن ای عشق
کـــه خشـــم یار به دلـــداریش نمــــــی ارزد
بـــه نقش ظاهـــر این زندگی، چه می کوشید

بنا شکسته، به گـلکاریش نمی ارزد
بگو به یوسف کنعان، عزیز مصر شـدن
به کـوری پـدر و زاریـش نمی ارزد

در ایـن زمانه مـجـــوییـد از کسی یــاری
که خود به منت آن یاریـش نمـی ارزد

احساس خوب   نامزد و پدرجان عروس 
قسمت دوم

 پیر شدن به سن نیســت به این است که 
ورزش نکنی، کتاب نخوانی، عاشق نشوی، هدیه 
ندهی، محبــت نگیری، مهمانی نروی، ســفر 
نکنی، پیر شدن به این است که آرزوهایت را کم 

کنی، رویاهایت را دنبال نکنی. 
پیر شدن به این اســت که با دیگران همدردی 

نکنی. 
پیری به سن نیست. به کیفیت دل است... 

 وقتی یه پنگون عاشــق یــه پنگون دیگه 
 میشــه کل ســاحل رو مــی گــرده، بعدش 
قشنگ ترین ســنگ رو انتخاب می کنه اون رو 
واسه جفت ماده میبره اگر ماده از سنگ خوشش 
اومد و قبول کرد جفت هم میشن ولی اگر قبول 
نکرد پنگوئن نر احساس می کنه سنگی که پیدا 
کرده اصال قشنگ نبوده و اونو میبره زیر آب الی 
مرجان ها میندازه تا دیگه هیچ پنگونی اشتباه 

اونو نکنه!
ما از وحشت فراموش کردن دیگران است 
که عکس آنها را به دیوار می کوبیم یا روی تاقچه 
 می گذاریم؛ یــك وفاداری کاذب خــود ما به 
عکس هایی که به دیوارهای اتاق مان می کوبیم 
نگاه نمی کنیم، یا خیلی به ندرت و تصادفا نگاه 
می کنیم. ما به حضور دائم و به چشم نیامدنی 
آنها عادت می کنیم. عکس، فقط برای مهمان 
است. این را یادتان باشــد که ذره یی در قلب، 

بهتر از کوهی بر دیوار است. 

 شــیرین ترین توت ها، پای درخت می ریزد ، 
در حالی که ما برای چیدن توت های کال، چشم به 

باالترین شاخه ها دوخته ایم... 
 این اســت حکایــت ندیــدن بهترین هــا، برای 
صدقه دادن، توی جیب های مان به دنبال کم ترین 

مبلغ می گردیم...
آن وقت از خداوند باالترین درجــه نعمت ها را هم 

می خواهیم!!!
چه ناچیز می بخشیم و چه بزرگ تمنا می کنیم!!!

 ما آدم ها معموال با غمگین بودن و افسرده شدن 
و غصه خوردن و شــکایت کردن و در سطح زندگی 
کردن، خیلی راحت تر هستیم، تا شاد بودن، آرامش 
 داشــتن، مثبت نگاه کردن و عمیق زندگی کردن. 

می دونید چرا؟
غمگین بودن و افسرده شــدن و غصه خوردن و ... 
به نوعی، سقوط محســوب میشن و سقوط همیشه 

 آســونه و نیاز به صرف هیــچ انرژی ای نــداره. اما 
شاد بودن و مثبت نگاه کردن و عمیق زندگی کردن و 
پیشرفت کردن، از نوع صعود هستند و صعود همیشه 

سخت تره و نیاز داره که انرژی براش صرف کنیم. 
اما هیچ لذتی با لذت صعود برابری نمی کنه! 

زندگی تون سرشار از صعود.
 دوستی می گفت: عاشق دو نفرم، پت و مت!

گفتم: حتما به خاطر اینکه خیلی خنده دارن.
گفت نه، به خاطــر اینکه دنیا رو هــم خراب کنن، 

همدیگر رو خراب نمی کنن. 
 تنها آب های آرام هستند که چهره ها رو، بدون 

انحراف و درست نشان می دهند. 
بنابراین تنها ذهن های آرام می توانند درک شایسته 

و درستی از زندگی داشته باشند. 
زندگی را رنگ بزن، رنگ شادی. 

نگذار او رنگت کند. به رنگ غم.

۲- حدس بزن!
وسایل مورد نیاز: استیکر به تعداد الزم،خودکار.

تعداد نفرات: دو نفر به باال.
نحوه بازی: یك نفر را برای شروع بازی انتخاب 

کنید و او را از اتاق بیرون کنید.
 این شــخصیت مــی توانــد کارتونی باشــد، 
کاراکتر یــك فیلم باشــد یا یك فــرد حقیقی. 
مســاله این اســت که هر که می خواهدباشــد 
باید حــدس زدنش ســخت اما ممکن باشــد! 
 بعــد اســم دوســت عزیــزی را کــه انتخاب 
کرده اید، روی یك استیکر می نویسید و از بازیکن 
 می خواهید وارد اتاق شــود و رو به روی شــما 

بنشیند.
استیکر را روی پیشانی یا روی کمر او بچسبانید و 
از او بخواهید شروع به حدس زدن کند تا زمانی که 
به جواب درست برسد و اسم شخصیت را بگوید. 

اگر خیلی صبور نیستید یا تعدادتان زیاد است و 
می خواهید به همه نوبت برسد، می توانید تعداد 
سوال ها و زمان را محدود کنید و مثال بگویید باید 
با۳۰ سوال و طی یك ربع به جواب برسی وگرنه 

می بازی!
پاداش برنــده و مجازات هر بازنــده را روی برگه 

بنویسید و در انتها اجرا کنید!
جرزنی: این بــازی دز جرزنی بســیار پایینی 
دارد و بــه جــز در مــواردی که دوســتان مرز 
بین ســخت بودن اسم شــخصیت و غیرممکن 
 بودنــش را گــم مــی کننــد؛ دردسرســاز 

نمی شود. 
آن دســته از دوســتانی که اســم دختر آنتوان 
چخوف را به عنوان جواب سوال این بازی انتخاب 
 کرده اند، می توانند برنــدگان جرزنی این بازی 

باشند.

زیبا وخواندنی  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

گاهی باید آرام تر قدم برداریم زبان تبر

کاریکاتور )  خانه تکانی (

ضرب المثل

برای پختن پلو به مقدار زیــاد از قابلمه های 
بزرگی به نام دیگ استفاده می کنند.

 و از قاشــق های بزرگی به نــام کفگیر برای 
هم زدن و کشیدن پلو استفاده می شود .

در زمان های قدیم که مردم نذر می کردند و 
غذا می پختن، مردم برای گرفتن غذای نذری 

صف می کشیدند.
 از آنجا کــه جنس کفگیرها فلــزی بود وقتی 

به دیگ می خورد صدا می داد.
هنگامی که غذا در حال تمام شــدن بود و پلو 
 به انتها می رســید این کفگیر در اثر برخورد 

به دیگ صدا می داد.
و آشپزها وقتی که غذا تمام می شد کفگیر را 

ته دیگ می چرخاندند.
و با اینکار به بقیه کسانی که در صف بودند خبر 

می دادند که غذا تمام شده است.
کم کم این کار به صورت ضرب المثل در آمد 
و وقتی کسی از آنها سوال می کرد که غذا چی 
شد، می گفتند از بدشانسی وقتی به ما رسید 
 کفگیر به تــه دیگ خورد. ) یعنــی غذا تمام 

شد. (
امــروزه از این ضرب المثل موقعی اســتفاده 
می شــود که می خواهند به فــردی بگویند 
دیر رســیده و دیگر مثل قبل توانایی یا ثروت 
 قبلی را ندارد و قــادر به کمك کــردن به او 

نیستند. 

کفگیر به ته دیگ خورده 
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ابالغ رای
12/258 شماره دادنامه : 1911-94/11/29 به تاریخ 94/11/6 در وقت فوق العاده 
جلسه شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل است و پرونده کالس��ه 1140/94 تحت نظر است. قاضی شورا با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم میدارد. 
خواهان: سعید عقیلی به نشانی خانه اصفهان – خ.گلخانه – خ.بنفشه شمالی 
– بن.بست ش��کوفه وکیل: الهام ابوالحسنی به نش��انی اصفهان – خ.جی – 
میدان امام خمینی )خوراس��گان( – خ.اباذر – 18 جنب موبایل باران – پ364 
خوانده: سعید پارس��اگهر به نش��انی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای سعید عقیلی فرزند نصرا... 
با وکالت الهام ابوالحسنی به طرفیت آقای سعید پارساگهر فرزند قدمعلی به 
خواسته مطالبه وجه به میزان چهل میلیون ریال 40/000/000 ریال موجب یک 
فقره چک به شماره 441394 به تاریخ 94/3/15 عهده بانک صادرات به انضمام 
خسارات دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن 
اسناد تجاری/اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این 
اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیهای ارسال ننموده 
و دلیلی بر پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده 
و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری 
از انکار و تردید باقی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور آن از 
ناحیه خوانده/صدور آن از ناحیه شرکت و امضای آن از ناحیه شخص حقیقی 
)خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنی 
و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و در حین حال نظر به اینکه وجود/اصل سند/

اصول اسنادی/تجاری فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و 
اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب 
دین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 
1387/4/18 و مواد 1257-1258-1284- 1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 
249- 286-310- 311-314 تجارت و مواد 522-519-515-503-198-197-194 
ق.آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح 
موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون 
خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 40/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و پانزده هزار ریال 315/000 
ریال بابت خسارات دادرسی )هزینههای دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواس��ت و حق الوکاله وکیل/وکالی 
انتخابی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و  پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه/وجه سند/وجوه اس��ناد/تجاری مس��تند دعوی از تاریخهای سررسید 
)94/3/15( تا زمان وصول بر مبنای نرخ ت��ورم اعالمی بانک مرکزی که حین 
االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در 
همین شورا و سپس ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. م الف:34409 
شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

ابالغ رای
12/259 شماره دادنامه:9409976825301471 شماره پرونده:9409986825300648 
شماره بایگانی ش��عبه: 940734 خواهان: نرگس محتشمی فرزند حسین با 
وکالت خانم ملودی محتشمی فرزند حسین به نشانی اصفهان – شیخ صدوق 
جنوبی – روبروی دبیرستان سمیه – دفتر وکالت خوانده: آقای رسول نوروزی 
فروشانی فرزند احمدرضا به نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خ.رزمندگان – 
رزمندگان 55- کدپستی 8194813473 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- الزام به تنظیم س��ند خودرو رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم نرگس 
محتشمی فرزند حس��ین با وکالت خانم ملودی محتش��می به طرفیت آقای 
رسول نوروزی فروشانی فرزند احمدرضا مبنی بر الزام خوانده به انتقال رسمی 
سند یک دستگاه اتومبیل سواری پژو206 به شماره انتظامی 954ص27ایران53 
به انضمام خسارات دادرسی با توجه به مفاد دادخواست و اظهارات گواهان 
در جلسه دادرس��ی که داللت بر خرید اتومبیل موضوع دعوی از خوانده می 
نماید و باتوجه به پاسخ استعالم شماره 1413627954 مورخ 94/11/6 پلیس 
راهنمایی و رانندگی اصفهان که حسب آن خوانده مالک اتومبیل می باشد و 
نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و 
در برابر دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان ثابت 
است و دادگاه با استناد به مواد 10و220 قانون مدنی و مواد 198و515و519 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت خودرو به شماره فوق و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر اس��تان 
اصفهان اس��ت.م الف:34433 ش��عبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
ابالغ رای

12/260 کالسه پرونده:1126/93 شماره دادنامه:988-94/9/24 مرجع رسیدگی: 
شعبه 19 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکرم بیگ محمدی نشانی 
اصفهان – ملک شهر – خ.ناصرخسرو – ک.گلستان – انتهای کوچه – سمت 
راست خوانده: مجید حاصلی نش��انی مجهول المکان خواسته: مطالبه نفقه 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی خواهان اکرم بیگ محمدی فرزند احسان ا... به طرفیت خوانده 
مجید حاصلی فرزند احمد به خواس��ته مطالبه نفقه معوقه زوجه و دو فرزند 
مشترک از مورخ 93/3/1 تا زمان صدور اجرای حکم و نفقه مستمر به انضمام 
کلیه خسارات قانونی و دادرسی باتوجه به جمیع اوراق پرونده و سند نکاحیه 
شماره 2705 که در دفترخانه ش��ماره 122 به ثبت رسیده است و احراز رابطه 
زوجیت و با عنایت ب��ه اینکه خوانده علیرغم ابالغ و نش��ر آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار اصفهان مورخ 94/8/25 در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دلیل 
و مدرکی دال بر پرداخت نفقه به شورا ارائه ننموده است و با توجه به گزارش 
کارشناسی مورخ 94/2/18 که مصون از اعتراض مانده است لذا شورا دعوی 
مطروحه را ثابت دانسته و مستندا به مادتین 1083 قانون مدنی و 198 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و هفتاد و 
پنج هزار ریال بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 93/3/1 لغایت 94/3/31 و مبلغ 
شش میلیون و ده هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک ابوالفضل و مبلغ هشت 
میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک آرمیتا به انضمام 
ماهیانه مبلغ دو میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار ریال بابت نفقه آتی زوجه 

از تاریخ 94/4/1 لغایت اجرای حکم و ماهیانه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت نفقه آتی فرزند مشترک ابوالفضل و مبلغ دو میلیون و یکصد هزار 
ریال بابت نفقه آتی و مستمر فرزند مشترک به نام آرمیتا و هزینه کارشناسی 
به مبلغ یک میلیون و هزینه دادرس��ی به مبلغ 160/000 ریال در حق خواهان 
محکوم و اعالم می نماید و رای صادره غیابی محس��وب و ظرف بیست روز 
قابل اعتراض و واخواهی است.م الف:34363 شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

12/261 شماره پرونده:709/94 شماره دادنامه:970-94/11/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف لنجان خواهان: فیروز ملکی گل سفیدی 
فرزند سوارعلی به نشانی فوالدشهر – بلوار مدرس – خ.کالر – ورودی 401- 
بلوک24- ط4- پ412 خوانده: مهناز مش��ایخی پور فرزند جمعه به نشانی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردش��کار: شورا با بررسی جمیع 
اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به نظریه مش��ورتی اعضا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای فیروز ملکی گل سفیدی فرزند سوارعلی به طرفیت 
خانم مهناز مشایخی پور فرزند جمعه به خواسته مطالبه مبلغ بیست و دو 
میلیون و دویست هزار ریال به عنوان وجه دو فقره چک به شماره 068755-

92/11/30و068760-92/12/15 عهده حساب جاری شماره 0005631021664 
بانک تجارت و سررسید مورخ 92/11/30و92/12/15 و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و خسارت دادرسی شورا نظر به ش��رح دادخواست تقدیمی خواهان و 
تصویر مصدق چک مستند ادعا و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه و اینکه مس��تندات ادعا مصون از هرگونه ایرادی از سوی خوانده باقی 
مانده است و صدور و وجود چک در ید خواهان ظهور در مدیونیت خوانده دارد 
و اینکه در قبال دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده است و با توجه به نظریه 
مشورتی اعضای شورا با استصحاب بقای دین خواسته را ثابت و با استناد 
به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 2 واحده قانون استفساریه 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح م��وادی از قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان پرداخت بدهی که براساس نرخ شاخص تورم اعالمی سالیانه از 
سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه می شود و پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دراین شورا و سپس به مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرس��تان لنجان می باشد.م الف:1279 شعبه نهم 

حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف لنجان
فقدان سند مالکیت

12/262 ش��ماره:1394/04/191288-1394/12/9 نظر به اینکه س��ند مالکیت 
ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان خاص مسکن مهر به شماره پالک ثبتی 
شماره 2570 فرعی از 51 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 2557 واقع در نطنز 
جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 17416 در صفح��ه 298 دفتر امالک 
جلد 185 تحت شماره چاپی مسلسل 651788 سری د سال 91 ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده اس��ت به موجب سند انتقال ش��ماره 1393/04/08-16806 
دفترخانه ش��ماره 25 نطنز به خانم سوزان خامس��ی زاده فرزند سید عبداله 
به شناس��نامه 85 نطنز انتقال یافته طی سند رهنی 16807-1393/12/04 در 
قبال مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به مدت 126 ماه در رهن بانک تجارت 
ش��عبه نطنز می باشد س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره 
وارده: 94040952771586-1394/12/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء ش��هود آن ذیل ش��ماره 15907-1394/12/01 به گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 168 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده اس��ت  درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ازتاریخ انتشار 
این آگهی ظرف ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد.م الف:400 عباسعلی عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز 
حصر وراثت

12/266 آقای اکبر س��لیمیان ریزی دارای شناس��نامه ش��ماره 189 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 625/94 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن سلیمیان ریزی بشناسنامه 
1160077223  در تاری��خ 1394/07/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مریم جعفری ریزی فرزند تقی 
ش.ش 1 ت.ت 1350 صادره از لنجان )مادر متوفی( 2- اکبر س��لیمیان ریزی 
فرزند محمد ش.ش 189 ت.ت 1343 صادره از لنجان )پدر متوفی( والغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف:1297 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف لنجان 
آگهی مزایده )اموال غیر منقول(

12/294 اج��رای اح��کام ش��عبه 10 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظردارد در 
خصوص پرونده کالسه اجرایی 920628 ج /10 در خصوص دادخواست آقای 
سید حسین سقائیان نژاد با وکالت آقای مهدی باقری به طرفیت آقای محمد 
ابراهیم خلیلی و خانم بتول خلیلی به خواسته دستور فروش پالک ثبتی مشاع 
غیر قابل افراز ش��ماره 5041 بخش 3 ثبت اصفهان جلسه مزایده ای در روز 
چهارشنبه مورخ 94/12/26 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان 
ش��هید نیکبخت 200 متر پایین تر س��اختمان مرکزی دادگستری ساختمان 
اجرای احکام طبقه سوم واحد 5 برگزار نماید. مشخصات مال مورد مزایده بر 
اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری عبارتست از: باقیمانده ششدانگ 
پالک ثبتی 5041 بخش 3 ثبت اصفهان ب��ه آدرس، خ هاتف، خ یخچال، کوچه 
شهید اصغر شریعتی، بن بست ش��قایق1، روبروی کدپستی 8147983461 
محل به صورت سوله انبار دارای مس��احت عرصه قبلی به مقدار حدود 205 
متر مربع )وضعیت قبلی طبق نقشه هوایی محل( و حدود اربعه موجود: شماال 
به پالک مجاور، شرقا به بن بست ش��قایق 1- جنوبا به پالک مجاور غربا به 
پالک مجاور ساختمان احداثی در آن به صورت سوله با دیوارهای آجری باربر 
و سقف از پروفیل های قوطی با سیستم خرپایی و پوشش ورق های فلزی با 
کف سیمانی طبق نقشه هوایی ارائه شده از شهرداری منطقه 3 ملک مذکور در 

حد شرقی دارای بر اصالحی و عقب نشینی می باشد که حسب اشل گذاری 
و مقیاس 1/500 نقش��ه مذکور: پس از عقب نش��ینی و رعایت بر اصالحی 
باقیمانده به صورت ی��ک قطعه با طول حدود 23/80 متر و عرض متوس��ط 
حدود 7/60 متر )مساحت باقیمانده حدود 180 متر مربع( می باشد. کاربری 
محل نیز به صورت مسکونی می باشد. ضمنا حد شرقی محل طبق طرح به 
گذر 6 متری با عقب نشینی به میزان 1 متر از بر موجود و یا 3 متر از محور 
قدیم می باشد. با در نظر گرفتن جمیع عوامل فوق الذکر، ارزش ششدانگ پالک 
مذکور به مبلغ 3/150/000/000 ریال معادل س��یصد و پانزده میلیون تومان 
برآورد و اعالم می گردد. نظریه کارشناسی به طرفین ابالغ شده است و مصون 
از اعتراض باقیمانده است. کسانی حق ش��رکت در جلسه مزایده را خواهند 
داشت که ده درصد کل مبلغ کارشناس��ی را به حساب سپرده دادگستری به 
شماره 2171290210008 بانک ملی دادگستری اصفهان واریز و با ارائه فیش آن 
فی المجلس در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
می شود و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. کسانی که 
قصد شرکت در مزایده را دارند جهت بازدید از محل مورد مزایده می توانند تا 
5 روز قبل جلس��ه مزایده به آدرس ملک مراجعه و از آن بازدید نمایند. م الف 

35056 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

ش��ماره   9410460365800010 درخواس��ت:  ش��ماره   12 /295
پرونده:9409980365801464 شماره بایگانی شعبه: 941478 نظر به اینکه آقای 
امیر طغیانی فرزند اکبر به اتهام توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی حس��ب 
شکایت خانم منصوره دلوی فرزند رضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
941478 د39 تحت تعقیب است. و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دار دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود. م الف 35046 شعبه سی و 

نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

12/296 نظر به اینکه آقای امیر حسین نوروزی فرزند یوسف به اتهام ضرب و 
جرح عمدی با چاقو و توهین موضوع شکایت اکبر رجبیان از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 941385 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 
174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 21 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد گردید. م الف 35047 بازپرس ش��عبه 21 دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان 
آگهی ابالغ

12/297 شماره ابالغیه: 9410100353706308 شماره پرونده: 9409980358000060 
.  شماره دادنامه: 9409970353701654 شماره بایگانی شعبه: 940328 شاکی 
آقای حسن مهدوی فر فرزند محمد علیرضا به نشانی اصفهان، بلوار شفق، 
کوی ش انصاری، مجتمعصدرا 3 واحد 16 . متهم آقای امید اوغانیان مجهول 
المکان اتهام درگیری و مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص اتهام امید اوغانیان فرزند امیر دائر بر تخریب عمدی 
با عنایت به شکایت شاکی و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادستان و 
اینکه متهم در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی از خود به عمل نیاورده 
و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتس��ابی را محرز و مسلم 
تشخیص و مس��تندا به ماده 677 قانون تعزیرات متهم را به تحمل شش ماه 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف بیس��ت روز پ��س از انقضاء مهلت 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان 
اصفهان می باشدشکایت آقای احسان مهدوی فر فرزند علیرضا علیه آقای 
امید اوغانیان مبنی بر درگیری و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 11 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )111 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالسه 9409980358000060 ثبت گردیده و منتهی به صدور دادنامه 
ش��ماره 9409970353701654 مورخ 1394/12/4 مبنی بر محکومیت متهم به 
تحمل ش��ش ماه حبس گردید. به علت مجهول المکان بودن خوانده متهم و 
درخواست خواهان ش��اکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود را ارائه نماید .م الف 

35054 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق( 
آگهی ابالغ

12/298 ش��ماره درخواس��ت: 9410460365600043 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365601324 شماره بایگانی ش��عبه: 941326 پیشنویس آگهی ابالغ 
مهدیه رفیع��ی فرزند علیرضا ب��ه اتهام توهی��ن و از طرف این دادس��را در 
پرونده کالسه 941326 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت. بدینوس��یله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرس��ی در امور کیف��ری مراتب به نام برده اب��الغ تا ظرف یک 
 ماه از تاریخ انتشار آگهی در ش��عبه 40 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 

یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
 م الف35049 شعبه سی و هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان 
آگهی ابالغ

12/299 شماره ابالغیه: 9410100350713198 شماره پرونده: 9309980350700183 
شماره بایگانی شعبه: 930196 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله 
به محکوم علیه آقای محس��ن و مهدی هر دو غفران��ی و که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می گردد چون وفق به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 9410090350703578 و شماره دادنامه مربوطه 9309970350701502 
محکوم علیها محکومند به پرداخت تضامنی مبل��غ 800/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 6/940/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک )یک فقره چک به ش��ماره 467303-93/1/30( تا زمان وصول وجه آن در 
حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت حق االجراء در 
حق صندوق دولت با رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 

غیر این صورت دایره اجرای احکم طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 35067 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

12 ش��ماره دادنام��ه: 9309970369200827، ش��ماره پرون��ده:  /269
9009980350400613، ش��ماره بایگان��ی: 920250، تجدید نظر خواه: آس��تان 
قدس رضوی نمایندگی اصفهان با وکالت آقای مرتضی نهاوندی به نشانی 
اصفهان میدان انقالب جنب دفتر راه آهن ساختمان امین طبقه دوم شماره 30 
کدپستی 8144714737، تجدید نظر خواندگان: 1. شهرداری اصفهان به نشانی 
اصفهان میدان امام حسین، 2. خانم عصمت مطلق 3. خانم مینو نامداری 4. 
خانم عاطفه نامداری 5.آقای مجید کلین��ی 6. خانم ملک تاج نامداری 7. آقای 
احمد نامداری همگی مجهول المکان. تجدید نظر خواسته: تجدیدنظر خواهی 
نسبت به دادنامه شماره 1045- 91/8/23 صادره از شعبه 4 حقوقی اصفهان، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص تجدید نظرخواهی آس��تان قدس رضوی 
)نمایندگی اصفهان( با وکالت آقای مرتضی نهاوندی به طرفیت ش��هرداری 
اصفهان و آقایان مجید کلینی و احم��د نامداری و خانم ها مینو و ملک تاج و 
عاطفه نامداری و خانم عصمت مطلق نس��بت به رای 911045 مورخ 91/8/23 
صادره از ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ک��ه به موجب آن 
نسبت دعاوی آس��تان قدس به خواس��ته های اثبات وقفیت 52 حبه از پالک 
646 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش 14 ثبتی اصفهان و ابطال اسناد مالکیت 
پالک مذکور به میزان سهم موقوفه رای بر بطالن دعوی صادر گردیده است 
نظر به اینکه اس��تناد تجدیدنظر خواه در دادخواست بدوی به آراء صادره از 
دیوانعالی محترم کشور که نسبت به قطعاتی خاص از پالک 29 اصلی رای 
بر اثبات وقفیت و له آستان قدس صادر گردیده با توجه به ضرورت رسیدگی 
جداگانه نس��بت به هرپالک پذیرفته نیست و عالوه برآن آراء معارضی هم از 
جمله رای 930128 مورخ 93/5/19 از ش��عبه چهارم دیوانعالی کش��ور که در 
جهت تایید رای مش��روح و مفصل 911276 صادره از ش��عبه چهارم دادگاه 
تجدید نظر اصفهان صادر گردیده وجود دارد که دعوی اثبات وقفیت نسبت به 
قطعات خاص دیگر را نپذیرفته است با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه واقف را 
مشخص نکرده و دلیل بروقوع عقد وقف به نحو صحت و حصول قبض مورد 
نظر قانونگذار در ماده 59 قانون مدنی ارائه ننموده و ایراد و اعتراض موجهی 
نیز که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد ارائه نکرده است 
مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تجدیدنظر خواه 
رای معترض عنه تایید می گردد. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل فرجام در دیوانعالی محترم کشور است. م الف 34432 شعبه 10 دادگاه 

تجدید نظراستان اصفهان
ابالغ رای

12/257 کالسه پرونده:673/94 شماره دادنامه:935-94/11/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی غالمی نشانی:اصفهان 
– اتوبان چمران – حدفاصل خ.فروردین و پل الله – صافکاری برادران خوانده: 
مهرزاد دوانی نش��انی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک یک فقره به 
شماره 862849 مورخ 93/12/30 به مبلغ 50/000/000 ریال و به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی و هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر در تادیه با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
علی غالمی به طرفیت مهرزاد دوانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 430/862849-93/12/30 عهده بانک صادرات به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با 
توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310و313 قانون 
تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 307/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه هزینه نشر آگهی روزنامه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد و هزینه نشر در آگهی روزنامه 
تا زمان اجرا درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:34406 

شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

اینجانب پروانه گل نواز مالک خودرو پژو پارس-سفید مدل 
1390 به شماره شاس��ی XC 40134497 و شماره موتور 
12490249187 به ش��ماره پالک  ایران77 – 866 ه� 52 
به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( و برگ سبز و 
کارت خودرو تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.

اینجانب محمود توکلی مالک خودرو پژو پارس مدل 1383 
به شماره شاسی 83804783  و شماره موتور 12483021697 
و شماره پالک  ایران53– 241 د 81 به علت فقدان اسناد 
فروش )سند کمپانی( و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی 

اسناد مذکور را دارم.

اینجانب ابراهیم اس��دی قفری مالک خ��ودرو پژو آر دی 
مدل 1384 به شماره شاسی 13438170 و به شماره موتور 
11784036170 و ش��ماره پالک  ای��ران43 – 361 م 82 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام على عليه السالم:
هر ك��س در مقاب��ل ثروتمند به خاط��ر ثروتش 

تواضع كند، دو سوم دينش از بين برود.
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معرفی کتاب

 كتاب » سرو سور« ش��امل خاطرات » خلیل نجار «، از مبارزان استان سمنان 
در دوران قبل از انقالب اسالمی، است كه به قلم محمود امامی از سوی انتشارات 

سوره مهر به چاپ رسیده است.
» سرو س��ور « از 6 فصل تشكیل شده اس��ت و می توان هر فصل را با نخستین 
بخش آن نام گذاری كرد. »تولد و كودكی«، »مهاجرت به تهران«، »دستگیری«، 
» كمیته مش��ترك ضدخراب��كاری «، » زندانی قص��ر « و » در آغوش مردم « 
 عناوین نخستین بخش های این فصل هاست. فصل نخست، به تولد و كودكی 
خلیل نجار اختصاص دارد. در این فصل، مخاطب با وضعیت خانوادگی راوی این 
كتاب آشنا می شود. رفت و آمد به مغازه خیاطی، آغاز دوره ای جدید در زندگی 
راوی كتاب است كه به خوبی به فصل دوم كتاب و موضوع » مهاجرت به تهران« 
پیوند می خورد. مس��ئولیت محافظت از جان محمدرضا پهلوی در كنار سایر 
سربازان در سالروز تولدش در 4 آبان 1346، یكی از خاطراتی است كه در فصل 
دوم روایت می شود. ازدواج وی، استعفا از نیروی هوایی و شروع به كار در اداره 
مستشاری س��فارت آمریكا هم از دیگر موضوع های این فصل است. فصل سوم 
كتاب به ماجرای دستگیر شدن نجار می پردازد. وی در فصل چهارم اتفاق های 
داخل زندان و ش��كنجه های س��اواك را ش��رح می دهد. انتقال به زندان قصر، 
ماجرای هم بند شدن با ش��هید رجایی، اعتصاب غذا و آزادی نیز موضوع هایی 
است كه در فصل پنجم بیان می شود. این فصل كه با بخش » آزادی « به پایان 
می رس��د به فصل بعدی كتاب، پیوند می  خورد. ششمین و آخرین فصل كتاب 
هم به موضوع هایی مانند آزادی خلیل نجار و پیروزی انقالب اسالمی اختصاص 
دارد. آخرین خاطرات این كتاب به سال 1358 بازمی گردد، اما اشاره ای مختصر 

به فعالیت های این مبارز پس از پیروزی انقالب باعث می شد تا مخاطب با سیر 
زندگی وی بیشتر آشنا شود، كتاب با مش��غول به كار شدن وی در شهرداری 
 سرخه به پایان می رس��د. كتاب » سرو س��ور « ش��امل خاطرات خلیل نجار، 
از مبارزان استان سمنان در دوران انقالب اسالمی، نوشته محمود امامی در 152 

صفحه و در قطع رقعی در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

كتاب » سرو سور « 

 

آشپزی

گوناگون

    

 برای تهیه ته دی��گ مهم ترین نكته این اس��ت كه قابلمه ای كه اس��تفاده 
 می كنید، نچسب باشد تا ته دیگ خوب و یک دستی داشته باشید، پس از

  آماده ش��دن پلو كمی صبر كنید ت��ا انتهای قابلمه خنک ش��ود و ته دیگ 

به راحتی جدا ش��ود ) در صورتی كه قابلمه شما نچسب نیست پس از تهیه 
پلو باید صبر كنید تا قابلمه كامل خنک شود. (

 ته دیگ تخمه و كنجد: در تهیه این ته دیگ از مخلوط كنجد و مغز تخمه 
آفتابگردان استفاده شده است، ته قابلمه مقداری روغن و زردچوبه بریزید 
س��پس مغز تخمه آفتابگردان و كنجد را روی آن بپاشید و برنج را روی این 
مواد بریزید، دقت كنید كه این ته دیگ زود آماده شده و حرارت باال موجب 

سوختن آن می شود.
  ته دیگ س�يب زمينى: این ته دیگ كه باب س��لیقه اغلب افراد اس��ت 
از سیب زمینی برش زده تهیه می شود، نكته مهم در تهیه این ته دیگ این 
است كه نباید سیب زمینی ها بیش از حد نازك باشند، كمی روغن ته قابلمه 

بریزید و سیب زمینی ها را ته قابلمه بچینید سپس برنج را روی آن بریزید.
  ته دیگ نان: این ته دیگ نیز یكی از محبوب ترین نوع ته دیگ ها اس��ت. 
ته قابلمه روغن بریزید و نان لواش یا سنگک را به ش��كل دلخواه ته قابلمه 
بچینید س��پس برنج را روی نان ها بریزید و دم كنید ) نان سنگک به دلیل 

ضخامتی كه دارد، ته دیگ لذیذتری خواهد شد. (
 ته دیگ خمير نان: این نوع ته دیگ كه به تازگی باب شده است از خمیر 
نان باگت تهیه می شود، ته قابلمه روغن بریزید سپس خمیر نان باگت را كه 
كمی مرطوب كرده اید به اشكال مختلف ته قابلمه بچینید و برنج را به آرامی 
روی آم بریزید و دم كنید ) می توانید از مقداری كنجد یا تخمه هم در بعضی 

قسمت ها استفاده كنید. (

در تمام دنیا مكان های ترسناكی وجود دارد و اكثر ما احتماال در نزدیكی 
یكی از آنها زندگی می كنیم. در اینجا به مكان هایی اشاره می كنیم كه 
 به خاطر ظاهر یا ارتباط آنها با جنبه تاریک زندگی ترس��ناك محسوب 

می شوند.
باتالق مانچاک: ارواح، قبرهای همگانی، تمس��اح ها و ترسناك ترین 

درختانی كه ب��ه عمرتان دیده ای��د در این باتالق ترس��ناك در منطقه 
لوئیزیانا جمع شده اند. این تصویر خود نمایانگر همه چیزهایی كه گفتیم 

در نیو اورلئانز و محیط پیرامونش است.
آسایشگاه روانى كين هيل:كین هیل یک آسایشگاه روانی در منطقه 
كرویدون لندن بود كه تا سال 1991 دایر بود، ولی از آن به بعد همه بلند 

شدند و این آسایشگاه را ترك كردند.
 بعضی از بیماران به مكان های دیگری منتقل شدند ولی هنوز تجهیزات 

پزشكی آن باقی مانده است.
خرابه های بانگار: بانگار یک دهكده متروكه در راجستان هند است. 

این دهكده برای یک شاهزاده و به یاد تالش های او در جنگ ساخته شد 
و گفته می شود كه ترسناك ترین مكان در این كشور است. 

تاریخ ساخت آن به سال 1573 برمی گردد ولی می گویند نفرین بر آن 
مسلط شد و در نهایت در سال 1783 متروكه شد. ورود به این منطقه بعد 

از غروب آفتاب یا قبل از طلوع آفتاب ممنوع است.
سنتراليا: در سال 1962، در منطقه س��نترالیای پنسیلوانیا، گروهی از 
آتش نشانان در معدنی متروك، زباله ها را آتش زدند تا شهر را پاكسازی 
كنند. این آتش به گوشه و كنار راه پیدا كرد و معدن زغالسنگ متروك 

را به آتش كشید. 
 هنوز ای��ن آت��ش در زیر خیاب��ان های خالی ش��هر ش��عله ور اس��ت. 
خطر – گازهای سمی، خیابان های در حال متالشی شدن و آتش – در 

هر گوشه شهر كمین كرده است.

 آموزش تهيه انواع 
ته دیگ

مکان های ترسناک و مرموز  كره زمين )1(

خانه داری
روز دوم: تازه كردن كلى اتاق خواب

كارهای تمي�زكاری: با وجودی كه اتاق خواب به اندازه  آش��پزخانه یا حمام 
كثیف نمی شود، اما امكان جمع شدن گرد و خاك زیادی در آن وجود دارد.

 كل ات��اق را از باال تا پایین جاروبرقی بكش��ید. از س��رپوش ه��ای مخصوص
  تمیز كردن ق��اب پنجره ه��ا و دیوار ها اس��تفاده كنید و مطمئن ش��وید كه 

دسته جارو به كل نقاط زیر تخت می رسد.
با استفاده از نردبان متحرك چراغ های روشنایی و باالی قفسه ها را تمیز كنید.

روی میزهای پاتختی، میز توالت و سطوح دیگر را تمیز كنید. فرش های كوچک 
و پرده ها را اگر قابل شست و شو هستند، بشویید. تنها نقاط لكه شده فرش های 
بزرگ را تمیز كنید یا آن ها را به قالیشویی بدهید. كف های چوبی را تی بكشید.

 كارهای نظ�م دهى: وس��ایلی ك��ه در اتاق خواب ش��ما هس��تند و متعلق 
 به فضاه��ای دیگر خانه ان��د را به م��كان خ��ود بازگردانید. ) مث��ال ظروف را 

به آشپزخانه برگردانید. (
 روز سوم: تميز كردن تخت خواب

كارهای تميزكاری: عالوه بر موارد زیر رازهای شس��ت و شو و نظافت كاالی 
خواب برای یک خواب سالم را كه پیش از این به شما گفتیم فراموش نكنید.

- سرتختی را تمیز كنید.
- تشک را جاروبرقی كشیده و برگردانید.

- الیه های قابل شست و شوی تشک را بشویید.
كارهای نظم ده�ى: كاالی خواب خود را بررس��ی كنید. اگر زیادی ش��لوغ 

هستند، مالفه ها و روكش های اضافی را تا زده و درون یک روبالشی نگهداری 
كنید. ملحفه ها، پتوها، بالش ها و روكش های لحاف را كه به شدت آسیب دیده 

یا پاره شده اند یا اندازه آن ها به تخت شما نمی خورد، كنار بگذارید.

برنامه ریزی خانه تکانى عيد 
در ۷ روز )2(

حاج یوسف - رسوایى
بازی اقناع گرایانه عبدی در نقش روحانی فیلم رس��وایی نشانه ای بر استادی تمام 
قد او در هنر بازیگری بود، اما سنت غلط جش��نواره در دلجویی از بازیگران سینما 
 به خاط��ر نقش هایی ك��ه در مقیاس دیگر نقش آفرینی های س��الیان اخیرش��ان 
چندان بار ارزش��ی باالتری به لحاظ اجرا نداش��ت، س��بب ش��د تا حمید فرخ نژاد 
 سیمرغ را برای فیلم استرداد به كارگردانی علیرضا غفاری به خانه ببرد و بدین گونه

 اكبر عبدی قربانی تفكر غلط جش��نواره شد و نقش آفرینی درخشانش در رسوایی 
تنها یک كاندیداتوری نقش اول مرد كسب كرد.

عمو رحيم - اتوبوس شب
تلخ و دردناك است كه وقتی از میان آدم ها می روی، تازه همگان یادشان می افتد 
ك چه نازنینی بودی، اما این حقیقت دنیای فانی است و مسیر هنر این چنین تقدیر 
 هنری اس��ت را رقم می زند كه با نقش��ی جاودانه ش��وی كه در كالبدت فرو رفته و 

با كاراكتری به اوج روی كه چون خودت در پی یافتن عشق گمشده اش است.
از تو می گویم كه خاطرات هنری نسل ما با جاودانگی در نقش هامون شكل گرفت 
و زیبایی های سینما را با عاش��قانه ها و طنین گرم صدایت برای ما معنا كردی كه 
چون تویی باید كه در قاب هنر بگنجد، نه از جنس ماندن های مقطعی كه در قالبی 
ماندگار و پایدار به مانند آنچه طی كردی تا عمو رحیم را برای مان به یادگار گذاری 
تا نوای مهرش در بستر خشن و رحم ناپذیر جنگ، تصویر زیبای ایرانی مسلمان را 

در دریچه نگاه هنری مهربانت جلوه گر سازد.
عادل - نرگس

درس��ت پس از حمید پیچیده » عروس « كه تحت هدایت به��روز افخمی به ثمر 
رس��یده بود و در ش��رایطی كه جریان غالب س��ینمای ایران این ت��وان را دارد كه 
بازیگران تازه به میدان آمده را در دل تولیدات جری��ان اصلی حل كند ) اتفاقی كه 
پورعرب البته بعدتر نتوانس��ت از آن بگریزد و به سرنوشت محتوم ستاره ها تن داد 
( انتخاب پورعرب هم كاری با رخش��ان بنی اعتماد و ایفای نقش چندوجهی عادل 
 است؛ انتخابی كه اگر به دست داوران دهمین دوره فجر دیده می شد، شاید پورعرب 
س��ال های بعد همین گزیده كاری را انتخاب می كرد و با بازیگر اصلی س��ینمای 

تجاری جوانانه بدل نمی شد.
 » نرگس « هنوز یك��ی از اوج های پورعرب اس��ت. بازی توامان جس��ارت و ترس 
در ش��خصیتی آمده از طبقات زیرین جامعه در آس��تانه تحول ایران پس از جنگ، 
 شخصیتی كه س��هم تازه ای از زندگی و بدون می خواهد، در عادلی كه روی پرده 
می بینیم، در ش��كل حرف زدن، فیزیک بدن و حالت چه��ره اش نمود كامل پیدا 
كرده است. ابوالفضل پورعرب، عادلی می شود كه شبیهش را تا آن سال روی پرده 
ندیده بودیم و خودش هم در همه تالش های بعدی به این مرز نمی رس��د. در ازای 
 این انتخاب و بازی ویژه، داوران دوره دهم جش��نواره فجر ترجیح دادند سیمرغ را 

به فرامرز صدیقی فیلم » دادستان « بدهند.
خانم طالقانى - در خانه ای روی آب

بیتا فرهی كم كار و پروسواس در نقش��ی كوتاه و به یادماندنی در خانه ای روی آب 
ظاهر شد و باز هم خوش درخشید و نامزد دریافت سیمرغ بلورین نقش مكمل زن 
هم بود. او یكی از قربانیان پرش��مار دكتر سپیدبخت اس��ت. زنی پرستار كه زمانی 
گویا رابطه ای عاطفی با دكتر داشته و حاال افول كرده و س��رطان زده، با چهره ای 

تخریب شده از ش��یمی درمانی گناهان دكتر را به رخش می كشد و هرچند نه نای 
انتقام جویی دارد و نه انگیزه ای برای احقاق حق و نه امیدی به از سر گرفتن رابطه 
عاشقانه. او مستاصل و درهم شكسته به سپیدبخت گوشزد می كند كه در تارهای 
نامریی هوس ها و خطاهای خودش گرفتار شده و به همین دلیل رو به افول می رود. 
فرهی با آن صدای گرم، لحن تكیده و شكسته و آن گریم متفاوت در سكانس هایی 
كه حضور دارد برنده مطلق میدان است. او نش��ان می دهد كه فرصتی اندك برای 
یک بازیگر خوب كافی است تا خودش را نشان بدهد و توانایی هایش را اثبات كند. 
رویارویی او و دكتر در البی بیمارس��تان به یكی از ماندنی ترین سكانس های فیلم 
 تبدیل ش��ده و نگاه پرحس��رت او در لحظه لحظه مكالمه، تلخ��ی پنهان میان این 

دو شخصیت را به بهترین تحول ممكن آشكار می سازد.
پری - پری

ش��مایل رنجور دیگر س��ودای عرفان اقتباس ش��ده از » فرانی و زویی « به راحتی 
می توانس��ت برای نیكی كریمی یک س��یمرغ به ارمغان بیاورد. اما بازی درخشان 
و زیرپوس��تی او نادیده گرفته ش��د. نیكی كریمی در پری نش��ان داد كه تا چه حد 
حاضر اس��ت برای درس��ت اجرا كردن یک نقش رنج ریاضت بكش��د. ایفای نقش 
پری كار آس��انی نبود. این دختر برآم��ده از خانواده ای مذهبی و س��نتی در میان 
مادی��ات و معنویات در نوس��ان اس��ت و درونیات پیچی��ده ای دارد. او س��ردرگم 
است و این سردرگمی میان عش��ق زمینی و آس��مانی، بین موفقیت در تحصیل و 
 حصول به مدارج باالی عرفانی، میان داداش��ی و اس��د و صفا و میان خود كنونی و

 خود واقعی اش است.
 آن همه ذكر گفتن ها، روزه ها و ریاضت ها او را به جایی كه می خواهد نرسانده و حاال 
از همه چیز و همه كس بیزار اس��ت و دیگر حتی نمی تواند زندگی را دوست داشته 
باشد و فریاد می زند كه » من می خوام داداش اسد رو ببینم! « یعنی تلویحا در پی 
 مرگ است. ش��اید گزاف نباش��د اگر بگوییم نیكی كریمی بیش از هر فیلم دیگری 

در این فیلم انرژی گذاشت و زحمت كشید، اما به چیزی كه حقش بود نرسید.
هيوا - هيوا

 بازیگ��ر گزی��ده كار س��ینمای ایران، پ��س از س��یمرغ بلورین��ی كه با ب��ازی در
 » سرزمین خورش��ید « احمدرضا درویش گرفت، به » هیوا « ی رسول مالقلی پور 
رسید. زنی عاش��ق كه به هوای یافتن بقایای همسر ش��هیدش پا به منطقه جنگی 
می گذارد و گذش��ته و حال در هم ادغام می ش��وند تا او به وصال یار برسد. اجرای 
 سجادیه از ش��خصیتی در ابعاد هیوا، پر از جزییات است. ش��رم شرقی عاشقانه ای 
از این جنس بر دوش ش��خصیت زن داستان است و س��جادیه تالش می كند این 
ش��رم را در تضاد با میل خواستن، در كاراكتری كه س��اخته، اجرا كند. درواقع این 
دو اجرای متضاد را با هم عجین كرده و به نتیجه برس��اند. خروجی چنین اجرایی، 
 مثل هر وقت دیگری كه شخصیتی به سجادیه سپرده شده، درخشان است؛ و البته 
بی ش��باهت به همه نقش هایی كه او را در حافظه تاریخی سینمای ایران ماندگار 
كرده.دور از زنان خودساخته و سخت دنیای مسعود كیمیایی و دور از زن در هنگامه 
جنگ » سرزمین خورشید «. هیوا سجادیه ای تازه درون خود دارد و می توانست او 
را در شمایلی تازه هم در سینمای ایران ماندگار كند، اگر داوران به دو دلیل سیمرغ 
 را از او دریغ نمی كردند. یكی س��یمرغ دو س��ال قبل خ��ودش و دوم هدیه تهرانی 

فیلم قرمز كه سیمرغ را به خانه برد.

نقش هایی که سینمای ایران قدر آنها را ندانست )5( 
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