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نکوداشت اصفهان، هفته ای برای اصفهان خالق؛

وقتیشیخبهاییپساز400سالبرایاصفهانیهاهدیهمیآورد
ورود به کاخ چهلستون با تمام زیبایی هایی که از صدها  مریم 

سال پیش در خود دارد هنوز برای هر گردشگری دارای یاوری
 جذابیت های خاصی اس��ت، جذابیت هایی که چش��م 
 هر بازدیدکنن��ده ای را به خود جلب می کن��د، اما چهلس��تون در پنجمین روز 
از اردیبهشت سال 95 سال بازخوانی خاطراتی بود که پس از چهارصد سال دوباره 

به این کاخ برگشت.
 به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفه��ان، نگهبان های کاخ 
با لباس هایی سنتی دوران صفوی آمده بودند تا میزبانی هنرآوران و اصفهانی های 
خالق را داشته باشند، تلفیق صدای شیهه اسب نگهبانان کاخ با دنیای امروز و بوق 
ماشین ها و سکوت شب، آمیزش عجیبی را به همراه داشت، استقبال نگهبانان 
 سوار بر اس��ب از یک س��و و درب نیمه باز کاخ چهلستون از س��وی دیگر، توجه 
 هر ش��هروندی را به خود جلب می کرد تا اینکه پس از ورود به کاخ انگار که سوار 
بر ماشین زمان به400 سال پیش سفر کرده باشی صدای طبل و بوق نگهبانان از 

دور به گوش می رسید اما حال، خودشان بودند که رخ نمایی می کردند.
مشعل، طبل، نیزه، سپر، لباس های سنتی و قدیمی، اسب همه و همه در یک صف 
و در کنار هم دنیایی را برای حاضران فراهم کرده بود که بر خود ببالند که تاریخ 
دیارشان در گذشته چه شکوه و عظمتی داشته، اما این شکوه و عظمت با هر گام 
بیشتر و بیشتر می شد، وقتی از مدار استقبال نگهبانان کاخ دورتر می شوی آنچه 
نگاهت را جلب می کند حضور بزرگان تاریخ اصفهان است؛ بزرگانی که آمده بودند 
تا بگویند اصفهان در گذشته تاریخی خود بر مدار گفت وگو و دانش محوری حرکت 

می کرده و حال نیز باید به آن باز گردد.
جشنی با حضور بزرگان اصفهان

ش��یخ بهایی، میرفندرس��کی و میرداماد همه آمده بودند تا مرور تاریخ اصفهان 
را تکمیل کنن��د و یادآور روزگاری باش��ند که اصفهان پایتخت ب��زرگان تاریخ، 
تمدن سازی و نام آوران بوده؛ بزرگانی که در علم، اجتهاد و ابتکار درخشش داشتند 

و هنوز نیز پس از گذشت400 سال این مسیر ادامه دارد.
مس��یری که اصفهان را در عصر کنونی با عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
 اس��المی معرفی کرده و چندی پیش نیز ب��رای این دیار با عنوان ش��هر خالق 

صنایع دستی به جهانیان معرفی کرد.
 نکوداش��ت اصفهان با نکو گفتن از ش��هر و دیار و تاریخ و زیبایی هایی آن به حق 
حس غرور به هر شهروند اصفهانی می داد، نکوداشتی که با برنامه ریزی دقیق و 

خوب شهرداری به بار نشسته بود.
چهلستون به ناگهان در سکوت مطلق فرو رفت تا ش��یخ بهایی، میرفندرسکی، 
میرداماد و دیگر بزرگان عصر صفوی به همراه نام آوران، هنرمندان و اهالی دیار 
نصف جهان همه و همه گوش فرا دهند، سخن خالق خود را و آوای ملکوتی قرآن 
 بود که در چهلستون طنین انداز ش��د و یادآور این بود که همه زیبایی ها و آنچه 

ما داریم از خالق هستی است.
به اصفهان رو...

پس از تالوت قرآن شاهد اجرای زنده سرود ملی توسط گروه ارکستر سمفونیک 
اصفهان بودیم تا بار دیگر بر خود ببالیم که در دیاری به س��ر می بریم که عظمت 

و بزرگی آن به واسطه خون شهیدان و نام آوری محققان و دانشمندان آن زبانزد 
اس��ت؛ اما طنین دلنواز » به اصفهان رو « اوج افتخار حضار و ش��ور شوق آنها را 

مضاعف کرد، برنامه ای که توسط هنرمندان اصفهانی اجرا شد.
پس از آن مجری برنامه دکتر اس��ماعیل آذر که از اس��اتید مطرح ادبیات و شعر 

اصفهان و کشور اس��ت در وصف نصف جهان س��خنانی را به میان آورد و یکی از 
اصفهان شناسان و دوس��ت داران میراث فرهنگی خواس��ت تا برای مردم سخن 
 بگوید، دکتر حسین یقینی که هم کالسی اسماعیل آذر از آب درآمد و هم خدمتی 

او در دوران سربازی! دیداری که شاید برای هر دو جذاب و جالب بود.
میهمان نوازی اصفهانی ها شهره عام و خاص است

یقینی در این برنامه گفت: بهاءالدین محمد عاملي معروف به شیخ بهایي اگرچه 
اصفهاني نبود و از جبل عامل لبنان به این شهر آمده بود، اما مردم اصفهان میزبان 

بسیار خوبي براي این شخصیت و شخصیت هاي بسیار بزرگ و برجسته بودند.
وي با بیان اینکه شیخ بهایي در سال 593 هجري با 13 سال سن به ایران آمده، 
تصریح کرد: زماني که ش��اه عباس اصفهان را به عنوان پایتخ��ت ایران انتخاب 
 کرد باالترین حرکت سیاس��ي در دنیای آن روز بود چرا که از دس��ت عثماني ها 

به اصفهان پناه آورد. این پژوهش��گر و اصفهان شناس با بیان اینکه اصفهان پس 
از اس��الم س��ه دوره پایتخت ایران بوده اس��ت، افزود: اصفهان در زمان آل بویه، 
سلجوقیان و صفویان پایتخت ایران بوده و اوج شکوه و عظمت آن در عهد صفوی 
شکل گرفت. اما با وقفه و اجرای برنامه و نماهنگ هایی کوتاه، شهردار اصفهان آمد 

تا از اصفهان خالق و رویکرد جدید شهرداری سخن به میان آورد. 
با نیروی مضاعف شهر را می سازیم

دکتر مهدی جمالی نژاد با تاکید بر اینکه چنانچه نس��بت به شهرها بی توجهی 

صورت گیرد، می میرند، گفت: نش��اط، ش��ادابی، زایش و پویایی باید در شهرها 
همواره وجود داشته باشد و چنانچه بخواهیم اتمس��فر حاکم بر شهرها رضایت 

همگان را جلب کند باید همواره دم مسیحایی در حوزه فرهنگی شهر بدمد.
وی همچنین با بیان اینکه ش��هر برای تع��ادل، هماهنگی، شایسته س��االری، 
گره گشایی، مردم داری و وحدت در عین کثرت نیاز به خوانش جدید دارد، ابراز 
داشت: شهر را باید با نگاه تک تک افرادی که در آن زندگی  می کنند دوباره بازخوانی 
کرد و در این زمینه با اس��تفاده از نظر عالمان، آگاه��ان، هنرمندان و همه مردم 

نوآوری و دانایی محوری را بر شهر حاکم کرد.
ش��هردار اصفهان با اش��اره به برگزاری هفته نکوداش��ت اصفهان گفت: عده ای 
 از مردم آذرماه را به عن��وان هفته اصفهان قبول دارند و برخی این مراس��م را در 
اردیبهشت ماه برگزار می کنند این در حالی است که اصفهان به قدری با عظمت 
و نام آور است که اگر هر روز نیز برنامه بزرگداشت ش��هر را داشته باشیم، باز هم 
کم است. وی افزود: امسال برای نخستین بار همه عالقه مندان به اصفهان حتی 
افرادی که اعتقاد داشتند روز اصفهان در آذرماه است در مراسم هفته نکوداشت 
اصفهان شرکت کرده اند. شهردار اصفهان تصریح کرد: قرار نیست به صورت مجزا 
 حرکت کنیم بلکه در نظر داری��م همگرا، هم افزا و هم پیوند ب��ا نیروی مضاعف، 

شهر را بسازیم چرا که گفتمان جدید نیاز به همدلی دارد.
اشک نی برای مهران قاضی

 تجلیل از خان��واده هنرمند ن��ی اصفهانی دی��دگان همه حض��ار آنانی که همه 
در اوج افتخار و غرور بودند را نمناک کرد، فیلمی کوتاه از مرحوم »مهران قاضی« 
 هنرمندی که صدای نی او کم از ص��دای هنرمندان دیرین اصفهانی نداش��ت، 
 حال این صدا تنها در تاریخ ثبت ش��ده تا آیندگان از زیبایی صدای نی او سخن 
به میان آورند و پس از آن پدر و همس��ر این هنرمند که به تازگ��ی به دیار باقی 

شتافته تجلیل شدند. 
اما پس از آن بخش نخست آیین سپاسگزاری از هنرمندان مطرح اصفهانی آغاز 
شد و شیخ بهایی اینجا بود که خوش درخشید و با تواضع در پایین پله های کاخ 
ایس��تاد تا در کنار شهردار، اعضای ش��ورای ش��هر و ... از هنرمندان تجلیل کند 
 شاید می خواست بگوید نام هنرآوران همیشه زنده است و من هم از شما تجلیل 

می کنم.
شهر خوبم اصفهان

در این قسمت از هنرمندانی همچون کیومرث پوراحمد )فیلم ساز(، حسام الدین 
سراج )استاد آواز(، امراهلل احمدجو )فیلمس��از(، مهدی فروزنده )خوش نویس(، 
حسین مصدق زاده )کاشیکار(، سید مهدی علمداری )قلمزن( و محمدابراهیم 
گلریز خاتمی )خاتم کار( تجلیل به عمل آمد. اما در بخش پایانی جلسه حسام الدین 
س��راج خواننده اصفهانی به نام کش��ور، حضار را با صدای گرم و دلنش��ین خود 
غافلگیر کرد و تصنیفی کوتاه با عنوان » شهر خوبم اصفهان « را اجرا کرد. دیگر 
 رفته رفته س��اعت به 24 نزدیک شده بود اما ساعاتی را س��پری کرده بودیم که 
هر اصفهانی افتخار خود را در آن دیده و الگویی در پیش روی او بود که ما در دیاری 
به سر می بریم که بزرگانی در گذشته داشته و هنوز نیز دارای بزرگانی است که 

حضورشان افتخار ایران اسالمی و اهالی دیار نصف جهان است.

به مناسبت هفته نکوداشت؛
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مصوب��ات س��ه گانه مجلس نهم که توس��ط 12
نمایندگان منتقد دولت با جدیت در بودجه 
امس��ال درب��اره بنزی��ن، وام ازدواج و یارانه 
نق��دی پیگیری ش��د، دولت یازده��م را در 
محاص��ره مطالبات و انتق��ادات عمومی قرار 
می دهد.چنبره  نگاه های سیاسی و استیالی 
رقابت های جناحی بر حوزه اقتصاد در کشور 
ما موضوع تازه ای نیست و در طول سال های 
متمادی می توان نمونه های فراوان و متنوعی 
برای آن س��راغ گرفت.پیامدهای این رابطه 
نامبارک همواره خود را در پیشنهاد، تصویب 

و اجرای برنامه های کوتاه مدت ...

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 
مراحل پنجگانه تحقق اهداف انقالب اسالمی و 
نسبت آن را با الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت 
تبیین فرمودن��د.  حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار اعضای 

ش��ورای عالی مرکز الگ��وی اس��المی- ایرانی 
پیش��رفت، هدف انق��الب اس��المی را »تحقق 
تمدن اسالمی« خواندند و با اشاره به مبانی غلط 
و ناکارآمدِی الگوهای توسعه جهانی و ضرورت 

ارائه الگوی جدید...

ش��هردار اصفه��ان گف��ت: اراده مدیریت 
ش��هری بر این اس��ت که الگوی صنعتی 
اصفه��ان را تغیی��ر دهد. مه��دی جمالی 
ن��ژاد در دی��دار ب��ا مدی��ر ش��رک�ت 
comexposium  فرانس��ه ک��ه یک��ی 
از چه��ار ش��رکت معتب��ر نمایش��گاهی 
جهان اس��ت، با اعالم این که دیپلماس��ی 
نمایش��گاهی ب��ه م��ا کم��ک می کن��د 
ظرفیت های اقتصادی، تجاری و فرهنگی 
شهر را به بهترین ش��کل به جهان عرضه 

کنیم، اظهار داشت: نمایشگاه ها...

رییس جمه��ور آفریقاي جنوب��ي گفت: 
دیدن کاخ با عظمت چهلستون و پس از آن 
میدان نقش جهان قطعا موجب شکوه یک 
انسان مي شود. جاکوب زوما رییس جمهور 
آفریقاي جنوبي ک��ه به همراه اس��تاندار 
اصفهان از اماک��ن تاریخي اصفهان دیدن 
نمود در جریان این بازدید، اماکن تاریخي 
و جاذبه هاي گردشگري اصفهان را بسیار 
هیجان برانگیز توصیف و بیان کرد: دیدن 

کاخ با عظمت چهلستون و...

روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

شهردار اصفهان:
الگویصنعتیاصفهان

تغییرمیکند

رهبر معظم انقالب اسالمی:

تحققتمدناسالمیبدون
الگویپیشرفتاسالمی-ایرانیممکننیست
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رییس جمهورآفریقاي جنوبي  درسفربه اصفهان :

دیدنکاخچهلستونموجب
شکوهیكانسانميشود
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ــر معظم انقالب مراحل  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهب
پنجگانه تحقق اهداف انقالب اسالمى و نسبت آن را با 

الگوى اسالمى - ايرانى پيشرفت تبيين فرمودند.
به گزارش فارس، حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم 
ــوراى عالى مركز  ــالمى در ديدار اعضاى ش انقالب اس
الگوى اسالمى- ايرانى پيشرفت، هدف انقالب اسالمى 
را «تحقق تمدن اسالمى» خواندند و با اشاره به مبانى 
ــعه جهانى و ضرورت  ــط و ناكارآمدِى الگوهاى توس غل
ــى، «كار جهادى و  ــالمى- ايران ــه الگوى جديد اس ارائ
انقالبى»، «استفاده از ظرفيت غنى و قوى منابع اسالمى 
ــوردارى از قوت علمى» و  ــاى علميه»، «برخ و حوزه ه
ــازى» را از الزامات توليد و تدوين «الگوى  «گفتمان س

اسالمى- ايرانى پيشرفت» برشمردند.
ــن مراحل پنجگانه  حضرت آيت اهللا خامنه اى در تبيي
ــبت آن با الگوى  ــالمى و نس ــداف انقالب اس تحقق اه
ــد،  ــن فرآين ــه ى اول در اي ــد: مرحل ــرفت، گفتن پيش
ــت و پس از آن بايد  ــالمى اس ــكل گيرى انقالب اس ش
بالفاصله نظام اسالمى تشكيل شود كه هنر بزرگ امام 

خمينى(ره) نيز ايجاد نظام اسالمى بود.
رهبر انقالب، مرحله سوم را كه اكنون در آن قرار داريم، 
«تشكيل دولت اسالمى» يعنى تشكيل دولتى بر اساس 
ــالمى خواندند و افزودند:  الگوها و معيارهاى كامًال اس
ــت،  ــده اس تا وقتى اين مرحله به طور كامل محقق نش
ــالمى» نمى رسد و در اين  نوبت به «تشكيل جامعه اس
صورت، موضوع سبك زندگى اسالمى نيز صرفاً در سطح 

گفتمان سازى در جامعه باقى خواهد ماند.

ــه اهداف انقالب  ــان، گام نهايى در مراحل پنجگان ايش
اسالمى را تحقق «تمدن اسالمى» دانستند و خاطرنشان 
ــت بلكه به  ــالمى، كشورگشايى نيس كردند: تمدن اس
معناى تأثير پذيرفتن فكرى ملتها از اسالم است. حضرت 
آيت اهللا خامنه اى توليد الگوى پيشرفت اسالمى- ايرانى 
را الزمه تحقق «تمدن اسالمى» خواندند و در پاسخ به 
ــده در  ــؤال كه «چرا الگوهاى موجود و آزموده ش اين س
دنيا نمى توانند الگوى مطلوبى براى ما باشند؟»، گفتند: 
ــط و بر پايه  ــعه، از لحاظ مبانى، غل الگوهاى رايج توس
اومانيسم و اصول غير الهى هستند و از لحاظ آثار و نتايج 
نيز نتوانسته اند وعده هايى را كه در خصوص ارزشهايى 

نظير آزادى و عدالت داده بودند، محقق كنند.
ــورهاى  ــب برخى كش ــالب، وضعيت نامناس رهبر انق
دنبال كننده اين الگوها در شاخص هايى نظير بدهى هاى 
كالن مالى دولتها، بيكارى، فقر و اختالف طبقاتى شديد 
ــاى رايج خواندند و  ــانه هايى از ناكارآمدى الگوه را نش
افزودند: اين جوامع اگرچه پيشرفت هايى نيز داشته اند 
ــوذ نكرده و به  ــاق آن جوامع نف ــرفت ها تا اعم اما پيش
«اخالق، عدالت، معنويت و امنيت» منتهى نشده است، 
ــرفت بومى خود را متكى بر  بنابراين ما بايد الگوى پيش

مبانى اسالمى و فرهنگ ايرانى، تعريف و ارائه كنيم.
ــالمى بودن» الگوى پيشرفت را اساس كار  ايشان، «اس
ــن موضوع،  ــد: الزمه تحقق اي ــد و تأكيد كردن خواندن
ــته با  ــالمى و ارتباط وثيق و پيوس تحقيقات عميق اس
حوزه هاى علميه و فضالى متفكر، آگاه و مسلط بر مبانى 

فلسفى، كالمى و فقهى است.

ــه ايرانى در  ــه اى، توجه به َوج ــت اهللا خامن حضرت آي
ــرفت را نيز مهم  ــالمى- ايرانى پيش ــوى اس عنوان الگ
ــه ى تحقق اين  ــد و افزودند: ايران، زمين ارزيابى كردن
الگوست و اگر به فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، اقليم، آداب و 
سنن و سرمايه هاى انسانى و طبيعى كشور توجه نشود، 
الگوى پيشرفت، سندى غيرقابل تحقق و بدون استفاده 

خواهد شد.
ــرورت الگوى  ــان اهميت و ض ــالب پس از بي رهبر انق
ــالمى- ايرانى به بيان الزامات توليد آن  ــرفت اس پيش
ــن علمى»، «ايجاد  ــان، «تنظيم و تدوي پرداختند. ايش
زمينه براى بحث و تضارب آرا درباره الگو»، «مشخص 
ــدن مرزبندى ها و تمايزات الگو با نسخه هاى فراوان  ش
ــان به آرمانها و  و مكاتب موجود در دنيا»، «توجه توأم
ــودن» و «برخوردارى از قوت و  واقعيات»، «كاربردى ب
ــرات معارض و مخالف» را از  مقاومت علمى در برابر نظ
ــرفت اسالمى- ايرانى  جمله الزامات تدوين الگوى پيش

خواندند.
ــد توصيه نيز  ــه اى در ادامه چن حضرت آيت اهللا خامن
ــوراى عالى مركز الگوى اسالمى-  خطاب به اعضاى ش
ــرفت بيان كردند. «عجله نكردن در تهيه و  ايرانى پيش
تدوين الگو»، «آسيب شناسى عملكرد پنج ساله مركز»، 
«نقد جدى و قوى الگوهاى رايج توسعه جهانى»، «كار 
ــتفاده از محققان جوان،  جدى، جهادى و انقالبى و اس
ــتگاهها و  خوش فكر، مؤمن و انقالبى»، «ارتباط با دس
ــور» و «گفتمان سازى» توصيه هاى  بدنه مديريتى كش
رهبر انقالب اسالمى به اعضاى شوراى عالى مركز الگوى 

اسالمى- ايرانى پيشرفت بود.
ــر اهميت  ــد ب ــا تأكي ــه اى ب ــت اهللا خامن ــرت آي حض
«گفتمان سازى»، افزودند: بايد با استفاده از دستگاهها 
ــود كه الگوى  ــازى ش ــات، به نحوى گفتمان س و امكان
ــالمى- ايرانى، به گفتمانى حاكم بر ذهنها  پيشرفت اس
و دلهاى جوانان يعنى نسل آينده مديران كشور تبديل 
ــرط الزم براى موفقيت در  ــان همچنين ش ــود. ايش ش
ــخ» خواندند و از  ــاد راس ــى را «ايمان و اعتق هر اقدام
ــوراى عالى مركز الگوى  ــاى رئيس و اعضاى ش فعاليته

اسالمى ايرانى تشكر كردند.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، آقاى دكتر واعظ 
ــوراى عالى مركز الگوى اسالمى- ايرانى  زاده رئيس ش
ــاى مركز و  ــى از فعاليتها و برنامه ه ــرفت، گزارش پيش
مراحل تهيه و تدوين الگوى پايه ى پيشرفت اسالمى- 

ايرانى بيان كرد.

خبر

ــبت به اقدامات تنش زاى شهرك  سخنگوى دولت اردن ضمن هشدار نس
ــكار  ــجد االقصى گفت: اين اقدامات نقض آش ــرائيلى در مس ــينان اس نش
ــارس، «محمد مومنى»  ــت.به گزارش ف معاهدات و قوانين بين المللى اس
سخنگوى دولت اردن به خبرگزارى رسمى اين كشور «پترا»، گفته آنچه 
ــجد االقصى انجام  ــهرك نشينان اسرائيلى در مس رژيم صهيونيستى و ش
مى دهند نقض آشكار قوانين و معاهدات بين المللى است.وى ضمن تأكيد 
بر اينكه اين اقدامات نقض حقوق نمازگزاران فلسطينى در مسجد االقصى 
ــدار داده اين حركت ها نتايج خطرناكى به همراه خواهد داشت.  است هش
ــته مانع ورود شهرك نشينان به  ــئوالن اسرائيلى خواس دولت اردن از مس
محوطه مسجد االقصى شوند و به نمازگزاران فلسطينى اجازه دهند براى 

عبادت وارد مسجد االقصى شوند.

اسناد محرمانه افشا شده نشان مى دهد كه رژيم صهيونيستى و عربستان 
ــران توافق  ــه و آموزش افس ــر همكارى نظامى در منطق ــعودى بر س س
ــا شده به دست يك  ــناد محرمانه افش كرده بودند.  به گزارش فارس، اس
ــته به حزب چپگراى «مرتز» نشان مى دهد كه  مقام نظامى ارشد وابس
تفاهمنامه اى در سال 2014 ميان عربستان سعودى و رژيم صهيونيستى 
ــت.به نوشته پايگاه خبرى  براى همكارى نظامى مشترك امضا شده اس
ــر مديريت رژيم  ــامل جمع بندى برس «وترنز تودى» اين تفاهمنامه ش
صهيونيستى و عربستان سعودى بر تنگه باب المندب، خليج عدن و كانال 
سوئز و همچنين كشورهاى حاشيه درياى سرخ مى باشد.اطالعات منتشر 
ــان مى دهد كه رژيم صهيونيستى ميزبانى  ــوى اين منبع نش شده از س
افسران سعودى براى آموزش نظامى در پايگاه پولونيوم در بندر حيفا را در 
سال 2015 بر عهده گرفته است.اين اسناد همچنين همكارى عربستان 
ــتى را براى آنچه كه تامين امنيت و ثبات در منطقه و  و رژيم صهيونيس
مبارزه با گروه هاى تروريستى در درياى سرخ عنوان شده، نشان مى دهد. 
به نوشته اين پايگاه، از طرف اسرائيل سرهنگ «ديويد ساالمى» و از سوى 
عربستان ژنرال «احمد بن صالح الزهرانى» مسئوليت اين نيروى مشترك 
را بر عهده گرفته اند. پايگاه خبرى وترنز تو دى اسامى نظاميان سعودى 
ــدر حيفا آموزش  ــان را كه اخيرا در بن به همراه درجات و كد نظامى ش

ديده اند، منتشر كرده است.

ــتى در منطقه زينبيه دمشق خبر  شبكه العالم از وقوع انفجار تروريس
ــبكه العالم، اين انفجار  داد.به گزارش خبرگزارى دانشجو به نقل از ش
ــه روى داد. آمارهاى اوليه  نزديك ورودى «الديابيه»در منطقه زينبي
حاكى است كه بر اثر اين انفجار دست كم 8 نفر شهيد و 80 نفر زخمى 
ــدند.منطقه زينبيه در 10 كيلومترى جنوب دمشق است و بارگاه  ش

مطهر حضرت زينب (س) دختر اميرالمؤمنين (ع) در آنجا قرار دارد.

هشدار اردن، نسبت به اقدامات 
شهرك نشينان اسرائيل

آل سعود و رژيم صهيونيستى 
تفاهمنامه همكارى نظامى امضا كرده اند

انفجار خونبار در زينبيه دمشق
 8 شهيد و 80 زخمى بر جا گذاشت

ــفير كره جنوبى در تهران با تاريخى خواندن سفر قريب  س
ــور به ايران گفت: اين سفر  الوقوع رييس جمهورى آن كش
ــه دروازه هاى  ــت چرا ك ــيار حائز اهميت اس تاريخى و بس

همكارى جديدى را در روابط دو كشور مى گشايد.
ــاره به اين كه اين نخستين سفر  ــئونگ – هو، با اش كيم س

رييس جمهورى كره جنوبى به ايران است، افزود: با توجه به 
پيشينه تاريخى بيش از پنج هزار ساله ايران و كره جنوبى، 
اين سفر يك رويداد تاريخى در روابط دو كشور با برخوردارى 

از 10هزار سال پيشينه تاريخى خواهد بود.
وى با بيان اينكه تا كنون تبادالت و مالقات هاى رسمى دو 
طرف در سطوح باال به اندازه كافى انجام نشده است؛ ادامه 
داد: كره يكى از اصلى ترين صادر كننده ها به ايران است و 
ايران يكى از اصلى ترين عرضه كننده ها به كره؛ اگر ما اين 
ــترش  حقيقت را در نظر بگيريم، داليل مختلفى براى گس
همكارى هاى دو طرف وجود دارد. سئونگ – هو اضافه كرد: 
ــفر رييس جمهورى كره جنوبى به ايران به اين ترتيب، س

ــود و اين به  ــترش همكارى ها را خواهد گش  راه هاى گس
ــف همكارى منطبق بر  روابط طرفين در زمينه هاى مختل
ــتگى  ــطوح باال بس ــفرهاى دو طرف در س مالقات ها و س
ــكارى هاى  ــادى را عمده هم ــات اقتص دارد. وى موضوع
ــت: ايران تنها يك  ــئول عنوان كرد و اظهار داش تهران و س
كشور برخوردار از منابع نفت و گاز نيست و كره جنوبى هم 
كشورى نيست كه فقط صنعت خودرو و تلفن همراه داشته 

باشد. زمينه هاى متعدد همكارى در زمينه هاى فرهنگى، 
ــور نيز  ــگاهى بين مردم دو كش اجتماعى و تبادالت دانش
مى تواند وجود داشته باشد كه اين همكارى ها نقاط جديد 
ــود. سفير  در روابط را باز مى كند و موجب ثبات آن مى ش
ــتر روابط اقتصادى  ــد: بيش كره جنوبى در تهران يادآور ش
ما در خريد و فروش كاالهاى متعدد از سوى طرفين است؛  
ــتوارى چندانى ندارد  ــارى در زمان حاضر اس مبادالت تج
ــت. بسته به اين  ــازى شرايط اس چرا كه الزمه آن فراهم س
نگاه، روابط ما زياد قوى نيست، اما معتقدم سفر آتى رييس 
ــاى جديدى را در  ــره جنوبى به ايران دروازه ه جمهورى ك
ــور خواهد گشود. سئونگ-هو تاكيد  برقرارى روابط دو كش
كرد: شركت هاى كره جنوبى در حقيقت مشاركت بسيارى 
در پروژه هاى اقتصادى و پروژه هاى توسعه اى ايران دارند 
و اين روابط گسترش مى يابد كه در بستر آن توسعه روابط 
امرى اجتناب ناپذير است. وى درباره مذاكرات معاون وزير 
ــازمان انرژى اتمى  صنعت، تجارت و انرژى كره با معاون س
ــى از همكارى ها  ــز توضيح داد: ببينيد حوزه خاص ايران ني
ــدود شده باشد،  اين ها  وجود ندارد كه بين ايران و كره مس

كشورهايى با بهره مندى از روابط خوب با يكديگر هستند.
همكارى هسته اى نيازمند زمان بيشتر

ــه داد: در زمينه همكارى  ــفير كره جنوبى در تهران ادام س

هسته اى بين ايران و كره هنوز اسناد خاصى وجود ندارد 
ــران در اين  ــه نخواهيم با اي ــت ك اما اين به معناى آن نيس
ــته اى زمينه هاى  زمينه همكارى كنيم بلكه موضوع هس
ــيارى دارد  ــرد و جزيات فنى بس ــى را در برمى گي مختلف
ــن رابطه ــاى اوليه را در اي ــمى ما بحث ه كه مقامات رس
 داشته اند و فكر مى كنم براى رسيدن به جزييات فنى زمان 

بيشترى نياز است.
 امضاى30 سند همكارى در سفر رييس جمهورى 

كره به ايران
ــناد همكارى كه قرار است در سفر  سئونگ- هو درباره اس
رييس جمهورى كره به تهران امضا شود نيز گفت: در مدت 
ــران بيش از 30  ــفر رييس جمهورى كره جنوبى به ته س
قرارداد همكارى بين دو دولت، شركت هاى ايرانى و كره اى 
و شركت ها با دولت هاى دو طرف امضا خواهد شد، اما دقيقا 
نمى دانم قرار است چه اسنادى در حضور روساى جمهورى 
دو كشور به امضا برسد. وى در عين حال از حضور سه يا چهار 
وزير از كره جنوبى به همراه رييس جمهورى اين كشور در 
ــارك گئون هى  ــفر به تهران خبر داد. به گزارش ايرنا، پ س
رييس جمهورى كره جنوبى قرار است 12 ارديبهشت ماه 
جارى در صدر هيئتى عالى رتبه به ايران سفر كند و با مقامات 

جمهورى اسالمى ايران ديدار و گفت و گو داشته باشد.

معاون سازمان انرژى اتمى گفت: امنيت از اركان ضرورى 
ــى بوده كه نقش كليدى را در سطوح مديريتى،  و اساس
كارشناسى و همچنين اجراى پروژه ها و فرآيندهاى فنى، 

تخصصى صنعت هسته اى داشته است.
ــان در اختتاميه دوره  ــنا، على اصغر زارع به گزارش ايس
آموزشى توجيهى بدو خدمت 97 تن از پذيرفته شدگان 
ــروى متخصص،  ــا بيان اينكه ني ــازمان انرژى اتمى ب س
ــمند صنعت ــرمايه هاى ارزش ــد و متدين جزو س متعه
 هسته  اى است كه تاكنون نقش به سزايى را در شكوفايى 
اين صنعت ايفا نموده است، افزود: پيشرفت هر سازمان 
ــد و همچنين  ــته، صالح، توانمن مرهون مديران شايس
ــش و تالش كاركنان متخصص و خالق مى باشد.  كوش
ــليقه اى و غيرحرفه اى در  ــرش  س پرهيز از هرگونه نگ
ــانى توانمند با توجه به روند رو به رشد  جذب نيروى انس
فعاليت هاى صلح آميز صنعت هسته اى مدنظر مديران 
ــبختانه زمينه و بسترهاى  ارشد اين صنعت بوده و خوش
خوبى براى كسب مهارت و ارتقاى دانش فنى فراهم شده 
ــخنان خود به نقش و جايگاه  ــت. وى در بخشى از س اس
ــم رهبرى كه «اگر  امنيت با عنايت به بيانات مقام معظ
ــرفت  ــگاه و پيش ــد تحقيق، پژوهش، دانش امنيت نباش
عملى نيز نخواهد بود » اشاره كرد و گفت: امنيت از اركان 

ــطوح  ــى بوده كه نقش كليدى را در س ضرورى و اساس
ــروژه ها و  ــى و همچنين اجراى پ ــى، كارشناس مديريت
فرآيندهاى فنى، تخصصى صنعت هسته اى داشته است.
ــازى توأم با  ــان كرد: دشمن با اتهام س زارعان خاطرنش
ــازى به دنبال اختالف افكنى و برهم زدن اجماع  فضاس
ملى است و از تمامى ظرفيت هاى خود براى جلوگيرى 
ــته اى استفاده كرده تا از  از رشد و شكوفايى صنعت هس
ــده و حركت پرشتاب علمى  روحيه خودباورى ايجاد ش
ممانعت نمايد كه به حمداهللا تاكنون موفق نشده و ناكام 
ــمندى و هوشيارى اقدام  مانده است. لذا ما بايد با هوش
كرده و بصيرت خود را نسبت به گذشته افزايش دهيم و 
ــده پس از برجام با بهره مندى از  از فرصت هاى ايجاد ش
ظرفيت هاى داخلى كشور اعم از مواد، تجهيزات، سخت 
ــطح كيفى فعاليت هاى  افزار و نرم افزار جهت ارتقاى س
صنعت استفاده نماييم. زارعان تصريح كرد: تالش كنيد 
با سى سال خدمت صادقانه و خالصانه و اتكا  به خداوند 
ــهدا و خادمين نظام باشيد تا  متعال ادامه دهنده راه ش
ــاء اهللا مقتدرانه و عزتمندانه با بومى سازى صنعت  ان ش
ــتگى به بيگانگان، قله هاى رفيع  ــته اى و عدم وابس هس
علم و فناورى را فتح نماييد و هر روز شاهد دستاوردهاى 

جديدى در اين عرصه باشيم.

دبيركل جامعه روحانيت مبارز در اطالعيه اى به مناسبت 
مرحله دوم انتخابات مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد:  از 
مسئوالن دولتى مى خواهم با پرهيز از دخالت در انتخابات 
از هر گونه اقدامى كه سالمت انتخابات را مخدوش سازد 

خوددارى كنند.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزارى فارس، آيت اهللا موحدى 
كرمانى دبيركل جامعه روحانيت مبارز به مناسبت مرحله 
ــالمى اطالعيه اى صادر  دوم انتخابات مجلس شوراى اس
ــارز در اين اطالعيه اى  كرد. دبيركل جامعه روحانيت مب
ــا پرهيز از  ــى مى خواهم ب ــئوالن دولت تاكيد كرد:  از مس
ــالمت  ــه اقدامى كه س ــات از هر گون ــت در انتخاب دخال

انتخابات را مخدوش سازد خوددارى كنند.
ــريف و مومن ايران  ــت: ملت ش در اين اطالعيه آمده اس
ــت مرحله دوم انتخابات دهمين دوره  اكنون كه قرار اس
ــالمى در تعدادى از حوزه ها در تاريخ  مجلس شوراى اس
دهم ارديبهشت جارى برگزار شود جا دارد از جانب خود 
و نيز از سوى شوراى مركزى ائتالف اصولگرايان از حضور 
ــما در مرحله اول اين انتخابات و نتايج دلگرم  آگاهانه ش
كننده و اميدبخش آن در سطح كشور سپاسگزارى نمايم. 
اين اطالعيه تصريح مى كند: از عموم كسانى كه در مرحله 
ــتند دعوت مى كنم تا با  دوم واجد شرايط راى دادن هس

ــانى  حضور مجدد در پاى صندوق هاى راى و انتخاب كس
كه افكار و عقايد آنها در مسير مصالح و منافع ملى و حفظ 
ــالمى قرار  ــور و تقويت اسالم و انقالب اس ــتقالل كش اس
ــهيدان ادا  ــبت به امام راحل و ش دارد، دين خود را با نس
ــكنانه  ــادآورى تجربه تلخ رفتارهاى قانون ش كنند و با ي
بعضى جريانات سياسى مانع تكرار آن تجربه ها شوند.در 
اطالعيه دبيركل جامعه روحانيت آمده است: از مسئوالن 
ــت در انتخابات از  ــز مى خواهم با پرهيز از دخال دولتى ني
ــالمت انتخابات را مخدوش سازد  هر گونه اقدامى كه س
خوددارى نمايند. از خداوند قادر متعال مسئلت مى كنم 
نتيجه انتخابات دوره دهم، مجلسى باشد كه بتواند به دور 
از حاشيه ساى هاى مالل آور و تفرقه انگيز، حل مشكالت 

واقعى مردم را وجهه همت خود قرار دهد.

معاون سازمان انرژى اتمى:

 امنيت، نقش كليدى در صنعت هسته اى داشته است
پيام آيت اهللا موحدى كرمانى به مناسبت دور دوم انتخابات مجلس؛

مسئوالن دولتى از دخالت در انتخابات خوددارى كنند

سفير كره جنوبى در تهران:

هيچ حوزه همكارى بين ايران و كره جنوبى مسدود نيست

ــالمى ايران در ديدار وزير خارجه مقدونيه، امكانات و  رييس جمهورى اس
ــعه و تعميق سطح همكارى ها بسيار  توانمندى هاى دو كشور را براى توس
گسترده دانست و تاكيد كرد كه هيچ مانعى در مسير گسترش روابط همه 

جانبه تهران و اسكوپيه وجود ندارد.
به گزارش جام جم آنالين ، حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى در 
ديدار نيكوال پوپوسكى اظهارداشت: حجم مبادالت تجارى ايران و مقدونيه 
نشان مى دهد كه تاكنون از ظرفيت ها و توانمندى هاى دو كشور به خوبى 
استفاده نشده و الزم است در دوره جديد، با بهره گيرى مناسب از فرصت ها 

و امكانات، تحركى در اين روابط ايجاد كرد.
ــه مبنى بر ــر خارجه مقدوني ــه اظهارات وزي ــاره ب رييس جمهورى با اش

 عالقه مندى به گشايش قريب الوقوع سفارتخانه كشورش در تهران، تصريح 
كرد: با معرفى توانمندى ها و ظرفيت هاى مشترك به بخش خصوصى دو 

كشور، شرايط جديدى در روابط تهران – اسكوپيه ايجاد خواهد شد.
ــركت هاى ايرانى  ــرفت ها و توانمندى هاى فنى و مهندسى ش وى به پيش
ــاره كرد و افزود:  ــاخت راه ، سد و نيروگاه اش در همه زمينه ها و از جمله س
ــتند و  ــورها فعال هس ــيارى از كش ــركت هاى ايرانى هم اكنون در بس ش
بى ترديد در مقدونيه نيز قادرند در رقابت  ها با ديگر شركت ها ، بسيارى از 

پروژه هاى اين كشور را به خوبى و با كيفيت اجرا كنند.
رييس جمهورى تقويت همكارى هاى فرهنگى و رفت و آمد مردم دو كشور 

را نيز براى ايجاد شتاب در روند توسعه روابط، بسيار مهم برشمرد.
روحانى همچنين به تببين ريشه هاى تروريسم و خطر جهانى اين معضل 
ــم  ــت: ايران تجربيات ارزنده اى در مبارزه با تروريس پرداخت و اظهارداش
دارد كه مى تواند اين تجربيات را در اختيار ساير كشورها از جمله مقدونيه 

قرار دهد.
ــه هاى ــر انديش ــان در براب ــردن جوان ــينه ك ــورى، واكس ــس جمه ريي

ــت و گفت: برخى   افراطى گرى به ويژه در فضاى مجازى را ضرورى دانس
تالش دارند با انتساب تفكرات انحرافى به اسالم كه البته هيچ ارتباطى نيز 
ــم و حركت هاى  ــلمانان ندارد، جوانان را به سمت تروريس با اسالم و مس

افراطى بكشانند.
ــكوپيه مصمم به  ــن ديدارتاكيد كرد: اس ــه نيز در اي وزير خارجه مقدوني
گسترش و تعميق روابط همه جانبه خود با جمهورى اسالمى ايران است و 

در همين ارتباط به زودى سفارت خود را در تهران افتتاح مى كند.
ــاره به مذاكرات خود و هيئت همراه با مقام هاى ايرانى  «پوپوسكى» با اش
اظهارداشت: زمينه براى توسعه سريع همكارى هاى تهران – اسكوپيه آماده 
است و حضور هيئت بزرگى از بازرگانان مقدونيه اى در تهران نشان دهنده 

عزم راسخ ما به توسعه سطح همكارى هاست.
وى به موضوع تروريسم و ضرورت مبارزه همگانى با آن اشاره كرد و افزود: 
متاسفانه اروپا براى دوره اى طوالنى از اين معضل غافل بود و مبارزه با اين 
ــرده، نيازمند  ــتركى را براى جامعه جهانى ايجاد ك پديده كه نگرانى مش

هماهنگى و تالش همه كشورهاست.

رييس جمهور در ديدار وزير خارجه مقدونيه:

جوانـان در برابـر انديشـه هاى افراطى
 به ويژه در فضاى مجازى واكسينه شوند

بين الملل

جانشين فرماندهى آجا با غيرمعقول خواندن اظهار نظرات سردمداران 
آمريكا مبنى بر محدود كردن قدرت دفاعى جمهورى اسالمى ايران گفت: 

تقويت قدرت دفاعى و موشكى از بديهى ترين حقوق ايران است.
به گزارش مهر، سرتيپ عبدالرحيم موسوى  در يادواره چهار هزار شهيد 
نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى اظهار كرد: حمله صدام به ميهن 
ــتكبار جهانى مى توانست به نابودى  اسالمى با تحريك و پشتيبانى اس
بسيارى از منابع حياتى كشور منجر شده و موجب شكست انقالب شود 
ــد و  ــذار انقالب تهديد به فرصت تبديل ش اما با درايت و رهبرى بنيانگ
ــهيدان واالمقام ما  ــگاهى تبديل شد كه ش جنگ تحميلى عمال به دانش

فارغ التحصيالن ممتاز آن دانشگاه هستند.
ــت زمان معموال حوادث را از انسان دور كرده و در يادها  وى افزود: گذش
ــت زمان، رزمندگان و جانبازان  و حافظه ها كمرنگ مى كند، اما با گذش
و شهداى دفاع مقدس نورانى تر و درخشان تر شده و ياد آن ها از اذهان 

هرگز كمرنگ نمى شود.
ــين فرماندهى آجا، با بيان اينكه راه شهدا و مرام  سرتيپ موسوى، جانش
ــالمـى و آرمـان هـاى بلند اين ملت را بيمه كرده  آنان نظام و انقالب اس
گفت: ادامه دادن راه و ياد شهدا و تكريم پيام و مرام شهدا و خانواده آنان 

از وظايف ماست.
جانشين فرماندهى آجا ادامه داد: يك سر معادالت قدرت جهانى، نظام 
مقدس جمهورى اسالمى و يك سر ديگر آن شيطان بزرگ با همه عوامل 

و دست نشانده هاى خود قرار دارد.
سرتيپ موسوى گفت: انقالب اسالمى، استكبار و سلطه را برنمى تابد و 
ظلم را قبول نمى كند و با شعار و فرهنگ و رفتار بر دوران مستعمره دارى 

نوين، خط بطالن كشيده است.
وى تصريح كرد: نظام جمهورى اسالمى بر آرمان هاى واالى اسالم پايبند 

بوده و به دنبال ايجاد تمدن بزرگ اسالمى است.
ــمن و زمين گير شدن آن در پشت   سرتيپ موسوى رمز وامانـدگى دش
ــالمى را برگزارى يادواره هاى شهدا و تكريم ياد و  مرزهاى جمهورى اس
ــت و افزود: كشور، تاريخ، مدرسه  خاطره آنان و خانواده هاى شهدا دانس
ــل امروز و فرداى ما به راه و ياد شهدا نيازمند بوده و همه  و دانشگاه و نس

مديون شهدا هستيم.
ــكا درباره  ــردمداران آمري ــا اظهارنظرهاى س ــين فرماندهى آج  جانش
ــالمى را غيرمعقول  ــكى جمهورى اس ــدرت دفاعى و موش محدوديت ق
برشمرد و اظهار كرد: دفاع و داشتن قدرت دفاعى از بديهيات هر كشورى 

است و ما بايد هر روز در تقويت دفاعى خود كوشا باشيم.
ــمنان را بست افزود: كشورى  وى با بيان اينكه بايد راه طمع و نفوذ دش
ــلطه گرى مى خواهد استفاده كند بايد  كه از قدرت خود براى نفوذ و س

محدود شود.
ــوى تاكيد كرد: در تاريخ ملت ايران، تنها دفاع از كشور در  سرتيپ موس

برابر تجاوزات بيگانگان وجود دارد.

جانشين فرماندهى آجا:

تقويت قدرت دفاعى و موشكى
 بديهى ترين حقوق ايران است

خبر رهبر معظم انقالب اسالمى:

تحقق تمدن اسالمى بدون
الگوى پيشرفت اسالمى- ايرانى ممكن نيست
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رییس سازمان هواپیمایی کشور؛

ورود ۵ تا 8 ایرباس به ایران در سال ۹۵
دبیر کانون انبوه سازان: 

فروش قسطی مسکن یک هفته به تاخیر افتاد
معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت:

1۹/۵  میلیون کارت سوخت در دست مردم است

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه 
در مرحله نخس��ت ۵ تا ۸ فروند ایرباس۳۲۰ و 
۳۳۰ در سال ۲۰۱۶ وارد کشور می شود، گفت: 
بین کش��ورهای اروپایی و ای��ران تعامل وجود 
دارد. عل��ی عابدزاده ب��ا بیان اینک��ه در مرحله 
نخس��ت ۵ تا ۸ فروند از هواپیماه��ای خانواده 
ایرباس۳۲۰ و۳۳۰ در س��ال ۲۰۱۶ وارد کشور 
می ش��ود، گفت: طب��ق  پیش قرارداد ش��رکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ) هما ( با شرکت 
هواپیماس��ازی ایرباس قرار است امسال ۵ تا ۸ 

فروند هواپیما به ایران تحویل داده شود.
وی با اش��اره به اینکه امیدواری��م هر چه زودتر 
مشکل تامین مالی و فاینانس خرید این هواپیما 
از س��وی موسس��ات و نهادهایی که قرار است 
فاینانس ای��ن هواپیما را تامی��ن کنند، برطرف 
شود، افزود: روحیه تعامل کش��ورهای اروپایی 
با ایران وجود دارد و نهایی ش��دن پیش قرارداد 
خری��د هواپیم��ا ایرب��اس در مرحل��ه اقدامات 
تجاری از س��وی دو طرف است. رییس سازمان 
هواپیمای��ی کش��وری ادامه داد: فروش��ندگان 
هواپیما در پی فروش محصوالت خود هس��تند 
بنابراین هی��چ انگی��زه ای برای خ��ودداری از 
اجرای این توافق وجود ندارد و مش��کالتی که 
بعضا برای انعقاد ق��رارداد وج��ود دارد مربوط 
به مسائل سیاسی از س��وی کشورهای اروپایی 
اس��ت که در پی رفع این موانع هستند. رییس 
س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری تاکی��د کرد: 
وزارت راه و شهرس��ازی و ش��رکت هواپیمایی 
جمهوری اس��المی نهایی ش��دن قرارداد برای 

ورود هواپیماهای ایرباس را پیگیری می کنند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کش��ور با بیان اینکه 
آغاز فروش قسطی مس��کن یک هفته به تاخیر افتاد، 
گفت: انبوه س��ازان هنوز لیس��ت واحدهای مسکونی 
فروش قسطی مسکن را نداده اند، اما در این طرح قرار 
است عالوه بر واحدهای شیک مسکن های معمولی هم 

به فروش برسد.
فرشید  پورحاجت در پاسخ به این سوال که مدیرعامل 
بانک مس��کن اعالم کرده ب��ود طرح فروش قس��طی 
مس��کن در هفته جاری آغاز می  ش��ود، گف��ت: کانون 
سراسری انبوه سازان و بانک مسکن در بررسی کلیات 
طرح فروش قس��طی مس��کن به اتفاق نظر رسیده اند 
 و چارچ��وب اج��رای این ط��رح را آم��اده ک��رده اند، 
اما برای اینکه در برخی از جزییات به توافق برس��یم و 
 برخی از موارد هم سهل تر ش��ود در حال اقدامات الزم

 هستیم.
 وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه این ط��رح قطعا هفت��ه آینده 
با امض��ای تفاهم نام��ه می��ان بانک مس��کن و کانون 
سراسری انبوه سازان آغاز می شود، ادامه داد: کارمزدی 
که برای اجرای طرح به توافق رسیده ایم همان کارمزد 
۵ درصد برای دوره۵۰ ماهه و یا همان ۲/۳  درصد برای 

دوره یک ساله است.
پورحاجت با بیان اینکه در این طرح قرار نیست وامی 
 از س��وی بانک مس��کن پرداخت ش��ود و در حقیقت 
 در ای��ن ط��رح بان��ک مس��کن ب��ا دریاف��ت کارمزد 
 از متقاضی��ان، درحقیق��ت تضمین پرداخت اقس��اط 
از س��وی خریداران مس��کن را برعهده خواهد داشت، 
تاکید کرد: متاس��فانه نگاه بنگاه داری سیستم بانکی 
 به بخش تولید باعث ش��ده تا خط مقدم تولید همواره 

با مشکل و سختی های عدیده ای مواجه شود.
وی با انتقاد از سیس��تم بانکی افزود: دلیل تغییر رویه 
ندادن سیس��تم بانکی را نمی دانم بنابرای��ن انتظار ما 
این اس��ت که بانک ها نگاه ویژه ای به خط مقدم تولید 

داشته باشند.
دبی��ر کان��ون سراس��ری انبوه س��ازان کش��ور اضافه 
 کرد: وقتی تولیدکننده ریس��ک تولی��د را می پذیرد، 
اما هیچ حمایتی از او نمی ش��ود و به جای حمایت از او 
همواره تحت فش��ار قرار می  گیرد مطمئن باش��ید که 
تولید را رها کرده و س��رمایه خود را به جای اس��تفاده 
 در سیس��تم کس��ب و کار در بانک ها س��پرده گذاری 

می کند.

معاون فنی س��امانه کارت هوش��مند سوخت 
می گوید: هیچ گونه مش��کلی برای ارایه بنزین 
ب��ا کارت هوش��مند س��وخت وجود ن��دارد و 
زیرس��اخت های موجود برای ادامه اجرای این 

طرح آماده است.
طاها منص��وری، مع��اون فنی س��امانه کارت 
هوش��مند س��وخت، با بیان ای��ن مطلب گفت: 
با وجود زیرس��اخت و تجربه اج��رای این طرح 
ط��ی س��ال های اخیر، ب��ا ابالغ مصوب��ه دولت 
 ارای��ه بنزی��ن ب��ا کارت هوش��مند س��وخت 
 در سراس��ر کش��ور ب��دون هیچ مش��کلی اجرا 

خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه ب��ه مصوبه اخیر مجلس 
ش��ورای اس��المی از هفته گذش��ته به ش��دت 
در قالب کارگ��روه های فنی، زیرس��اخت ها و 
 نیازهای اجرای این طرح را مورد بررس��ی قرار 

داده ایم.
معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت افزود: 
با توجه به زیرساخت های موجود و نگاه مدیران 
ارشد وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های 

نفتی و حساسیت این موضوع در کشور، تا موعد 
مقرر برمبنای قانون و شرایط اعالم شده از سوی 
دولت با اولویت توجه به نی��از مردم این طرح را 

اجرایی خواهیم کرد.
منصوری، در خصوص تع��داد کارت های فعال 
در دس��ت مردم گفت: در حال حاضر تعداد ۱٩ 
میلیون و ٤۲۸ هزار و ٧٤۸ عدد کارت هوشمند 
سوخت بنزین، نفت گاز و دوگانه سوز در دست 

مردم است.

خبر 

رییس پژوهش��گاه صنع��ت نفت گف��ت: ای��ران و آفریق��ای جنوبی در 
 زمینه انتقال فناوری و س��اخت تاسیس��ات جی.ت��ی.ال ) تبدیل گاز به 
 فرآورده های نفتی (، بازاریابی و فروش محص��والت در بازارهای جهانی 

با یکدیگر همکاری می کنند.
» حمیدرضا کاتوزیان « در نشست خبری در محل پژوهشگاه صنعت نفت 
 افزود: تفاهمنامه همکاری با یک ش��رکت آفریقای جنوبی امضا شد که 
بر اساس آن قرار است در زمینه فناوری جی.تی.ال ) تبدیل گاز به سوخت 

مایع ( همکاری شود. 
 رییس پژوهشگاه صنعت نفت اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه، ایران 

از فناوری های پیشرفته در زمینه جی.تی.ال استفاده خواهد کرد. 
به گفته وی، بخ��ش دیگر این تفاهمنامه به هم��کاری در بخش پاالیش 
مربوط می ش��ود و قرار است دو کش��ور در زمینه پاالیش نفت و ساخت 

واحدهای پاالیشی مشارکت کنند.
رییس پژوهشگاه صنعت نفت ادامه داد: قرار است آفریقای جنوبی از نفت 

وارداتی از ایران در پاالیشگاه های خود استفاده کند. 
رشد 14 درصدی ش�مار پروژه های مطالعاتی و پژوهشی صنعت 

نفت در پارسال
کاتوزیان درباره برنامه توس��عه تعام��ل بین المللی پژوهش��گاه صنعت 
 نفت گفت: توس��عه فناوری با رویکرد تجاری س��ازی در دستور کار قرار 
گرفته است. وی درباره اجرای طرح های پژوهش��ی صنعت نفت افزود: 
شمار پروژه های مطالعاتی و پژوهشی صنعت نفت در سال ۱۳٩٤ نسبت 

به سال ۱۳٩۳ حدود ۱٤ درصد افزایش پیدا کرده است. 
رییس پژوهشگاه صنعت نفت به شناسایی ذخایر شیل گازی در لرستان 
اشاره کرد و ادامه داد: هنوز میزان دقیق این ذخایر مشخص نشده است. 
کاتوزیان درباره صرفه اقتصادی برداشت از منابع شیل و غیرمتعارف گفت: 
برداشت از این منابع هزینه سنگینی دارد و با توجه به کاهش قیمت نفت، 

توسعه آنها به صرفه نیست. 
وی ادامه داد: البته شناسایی این منابع، هزینه چندانی نیاز ندارد، بنابراین 
برای تکمیل اطالعات مربوط به ذخایر انرژی کش��ور و برنامه ریزی های 

بلندمدت، شناسایی ذخایر نامتعارف در دستور کار قرار گرفته است.  
این نخستین س��فر ریاس��ت جمهوری آفریقای جنوبی به ایران پس از 
 ۳٧ س��ال اس��ت. البته » نلس��ون ماندال « رهبر مبارز و فقید این کشور، 

پیش و پس از دوران ریاست جمهوری خود به ایران آمده بود. 
قرار بود زوما دهم اسفند سال گذش��ته ) ۱۳٩٤ ( به تهران سفر کند که 
این سفر به دلیل بحران داخلی در کشورهای قاره آفریقا به تعویق افتاد. 

یادداشت تفاهم همکاری مدیریت منابع آبی، برنامه همکاری در زمینه 
فرهنگ و هنر، همکاری های بیمه ای، یادداشت تفاهم تبادل اطالعات 
ملی مرب��وط به پولش��ویی و همکاری پژوهش��گاه صنعت نف��ت ایران و 
»پتروسای« آفریقای جنوبی دیگر اسناد امضا شده توسط دو کشور است. 

رییس پژوهشگاه صنعت نفت اعالم کرد:

مشارکت ایران و آفریقای جنوبی برای 
بازاریابی و صادرات فرآورده های نفتی

مصوبات س��ه گانه مجلس نهم که توسط نمایندگان منتقد 
دولت با جدیت در بودجه امس��ال درباره بنزین، وام ازدواج 
و یارانه نقدی پیگیری ش��د، دولت یازده��م را در محاصره 

مطالبات و انتقادات عمومی قرار می دهد.
 چنبره  نگاه های سیاس��ی و اس��تیالی رقابت های جناحی 
 بر ح��وزه اقتص��اد در کش��ور ما موض��وع تازه ای نیس��ت 
و در طول س��ال های متمادی می توان نمونه های فراوان و 

متنوعی برای آن سراغ گرفت.
پیامدهای این رابطه نامبارک همواره خود را در پیش��نهاد، 
تصوی��ب و اج��رای برنامه ه��ای کوتاه م��دت و بلندم��دت 
اقتصادی کشور نشان داده است؛ چه برنامه های ۵ ساله ای 
 که تحت تاثی��ر رقابت جناح های سیاس��ی دچ��ار تناقض 
در صدر و ذیل شدند و چه قوانینی که ناهمسویی مجریان 
یا تصویب کنندگان آن ه��ا باعث انحراف اساس��ی در اجرا 

شده است.
در این میان رقابت و رفاقت دو نه��اد اثرگذار یعنی مجلس 
ش��ورای اس��المی و دولت به عنوان نهادهای تصمیم گیر و 
مجری هم��واره تاثیر بس��یار جدی تر بر اتخ��اذ تصمیمات 
درس��ت ی��ا نادرس��ت و اج��رای صحیح ی��ا غل��ط همان 
تصمیمات داش��ته اس��ت. مرور چند دهه گذش��ته نشان 

می دهد ن��وع رابطه این دو نه��اد و میزان همس��ویی یا 
اختالف نظرهای سیاس��ی آن ها همواره تاثیر عمیقی 
بر کیفیت تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ها از یک 
طرف و اجرای آن تصمیمات از طرف دیگر داش��ته و 
دارد؛ مسئله ای که بس��یاری از ناظران آن را مشکل 
 س��اختاری نظ��ام تصمیم گی��ری و اج��را در ایران 

می دانند.
این همان نکته ای اس��ت که غالمرض��ا تاجگردون 
رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در نامه ای 
که خطاب به علی الریجانی نوش��ته به آن اشاره کرده 

و خواس��تار تعویق بررس��ی الیحه برنامه ششم تا آغاز 
به کار مجلس دهم ش��ده اس��ت. نمونه بارز این مشکل 

 و پیامدهای س��اختار تصمیم گیری در کش��ور را می توان 
در بررسی الیحه بودجه سال ٩۵ مشاهده کرد؛ تصمیم گیري 
درباره قیمت و س��همیه بندي س��وخت اس��ت. پیامدهاي 
تصمیم گیري بر بس��تر نادرس��ت را درباره سوخت امسال 
در خود مجلس ش��اهد بودی��م؛ نماین��دگان مجلس بدون 
آنک��ه از ابعاد و اج��زاي مدلي ک��ه یکي از همکاران ش��ان 
پیش��نهاد کرده ب��ود، آگاهي کافي داش��ته باش��ند به آن 
 راي مثبت دادند ولي مس��ئله چنان ناپخته و کارشناس��ي 
نشده بود که در کمتر از چند ساعت ناگزیر از لغو آن مصوبه 
شدند. بر این نمونه می توان اصرار عجیب برخی چهره های 
اثرگذار مجلس نهم را که واپسین روزهای حضور خود را در 
این نهاد می گذرانند، اضافه کرد مانند پیشنهاد طرح عجیبی 
برای افزایش پلکانی قیمت بنزین، حذف یارانه ۲٤ میلیون 

نفر، افزایش وام ازدواج از ۳ به۱۰ میلیون تومان و....
تعدد و جنس این گونه تصمیمات در جریان بررسی الیحه 
بودجه سال ٩۵ آن چنان بود که بیراه نیست اگر این رفتار را 

نوعی تله گذاری برای دولت در سال آخر فعالیتش ارزیابی 
کنیم.

تله بنزینی
با گذش��ت ۸ ماه از اتمام س��هیه بندی و تک نرخی شدن 
بنزین، احمد توکلی پیش��نهادی به مجلس ارایه داد که در 
آن مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براس��اس هر 
یک از انواع وس��ایل نقلیه به  عنوان پله اول تعیین می شود 
و پلکان های بعدی ب��ه مقدار٤۰ لیتر به پل��ه ماقبل اضافه 
می شود. این پیشنهاد که بالفاصله هم به تصویب نمایندگان 
مجلس رسید آنقدر عجیب بود که در کمتر از چند ساعت 
توسط هم طیف های نماینده پیشنهاددهنده به کمیسیون 

تلفی��ق بازگردانده ش�����د. محمدرضا 
پورابراهیم��ی س��خنگوی 

کمیس��یون تلفیق 
مجلس در در 

گفت  و 

 گوی��ی ب��ا خبرگ��زاری خبرآنالی��ن، ب��ا اذعان ب��ه اینکه 
» فک��ر نمی کنم دوس��تان درب��اره مبنای محاس��به۱۸۰ 
لیت��ر مص��رف ماهان��ه محاس��بات دقیق��ی انج��ام داده 
باش��ند «، در واقع از عجله ای��ن گروه از نماین��دگان برای 
 تصویب طرح��ی که دول��ت را با مش��کالت فراوانی مواجه 
می کرد، پرده برداشت. وی در ادامه هم نکات جالبی افزود؛ 
» اصال پیش بینی نمی کردیم نوبت و وقت به بررس��ی این 

بند از تبصره برس��د ولی نوبت رسید و نمایندگان هم بدون 
پیش زمینه الزم و ش��اید بیش��تر به اتکای آقای توکلی که 
پیش��نهاد دهنده این ط��رح بودند، موافقت خ��ود را اعالم 
 کردند. هدف ما بیش��تر این بود که دول��ت را ملزم به ادامه 
 به کارگیری کارت س��وخت کنیم و بحث و بررس��ی جدی 

در مورد قیمت بنزین صورت نگرفته بود! «
تله وام ازدواجی

از سال ۱۳۸۸ تاکنون سقف تسهیالت ازدواج در دوره های 
مختلف با تورم های ب��اال که تا٤۰ درصد ه��م پیش رفت، 
تغییری نکرده و همان س��ه میلیون تومان به ازای هر زوج 
باقی مانده بود، اما در بودجه س��ال ٩۵ نمایندگان مجلس 
به ناگاه تصمی���م گرفتند مبلغ این وام 
را افزایش دهن��د آن هم به 

بیش از سه برابر!
این در حالی 
است که 

سال قبل مدیران شبکه بانکی و بانک های دولتی که مکلف 
به پرداخت تسهیالت ازدواج هستند بارها از کاهش اعتبارات 

الزم برای این وام خبر داده بودند.
عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانک ها با وجود 
این که افزایش سقف وام ازدواج را ضروری می داند، اما معتقد 
است که تبصره موجود برای افزایش وام سه میلیونی به۱۰ 
میلیون تومان با توج��ه به منابع قرض الحس��نه بانک ها به 

عنوان تامین کننده وام ازدواج عملیاتی نیست. وی به نکته 
جالبی اشاره می کند؛» اگر قرار باشد که سقف را به یک باره 
تا سه برابر افزایش دهیم به طور حتم میزان پرداخت به یک 
سوم کاهش پیدا می کند، در این حالت نه تنها تبصره موجود 
توانس��ته گره ای از زوجین باز کند، بلکه موجب می ش��ود 
عده ای از این تسهیالت استفاده کرده و عده ای دیگر از آن 
محروم شوند. در شرایطی که منابع کافی برای افزایش سقف 
وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ایجاد رانت 

و اختصاص آن به تعداد محدودی خواهد شد. «
تله حذف 24 میلیونی

عجیب ترین تصمیم مجلس نهم در جریان بررس��ی الیحه 
بودجه س��ال ٩۵ ب��ه ماجرای ح��ذف عده ای از فهرس��ت 
 یارانه های نق��دی مربوط می ش��ود. نماین��دگان مجلس 
با وجود تاکید ف��راوان دولت بر ناعادالن��ه و ناممکن بودن 
حذف ۲٤ میلی��ون نفر از دریافت یاران��ه نقدی بر نظر خود 
پافش��اری و در نهایت حذف ای��ن تعداد را ب��ر دولت الزام 
کردند. فارغ از بحث های کارشناس��ی و بررس��ی ممکن یا 
ناممکن بودن اجرای این مصوبه، واقعیت این اس��ت که باز 
هم نمی توان به اغراض سیاسی پشت آن چشم بست. این 
بار هم سخنان پورابراهیمی س��خنگوی کمیسیون تلفیق 
که این روزها مسئولیت دفاع از تصمیمات طیف خاصی 
از نماین��دگان مجل��س را برعهده گرفته اس��ت برخی 
از واقعیت ها را روش��ن می کن��د. پورابراهیمی علت 
مخالف��ت دولت با ح��ذف ۲٤ میلیون نف��ر را  »عدم 
تمایل به انجام این کار« می داند و می گوید: تاکید 
می کن��م موضوع االن دیگر کارشناس��ی نیس��ت و 
تحت تاثیر مسائل سیاس��ی و ناشی از نگرانی دولت 
از کاهش محبوبیت اس��ت. وی در برابر این پرسش 
که فرضا اگر دول��ت نگران کاه��ش محبوبیت خود 
و هزینه ه��ای اجتماعی این اقدام باش��د چرا مجلس 
با ای��ن مصوب��ه اص��رار دارد محبوبیت دول��ت کاهش 
پیدا کند برآشفته ش��د و طرح این س��وال را » سیاسی 
 و غیرکارشناس��ی « دانس��ت. این نماینده مجل��س البته 
در ادامه گفت و گو انتقادات دقیقی را نیز به عملکرد دولت 
 در قب��ال پاالیش فهرس��ت یاران��ه بگی��ران وارد می کند؛ 
به گفته پورابراهیمی » دو س��ال قبل مجل��س برای دولت 
معیار تعیی��ن کرد ولی دول��ت گفت نمی توان��م طبق این 

معیارها عمل کنم. 
س��ال گذش��ته مجل��س معیاری ب��رای ح��ذف اف��راد از 
فهرس��ت یارانه بگی��ران تعیین نک��رد و ع��دد تعیین کرد 
ولی باز هم دولت گفت ش��اخص ه��ا و معیارهای این عدد 
مش��خص نیس��ت و ما نمی توانیم اق��دام کنیم.  امس��ال 
 مجل��س مج��ددا معیاره��ا را تعیی��ن ک��رده اس��ت ولی 
باز هم دولت مخالفت می کند! « این البته نکته ای است که 
دولت باید پاسخ روشنی برای آن داشته باشد و توضیح دهد 
چرا نمی تواند با همان مالک و معیار و روشی که ده میلیون 
نفر از افراد بی نیاز به یارانه نقدی را شناس��ایی کرده است، 

افراد دیگر را نیز پاالیش کند؟

تله گذاری سه گانه منتقدان مجلسی دولت برای روحانی؛

پیامدهای نامبارک بودجه 95

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان؛

تولید ریل ملی تا خرداد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از فروش۱۰۰ هزار تن ریل توسط این شرکت 
به راه آهن جمهوری اسالمی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در حال 

حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه ریل ملی به ٩٧/۵ درصد رسیده است.
 احمد صادقی با اش��اره به اینکه نص��ب تجهیزات پ��روژه تولید ریل ملی 
 در اواخر سال گذشته به پایان رس��یده است، اظهار داشت: در حال حاضر 
 در مرحل��ه پیش راه ان��دازی قرار داریم که بر این اس��اس ت��ا خردادماه، 

ریل قابل عرضه تولید خواهد شد. 
وی در م��ورد میزان تولی��د در پروژه ری��ل ملی، افزود: توان نصب ش��ده 
 تجهی��زات در ای��ن پ��روژه٤۰۰ هزار تن در س��ال اس��ت ولی ب��ا توجه 
به پیش بینی ما از می��زان نیاز ریل در ش��رکت راه آهن ک��ه در بهترین 
حالت س��االنه حدود۱۵۰ هزار تن اس��ت ما نی��ز در هر س��ال به همین 
می��زان تولی��د خواهیم داش��ت و در س��ال جاری نی��ز به عن��وان اولین 
 س��ال بهره برداری برنامه ری��زی برای تولی��د۱۰۰ هزار ت��ن ریل انجام 

شده است.
صادقی با اشاره به مشکالت صنعت فوالد کش��ور گفت : با توجه به اینکه 
رکود در صنعت س��اختمان همچنان ادام��ه دارد، بنابراین ش��اهد رونق 
 صنعت فوالد نیس��تیم. بخش��ی از این مش��کالت ناش��ی از عدم تمرکز 
در مدیریت صنعت فوالد کشور اس��ت بنابراین باید در تصمیم گیری ها، 

قاطع و سریع عمل شود .
 در چنین ش��رایطی ذوب آه��ن اصفهان س��عی دارد هماهنگ با س��ایر 

تولید کنندگان کشور عمل کند تا شاهد رکود بیشتر نباشیم.

وی با اش��اره به برنامه ذوب آهن برای صادرات یک  میلیون تنی در سال 
جاری گفت: با توج��ه به رکود داخل��ی در صنعت فوالد،  ص��ادرات را به 
 عنوان یکی از اولویت های اصلی خود مد نظر داریم که با توجه به افزایش 
قیمت های جهانی محص��والت فوالدی، هم اکنون فرص��ت خوبی برای 

توسعه صادرات فراهم شده است.
پیشرفت فیزیکی پروژه ریل ملی به ۹7/۵ درصد رسید

یزدی  زاده معاون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت ذوب آهن هم در مورد 
آخرین مراحل پیشرفت پروژه ریل ملی در این شرکت گفت: در حال حاضر 
پیش��رفت فیزیکی این پروژه به مرز ٩٧/۵درصد رسیده و در حال عبور از 

مرحله پیش راه اندازی در این پروژه هستیم.
وی افزود: هم اکنون با حضور کارشناسان خارجی تمام تست های الزم روی 
خط انجام شده است و امیدواریم تولید اولیه ریل در خرداد ماه انجام شود 

و ریل های مصرفی به بازار عرضه شود.
 یزدی زاده در مورد می��زان توانمندی  و بهره ب��رداری از امکانات داخلی 
در این پروژه نیز گفت: با توجه به ش��رایط تحریم ظالمانه طی سال های 
اخیر همکاران ما با جدیت و تالش خود و با حسن استفاده از شرایط مذکور 

توانسته اند در این پروژه٤۰ درصد ساخت داخل داشته باشند.
 وی در م��ورد انواع محص��والت تولیدی در پ��روژه ریل مل��ی نیز تصریح 
کرد: نوع محصوالت ما بر اس��اس نیاز کشور و بر اس��اس  استانداردهای 
جهانی و اروپا ش��امل ری��لUIC۶۰ برای مصرف در خطوط سراس��ری 
 راه آه��ن و ری��ل UIC۵٤ ب��رای اس��تفاده در خط��وط مت��رو طراحی 

شده اس��ت. معاون برنامه ریزی و توسعه ش��رکت بودجه طرح مذکور را 
۲۰۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: تا کنون۱۸۰۰ میلیارد ریال از این 
بودجه جذب ش��ده و امیدواریم که غیر از مبالغ تعیین شده برای حسن 
انجام کار پیمانکاران داخلی و خارجی که نزد ذوب آهن نگه داش��ته شده 

مبلغ نهایی پروژه همین۱۸۰۰ میلیارد ریال باشد.
محس��ن پورس��یدآقایی مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اع��الم 
 اینک��ه واردات ری��ل ت��ا زمانی ک��ه تولی��د داخل نباش��د ادام��ه دارد، 
گفته ب��ود: هر زم��ان ذوب آهن بتواند ری��ل را تولید کن��د تمام ظرفیت 
 این کارخان��ه را خری��داری می کنی��م، اما هنوز نتوانس��ته اس��ت ریل 

تولیدکند.
پورسیدآقایی با اشاره به اینکه تاریخ مش��خصی از سوی ذوب آهن برای 
تولید ریل اعالم نمی ش��ود، گفت: قیمت هر تن ریل هم تقریبا٧۰۰ دالر 

است، اما از چین خرید ریل نداریم.
وی با بی��ان اینکه طرح خط آه��ن از تهران تا همدان آم��اده ریل گذاری 
 اس��ت ، افزود: بخش��ی از راه آهن کرمانش��اه نیز آماده ریل گذاری است، 
 اما به دلیل کمبود ریل نتوانس��ته ایم ریل گذاری کنیم و آنها که ش��عار 
 می دهن��د مقداری هم ری��ل تولید کنن��د و تحویل دهند ت��ا ببینند که 

در داخل مصرف می شود.
 وی تاکید ک��رد: اگر ریل ب��ه موقع تامین ش��ود واردات ری��ل را کاهش 
می دهیم و می خواهیم روی زمین ریل به ما تحویل ش��ود نه اینکه فقط 

شعار داده شود.
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حيوان هاى چندش آور و عجيب كره زمين (1)

ــدادى حيوان ــه تع ــى كنيم ب ــم نگاه ــد داري ــزارش قص ــن گ در اي
 دوست نداشتنى كه در نگاه اول حتما از ديدن آن ها متعجب خواهيد 

شد و در مواردى هم خواهيد ترسيد.
در قلمرو حيوانات مى توان موجودات مختلفى را ديد كه در ميان   آن ها 
هم اهلى ها و دوست داشتنى ها قرار مى گيرند، هم آن  هايى كه ترسناك 
هستند و از ديدن شان چندان راضى به نظر نمى رسيم و در عين حال 
ــت در دنيا خيلى از حيوان هاى  تحسين شان هم مى كنيم. ممكن اس
خطرناك را بشناسيم، مانند شيرها، پلنگ ها، كروكوديل ها و ديگر گونه 

وحشى ها ،اما در اين ميان هستند موجوداتى كه كمتر شناخته شده 
هستند و هر بار كه آن ها را مى بينيم، به شكلى غير ارادى ماهيچه هاى 
ــتر اين ديدارها در كتاب ها،  ــود و البته بيش وجودمان منقبض مى ش

فيلم ها و برنامه هاى تلويزيونى اتفاق مى افتد.
اين موجودات به طور قطع بچه ها، سالمندان و كسانى كه بيمارى هاى 
ــن مواجهه با ــم در اولي ــما ه ــاند ومطمئنا ش قلبى دارند را مى ترس

ــان  ــى رود و ترجيح مى دهيد در نزديكى ش ــاال م  آن ها ابروهايتان ب
نباشيد.

ــا خودتان  ــود حتم ــدن اين موج با دي
ــد. عنكبوت  ــاده كني ــرار آم را براى ف
خرچنگى تركيبى از دو موجودى است 
ــر از كابوس هاى  كه در بيشتر اوقات س
ــبانه ما درمى آورند. اين موجود تازه  ش
ــم دارد و معموال تا بيش  ابعاد بزرگى ه

ــد. از نظر علمى او يك  از 3 متر مى رس
عنكبوت است كه پاهاى بلندى با اندازه 
ــيار غير معمولى دارد كه ديدنش به  بس
راحتى مى تواند باعث حمله قلبى شود. 
اين خرچنگ همچنين توانايى شنا در 

آب را هم دارد.

ــتند  گرگ ها معموال موجودات جالبى هس
ــاى خاصى از  ــا را گونه ه ــه خيلى ها آن ه ك
موجودات روى زمين مى دانند. در اين ميان 
گرگ يال دار در نوع خودش موجودى منحصر 
به فرد است؛ با توجه به رنگ و هيكلى كه دارد، 
ــگ يا روباه مى خورد، اما در عين  بيشتر به س

ــد. با توجه به  ــياهى دارن حال پاهاى بلند س
ــتانداران اين پاهاى بلند  استانداردهاى پس
بسيار غير معمول هستند و بيشتر در دسته 
ــرات مى توان چنين چيزهايى ديد. اين  حش
گرگ  هم مانند ديگر دسته گرگ هاست و بهتر 
است اگر اطرافش قرار گرفتيد، احتياط كنيد.

ــت پاها به  ــتر مواقع هش در حالى كه در بيش
ــا حتى خيلى  ــز مى آيند و ي نظر نفرت انگي
ــتند كه مى توان ستايش شان كرد،  زيبا هس
هشت پاى آبى حلقه دار درست مانند نامش 
ــى رنگى دارد  ــود حلقه هاى آب روى بدن خ
ــتند.  ــدار هس ــه نوعى ابزارى براى هش كه ب

ــت كه شكارچيان  اين حلقه ها براى اين اس
احتمالى بدانند هشت پا در حالت تدافعى قرار 
گرفته و نيش هاى سمى خودش را آماده كرده 
ــت بدانيد هنوز براى سم اين  است. بهتر اس
هشت پا پادزهرى يافت نشده، پس در صورت 

مشاهده بهترين كار، دور ماندن از آن است.

ــه اندازه كافى  اگر اختاپوس ها ب
ــت آور نيستند،  براى شماوحش
مارماهى ها بى برو برگرد خواهند 
ــوع از مارماهى ها  ــن ن ــود! اي ب
ــد هيوالها  ــرى دقيقا مانن ظاه
ــاى  ــاد فيلم ه ــد و آدم را ي دارن
ــه  ــد ك ــناكى مى اندازن ترس
موجودى براى خوردن گروهى 
ــان ها مى آيد. مارماهى ها  از انس

فك ندارند و با داشتن دو باله در 
اطراف بدن شنا مى كنند. آن ها 
ــان، رديفى دايره اى  به جاى ده
دندان در كنار هم دارند. در زمان 
روميان باستان از آن ها به عنوان 
ــتفاده  ــاى دارويى اس درمان ه
مى شده و افرادى با درجات باال 
مى توانستند از اين مارماهى ها 

داشته باشند.

ــتند كه از  بسيارى از افراد هس
ــودات عجيب و  نگهدارى موج
ــد،  ــان مى آي ــاوت خوشش متف
مخصوصا آن هايى كه از تركيب 
چند گونه مختلف به دست آمده 
ــتاره پوزه يكى از  باشد. موش س
ــت كه با توجه  اين حيوانات اس
ــت كه  ــخص اس ــه نامش مش ب
ــكل دارد كه  بينى ستاره اى ش

مانند يك عنكبوت بزرگ روى 
صورتش چسبيده است. با اينكه 
آن را ستاره نام گذارى كرده اند، 
ــوزه اين  ــاظ علمى پ ــا از لح ام
موجود است كه البته به بوهاى 
ــيت زيادى  مختلف هم حساس
دارد و حكم تعيين كننده مسير 
ــم ندارد را  براى موشى كه چش

ايفا مى كند.

ــه در كارتون ها  ــتند ك خيلى از موجودات هس
ــمان مى آيد، اما  آن ها را مى بينيم و حتى خوش
ــى جذاب به نظر  همان ها در دنياى واقعى خيل
نمى رسند و حتى برعكس وحشتناك مى شوند! 
هشت پاى دامبو يكى از اين موجودات است كه 
در كارتون هاى مختلفى حضور داشته است، او در 

عمق بيش از دو هزار مترى دريا زندگى مى كند و 
پژوهشگران هم چيز زيادى درباره اش نمى دانند 
و همچنان مانند يك راز باقى مانده است. اما در 
ظاهر او چشم هاى گرد و شاخك هايى كوچك 
ــودش دارد كه در اعماق دريا  و تيز در اطراف خ

چندان دوست داشتنى به نظر نمى رسد.

گرگ يال دارعنكبوت   خرچنگى

هشت پايى با حلقه هاى آبى

مارماهى

موش ستاره پوزه

هشت پاى  دامبو

ــبكه مردم نهاد منابع طبيعى كشور معتقد است: طرح  عضو شوراى هماهنگى ش
ــدران را تخريب مى كند.  ــگل هاى مازن ــزر 94 هكتار از جن انتقال آب درياى خ
مسعود موالنا، درباره اثرات زيست محيطى طرح انتقال آب درياى خزر به استان 

ــيرى كه براى اين طرح در نظرگرفته شده عالوه بر  سمنان عنوان كرد: خط مس
تخريب جنگل هاى مازندران، موجب وارد شدن خسارت به زمين هاى كشاورزى 
و باغات استان مى شود. وى افزود: وجود دستگاه آب شيرين كن نيز در مازندران 
ــواحل دفع شود ،موجب  ــاب هايى را ايجاد كرده كه چه وارد دريا و چه در س پس
اثرات مخرب زيست محيطى مى شود.دبير سازمان هاى مردم نهاد محيط زيست 
و منابع طبيعى مازندران اظهار كرد: انرژى كه براى راه اندازى دستگاه آب شيرين 
ــت در صورتى كه ايران در مجامع  كن استفاده مى شود از سوخت هاى فسيلى اس

بين المللى براى كاهش مصرف انرژى هاى فسيلى تعهداتى متقبل شده است.
ــان كرد: اگر اين طرح بدون  وى با اشاره به بيالن منفى آب درياى خزر خاطرنش
آمايش سرزمين در مازندران اجرايى شود با توجه به كاهش سطح آب درياى خزر، 
با ايجاد نمكزار هاى بسيار به ويژه در شرق استان روبه رو مى شويم.موالنا با اشاره به 
برآورد اوليه بودجه 800 ميلياردتومانى براى اجراى پروژه طرح انتقال آب درياى 
ــير انتقال  خزر گفت: به جاى صرف اين بودجه عظيم به خصوص براى ايجاد مس
آن كه خطرات زيست محيطى بسيارى به مازندران وارد مى سازد بايد طبق توان 
اقتصادى و اكولوژيكى منطقه سمنان قدم برداشت نه اينكه اكولوژى منطقه ديگر را 
دستخوش تغييرات كرد.دبير شبكه سازمان هاى مردم نهاد محيط زيست و منابع 
طبيعى مازندران بيان كرد: اگر مردم سمنان در مصرف آب استفاده بهينه داشته 

باشند ديگر نيازى به انتقال آب درياى مازندران نيست.
وى تاكيد كرد: بدون آمايش سرزمين و مطالعات زيست محيطى، اين طرح خطرات 

بزرگى را متوجه استان مازندران مى كند.

ــال گذشته  ــازمان ملل متحد در ايران گفت: پايان س نماينده مقيم س
ــود مي تواند جهان را از خطر  اهداف 2030 تصويب شد كه اگر اجرا ش

زيست محيطي دور كند.
ــن المللي ــمينار بي ــه دومين س ــم اختتامي ــس، در مراس ــري لوئي گ

 محيط زيست، دين و فرهنگ اظهار كرد: وزير امور خارجه ايران اين سند 
را در نيويورك امضا كرد و خوشحال هستيم كه مقامات رهبري كننده 

در ايران موضوع را به خوبي درك مي كنند.
وي اظهار داشت: مسايل محيط زيستي مشكل تمام كشورهاي جهان 
ــت كه بايد از آن عبور كنيم و كاري كنيم براي حل آن تمام بشريت  اس

احساس مشتركي داشته باشند.
ــته با  ــال گذش ــان در مدت 100 س ــه داد: هفت ميليارد انس وي ادام
كره زمين كاري كرده كه از نظر شكل در حال تغيير است كه اين مسئله 
ــت اين عملكرد بيكاري، فقر، نابرابري و  به مراتب بدتر از تغيير اقليم اس

مهاجرت انبوه انسان ها را به همراه داشته است.
لوئيس در ادامه به مسئله كمبود آب اشاره كرد و گفت: در سال 1950 
به ازاي هر فرد هفت هزار متر مكعب آب وجود داشت، اما اكنون به هزار 

متر مكعب رسيده است.
ــئله گرد و غبار، آلودگي آب،  وي گفت: در ايران عالوه بر كمبود آب مس
ــود كه  ــن جنگل ها نيز ديده مي ش ــش صحراها و از بين رفت هوا، افزاي
ــازمان ملل در صدد كمك به ايران و خاورميانه براي توقف اين روند س

 است.
ــه ما محكوم  ــت ك ــايل، موضوعي نيس وي تاكيد كرد: با تمام اين مس
ــه آن هم  ــود دارد ك ــراي نجات وج ــه نوري ب ــتيم بلك به نابودي هس
ــورها براي اجراي آن با هم همكاري  ــت كه بايد كش اهداف 2030 اس

كنند.
ــازمان ملل در ايران گفت: پيش بيني مي شود تا سال  نماينده مقيم س
2050 جمعيت زمين به حدود 10 ميليارد نفر خواهد رسيد كه اگر روند 
زندگي به شكل كنوني ادامه يابد ديگر منابعي براي استفاده باقي نخواهد 
ماند. بنابراين بايد روش زندگي را زيست پايدار كنيم كه ناشي از درك 
ــئله و توانايي در قانونگذاري و همكاري در سطح منطقه اي  صورت مس

است.
وي گفت: در اين ميان نقش زنان بسيار حائز اهميت است كه بايد از آنها 
ــود. همچنين با ادغام نظرات اديان مختلف از جمله هندو،  ــتفاده ش اس
مسيحي، اسالمي و غيره بايد بتوانيم به حفظ محيط زيست كمك كنيم 
و اين وظيفه ماست كه اين مسئله را در خودمان نهادينه كنيم تا تغيير 

را به وجود آوريم.

تخريب 94 هكتار از جنگل هاى 
مازندران با انتقال آب خزر

اجراي اهداف 2030 ،جهان را از خطر 
زيست محيطي دور مي كند

دريچه

قرآن انسان را به صلحى پايدار
 با خود و طبيعت فرا مى خواند

خبر خوش«صندوق جهانى طبيعت»
 براى فعاالن محيط زيست

مديركل دفتر تنوع زيستى سازمان محيط زيست خبر داد:

تفاهم نامه جديد محيط زيست با سرم سازى رازى

ــپس صلح  ــان و س آيت اهللا محقق دامادى گفت: صلح موردنظر قرآن در درجه اول، صلح با انس
ــند كه با جهان بيرون خود با  با طبيعت است .بندگان خدا درپيروى از قرآن به معرفتى مى رس

آرامش و همزيستى زندگى مى كنند.
ــن همايش دين،  ــگاه در اختتاميه دومي ــوزه و دانش ــتاد ح  آيت اهللا مصطفى محقق داماد، اس
ــوى صلح توحيدى است اظهار  ــت با بيان اينكه عنوان سخنان من به س فرهنگ و محيط زيس
ــوف آلمانى  ــاله اى «ايمانوئل كانت»، فيلس ــدار برگرفته از رس كرد: صلح توحيدى يا صلح پاي
ــت كه او هم اين عنوان را از تابوى هلندى كه تصوير يك گورستان را نشان مى دهد برگرفته اس

است.
ــكيل انجمنى مانند سازمان ملل  ــنهاد كانت براى پيشگيرى از جنگ تش وى عنوان كرد: پيش

كنونى بود و هر كس دم از صلح مى زند منظورش دنياى بدون جنگ است.
محقق داماد در ادامه تاكيد كرد: نام خدا صلح و سالم است پيشنهاد قرآن آمدن صلحى فراگير 

بوده كه از درون سرچشمه مى گيرد.
ــگاه تهران عنوان كرد: صلح مورد نظر قرآن در درجه اول صلح با انسان  عضو هيئت علمى دانش
ــت. بندگان خدا در پيروى از قرآن به معرفتى مى رسند كه با جهان  و سپس صلح با طبيعت اس

بيرون خود با آرامش و همزيستى زندگى مى كنند.
وى خاطر نشان كرد: صلح از منظر قرآن تنها آشتى نيست بلكه صلح با معرفت بوده و انسانى كه 
خود را مظهر خداوند مى بيند با جهان خود همواره در آشتى است و به جنگ با انسان و طبيعت 

نمى انديشد.

صندوق جهانى طبيعت (WWF) اعالم كرد: افزايش جمعيت ببرهاى جهان پس از 100 سال براى گروه هاى 
حامى حيات وحش اميدواركننده است. به گزارش ايسنا، طبق اعالم صندوق جهانى طبيعت با بررسى چندين 
مطالعه انجام شده روى ببرها در كشورهاى مختلف مشخص شد اكنون تعداد اين گربه سانان باشكوه و ارزشمند 

به 3890 قالده رسيده كه نسبت به سال 2010 افزايش 21 درصدى پيدا كرده است.
ــروع قرن 20 ميالدى برآوردها حاكى از آن بود كه در جهان بيش از 100 هزار ببر  به گفته كارشناسان در ش
ــان بود كه رشد شهرنشينى، از  وجود دارد. از آن زمان به بعد جمعيت اين جانور بين 1500 و 3500 در نوس
دست رفتن زيستگاه هاى طبيعى و شكار ببرها علت اين كاهش بوده است. همچنين در ميان 9 گونه فرعى 

شناخته شده ببر كه در قرن 20 وجود داشته تنها شش گونه باقى مانده است.
ــورهاى هند با بنگالدش، بوتان، كامبوج، چين، اندونزى، الئوس، مالزى، ميانمار، نپال،  در سال 2010 كش
روسيه، تايلند و ويتنام به توافقى دست پيدا كردند كه بر اساس آن تعداد اين گونه جانورى تا سال 2022 در 
ــيه، نپال و بوتان بيشترين تعداد ببر در  حيات وحش دو برابر افزايش يابد.در اين ميان كشورهاى هند، روس
حيات وحش را دارا هستند كه دليل آن انجام مطالعات، گشت زنى در زيستگاه هاى اين جانوران و نظارت روى 
آنها همچنين ارتقاى وضعيت حفاظت از اين گونه جانورى بوده است.با وجود افزايش تعداد ببرها در جهان 
كارشناسان همچنان تاكيد دارند براى رسيدن به هدف مدنظر و دو برابر كردن تعداد اين جانوران تا سال 2022 

بايد اقدامات و سرمايه گذارى بيشترى در نظر گرفته شود.
 اگرچه اكنون كاهش جهانى جمعيت ببرها متوقف شده، اما همچنان مكان امنى براى آنها وجود ندارد. اين 
وضعيت در كشورهاى جنوب شرق آسيا وخيم تر است و در صورتى كه دولت ها اقدامات جدى در نظر نگيرند 

اين پستانداران باارزش را از دست مى دهند.

ــت از انعقاد تفاهم نامه جديد اين  ــتى و حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيس مديركل دفتر تنوع زيس
ــازى رازى خبر داد و افزود: دستگاه هاى ذى نفع بايد در بحث امكان سنجى  سازمان با مركز واكسن و سرم س
پرورش مارهاى سمى سرمايه گذارى كنند. مجيد خرازيان مقدم، با اشاره به اينكه با مسئوالن مركز واكسن و 
سرم سازى رازى به منظور انعقاد تفاهم نامه جديد با محوريت بحث سم گيرى جلسه خواهيم داشت، گفت: در 
اين تفاهم نامه تمام دغدغه هايى كه قبال داشتيم به خصوص در مورد چند گونه مارهايى كه در معرض تهديد 

هستند، رفع خواهد شد.
وى با بيان اينكه مارهايى كه سم گيرى از آنها صورت مى گيرد از لحاظ رده حفاظتى در معرض تهديد هستند، 
اظهار كرد: در اين تفاهم نامه حتما نگاهى به بحث امكان سنجى تكثير و پرورش مارهاى سمى در اسارت جهت 

استحصال سم خواهيم داشت.
به گفته خرازيان مقدم دستگاه هاى ذى نفع بايد در بحث امكان سنجى پرورش مارهاى سمى سرمايه گذارى 
كنند و نيروهاى انسانى تخصصى بگذارند.مديركل دفتر تنوع زيستى و حيات وحش سازمان حفاظت محيط 
ــمى در طبيعت وجود دارد و  ــت، افزود: ديگر اين نگاه وجود ندارد كه گونه هاى مختلفى از مارهاى س زيس
مى توانيم به طور رايگان از سم هاى آنها استفاده كنيم زيرا اگر تا پنج سال آينده چنين نگاهى داشته باشيم كار 
از كار گذشته و مارها منقرض مى شوند، بنابراين نبايد صبر كنيم و بعد از انقراض مارها در محيط آزمايشگاهى 
سم توليد كنيم. وى با تأكيد بر اينكه نگاه حفاظتى به اين گونه هاى مار بايد از هم اكنون وجود داشته باشد، 
گفت: در هفته جارى براى نهايى كردن پيش نويس تفاهم نامه جديدى كه بين سازمان حفاظت محيط زيست 
و موسسه واكسن و سرم سازى رازى منعقد خواهد شد، جلسه اى برگزار مى شود تا اين تفاهمنامه طى يكى 

دو هفته آينده نهايى شود.
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یک جامعه شناس درباره علت توهین و ناسزاگویی در فضای مجازی 
گفت: معموال کسانی دست به نشر فحش و توهین و ناسزا در فضای 
مجازی می زنندکه دارای مش��کالت فرهنگ��ی، اجتماعی و فردی  

هستند.
در چند سال گذشته بارها شاهد بوده ایم که کاربران دنیای مجازی 
در قالب درج کامنت ه��ا و نظرات توهین آمیز ب��ه انتقاد از یکدیگر 
پرداخته و حتی ش��اهد توهین ها، فحاشی ها و ناس��زاگویی ها نیز 

بوده ایم.
دکت��ر قرای��ی مق��دم ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب اف��زود: متاس��فانه 
مردم ام��کان نق��د مس��تقیم از فرد ی��ا اف��راد خاص��ی را ندارند و 
ب��رای خالی ک��ردن خود ب��ه صفحات مج��ازی این افراد س��ر زده 
و ب��ا دی��دن کوچک تری��ن مطل��ب و یا عکس��ی که به مذاقش��ان 
 خوش نمی آید اق��دام به انتق��ادات تن��د در قالب فحش و ناس��زا 

می کنند.
 زمانی ک��ه ارزش های معن��وی در جامعه ای از بین م��ی رود افراد 
 اقدام به توهین به همدیگر و همچنین هنرمندان، ورزش��کاران و ...

 می کنند و متاس��فانه به دلیل نبود فرهنگ نق��د پذیری در جامعه 

 شاهد تش��دید چنین حرکت های انتقادی هستیم در حالی که که
 اگ��ر اف��راد جامع��ه و ب��ه وی��ژه اف��راد مع��روف و مش��هور 
نتقادپذی��ر ب��وده و رابط��ه دوس��ویه ب��ا مخاطب��ان خ��ود  ا
داش��ته و ب��ه دنب��ال رف��ع نق��اط ضع��ف مط��رح ش��ده باش��ند 
 حت��م بدانی��د می��زان فحاش��ی ه��ا ب��ه ط��رز آش��کاری کاهش 

می یابد.
این استاد دانش��گاه توضیح داد: کش��ورمان در حال گذار از شرایط 
سنتی به دوران مدرن و صنعتی شدن است. به همین دلیل بسیاری 
از اعتقادات و باورها در بین مردم کمرنگ ش��ده و کارکرد خود را از 

دست  داده اند.
 وی اف��زود: در س��ایر کش��ورهای انتش��ار مس��ایل ش��خصی

  ش��هروندان و توهی��ن ب��ه آنه��ا ج��رم محس��وب ش��ده و ب��ا 
 متخلف��ان برخورده��ای قانون��ی س��ختگیرانه م��ی ش��ود، ام��ا 
متاس��فانه در کش��ورمان ش��اهد ضع��ف قوانی��ن و همچنی��ن 
اجرای��ی نش��دن کام��ل قان��ون ه��ای موج��ود هس��تیم و ب��ه 
دلی��ل نب��ود برخورده��ای س��ختگیرانه ش��اهد تک��رار ای��ن 
ن��وع جرای��م در فض��ای مج��ازی هس��تیم البت��ه پلی��س فت��ا 
 اقدام��ات خوب��ی در ای��ن زمین��ه انج��ام داده اس��ت و امیدواریم

 ادامه دار باشد.
وی خاطر نش��ان ک��رد: مراج��ع قانون��ی و انتظامی باید با انتش��ار 

دهن��دگان مس��ایل خصوص��ی اف��راد وتوهین 
 کنن��دگان ب��ه آنه��ا ب��ا ش��دت برخ��ورد 

کنند.
 ای��ن جامع��ه ش��ناس گف��ت: نب��ود فرهن��گ 
صحی��ح اس��تفاده از ای��ن فضاه��ا باعث ش��ده 
ت��ا ش��بکه ه��ای اجتماع��ی ب��ه معضل��ی برای 

جامع��ه تبدی��ل ش��ود زی��را فرهن��گ اس��تفاده 
از ای��ن ش��بکه ه��ا ب��رای برخ��ی از اقش��ار جامعه 
ب��ه ص��ورت کام��ل جانیفت��اده و ای��ن ام��ر موجب 

 ش��ده تا حریم خصوصی اف��راد مورد تع��رض و تهدید
 قرارگیرد.

 وی بی��ان ک��رد: تنه��ا ب��ا برخورده��ای قانون��ی و 
 مس��دود ک��ردن و محدودیت دسترس��ی نم��ی توان 
 مان��ع توهین، افت��را، ناس��زا، نقض حری��م خصوصی

  اف��راد ش��د بلک��ه در درج��ه نخس��ت بای��د فرهنگ 
صحی��ح اس��تفاده از ای��ن فض��ا را در خان��واده و 
زی��ر نظ��ر والدی��ن اجرای��ی ک��رد و پ��س از آن در 
جامعه ب��ه کارب��ران آموخ��ت ک��ه توهی��ن و... عملی 

 مجرمان��ه اس��ت و اق��دام ب��ه آن تبع��ات س��نگینی
 دارد.

دشت شرق اصفهان به كانون توليد و 
انتشار ریزگردها تبدیل شده است

24 اردیبهشت ماه؛

چهارمين دوره انتخابات مجامع هالل احمر
 برگزار می شود

توزیع كارت كنکور ارشد
 از ۱۳ اردیبهشت

اخبار کوتاه

دریچه

خبرخبر

 رییس جامعه پزش��کان متخصص داخلی ایران با بی��ان اینکه زندگی 
و طول عمر جوانان معتاد ۵۰ درصد کمتر از افراد عادی اس��ت، گفت: 
جوانان ما از عوارض اعتیاد به ویژه از نوع صنعتی آگاهی مناسبی ندارند.

دکتر ایرج خس��رونیا افزود: وس��ایل ارتباط جمعی همچ��ون رادیو و 
تلویزیون و شبکه های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد می توانند نقش 

بسیار مهمی را ایفا کنند.
وی بر لزوم نمایش زندگی فالکت بار معتادان توسط رسانه های جمعی 
اشاره کرد و افزود: اعتیاد عوارض بسیار زیادی را به همراه دارد و سبب 
بروز مشکالت شدیدی در جوامع می ش��ود. بنابراین پیشگیری از این 
معضل اجتماعی یک ضرورت است و همه باید دست به دست هم دهیم 

تا اقدامات الزم را برای  پیشگیری از اعتیاد انجام دهیم.
خسرونیا ادامه داد: رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر بسیار 
حائز اهمیت است و در صورت تحقق این موضوع به صورت کامل و جامع 
می توانیم به کاهش اعتیاد و پیش��گیری از مصرف مواد مخدر امیدوار 
باشیم. وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی نیز در 
این راستا می توانند همکاری داشته باشند و برنامه های زیادی را همگام 

با سایر دستگاه ها ایفا کنند.
وی با تأکی��د بر اینکه بای��د جوانان را آم��وزش داد و اطالع��ات آنها و 
خانواده هایش��ان را بروز کرد، افزود:  بخش��ی از کتاب ها و ساعت های 
 درس��ی باید به موض��وع پیش��گیری از اعتی��اد و مب��ارزه اجتماعی با

 مواد مخدر اختص��اص یابد؛چرا که این معضل در حال فراگیر ش��دن 
است و باید برای  خشکاندن ریشه های آن به صورت جدی گام برداشت.

خسرونیا ریشه اعتیاد را در کشور فقر، مش��کالت مالی و عدم مطالعه 
مطبوعات توس��ط مردم برش��مرد و اظهار داشت: س��واد مطبوعاتی و 
اشتغال در پیش��گیری از اعتیاد بسیار موثر اس��ت و هرچند که اعتیاد 
علل مختلفی می تواند داشته باش��د ولی عمده ریشه آن فقر و بیکاری 
بوده و الزم است که مسئوالن و دست اندرکاران گام های اساسی را در 

این زمینه بردارند.
رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران به عوارض اعتیاد اشاره 
کرد و گفت: اینکه امروزه دخت��ران و جوانان درگیر معضل مواد مخدر 
می شوند نشان از عدم آگاهی و دانش آنها دارد؛ چرا یک زن ایرانی برای 
کسب زیبایی دست به هرکاری می زند که سرانجام آن نابودی زندگی 
است؟! این مسئله باید ریشه یابی شود و اقدامات الزم برای این موضوع 

صورت گیرد.
خسرونیا با بیان اینکه جوانان ما از عوارض اعتیاد به ویژه از نوع صنعتی 
آگاهی مناس��بی ندارند، تصریح کرد: اعتیاد به م��واد صنعتی عالوه بر 
اینکه زندگی فرد را به خطر انداخته، جامعه را با مخاطرات زیادی همراه 
می کند. امروزه بسیاری از تصادفات شبانه و قتل و نزاع ها به دلیل توهم 
ناشی از روان گردان ها به وقوع می پیوندند و افراد جامعه باید نسبت به 

این مسایل آگاه و هشیار باشند.

 رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۳۰ درصد ازدواج ها در کشور فامیلی 
اس��ت، گفت: با انجام آزمایش��ات به موقع می توان از تولد کودک معلول 
 ناش��ی از اختالالت ژنتیکی جلوگیری کرد. انوشیروان محسنی بندپی در

 سی و یکمین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با اشاره به تاکید 
دولت بر س��المت جامعه اف��زود: مطالبه گری اجتماعی ب��ه منزله حقوق 
شهروندی است و همه دستگاه ها و نهادها براساس مسئولیتی که دارند باید 
پاسخگو باشند. وی ادامه داد: غلط است اگر بگوییم همه چیز را باید دولت 
فراهم کند. دستگاه هایی به لحاظ قانونی ناظر و رصد کننده امور در کشور 
هستند ضمن اینکه در کنار این دس��تگاه ها برخی از نهادهای غیررسمی 
نیز اقدام به رصد کردن مسایل مختلف می کنند. رییس سازمان بهزیستی 
اضافه کرد: سالمندان و حتی افراد آسیب دیده می توانند مطالبه گر اجتماعی 
باشند و تخصصی ترین قشری که در این حوزه می تواند موثر باشد مددکاران 
هستند و این افراد می توانند در افزایش سرمایه اجتماعی تاثیرگذار باشند. 
محسنی بندپی با اش��اره به انتظار جامعه از مددکاران اجتماعی در زمینه 
آگاه س��ازی و مطالبه گری اجتماعی و حقوق ش��هروندی، گفت: سازمان 
بهزیس��تی نیز در دولت تدبیر و امید عنایت ویژه ای را به مسایل اجتماعی 
دارد و در این زمینه اقدامات موثری صورت گرفته است ضمن اینکه بیش 
از ۶۰ درصد از امور درمان افراد دچار اعتماد، توسط سازمان بهزیستی انجام 
می پذیرد.وی تاکید کرد: نگاه دولت به مسایل اجتماعی نگاهی تخصصی و 
علمی است و در این مسیر از نظرات کارشناسان، محققان و اساتید استفاده 
می کنند. رییس سازمان بهزیستی به راهبردهای سازمان بهزیستی کشور 
در حوزه مسایل اجتماعی و آسیب ها اشاره کرد و گفت: نخستین راهبرد 
سازمان استقرار نظام رصد و پایش آسیب های اجتماعی است تا با این کار 
ما بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و با در دست داشتن اطالعات می توان 
راهکارهای علمی را ارایه کنیم. وی اظهار کرد: در برنامه شش��م نخستین 
حکم پیشنهادی ما استقرار نظام رصد و پایش آسیب های اجتماعی بوده 
است. محس��نی بندپی ادامه داد: دومین راهبرد، بررسی و آسیب شناسی 
کارهای اجرایی در سازمان است ،به طوری که ما در این بخش بررسی هایی 
را در حوزه مراکز درمانی )کمپ( در م��اده ۱۵ انجام داده ایم و حتی صدور 
مجوز کمپ ها را یک سال متوقف کرده ایم و در بازنگری آیین نامه مربوطه از 
نظرات همه اساتید و کارشناسان استفاده کردیم و در نهایت پروتکل جدید 

مراکز ماده ۱۵ تهیه و در اسفند ماه ابالغ شد.
وی تأکید کرد: مراک��ز و کمپ های ماده ۱۵ موظف هس��تند طبق آیین 
نامه و پروتکل جدید اقدام کنند، در غیر این صورت با آنها برخورد نظارتی 
خواهد شد. رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: گسترش، احیا  و طراحی 
برنامه های پیشگیری سومین راهبرد سازمان بهزیستی خواهد بود. وی با 
بیان اینکه ما می توانیم با اقدامات پیشگیرانه از تولد کودکان معلول ناشی از 
اختالالت ژنتیکی جلوگیری کنیم، بیان کرد: در طی سال ۸۰۰ هزار ازدواج 
ثبت می شود که ۳۰ درصد از این ازدواج ها فامیلی و از این تعداد ۲۴۰ هزار 
)۲۰ درصد( نیازمند آزمایشات ژنتیکی هستند که با یک حساب ساده برای 
انجام هر آزمایش یک میلیون تومان هزینه برآورده شده است که در سال 

۹۵ برای انجام این آزمایشات ۴۸ میلیارد تومان اعتبارتهیه شده است.

ریيس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران:

عمر جوانان معتاد ۵۰ درصد كمتر
 از افراد عادی است

ریيس سازمان بهزیستی:

برخورد با كمپ های متخلف 
ترک اعتياد

پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه دشت ش��رق اصفهان به کانون تولید و 
انتشار ریزگردها تبدیل شده است، گفت: ریزگردها، تهدید و خطري جدي براي 
سالمتي مردم اس��ت و مقابله با این پدیده چالش زا، به عزم جدي و اقدام فراگیر 
نیاز دارد. پرویز کردوانی در همایش »اصفهان، ریزگردها و آالینده ها« اظهار کرد: 
امروز، برخی مناطق کشور از جمله دشت شرق اصفهان به کانون تولید و انتشار 

ریزگردها تبدیل شده است.
وی، توس��عه اس��تان اصفهان و روش هاي مقابله با بیایان زدایي را در بسیاري از 
دوره ها از نظر زیس��ت محیطي مشکل آفرین دانس��ت و افزود: روش مالچ پاشي 
شامل پوشاندن سطح بیابان به وسیله قیر داغ، براي مقابله با ریزگردها، راهکاري 

ناکارآمد و با اثرات منفي بوده است.
پدر علم کویر شناسي ایران، از روش ریگ پاشي در عرصه هاي کویري به عنوان 
روشي مناسب براي مقابله با ریزگردها یاد کرد و گفت: این روش، نه تنها مشکالت 
مالچ را ندارد، بلکه از نابودي موجودات زنده این عرصه نیز جلوگیري مي کند.این 
پژوهشگر محیط زیست خاطرنشان کرد: تاکنون سه طرح براي تغییر آب و هوا 

در ایران مطرح شده، اما هر سه با سه دلیل قوي علمي رد شده است.
گفتنی است، پرویز کردواني متولد ۱۳۱۰ در گرمسار، پژوهشگر ایراني، متخصص 
عمران کویر، عضو مجمع ش��بکه آب خاورمیانه، عضو بنیاد مطالعات آس��یایي، 
 عضو هیئت امناي صلح س��بز و رییس کمیته بیابان زدای��ي انجمن متخصصان 

محیط زیست ایران است.

مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه برگزاری 
چهارمین دوره انتخابات مجامع هالل احمر در ماه جاری، گفت: اس��تان 
اصفهان، بیشترین تعداد داوطلب فعال واجد شرایط شرکت در انتخابات 

را در سطح کشور دارد.
دکتر مومنی با بیان اینکه چهارمین دوره انتخابات مجامع هالل احمر در 
روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ماه برگزار می شود، اظهار کرد: بیش از۲۰ هزار 
داوطلب فعال جمعیت هالل احمر استان اصفهان، واجد شرایط رای دادن 

در این دوره از انتخابات هستند.
 وی افزود: اس��تان اصفه��ان با توجه ب��ه ثب��ت و تایید نهای��ی اطالعات
  اعضا و داوطلبان در س��امانه جام��ع انتخابات، بیش��ترین تعداد داوطلب
  فع��ال واج��د ش��رایط ش��رکت در انتخاب��ات را در س��طح کش��ور

 دارد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان تصریح کرد: برگزاری این 
انتخابات با شعار » پویایی و مش��ارکت آگاهانه«، زمینه حضور حداکثری 
و موثر اعضا و داوطلب��ان را در ارکان تصمیم گی��ری جمعیت هالل احمر 

فراهم می کند.
مومنی خاطرنش��ان کرد: هدف از برگزاری این انتخاب��ات، نهادینه کردن 
مش��ارکت اعضا و داوطلبان فعال و افراد نیکوکار، نوع دوست و خیرین در 

 جمعیت هالل احمر به عنوان موسس��ه ای خیریه، مردم��ی و غیردولتی 
است.

وی در تش��ریح وظایف و اختیارات ش��ورای اجرایی شهرس��تان براساس 
اساسنامه جمعیت هالل احمر، گفت: تدوین راهکارهای الزم در راستای 
اجرای مصوبات شهرس��تان مربوطه، تدوین برنامه های کلی شهرس��تان 
و ارایه آن به مجم��ع شهرس��تان، تنظیم برنام��ه و بودجه تراز س��الیانه 
 جمعیت مربوط��ه و ارایه آن به مجمع شهرس��تان، از جمل��ه این وظایف

 است.
 مدیرعام��ل جمعیت ه��الل احم��ر اس��تان اصفهان ب��ا بی��ان اینکه در

 استان اصفهان، ۲۵۶ نفر برای شورای اجرایی و بازرسی جمعیت کاندید 
شده اند، افزود: در هر شهرس��تان از میان نامزدها، چهار نفر به عنوان عضو 
اصلی و ۲ نفر به عنوان عضو علی البدل ش��ورای اجرایی، یک نفر به عنوان 
بازرس اصلی و همچنین یک نفر به عنوان ب��ازرس علی البدل برای مدت 

چهار سال انتخاب می شوند.
 مومنی خاطرنش��ان ک��رد: مرحل��ه نخس��ت چهارمی��ن دوره انتخابات 
 مجامع جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان همزمان با سراس��ر کش��ور،
  ۲۴ اردیبهش��ت م��اه در تمام��ی شهرس��تان هایی که ش��عب جمعیت

 هالل احمر در آن ها دایر و فعال است، برگزار می شود.

آزمون  کارشناس��ی  ارشد س��ال ۹۵ و بیس��ت و یکمین دوره المپیاد علمی  
دانشجویی  کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت  برگزار 

می شود و کارت آزمون از دوشنبه ۱۳ اردیبهشت توزیع می گردد.
آزمون کارشناس��ی ارش��د برای  ۱۳۶ کدرش��ته   امتحانی  در نوبت صبح و 
بعدازظهر روزهای پنجش��نبه و جمعه مورخ ۱۶ و ۱۷ اردیبهش��ت ماه سال 
۱۳۹۵ و براس��اس اطالعات مندرج  روی کارت ش��رکت در آزمون رش��ته 
امتحانی مربوط برگزار خواهد شد. داوطلبان  متقاضی  هر یک  از کدرشته های 
امتحانی  الزم  است  به نش��انی مندرج روی کارت شرکت در آزمون مراجعه 
کنند و شهرس��تان محل برگزاری آزمون داوطلبان با توجه به استان محل 
اقامت آنان است. کارت ش��رکت در آزمون حاوی اطالعات ثبت نامی، تاریخ 
و محل برگزاری آزمون ، از روز دوش��نبه ۱۳ اردیبهشت ماه برای مشاهده و 
 www.sanjesh.org پرینت روی پایگاه اطالع رسانی سازمان به آدرس
قرار خواهد گرفت. داوطلبان الزم است براس��اس مشخصات شناسنامه ای 
)نام ، نام خانوادگی، ش��ماره شناسنامه، س��ال تولد( و مشخصات ثبت نامی 
)شماره پرونده و کد پیگیری( نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام 
کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در 
آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناس��نامه عکسدار و ارایه آن 
الزامی است. لذا کلیه داوطلبان بایستی ش��خصا برای پرینت کارت شرکت 

در آزمون اقدام کنند.

 پشت سکان کش��تی به دریا زل زده اس��ت. تکنسین 
سیس��تم های رادیویی، مش��غول آخری��ن تعمیرات و 
 چک کردن وسایل اس��ت و همه بایدهای سفر را مرور

 می کند.
داخل بندر ش��هید رجایی، کش��تی های بسیاری پهلو 
گرفته اند؛ برخی نفت کش های چینی و هندی هستند 

و برخی کشتی های باری ایرانی.
رفت و آمدها کنار کشتی آبی رنگی پهلو گرفته در اسکله 
آن قدری است که از سفر زودهنگام آن حکایت می کند. 
داخل کشتی، در پاسخ به هر سوالی، همه ناخدا را نشان 

می دهند که انگار فقط او حرف اول و آخر را می زند.
انگشت اشاره کارکنان کش��تی، به موتورخانه ای ختم 
می شود که نرس��یده به آن، هرم گرما، پخش می شود 
توی صورتم و صدا به حدی نیرومند است که اجازه ورود 

هیچ صدای دیگری را نمی دهد.
داخل موتورخانه، به ناخدا ن��گاه می کنم که عرق، روی 
تمام صورتش شره کرده اس��ت و هرچه فریاد می زنم، 

صدا به صدا نمی رسد.
از موتورخان��ه که بی��رون می آید، اولی��ن چیزی که به 
چشم می آید، رد سیاهی است که روی بازوها و صورتش 
نشس��ته اس��ت؛ همان که ما به آن آفتاب س��وختگی 

می گوییم.
رفت و آمده��ا ادام��ه دارد و تکنس��ینی داخ��ل اتاق 
فرماندهی مشغول آخرین تس��ت سیستم های راداری 
و رادیویی است. دائم به سمت صداهایی می چرخد که 

»ناخدا شهروز« را خطاب می کنند.
عرق هن��وز روی پوس��ت صورت��ش، ج��وش می زند 
و کالف��ه اش می کند. می گوی��د: اگر قان��ون دریا را بلد 
نباشی، دش��منت می شود، اما می ش��ود با دریا دوست 
 بود.صحبت های��ش از قوانین دریا به الی��ن بندی ها و 
خیابان بندی ها می رسد: توی دریا نمی شود هر مسیری 
را که خواستی بروی، هر مسیری قانون خودش را دارد. 
باید توی الین خودت حرک��ت کنی.رادارها و GPSها 
را نشانم می دهد و شروع می کند به توضیح دادن و من 
خیره دریایی می شوم که پر است از قانون هایی که حتی 

انسان را مجبور به اطاعت از آن می کند.
پای ما توی دریا به هيچ جا بند نيست

بیشتر ابرکشتی های بندر، نفت کش هستند. توی بندر 

شهید رجایی، پر است از تریلی هایی که نفت کردستان 
عراق را ترانزیت می کنند و به این کشتی های غول پیکر 

تحویل می دهند، اما برخی دیگر از کشتی ها، باربرند.
کش��تی آبی رنگی که قرار اس��ت تا نیم س��اعت دیگر، 
آرامش بندر را ترک کند و به دریا بزند، خاک و مصالح 
به امارات می برد. ناخدا می گوید: هر س��ری، ۲هزار تن 

مصالح بار می زنیم و راه می افتیم.
امارات در خط کناره، گس��ترده ش��ده است و مسافت 
هر سفر، بستگی به نقطه ای دارد که کشتی باید به آن 
سمت هدایت شود: نزدیک ترین مس��یر ما خط نسبتا 
مستقیمی است که ۹۵مایل)۱۹۰کیلومتر( است و پهلو 
گرفتن کشتی تا ساحل روبه رو، بیش از ۲۴ ساعت طول 
می کشد، اما اگر مسیر ما شهری مثل ابوظبی باشد، باید 
۳۰۰مایلی کشتی برانیم و چندشبانه روز در راه باشیم

و در هر سفر، یک مهر به گذرنامه اضافه می شود.
صحبت از دریا که باش��د، ناخ��ودآگاه، روایت به توفان 
می رس��د و موج های عظیمی که به خشم کنترل نشده 
می ماند. خشمی که حتی صحبت از آن، دلهره را به لحن 
ناخدا ضمیمه می کند: دریا همه اش حادثه است. غرق 
کردن، کار دریاست. ما توی این کش��تی، به تار مویی 

بند هستیم.
رینگ بوكس 24ساعته

توفان را به رینگ بوکس��ی تشبیه می کند که باید با آن 
مبارزه کرد: وقتی توفان می شود، اول باید جای مناسب 
لنگر بیندازیم. ۶۰-۷۰ متر زنجیر می دهیم که لنگر به 

گل بنشیند.
البته این لنگر انداختن هم کلی قانون و قاعده دارد 

که باید همه شان محاسبه شود.
از تلوتلوه��ای پی درپ��ی کش��تی 

می گوید و اینکه نمی شود برای 
لحظه ای ایس��تاد: حتی 

یک لقمه خوش از گلوی ما پایی��ن نمی رود. نمی دانیم 
قاشق و چنگال را نگه داریم، یا بشقاب و محتویات آن را 

یا حتی خودمان را. موج ها دائم ما را می رقصانند.
اگر توفان به ح��دی بود که ناخدا احتمال غرق ش��دن 
کش��تی را بدهد، بالفاصله با اتاق کنت��رل برج مراقبت 
دریای��ی تم��اس می گی��رد و از گارد س��احلی کمک 

می خواهد.
دریا، نان مرا می دهد

ادامه روایت به قطع ش��دن انگش��تان یکی از ملوان ها 
می رسد که الی تسمه ژنراتور برای همیشه ماند و غرق 
شدن کش��تی ها و بیماری و بی خوابی و...، با همه اینها 
وقتی از دری��ا صحبت می کند، صدایش زنگ دوس��ت 

داشتن می گیرد.
می گوید: گاهی می شود که دو شبانه روز نمی توانیم یک 
لحظه چشم هایمان را ببندیم. گاهی تا مرز غرق شدن 
پیش می رویم. گاهی وسط سفر دریا خبر می دهند یکی 
از اقوام نزدیک فوت کرده است و دلت می خواهد همان 
جا از کشتی پیاده شوی و خودت را به مراسم برسانی، اما 
نمی ش��ود.از طرف دیگر با همه این سختی ها نمی شود 

عاشق دریا نبود.
۱۰نفر پرس��نل کش��تی آماده حرکت ش��ده اند. همه 
چیزها را یک بار دیگر چک می کنند. با ناخدا به عرشه 
کشتی می رویم، جایی که تا دوردست ها فقط دریاست. 
می گوید: دریا نان مرا می دهد. از ۱۵ سالی حرف می زند 
که تا چشم کار می کرده، فقط آبی دریا را دیده و هر روز 
دلباخته تر شده است. از حقوق های اندک و خطرهای 
بسیار می گوید و باز صحبت به دریا می رسد و 
به همراهی همیشگی ش��ان: لحظه ای از هم 

جدا نمی شویم؛ دریا همسر من است.

فحاشی در فضای مجازی

گفت وگویی با ناخدای كشتی؛

۲۴ساعته داخل رینگ 
بوکس هستم
دریا ، همسر من است
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موسيقى تلويزيون

ــت:  ــتان اصفهان اظهار داش ــاد اس ــرى اداره كل فرهنگ و ارش ــاون هن مع
ــوت تئاتر اصفهان  ــت از هنرمندان پيشكس ــال قرار اس در برنامه هاى امس
ــود و از كمك آن ها در عرصه بازيگرى، كارگردانى، نمايش نامه  ــتفاده ش اس
ــود. وى افزود: هم اكنون نيز يك نمايش  ــته هاى تئاتر استفاده ش و ساير رش
به كارگردانى جهانبخش سلطانى هنرمند اصفهان در حال تمرين است كه 
ــوتان تئاتر اصفهانى نيز حضور دارند. حسينعلى آقائيان زاده  در آن پيشكس
با اشاره به برگزارى جشنواره ارديبهشت تئاتر اصفهان بيان كرد: در ارديبهشت 
ــوت تئاتر  ــت كه از چندين هنرمند پيشكس تئاتر اصفهان نيز قرار بر اين اس
ــبت كميته اى نيز تشكيل شده  ــود كه براى همين مناس اصفهان تجليل ش
ــت، گفت: براى  ــكل سالن مواجه اس ــت. وى با بيان اينكه اصفهان با مش اس
ــت احداث است كه تاكنون  ــاخانه هاى محلى در دس رفع اين مسئله تماش
ــاخانه ها در منطقه خانه اصفهان ايجاد شده و در ساير محله ها  يكى از تماش
ــاخانه ها افزوده مى شود. ــود به تعداد اين تماش با درخواستى كه داده مى ش
ــاخانه ها100 نفرى است كه با هدف  آقائيان زاده خاطرنشان كرد: اين تماش

افزايش فضا و سالن براى اجراى نمايش در اصفهان ايجاد مى شود.

جشنواره فرهنگي گردشگري « اينجا سرزمين است » به همت شهردارى 
محمدآباد و جرقويه در خردادماه 1395 برگزار مى شود.

ــتر  ــيه رونمايي از پوس ــهردار محمدآباد در حاش مهدى نصراصفهانى، ش
ــده، تبليغات  ــزي انجام ش ــم طبق برنامه ري ــنواره گفت: « اميدواري جش
ــود و شاهد استقبال چشمگير  در سرتاسر كشور به بهترين شكل انجام ش
ــد و ترويج  ــار فاخر، در زمينه رش ــيم و بتوانيم عالوه بر خلق آث مردم باش
ــي برداريم.  ــدار  قدم مهم ــك درآمد پاي ــه عنوان ي ــگري ب صنعت گردش
ــي ريشه هاي صنعت  ــنواره عبارت اند از: بررس محور موضوعات اين جش
ــيوه هاي نوين  ــه كار گيري ش ــمندان جهان، ب ــگري از نظر انديش گردش
تبليغاتي، معرفي آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري، معرفي آثار تاريخي و 
باستاني شهر و منطقه و استان شركت كنندگان، بررسي نقش ترويج صنعت 
گردشگري در تحقق اقتصاد مقاومتي، بررسي ريشه هاي صنعت گردشگري 
ــي راهكارهاي توسعه و ترويج  در آيات و روايات و در اديان توحيدي، بررس
ــگري، معرفي جاذبه هاي گردشگري شهر و منطقه و استان  صنعت گردش
ــت  ــج صنع ــعه و تروي ــار توس ــد و آث ــي فواي ــدگان، بررس ــركت كنن ش
ــگر  ــاخت هاي مورد نياز در جذب گردش ــگري، نقش تامين زيرس گردش
ــير توسعه صنعت  ــي چالش موجود در مس ــهر، بررس و بر زندگي مردم ش
ــعه ايرانگردي و جذب توريست و گردشگر  ــگري، راهكارهاي توس گردش
ــي و آثار  ــه هاي محل ــا و لهج ــنن گويش ه ــي آداب و س ــي، معرف خارج
ــگري  ــي، فرصت هاي گردش ــش هاي محل ــه ها و گوي ــده با لهج ثبت ش

در دوران پسابرجام.

معاون آموزش معاونت قرآن و عترت ارشاد از برگزارى طرح « نور معرفت » 
به منظور توسعه نهضت فهم قرآن خبر داد و گفت: نام نويسى در اين طرح

16 ارديبهشت ماه هم زمان با مبعث پيامبر اعظم (ص) آغاز مى شود.
حجت االسالم محمدعلى خسروى با اشاره به لزوم توجه به فضاى مجازى 
ــكالتى كه هم اكنون  ــت: يكى از مش ــعه امور قرآنى، اظهار داش براى توس
ــده، عدم توجه به مضامين و دستورات قرآن كريم  گريبانگير جامعه ما ش
در فضاى مجازى است بر همين اساس معاونت قرآن و عترت ارشاد سعى 

دارد با فعاليت هاى مختلف اين خال را برطرف سازد.
ــه  ــى از طرح هاى موسس ــور معرفت » يك ــرح « ن ــت: ط وى اظهار داش
ــهولت فهم قرآن كريم پيش بينى  نورالمجتبى(ع)  قم است كه با هدف س
شده است. خسروى از حمايت ارشاد از موسسه نورالمجتبى (ع) خبر داد  
و افزود: حمايت از طرح « نور معرفت » گامى به سوى تحقق مطالبه مقام 
معظم رهبرى مبنى بر لزوم توجه به فضاى مجازى است، اين طرح به عنوان 
ــه نورالمجتبى (ع) شامل 5 دوره با  دوره مقدماتى آموزش مجازى موسس
15 عنوان درسى به ارزش30 واحد آكادميك در حال تدوين و توليد است.

وى درباره دوره  هاى آموزشى طرح نور معرفت، خاطر نشان كرد: اين طرح در 
دوره هاى عقايد قرآنى ( توحيد، معاد، نبوت و امامت )، اخالق قرآنى، تاريخ 
و سيره معصومين (ع)، انس با قرآن و احكام برگزار مى شود. حجت االسالم 
ــركت در اين دوره ها، گفت: ثبت نام در  ــرايط ش ــاره به ش خسروى با اش
دروس بدون محدوديت سن و ميزان تحصيالت انجام مى پذيرد و محدود 
به زمان خاصى نيست. كاربران مى توانند در هر زمان پس از ايجاد حساب 
ــد؛ البته هزينه هر درس كاربرى، اقدام به ثبت نام در درس مورد نظر كنن

 25 هزار تومان است.

ــى، گفت:  ــت اقتصاد مقاومت ــاره به اهمي ــرآن با اش ــظ بين المللى ق حاف
ــيدن مردم به  ــالم تمامى تالش خود را براى به انحراف كش ــمنان اس دش
ويژه جوانان به كار بسته اند، اما خوشبختانه با تدابير مقام معظم رهبرى و 

استقامت مردم كشورمان، توطئه هاى آن ها خنثى شده است.
ــازى شود،  بهزاد هژبرى افزود:  براى تحقق اقتصاد مقاومتى بايد فرهنگس
ــگام با مطالبات مقام معظم رهبرى  از اين رو جامعه قرآنى براى اينكه هم
حركت كنند بايد آيات مرتبط با اقتصاد مقاومتى را در جلسات بخوانند و 

عالوه بر ترجمه به تفسير اجمالى آن نيز بپردازند.
وى با اشاره به اينكه بسيارى از مردم هنوز آگاهى دقيقى از دستورات قرآن 
ندارند، افزود: ترجمه قرآن تا حدودى مورد غفلت قرار گرفته است و افراد 
تنها به شنيدن صوت كالم الهى بسنده مى كنند در حالى كه تالوت و حتى 
حفظ مقدمه اى براى تدبر در آيات قرآن است بنابراين بايد مضامين قرآن را 

تبيين كنيم تا مردم از آن بهره بگيرند.

ــت مجريان ممنوع الكار  على اصغر پورمحمدى معاون سيما درباره بازگش
ــاير مجريانى كه  ــتيم كه آزاده نامدارى و س تلويزيون گفت: در تالش هس
ــى از مسائل خارج  ــتند و اين مشكالت  ناش ــكالتى داش در تلويزيون مش
ــن افراد در حال  ــون باز گردند. با همه اي ــت، به تلويزي از تلويزيون بوده اس
ــان  ــكالت ورودش ــالش مى كنيم مش ــتيم و ت ــو و مذاكره هس گفت و گ
حل و فصل شود و نامدارى هم از جمله افرادى است كه تالش مى كنيم تا 
ــرمايه هاى تلويزيون هستند،  بازگردد. وى با بيان اينكه مجريان يكى از س
افزود: در تالش هستيم مجريانى كه پيش از اين براى اجرا مشكل داشتند، 

به سيما باز گردند؛ چراكه بايد سرمايه هاى خود را حفظ كنيم.
ــح داد:  ــرافراز، توضي ــا س ــود اختالف ب ــاره وج ــدى درب پورمحم
ما هيچ اختالفى با هم نداريم. من و محمد سرافراز، رييس سازمان 
ــال70 با يكديگر دوست هستيم. او رييس  صدا و سيما از قبل از س
من است و من معاون او هستم و هر كسى   در هر سيستمى كار مى 
ــت و  بايد با آن نظام، هماهنگ باشد.  كند جزوى از آن سيستم اس
ــتم وجود داشته باشد بايد در روش  اگر هم ديدگاه مخالفى با سيس
ــود و در نهايت اجزاى يك سيستم بايد با كل آن  و كار هماهنگ ش

هماهنگ باشد. 
معاون سيما درخصوص سريال ها و برنامه هاى ماه مبارك رمضان
ــم براى  ــريال داري ــان دو س ــاه مبارك رمض ــا در م ــالم كرد: م اع
شبكه هاى يك و دو كه هنوز نام آنها مشخص نيست. اين دو سريال 

از ميان سريال هاى موجود انتخاب مى شود. 
ــاره كپى بردارى  ــرى درب ــخ به خبرنگار ديگ ــيما در پاس معاون س
ــيما توضيح داد: برنامه هايى مثل «خندوانه»  برنامه هاى صدا و س
ــش و توليد  ــش از پخ ــت. ما پي ــا زياد اس ــى » در دني و « دورهم
ــده بوديم و  ــى آن را دي ــه خارج ــى » چند نمون ــه « دورهم برنام
ــود و همين كار هم انجام شد. قرار بود اين برنامه، بومى و ايرانى ش
 البته برنامه « دورهمى » اشكاالتى دارد كه در حال رفع شدن است 

و اميدواريم بهتر شود.

ــدگل گفت:  ــتان آران و بي ــه شهرس ــور خيري ــاف و ام ــس اداره اوق ريي
مراسم معنوى دعاى ندبه در آستان مقدس حضرت محمد هالل بن على (ع)
ــود و اين آيين  ــت ماه برگزار مى ش  آران و بيدگل روز جمعه10 ارديبهش

به صورت زنده و مستقيم از شبكه اول سيما پوشش داده مى شود.
ــلمين ولى ا... روان در ادامه تصريح كرد: همچنين  ــالم و المس حجت االس
ــت آيت اهللا  ــر به امام ــاوران حرم مطه ــران و مج ــح با حضور زائ نماز صب
سيد محمد موسوى، امام جمعه آران و بيدگل در صحن جنوبى حرم مطهر 

حضرت محمد هالل بن على (ع) اقامه مى شود.
ــاعت 6 الى 8 صبح  ــم روح بخش كه از س وى در ادامه افزود: در اين مراس
ــيد محمد مهدى  ــخنرانى آيت اهللا س ــى رود، زائران از س ــه روى آنتن م ب

مير باقرى و مداحى سيد مهدى ميرداماد بهرمند خواهند شد.

ــتر، جديدترين كنسرت خود را  آهنگساز و رهبر پيشكسوت اركس
برگزار خواهد كرد.

ــت ماه در فرهنگسراى نياوران  شهرداد روحانى 15 و 16 ارديبهش
ــوى او را همراهى  ــاز ضربى نيز پيان ــد نواخت و چند س پيانو خواه
خواهند كرد. اين اجرا ساعت 21 برگزار خواهد شد و بهاى بليت هاى 

آن70 و80 هزار تومان اعالم شده است.
ــرت بهارى را برگزار مى كند كه  شهرداد روحانى در حالى اين كنس
ــته نيز يك دوئت پيانو را با همراهى يلدا صمدى  دى ماه سال گذش
ــب  ــتقبال مخاطبان چند ش ــرد. آن اجرا به دليل اس روى صحنه ب

تمديد شد.

ــجريان و برادران پورناظرى كه  ــرت « چرا رفتى » همايون ش كنس
قرار بود يك شنبه شب در شهر هامبورگ آلمان روى صحنه برود، 

لغو شد.
ــرت  ــف كنس ــت: « با نهايت تاس ــته اس پورناظرى دراين باره نوش
ــجريان و پورناظرى ها به دليل  « چرا رفتى » هامبورگ همايون ش
فراهم نشدن امكانات فنى از سوى برنامه گذار آقاى مجيد فكرى و 
ــان به تعهدات اوليه شان در حدى كه  همچنين متعهد نبودن ايش
ــت تاثير قرار  ــا نازل ترين حد تح ــرا، كيفيت برنامه ت در صورت اج
ــليقه شنيدارى  مى گرفت براى احترام به عالقه مندان محترم و س

ايشان كنسل شد. »
همايون شجريان نيز در پيامى ويدئويى ضمن ابراز تاسف از لغو اين 
اجرا، شايعه كنسل شدن كنسرت هامبورگ به دليل بيمارى اش را، 

رد كرده است.
ــلدورف روى صحنه رفته  ــهر دوس ــى » در ش ــرت « چرا رفت كنس
ــدن نيز اجرا  ــرگ و لن ــتكهلم، گوتنب ــهرهاى اس و در ادامه در ش

خواهد شد.

ــل جوان10ارديبهشت در مجتمع  مازيار فالحى، خواننده پاپ نس
فرهنگى، تفريحى گلدشت نجف آباد به اجراى كنسرت مى پردازد.

ــم جعفرى »  ــاه 1376 به دعوت « قاس ــفند م مازيار فالحى در اس
آهنگ  ها و ترانه  هاى فيلم « مجنون ليلى » را نوشت كه آغاز فعاليت 

خوانندگى رسمى  وى در عرصه سينما و موسيقى شد.
ــينمايى پروانگى آخرين كار اوست، آلبوم  ــيقى متن فيلم س موس
ــار ــيقى وى آماده انتش ــمى  موس ــى » اولين آلبوم رس « قلب يخ

 است.

احداث تماشاخانه هاى محلى
 در اصفهان

برگزارى جشنواره فرهنگي 
گردشگري «  اينجا سرزمين است »

آموزش معارف و احكام قرآن 
در طرح « نور معرفت »

لزوم آشنايى مردم با مضامين 
كالم  وحى

بازگشت مجريان ممنوع التصوير 
به تلويزيون

قرائت دعاى ندبه از آران و بيدگل 
به روى آنتن شبكه يك مى رود

طنين پيانوى شهرداد روحانى 
در نياوران

كنسرت شجريان و پورناظرى ها 
در هامبورگ لغو شد

كنسرت مازيار فالحى 
در گلدشت نجف آباد

رمان داريوش مهرجويى زير چاپ رفت

ــت كه در تمام  اصفهان همان نصف جهان ماركوپولو اس
ادوار تاريخ همچون نگينى درخشان بر تارك ايران زمين 

خودنمايى كرده است.
اصفهان همان كهن شهر افسانه اى كه همواره در واقعيت 
ــهر آب و آئينه كه با گنبدهاى فيروزه اى،  حضور دارد، ش

اين شهر را در زمره زيباترين شهر خدا قرار داده است.
ــاى بازمانده از  ــى كه بناه ــان را در گنج هاى گران اصفه
ــت در مى يابيم و  ــده اس ــان آن برجاى مان كهن هنگام
ــردر و مناره و گنبدهاى  بر گوشه گوشه طاق و ايوان و س
ــر ديوار  ــر نقش ب ــم و از ه ــه كني ــروزه اى آن انديش في
ــوزه اى بياموزيم و  ــى و بر گچ برى آن آم بر آجر و بر كاش
ــه و پندارى بوده كه  از ديرهنگامان كه هر نقش را انديش
ريشه در باورهاى گذشتگان اين سرزمين داشته و امروز 
بر ماست كه بر ريزبينى و نكته سنجى آنان درود فرستيم 
و سربلندى مردم ماست بهتر بشناسيم و بهتر بشناسانيم.
ــته اصفهان از ديرهنگام  ــمه هاى فرهنگ پيوس سرچش
ــى مى پيوندند  ــا و نمادهاي ــتان ها، هنره ــا، داس باوره
ــت پيدا  ــى و جه ــاب آرزويى ميهن ــدام بازت ــر ك كه ه
ــراث فرهنگى و  ــخ و مي ــت و نگاه ويژه به تاري كرده اس
ــن  ــاى روزگاران را در دل روش هنر فراگيرى آموخته ه
ــاى راهى به سوى آينده  مى كند تا اين دانسته ها راهگش

باشد.
اما نام شيخ بهايى با اصفهان به دليل خدمات ارزنده اى كه 
ــته، عجيب گره خورده است  اين شخص به اصفهان داش
ــهر كه مى نگرى درآمدى از  به طورى كه به هر گوشه ش
هنر، حكمت و درايت اين شيخ حكيم به چشم مى خورد.

ــرزمين فيروزه اى چنان دامن زيبايى  هنر وتاريخ  اين س
ــانى را مجذوب خود  ــترانيده كه قلب هر انس خود را گس
ــن دامن  ــيم كه اي ــته باش ــد و بايد به خاطر داش مى كن
فيروزه اى فقط گوشه اى از تمام داشته هاى اصفهان است 
و اين كهن ديار سال هايى همتاى تاريخ گذشته برخود را 

مى طلبد كه بر آن تدبر و تفكر شود.
اصفهان شهر 4 باغ معنوى در جهان

ــروزه اى  ــهر في ــاره اين كهن ش ــان درب ــتاندار اصفه اس
مى گويد: اصفهان شهر علم و هنر، شهر آب و آئينه، شهر 
ــى هاى نيلگون، منارهاى مهر آيين، مهد عارفان و  كاش
شاعران و هنرمندان بى شمار، چهل چراغ درخشان هنر 
ــهر شهيدان و سرداران در زير گنبد نيلگون آسمان و ش

 رشيد اسالم است.
ــهر علمايى چون  ــول زرگرپور بيان كرد: اصفهان ش رس
ــى،  حاج آقارحيم ارباب  ميرداماد، مالصدرا، عالمه مجلس
ــت، به واقع اصفهان با ابنيه زيباى خود شهر معماران  اس
ــيخ بهايى و  ــه پل ش ــحر انگيز بناهايى چون سى وس س
ــون  ــانى چ ــدان و ثلث نويس ــان و هنرمن ــهر خطاط ش
ــاعران نامدارى چون صائب،  ــهر ش ــى، ش عليرضا عباس
ــهر سردارانى چون ربانى ها،  جمال و كمال اصفهانى و ش

خرازى هاو كاظمى ها است.
ــت،  ــهر چهارباغ معنوى اس ــرد: اصفهان ش وى بيان ك

باغ نخست دين دارى است زيرا اصفهان مركز دين دارى 
و بيدارى و خودجوشى در مكاتب مختلف است، باغ دوم، 
ــجد جامع عباسى،  ــت كه مس هنرورى و هنرپرورى اس
ــوم،  ــت و باغ س ميدان امام (ره) را در خود جاى داده اس
ايثارگرى است كه از ايمان، جهاد و شهادت سرشار است 
و باغ چهارم، فن آورى است كه جوانان اصفهان با داشتن 
ــمند در حوزه  ــا بهره مندى از تعاليم ارزش 3 باغ ديگر و ب
ــته اى  ــرژى هس ن ــى و ا ــاورى، تحقيقات ــم و فن عل

به پيشرفت هاى چشم گيرى دست پيدا كردند.
ــط تمامى  ــى اصفهان توس ــهر روياي ــخن گفتن از ش س
ــده، اصفهان  ــته و گفته ش ــندگان بارها نوش ادبا و نويس
شهرى است كه در آن اهل علم وادب به وجد و هر كدام 
ــروده هاى زيبايى  ــهر زيبا س ــهم خود براى اين ش به س
ــهر ــن خود را براى اين ش ــرده  و به نوعى دي را زمزمه ك

 ادا كرده اند.
اصفهان، مدرسه هنر و فلسفه

هوشنگ حريرچيان، هنرمند پيشكسوت اصفهانى درباره 
ــان پايتخت  ــنيم مى گويد: اصفه ــهر به تس اين كهن ش
هنر و تمدن ايران است و اين شهر همه چيزهايى كه يك 
شهر بايد داشته باشد را در خود دارد، پاريس، برج ايفل را 
دارد، اما نمى شود آن را تكان داد، اما اصفهان منارجنبان 
ــرفته اى طراحى شده و  دارد كه به شكل مهندسى پيش
تكان مى خورد، اصفهان آثار تاريخى بسيار ارزشمندى را 

دارد كه هيچ كجاى دنيا نظير آن ها پيدا نمى شود.
ــت،  ــهر موزه زنده اس وى با بيان اين كه اصفهان يك ش
افزود: مسجد شيخ  لطف ا...، ميدان نقش جهان، عالى قاپو، 
ــت و  ــام على قلى آقا كه هم تاريخى اس ــزرگ حم موزه ب
ــان، اما به عقيده من اصفهان  اصفهان را گفتند نصف جه
تمام جهان است و كلكسيونى از تمام زيبايى ها و هنرها 
ــا درآن  ــان از انواع هنره ــجد امام اصفه ــت، در مس اس
ــيون هنرهاى جهان ــده و زيباترين كلكس ــتفاده ش اس

 است.
بازيگر و هنرمند پيشكسوت اصفهان با بيان اين كه شايد 
ــان بزرگ نمايى  ــن در وصف اصفه ــى بگويند كه م برخ
ــان زندگى كرد تا  ــد و در متن اصفه مى كنم، اما بايد آم
به صحبت هاى من مهر صحت بگذارند، افزود: كشور مصر 
ــفانه  رود نيل را دارد و اصفهان زنده رود را دارد كه متاس

در حال حاضر زنده نيست. 
ــت كه گنجينه ها و ظرفيت هاى  ــهرى اس نصف جهان ش
بسيارى دارد و با اين گنجينه ها پشتوانه و هويت بى بديل 

و اصالت خاصى نهفته است.
ــان به عنوان يك  ــادن يك روز براى اصفه اگر چه نام نه
ــهر محسوب مى شود، اما نبايد  نماد و سمبل براى اين ش
فراموش كنيم كه توجه به اين شهر تنها در اين چند روز 
ــت كه همواره بايد مورد  ــد، بلكه اصفهان شهرى اس باش

توجه قرار گيرد.

رمان « به خاطر آن رسيد لعنتى » داريوش مهرجويى مجوز نشر گرفت 
و زير چاپ رفت.

ــور آن  ــال حض ــان، احتم ــن رم ــراى اي ــر ب ــوز نش ــدور مج ــا ص ب
ــگاه بين المللى كتاب تهران قوت گرفت. ــت و نهمين نمايش در بيس

ــكالت كارمندى  ــر مش ــا تاكيد ب ــيد لعنتى » ب ــر آن رس ــه خاط « ب
ــى ادارى و پيچ و خم هاى اين موضوع مى پردازد. به قضاياى بروكراس

ــر به  نگار با اعالم اين خبر همچنين  شهرام اقبال زاده سرويراستار نش

ــتگان » و دو خاطره از اين كارگردان  ــرزمين فرش گفت:  « سفر به س
ــوج كالب » در زمره  ــينما با عنوان هاى « خاطرات پاريس » و « ع س
ديگر آثارى هستند كه ما به شدت پيگير دريافت مجوز براى نشر آن ها 
هسيتم و اميدواريم با صدور مجوز آن ها بتوانيم به سرعت براى نشرشان 
وارد عمل شويم. كتاب « سفر به سرزمين فرشتگان » به ماجراى زن و 
شوهرى تحصيل كرده تعلق دارد كه هر دو در حوزه كارى خود نخبه اند، 
ــوهر كه يكى در رشته  ــت. اين زن و ش اما كار چندانى براى آنان نيس
كامپيوتر و ديگرى در رشته موسيقى فعال است در حالى كه در ابتداى 
زندگى مشترك شان گرفتار مشكالت مالى هستند برنده نوعى التارى 
ــانس، به ماجراهاى چگونگى  ــنده با اتكا به همين ش مى شوند و نويس

برخورد با مهاجران در كشورهاى اروپايى مى پردازد.
ــوان « خاطرات پاريس »  ــر ديگر هم بايد گفت اگرچه عن درباره دو اث
براى آنان كه با فعاليت هاى اين كارگردان سينما آشنا هستند ، مفهوم 
ــت در زمنيه دورانى كه مهرجويى  ــت اما « عوج كالب » اثرى اس اس
در سفر براى يك پروژه سينمايى راهى اروپا مى شود و به سبب اين كه 
برخى داروهاى گياهى را با خود همراه داشته به او مظنون مى شوند و 

بازداشتش مى كنند و... .
داريوش مهرجويى كه كارگردانى فيلم هاى زيادى را در كارنامه خود 

دارد پيش تر نيز كتاب هايى را منتشر كرده است.

ــزوم برگزارى  ــى رزاق كريمى درباره ل مرتض
جشنواره فيلم مدافعان حرم در شرايط كنونى 
ــرم و حريم در حال  گفت: موضوع دفاع از ح
حاضر نه صرفا يك موضوع ملى يا منطقه اى 
بلكه دغدغه اى جهانى است و به جهان اسالم 

ربط پيدا مى كند.
ــتاد  ــاز و اس مرتضى رزاق كريمى مستندس
ــا و كاركردهاى  ــگاه درباره خروجى ه دانش
ــوزه فرهنگ  ــنواره هاى موضوعى در ح جش
ــنواره هاى موضوعى حتما  و هنر افزود: جش

مى توانند بسيار تاثيرگذار باشند.
به شرط آن كه موضوع خاصى كه براى خود 
ــان دهند و  ــه ويژه اى نش برگزيده اند، توج
ــت اندركاران  از اين طريق بتوانند توجه دس

همان حوزه را جلب كنند.
ــازان براى  وى بر لزوم جلب توجه مستندس
ــان حرم  ــادت هاى مدافع ــت و ضبط رش ثب
ــرم گفت:  ــان ح ــم مدافع ــنواره فيل در جش
ــيوه مناسب و  هر گونه و ژانرى در سينما ش
خاص خود را در مراحل روايت، اجرا و توليد 

دارد. 
ــازان را  ــات مستندس ــوان اين تجربي اگر بت
ــنواره فيلم مدافعان  در حوزه موضوعى جش
حرم مورد استفاده قرار داد و توجه اين گروه 
از هنرمندان را به اهميت موضوع جلب كرد 

اتفاق درخورى را شاهد بوده ايم.
ــه  ــن ك ــه اي ــخ ب ــى در پاس رزاق كريم
ــنواره هاى موضوعى بايد كدام گروه از  جش
مخاطبان عام يا خاص را هدف پيام هاى خود 
قرار دهند، بيان كرد: جشنواره ها مى توانند 
هم مخاطبان عام و هم مخاطبان خاص پيدا 

كنند. 
ــت مخاطبان خاص  ــن بهتر اس اما به نظر م
ــا  ــنواره ه ــدف جش ــان ه ــدا مخاطب در ابت

قرار بگيرند. 
ــا ظرفيت  ــنواره ه ــت جش ــرا ممكن اس زي
ــتقيم  ــا مخاطبان عام را به طور مس ارتباط ب

نداشته باشند.
ــا  ــته و ب ــطحى شايس ــر در س ــن اگ  بنابراي
ــاب اخبار و  ــوند، بازت كيفيتى باال برگزار ش

رويدادهاى شان از طريق جامعه هنرى كشور 
ــان عام هم  ــتقيم بر مخاطب به طور غيرمس

تاثيرگذار خواهد بود.
ــتند و نماهنگ  ــاب بخش هاى مس وى انتخ
ــرم  ــان ح ــم مدافع ــنواره فيل ــراى جش را ب
قالب هاى مناسبى ارزيابى كرده و ادامه داد: 
بسيار خوب است كه جشنواره فيلم مدافعان 
ــت حرم به موضوع زمان خود توجه كرده اس

ــنواره  ــاط قوت اين جش ــد از نق و اين را باي
دانست. 

اگر هنر همراه با زمانه خود باشد، در واقع يكى 
از ارزش هاى مهم اين حوزه را مورد توجه قرار 

داده است. 
ــم  حري و  ــرم  ح از  ــاع  دف ــوع  موض
ــوع ملى ــه صرفا يك موض ــال حاضر ن در ح

ــى و  ــرى جهان ــه ام ــه اى ك ــا منطق ي
فرامنطقه اى است و به جهان اسالم ربط پيدا 
ــت اگر همزمان  ــيار خوب اس مى كند و بس
با اين واقعه اتفاق فرهنگى و هنرى مرتبطى 

را هم رقم بزنيم.

دفاع از حرم و حريم دغدغه كنونى جهان اسالم  است 

رد پـاى هنـر و تـاريخ
در سرزمين فيـروزه اى
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اخبار كوتاه اخبار

مديرعامل آتش نشانى شهرستان شهركرد گفت: خاك بردارى زمينى 
ــكونى ــهركرد موجب تخريب منزل مس ــتقالل ش واقع در خيابان اس

 شد.
ــبب تخريب ساختمانى در خيابان  گودبردارى غيراصولى به ناگهان س

استقالل شهركرد شد.
ــات  ــه تلف ــن حادث ــبختانه اي ــه و خوش ــه تخلي ــاختمان بالفاصل س
ــدم رعايت  ــى و ع ــارت نظام مهندس ــت.عدم نظ ــته اس جانى نداش
ــب عنوان  ــل اين تخري ــك از دالي ــوى صاحب مل ــكات ايمنى از س ن

شده است.
ــهركرد گفت: مالك ساختمان خيابان  معاون شهرسازى شهردارى ش
ــروع به خاكبردارى كرده  استقالل طى مراحل قانونى و اخذ مجوز ش
ــده ــان و نگهدارنده اجرا نش ــازه نگهب ــل از آغاز خاكبردارى س اما قب

 است.
بهادر عبدالغنى افزود: واحد اجراييات شهردارى شهركرد چندين بار به 
اين ساختمان مراجعه و تذكرات الزم را داده اند اما ناظر نظام مهندسى 

در محل حضور نداشته است.
وى بيان كرد: صاحب ملك نيز بدون مالحظات ايمنى حتى كناره هاى 
ديوار را نيز برداشته كه سبب سستى در خاك ساختمان ضلع غربى و 

تخريب آن شده است.
معاون شهرسازى شهردارى شهركرد خاطرنشان كرد: نظارت جدى تر 

نظام مهندسى سبب جلوگيرى از اين اتفاقات مى شود.
ــته اما  ــى نداش ــارت جان ــه خس ــن حادث ــرد: اي ــى بيان ك عبدالغن
ــف وارد كرده ــرد متخل ــنگين مالى به صاحب ملك و ف ــارت س خس

 است.
ــس 110، واحد ــانى، پلي ــاى آتش نش ــزود: نيروه ــور اف مجيد عليپ
ــهركرد و اداره برق نيز در محل حادثه حاظر ــهردارى ش اجراييات ش
ــته ــى نداش ــدوم جان ــه مص ــن حادث ــبختانه اي ــه خوش ــدند ك  ش

 است.

ــن المللى گندمان  ــداوا در تاالب بي ــكارى پس از م 2 قطعه پرنده ش
چهارمحال و بختيارى رها شدند.

ــارى گفت: اين  ــت چهارمحال و بختي  مديركل حفاظت محيط زيس
پرندگان شامل بوف كوچك و دليجه است.

ــت اين پرندگان را در  ــتداران محيط زيس شهرام احمدى افزود: دوس
ــه گندمان پيدا  ــاورزى بخش بلداجى و منطق اطراف زمين هاى كش
كردند كه از ناحيه بال زخمى بودند.به گفته وى اين پرندگان در زمره

 گونه هاى حفاظت شده هستند.

مدير امور عشايرى چهارمحال و بختيارى گفت: حدود 25 درصد از 
ــط عشاير  نيازهاى انواع توليدات دامى چهارمحال و بختيارى، توس

اين استان تامين مى شود. 
ــتان، اظهار كرد:  ــوراى عشايرى اس يحيى حسين پور در جلسه ش
چهارمحال و بختيارى در رتبه نخست تراكم عشاير در واحد سطح 

كشور است.
ــزار و 657 خانوار  ــاير در 14 ه ــزود: 126 هزار و 39 نفر عش وى اف
عشايرى، حدود 25 درصد از نيازهاى انواع توليدات دامى استان را 

برطرف مى كنند.
ــايى و مرمت  ــايرى، بازگش ــاى عش ــداث جاده ه ــين پور اح حس
ــق  ــايرى از طري ــرب عش ــن آب ش ــايرى، تامي ــاى عش ايل راه ه
ــانى از طريق كپسول هاى گاز مايع، احداث  آب رسانى سيار، گازرس
ــخور هاى دامى و  ــمه و آبش ــازى چش ــاورزى، بهس پمپاژ آب كش
ــى عمومى  ــزارى دوره هاى آموزش ــع ذخيره آب و برگ احداث منب
ــتان گزارش  ــايرى اس ــوان عملكرد امور عش ــه عن و تخصصى را ب

كرد.
ــام پروژه هاى عمرانى،  ــايرى تامين اعتبار جهت انج مدير امور عش
تامين يارانه، تمديد وام هاى عشايرى، جبران خسارت بارندگى هاى 
ــاير عنوان  ــه مطالبات عش ــى را از جمل ــوادث و تب برفك اخير، ح

كرد.
وى واليت مدارى، قناعت، سخت كوشى، اشتغال به توليد و مشاركت 
ــتى با طبيعت، استفاده از منابع  همه اعضاى خانوار، دانش همزيس
ــاك را از جمله  ــالم و پ ــد محصول س ــد پذير و تولي طبيعى تجدي

توانمندى هاى عشاير استان دانست.
ــاير، تصريح كرد: يكى از  حسين پور با اشاره به مشكالت فراوان عش
ــتان، تهيه علوفه با قيمت مناسب براى  مشكالت اساسى عشاير اس

دام هاست.

ــابقات قهرمانى جوانان  ــتان، جهت حضور در مس بسكتباليست اس
آسيا، به اردوى تيم ملى دعوت شد.

ــت جوان استان چهارمحال و بختيارى،   شايان پوركاوه بسكتباليس
ــكتبال جوانان كشور  ــكار ديگر، به تيم ملى بس همراه با 21 ورزش

دعوت شد. 
ــده به مدت يك هفته، اردوى خود را در محل سالن  افراد دعوت ش
ــى آزادى تهران جهت حضور در مسابقات  بسكتبال مجموعه ورزش

قهرمانى جوانان آسيا پيگيرى مى كنند.

گودبردارى غيراصولى سبب تخريب 
ساختمانى در شهركرد شد

آزادى 2 قطعه پرنده حفاظتى 
در تاالب گندمان

مدير امور عشايرى استان:

تامين 25 درصد نياز توليدات دامى 
توسط عشاير

دعوت ورزشكار استان
 به اردوى تيم ملى بسكتبال

استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه كوچ 
زودرس عشاير سبب تخريب منابع طبيعى مى شود، 
گفت: بارها بر جلوگيرى كوچ زودرس عشاير  تاكيد 
كرده ام، اما كار خاصى در اين زمينه توسط مسئوالن 

صورت نگرفته است.
ــليمانى در شوراى  ــم س ــنيم ، قاس به گزارش تس
ــياه چادر يك  ــتان اظهار داشت: هر س عشايرى اس
ــن هزينه ها  ــا كمتري ــت كه ب ــدى اس كارگاه تولي
ــت آورد و اگر  ــد خوبى به دس مى توان در آن درآم

ــتى در اين زمينه انجام گيرد براى  جهت دهى درس
رشد و افزايش درآمد عشاير و استان بسيار مطلوب 

است.
ــاير  ــه بايد براى افزايش درآمد عش وى با بيان اينك
ــبى ارايه شود، افزود: يكى استان راهكارهاى مناس

ــه به صنايع  ــاير توج  از راه هاى افزايش درآمد عش
ــتفاده از اراضى شيب دار براى كشاورزى  دستى، اس
ــت كه مسئوالن مرتبط  و كشت گياهان دارويى اس

بايد اين مسايل را مورد توجه قرار دهند. 

ــان اينكه ــارى با بي ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــاير ــان دارويى بين عش ــت گياه ــراى كش  بايد ب

ــرد:  ــح ك ــود، تصري ــازى ش ــتان فرهنگ س  اس
ــت گياهان  ــه كش ــاير ب ــب عش ــر ترغي ــالوه ب ع
ــتفاده از آن ها نيز  ــروش و اس ــد براى ف دارويى باي
ــت  ــود چرا كه كش ــيده ش ــب انديش تدابير مناس
ــد براى  ــب درآم ــالوه بر كس ــى ع ــان داروي گياه
ــز  ــع ني ــا و مرات ــاى جنگل ه ــبب احي ــاير س عش

مى شود.
سليمانى با اشاره به اينكه كوچ زودرس عشاير سبب 
ــه داد: كوچ  ــود، ادام ــب منابع طبيعى مى ش تخري
زودرس براى عشاير به دليل رخ دادن اتفاقاتى مانند 
ــيل و بارش برف همان گونه كه امسال در استان  س

شاهد آن بوديم خطرآفرين است.
ــاره به  ــا اش ــارى ب ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــاير، بيان ــراى عش ــده ب ــه چراهاى صادر ش پروان
 كرد: صدور پروانه چرا در مناطق حفاظت شده مانند

ــن  ــد اي ــكال دارد و باي ــاد» اش ــگ صي «تن
ــد. ــر باش ــان ام ــه متولي ــورد توج ــئله م مس

ــاماندهى آموزش عشاير شد  سليمانى خواستار س
ــاماندهى آموزش عشاير  و تصريح كرد: بايد براى س
ــخص  ــتگاهى مش ــرح وظايف هر دس جايگاه و ش

شود.

دستـور استـانـدار  بـراى جلـوگيرى
 از كـوچ  زودرس عشـاير

نقش استان در تاريخ انقالب اسالمى
 در دست تدوين است

بيش از 986 هزار ليتر
 نفت گاز در  استان 

صرفه جويي شد

مدير كل آموزش وپرورش استان :

رقابت 400 دانش آموز دختر 
در مسابقات تئاتر زنده وعروسكى

كشف بيش از 83 تن كاالى قاچاق 
در شهرستان بروجن

ــركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال  مديرعامل ش
و بختياري گفت: در سال گذشته 986 هزار و 250 ليتر نفت گاز 

(گازوئيل) در اين استان صرفه جويي شد.
ــت: اين ميزان صرفه جويي، با برقي  مجتبي سرداري، اظهار داش
ــتان هاي شهركرد،  ــاورزي در شهرس ــدن 47 حلقه چاه كش ش

فارسان، بروجن، اردل، سامان، كيار، لردگان و بن انجام شد.
ــال جاري  وي افزود: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته، در س
ــداد چاه  ــه همين تع نيز ب
ــتان اس در  ــاورزي  كش

ــود تا  ــاني مي ش  برق رس
ــي در  ــه صرفه جوي زمين

مصرف نفت گاز شود.
ــاه هاي  ــردن چ ــي ك  برق
كشاورزي با هدف كاهش 
ــاي  ــوخت ه ــرف س مص
ــت هاي  ــيلي از اولوي فس
ــرآورده  ــركت پخش ف ش

هاي نفتي است.

ــتان در بخش تئاتر زنده وعروسكى مسابقات  400 دانش آموز دختر اس
ــتانى به رقابت پرداختند.  مدير كل آموزش  فرهنگى وهنرى ،مرحله اس
وپرورش استان چهار محال وبختيارى گفت: دانش آموزان دختر استان 
ــى چهار مين دوره مسابقات  ــكى وتئاتر زنده س در بخش نمايش عروس
ــركت نمودند . بهروز اميدى با اعالم  فرهنگى وهنرى ، مرحله استانى ش
اين خبر گفت: 200 دانش آموز دختر دوره اول ودوم متوسطه استان  در 
قالب 10 گروه در  بخش نمايش عروسكى سى وچهارمين دوره مسابقات 
فرهنگى وهنرى   مرحله استانى شركت كردند . وى افزود: در بخش تئاتر 
ــابقات  نيز 200 دانش آموز دختردوره اول ودوم متوسطه   زنده اين مس
استان در قالب 12 گروه 12 تا 20 نفره با هم  به رقابت پرداختند.اميدى با 
بيان اين كه گروه هاى  برتر دانش آموزان دوره دوم متوسطه اين مسابقات 

ــورى راه مى يابند،  به مرحله كش
ــر دانش  ــروه هاى برت افزود :ازگ
ــطه  آموزان دوره اول ودوم متوس
ــر ــتان تقدي ــطح اس ــز در س ني

ــت مرحله  ــود. گفتنى اس  مى ش
ــابقات مرداد ماه  كشورى اين مس

95 برگزار مى شود.

ــط  ــف و ضب ــن از كش ــتان بروج ــى شهرس ــى انتظام فرمانده
ــر ــن خب ــتان بروج ــاق در شهرس ــن كاالى قاچ ــش از 83 ت بي

 داد .
ــكرى در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: ماموران  سرهنگ غالمعلى ش
ــى فرماندهى انتظامى   ــاق كاال و ارز  پليس آگاه ــارزه با قاچ اداره مب
ــديد اقدامات كنترلى،  ــتاى اجراى طرح ها، تش ــتان در راس شهرس
ــتر ارتكاب  ــاختن بس مبارزه با  ورود و خروج كاالى قاچاق و ناامن س
جرم در حين كنترل خودروهاى عبورى در محور مواصالتى بروجن 
- لردگان  سه دستگاه تريلر ، دو دستگاه كاميونت ، سه دستگاه وانت

ــاق را توقيف  ــل كاالى قاچ ــوارى حام ــان و چندين خودرو س  نيس
كردند.

ــد اين  ــخص ش ــى از محموله هاى توقيفى مش ــزود: در بازرس وى اف
خودروها حامل حدودا 44 تن مغز بادام ، 22 تن برنج، 14 تن آرد، سه 
ــوده اند و در اين  ــاك و لوازم لوكس قاچاق ب تن چوب و مقدارى پوش
راستا 15 راننده متخلف دستگير و براى سير مراحل قانونى با پرونده 

متشكله راهى مراجع قضايى شدند.
به گزارش ايسنا، محورهاى مواصالتى استان چهارمحال و بختيارى 
به دليل اتصال استان هاى جنوبى به مركز و غرب كشور از محورهاى 
ترانزيتى مهم كشور است و بعضا از سوى قاچاقچيان كاال براى انتقال 

محموله هاى قاچاق مورد سوء استفاده قرار مى گيرد.

ــن كتابى با موضوع  رييس حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى از تدوي
ــالمى خبرداد و گفت: اين طرح در  نقش اين استان در تاريخ انقالب اس

مرحله مصاحبه، جمع آورى و تدوين اسناد و اطالعات قرار دارد.
ــتادان دانشگاه هاى  حجت اهللا شيروانى، افزود: تيمى از مدرسان و اس
ــته تدوين نقش چهارمحال وبختيارى در تاريخ  ــال گذش ــتان از س اس
ــا اين اثر  ــاس پيش بينى ه ــرده اند و بر اس ــالمى را آغاز ك انقالب اس
ــود.وى ادامه داد: حاصل تالش  تحقيقاتى تا پايان امسال كامل مى ش
اين تيم تخصصى در قالب يك كتاب گردآورى مى شود كه بسيارى از

 بخش هاى اين كتاب مصور بوده و از اسناد شفاهى و مكتوب در تدوين 
ــيروانى، ثبت و تبيين نقش مردم استان در  ــود. ش ــتفاده مى ش آن اس
ــال هاى پس از آن را مهم ترين هدف از  ــالمى و س پيروزى انقالب اس
ــتان همراه و همگام با مردم  تدوين اين كتاب دانست و گفت: مردم اس
ــور نقش بى بديل و موثرى در تحوالت سياسى  ــتان هاى كش ساير اس
ــده اين نقش به  ــته اند و در اين كتاب تالش ش و اجتماعى كشور داش
خوبى بررسى و معرفى شود.رييس حوزه هنرى چهارمحال و بختيارى 
ــوى حوزه  ــراى اين طرح از س ــار الزم براى اج ــان كرد: اعتب خاطرنش
هنرى استان تامين شده است.چهارمحال و بختيارى به عنوان يكى از

 خاستگاه هاى انقالب مشروطيت،  در پيروزى انقالب اسالمى و دوران 
دفاع مقدس نيز نقش چشمگيرى داشته و دو هزار و 400 شهيد تقديم 

انقالب اسالمى كرده است.

وجود صدها تن نخاله در ورودى چهارمحال و بختيارى؛

استقبال از مسافران و گردشگران با نخاله هاى ساختمانى
ــاختمانى در ورودى چهارمحال وبختيارى  ــدن صدها تن نخاله س انباشته ش
درسايه بى توجهى شهردارى فرخ شهر موجب ايجاد چهره نامطلوب در مسير 

ورود مسافران و گردشگران اين استان در اولين گام شده است. 
ــتان چهارمحال و بختيارى وارد  ــتان اصفهان به اس ــمت اس هنگامى كه از س
مى شويم ابتدا به تونل مى رسيم كه اين تونل ورود به استان و رشته كوه زاگرس 
را نشان مى دهد و بعد از طى مسافتى بعد از تونل به پليس راه شهركرد - اصفهان 
ــمت بروجن كه اين جاده نيز مهم ترين جاده  مى رسيم، جاده ديگرى نيز از س

ارتباطى استان هاى خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد به شهركرد است .
همه مسافرانى كه از مسير استان اصفهان، خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد 
ــهركرد را دارند بايد به محل پليس راه  ــوند و قصد سفر به ش وارد استان مى ش
ــير اصلى كه از كنار فرخ شهر عبور  ــهركرد - اصفهان برسند و سپس از مس ش
ــهرهاى بزرگ چهارمحال و بختيارى  مى كند تردد كنند. فرخ شهر يكى از ش
است  كه در كنار جاده اصلى ورودى قرار گرفته و وجود نخاله هاى بسيار در اين 
ــده، ورودى استان را نيز تحت تأثير  مسير، به جز اينكه باعث رنج خود شهر ش

قرار داده و چهره زشتى در منطقه ايجادشده است.
ــهر روزانه صدها تن نخاله و پسماند  ــهردارى فرخ ش ــايه بى توجهى ش در س

ساختمانى در اين منطقه ريخته مى شود و در حال حاضر صدها تپه كوچك و 
بزرگ از نخاله هاى ساختمانى در اين منطقه ايجادشده كه وضعيت نامطلوبى 

كرده است.
از طرفى اين منطقه در كنار پارك ملى تنگ صياد است و بسيارى از حيوانات 
ــب ها وارد اين منطقه مى شوند كه وجود نخاله هاى  از جمله روباه، گرگ و... ش
ــماندها در اين منطقه خطرى بزرگ براى اين حيوانات به  ــاختمانى و پس س

شمار مى رود.
يكى از شهروندان فرخ شهر اظهار داشت: بسيارى، نخاله هاى ساختمانى خود را 
در كنار جاده ورودى شهر فرخشهر كه مهم ترين جاده ورودى استان نيز است 

ريخته اند و چهره نامطلوبى در منطقه ايجاد كرده اند.
ــراميك هاى شكسته شده،  وى افزود: اين نخاله ها كه شامل آجر، سيمان، س
ــتند، زمين هاى سرسبز ورودى  سرويس هاى بهداشتى شكسته شده و ... هس
شهر را پوشانده اند و گردشگران در اولين قدم ورود به استان و شهر فرخ شهر 
بجاى اينكه از زيبايى ها فصل بهار اين استان لذت ببرند با چهره نامطلوبى روبرو 
ــهر بايد در راستاى زيباسازى اين  مى شوند. وى تأكيد كرد: شهردارى فرخ ش
ــاختمانى در اين منطقه  منطقه گام بردارد و اجازه ريخته شدن نخاله هاى س

به مردم داده نشود.
ــكونتگاه هاى شهرى  ــاختمانى يكى از معضالت س نخاله ها و پسماندهاى س
ــمار مى رود كه نقش مهمى در آلودگى  خصوصا شهرهايى با بافت قديم به ش
ــتى تسنيم چهارمحال و  ــت دارد. نايب رييس انجمن محيط زيس محيط  زيس
ــاختمانى يكى از معضالت  ــت: نخاله ها و پسماندهاى س بختيارى اظهار داش
سكونتگاه هاى شهرى خصوصا شهرهايى با بافت قديم به شمار مى رود كه نقش 

مهمى در آلودگى محيط  زيست دارد.
ــت براى مديريت  هومان خاكپور تصريح كرد: درصورتى كه برنامه ريزى درس
نخاله هاى ساختمانى در جوار شهرها وجود داشته باشد مشكلى در حوزه محيط  
زيست ايجاد نمى شود اما متأسفانه در برخى شهرها در اثر بى توجهى مسئوالن 
ــاختمانى خود را در طبيعت رها  ــهردارى، مردم نخاله هاى س شهر ازجمله ش
مى كنند كه اين عمل موجب آلودگى خاك و درخطر قرار دادن محيط  زيست 

و منابع طبيعى مى شود.
ــت و منابع طبيعى تأكيد كرد: آلودگى خاك  مانند  اين كارشناس محيط زيس
ــاختمانى عالوه بر اينكه خاك  ــود دارد و ريختن نخاله س آلودگى آب وهوا وج
حاصلخيز و اراضى مستعد را از بين مى برد، آلودگى خاك و آب را ايجاد مى كند.
فعال محيط  زيست و منابع طبيعى در چهارمحال و بختيارى با اشاره به ريختن 
نخاله هاى ساختمانى در اين منطقه ادامه داد: همراه نخاله هاى ساختمانى يك 
سرى زباله هم در اين منطقه تخليه مى شود كه عالوه بر اينكه منظره ديدارى 

اين منطقه به هم مى خورد، آلودگى خاك را هم موجب مى شود.

ــا در منطقه مى تواند، زمينه اى  وى گفت: ريختن نخاله ها و جابجا كردن آن ه
براى فرسايش هاى آبى و بادى در منطقه ايجاد كند.

ــاك، نخاله هاى  ــايش خ ــديد فرس ــد: عالوه بر ايجاد و تش خاكپور يادآور ش
ــاختمانى مى توانند آلودگى منابع آبى را به وجود آورند و چون آب از درون  س
اين نخاله ها نفوذ مى كند و بعد وارد منابع آب زيرزمينى مى شود، اين امر باعث 

آلودگى آب مى شود.
نخاله هاى ساختمانى فرخ شهر پيگيرى مى شود

فرماندار شهركرد با اشاره به اينكه پسماندها و نخاله هاى ساختمانى فرخ شهر 
ــماندها و نخاله هاى ساختمانى  پيگيرى مى شود، اعالم كرد: در خصوص پس
ــكل  ــاختمانى وجود دارد كه مش كميته  مكان يابى براى ريختن نخاله هاى س

نخاله و پسماندهاى شهر فرخ شهر بررسى و در  اين كميته مطرح مى شود.
حميد ملك پور تأكيد كرد: وضعيت دفع نخاله هاى ساختمانى به صورت جدى 
ــب براى دفع نخاله ها  ــى مى شود و اگر نياز به مكان مناس در اين منطقه بررس
ــود و اين مكان براى ريختن  ــايى مى ش ــته باشد، يك مكان شناس وجود داش

نخاله هاى ساختمانى به مردم معرفى مى شود.
وى ادامه داد: من به معاون عمرانى خود  تأكيد مى كنم به صورت جدى مشكل 
نخاله هاى ساختمانى شهر فرخ شهر را بررسى كند و اميدواريم در اين خصوص 

به نتيجه برسيم.
ــتان چهارمحال و بختيارى است كه در  فرخ شهر سومين شهر پرجمعيت اس

مسير جاده اصفهان - شهركرد قرار دارد.

رييس ستاد انتخابات استان خبر داد:
تحويل متخلفان انتخاباتى به مراجع قضايى

رييس ستاد انتخابات استان چهارمحال و بختياري 
ــل مراجع قضايي  ــان انتخاباتي تحوي گفت: متخلف
ــتناد  ــوند.خدابخش مرادي اظهار كرد: به اس مي ش
ــوراي اسالمي و  ماده 66 قانون انتخابات مجلس ش
برابر مصوبه ستاد انتخابات و هيئت نظارت، چنانچه 
ــنامه ديگري  ــنامه جعلي و يا شناس فردي با شناس
قصد رأي دادن داشته باشد، متخلف شناخته شده 
ــورد قانوني به  ــنامه، براي برخ و ضمن ضبط شناس

مقامات قضايي معرفي مي شود.
ــنامه مخدوش  ــرد: افرادي كه با شناس وي تأكيد ك
ــده و يا داراي آثار پاك كردن مهر  ــامل چرب ش ش
ــركت در انتخابات را داشته باشند، متخلف  قصد ش
ــده و عالوه بر ضبط شناسنامه، تحويل  محسوب ش
ــزود: هنگام  ــوند.مرادي اف ــي مى ش ــع قضاي مراج

ــتفاده  برگزاري انتخابات و به منظور رأي دادن، اس
ــن قانوني نرسيده و يا  از شناسنامه افرادي كه به س
فوت شده اند، تخلف به شمار مي رود و فرد متخلف 

به مراجع قضايي تحويل داده خواهد شد.
ــار نماينده به مجلس   از چهارمحال و بختياري چه
شوراي اسالمي راه مي يابد كه در دور اول انتخابات 
ــب اكثريت آرا در دو حوزه انتخابيه  دو نامزد با كس
شهركرد، بن و سامان و لردگان انتخاب و به مجلس 
ــوزه بروجن و  ــد و انتخابات در دو ح دهم راه يافتن
ــان، كيار و كوهرنگ به دور دوم كشيده  اردل، فارس

شد.
ــور دور دوم دهمين دوره  ــالم وزارت كش  بنا بر اع
ــان با  ــالمي همزم ــوراي اس ــات مجلس ش انتخاب

10 ارديبهشت در كشور برگزار مي شود.
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پیش از این درباره انرژی های تجدیدپذیر به خصوص 
نور خورشید و اهمیت آن در مقایسه با تولید آلودگی 
و تخریب محیط زیست توس��ط انرژی های فسیلی 
صحبت کرده ایم و ش��ما نیز در رابطه با آن اطالعات 
زیادی را مطالعه کرده ای��د. می دانید که انرژی های 
تجدید پذیر مش��کالت خاصی دارند. یک��ی از این 
مشکالت این است که گاهی هستند و گاهی نیستند؛ 
با وج��ود آن که طول عم��ر این انرژی ه��ا عموما به 
قدری زیاد است که در مقایس��ه با طول عمر انسان 
می توان گف��ت پای��ان ناپذیرند. برای مث��ال انرژی 
خورشید روز هست، اما شب نیست. با این وجود در 
مقایسه با طول عمر انسان، خورشید به عنوان منبعی 
خاموش نا شدنی، هیچ گاه انسان را تنها نمی گذارد. 
یکی از کاربردهای انرژی خورشید، برای تولید برق 
اس��ت. انس��ان یاد گرفته که چگونه می تواند از نور 
خورش��ید برق تولید کرده و حرکت ایجاد کند، اما 
هنوز چرخه استفاده از انرژی خورشید کامل نشده و 
فناوری های موجود در این چرخه این قدر اطمینان 
ایجاد نمی کنند تا بت��وان روی آن برنامه ریزی کرد. 
برای مثال باتری، یکی از اجزای اس��تفاده از انرژی 
خورش��یدی اس��ت که برای راه ان��دازی هواپیماها، 
خودروها و قطارها و موارد بسیار دیگر نیاز است، اما 
فناوری آن هنوز آن قدر پیش��رفت نکرده که بتوان 
حساب خوبی روی آن باز کرد. بنابراین این فناوری ها 
جای کار بس��یار دارند و دانشمندان نیز از این ماجرا 
غافل نیستند و هر روز تالش می کنند تا راه حل های 
 Solar Impulse مناس��بی پیدا کنند. هواپیم��ای

 2 که حاصل تالش مهندس��ین سوئیسی به حساب 
می آید و با کمک انرژی خورش��یدی پرواز می کند، 
یکی از همین تالش هاست تا به دنیا یادآور شود که 
این منبع الیزال الهی چه پتانس��یل هایی دارد. این 
هواپیما بیش از یک سال پیش سفرش به دور دنیا را 
آغاز کرده است. این پرواز در اصل قرار بود زودتر هم 
شروع گردد ولی شرایط جوی همیشه مانع از انجام 
به موقع ماموریت ه��ای این هواپیما تا کنون ش��ده 
است. گفته شده بود که سفر یاد شده برای هواپیمای 
مورد بحث پنج ماه به طول خواهد انجامید و در طی 
این بازه  زمانی، مسافتی برابر با 35/000کیلومتر که 
تقسیم به ۱۲ مسافرت شده، طی خواهد گشت، اما 
این هواپیما دیروز صبح تازه به فرودگاهی در س��ان 
فرانسیس��کو آمریکا رسیده است. مس��یر پرواز این 
هواپیما از امارات متحده عربی و ابوظبی شروع شده و 
با حرکت به سمت چین و ژاپن، االن به آمریکا رسید 
است. قرار است در ادامه مس��یر این هواپیما به اروپا 
رفته و پس از رسیدن به آنجا مسیر خود را تا ایاالت 
متحده عرب��ی کامل کن��د. Bertrand Piccard و 
André Borschberg دو خلبانی هس��تند که در 
کابی��ن Solar Impulse 2 ب��ه صورت مش��ترک 
حضور خواهند داشت و آن را در طی پروازهایی که 
مجموع زمانشان به 500 ساعت خواهد رسید هدایت 

خواهند کرد.
خصوصیاتی برای پرواز خورشیدی

تقریب��ا ۷۱ متر از س��طح رویی هواپیم��ای مذکور 
 با ۱۷۲۸۴ پانل خورش��یدی پوش��انده ش��ده و این 

پانل ها وظیفه تامی��ن انرژی مورد نی��از موتور را بر 
عهده دارن��د. همچنین در ب��ال های ای��ن هواپیما 
 نیز باتری هایی گنجانده ش��ده که به ذخیره انرژی

 می پردازند تا Solar Impulse 2 در شب هم بتواند 
به پرواز خودش ادامه دهد. خلبانان آن چندین سال 
است که بخشی از تیم توسعه اش بوده اند و در عین 
حال در کنار هم توانس��ته اند هشت رکورد منحصر 
به فرد پروازی را نی��ز به ثبت برس��انند. یکی از این 
رکوردها مربوط می شود به اولین پرواز با هواپیمای 
متکی به انرژی خورش��یدی برفراز ای��االت متحده 
آمریکا، که در اصل نسخه اول Solar Impulse بود.

 سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور!
این هواپیما همواره با مشکالت بسیاری هم دست و 
پنجه نرم کرده اس��ت. یکی از اتفاقاتی که در همین 
س��فر برای Solar Impulse 2 به وجود آمد باعث 
شد تا برنامه پروازی آن دچار تغییراتی شود. در ابتدا 
برنامه بر این بود تا سفر این هواپیما از شهر نانجینگ 
در کش��ور چین ادامه یابد و سپس در جزیره هاوایی 
نیز به زمین بنشیند، اما به دلیل شرایط بد جوی، پس 
از پرواز مجبور شد که در کشور ژاپن توقف نموده و 
سپس از آنجا سفر خود را برای رسیدن به هاوایی آغاز 
کند. این اتفاق و اتفاق های مشابه تا کنون هواپیمای 
Solar Impulse 2 را برای چند ماه زمین گیر کرده 
است. سفر این هواپیما پس از رفع مشکل در باتری 
سال گذش��ته از Nagoya در کشور ژاپن آغاز شد و 
پس از گذشت ۴روز و ۲۱ ساعت و 5۱ دقیقه، خود را 
به جزیره هاوایی در ایاالت متحده رسانده و در نهایت 
رکورد طوالن��ی ترین پرواز خورش��یدی تاریخ را به 
ثبت رساند. Solar Impulse 2 باالخره ۲3 آوریل 
۲0۱6 به سان فرانسیسکو رسید و پس از آن نیز در 
 Moffett ساعت سه صبح روز بعد در فرودگاه ارتشی
Field واقع در مانتین ویو فرود آمد. طی نمودن این 
فاصله خیلی عجیب نیس��ت زیرا قبل از آن »برتراند 
پیکارد« توانسته بود در عرض کمتر از 3 روز خودش 
را از هاوایی به س��ان فرانسیس��کو )ح��دود ۴۴00 
کیلومتر( برساند. بد نیست بدانید که برنامه این سفر 
به ۱۲ مس��افرت تقسیم ش��ده که تاکنون ۸ مرحله 
طی گشته، اما قس��مت های دشوارتر آن باقی مانده 
اس��ت. Solar Impulse 2 باید تا ابتدای ماه ژوئن 
خودش را به نیویورک برساند و بعد از آن هم حدود 
6 هزار کیلومتر را به ط��رف اروپا پرواز کند. پیمودن 
این مسیر 5 روز به طول خواهد انجامید اما پس از آن، 
ماموریت س��فر به دور دنیا با رفتن به سمت ابوظبی 
و فرود آمدن در فرودگاه آنجا به پایان خواهد رسید.

ساخت پوست پلیمری خود ترمیم شونده؛

ماهیچه های مصنوعی صاحب پوست می شوند
در جاذبه صفر اتفاق افتاد؛

ماراتون فضانورد بریتانیایی
در بررسی دست نوشته های ابن سینا توسط دانشمندان آلمانی؛

کشف ابرنواختری که ابن سینا آن را رصد کرده بود
دیجیات��و گ��زارش داد، گروهی از مهندس��ین 
 ش��یمی دانش��گاه اس��تنفورد به سرپرس��تی

 زینب بائ��و توانس��ته اند پوس��تی مصنوعی را 
توس��عه دهند که می توان��د در صنایع رباتیک 
و تولی��د اعض��ای مصنوع��ی بدن ب��ه کار رود. 
این پلیمر س��نتیک م��ی تواند بعد از س��وراخ 
 ش��دن دوب��اره ترمی��م یافت��ه و در مقاب��ل

 تنش های الکتریکی منقبض و منبس��ط شود. 
ضمن این که از قابلیت ارتجاعی بس��یار باالیی 
نیز برخوردار اس��ت. یک تک��ه ۱ اینچی از این 
م��اده در یک آزمایش توانس��ت ت��ا ۱00 اینچ 
متسع شود. پروفس��ور بائو دلیل این کشسانی 
زیاد را به س��اختار مولکولی این م��اده مربوط 
می داند. بنا ب��ر گفته او یون ه��ا و لیگاندها در 
این پلیمر طوری هستند که در صورت نزدیک 
ش��دن به یکدیگر به راحتی اتص��ال های خود 
را تجدی��د و ترمیم می کنند. ه��دف نهایی بائو 
و تیمش ساخت یک پوس��ت مصنوعی کارآمد 

اس��ت. آنها پی��ش از این حس��گری را طراحی 
ک��رده بودند که می توانس��ت فش��ار حاصل از 
نشستن یک پروانه را هم تشخیص دهد و تفاوت 
میان دست دادن محکم و مالیم را بفهمد. این 
 فناوری مشابه آن چیزی است که در نمایشگر

 آیفون های جدید برای تعیین فشار لمس به کار 
رفته است. امید است با استفاده از این تکنولوژی 
جدید بتوان امکان لمس اش��یا را برای افرادی 
که دچار سوختی های شدید ش��ده اند فراهم 
کرد. کافی اس��ت سنس��ور فوق را به این پلیمر 
ارتجاعی و ترمیم ش��ونده اضافه کنید تا چیزی 
مشابه پوست بدن انسان به دست آورید. کاربرد 
این پوس��ت محدود به تولید اعضای مصنوعی 
بدن نخواهد بود و م��ی ت��وان از آن در صنایع 
رباتیک و شبیه س��اختن هرچه بیشتر ربات ها 
 به انسان بهره برد. به عالوه اینکه چنین فناوری 
می تواند نحوه عملکرد این ماشین ها را از طریق 

تعامل لمسی با دنیای اطراف متحول سازد.

تیم پیک، فضانورد بریتانیایی روز گذشته نامش 
را به عنوان نخس��تین فردی به ثبت رس��اند که 
موفق ش��ده در فضا، ماراتون کالس��یک دو را به 

اتمام برساند.
در جریان این چالش، پیک که با تسمه ای به یک 
تردمیل در ایستگاه فضایی بین المللی بسته شده 
بود توانست معادل با ۴۲ کیلومتر راه برود که با 
ماراتون های کالسیک برابری می کند. همزمان 
با این فضانورد، 3۷ هزار دونده نیز در بزرگ ترین 
مسابقه جمعی بریتانیا که تحت عنوان ماراتون 
لن��دن از آن یاد می ش��ود روی زمین مش��غول 
مسابقه بودند و برای آنکه پیک ۴۲ ساله تشویق 
به ادامه شود با اس��تفاده از یک آیپد، مسیرهای 
 لندن را ب��ه ص��ورت در لحظه و آنی مش��اهده

 می کرد. او موفق ش��د این مس��افت را ظرف 3 
ساعت و 35 دقیقه و ۲۱ ثانیه به اتمام برساند که 
البته به مراتب عقب تر از برنده واقعی این ماراتون 
بود. پیروز مس��ابقه لندن، ش��خصی به نام الیود 

کیپچاگ از کنیا بود که توانس��ت در ۲ س��اعت 
و 3 دقیقه و 5 ثانیه به خط پایان برس��د و رکورد 

دومین دونده سریع دنیا را هم بکشند.
اما چالش گرانش صفر پی��ک در حالی که جای 
دیگری از این عالم بود بالغ بر یک چهارم ساعت 
کندتر از زمان ثبت شده اش روی زمین )یعنی 3 
ساعت و ۱۸ دقیقه و 50 ثانیه( به طول انجامید 
که در سال ۱999 میالدی آن را به ثبت رساند. او 
که حاال شش ماهی می شود در ایستگاه فضایی 
بین المللی س��کونت دارد، در ده ثانی��ه قبل از 
مس��ابقه و همزمان با آغاز شمارش معکوس آن، 
پیامی ویدئوی��ی را برای دون��دگان روی زمین 
ارسال کرد و در آن اینطور گفت: امیدوارم همه 
ش��ما را در خط پایان ببینم. در جریان این دوی 
استقامت، پیک با استفاده نوارهای کشی که روی 
شانه ها و کمرش قرار داشتند خود را به تردمیل 
متصل کرده بود تا در شرایط جاذبه صفر امکان 

دویدن داشته باشد.

دانشمندان آلمانی از دستیابی به دستخطی متعلق 
به ابن سینا فیلس��وف معروف ایرانی خبر داده اند 
که نش��ان می دهد ابرنواختری را در سال ۱006 
میالدی رصد کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، 
برای نخس��تین بار گروهی از دانشمندان متونی را 
مورد مطالعه قرار داده اند که به ابن سینا، دانشمند 
 و فیلسوف ش��هیر ایرانی تعلق دارد. در این متون

 ابن سینا از مش��اهدات خود درباره ابرنواختری در 
س��ال 39۷ هجری قمری برابر ب��ا ۱006 میالدی 
خبر داده است. ابن سینا که در حد فاصل سال های 
9۸0 تا ۱03۷ میالدی می زیس��ت به عنوان یکی 
از تأثیرگذارترین دانشمندان عصر خود در دنیای 
اسالم به شمار می آمد که یافته های وی همچنان 
نیز در برجسته ترین دانش��گاه های سراسر جهان 
مورد بررسی قرار می گیرد. دانشمندان آلمانی که 
دست نوشته های ابن س��ینا را مورد بررسی دقیق 
قرار داده اند توصیفش از ابرنواختر مورد نظر، جهت 
و ظاهرش را ترجمه و تفسیر کرده اند. ابن سینا در 

توصیف این ابرنواختر اینگونه نوش��ته که »بدون 
دنباله« بوده است، از این حیث متمایز از پدیده های 
آسمانی دنباله دار است. در بخش دیگر این دست 
نوشته ها آمده است: این س��تاره جدید به تدریج 

کمرنگ و کمرنگ تر شد تا ناپدید گشت.

خبر

میزان شارژدهی باتری اسمارت فون ها و گجت های الکترونیک یکی 
از مهم ترین مواردی اس��ت که شرکت های س��ازنده روی آن توجه و 

تاکید بسیاری دارند.
 یک��ی از راهکارهایی که در س��ال ه��ای اخی��ر از آن زیاد اس��تفاده 
می گردد، باتری لیتیومی است که آن هم اشکاالت خاص خود را دارد.

ازمهم ترین موارد، از بین رفتن ظرفیت باتری پس از هزاران بار شارژ 
کردن اس��ت. اما محققان موسس��ه UC Irvine، نوعی باتری طراحی 
نموده اند که نانوس��یم های طال را در ژل الکترولیت جایگزین لیتیوم 
کرده و پس از ۲00 هزار بار شارژ ش��دن، کمتر از 5 درصد از ظرفیت 

باتری آن از بین می رود.
البته جا دارد اشاره کنیم که خودشان هم مطمئن نیستند که آیا این 
کشف واقعا کاربردی خواهد بود یا خیر. محققان در پی کشف جایگزین 
مناسبی برای لیتیوم بودند که حالت مایع آن به شارژ کمک کرده، اما 

آتشگیر و حساس به دما نیز باشد.
در همین زمینه، نانوسیم ها بهترین گزینه به شمار می رفتند؛ زیرا به 
دلیل سطح گسترده ای که دارند، شارژ الکتریکی زیادی در خود نگه 
می دارند، اما س��یم های فلزی در لیتیوم های معمولی پس از هزاران 
 چرخه ش��ارژ، سطحش��ان پوس��یده و پر می گردد. محققان کش��ف

 کرده اند که چگونه می توان از این پوسیدگی و زنگارگرفتگی در طول 
زمان جلوگیری نمود و راه چاره آن را نیز در به کارگیری عناصر و مواد 
متفاوت یافته اند. آنها نانوسیم هایی که در دی اکسید منگنز استفاده 
می کنند را به طال آغش��ته نموده و به جای لیتیوم در ژل الکترولیت 
 اس��تفاده کردند. ژل و اکس��ید با هم یک پوش��ش محافظ برای سیم 
می سازند که به موجب آن می توان در یک بازه زمانی سه ماهه، صدها 
یا هزاران بار باتری را ش��ارژ کرد بدون اینکه حتی شاهد کوچک ترین 
پوسیدگی در آن باشد. از آنجا که اس��تفاده از سیم های طالیی بسیار 
گران هستند و ممکن است مانعی برای پیش��رفت این طرح به شمار 
برود، محققان، فلز نیکل را به عنوان مناسب ترین جایگزین پیشنهاد 
داده اند و به این واس��طه امیدوار هس��تند تا این پروژه به تولید انبوه 

رسیده و مشکل پوسیدگی باتری ها در طول زمان از میان برود.

کشف جدیدی که به طول عمر بیشتر باتری ها کمک می کند؛

نانوسیم های طال
به جای لیتیوم

هواپیمایی که بر استفاده از انرژی خورشید تاکید دارد؛

زمانی رویای پرواز، حاال اندیشه پرواز با انرژی پاک

محققان در دانشگاه شهید بهش��تی موف�ق به ط�راح�ی 
اولیه سیس��تمی ش��دن�د که می تواند منجر ب��ه درمان 
کودکان مبتال به اختالل کم توجه��ی، بیش فعالی یا نوع 

ترکیبی آن شود.
رضا خس��رو آبادی، مجری ط��رح »دس��تگاه نورفیدبک 
رباتیک برای درمان اختصاصی زیرگروه های اختالل کم 
توجهی-بیش فعالی« گفت: معموال اختالل کم توجهی و 
بیش فعالی در کودکان بیشتر دیده می شود؛ این کودکان 
نمی توانند تمرکز کاف��ی روی کاره�ای روزم�ره ش���ان 
داشته باش��ند از این رو، بر آن شدیم تا دس��تگاهی را در 
راستای درمان این اختالل طراحی کنیم. وی با بیان اینکه 
کودکان مبتال به اختالل ک��م توجهی، نمی توانند بیش از 
۱0 تا ۱5 دقیقه روی کاری تمرکز داش��ته باش��ند، اظهار 
داشت: تا کنون نش��انگرهایی اختصاصی برای تفکیک 3 
زیرگروه اصلی این اختالل ارایه نش��ده است تا به صورت 
راهکار درمان��ی جداگانه پیش��نهاد و مس��یر درمان این 

کودکان مشخص شود.
خس��رو آبادی با تاکید ب��ر اینکه نمونه خارجی سیس��تم 
نوروفیدبک وجود دارد ولی از روش��ی یکسان برای درمان 
همه کودکان مبتال به 3 زیر گ��روه اختالل )کم توجهی و 
بیش فعالی و نوع ترکیبی آن( اس��تفاده می ش��ود، گفت: 
 در ح��ال حاضر ب��ا طراحی اولی��ه سیس��تم نوروفیدبک،

توانسته ایم به صورت جداگانه راهکاری درمانی برای این 

3 اختالل ارایه کنیم.
ب��ه گفت��ه وی، همچنین اس��تفاده از داروهای��ی از قبیل 
ریتالین، راهکار دیگری برای درمان این اختالل به ش��مار 
می رود  هر چند که با قطع مصرف دارو دوباره اختالل باز 

می گردد؛ سیستم نوروفیدبک می تواند جایگزین مناسبی 
برای دارو باشد تا کودکان با روش خودتنظیمی به صورت 

دائمی درمان شوند.
رضا خس��رو آبادی افزود: نوروفیدبک، یک سیس��تم خود 

تنظیمی مغز انسان است که می تواند باعث بهبود تمرکز 
کودکان ش���ود. ای�ن سیس��تم با بازی هایی که روی آن 
تنظیم شده اس��ت باعث افزایش تمرکز کودک به صورت 

دائم خواهد شد.

مجری این طرح با بیان اینکه بعد از ۲۴ جلسه یک ساعته، 
اختالل کم توجهی، بیش فعالی به شیوه ای ماندگار تر در 
کودک بر طرف می ش��ود، افزود: در این سیستم 3 راهکار 
مجزا برای 3 زیرگروه اختالل ارایه شده است. خسرو آبادی 
افزود: در این سیستم از نرم افزار و سخت افزارهای ویژه ای 
نس��بت به نمونه های خارجی به کار گرفته شده و رویکرد 
درمانی بر پایه بازی های رایانه ای و روباتیکی اس��ت. وی 
 با بیان اینکه اکنون این سیس��تم در حال آزمایش است و 
پیش بینی م��ی کنیم تا یک س��ال و نیم دیگ��ر به تولید 
 انبوه برس��د، اظهار داش��ت: اگر این طرح به تولید برس��د

 صرفه جویی ارزی به وجود خواهد آمد و خانواده هایی که 
کودکان مبتال به کم توجهی و بیش فعالی دارند می توانند 
با قیمت پایین تری این دس��تگاه را تهیه کنند و در خانه 

به صورت مداوم برای درمان کودکشان از آن بهره ببرند.
محقق پژوهش��کده علوم ش��ناختی و مغز دانشگاه شهید 
بهش��تی افزود: در واقع خانواده ها م��ی توانند به صورت 
اسباب بازی از بسته درمانگر سیستم نوروفیدبک استفاده 
کنند. وی گفت: این ط�رح با هم��کاری دکت�ر حمیدرضا 
پور اعتماد، روانشناس و ریاست پژوهشکده علوم شناختی 
و مغز، مون�ا قاسمی�ان ،است�ادی�ار دانشک�ده مهن�دس�ی 
کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران و محمد رستمی، 
دانشجوی دکترای روانشناسی ش��ناختی، در حال انجام 

است.

دستاورد دانشگاه شهید بهشتی؛

ساخت دستگاهی برای درمان کودکان کم توجه و بیش فعال

خبر

 ،vanvouche طی چند روز گذشته، یکی از کاربران اینستاگرام با نام
تصویری از نمونه پروتوتایپ بوگاتی شیرون در فرانسه منتشر کرد که 
احتماال مربوط به تست نمونه اختصاصی بازار آمریکا می باشد. در واقع 
این تصویر در ش��هری به نام Obernai گرفته شده که ۱0 کیلومتر با 

کارخانه بوگاتی در  Molsheim فاصله دارد.
به نظر می رسد این نمونه که به رنگ س��فید و آبی در آمده نمونه ای 
مخصوص از بازار آمریکاس��ت که قصد جایگزینی ب��ا محصول موفق 

بوگاتی یعنی ویرون را دارد.
با دقت بیشتر متوجه باله عقب شیرون می شوید که همرنگ بدنه و به 
رنگ آبی است.البته درقسمت نزدیک به پالک عقب در پشت خودرو 
شاهد قطعه بزرگ و برجسته به رنگ مشکی در بخش فوقانی اگزوز ها 
هستیم که آن را با نمونه های استاندارد و تصاویری که قبال از شیرون 

منتشر شده، متفاوت می کند.
این نمون��ه از ش��یرون، نه در نمایش��گاه خ��ودرو ژنو و ن��ه در تجمع 
س��وپرخودروها در موناکو دیده شده اس��ت. در واقع هدف بوگاتی از 
ساخت این خودروی خاص مشخص نیست و فقط می توانیم از تماشای 
تصویر این خودرو که در حال پرس��ه زدن در خیابان های ابرنای است 

لذت ببریم.
فرضی��ه دیگر این اس��ت ک��ه هن��وز مهندس��ان بوگاتی از ش��رایط 
آیرودینامیکی و پایداری این خودرو در سرعت های باال راضی نیستند 
و مشغول تست و بررسی قطعات جدید در آخرین روزهای قبل از آغاز 
تولید انبوه هستند، دلیل پوشیده نبودن این خودرو آزمایشی نیز، جلب 
توجه ویژه بوگاتی شیرون در خیابان و تبلیغات غیر مستقیمی است که 

تردد این مدل تازه می تواند در پی داشته باشد.
بعید است که این خودرو یک نمونه سفارشی سازی شده توسط بوگاتی 

برای مشتری خاصی باشد.
طراحی این قطعه مشکی رنگ در قسمت عقب شیرون بی شباهت به 
نسل های قبلی پورشه 9۱۱ مخصوص بازار آمریکا که بین سال های 

۱9۷۴ و ۱9۸9 به آمریکا صادر شدند نیست.
در واقع به دلیل سختی ویژه تست های تصادف آمریکا، همواره برخی 
خودروس��ازان اروپایی ناچار به افزودن بخش های بیش��تر در جهت 
افزایش ایمنی خودروهای خود می ش��وند و ممکن اس��ت این قطعه 
نیز در نقش س��پر عقب، وظیفه جذب ضربه را مطابق استانداردهای 

آمریکایی ایفا کند.
 از بوگات��ی ش��یرون قرار اس��ت ب��ه عن��وان یک��ی از س��ریع ترین و 
پیشرفته ترین خودروهای جهان یاد ش��ود و بدون شک تایید آن در 
تمامی تست های تصادف اهمیت ویژه ای برای حفظ جایگاه این خودرو 
دارد. در شرایط فعلی و پس از رس��وایی محیط زیستی فولکس واگن، 
مسلما رد شدن شیرون در تست تصادف آمریکا اصال به مذاق مدیران 

ارشد بوگاتی و فولکس واگن خوش نخواهد آمد.

قطعه عجیب در نسخه آمریکایی بوگاتی شیرون خبرساز شد؛

استانداردهای سخت گیرانه
عامل تغییرات نامتعارف
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اخبار اخبار کوتاه

فرماندار سمیرم با اش��اره به فعالیت۳۰ شعبه س��یار اخذ رای در این شهرستان 
گفت: حدود یک پنجم شعب سیار اصفهان در شهرستان سمیرم مستقر است.

محمدحسین نصرتی در جلسه هم اندیشی برگزاری انتخابات مرحله دوم دهمین 
دوره مجلس شورای اس��امی شهرستان های جنوب اس��تان اصفهان، شهرضا، 
دهاقان و س��میرم که در سالن فرمانداری ش��هرضا برگزار ش��د، اظهار داشت: 
شهرستان سمیرم آماده برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسامی است 

و مقدمات برگزاری انتخابات در شهرستان سمیرم انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای برگزاری این مرحله 6۳ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه 
سمیرم پیش بینی شده است، افزود:۳۰ شعبه س��یار و ۳۳ شعبه ثابت شهرها و 

روستاهای مختلف رای گیری از مردم را انجام می دهند.
فرماندار شهرستان سمیرم با بیان اینکه مش��ارکت مردم این شهرستان در دور 
نخس��ت انتخابات 92/6 درصد بود، خاطر نش��ان کرد: افرادی که در دور نخست 
انتخابات در این شهرستان شرکت کرده اند، می توانند در مرحله دوم نیز در همان 

حوزه انتخابیه شرکت کنند.
وی تصریح کرد: مشارکت حداکثری مردم در دور دوم انتخابات اهمیت بسیار دارد 
و پیش بینی می کنیم که مردم شهرس��تان سمیرم در انتخابات دهم اردیبهشت 

همچون دور نخست انتخابات حضور چشمگیری داشته باشند.
نصرتی با اش��اره به اینکه در شهرس��تان س��میرم بی��ش از18۰۰ نف��ر درگیر 
انتخابات بودند، بیان کرد: به دلیل اینکه شهرس��تان سمیرم دارای روستاهای و 

سکونت گاه های کوچک است، تعداد شعب سیار اخذ رای زیاد است.
 وی افزود: از زمان ش��روع تبلیغ های انتخاباتی تا پای��ان انتخابات مورد خاصی 
از جرایم و تخلف که منتصب به نامزدها یا ستادهای انتخاباتی باشد، در شهرستان 

سمیرم گزارش نشد.

با حضور مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اس��تان و مسئوالن شهرستان 
 گلپایگان اتاق فرم��ان فوریت های پزش��کی اورژانس 115 گلپای��گان با اعتبار

7۰۰ میلیون ریال راه اندازی شد.
ناصر رستمی، مدیر شبکه بهداشت و درمان گلپایگان در حاشیه این مراسم اظهار 
 داش��ت: در حال حاضر دو پایگاه 115 با چهار دس��تگاه آمبوالنس و 18 پرسنل 

در شهرستان گلپایگان به فعالیت مشغول است.
وی تصریح کرد: اتاق فرمان اوژانس 115 به عنوان اتاق حوادث بحران شهرستان 

در مواقع امداد خواهی شهروندان به وظیفه خود عمل می کند.
 رستمی گفت: اوژانس 115 گلپایگان به سیستم ضبط مکالمات مجهز است که 

با راه اندازی اتاق فرمان 115 است، به موبایل acy  مجهز شده است.
 وی با اش��اره به کمک مجمع خیرین بهداش��ت و درمان گلپایگان، تصریح کرد: 
در طی یک سال گذشته تا کنون 11 پروژه عمرانی، خدماتی، درمانی و بهداشتی 

در شهرستان گلپایگان افتتاح شده و درحال اتمام است.

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اردستان گفت: در سال 95 نرخ بیکاری 
شهرستان 1۴درصد است که این آمار 2 درصد از سطح استان باالتر است.

 جمش��ید عامری به مناس��بت هفته کار و کارگ��ر گفت: با توجه ب��ه فرموده 
 مقام معظم رهبری امس��ال س��ال اقتصاد مقاومتی، اق��دام و عمل نامگذاری 
شده است و ما در این راستا برای رسیدن به تحقق این شعار باید چهار مولفه 
را مد نظر قرار دهیم اول فرهنگ س��ازی در جامع��ه، دوم اینکه آن را مردمی 
 بودن بنامیم، سومین مورد آن دانش بنیان بودن اقتصاد مقاومتی و چهارم هم 

درون زا و برون گرا بودن آن است.
وی با اش��اره به اینکه منظور از برون گرایی این است که نیروهای خاق خود 
را تش��ویق و از آنان تجلیل کنیم، تصریح کرد: همزمان با هفته کار و کارگر از 
کارگران و کارفرمایان و کار آفرینان شهرستان تجلیل خواهیم کرد و همچنین 

از  سه خانواده شهید کارگر تجلیل خواهد شد.
 وی همچنین اظهار ک��رد: کار آفرینان نمون��ه را نیز به اس��تان معرفی کرده 

و سه نفر دیگر از کارگران نمونه از آنان تجلیل خواهد شد.
 وی ضمن اینک��ه خبرنگاران را پیام رس��ان بین خود و مردم دانس��ت، گفت: 
 از برنامه های پیش��رو این س��ازمان واگذاری تش��کیل پرونده بیمه بیکاری 

به کاریابی هاست که در سال 95 اجرایی می شود.
عامری گفت: تعداد 151 نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند و16۰نفر دیگر هم 
در دست اقدام داریم و دو کارخانه تعطیل شده که کارگران آن جهت دریافت 

بیمه بیکاری در حال تشکیل پرونده هستند.
وی گفت: در همین زمینه در س��ال گذش��ته 212 دادخواس��ت داشتیم  که 
 168نفر آن منت��ج به رای ش��ده و یک پنج��م آن به صورت سازش��ی انجام 
گرفته است. رییس اداره کار اردستان گفت: تعداد 86 کارخانه و کارگاه فعال 
داریم و در بخش صنعت کش��اورزی و خدمات بیش از1۰ هزار نفر بیمه شده، 
داریم و تصریح کرد: در بحث اشتغال هم باید گفت این مورد فرابخشی است 
و 2۴ ارگان در این زمینه به ریاس��ت فرماندار متولی آن هس��تند که در سال 
گذشته تعهد اشتغال شهرستان یک هزار نفر بوده که در این زمینه شهرستان 
اردس��تان 1119نفر آن تحقق پیدا کرده یعنی 112درصد که این جای امید 
دارد. وی همچنین در راس��تای آموزش و توانمند س��ازی نیروهای کار بیان 
داشت: نیروهایی که بیکار می شوند در فنی و حرفه ای آموزش دیده و مجدد 

به کار بر می گردند.

کورس بدیعی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی فریدن از برگزاری 
 جش��نواره » هفته فرهنگی فریدن « در اردیبهش��ت ماه سال جاری 
 خبر داد و اظهار کرد: طبق مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
در س��ال 9۴، روز 17 اردیبهش��ت ماه به ن��ام روز فری��دن نامگذاری 
شده است و امس��ال برای نخس��تین بار اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 

شهرستان، میزبان این جشنواره خواهد بود.
وی با بیان اینکه این مراس��م در طی دو هفته پیاپی برگزار می ش��ود، 
افزود: این جش��نواره در هفته اول از 17  اردیبهشت در دشت الله زار 
روستای دره بید فریدن آغاز می شود و از جمله برنامه های آن می توان 
به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، محصوالت و فرآورده های محلی 

شهرستان و اجرای موسیقی زنده محلی اشاره کرد.
وی همچنین از برگزاری دهمین جش��نواره استانی » عطر گل یاس « 
در قالب شعر با محوریت سه بخش زن در جامعه اسامی، مادر و نقش 
 آن در خانواده و موضوع آزاد خب��ر داد و گفت: عاقه مندان می توانند 

تا1۰ اردیبهشت آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی فریدن، ادامه جشنواره هفته 
 فرهنگی فریدن را در هفته دوم  از 2۳ اردیبهش��ت اعام کرد و گفت: 
در این روز مراسم اختتامیه » جشنواره ادبی عطر گل یاس « در مجتمع 
فرهنگی هنری کوثر ) سینما ( برگزار می شود و 2۴ اردیبهشت ماه نیز 
در روس��تای چیگان، بازی های بومی محلی به همراه موسیقی سنتی 

اجرا می شود.
 وی در پایان، برگزاری کنس��رت و تئاتر صحنه ای در مجتمع کوثر را 

از دیگر برنامه های این مراسم عنوان کرد.

 استقرار یک پنجم شعب سیار 
انتخابات اصفهان در سمیرم 

افتتاح اتاق فرمان فوریت های پزشکی 
اورژانس گلپایگان 

 نرخ بیکاری شهرستان اردستان 
۲ درصد باالتر از سطح استان

برگزاری جشنواره هفته فرهنگی فریدن 

ن��ان شهرس��تان  و جوا ورزش  اداره  ریی��س 
 فاورجان گفت: جلب  توج��ه خانواده ها به موضوع 
اهمیت دادن به فعالیت های ورزشی فرزندان و تقبل 
برخی هزینه های مرتبط با آن؛ در پرتو آگاه س��ازی 
سبب خواهد شد جایی برای ورزش در سبد کاالی 
خانواده ها باز ش��ود. مهدی م��رادی اظهار کرد: ۳۴ 
هیئت ورزش��ی فعال در بخش بانوان در فاورجان؛ 
سهم چش��مگیری در ورزش بانوان این شهرستان 
دارند به طوری که ب��ا برگزاری کاس های متعدد در 

شهر و روستا؛ روند فعالیت ها رو به افزایش است.
 وی افزود: در روس��تاها توس��ط بهیار محل؛ فضایی 
در اختی��ار ما قرار داده ش��ده ت��ا بتوانیم ب��ا برپایی 
خانه های ورزشی و در نظر گرفتن امکاناتی همچون 
تش��ک تاتمی، میزهای فوتبالدس��تی و غیره در آن 
مکان؛ همچنی��ن اعزام مربیان بالغ بر 1۳ روس��تا را 
تجهی��ز کنیم. این مس��ئول تصریح ک��رد: هدف ما 
دسترس��ی آس��ان روس��تاییان به امکانات ورزشی 
است چراکه در قبال آن هیچ گونه هزینه ای از مردم 
روستا دریافت نشده است. وی خاطرنشان کرد: این 
شهرستان سرانه ورزش��ی پایینی دارد، اما ما سعی 
کرده ایم با حمایت و همکاری دیگر ادارات، ارگان ها 
و بعضی ش��رکت ها که توان مالی خوب��ی دارند این 
ضعف را جب��ران کنیم؛ همچنین باید یادآور ش��وم 
که در این رابطه از حمایت فرمان��دار و نیز نماینده 
شهرس��تان فاورجان در مجلس ش��ورای اسامی 
که با در نظر گرفتن اعتبارات��ی به امر ورزش کمک 

کرده است، بس��یار برخوردار هستیم. مرادی اظهار 
داش��ت: در پایان تابستان سال گذش��ته در ارتباط 
با برگزاری فس��تیوال والیب��ال و انجام مس��ابقات 
در رده های نونه��االن و نوجوانان و اه��دای جوایز؛ 
جلس��اتی با خانواده ه��ای این ورزش��کاران صورت 
گرفت تا هرچقدر که در توانایی مالی ش��ان هست؛ 

مبلغی را کمک کنند.
وی تاکی��د ک��رد: حت��ی ب��ا کم��ک خانواده های 
ورزشکاران7۰ درصد هزینه های اعزام به مسابقات 
تامین ش��ده زیرا ما می خواهیم ورزش را در س��بد 
 کاالی خانواده ه��ا به گونه ای قرار دهی��م که عاوه 
بر مهم دانستن تهیه خوراک و پوشاک برای بچه ها؛ 

به فعالیت های ورزشی شان نیز اهمیت دهند.
پتانسیل باالی فالورجان در قهرمان پروری

 این مقام مس��ئول عن��وان کرد: در س��ال 9۳ و 9۴ 
با مش��کل اعتبار و بودجه مواجه بودی��م و حمایت 
الزم انجام نگرفت؛ به طورکلی فاورجان شهرستان 
کم درآمدی است و بضاعت شرکت های صنعتی هم 
در آن حدی نیست که بتوانند با ما همکاری داشته 
باشند؛ به همان میزان اسپانس��رها هم کم هستند 
بنابرای��ن طی جلس��اتی که با هیئت های ورزش��ی 
صورت گرفت و متقابا هیئت ها هم با خانواده های 
ورزش��کاران تعامل برقرار کردند، سعی در برطرف 

کردن این مشکات شد. 
وی بیان کرد: شهرستان فاورجان پتانسیل خوبی 
درزمینه قهرمان پ��روری و نیروهای متخصص دارد 

به طوری که در رش��ته های مختلف مانند بدمینتون 
 )پیون��د اعضا( مری��م رحمان��ی و مرضی��ه کمالی 
در س��طح جهانی مدال آور بوده اند و الهام فرهمند 
که در تیم ملی فوتبال بانوان رده س��نی بزرگساالن 
عضوی��ت دارد. مرادی ب��ا اش��اره به اینک��ه بانوان 
 فاورجان��ی در رش��ته های رزم��ی ازجمله ووش��و 
در سطح کشوری صاحب عناوین قهرمانی هستند، 
یادآور شد: بالغ بر 6 هزار ورزشکار بانو در فاورجان 
سازمان دهی شده بر اس��اس بیمه داریم؛ همچنین 
باوجود مربیان مجرب همواره تاش کرده ایم ارتقای 
سطح مربیگری داشته باشیم؛ بدین ترتیب به جرات 
می توان گف��ت بانوان هم��گام ب��ا ورزش آقایان در 

رقابت ها حضوری فعال دارند.
وی گفت: فضاهای ورزشی پاس��خگوی نیاز بانوان 
ورزش��کار نیس��ت، اما کاری که انجام داده ایم کلیه 
فضاهای ورزشی از 8 صبح تا ۴ بعدازظهر در اختیار 

بانوان قرارگرفته است.
تجلیل از قهرمانان و مربیان شهرستان

رییس اداره ورزش و جوانان شهرس��تان فاورجان 
خاطرنشان کرد: متاس��فانه ما فاقد مسئولی در امور 
ورزش بانوان شهرستان هستیم این در حالی است 
که اداره ورزش و جوانان استان اصفهان شخصی را 
معرفی نک��رده؛ در واقع باید گفت یک��ی از نیازهای 
ضروری مان در بخش بانوان همین مسئله است که 

درخواست داریم هر چه زودتر مشخص شود.
وی افزود: رش��ته های ش��اخص در حوزه بانوان این 
ورزش ه��ا را ش��امل می ش��وند؛ تکوان��دو، فوتبال، 
فوتس��ال، ووش��و، بدمینتون، هندبال و دوومیدانی 
 که بیش��ترین مقام ه��ا را نیز داش��ته اند؛ همچنین 
از ای��ن تیم ها نفراتی ب��ه تیم های اس��تانی راه  پیدا 
کرده اند، الزم به ذکر اس��ت که تیم فوتسال بانوان 
 شهرس��تان فاورجان به عن��وان نماینده اس��تان 
در لیگ کشوری ش��رکت داش��ته و در رتبه چهارم 

جای گرفته است.
م��رادی تصری��ح ک��رد: 2۳ اردیبهش��ت ماه جاری 
طی مراس��می از قهرمانان و مربیان شهرس��تان که 

حدودا۳۰۰ نفر هستند، تجلیل خواهیم کرد.
وی اظهار داش��ت: در شهرس��تان باوج��ود کمبود 
امکان��ات رفاهی و تفریح��ی برای بان��وان و با توجه 
به اینک��ه این اف��راد در مع��رض بیماری های قلبی 
 عروقی، پوکی استخوان و افسردگی قرار دارند؛ تمام 
 تاش مان ای��ن بوده که ب��ا آگاه��ی دادن به آن ها 

هر چه بیشتر به سمت ورزش سوق داده شوند.
این مسئول در پایان گفت: از نواب رییس هیئت های 
ورزش��ی شهرس��تان فاورجان که خودش��ان بانو 
 هستند و زمینه رش��د و پیش��رفت ورزش بانوان را 

در اولویت قرار داده اند، تشکر و قدردانی می کنم.

اقتدار نظام، در گرو حضور حداکثری مردم در انتخابات است
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در س��پاه کاش��ان گفت: گردهمایی بزرگ 
کارکنان ناحیه، هادیان سیاسی و مربیان عقیدتی سپاه و بسیج کاشان با 

عنوان » شهید مطهری، ضرورت تفکر و عمل انقابی « برگزار می شود.
 حجت االسام والمس��لمین احس��ان ا... محمدی در نشس��ت خبری که 
به مناسبت اعام برنامه های هفته عقیدتی سیاسی سپاه در کاشان برگزار 
شد، با بیان اینکه تبیین و تفس��یر صحیح از اسام ناب مبتنی بر دو اصل 
مهم قرآن و عترت است، اظهار داشت: یکی از مشکات اساسی در جهان 

اسام، تبیین و تفسیر ناصحیح از اسام ناب است.
وی افزود: آن طور که باید اسام را درست و دقیق به جامعه بشری، افکار 
عمومی و دنیا معرفی نمی کنند، یا قرآن ب��ه  تنهایی و یا عترت به  تنهایی 

مورد تبیین و تفسیر قرار می گیرد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کاشان به ویژگی های شخصیتی شهید 
مطهری اشاره کرد و گفت: نخستین ویژگی شخصیتی شهید مطهری که 
عامل جاودانگی وی ش��د، اخاص و مقام تزکیه بود که این ویژگی سبب 
شد تا او در جامعه دانش��گاهی، حوزوی و فرهنگی و به   خصوص در قلب 

جوانان جای گیرد.
وی بیان کرد: یکی دیگر از ویژگی های این ش��هید آگاه ب��ودن به زمان، 
آشنایی با نیازهای بالفعل جامعه، احساس مسئولیت و نگهبانی از دین و 

تبیین و تفسیر صحیح اسام بود.
وی تصریح کرد: هر سال به مناسبت شهادت ش��هید مطهری در سپاه و 

بس��یج برنامه هایی تحت عنوان برنامه های عقیدتی و سیاسی از 11 الی 
 17 اردیبهشت برگزار می شود که امسال نیز به دلیل حجم باالی برنامه ها 
در س��پاه کاش��ان برنامه ه��ای هفت��ه عقیدت��ی و سیاس��ی س��پاه از 7 

اردیبهشت ماه برگزار می شود.
مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کاشان با تش��ریح برنامه های هفته 
عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج کاشان گفت: نخستین برنامه گردهمایی 
بزرگ کارکنان ناحیه، هادیان سیاس��ی و مربیان عقیدتی س��پاه و بسیج 
با عنوان ش��هید مطهری، ض��رورت تفک��ر و عمل انقاب��ی در روز هفتم 

اردیبهشت ماه است.
وی افزود: همچنی��ن برنامه هایی از قبی��ل دیدار با نماین��ده ولی فقیه و 
امام جمعه کاش��ان تحت عنوان ابعاد و مولفه های تفک��ر و عمل انقابی، 
گردهمای��ی فرماندهان حوزه ه��ا و هادیان و مربیان سیاس��ی بس��یج، 
کوه نوردی کارکنان و مربیان، حضور کارکنان و مربیان در گلزار ش��هدا و 
غبارروبی، دیدار با یکی از علمای قم، تجلیل از هادیان و مربیان عقیدتی 
سیاسی و در پایان دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر اساتید، مربیان و معلمان 

بسیجی برگزار می شود.
محمدی با اش��اره به اینکه هفته عقیدتی و سیاس��ی و روز معلم همزمان 
 است و به این مناسبت برنامه ویژه ای برگزار می شود، افزود: تقدیر و تشکر 
از معلمان بسیجی با اهدای گل با حضور دانش آموزان در کاس های درس 

صورت می گیرد.

امام جمعه ش��هرضا گفت: باید زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات 
فراهم کنیم، زیرا به فرموده رهبر معظم انقاب، اقت��دار نظام در گرو حضور 

حداکثری مردم در انتخابات است.
حجت السام س��یف اهلل یعقوبی در  جلسه » هم اندیش��ی برگزاری انتخابات 
مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسامی « که با حضور فرمانداران و 
اعضا هیئت  های بازرسی و نظارت بر انتخابات سه شهرستان شهرضا، دهاقان 
و سمیرم در فرمانداری شهرضا برگزار شد، عنوان داشت: برگزاری انتخابات 

سالم و باشکوه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسامی ایران است.
 وی تصریح کرد: یکی از مهم تری��ن ویژگی های انتخابات در ادوار گذش��ته، 
حضور حداکثری مردمی بوده اس��ت که با احساس مس��ئولیت و برای حفظ 

ارزش های نظام وارد صحنه شده اند.
امام جمعه شهرضا اظهار داشت: رهبر معظم انقاب حضور حداکثری مردم 
را زمینه ساز اقتدار نظام در جهان دانسته اند و از این نظر باید در این مرحله از 

برگزاری انتخابات هم، زمینه حضور پرشور مردم را فراهم کنیم.
محسن گابی، فرماندار ش��هرضا نیز در این جلسه عنوان داشت: مرحله اول 
انتخابات در تمام استان و از آن جمله در شهرستان شهرضا به خوبی و بدون 
هیچ گونه تخلف قانونی برگزار شد. وی اضافه کرد: تمامی ظرفیت های موجود 
در شهرستان ش��هرضا، برگزاری انتخاباتی سالم و بر اس��اس موازین قانونی 
وجود دارد. فرماندار شهرضا تاکید کرد: وحدت منطقه ای بین سه شهرستان 
شهرضا، دهاقان و س��میرم، در برگزاری مرحله دوم انتخابات نقش موثری را 

ایفا می کند، بنابراین باید با استفاده از تجارب گذش��ته، برای رفع ابهامات و 
مشکات موجود همفکری شود.

گابی تصریح کرد: ورود هرگونه امکاناتی به هر یک از شهرستان های جنوبی 
اس��تان اصفهان، زمینه برخورداری سایر شهرس��تان ها نیز فراهم می کند، 
بنابراین الزم است دستگاه های مدیریتی و اجرایی هر سه شهرستان با یکدیگر 

تعامل مستمری داشته باشند.
علی اصغر قاسمیان، فرماندار شهرس��تان دهاقان نیز در جلسه » هم اندیشی 
برگزاری انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسامی «، گفت: 
در شهرستان دهاقان مجموعا ۳7 شعبه اخذ رای وجود دارد که از این تعداد 

2۰ شعبه شهری، 16 شعبه روستایی و یک شعبه سیار وجود دارد.
وی اضافه کرد:8۰ درصد از واجدان شرایط رای دادن در شهرستان دهاقان، 

در مرحله اول با حضور در شعب اخذ رای، آرا خود را به صندوق ها انداختند.
فرماندار دهاقان گفت: در س��طح شهرس��تان، بیش از1۰۰۰ نفر در فرآیند 
برگزاری انتخابات مشارکت دارند که تمام تاش این عده، رعایت اصل امانت 

در اخذ آرا و رعایت اصل بی طرفی است.
محمدحسین نصرتی، فرماندار س��میرم نیز در جلسه » هم اندیشی برگزاری 
 انتخاب��ات مرحل��ه دوم دهمی��ن دوره مجلس ش��ورای اس��امی « گفت: 
در شهرستان سمیرم 6۳ شعبه اخذ رای وجود دارد که از این تعداد ۳۳ شعبه 
ثابت و۳۰ شعبه س��یار است. وی تصریح کرد: در س��طح شهرستان سمیرم، 

مجموعا18۰۰ نفر در فرآیند برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

 آن سوی خبر

 بخشدار مرکزی شهرستان لنجان ناصر حسینی منجزی 
با اش��اره به اینکه روس��تا کان��ون اصلی تولی���د و ارزش 
آف�رین�ی اس��ت، اظهار کرد: امروزه رشد پر شتاب صنعت 
 و فناوری باعث تش��دید عقب ماندگی روس��تاها نس��بت 

به شهرها شده است.

 ناص���ر حس���ینی منج���زی وی اف���زود: فق���دان 
 اس��تراتژی ه��ای مناس��ب توس��عه روس��تایی منج��ر 
 به کاهش اشتغال روس��تاییان، کاهش سطح درآمد، فق�ر 
 روز اف���زون و مهاجرت بیش��تر آنان به س��مت ش��هرها 

می شود.

بخش��دار مرکزی شهرس��تان لنجان تصریح کرد: توسعه 
روس��تایی را می توان عاملی در راس��تای بهبود ش��رایط 
زندگی اقشار کم درآمد روس��تایی و خودکفا سازی آنان 
در روند توس��عه کان کش��ور دانس��ت. وی ادام��ه داد: 
 باید توجه داش��ت که مناس��ب تری��ن راه ب��رون رفت از 
تحریم ها و فش��ارهای خصمانه دش��من و مقابل��ه با آن، 
 حرکت به س��مت اقتص��اد مقاومتی  اس��ت ک��ه پس از 
توس��ط  مقاومت��ی  اقتص��اد  واژه  ش��دن   مط��رح 
 مقام معظم رهب��ری در س��ال 1۳89 ک��ه واژه جدیدی 
در ادبیات اقتصادی به حساب می آمد و از ضروریات اقتصاد 
ما نیز محس��وب می ش��د، تاش ها برای تبیین آن نیز به 
صورت جدی آغاز شد. حسینی منجزی اضافه کرد: با روی 
کارآمدن دولت تدبیر و امید رییس جمهوری اسامی ایران 
با تشکیل معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم رویکرد 
جدیدی را درخصوص مبحث توس��عه روس��تایی و توجه 
به مناطق محروم فراهم آوردند. وی با اش��اره به س��خنان 
دکتر روحانی پیرامون اهتمام به امر توس��عه روستایی در 
زیر چتر اقتصاد مقاومتی گفت: رییس جمهور در سخنان 
خود گفت:»اگر می خواهیم ت�وسع�ه ما توسع�ه پ�ای�دار 
باش��د، باید س��هم قابل ماحظه ای به توس��عه روستاها 
بدهیم و نباید روستاهای ما تخلیه شود. اساس کار ما باید 
در تولید باش��د. باید کاری کنیم روس��تاییان درآمدشان 
چند برابر شود و ارزش افزوده در روس��تاها باال رود و باید 

 زمین های کشاورزی را توس��عه دهیم.« وی عنوان کرد: 
با پیروی از اصول اقتصاد مقاومتی و شرایط و ضوابط ط�رح  
س�رم�ای�ه گ�ذاری مش�ارکت�ی روست�ایی�ان که اخیرا از 
سوی معاونت توسعه روس��تایی و مناطق محروم ریاست 
 جمهوری اس��امی ایران- دولت تدبیر و امید- پیشنهاد 
 ش��ده اس��ت، در راس��تای توس��عه اقتصادی روس��تاها 
می توان ب��ه اقتص���اد پ�ای���دار روس��ت�اه�ا در آین�ده 
 امی���دوار ب��ود . وی بی��ان ک��رد: در همی��ن راس��تا و 
در راستای نهضت آسفالت در روستاها تفاهم نامه ای بین 
دهیاری روس��تای مبارک آباد ) ا... آب��اد ( از توابع بخش 
مرکزی شهرس��تان لنجان با اداره بنیاد مس��کن انقاب 
 اسامی شهرس��تان لنجان درخصوص آس��فالت تمامی 
 خیاب��ان ه��ا و معاب��ر عموم��ی روس��تا منعقد ش��د که 
بر اس��اس مفاد ای��ن تفاهم نام��ه بنیاد مس��کن انقاب 
اس��امی شهرس��تان لنجان ب��ه می��زان آورده و س��هم 
 دهی��اری از مناب��ع خ��ود درخص��وص تهی��ه آس��فالت 
خیاب��ان ه��ا و معاب��ر روس��تا اق��دام کن��د. بخش��دار 
 مرک��زی شهرس��تان لنجان ی��ادآور ش��د: پ��س از عقد 
 تفاهم نامه از ابتدای بهمن ماه سال 1۳9۴ پروژه آسفالت 
در این روستا ش��روع و تاکنون میزان 12 هزار مترمکعب 
خاکبرداری، 25 ه��زار مترمکعب خاکری��زی،1۳۰ هزار 
 مترمربع بسترس��ازی، 62 هزار مترمربع آس��فالت ریزی 

با هزینه ای بالغ بر1۰می�لی��ارد ری��ال انجام شده است.

برگزاری گردهمایی بزرگ هادیان سیاسی سپاه و بسیج کاشان 

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان فالورجان تاکید کرد:

اهمیت جایگاه ورزش 
درسبد کاالی خانواده ها

روستا، کانون اصلی تولیـد و ارزش آفـرینـی است
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ــفيد  ــتن دندان هايى س جرم گيرى دندان يكى از روش ها براى داش
ــيار با محلول خانگى  ــت. به جاى صرف هزينه هاى بس و درخشان اس

دندان هايتان را سفيد كنيد.
ــت كه  پالك و جرم دندان و همچنين خونريزى لثه ها اتفاقى رايج اس
ــه وجود مى آيد. درمان  ــدم مراقبت كافى از دهان و دندان ب به دليل ع
ــكى در خانه نيز مى تواند انجام آن اما جز صرف هزينه هاى گزاف پزش

شود.
ــان ها، در مقايسه با آنچه پيشتر مصرف  غذاهاى مصرفى امروزه ما انس
ــت. براى نمونه، رژيم غذايى ما ديگر  ــى كرده اس مى شد، تفاوت اساس
ــت؛ چرا كه آن نوع غذاها نيازمند  ــفت نيس متكى بر غذاهاى خام و س

جويدن بيشترى بود. 
امروزه اما ما غذاهاى نرمى را مصرف مى كنيم كه گوارش آن ها چندان 
زمان بر نيست. همين مسئله در دراز مدت موجب تشكيل پالك دندان 

در دو رنگ زرد و قهوه اى خواهد شد.
ــد، پالك دندان به دليل نوع غذاهاى مصرفى به  همانطور كه گفته ش
ــط پزشك برداشته  ــكل مى گيرد و البته به راحتى هم توس سادگى ش

مى شود، اما هزينه آن پايين نيست.
به همين دليل است كه ما قصد داريم روشى طبيعى را به شما معرفى 

كنيم تا بتوانيد در منزل از شر پالك و جرم دندان خالص شويد.
 طرز تهيه محلول خانگى براى جرم گيرى دندان

ــل آب بيندازيد تا  ــته و داخ ــخت گردو را برداش ــت س چند عدد پوس
ــدن آب، آن را از صافى  حدود 20 دقيقه جوش بخورد. پس از خنك ش

بگذرانيد،آب به جاى مانده ،همان محلول جادويى است.
ــواك ــه در روز مس ــه مرتب ــك آن آب س ــه كم ــان را ب دندان  هايت

بزنيد.
ــر جرم و  ــن كار را دو هفته انجام دهيد، به راحتى مى توانيد از ش اگر اي

پالك دندان راحت شويد.
ــتيد، به  ــا نيز مواجه هس ــكل خونريزى لثه ه ــر آن، اگر با مش عالوه ب
كمك اين روش مى توانيد مانع خونريزى لثه ها شويد؛ چرا كه خواص 
ضد التهابى و ضد باكتريايى دارد. به اين نكته نيز توجه داشته  باشيد كه 
حفظ سالمت دهان و دندان بايد همواره در اولويت باشد تا از اين طريق 

بتوان مانع هزينه هاى گزاف دندانپزشكى شد.

جرم گيرى دندان 
با يك محلول خانگى!

بهداشت فردى

 بيمارى نقص ايمنى اوليه در حالى هنوز 
مريم 
ــالج قرار ياورى ــاران صعب الع ــمار بيم در ش

ــيوع آن اضافه  ــر روز بر ش نگرفته كه ه
مى شود و آمار اين دست از بيمارى در ايران از ابتال يك به ده هزار 

نفر  به يك تا دو هزار نفر رسيده است.
به گزارش خبرنگار زاينده رود، رييس هيئت مديره خيريه بيماران 
نقص ايمنى اوليه حضرت صديقه طاهره(س) در خصوص شيوع 
ــت: ازدواج هاى فاميلى آمار بيمارى هاى  اين بيمارى اظهار داش

نقص ايمنى اوليه را افزايش مى دهد .
ــورهاى اروپايى تخمين زده  ــركت اظهار داشت: در كش رويا ش
ــود از هر ده هزار نفر يك نفر مبتال به بيمارى نقص ايمنى  مى ش
ــت كه در ايران اين آمار از هر دوتا پنج هزار نفر يك نفر  اوليه اس

مبتال به بيمارى نقص ايمنى اوليه است.
ــاران نقص ايمنى اوليه حضرت  رييس هيئت مديره خيريه بيم
ــرد: تعامالت و همكارى هاى علمى  صديقه طاهره(س) اعالم ك
ــه، انگليس و سوئد  ــورهاى اروپايى از جمله آلمان، فرانس با كش
ــف دو ژن جديد  در بيماران نقص ايمنى  داشتيم كه باعث كش
اوليه  شد و اين همكارى ها در جهت تشخيص  و درمان به موقع 

اين بيماران ادامه دارد.
ــص ايمنى اوليه با  ــراد مبتال به بيمارى نق وى با اظهار اينكه اف
ــديد مراجعه مى كنند، افزود:  عفونت هاى مكرر ،غير عادى و ش
افراد مبتال به بيمارى با عاليمى همچون سينوزيت هاى مكرر، 
عفونت هاى گوش، ريه و يا زخم هاى دهانى ، برفك و عفونت هاى 
مكرر پوستى و اسهال هاى مزمن و آبسه هاى پوستى و احشايى 
ــكان مراجعه مى كنند كه در بيشتر موارد اين نوع عاليم  به پزش

خبر از بيمارى نقص ايمنى اوليه مى دهد.
ــه زمينه ارثى  ــركت با اظهار اينكه بيمارى نقص ايمنى اولي ش
دارد، اعالم كرد: اگر چه غالب اين بيماران كودكان هستند،  اما 
در بزرگسالى نيز عاليم بيمارى مى تواند بروز كند به طورى كه 
ــوم متوجه بيمارى نقص  بيمارانى هستند كه در دهه دوم و  س
ايمنى اوليه خود شدند و يا با عاليم شديد در سنين باال مراجعه 

مى كنند كه ديگر اقدامى براى درمان آنها نمى توان انجام داد.
ــاره به اينكه در صورت عدم تشخيص به موقع اين نوع  وى با اش
بيمارى و درمان به موقع آنها امكان مرگ و مير براى بيمار هست، 
افزود: اين در حالى است كه متخصصان اين بيمارى در اصفهان 
محدود هستند حتى پرسنل پزشكى نسبت به اين بيمارى آگاهى 

كامل ندارند كه امكان دارد تشخيص به موقع داده نشود.
ــاران نقص ايمنى اوليه حضرت  رييس هيئت مديره خيريه بيم
ــاران مثل ــرد: داروهاى اين بيم ــره(س) اعالم ك صديقه طاه
 ايمونو گلوبولين وريدى، اينترفرون گوماو .... گران است كه در 

اين راستا انجمن بخشى از هزينه ها را تامين مى كند.
ــاران نياز مبرم  ــداى از بيم ــراى درمان تع ــان اينكه ب وى  با بي
ــت، بيان كرد:  ــتان اصفهان اس ــتخوان در اس به پيوند مغز و اس

ــگاه علوم  ــط دانش خيريه پيگير راه اندازى آن در اصفهان توس
پزشكى اصفهان  است.شركت بيان داشت: بيماران نقص ايمنى 
ــر به تهران  ــتخوان، در حال حاض ــد پيوند مغز اس اوليه نيازمن
ــتند. به  ــكالت متعددى روبه رو هس مراجعه مى كنند كه با مش
ــود  ــبى جهت پيوند يافت نمى ش ــلول مناس طورى كه گاها س
ــور تهيه كنند  و به همين دليل  ــتند از خارج كش و مجبور هس
ــود .  ــاى بيمار تحميل مى ش ــه خانواده ه هزينه هاى گرانى ب
شركت به بيماران نقص ايمنى ثانويه اشاره كرد كه بر اثر عوامل 
ــرطان ها،  ــاران پيوندى، س ــد، گفت: بيم محيطى بروز مى كن
ــمار ــوء تغذيه  در ش ــاى متابوليك مثل ديابت و س بيمارى ه

 بيمارى هاى نقص ايمنى ثانويه به شمار مى روند.
وى با بيان اينكه بيمارى هاى نقص ايمنى اوليه در هر دوجنس 
ــت كه برخى از انواع  ــود، بيان كرد:  اين در حالى اس ديده مى ش
بيمارى نقص ايمنى اوليه در پسرها از شيوع بيشترى برخوردار 

است.
ــاران نقص ايمنى اوليه حضرت  رييس هيئت مديره خيريه بيم
صديقه طاهره(س) گفت: به دليل هزينه هاى باالى اين بيماران 
ــت كه بيماران نقص ايمنى اوليه در شمار  براى درمان، الزم اس
ــرد و تحت حمايت  ــاص و صعب العالج قرار گي بيمارى هاى خ

دولت باشند.
ــص ايمنى اوليه گفت:  ــى انجمن خيريه بيماران نق مدير اجراي
آگاهى مردم در حوزه بيمارى نقص ايمنى اوليه را بايد باال ببريم 

تا مسير شناسايى اين دست از بيماران در خانواده ها باز شود.
سيد اصغر رفيعايى اظهار داشت: هر ساله هفته جهانى بيماران 
نقص ايمنى اوليه از سوم تا دهم ارديبهشت ماه است كه به منظور 
اطالع رسانى و آگاهى بخشيدن به مردم از عاليم و عوارض اين 

بيمارى، برنامه هاى آموزشى و اطالع رسانى در نظر گرفتيم.
وى بيان داشت: اين هفته با شعار ارتقاى دستيابى بيماران نقص 
ــت كه در طول  ــده اس ايمنى اوليه به مراقبت هاى الزم ديده ش

امسال برنامه هاى آموزشى و اطالع رسانى انجمن خيريه  بيماران 
نقص ايمنى اوليه در همين راستا ديده شده است.

ــى اوليه اضافه  ــن خيريه بيماران نقص ايمن مدير اجرايى انجم
ــتند و  ــوز بيمارانى داريم كه از بيمارى خود مطلع نيس كرد: هن
ــه بيمار نقص ايمنى اوليه  خانواده هايى هستند كه بين دو تا س
ــتند و  دارند، اما از وجود اين بيمارى در خانواده خود مطلع نيس
حتى بسيارى از مردم نسبت به اين بيمارى و حتى نام آن آگاهى 
كامل ندارند. لذا در اين راستا برنامه هاى آموزشى در نظر گرفتيم.

وى گفت: راه اندازى غرفه هاى مشاوره ، آموزش و اطالع رسانى در 
طول هفته جهانى بيماران نقص ايمنى اوليه در ورودى شماره 4 
سيتى سنتر واقع در سپاهان شهر و همچنين برنامه هاى آموزشى 
ــالمت از جمله اين اقدامات  در خصوص اين بيمارى در جاده س

اين هفته است.
رفيعايى با اشاره به اينكه همچنين در اين هفته از اجراى كنگره ها 
و همايش هاى بيماران نقص ايمنى خبر داد و گفت: برنامه هاى 
ــت  ــص ايمنى و حمايت از اين دس ــى براى بيماران نق پژوهش

پژوهش ها از ديگر برنامه هاى جانبى در اين هفته است.
وى گفت: شفاف سازى و آموزش براى كنترل بيمارى نقص ايمنى 
و همچنين اطالع رسانى در حوزه پيشگيرى از نقص ايمنى اوليه 

از ديگر برنامه هاى اين هفته است.
شناسايى 300 بيمار نقص ايمنى اوليه در استان اصفهان

ــى اوليه حضرت صديقه  مدير عامل خيريه بيماران نقص ايمن
طاهر(س) گفت: در حال حاضر بالغ بر 300 بيمار نقص ايمنى 
ــتان  ــده دادند كه اكثرا از اس ــكيل پرون اوليه در اين خيريه تش

اصفهان و بعضا از ديگر استان ها هستند.
ــت: خيريه بيماران نقص ايمنى  محمد باقر حجازى اظهار داش
اوليه كه امروزه وجهه كشورى هم پيدا كرده است بيماران كه در 
اين خيريه تشكيل پرونده دادند از سراسر كشور هستند زيرا كه 

نخستين خيريه ويژه اين بيماران در سطح كشور است.

ــاره كرد و افزود: خيريه كه از  ــكيل خيريه اش وى به سابقه تش
سال 86هسته هاى اوليه آن شكل گرفت و امروزه در بخش هاى 
مختلفى از جمله آموزش، پژوهش، درمان و مشاوره و پيشگيرى 
و همچنين پيگيرى ايجاد مركز پيوند مغز استخوان براى بيماران 

نقص ايمنى اوليه فعاليت مى كند.
كشف دو ژن جديد از بيماران نقص ايمنى اوليه

حجازى با بيان اينكه در اين خيريه شاهد تشكيل پرونده بيماران 
نقص ايمنى اوليه از استان هاى مختلف از جمله يزد، شهركرد، 
اهواز، كرمانشاه و زاهدان هستيم، بيان كرد: اين خيريه همچنين 
ــه ، انگلستان و  ــور آلمان، كانادا و فرانس تفاهم نامه هايى با كش
تعامالتى با كشور سوئد دارد به طورى كه با تعامالت و استفاده 
ــور منجر به كشف دو  از تجربيات و تبادل اطالعات بين دو كش
ژن جديد از بيماران نقص ايمنى اوليه از بيمارانى شد كه در اين 

خيريه تشكيل پرونده داده بودند.
ــى اوليه حضرت صديقه  مدير عامل خيريه بيماران نقص ايمن
ــه آلمان براى  ــدادى از بيماران ب ــره(س) گفت: با اعزام تع طاه
درمان و تشخيص ژن هاى معيوب، منجر به كشف دو ژن و ثبت

ــهيل روند درمان  ــد.وى گفت: به منظور تس  بين المللى آن ش
براى بيماران نقص ايمنى اوليه با بيمارستان هاى الزهرا (س) و

ــديم و تفاهم نامه هايى منعقد   امام حسين (ع) وارد مذاكره ش
شده است.حجازى با اشاره به اينكه مثال داروى IVIG كه داروى 
ويژه بيماران نقص ايمنى اوليه است به دليل وارداتى بودن دارو 
و قيمت سنگين آن دائما براى بيماران مشكالتى ايجاد مى كرد 
كه با پيگيرى خيريه و مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و 

وزارت بهداشت و درمان به حمد اهللا مرتفع گرديده است.
وى با اشاره به اينكه تاكنون خيريه دست رد به هيچ يك از بيماران 
نقص ايمنى اوليه نزده حتى اتباع بيگانه را نيز پوشش داده است، 
ــخيص به موقع بيماران  اعالم كرد: امروزه با اطالع رسانى و تش
نقص ايمنى اوليه با افزايش آمار اين بيماران مواجهيم. به طورى 
كه اگر در گذشته گفته مى شد از هر 10 هزار نفر يك نفر مبتال به 
نقص ايمنى اوليه مى شود امروزه از هر 2 هزار نفر يك نفر به اين 

بيمارى مبتال مى شود.
وى با بيان اينكه در راستاى آموزش ، همايش هاى مختلفى براى 
ــكان با حضور اساتيد  مربيان بهداشت مدارس و همچنين پزش
ــيارى از پزشكان هستند كه  خارجى برگزار كرديم ، افزود: بس

هنوز نسبت به اين بيمارى آگاهى كامل ندارند .
حجازى با اشاره به اينكه بيشتر بيماران تحت پوشش اين خيريه 
كودكان هستند، اعالم كرد: بسيارى از خانواده ها بودند كه سه 
بيمار مبتال به نقص ايمنى اوليه داشتند، اما متوجه نوع بيمارى 
ــاجد، روضه ها و  ــات آموزشى در مس آنها نبودند! بنابراين جلس
ــگاه ها و حتى درب منازل با پمفلت ها  تجمعات مردمى، نمايش
ــون مددجويانش  ــت: خيريه خود را مدي كرديم.وى اظهار داش

مى داند.

بيشتر بدانيم

ــم  چش ــص  متخص ــك  ي
ــى  آفتاب ــك  عين ــت:  گف
ــذب  ــتاندارد،توانايى ج اس
اشعه ماوراءبنفش در طول 
موج 400 نانومتر و پايين تر 

را دارد.
دكتر محمودرضا پناهى بزاز 
ــتفاده از  ــرد: اس ــار ك اظه
ــراى همه  ــك آفتابى ب عين
ــت محافظت از  ــراد جه اف

چشم در تمام فصول سال توصيه مى شود، اما در فصول گرم با توجه به افزايش 
ــتفاده از عينك آفتابى اهميت بيشترى مى يابد.  شدت تابش نور خورشيد، اس
ــت چندانى ندارد، بلكه عينك آفتابى  وى ادامه داد: مارك عينك آفتابى اهمي
استاندارد بايد اشعه ماوراءبنفش را در طول موج 400 نانومتر و پايين تر كامال 

جذب كند.
پناهى بزاز افزود: عينك هاى آفتابى كه قاب بزرگ تر و دسته پهن ترى دارند به 
جهت اين كه تمامى كره چشم را مى پوشانند و از ورود اشعه به چشم جلوگيرى 

مى كنند، از استاندارد باالترى برخوردارند.
وى گفت: جهت تشخيص استاندارد بودن عينك در جذب اشعه نور خورشيد، 
مى توان عينك را با دستگاه ويژه كه در عينك فروشى ها موجود است، تست و از 

استاندارد بودن آن اطمينان حاصل كرد.
ــه عينك آفتابى بيان كرد: بهتر است  پناهى بزاز با اشاره به رنگ مطلوب شيش

رنگ شيشه عينك آفتابى خاكسترى يا قهوه اى باشد.

ــان زخم و  ــر درم ــد عالوه ب ــى توان ــت كه م ــفابخش اس ــل ماده اى ش عس
سوختگى هاى كوچك، در جلوگيرى از سرايت بيمارى و بهبود جاى زخم نيز 

كاربرد داشته باشد.
ــل در زمينه بهداشت و  ــترى از عس ــان براى بهره گيرى هرچه بيش كارشناس
سالمت،پيشنهادهاى قابل توجهى ارايه  كرده اند كه  با به كار بردن آن از اين 

ماده معجزه گر مى توان براى معالجه زخم و عوارض پوستى استفاده كرد : 
ــتفاده از يك صابون ماليم و آب شست وشو داد   مى توان زخم ها را با اس
ــود؛ البته بايد توجه داشته باشيد كه پوسته  طورى كه التهابى در آن ايجاد نش
ــپس مقدارى عسل كه با محيط هم دما شده  نازك روى زخم را جدا نكنيد؛ س

روى زخم بگذاريد تا زودتر بهبود پيدا كند.
براى گذاشتن عسل روى زخم مى توان از تكه اى پنبه تميز استفاده كرد 

و نبايد محل زخم با انگشت لمس شود.
ــتريل و چسب زخم  ــل، روى آن را با گاز اس ــتن زخم به عس  بعد از آغش

بپوشانيد و تازمان بهبودى هرروز اين پانسمان تعويض شود.

2 رنگى كه براى عينك آفتابى
 توصيه مى شود

زخم و سوختگى خود را اينگونه 
درمان كنيد!

ــن و مراكز عمومى اصفهان از  فرماندار اصفهان گفت: مصرف قليان در همه اماك
جمله پارك ها، حاشيه رودخانه زاينده رود و كوه صفه ممنوع است.

ــتان اصفهان افزود: قليان، ــالمت شهرس ــه كارگروه س فضل اهللا كفيل، در جلس
 زمينه اى براى گرايش به مواد مخدر و اعتياد است و بايد مانع از رواج استفاده از 

آن به طور مشهود در اماكن عمومى شد.
ــد و  وى خواهان برخورد با مصرف قليان در اماكن عمومى با دقت و وفق قانون ش

اظهار كرد: بدون شك مردم اصفهان نيز در اين زمينه يارى مى كنند.
وى با بيان اينكه الزم است اين كار با محوريت شهردارى اصفهان انجام شود، اضافه 

كرد: بايد يك دستورالعمل دقيق و جامع در اين زمينه تدوين شود.
ــا و قلب دارد به  ــو حياتى بدن يعنى ريه ه ــان، تاثير مضرى بر دو عض مصرف قلي
ــت همواره در باره خطر استعمال  همين دليل پزشكان و مسئوالن وزارت بهداش

آن هشدار داده اند.
فرماندار اصفهان همچنين بر ضرورت جلوگيرى از سگ گردانى در اماكن عمومى 
تاكيد كرد و گفت: الزم است شهردارى با پشتوانه قانونى كه دارد زمينه اى فراهم 

كند تا از ورود سگ به مراكز عمومى ممانعت شود.
ــتگاه هاى اجرايى مانند نيروى انتظامى و نيز  ــاير دس كفيل خواهان همكارى س
ــگ به اماكن عمومى از نظر  ــد و افزود: ورود س ــازى در اين زمينه ش فرهنگ س
بهداشتى كار نادرستى است و با آموزه هاى دينى و فرهنگ مردم ما نيز تقابل دارد.

ــالك تصريح كرد: اقدام  ــاره مبارزه با بيمارى س فرماندار اصفهان همچنين در ب
هاى زيادى در اين باره انجام شده، اما تا رسيدن به شرايط معمول، فاصله داريم.

وى با تاكيد بر اينكه بايد برنامه دقيق ترى در اين زمينه تدوين شود، اضافه كرد: 
بزرگ ترين پهنه سالك در شهرستان اصفهان در پايگاه هشتم شكارى است كه 

الزم است ستاد مستقلى براى آن تشكيل شود.
ــالك در اصفهان را بخش هاى ششگانه شرق اصفهان  كفيل، پهنه هاى ديگر س
ــتادهايى با محوريت بخشدارى ها  عنوان و تصريح كرد: در اين مناطق نيز بايد س

شكل گيرد.
ــت تا با تنظيم سناريو ،به مبارزه با  وى از مراكز بهداشت يك و دو اصفهان خواس
ــايلى مانند زمان بندى، كيفيت اجرا،  بيمارى سالك بپردازند و در اين كار به مس

جغرافياى اجرا و تفكيك وظايف دستگاه ها دقت كنند.
ــى را از  ــا، النه كوبى و جونده كش ــماندها، نخاله ه وى جمع آورى زباله ها، پس
ــارى خواند و گفت: اعتبار مالى خوبى  اقدام هاى مورد نياز براى مبارزه با اين بيم

نيز براى اين كار در نظر گرفته شده است.
ــه، وضعيت مناطق ــهردارى اصفهان نيز در اين جلس ــعه پايدارى ش مدير توس
ــهر اصفهان در كنترل بيمارى سالك را مطلوب ارزيابى كرد و   پانزده گانه كالنش

گفت: بيشتر مشكل هاى ما در اين زمينه در حاشيه شهر و بافت فرسوده است.
ــه به گردنه «زينل» ــال حدود 310 هزار تن نخال حميدرضا ميريان افزود: پارس

(در شرق اصفهان) منتقل شد كه اگر اين مقدار نخاله مديريت نمى شد، مشكل 
زيادى به همراه داشت.

سالك يك بيمارى پوستى است كه عوارض پوستى و آثار باقيمانده از آن مى تواند 
به كابوسى بزرگ براى انسان تبديل شود.

ــور ايران و عربستان در اين  ــور دنيا شايع است كه دو كش اين بيمارى در 88 كش
زمينه بيشترين موارد ابتال را دارند.

ــت استان درگير سالك شهرى  در ايران 17 استان درگير سالك روستايى و هش
هستند كه استان اصفهان بيشتر درگير سالك روستايى(مرطوب) است كه مخزن 

آن موش صحرايى با دم جارويى و بلند است.
ــگزى تا ورزنه و از نيك آباد  ــتر مناطق روستايى از س در شهرستان اصفهان بيش

جرقويه تا رامشه درگير سالك روستايى هستند.
شهرستان اصفهان حدود دو ميليون نفر جمعيت دارد.

خبر

نقص ايمنى اوليه هنوز در شمار بيمارى هاى صعب العالج قرار نگرفته است

يك خانم باردار مى تواند بسيارى ازفعاليت هاى قبلى خود را با كمى 
تغيير و احتياط ادامه دهد. يكى از اين كارهاى روزمره، رانندگى كردن 
است. اگر مطمئن نيستيد كه مى توانيد اين كار را انجام بدهيد يا خير، 
حتما با پزشك خود مشورت كنيد. تا زمانى كه هيچ گونه محدوديتى 

از نظر پزشكتان نداشته باشيد، منعى براى رانندگى نداريد.
اگر در دوران باردارى خود به هر دليلى مجبور به رانندگى هستيد بايد 

نكاتى را رعايت كنيد:
ــت چراغ  ــى نكنيد. وقتى پش ــب رانندگ ــگاه در هنگام ش 1- هيچ
ــان را تكان دهيد و  ــرده ايد پاها و زانوهايت قرمز يا در ترافيك گير ك
بچرخانيد. اگر مسيرتان طوالنى است هر نيم ساعت يك بار ماشين را 
ــى انجام  ــويد، 5 دقيقه راه برويد و حركات كشش نگه داريد، پياده ش

دهيد.
2- از صحبت كردن با تلفن همراه حتى با هندزفرى و سر و كله زدن 
با راديوپخش حين رانندگى خوددارى كنيد. اگر فرزند ديگرى داريد 
ــر به سرش  ــت، يا س و او در حال غرغر كردن هنگام رانندگى شماس
نگذاريد يا كنارى پارك كنيد و بعد از حل شدن مشكلتان به رانندگى 

ادامه دهيد.
ــت  ــوان در ده روز آخر باردارى رانندگى نكنيد. يبوس 3- به هيچ عن
يكى از عوارض رانندگى هاى مداوم و هر روزه در دوران باردارى است. 

بنابراين هميشه يك بطرى آب و چند ميوه آب دار در ماشين بگذاريد 
و حين رانندگى از خوردن آنها غافل نمانيد.

ــد. اگر كمردرد  ــرگيجه داريد رانندگى نكني 4- اگر مدام تهوع و س
ناشى از باردارى داريد، دور رانندگى را خط بكشيد. هنگام رانندگى 
ــى تكيه  ــاف به صندل ــويد و كامال ص ــل نش ــو متماي ــمت جل به س

دهيد.
ــتن كمربند ايمنى به  ــاردار به هيچ عنوان نبايد از بس 5- يك خانم ب
بهانه بزرگ بودن شكم يا فشار آمدن به جنين خوددارى كند. شما چه 
راننده باشيد و چه روى صندلى كنار راننده نشسته باشيد بايد براى 
ــاى ناگهانى و حتى  محافظت از جان خود و فرزندتان هنگام ترمزه

تصادف كمربند ايمنى تان را ببنديد.
ــم باردار اين  ــتن كمربند ايمنى براى يك خان 6- بهترين حالت بس
ــكم و روى استخوان هاى  ــت كه بخش پايينى كمربند را زير ش اس
ــينه هايش قرار دهد و از بستن  لگن و بخش بااليى آن را هم بين س
بخش پايينى رو و باالى شكم و بخش بااليى روى گردن و زير بازوها 
ــش پايينى كمربند  ــاس كرديد كه بخ خوددارى كند. اگر هم احس
اذيت تان مى كند، يك بالشتك نازك پنبه اى تهيه كنيد و آن را بين 

كمربند و بدن تان قرار دهيد.
7- يكى از خطاهاى رايج در دوران باردارى، از كار انداختن سيستم 

خودكار باز شدن كيسه هوا هنگام تصادفات رانندگى است. اما بهتر 
ــه هوا هم به اندازه كمربند ايمنى  ــتفاده از كيس ــت بدانيد كه اس اس
ــت كه در استفاده از آن يك نكته  ضرورى و مهم است. فقط كافى اس

كوچك را رعايت كنيد.
ــى كنيد و چه در صندلى كنار  در دوران باردارى چه خودتان رانندگ
ــت صندلى تان را جورى تنظيم كنيد كه  ــينيد، بهتر اس راننده بنش
بيشترين فاصله را نسبت به داشبورد داشته باشيد،با اين روش هنگام 
ــود، باعث  ــه هوا باز مى ش ــادف و ضربه هاى ناگهانى وقتى كيس تص
حفاظت از سالمت شما و فرزندتان مى گردد، نه فشار آمدن به جنين 

و به دردسر افتادن شما.
8- اگر تصادف كرديد، حتما به پزشك مراجعه كنيد، زيرا ممكن است 
در اثر تكان هاى شديد حين تصادف، جفت از رحم جدا شده باشد و 

شما مجبور به زايمان زودرس شويد.
ــار خون باال،  ــكالتى از قبيل فش ــر در دوره باردارى دچار مش 9- اگ
ــده، كم خونى جدى و يا  احتمال زايمان زودرس، ديابت كنترل نش

باردارى پرخطر هستيد، نبايد پشت فرمان بنشينيد.
10- اگر سابقه سقط جنين داريد، به هيچ عنوان رانندگى نكنيد.

11- اگر از هر نوع مشكلى در دوران باردارى رنج مى بريد، بهتر است 
قبل از اقدام به رانندگى با پزشك خود مشورت كنيد.

نكته ها

نكاتى در مورد رانندگى خانم هاى باردار

مصرف قليان در اماكن عمومى اصفهان 
ممنوع است
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ابتکار اتحاد ایران در چارچوب یک حکومت واحد، پس از تغییر 
 دولت پ��ارت، از پارس آغاز ش��د، اینجا زمانی نخس��تین مرکز 

دولت های هخامنشی بود.
پارس که در زمان سلوکیان دارای استقالل سیاسی مشخصی 
بود، بعدها که در قلمرو پارت ها قرار گرفت دارای حقوق یکی از 
شاه نشین های تابع آن حکومت گردید. فرمانروایان این منطقه 
در حدود سده دوم ق.م. به »شاه« ملقب شدند. برای خود سکه 
زدند. از نقوش روس سکه هایشان چنین بر می آید که آنها سنت 
های سیاسی پارسیان باس��تان را نگاه داش��ته بودند، به آتش 
مقدس احترام می گذاش��تند و خدای بزرگ زرتش��تیان را که 
اهورامزدا بود، ستایش می کردند. آخرین دودمانی که در زمان 
آرشاک ها در فارس فرمان می راندند بازرانگید و آخرین »شاه« 

این دودمان گوچهر به شمار می آید. مرکز پارس استخر بود.
پارس از چند فرمانداری تشکیل می ش��د. فرماندار یکی از این 
شهرها، بابک از دودمان ساس��ان بود. او که در عین حال کائن 
معبد بزرگ آناهیتا به ش��ما می آمد، به س��ال 208 میالدی یا 
209 میالدی قدرت شاهی پارس را به دست گرفت، گوچهر را 
سرنگون کرد و او را کشت. پس از مرگ بابک )222-م.( پسرش 
اردشیر دامنه قدرتش را گسترش داد و چند استان مجاور پارس 
مانند کرمان، خوزستان را گرفت و چند شاه نشین کوچک دیگر 
را که جزو قلمرو پارت ها بودند به متصرفاتش ملحق کرد، اردوان 
پنجم را شکست داد. بی درنگ پس از این اقدام به سال 226-م. 
)یا 227-م.( اردش��یر به عنوان شاهنشاه ایران تاجگذاری کرد. 
اینگونه دولت ساسانی تشکیل ش��د. پایتخت دولت ساسانی را 
شهر دوتائی کنار دجله یعنی تیس��فون – سلوکید )به اردشیر 
تغییر ن��ام داد( قرار داد. اس��تخر به عنوان دومی��ن پایتخت به 

شمار آمد.
نظام اجتماعی و حکومتی ساسانیان ایرانی

اس��ناد و منابع تاریخی، کم و بیش ساختمان اجتماعی ایران را 
 در زمان ساسانیان روشن کرده اند. بی گمان در این دوره نظام 
برده داری در حال از هم پاش��یدگی بود و نظ��ام جامعه قرون 
وس��طایی اولیه پا گرف��ت، اما ش��کل رویداد این جری��ان ها و 
دگرگون��ی این مرحله تاریخی روش��ن نیس��ت. در هر حال در 
سده های س��وم – چهارم میالدی هنوز روابط نظام برده داری 
 س��خت رواج داش��ت. منابع یونان��ی و دیگران غالب��ا یادآوری

 کرده اند که لش��کریان ای��ران ده ها هزار تن از مردم س��وریه، 
ارمنس��تان و دیگران را به بردگی گرفته اند. در کنار اس��یران 
جنگی، دهقانان ایرانی که به پرداخت مالی��ات توانا نبودند، به 
عنوان برده دیده می ش��دند. اختیار لقب »شاهنش��اه ایران و 
انیران« به وسیله حکومت ساسانی گویای این ادعا بود، البته در 
جهان پندار، که اینان خود را پادشاه تمام جهان می شناساندند. 
شاهنشاه حتما بایستی به دودمان ساسانی وابسته می بود، اما 
درجه وابس��تگی وارث تاج و تخت به دودمان ساس��انی دقیقا 
تعیین نشده بود. قدرت شاه نشانه ای از قدرت خداوند به شمار 
می آمد و هیچ چیز نمی توانس��ت آن را محدود کند. دربار شاه 
دارای جاه و جالل و شکوه فوق العاده ای بود و برای بزرگ نمایی 

دربار سلطنتی مراسم و تشریفات ویژه ای انجام می گرفت.

دولت از مذهب پش��تیبانی می ک��رد و همه مردم بایس��تی به 
دین زرتشتی مؤمن می بودند. کلیه رعایای شاه به چهار دسته 
یا صنف یا »کاست« تقس��یم می ش��دند که بردگان جزو این 
دسته بندی نبودند. هیچ فردی حق نداشت تغییر صنف بدهد. 
نسبت به صنف بندی طبقاتی دوره اوس��تا، در زمان ساسانیان 
دگرگونی هایی اساسی پدید آمد، این چهار صنف به شرح زیر 
بودند : روحانیون یا آسراوان، پیکار گران یا آرتشتاران، دبیران 
یا دیپیران و صنف مالیات دهندگان یا واستربوش��ان )در زمان 

باستان این نام را به دهقانان آزاد داده بودند.(
دین در ایران زمان ساسانیان

آنگونه که می گویند دین رس��می و دولتی ساسانیان زرتشتی 
ب��ود. در همه ج��ا معبدهای زرتش��تی وجود داش��تند و آتش 
مقدس پیوس��ته در این معابد افروخته می ش��د. سه آتشکده 
مهم در آذربایجان، آتش ویژه شاه و رزمندگان، در پارس، آتش 
ویژه روحانیون و در خراس��ان، آتش ویژه مالکان وجود داشت. 

معبدهای زرتشتیان، زمین های کشاورزی پهناور و منابع دیگر 
را در اختیار داش��تند و یکی از نیرومندترین مراکز اقتصادی و 
سیاسی حکومت به شمار می آمدند. برای ایجاد سازمان متمرکز 
و یک پارچه روحانی در حکومت ساسانیان روحانی نامدار به نام 
کارتیر نقش مهمی را ایفا کرد. او در زمان شاپور اول به این کار 
پرداخت و بلندترین مقام های روحانی را در زمان جانشینان این 
پادشاه در دستگاه سلطنت پدید آورد، در سال های 293-273 
میالدی کارتیر شاغل مهم ترین مقام ها در دستگاه ساسانی بود.

ایران در اواخر سلطنت ساسانیان
به س��ال 602 می��الدی در بیزانتی��ن کودتای��ی روی داد. پدر 
 زن خس��رو پرویز، امپراتور ماوریکی سرنگون ش��د و به وسیله 
 جانش��ین اش به نام فوکوا اعدام گردید. خس��رو پرویز به بهانه

 کین خواه��ی از خون پ��در زن��ش، ماوریکی، به س��ال 604 
لشکرکش��ی علیه بیزانتی��ن را آغاز کرد. در نخس��تین مراحل 
جنگ، ارتش ایران زیر فرماندهی س��رداران برجس��ته شاهین 

و شهروراز پیروزی های چشم گیری به دست آوردند. سرتاسر 
خاک ارمنس��تان، بی��ن النهرین علیا ب��ا ش��هر ادس )607(، 
 سوریه با ش��هر آنتیوخی )621( و دمش��ق )613(، فلسطین و 
بیت المقدس )614(، مصر و پایتختش اس��کندریه )619( به 
وسیله ارتش ایران اشغال گردیدند. لشکریان خسرو پرویز سه بار 
)درسال های 608، 615 و 626( به آسیای صغیر هجوم بردند 
و به سفر رسیدند، قس��طنطنیه مورد تهدید قرار گرفت. خسرو 
پرویز از مونوفیزیت ها)فرقه ای از مسیحیان( پشتیبانی می کرد، 
چون این گروه در سوریه و مصر گاهگاهی مورد پیگرد کلیسای 

رسمی ارتودکس در بیزانتین قرار می گرفتند. 
ش��یرویه به منظور آنکه رقیبی برای س��لطنت نداش��ته باشد، 
بسیاری از کودکان خاندان ساس��انی را کشت خودش هم پس 
از 6 ماه مرد. در تیسفون ضمن 4 سال ده شاهنشاه عوض شد، 
همه آنها دست نشاندگان دارودسته های گوناگون اشراف بودند، 
 که هر یک مدت کوتاهی س��لطنت می کردند و بعد س��رنگون 

می شدند. سردار ش��هروراز هم با پش��تیبانی امپراتور هراکلی 
به س��لطنت رس��ید، اما پس از یک ماه و نیم س��رنگون ش��د. 
 س��رانجام به س��ال 632 فرمانروای خراس��ان، نوه خردس��ال 
خس��رو پرویز به نام یزد گرد سوم را به تخت نش��اند. او در طی 
سلطنتش )632-651( ناگزیر شد با استیالگران عرب به جنگ 

پردازد و سرانجام در زمان او دودمان ساسانی سرنگون شد.
فرهنگ ایران در زمان ساسانیان

به هنگام حکومت ساس��انیان در ای��ران آثار ادب��ی فراوانی به 
زبان فارسی میانه که بی شباهت به زبان امروزی نیست، پدید 
آمد اما این آثار با خطی که ریش��ه آرامی داش��ت نوش��ته شده 
 بودند. از این نوش��ته های ادبی فقط مقدار ناچیزی به دست ما

 رسیده است.
 بسیاری از آن ها بعدها به زبان عربی یا فارسی امروزی برگردانده 
ش��ده اند، مثال »کمدی الهی«، »یادگار زریران« ، افسانه های 
ساخته و پرداخته زمان پارت ها هستند که درباره قهرمانی زریز 
و فداکاریش برای وطن س��خن می گوید، دیگ��ر رمان تاریخی 

)کارنامه اردشیر بابکان( و غیره است.
بسیاری از مدارکی که درباره فرهنگ و تاریخ ساسانیان به دست 
آمده به زبان های پارتی یا فارس��ی میانه که زبان معمول دوره 
ساسانیان بوده، نوشته شده اند، خطوطی که از زمان پادشاهی 
اردشیر اول، شاپور یکم و شاپور دوم و دیگران باقی مانده، حتی 
نوشته های روی سکه ها که نام شاهان و تاریخ سلطنت شان نام 

برده شده، با این دو زبان به دست آمده است.
معم��اری در زمان ساس��انیان از پیش��رفت قاب��ل مالحظه ای 
برخوردار بود : وجود کاخ سلطنتی در تیسفون، کاخ سروستان، 
در قصر شیرین و ساختمان های دیگر نشانه نفوذ سبک معماری 
بیزانتین در بناهای مهم قرن ششم میالدی عهد ساسانیان است. 
هنر مجسمه س��ازی هم در این زمان رونق فراوان داشته است، 
نقش های برجسته روی دیوارها و روی کوه ها نمونه های گویایی 
از پیش��رفت این هنر می باش��ند. این نقوش برجسته در نقش 
رستم و شاپور دیده می شوند که پیروزی ش��اپور را بر امپراتور 
روم یعنی والرین که به اس��ارت در آمده است نشان می دهند. 
گلدان های نقره ای و ظروفی که روی آن ها نقوش برجسته نقش 
ش��ده اند نمونه عالی ترین قریحه های هنری هنرمندان دوره 
ساسانیان است، این یادگارهای هنری هم اکنون در موزه دولتی 
آرمیتاژ و موزه های دیگر نگهداری می ش��وند که بی گمان تاج 

افتخاری بر تارک این موزه های به شمار می آیند.
مسیحیان سوریه ای جای مهمی را در پیشرفت فرهنگ ایران 
آن زمان داش��ته اند. ادبیات س��وری آن هنگام بسیار پیشرفته 
بوده است. سوری ها بسیاری از علوم و فنون را از زبان یونانی به 
سوری ترجمه کردند. در زمان ساسانیان روابط فرهنگی ایران و 

هند به حد اعلی رسید.
 برخی از آثار علمی و مجموعه نثرهای هنری از زبان سانسکریت 
 ب��ه زبان فارس��ی میان��ه ترجم��ه ش��دند از آن جمل��ه بودند. 
»کلیله و دمن��ه«، »س��ندباد« و غیره، بس��یاری از این آثار که 
بعدا به زبان عربی هم ترجمه ش��دند در میان اروپاییان شهرت 

فراوانی یافتند.

معرفی سلسله شاهنشاهی ساسانیان:

تشکیل دولت ساسانی

ابالغ وقت رسیدگی
2/47 در خصوص پرونده کالسه 95-22 خواهان محمد مشرف جوادی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد مشرافت تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/17  ساعت 4 عصر  تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 1740 شعبه 20 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/51 در خصوص پرونده کالس��ه 95-117 خواهان س��عید خیرالهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید حمید م . برقی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای  خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 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: 1770 

شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/53 در خصوص پرونده کالس��ه 941195 و 94-1237 و 940727-
940745 خواهان زهره خانیان نجف آبادی دادخواستی مبنی بر جلب 
ثالث به طرفیت سید علی رضا س��ید فتاحی فرزند سید مصطفی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/19 ساعت 9 تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 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: 1767 

شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/55 در خصوص پرونده کالس��ه 950079 خواهان ش��اهین بابائی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر بهمن زیاری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/22 ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
اس��ت 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 اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 1725 شعبه هشتم  مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/56 در خص��وص پرونده کالس��ه 95-151 خواهان بی��ژن فکاری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک ب��ه طرفیت علی حاج��ب نژاد فرزند 
علیرضا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/3/22 
ساعت 8/15  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 2638 شعبه 12 مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/50 ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000008 ش��ماره پرونده: 
9409986837001262 شماره بایگانی شعبه: 941822 خواهان فاطمه 
کیانی ابری فرزند رضا دادخواستی به طرفیت خوانده رضا کیانی ابری 
فرزند براتعلی به خواسته صدور حکم رشد تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه خانواده 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 204 ارجاع 
و به کالسه 941822خ /10 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/3/18 و 
ساعت 10 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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 گردند. م الف 2645 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

ابالغ
2/59 ش��ماره دادنامه: 1915-94/11/6 به تاری��خ 94/11/04 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه 7 حقوق شورای حل اختالف اصفهان به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه  941031  ش7 تحت نظر 
است. قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل اعالم میدارد.  خواهان: حسین یاری به نشانی اصفهان، 
خ شهیدان غربی نبش کوچه 15 موبایل پارس��ا خواندگان: 1- سهراب 
احمدیان 2- اصغر رضای��ی برزانی هر دو مجهول المکان خواس��ته: 
مطالبه. رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای حسین یاری فرزند 
برات به طرفیت آقایان 1- س��هراب احمدیان فرزند حس��ین 2- اصغر 
رضایی برزانی فرزن��د علیرضا به خواس��ته مطالبه وج��ه   به میزان 
20/000/000 ریال موجب یک فقره چک به شماره 16926083/110193 
مورخه 94/8/10 به عهده بانک کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و 
اینکه خوانده دعوی علیرغم 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 هر 
گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید باقی 
مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم مطروحه مصون 
از هرگونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از انکار و تردید 
باقی ماندهاند فلذا بنابر مراتب فوق و ب��ا عنایت به گواهی عدم پرداخت 
صادره و  احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و  صدور آن از 
ناحیه خوانده/ردیف اول و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول 
ماده  1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذلیل سند و در حین حال 
نظر به اینکه وجود/ اصل  سند/ 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 اس��تصحاب دین و توجها به نظریه مش��ورتی اعضاء 
محترم شوراهای حل اختالف مصوب و مواد 1257-  1258-  1284- 

1286- 1321- 1324 قانون مدنی و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفس��اریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام پیرامون 
خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ  بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصد و بیست هزار ریال و هزینه نشر 
آگهی و خسارات دادرسی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و 
اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و  پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه/ وجه سند/  تجاری مس��تند دعوی از تاریخ های سررسید 
94/8/10 تا زمان وصول بر مبنای نرخ ت��ورم اعالمی بانک مرکزی که 
حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق خواهان  بصورت تضامنی 
محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین ش��ورا و سپس ظرف 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. 
م ال��ف2640 دفتر ش��عبه 7 مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای

2/60  شماره پرونده: 941230، مرجع رس��یدگی شعبه 7 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: حس��ین رجایی با وکالت حس��ین شریعتی 
آدرس نجف آباد خ قدس مرکزی دفتر وکالت ش پ 1468 خوانده راضیه 
فدایی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یک 
فقره سفته به انضمام مطلق خسارات دادرس��ی گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای شورا: در خصوص دعوی حسین رجایی با 
وکالت حسین شریعتی به طرفیت راضیه فدایی به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق یک فقره سفته 
مدرکیه به ش��ماره خزانه داری کل 69-655 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
و اینکه خوانده با اطالع در جلس��ه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی 
مطروحه و مستند و منس��وب به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 307 و 309 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق. آ. د.م حک��م بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویست و نود 
هزار ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات 
تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام  از )94/10/27( در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و پ��س از آن ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باش��د. و در خصوص 
 خواس��ته دیگر خواهان مبنی بر تامین خواس��ته نظر به اینکه خواهان 
خس��ارت احتمالی را واریز ننموده است  مس��تندا به ماده 115 قانون 
 آیین دادرسی مدنی قرار و تامین صادر و اعالم می نماید قرار صادره
  ظرف م��دت 20 روز قاب��ل تجدی��د نظر خواه��ی و محاک��م عمومی

 حقوقی اصفهان می باشد. م/الف: 2641 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2/84 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351100704، ش��ماره پرون��ده: 
9409980351100892، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940979، خواهان 
محمدرضا فرید دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدرضا یوسفیان 
به خواسته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و و مطالبه وجه چک و مطالبه 

خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خیاب��ان چهارباغ باال- خیابان 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق 
شماره 356 ارجاع و به کالسه 9409980351100892 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1395/04/05 ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 1817  

منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/85 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000741، ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000950، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941062، خواهان /

شاکی عبدالکریم مختاری دادخواس��تی به طرفیت خوانده/متهم قاسم 
امینی به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه خسارت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان – طبقه 2 اتاق ش��ماره 212 ارجاع و 
به کالس��ه 9409980351000950 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/04/05 ساعت 08/00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاض��ر گردد.  م/الف 
1833 منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/83 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000431، ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000984، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941097، خواهان /

شاکی افسانه کیوان فرد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم غالمرضا 
قصری و محمد رضا شمس هرندی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان – طبق��ه 2 اتاق ش��ماره 212 ارجاع و به کالس��ه 
9409980351000984 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/06 
ساعت 13/00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید 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 1842  شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان



خبر

مدت ها بود ساعت 19 برنامه سیمای شهر شهروندان را به تماشای عملکرد 
مدیریت شهری دعوت می کرد، اما با آغاز فصل بهار و هفته نکوداشت اصفهان 
سیمای شهر چهره خود را تغییر و جای خود را به برنامه »اینجا اصفهان« داد.

 به عادت همیشگی تلویزیون را روش��ن کردم تا برنامه »اینجا اصفهان«  را 
ببینم اما این بار با قرار گرفتن در هفته نکوداشت اصفهان این برنامه در فضای 
تاریخی و هوای بهاری میدان امام)ره( با اجرای اقبال واحدی آغاز شد. فضای 
میدان امام)ره( که با نور پردازی ویژه تزئین ش��ده فضای زیبایی و شادی را 
برای گردشگران بوجود آورده بود با تماشای این صحنه همان لحظه احساس 
کردم در میان جمعیتی که با ش��ور و هیجان به تماشای برنامه ایستاده اند، 
قرار دارم؛ برنامه با شوخ طبعی های اقبال واحدی چنان با جذابیت شروع شد 
که افرادی که در میدان حاضر بودند از ته دل می خندیدند و افراد در منزل 
نیز از دیدن و شنیدن ش��وخ طبعی های واحدی برای دیدن برنامه ترغیب 
می شدند. س��یف اهلل نامداری بازیگر تئاتر وارد صحنه شد و از همان ابتدا با 
لهجه شیرین اصفهانی و شوخ طبعی هایش برنامه را جذاب تر کرد به طوری 
که صدای خنده افرادی که در اطراف برنامه تجمع کرده بودند بیشتر از قبل 
شنیده می ش��د. مدتی بعد از هنرمندی واحدی و نامداری، ملک مسعودی 
خواننده معروف دعوت شد و با صدا و موزیک دلنشین خود فضای بی نظیری 
را برای شهروندان به وجود آورده بود. در کنار جایگاه مجری و مهمان برنامه 
پیرمردی با دس��تان خود هنر آفرینی می کرد؛ از چهره او مشخص بود که 
روزهای بسیاری را برای هنر س��پری کرده است؛ نشسته بود و هنر معرق را 
با عشق و لذت بر روی گلدانی انجام می داد؛ لحظاتی واحدی کنار هنرمند 
معرق رفت و با هم یک گپ صمیمی زدند. مقضی استاد معرق کار در میان 
صحبت های خود گفت: حدود 55 س��ال اس��ت که در این کار س��ر رشته 
 دارد و این هنر را از ی��ادگاران زندگیش به ارث برده اس��ت در همان لحظه

 ملک مس��عودی با چهچهه کنار اس��تاد مقضی آمد و فضای کامال سنتی و 
زیبایی را به وجود آورده بود که مادربزرگ ها و پدربزرگ ها را به یاد کوچه و 
پس کوچه های بازار قدیم می انداخت. واحدی که قلبش برای لحظه افتتاح 
هفته نکوداشت می تپید خواست تا کلیپی همزمان از برنامه زنده افتتاح هفته 

نکوداشت اصفهان پخش شود.

به مناسبت هفته نکوداشت؛

اینجا اصفهان
مراسم هفته نکوداش��ت اصفهان با حضور شهردار، نگین فیروزه ای کشور

اعضای شورای شهر، فرهیختگان و هنرمندان شهر 
برگزار شد که با حاشیه هایی خواندنی همراه بود.

 اینجا اصفهان، باغ موزه چهلس��تون؛ باغی که گویا 
شهری کوچک درون آن نهفته است؛ شور و نشاطی 
برپاس��ت؛ مردانی از جنس تاریخ ب��ا لباس هایی از 
 عهد س��لجوقی اس��پند به دست به اس��تقبال مان

 می آیند و خوش آمدگویی می کنند؛ صدای شیپور 
نوازندگان، فضای حاکم بر ب��اغ را کامال معطوف با 

سالیان گذشته کرده است. 
چهلستون مملو از جمعیت است؛ همه از هنرمندان، 
فرهیختگان و اندیش��مندان تا مردم آمده اند تا به 
گفته ش��هردار اصفهان در فضای تعاملی، اصفهان 
را گرامی بدارن��د و برای توس��عه و آبادانی آن عهد 
و پیمان ببندند. در ابتدای مراس��م افتتاحیه هفته 
نکوداشت قاری خوش صدای اصفهانی چند آیه از 

سوره واقعه را تالوت کرد.
پس از آن گروه موزیک با نواختن سرود جمهوری 
اسالمی ایران، موجب ادای احترام حضار به پرچم 

مقدس کشورمان می شود.
استاد توانمند و مجری برجسته کشوری، اسماعیل 
آذر برنامه را رسما آغاز می کند. از یکی از هنرمندان 
اصفهانی دعوت می ش��ود که ب��ه توصیف اصفهان 

قدیم بپردازد.
حس��ین یقینی اس��تاد داروسازی دانش��گاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به جایگاه عظیم این شهر 
در دنیا، اصفهان را مهد علم، هنر، تمدن و فرهنگ 
ملقب می سازد و از معمار فرهیخته آن زمان یعنی 
شیخ بهایی به نیکی یاد می کند. او می گوید: آثار و 
بناهای بسیار زیادی در اصفهان وجود داشته است 
که توسط کینه توزان، تخریب می شود اما با وجود 
بی مهری حاکمان ناالیق گذش��ته، این شهر هنوز 
 یکی از بزرگ تری��ن مراکز تاریخی دنیا به ش��مار

 می رود. پس از پایان این بخش، نوازندگان اصفهانی 
با هنر »س��از« ش��ور و نش��اط و حس کم نظیری 
 را به حضار الق��ا کردند و خواننده با اجرای س��رود 
»ای اصفهان« فرآیند هنر اصفهانی ها را به مرحله 

تکامل می رساند.
نوبت به سخنرانی شهردار می رسد. شهردار اصفهان 
که همیش��ه با لبخند به میان مردم می آید، این بار 
نیز آغاز کالم خود را با امید ساختن شهری توسعه 
یافته آغاز می کند. مهدی جمالی نژاد روح شهر را 

همان فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم بر آن، و جسم 
شهر را آثار و بناهای موجود در آن تلقی می کند که 
وقتی روح و جسم در کنار یکدیگر ارتقا یافت، شهر 
به کمال تمدن می رس��د. وی همدل��ی و همراهی 
 مس��ئوالن ش��هر همراه با گفتمانی ک��ه منجر به 
پوست اندازی جدید در شهر می شود را مالک برای 
حرکت به س��وی شهری خالق و پیش��رفته عنوان 

می کند.
سخنان جمالی نژاد که امید رس��یدن به یک شهر 
خالق در س��ال های آینده را در بین مردم افزایش 
داده بود به اتمام می رس��د. جای خالی استاندار در 
این مراس��م کامال حس می شود. مجری نیز به این 
نکته اشاره می کند که پس از دقایقی، به وی اطالع 
می دهند که س��فر معاون رییس جمهور آفریقای 
جنوبی به اصفهان مانع حضور دکتر زرگرپور در این 

مراسم می شود.
در ادامه مراس��م، هنر هنرمن��دان اصفهانی اعم از 
میناکاری، مس گری، منب��ت کاری، خاتم کاری و  
به تصویر کشیده می شود که این امر مقدمه ای می 
شود برای تجلیل از هنرمندان شهر هنرهای دستی 

یعنی اصفهان.
مسئوالن ش��هر اعم از ش��ه�ردار و اعضای شورای 

ش��ه�ر به جای��گاه دعوت ش��ده و جه���ت اهدای 
یادب�ود به هنرمندان اصفهانی مس��تق�ر می شوند. 
ب�ازیگران، مجریان، معماران، شع�را، نوازندگ�ان و 
خ�وانندگان ش��هر یکی یکی در صحن�ه حاضر می 
ش��ون�د و یادبود خود را دریافت می کنند. صدای 
گروه موزیک نیز روح حماس��ی فض��ای تجلیل از 

هنرمندان را مضاعف می کند.
در بین هنرمن��دان و پیشکس��وتان اصفهانی، نام 
حسام الدین س��راج خواننده بین المللی کشورمان 
نیز به چشم می خورد. مجری از این فرصت استفاده 
می کند و از آقای س��راج در خواس��ت م��ی نماید 
 تا قطعه ش��عری را تقدیم به م��ردم اصفهان کند.

 حسام الدین سراج  پش��ت میکروفن حاضر شده و 
اشعار بس��یار زیبایی را در وصف اصفهان به اجرا در 
می آورد. صدای دلنشین س��راج به قدری حضار را 
تحت تاثیر قرار می دهد که ناخودآگاه مردم از جای 
خود برخاس��ته و با تش��ویق های مکرر از زحمات 

چندین و چند ساله او تقدیر می کنند.
در پای��ان نیز ب��اغ موزه چه�لس��تون ب���ه محلی 
برای گرفتن عکس ه�ای یادگ�اری و س��لف�ی ب�ا 
هنرمندان و فرهیختگان ش��هر و مردانی از جنس 

تاریخ تبدیل می شود.
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در کنار تخته س��نگ های هزاران ساله حاشیه این 
رود همیش��ه جاویدان ک��ه بنش��ینی، خنکای آب 
 که بر س��رو صورتت بخورد، تصویر هویت و اصالت

 دیرینه ات را در آیینه زالل آبش که ببینی، پژواک 
صدایت در کنگره ه��ای آجری پل های قدیمی اش 
که بپیچد گویی ج��ان تازه ای ب��ه کالبدت دمیده 
می ش��ود. به ویژه اگر در یک ش��ب از شب های ماه 
اردیبهش��ت در کنار پل خواجوی زیبایش نشسته 
باش��ی و بخواهی در کن��ار هم ش��هری هایت یک 
ش��ب به ی��اد ماندنی را رقم بزنی.نخس��تین ش��ب 
برنام��ه »من اصفهان��ی ام« در جوار پ��ل خواجوی 
اصفهان و در میان جمعیت بسیاری که برای تماشا 
آم��ده بودند برگزار ش��د. صندلی هایی ک��ه از قبل 
در حاش��یه رود و در ردیف های منظم چیده ش��ده 
بودند، به س��رعت و ساعاتی پیش از ش��روع برنامه 
 پر ش��د. مردم با ش��ور و هیجانی وام گرفته از هوای 
 دل انگی��ز بهاری یک به ی��ک می آمدند ت��ا بدانند 
برنام��ه ای که از چن��د روز قبل تبلیغ��ات برگزاری 

اش را بر در و دیوار ش��هر دیده اند چیست و امسال 
 هفته نکوداشت شهرشان با چه حال و هوایی برگزار

 می ش��ود.  صحنه پیش روی حاضری��ن که انتهای 
آن ب��ه راهروی اصلی پ��ل خواجو ختم می ش��د، با 
حسن سلیقه ای قابل توجه چیده و آراسته شده بود. 
برنامه که با پخش موسیقی های شاد مردم را از هر 
گوشه وکناری به اینجا کش��انده بود، حاال با اجرای 
 مجری شناخته شده برنامه های تلویزیونی آغاز شد. 
»محمد سلوکی« به روی صحنه آمد و از همان ابتدا 
تالش��ش را برای اجرای برنامه ای شاد و متفاوت به 
حاضرین نشان داد.برنامه با حضور خانواده شهدای 
حرم رنگ و ب��وی خاصی به خود گرفت. همس��ر و 
فرزند شهید خیزاب به روی صحنه آمده و با استقبال 
پرشوری از سوی مردم مواجه ش��دند.حاال نوبت به 
اجرای »محمد اصفهانی« رسیده بود. هنرمندی که 
علی رغم کم کاری اش در سال های اخیر، همچنان 
از محبوبیتی فراوان در میان مردم برخوردار است و 
این را حداقل می شد از تشویق های پیاپی و ممتد 

مردم اصفهان فهمید که ب��رای اجرای این خواننده 
خوش صدا هی��چ کم نگذاش��تند! اصفهانی به روی 
صحنه آمد و اجرای قطعات��ی از میان آثار محبوبش 
را به مردم اصفهان تقدیم کرد.اج��رای آتش بازی، 
فشفشه و نورافکن به آس��مان از هیجان انگیزترین 
بخش ه��ای برنامه بود که کودکانی را که بس��یاری 
ش��ان از ابتدای برنامه پرچم های کوچک و کاغذی 
»من اصفهانی ام« را در هوا تکان می دادند به وجد 
آورد. آسمان سیاه رنگی که حاال با نور آتش بازی به 
روش��نی می گرایید، بر مردم اصفهان لبخند می زد 
و گویی برای ش��ادی جاودانه ش��ان و جاری ماندن 
رود همیش��ه زنده شهرش��ان، دعایی را در زیر لب 

زمزمه می کرد.

کارگردان اصفهانی گفت: از زمانی که برای جشنواره 
کودک به این ش��هر آمدم دیگر اصفهان را دوس��ت 
داشتم و دیدم نسبت به این شهر عوض شد، اصفهان 
از هر نظر چ��ه از نظر هن��ر معماری و م��ردم و نوع 

برخورد آن ها برایم زیبا بود.
 کیومرث پوراحم��د، کارگردان و نویس��نده توانای 
سینمای ایران، فرزند پروین دخت یزدانیان فعالیت 
هنری خود را با دستیاری کارگردانی از 1353 و در 
مجموعه تلویزیونی »آتش بدون دود« به کارگردانی 
نادر ابراهیمی آغاز ک��رد. ورود او به س��ینما از ژانر 
کودک آغاز شد و نویس��ندگی فیلم نامه را با »قصه 
خیابان دراز« به کارگردانی محس��ن تقوایی تجربه 
کرد ام��ا مجموع��ه تلویزیونی »قصه ه��ای مجید« 
 سبب ش��د که پوراحمد بیش از گذش��ته به شهرت

 برسد.
 به بهانه هفته نکوداشت اصفهان و معرفی بزرگان و 
هنرمندان اصفهانی، در حاش��یه آئین افتتاحیه این 
جشن با کیومرث پوراحمد درباره عالقه او به اصفهان 

به گفت وگو نشستیم.
آقای پوراحمد ش�ما در مصاحبه ای گفتید که 
زمانی با اصفهان قهر کرده بودید، آیا اکنون با 

اصفهان آشتی کردید؟
در دوران کودکی ش��خص منزوی و گوش��ه گیری 
بودم و جای��ی نمی رفت��م و در نتیجه جای��ی را هم 
نمی ش��ناختم. م��ا در نجف آباد س��اکن بودیم و به 
همین دلیل لهجه ما را مسخره  می کردند و این سبب 
شده بود که اصفهان را زیاد دوست نداشته باشم اما 
بعدها که بزرگ شدم و جشنواره کودک به اصفهان 
آمد چند بار به جشنواره آمدم و با یک چشم دیگر به 

اصفهان نگاه کردم.
قصه های مجید چقدر سبب شد که اصفهان را 

بیشتر دوست داشته باشید؟
زمانی که قصه های مجید را س��اختم یک س��ال در 
اصفه��ان کار می ک��ردم و در آن م��دت اصفهان و 
مردم آن را دیدم، اصفهان از هر نظر، چه از نظر هنر 
معماری و مردم  و نوع برخ��ورد آن ها برایم زیبا بود.

آیا کار جدیدی درباره اصفهان در دس�ت کار 
دارید؟

برای اصفه��ان کار جدیدی ن��دارم، کارهای دیگرم 
راجع به اصفهان نیست یک بار از اصفهان خواستند 
برایشان طرح بنویسم، من هم این کار را انجام دادم 
اما من که بساز و بفروش نیستم 3 ماه بنویسم 3 ماه 
آن طرف؛ یک س��ال کارم طول می کشد هزینه آن 
باالس��ت که در آن زمان قرارداد  ن��گارش هم حتی 

نتوانستند، ببندند. 
کیوم��رث پوراحم��د در س��ال 1328 در نجف آباد 
اصفهان به دنیا آمد،مادر او  بازیگر سینما و تلویزیون 
اس��ت که با ایفای نقش بی بی در س��ریال قصه های 

مجید پا به عرصه بازیگری گذاشت.
 وی ب��رای کارگردانی فیلم »خواه��ران غریب« در 
چهاردهمین جش��نواره فیلم فجر س��یمرغ بلورین 
بهتری��ن کارگردان��ی را دریافت کرد و ای��ن فیلم با 
رقم 141 میلیون تومان، پرفروش ترین فیلم س��ال 

1375 شد.
فیلم سینمایی »کفش هایم کو؟« نوزدهمین ساخته 
کیومرث پوراحمد در بخش س��ودای س��یمرغ سی 
و چهارمین جش��نواره فیلم فجر بود که موضوع آن 

ارتباط با تبعات مهاجرت و بیماری آلزایمر است.

خبر

رییس جمهور آفریقاي جنوبي گفت: دیدن کاخ با عظمت چهلس��تون 
و پس از آن میدان نقش جهان قطعا موجب شکوه یک انسان مي شود.

جاکوب زوم��ا رییس جمهور آفریق��اي جنوبي که به همراه اس��تاندار 
اصفهان از اماکن تاریخي اصفهان دیدن نم��ود در جریان این بازدید، 
اماکن تاریخي و جاذبه هاي گردشگري اصفهان را بسیار هیجان برانگیز 
توصیف و بیان کرد: دیدن کاخ با عظمت چهلستون و پس از آن میدان 

نقش جهان قطعا موجب شکوه یک انسان مي شود.
رییس جمهور آفریقاي جنوبي با بیان اینکه می��دان نقش جهان تنها 
یک میدان نیست، افزود: ساختمان هاي موجود در میدان نقش جهان 

هرکدام فلسفه خاصي دارند.
جاکوب زوما با بیان اینکه تصورش از بازدید میدان امام خمیني )ره(، 
تنها بازدید از یک میدان بود، تصریح کرد: در بازدید از این مکان تاریخي 
متوجه ش��دم که تک تک بناهاي موجود در این میدان از یک فلس��فه  
برخوردار است و هنگامي که مسجد باشکوه امام را مشاهده مي کنیم ، 

متوجه قرار گرفته متن و فلسفه در کنار هم مي شویم.
رییس جمهور آفریق��اي جنوبي با بی��ان اینکه از این پس بیش��ترین 
 همت وي بازگشت به اصفهان و بازدید مجدد از این شهر موزه بزرگ و

 ش��گفت انگیز خواهد بود، تصریح کرد: من هنگامي که از ایران بروم، 
قطعا به عنوان یک گردش��گر مج��ددا به اصفهان س��فر خواهم کرد و 
پیشنهادم به مردم نیز همین اس��ت که قطعا اصفهان را به عنوان یک 

شهر گردشگري نادیده نگیرند.
وي افزود: گردشگران در بازدید از اصفهان یاد خواهند گرفت که بزرگان 
گذش��ته چگونه زندگي مي کردند و آموزه هاي زی��ادي را از آن ها یاد 

خواهند گرفت.
 زوما اضاف��ه کرد: این که مي گویند اصفهان ش��هر توریس��تي اس��ت،
 بي راه نیست و باید براي دیدن شکوه و عظمت به بازدید این آثار بیاییم.

جاکوب زوما در پای��ان گفت: از رییس جمهور ایران و زرگرپور تش��کر 
مي کنم که براي بازدید از این همه عظم��ت هماهنگي الزم را به عمل 

آوردند و باعث شدند که زندگي گذشتگان و اصفهان را مشاهده کنم.

رییس جمهور آفریقاي جنوبي در سفربه اصفهان :

دیدن کاخ چهلستون
موجب شکوه یك انسان مي شود

در حاشیه افتتاح هفته نکوداشت اصفهان؛

سفر به تاریخ نصف جهان در شب اردیبهشتی چهلستون

معاون شهرداراستان خبر داد:

 ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه
 اتصال ریلی اصفهان به شاهین  شهر

شهردار اصفهان:

الگوی صنعتی اصفهان
تغییر می کند

مدیر امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان؛

57  میلیون قطعه ماهی تزئینی
در اصفهان تولید شد

معاون شهردار اصفهان گفت: برای احداث 
خط ریلی اصفهان به شاهین شهر نزدیک به 

۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
علیرضا صلواتی با اش��اره ب��ه اتصال ریلی 
شهرهای اطراف به کالنشهر اصفهان اظهار 
داش��ت: روند برقراری این اتصال ش��روع 
ش��ده و برخی مراحل عملیات اجرایی در 
حال انجام است و قرارداد بخشی از آن نیز 
بسته شده اس��ت. وی افزود: اجرای طرح 
اتصال ریلی ش��هرهای اطراف به اصفهان 
در قسمت جنوب آغاز شده است، عملیات 
اجرایی این طرح در بهارستان شروع شده، 
در شاهین ش��هر قرارداد آن منعقد شده و 
در نجف آباد مطالعات طرح در حال انجام 

است.
معاون حم��ل  و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان بی��ان کرد: هدف این اس��ت که تا 
س��ال 14۰۰ این طرح به صورت کامل به 
بهره برداری رس��یده و اصفهان به صورت 

ریلی به 5 شهر اطراف خود متصل شود.
وی با اش��اره به هزینه برآورد ش��ده برای 
تکمیل این طرح خاطرنشان کرد: هزینه ها 
متفاوت اس��ت، ب��رای احداث خ��ط ریلی 
اصفهان- شاهین شهر حدود ۶۰۰ میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده اس��ت، خط ریلی 
اصفه��ان - بهارس��تان نزدیک ب��ه 4۰۰ 
میلی��ارد تومان و خ��ط ریل��ی نجف آباد- 
اصفهان نزدی��ک به 3۰۰ میلی��ارد تومان 
برآورد ش��ده و هزینه هر ک��دام با توجه به 

ناوگان و شرایط طرح متفاوت است. 
صلواتی اف��زود: ب��ا این اق��دام، ن��ه تنها 
بسیاری از س��فرهای بین ش��هری حذف 
شده و همچنین ارتباط اصفهان به صورت 
منظم، پاک و ایمن به صورت ریل محور با 
ش��هرهای اطراف برقرار می شود، عالوه بر 
این بخش عم��ده ای از ب��ار اتوبوس رانی و 
تاکسیرانی و حتی س��فرهای شخصی هم 

سبک تر می شود.

ش��هردار اصفهان گفت: اراده مدیریت شهری بر 
این است که الگوی صنعتی اصفهان را تغییر دهد.

مه��دی جمالی ن��ژاد در دیدار با مدیر ش��رک�ت 
comexposium  فرانس��ه ک��ه یک��ی از چهار 
شرکت معتبر نمایش��گاهی جهان است، با اعالم 
این که دیپلماسی نمایشگاهی به ما کمک می کند 
ظرفیت های اقتصادی، تجاری و فرهنگی ش��هر 
را به بهترین ش��کل به جهان عرضه کنیم، اظهار 
داشت: نمایش��گاه ها بهترین مکان برای معرفی 
ظرفیت ه��ا به ویژه در بخ��ش صنای��ع هایتک، 

نوآوری ها و شرکت های دانش بنیان، است.
وی به عضویت اصفهان در شبکه شهرهای خالق 
جهان اشاره داش��ت و افزود: اصفهان باید زودتر 
از این ها به فکر توس��عه مرکز نمایشگاهی خود و 
پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، می افتاد و اکنون 
نیز مدیریت شهری و ش��ورای شهر با عزم جدی 

پیگیر تحقق این امر هستند.
ش��هردار اصفهان تصری��ح ک��رد: اراده مدیریت 
شهری بر این است که الگوی صنعتی اصفهان را 

تغییر دهد و به سمت اقتصاد دانش مبنا، صنایع و 
فناوری های نوین شهری پیش رود که در همین 
راستا نخستین نمایشگاه فناوری های نوین شهری 
نیز با محوریت شهرداری اصفهان شهریورماه در 
اصفهان برگزار خواهد شد که امیدوار هستیم به 
ترغیب ش��رکت ها برای فعالی��ت در این زمینه و 
سرمایه گذاری در این بخش، منجر شده و اصفهان 

را به جایگاه بین المللی خود برساند.
همچنین ریناد حامید، مدیر شرکت نمایشگاهی 
comexposium فرانسه با اشاره به بازدید پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان اظهار داشت: این شرکت 
شرکای تجاری خود را بیش��تر از قاره اروپا و پس 
از آن در آمریکا، آس��یا و خاورمیانه انتخاب کرده 
اما تاکنون با شرکت های ایرانی همکاری نداشته 
است و ما خوشحالیم که شاهد چنین پروژه هایی 
در ایران هس��تیم. وی بیان کرد: باید به مدیران 
ش��هری اصفهان به خاطر طرح پروژه نمایشگاه 
بزرگ اصفهان، تبریک گف��ت چراکه این پروژه، 

امکانات و مساحت قابل توجهی دارد.

افزون ب��ر 57 میلی��ون قطعه ماهی تزئینی س��ال 
گذشته در مراکز پرورش ماهی در استان اصفهان 

تولید شد.
مدیر امور آبزیان س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گف��ت : این اس��تان ح��دود 3۰ درصد از 
ماهیان تزئینی در سطح کشور را تولید و روانه بازار 
می کند. محمدرضا عباسی افزود: این حجم تولید 
در 7۰۰ واحد کوچک وبزرگ پرورش ماهی در 13 
شهرستان شامل 1۰۰الی 12۰گونه ماهی بدست 
آمده است. وی گفت: شهرستان کاشان ، نجف آباد 
و اصفهان ب��ه ترتیب در جایگاه اول تا س��وم تولید 
ماهی زینتی در استان اصفهان قرار دارند. وی افزود 
: به ازای ه��ر 3۰ هزار قطعه تولی��د ماهیان زینتی 
یک فرصت ش��غلی در این بخش ایجاد می شود و 
در اس��تان اصفهان با تولید این مقدار قطعه ماهی 
زینتی برای حدود 95۰ نفر شغل ایجاد شده است.

مدیر امور آبزی��ان جهادکاورزی اس��تان اصفهان 
اظهار کرد: امروز ماهیان زینتی فقط شامل ماهی 
قرمز شب عید نیست و اینگونه از ماهیان انواع بسیار 

زیادی دارد. وی با بیان نقش اقتصادی این ماهیان، 
گفت: عالوه ب��ر آمار باالی ایجاد اش��تغال ماهیان 
زینتی بویژه برای فارغ التحصیالن بخش کشاورزی 
و شیالت می توان با افزایش تولید داخلی از واردات 
آن کاسته و حتی به کشور های همسایه و اروپا نیز 

صادر کرد.
عباس��ی خاطر نش��ان کرد: تولید ماهیان زینتی 
به میزان آب کم��ی نیاز دارد با در اختیار داش��تن 
حدود 3۰ متر مکعب در ماه می توان یک پروژه با 
ظرفیت یکصد هزار قطعه ایجاد نمود و سود خالص 
ناشی از هر قطعه برای آنها 3۰-4۰ درصد از قیمت 

فروش است.

گزارشی از برنامه »من اصفهانی ام«؛

تپیدن قلب اصفهان در جوار زاینده رود
پوراحمد:

جشنواره فیلم کودک، بهانه آشتی ام با اصفهان است
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ــم زاغى نژاد درمورد پيروزى سپاهان مقابل نفت تهران گفت: اين پيروزى  قاس
نمى تواند منتسب به من باشد و به واسطه تالش مربيان قبلى است. 

ــودم ربط بدهم، چون ما  ــم كه اين پيروزى را به خ بايد خيلى خودخواه باش
ــرمربى تيم  ــدت كوتاه فقط در بحث روانى روى تيم كار كرديم. س ــن م در اي
ــپاهان درباره اينكه رسول نويدكيا اعالم كرده است برادرش محرم  فوتبال س
نويدكيا ديگر به اين تيم بر نمى گردد، اظهار داشت: شخصا اين مسائل مربوط 
ــايد اطالعات خوبى  ــت و اتفاقات اخير هم در زمانى افتاده كه ش به من نيس
ــزى بگويم يا تصميم  ــن دليل نمى توانم چي ــته ام. به همي ــن ماجرا نداش از اي
ــگاه كه  ــب به باش ــت از تمام عوامل منتس بگيرم. من وظيفه ام اكنون اين اس
ــود. درمورد  ــپاهان موفق ش ــد به تيم كمك كنند، دريغ نكنم تا س مى توانن
ــم و نمى دانم چه اتفاقى افتاده است.  ــائل هم نمى توانم پاسخگو باش اين مس
محرم نويدكيا هم اسطوره سپاهان بوده و او براى باشگاه فراتر از يك بازيكن 
ــت.زاغى نژاد درباره بازى هفته آينده تيمش مقابل االتحاد عربستان گفت:  اس
ــى از فجيع ترين  ــفانه يك ــت. متاس اين بازى صد درصد براى ما حيثيتى اس
ــى ديده بودم، امسال براى سپاهان اتفاق افتاد.  ــال هايى كه از نظر بدشانس س
استيماچ هم بدشانس بود كه امسال به سپاهان آمد و او برخالف كار فنى خوبى 
ــت، اما بدشانسى آورد و نتوانست نتيجه بگيرد. حاال ما با اين شرايط  كه داش
ــتيم، كار سختى داريم و بايد  ــنگينى كه مقابل االتحاد داش و بعد از باخت س
بازيكنان را از نظر روانى آماده كنيم كه بازى قبلى با االتحاد را فراموش كنند. 
بايد در اين بازى حيثيتى نتيجه خوبى بگيريم و شكست قبلى را جبران كنيم.

ــوال كه كدام يك از فرنگى كاران  ــخ به اين س ــام الدين جعفرى در پاس حس
ــتانبول تركيه  ــى المپيك در اس ــرم ايران به آخرين گزينش وزن 59 كيلوگ
ــود اعزام مى شوند، اظهار كرد: براساس  ــت10 روز ديگر برگزار ش كه قرار اس
ــتى فرنگى، حميد سوريان مجددا به  ــنهاد محمد بنا، سرمربى تيم كش پيش
ــى كار وزن 59 كيلوگرم از  ــد البته چهار فرنگ اين رقابت ها اعزام خواهد ش
ــنبه به اردوى تيم ملى خواهند آمد و انشاا... در اين باره تصميم گيرى  دوش
ــتى فرنگى درباره حضور حميد سوريان  خواهد شد. سرپرستى تيم ملى كش
ــاه اخير و اينكه كاهش وزن  ــومين مرتبه طى دو م در اين رقابت ها براى س
ــان كرد: سوريان يك  مى تواند بر عملكرد وى تاثير مخرب بگذارد، خاطرنش
ــائل شده. او در مغلوستان هم  ــت. حال مقدارى دچار اين گونه مس نابغه اس
كشتى هاى خيلى خوبى گرفت و مقابل رومن آمويان كشتى گير نامدار جهان 
ــتان به برترى رسيد. سوريان در كشتى دوم مقابل حريف بلغار يك  از ارمنس
ــى كه مى تواند  مقدار كم آورد، اما با اين حال به اعتقاد من نيز بهترين كس

سهميه اين وزن را در المپيك بگيرد حميد سوريان است.
وى افزود: در اين گونه مواقع كارشناسان و رسانه ها بايد كمك كنند كسى كه 
زمين خورده را بلند كنيم نه اينكه با طرح مسائل تخريبى روحيه اين جوان 
ــامان عبداللهى اجازه حضور  ــراب كنيم. جعفرى درباره اينكه چرا به س را خ
ــب سهميه داده نمى شود، گفت: عبدولى شرايط خاصى  در رقابت هاى كس
ــتيم به همين  دارد چراكه از ناحيه ناف عمل جراحى انجام داده و ما نتوانس

علت از آن استفاده كنيم.

ــكاران رده جوانان در كشور را  ــرايط ورزش ــيون دو و ميدانى ش رييس فدراس
نامطلوب توصيف كرد. مجيد كيهانى درباره سطح پايين مسابقات دو و ميدانى 
قهرمانى جوانان كشور كه باعث به صدا در آمدن مسئول برگزارى اين رقابت ها 
ــت: من با آقاى فيروزى كه وضعيت دو و ميدانى  ــت، اظهار داش ــده اس نيز ش
ــفبار توصيف كرده، موافقم. متاسفانه دووميدانى در چند  در رده جوانان را اس
سال گذشته با بى توجهى مواجه بوده و پشتوانه سازى در اين رشته مورد غفلت 
قرار گرفته است. وى افزود: در هر دو بخش دختران و پسران نتايج نامطلوبى به 
ثبت رسيده و به همين دليل هم تيم ملى جوانان قدرتمندى نخواهيم داشت. 
واقعيت كشورمان اين است كه در 8 سال گذشته به بخش پايه توجه نشده و 
صرفا تالش ها براى قهرمانان بوده است. در واقع اين نقطه تاريك دو و ميدانى 
ايران است. رييس فدراسيون دو و ميدانى ادامه داد: استان ها نيز بايد در مسئله 
استعداديابى پاسخگو باشند. نظام باشگاه دارى كمك نكرده، هيئت ها خوب كار 
نكرده اند.كيهانى گفت: در چند سال اخير چند نفر از رده جوانان به بزرگساالن 
ــن تفتيان و يكى دو ورزشكار ديگر،  ــيده اند؟ در شرايط كنونى به جز حس رس

ساير افراد همان قهرمانان قديمى هستند و نبايد از اين واقعيت فرار كرد.
وى با اشاره به موضوع استعداديابى در فدراسيون تصريح كرد: اين طرح از 2-3 
ــما شروع  ــده و از تير ماه كار را با دعوت از نفرات منتخب رس ماه قبل آغاز ش
ــكار مدال آور نباشد  مى كنيم. اگر مى خواهيم دو و ميدانى ايران خالى از ورزش
و در سال هاى آينده نيز حرف هاى زيادى براى گفتن در مسابقات برون مرزى 

داشته باشيم، بايد روى موضوع استعداديابى كار ويژه اى انجام بدهيم.

سپاهانى ها 
بى خبر از محرم نويدكيا

سوريان به آخرين گزينشى المپيك
 اعزام مى شود

زنگ خطر براى دووميدانى ايران 
به صدا درآمد

جمع آورى كودكان خيابانى 
طرح جديد برزيلى ها براى المپيك 

شارژ استقاللى ها پيش از بازى با سايپا

« چشم عقاب » 
جايگزين ويديو چك مى شود

پخش تمامى رقابت هاى
المپيك و پارالمپيك 2016

هادى عقيلى با خانواده اش ايران را ترك كرد

ــهميه المپيك  ــب س ــير كس ــاى قايقرانى در مس ناكامى ه
با عملكرد ضعيف عاقل حبيبيان و در كل تيم رويينگ پسران 
ايران كامل شد، عملكردى كه نتيجه ضعف مديريتى و البته 

نبودن مديرى در كميته رويينگ بود.
ــك قايقرانى را  ــه تمام بار المپي ــى رويينگ ايران ك تيم مل
بر دوش خود داشت و طبق پيش بينى هاى به دور از واقعيت 
ــود، اما بعد از  ــهميه ب ــد مرادى به دنبال دو تا چهار س وحي
كسب نتايج دور از انتظار و تنها با يك سهميه براى المپيك 
ــرايطى كه  ــو كارش را در كره جنوبى به پايان برد تا در ش ري
ــيار ساده بود  ــهميه براى ملى پوشان رويينگ بس ــب س كس
ــور بازگردند؛ ناكامى بزرگ اما  قايقران هاى ايران ناكام به كش
براى عاقل حبيبيان بود كه قرار بود يك جايگزين خوب براى 
ــن شادى شود، اما نه تنها مدال نگرفت حتى نتوانست  محس
ــد و به سهميه برسد. شايد اگر  بين 7 نفر اول قاره كهن باش
ــاور زير نظر  ــا ج ــيه مهس برنامه هاى منظم و به دور از حاش
افشين فرزام نبود، امروز قايقرانى ايران بدون سهميه المپيك 

مى ماند تا نگرانى براى اين رشته پرمدال بيشتر شود.
بى مسئولى رويينگ

ــيون همچنان بهزاد اتابكى  با آمدن غالمرضا امينى به فدراس
به عنوان مسئول رويينگ در قايقرانى كار مى كرد. اختالف ها 
ــيه در اين كميته را زياد كرده  بود.  ــن شادى حاش او و محس
ــيون  ــرف ديگر هم وحيد مرادى كه در انتخابات فدراس از ط
شكست خورده بود، دبير كل شد و تمايل عجيب و غريبى به 
رويينگ پيدا كرد و فعاليت هاى اين رشته را زير نظر گرفت.

ــرايطى كه امينى به هيچ وجه قصد سر و سامان دادن  در ش
ــم در كميته كارى انجام  ــت و اتابكى ه ــه رويينگ را نداش ب
نمى داد همه كاره اين رشته دبير فدراسيون شد و در روزهاى 

نزديك به مسابقات نيز قول دو تا چهار سهميه را داد.
متاسفانه رييس فدراسيون اقدامى براى درست شدن وضعيت 
ــه كاره در رويينگ  ــگ انجام نداد و ظاهرا هم كميته رويين

ــالم تعداد  ــيون در اع ــود. اينكه دبير فدراس ــس ديگرى ب ك
ــهميه ها اشتباه كرده بود يا اينكه قصد داشت تعداد نفرات  س
اعزامى به المپيك را به عنوان تعداد سهميه جا بزند مشخص 
ــت دو تا چهار سهميه  ــلم او تاكيد داش ــت، اما قدر مس نيس
توسط رويينگ ايران كسب مى شود كه اين اتفاق نيفتاد؛ تنها 
مهسا جاور بود كه توانست يك سهميه در رويينگ تك نفره 

بگيرد تا كاروان ايران در المپيك ريو بدون قايقران نباشد.
البته قبل اين مسابقات بايد اين نتايج پيش بينى مى شد، چرا 
ــئولى نداشته باشد و رييس فدراسيونى  كه كميته اى كه مس
كه كميته اش را رها كرده باشد، موفقيتش دور از ذهن است.

در باد مدال آسيا
بعد از خداحافظى محسن شادى كه هميشه با مدال سهميه 

ــل حبيبيان به عنوان جايگزين او  المپيك مى گرفت نام عاق
ــبك وزن پارو مى زد  ــد. او نيز همانند شادى در س مطرح ش
ــنگين وزن رقابت مى كرد.  ــراى المپيك بايد با رقباى س و ب
ــيا شد خيلى ها به او اعتماد  ــال گذشته كه قهرمان آس در س
كردند كه مى تواند سهميه المپيك بگيرد و على قرائت مربى 
ــول داد كه  ــت و ق ــاور داش ــز به او ب ــران ني ــم ملى پس تي
ــدن برنامه هايش توسط فدراسيون عاقل مى تواند  با عملى ش

سهميه بگيرد كه اين اتفاق نيفتاد. 
ــگ صحبت هاى  ــئوالن رويين ــراى مس ــايد زنگ خطر ب ش
ــن خودش با  ــت بي ــادى بود كه مى خواس ــايار عباس آب خش
حبيبيان تست انتخابى برگزار شود كه آن تست نيز به دليل 
ــد. عباس آبادى گفته بود كه تخصصش  برخى اتفاق ها لغو ش

ــى المپيك حضور  ــت و مى تواند در انتخاب ــنگين وزن اس س
داشته باشد. شايد قرائت كه حمايت جانبه از ملى پوش خود 
ــادى در اردوهاى  ــداده بود عباس آب ــرد و حتى اجازه ن مى ك
ــته باشد فكر نمى كرد حبيبيان نه تنها  تيم ملى حضور داش
ــد بلكه به سهميه  ــد، نه تنها در فينال A نباش به مدال نرس
هم دست پيدا نكند. شايد هيچ كس در كميته بدون رييس 
ــيا  ــرايطى كه 7 نفر اول آس ــور نمى كرد در ش ــگ تص رويين
ــتند بليت ريو بگيرند، عاقل حبيبيان ناموفق شود  مى توانس

و حضور در المپيك ريو را از دست بدهد.
ــران انصراف تيم دو نفره  ــه منفى ديگر براى تيم ملى اي نكت
ــرايط  ــد به دليل ش ــال B بود كه اعالم ش ــور در فين از حض
جسمانى نامناسب يكى از قايقران ها بوده  است؛ قايقران هايى 
ــتند و اين نتايج را  ــاى خوبى در ايران و اروپا داش كه اردوه

كسب كردند.
عملكرد خوب افشين فرزام

ــرايطى كارش  ــى دختران رويينگ ايران در ش مربى تيم مل
ــروع كرد كه انتقادهاى زيادى شنيد. خيلى ها او را باور  را ش
نداشتند و معتقد بودند كه فرزام نتيجه الزم را نمى گيرد، اما 
ــتاد و دخترانش را براى مسابقات انتخابى  او پاى كارش ايس
ــاگردانش صحبت  ــدر با قدرت از توانايى ش ــاده كرد. آن ق آم
ــانش با انگيزه راهى كره جنوبى شدند و  مى كرد كه ملى پوش
ــت اولين و تنها سهميه قايقرانى براى ريو  مهسا جاور توانس

را به دست بياورد.
ــن كميته بدون  ــت تيم دختران در همي ــايد دليل موفقي ش
ــعى كردن دخترانش  رييس اين بود كه فرزام با تمام توان س
ــه چيز دور  ــد و آنها را از هم ــتقل آماده كن ــه طور مس را ب
ــكو  ــت. تيم دو نفره دختران ايران هم بايد روى س نگه داش
ــيار سخت بود.  ــان بس ــهميه بگيرند و كارش مى رفتند تا س
ــهميه نگرفتند، اما حداقل مثل تيم پسران نبودند  با اينكه س

كه رقابت شان را نيمه كاره رها كنند.

ــازمان ليگ پس از انتخابات فدراسيون فوتبال  سرنوشت س
يكى از دغدغه هاى اصلى اهالى فوتبال و مديران باشگاه هاى 

كشور است.
ــر، برخى از تيم هاى  ــال اخي ــا افول قيمت نفت در چند س ب

ــته به وزارت نفت هم با بحران اقتصادى مواجه شدند؛  وابس
ــبى داشتند و  تيم هايى كه تا بيش از آن همواره بودجه مناس
ــته بود در چند سال اخير  تيمى مانند نفت تهران هم توانس

روند رو به رشدى را طى كند.

ــال ايران  ــطح فوتب ــال 89 در باالترين س ــت تهران از س نف
ــوش قول ترين  ــته يكى از خ ــال گذش ــور دارد و تا س حض
باشگاه هاى ايران در زمينه پرداخت مطالبات بازيكنانش بود؛ 
ــب  موفقيتى كه اكثر فوتبالى ها آن را حاصل مديريت مناس

منصور قنبرزاده، مديرعامل اين تيم مى دانستند.
ــكالت فراوان  ــه اين فصل نفت متفاوت بود و پس از مش قص
امسال، روز گذشته و پس از شكست مقابل سپاهان، بازيكن 
ــه صبرش لبريز شد و زبان به انتقاد  ــه آرام نفت، كاس هميش
ــئوالن نفت شرم كنند؛ پنج ماه است كه  گشود و گفت: مس
ــه بازى  ــك ريال هم نگرفته ايم. فقط دعا مى كنيم اين س ي

هم بگذرد.
ــيوه  ــد كه اين تيم به ش ــات اميرى از جايى آغاز ش اعتراض
ــابقات مى شود و حتى  تيم هاى قديمى، بدون اردو راهى مس
ــگاه ديگر پولى براى تغذيه بازيكنانش هم ندارد. با وجود  باش
ــوال جدى كه از منصور قنبرزاده مطرح  ــكالت نفت، س مش
مى شود اين است كه چطور مديرى كه قادر به حل مشكالت 
باشگاه كوچكش نيست مى خواهد مسئوليت هدايت و دفاع 

از حقوق تمام ليگ هاى فوتبال ايران را برعهده بگيرد؟
ــب رييس دوم  ــالميان، ناي ــرزاده و محمود اس ــور قنب منص
ــيون فوتبال هستند كه  ــت فدراس دو گزينه نامزدهاى رياس
در آينده اگر مجمع به يكى از آنها راى دهد، رييس سازمان 
ــطه  ــايد قنبرزاده به واس ــگ فوتبال ايران خواهند بود. ش لي
ــى قوانين  ــاله اش در فوتبال بهتر از هر كس ــور چند س حض
ــر به حل  ــردن قوانين، منج ــد، اما حفظ ك ــال را بدان فوتب

مشكالت مى شود؟ اسالميان هم شايد خارج از فوتبال مدير 
موفقى باشد، اما با اين همه مشغله ذهنى آيا مى تواند سازمان 

ليگ فوتبال ايران را هم اداره كند؟
ــه نمى تواند  ــور مى توانيم به فردى ك ــرزاده چط درباره قنب
ــيم تا يكى از  ــگاهش را حل كند اميدوار باش ــكالت باش مش
ــزرگ ترين دغدغه هاى فوتبال يعنى دريافت حق پخش را  ب

در صورت حضورش در راس سازمان ليگ مطالبه كند.
ــت كه براى  ــالميان هم چگونه مى توان توقع داش درباره اس
ــراى صندوق  ــذارد زمانى كه ب ــال ايران وقت بگ ــگ فوتب لي
ــدت وقت  ــام م ــور، تم ــاير ام ــورى و س ــتگى كش بازنشس
ــاله اش  ــالميان در مدت حضور يك و نيم س ــذارد. اس مى گ
ــنى در مديريت فوتبال و  ــال تاثير روش ــيون فوتب در فدراس
ــته و مشخص  ــيون نداش ــكالت عديده مالى اين فدراس مش
نيست با اين وضعيت سازمان ليگ كه سرنوشت تمام تيم هاى 
ليگ هاى كشور را در دست دارد با اين دو گزينه چه آينده اى 
ــت نامزدى نايب رييسى دوم فدراسيون  ــت. پس خواهد داش
فوتبال به دليل حساسيت ها و اهميت سازمان ليگ مى تواند 
محل نگرانى بسيارى براى فوتبال باشد، اميد است هر اتفاقى 
ــت  ــيون در انتخابات 18 ارديبهش ــت فدراس كه براى رياس
ــت رياست سازمان ليگ در اين همهمه گم  مى افتد، سرنوش
ــر دو نگرانى هايى را  ــالميان ه ــود، چرا كه قنبرزاده و اس نش
ــايد نتوان به هيچ يك از  ــاس آن ش به همراه دارند كه براس
ــول در وضعيت حال  ــكالت كنونى يا تح آنها براى رفع مش

سازمان ليگ دل بست.

ــده، پليس برزيل  ــو باقى مان ــه بازى هاى المپيك ري ــه 101 روزى كه ب در فاصل
در تالش است تا خيابان هاى شهر ريو را از حضور كودكان خيابانى، افراد بى خانمان و

 افراد معتاد پاك كند.
در اطراف ورزشگاه ماراكانا كه يكى از ورزشگاه هاى ميزبان بازى هاى المپيك است 
ــاله زيادى در خيابان ها مى خوابند. كودكان در اين محيط به دسته  كودكان 7 س

جنايت كاران مى پيوندند و برخى از آنها نيز به فروش مواد مخدر مشغول هستند.
ــت چنين محيط هايى را در بازى هاى المپيك از چشم  دولت برزيل در تالش اس

عكاسان و خبرنگاران پنهان كند.
يكى از كودكانى كه در خيابان  اطراف ورزشگاه المپيك زندگى مى كند در اين باره 
ــخرآميز گفته بود دولت با همراهى پليس طرحى بزرگ دارد تا اين  با حالت تمس
اطراف را پاك كند، اجازه ندهد افراد فقير و كودكان در كنار ورزشگاه ها باشند تا همه 

چيز زيبا به نظر برسد، اما اين فقط يك دروغ بزرگ است.
ــد اين كشور شرايط  ــال 2009 به عنوان ميزبان انتخاب ش زمانى كه برزيل در س
ــور در بحران اقتصادى به سر  ــت، اما در حال حاضر اين كش اقتصادى خوبى داش

مى برد.

بازيكنان تيم استقالل براى هر يك از سه بازى باقيمانده تا پايان فصل پاداش 
جداگانه دريافت خواهند كرد. در پايان جلسه هيئت مديره باشگاه استقالل 
ــل فوالد قبل از ديدار  ــه پاداش ويژه برد اين تيم مقاب اعضا تصويب كردند ك
ــود. البته مقدار اين پاداش اعالم  ــاب بازيكنان واريز ش مقابل سايپا به حس
نشده است. براساس اين گزارش از ديگر مصوبات جلسه هيئت مديره اين بود 
ــه بازى پيش رو تا پايان فصل را با برد پشت سر  كه اگر استقالل هر يك از س

بگذارد باز هم پاداش ويژه دريافت مى كند.

ــيون جهانى واليبال (FIVB  ) از محمد شاهميرى، داور بين المللى  فدراس
ايران براى حضور در سمينار داورى المپيك دعوت كرد.

ــت  ــك را بر عهده خواهند داش ــابقات واليبال المپي ــاوت مس 20 داور قض
و با توجه به حساسيت اين رقابت ها، فدراسيون جهانى واليبال سمينار ويژه 

براى داوران قضاوت كننده در المپيك برگزار خواهد كرد.
اين سمينار در دو گروه10 نفره در ژاپن برگزار مى شود كه محمد شاهميرى 
ــركت مى كند و سمينار  ــت ماه در آن ش ــت و از20 ارديبهش در گروه نخس
ــايل  ــود. در اين دوره مس ــاز مى ش ــم خردادماه آغ ــز از پنج ــروه دوم ني گ
ــو  ــد ويدي ــتم جدي ــال، سيس ــد واليب ــررات جدي ــن و مق ــون قواني همچ
ــكى  ــت پزش ــى و تس ــاى رواشناس ــك، بحث ه ــى الكتروني ــك، منش چ
ــس  ــه داوران و ريي ــس كميت ــر، ريي ــه دبي ــرار دارد ك از داوران ق
ــمينار حضور  ــز در اين س ــى واليبال ني ــيون جهان ــكى فدراس كميته پزش

خواهند داشت.
كاربرد سيستم جديد ويديو چك مشهور به « چشم عقاب » يكى از محورهاى 
مهم اين سمينار است و شاهميرى، داور بين المللى واليبال ايران درباره اين 
سيستم گفت: شش ساعت از دوره ژاپن در خصوص نحوه كاربرد اين سيستم 
ــم عقاب گفت: مهم ترين  ــتم چش خواهد بود. وى درباره ويژگى هاى سيس
ويژگى استفاده از دوربين هاى بسيار قدرتمند است. همچنين امكان نمايش 

تصاوير به صورت گرافيكى از ديگر مزايايى اين سيستم است.
ــاهميرى با بيان اينكه گروه اپراتور همراه اين سيستم از طرف فدراسيون  ش
ــوند، گفت: داور ويژه ويديو چك نيز به جمع  جهانى به مسابقات اعزام مى ش
داوران اول و دوم اضافه مى شود. همچنين داور ويديو چك با داور اول و دوم 

از طريق بى سيم در ارتباط خواهد بود.
ــت: مسابقات  وى درباره تعداد داوران قضاوت كننده در المپيك اظهار داش
واليبال المپيك 2016 ريو با حضور20 داور برتر جهان قضاوت خواهد شد و 
از قاره آسيا داورانى از كشورهاى قطر، چين، كره جنوبى و ايران حضور دارند.
داور بين المللى واليبال ايران سمينار ژاپن را بسيار مهم ارزيابى كرد و افزود: 
كادر برگزارى اين دوره بسيار قدرتمند و زبده هستند و برگزارى آن قبل از 
ليگ جهانى مى تواند، به برگزارى بهتر مسابقات ليگ جهانى در تهران كمك 
كند و به يقين براى واليبال ايران مفيد خواهد بود. محمد شاهميرى در سال 
ــابقات انتخابى المپيك، ليگ جهانى و مسابقات  2016 براى قضاوت در مس

واليبال المپيك ريو از سوى فدراسيون جهانى واليبال انتخاب شده است.

ــال قبل  ــه گفت: از دو س ــبكه س ــر گروه ورزش ش ــين آقازمانى، مدي حس
ــيما با خريد امتياز پخش بازى هاى المپيك و پارالمپيك  سازمان صدا و س

2016 پيش بينى الزم را براى پخش اين بازى ها داشته است.
وى در مورد اخبارى مبنى بر پخش نشدن اين بازى ها از سيما به دليل كمبود 
اعتبارات گفت: چنين موضوعى صحت ندارد و خوشبختانه با برنامه ريزى و 
ــه زودى تجهيزات مفصل فنى  ــت، ب پيش بينى خوبى كه صورت گرفته اس

سازمان به شهر ريو در برزيل ارسال خواهد شد.
آقازمانى با اعالم اين خبر كه تمام رقابت ها و حتى رشته هايى كه ايران در آن 
حضور ندارد، مطابق با موازين سازمان امكان پخش دارد، اضافه كرد: تالش 
ــان و تهيه كنندگان، پوشش گسترده و مطلوب  مجموعه مديران، كارشناس

مسابقات قهرمانان ايران در بازى هاى المپيك و پارالمپيك است.

ــپاهان اصفهان ايران را به سمت دوحه قطر ترك كرد.  مدافع تيم فوتبال س
ــپاهان، هادى عقيلى مدافع  ــتيماچ در س ــرمربى گرى ايگور اس در زمان س
ــد، اما بعد از مدتى با جريمه اى كه  اين تيم اصفهانى از تيم كنار گذاشته ش
باشگاه برايش در نظر گرفت؛ قرار بر اين شد كه او دوباره در تمرينات حاضر 

شود.
حتى زاغى نژاد پس از قبول سرمربى گرى طاليى پوشان اين درخواست را 
ــه همراه خانواده اش  ــت، اما اين مدافع باتجربه ديروز ب از هادى عقيلى داش

به دوحه قطر رفت و مشخص نيست چه زمانى به ايران برمى گردد.
شايد هادى عقيلى با اين تفاسير ديگر تا پايان فصل براى سپاهان به ميدان 

نرود. بايد ديد واكنش باشگاه به اين حركت هادى عقيلى چيست؟

سيرى در دنياى ورزش

سوال مهم پيش روى فوتبال ايران

تيم فوتبال پرسپوليس در فاصله 3 هفته مانده تا پايان ليگ مدعى اصلى قهرمانى اين دوره 
ــمار مى رود و هواداران اين تيم اميدوارند بعد از 8 سال  ــابقات به ش از مس

مجددا قهرمانى اين رقابت ها را به دست بياورند.
مسئوالن باشگاه پرسپوليس هم با رايگان كردن برخى از بازى ها اين فرصت 
ــان  ــد تا با حضور حداكثرى خود از تيم محبوب ش را به هواداران خود دادن
ــت كه  ــپوليس هس حمايت كنند و اين موضوع از حاال در فكر مديران پرس
ــپوليس در ليگ است و شايد قهرمان  بازى با راه آهن كه آخرين ديدار پرس
ــاگر جشن  ــود را رايگان كنند تا100 هزار تماش ــخص ش در اين بازى مش

قهرمانى با شكوهى را رقم بزنند.
ــپوليس كه  ــگاه پرس ــئوالن باش با اين همه اما اتفاق جالبى رخ داده و مس
در حال رايزنى هستند تا اين بازى را رايگان كنند متوجه شدند كه فعال 45 
ــده كه اين  ــط هواداران خريدارى ش هزار قطعه بليت اين بازى از حاال توس

موضوع در فوتبال ايران بى سابقه بوده است.

ــراق را به خاطر  ــى در ع ــازى بين الملل ــزارى هرگونه ب ــال فيفا برگ ــى فوتب ــيون بين الملل فدراس
ــت. تيم ملى فوتبال عراق  جنگ و ناامنى كه در اين كشور وجود دارد، منع كرده اس
ــتان در يك گروه قرار  ــى راه پيدا كرده و با عربس به مرحله نهايى انتخابى جام جهان
گرفته است، اما با توجه به محروميت از سوى فيفا نمى تواند در خاك خود برابر حريفان 
صف آرايى كند و به همين خاطر هم فدراسيون فوتبال اين كشور تصميم گرفت كه 
ــواداران اين تيم به راحتى  ــوان ميزبان بازى هاى خود انتخاب كند تا ه ايران را به عن

بتوانند خود را به ورزشگاه هاى ايران برسانند و از تيم محبوب خود حمايت كنند.
ــازى هاى خود اصرار دارد كه  ــتان در ادامه جنجال س ــيون فوتبال عربس اما فدراس
در خاك ايران به ميدان نخواهد رفت و از هرگونه راهكارى استفاده مى كند تا عراقى ها 

را از تصميم خود منصرف كند .
يحيى كريم عضو فدراسيون فوتبال عراق گفت كه فيفا با درخواست فدراسيون فوتبال 
عراق براى انتخاب ايران به عنوان ميزبان بازى هايش در انتخابى جام جهانى مخالفت 

كرده است، اما او هم چنان تاكيد دارد كه عراق چنين تصميمى را قبول نخواهد كرد.

پرسپوليسى ها به استقبال جشن قهرمانى رفتند مخالفت فيفا با ميزبانى ايران از تيم ملى عراق

نگاهى به داليل ناكامى قايقرانى در مسير ريو؛

رويينگ بى مسئول، رويينگ ناكام
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مفاد آرا )نوبت دوم(
1/47 شماره صادره: 1395/03/205617 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان آراء که در اجرای 
ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند 
از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواس��ت اخذ و به ثبت اردستان 
تس��لیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید ضمنا صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
1- رای ش��ماره 139460302032000220 مورخ 1394/12/26 آقای 
حسن مالئی اردس��تانی فرزند سلمان شش��دانگ یک باب خانه احداثی 
بر روی قس��متی از شش��دانگ پالک 4558 فرعی از یک اصلی واقع در 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 316/68 متر مربع مالک 

رسمی. 
تاریخ انتشار اول: 1395/01/23
تاریخ انتشار دوم: 1395/02/07

م الف 979 خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
مفاد آرا )نوبت دوم(

1/61 شماره 139460302028000409 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای 
ش��ماره 139460302028000311 هیات اول موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک کوهپایه تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا قاسمی ثوری فرزند مرادعلی به شماره شناسنامه 
459 کد مل��ی 5658998115 صادره از کوهپایه در دو دانگ مش��اع از 
ششدانگ یک باب کارخانه به مس��احت 4893/51 متر مربع احداثی در 
قسمتی از پالک ش��ماره 59 اصلی واقع در سهر بخش 19 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه طبقه مبایعه نامه عادی 
و مورثی متقاضی از مرادعلی قاسمی ثوری مالک رسمی اسناد قطعی 
45738 مورخ 1350/11/16 و 46851 م��ورخ 1351/05/01 دفترخانه 
15 اصفهان و تصویر حص��ر وراثت 1731 م��ورخ 87/11/23 دادگاه 
عمومی بخش کوهپایه محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/01/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/07

م الف 1061 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفاد آرا )نوبت دوم(

1/60ش�ماره 139460302028000407 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای 
ش��ماره 139460302028000310 هیات اول موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک کوهپایه تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد قاسمی ثوری فرزند مرادعلی به شماره شناسنامه 
5 کد ملی 5659571972 صادره از تودش��ک در چهار دانگ مش��اع از 
ششدانگ یک باب کارخانه به مس��احت 4893/51 متر مربع احداثی در 
قسمتی از پالک ش��ماره 59 اصلی واقع در سهر بخش 19 ثبت اصفهان 
حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه طبقه مبایعه نامه عادی 
و مورثی متقاضی از مرادعلی قاسمی ثوری مالک رسمی اسناد قطعی 
45738 مورخ 1350/11/16 و 46851 م��ورخ 1351/05/01 دفترخانه 
15 اصفهان و تصویر حص��ر وراثت 1731 م��ورخ 87/11/23 دادگاه 
عمومی بخش کوهپایه محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/01/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/07

م الف 1062 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفادآرا )نوبت دوم(

1/28 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیی�ن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رأی شماره12593-94/12/1 هیأت : آقای سیدحسین حسینی بیدگلی  
فرزندسید حبیب ش��ماره شناسنامه234 وخانم نس��رین صادقی راد 

فرزند عابدین شناسنامه شماره 6190058515 ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 112.5 مترمربع شماره پالک2913 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از مکالک عادی
2- رأی شماره12593-94/12/1 هیأت : آقای مهدی مومن بیدگلی فرزند 
خیراله  شماره شناسنامه388 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 147.75 
مترمربع ش��ماره پالک2915 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علی مینایی
3- رأی شماره12685-1394/12/8 هیأت : آقای عباس حاجی جعفری 
بیدگلی فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه8450 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت100.1 مترمربع شماره پالک2916 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی 
4- رأی ش��ماره 13085-94/12/25 هیأت : آقای حسین فینی بیدگلی  
فرزندعلی محمد شماره شناسنامه142 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
144.87مترمربع ش��ماره پالک 2920 فرعی از پ��الک 3 اصلی واقع در 
معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد ستاری 
5- رأی شماره2-95/1/5هیأت : خانم عصمت سادات امامیه   فرزندسید 
محمد شماره شناس��نامه 13، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 132.1 
مترمربع ش��ماره پالک2921 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عباس غافلی بیدگلی 
6- رأی ش��ماره12-1395/1/5 هی��أت : خانم طاه��ره مختص آبادی  
فرزندمحمد شماره شناسنامه 236 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
144.62 مترمربع ش��ماره پالک2922 فرعی از پ��الک 3 اصلی واقع در 
معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از عبدالصمد ستاری

7- رأی شماره 17-1395/1/5 هیأت : آقای عباس فروتنی  فرزندرضا  
شماره شناسنامه 782 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت81.25 مترمربع 
شماره پالک 2923فرعی مجزا از شماره8 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 
در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از علیجان بهمنی 
8- رأی ش��ماره 11-1395/1/5 هی��أت : آق��ای روح ال��ه ش��اطریان  
فرزندماشااله  شماره شناسنامه 185 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
75 مترمربع ش��ماره پالک 2924 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از وراث عیسی اربابی
9- رأی ش��ماره 10-95/1/5 هی��أت : خان��م زین��ب یتی��م پورآرانی 
فرزند مصطفی ش��ماره شناس��نامه 9610-شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت81مترمربع ش��ماره پالک2926 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 
در معین آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشاله طامه

10- رأی ش��ماره 12958-94/12/17 هی��أت : آق��ای ابوالفضل پنجی 
بیدگلی  فرزند مسلم شماره شناس��نامه1250183030 و آقای اسمعیل 
پنجی بیدگلی فرزندعلی شماره شناسنامه 5009 )بترتیب نسبت به 1.5 
و4.5 دانگ مشاع ( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت555.93 مترمربع 
شماره پالک15 فرعی مجزا از شماره 1و2و6و9و10و11و12و13و14 
 وقس��متی از مش��اعات از پ��الک 84 اصل��ی و 5فرع��ی از 45 اصلی

 واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سلطان پنجی 
بیدگلی

11- رأی ش��ماره 12375-94/11/20هیأت : آقای س��یدعلی ساجدین 
آران��ی  فرزندس��یدمحمد ش��ماره شناس��نامه 1250023521و خانم 
عطیه رمضانی بیدگلی  فرزند امراله  شماره شناسنامه1250085020  
)بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت84.25 مترمربع شماره 
پالک 17فرع��ی مجزا از ش��ماره1 فرعی از پ��الک 108 اصلی واقع در 

اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
12- رأی ش��ماره 12957-94/12/17 هی��أت : آق��ای حس��ین قمری 
بیدگلی فرزنداحمد  شماره شناس��نامه409 و خانم زهرا قلیایی بیدگلی  
فرزند حس��ین ش��ماره شناس��نامه1250016411)بترتیب نسبت به 
 2و4 دانگ مشاع ( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت180.56 مترمربع

 شماره پالک17 فرعی مجزا از شماره 6فرعی از پالک 226اصلی واقع 
در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد مبینی 

بیدگلی 
13- رأی ش��ماره 12690-94/12/9 هیأت : آقای  محمد علی حس��ینی 
بیدگلی  فرزنددخیل  شماره شناس��نامه 223 و خانم زینب محمد بیکی 
فرزند ماشااله  شماره شناسنامه 170 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 168.5 مترمربع شماره پالک 86فرعی مجزا از شماره 4فرعی 
از پالک 235 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی 
14- رأی ش��ماره13084-94/12/25 هی��أت :خان��م فاطمه ش��فیعی 
پور فرزند عباس ش��ماره شناس��نامه 211 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت133.7مترمربع شماره پالک 87 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی 
از پالک 235 اصلی واق��ع دراماکن  بخش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

ابتیاعی ازمالک عادی 
15- رأی ش��ماره13083-94/12/25 هیأت : خانم فاطمه صغرا بافنده 
بیدگلی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه 188 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت118.12 مترمربع شماره پالک 88 فرعی مجزا از شماره4فرعی 
از پالک 235 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی  
16- رأی ش��ماره 12673-94/12/8هی��أت : آق��ای مجتب��ی دهقانی 
بیدگلی  فرزندحسین شماره شناسنامه135 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت137.75 مترمربع شماره پالک2 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی 
از پالک 521 اصلی واق��ع دراماکن بخش 3حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
17- رأی شماره 12674-94/12/8 هیأت : آقای حسین معظمی  فرزند 
عزت اله ش��ماره شناس��نامه8360 و خانم کبری ناظم��ی بیدگلیفرزند 
ابوالفضل شماره شناسنامه 119 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 144.5مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک1038 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
18- رأی شماره13082-94/12/25هیأت : آقای سید مهدی مرتضوی 
یگانه بیدگلی فرزندحسن شماره شناسنامه 166 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 96.6مترمربع شماره پالک5 فرعی مجزا از شماره 2و3وقسمتی 
از مشاعات  فرعی از پالک 659 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی  
19- رأی ش��ماره 13078-94/12/25 هی��أت : آقای عل��ی پیران زارع 
بیدگلی  فرزند حس��ینعلی  ش��ماره شناس��نامه 109و  خانم شایسته 
مینوئی فرزندحسینعلی  شماره شناس��نامه70، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت251.5 مترمربع شماره پالک 286فرعی مجزا از شماره6فرعی 
از پالک 1965 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  

مالکیت مشاعی 
20- رأی ش��ماره 13080-94/12/25 هیأت : آقای محمد لقب دوس��ت 
آرانی  فرزند رمضانعلی  ش��ماره شناس��نامه 508و خانم زهرا قندانی  
فرزند حس��ین ش��ماره شناس��نامه10294  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  

یکبابخانه به مساحت 162.5مترمربع ش��ماره پالک 22 فرعی مجزا از 
شماره 1فرعی از پالک 1356 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
21- رأی شماره 12671-94/12/8 هیأت : خانم خدیجه کمصدا آرانی 
فرزندحبیب اله شماره شناسنامه 6 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
247.27مترمربع شماره پالک9 فرعی مجزا از شماره2الی4وقسمتی از 
مشاعات  فرعی از پالک2017 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت مشاعی 
22- رأی شماره12951-94/12/17 هیأت : آقای نعمت اله بذر افشانی  
فرزند عباس  شماره شناسنامه15 و خانم کبریا تلک آبادی آرانی فرزند 
اسمعیل شماره شناسنامه 98 )نس��بت به 4 و2دانگ مشاع ( ، ششدانگ 
قسمتی از   یکبابخانه به مساحت236.5 مترمربع شماره پالک 74 فرعی 
مجزا از ش��ماره 47فرعی از پالک2081 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
23- رأی شماره 12955-94/12/17 هیأت : آقای حبیب اله گیاه دوست 
آرانی  فرزند علی خان شماره شناسنامه 200 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مس��احت 410.5 مترمربع ش��ماره پالک3 فرعی از پالک 2178 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیخان گیاه 

دوست آرانی 
24- رأی ش��ماره12953-94/12/12 هیأت : آقای مس��لم قبائی آرانی 
فرزند علی  ش��ماره شناس��نامه97 و خانم جمیله خاکباز آرانی  فرزند 
حسین ش��ماره شناس��نامه 99 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 219.37مترمربع شماره پالک 9فرعی مجزا از شماره 8 فرعی 
از پالک 2258اصلی و1و2و3فرعی وقسمتی از مشاعات  2257اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
25- رأی ش��ماره 12669-94/12/8 هیأت : آقای حسین شعیبی آرانی  
فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه2421 و خانم فاطمه کریمی آرانی  
فرزند احمد  شماره شناسنامه1250019389  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت185.63 مترمربع شماره پالک 14 فرعی مجزا از 
شماره 3 فرعی از پالک2286 اصلی  و1و2و4و7و8 فرعی از 2285اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از رمضانعلی 

شعیبی آرانی 
26- رأی ش��ماره3-95/1/5 هی��أت : خان��م هاج��ر س��لطان محمدی  
فرزنداحمد  شماره شناسنامه 12010 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
94.05مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1و2و7وقسمتی از 
مشاعات و2299اصلی  از پالک 2299اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اکبر سعد آبادی
27- رأی ش��ماره12667-94/12/8 هیأت : آقای خس��رو نداف آرانی  
فرزندآقا حسین ش��ماره شناس��نامه 368 و خانم فاطمه صدفی آرانی  
فرزند محمد  شماره شناسنامه8207  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 142.4 مترمربع ش��ماره پالک 30فرعی مجزا از شماره26 
فرعی از پالک 2595 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
28- رأی ش��ماره 8-95/1/5هیأت : آقای حسین برجی فرزند مرتضی 
ش��ماره شناس��نامه2315  و خانم زهرا رحیمی بیدگلی  فرزندابراهیم 
شماره شناسنامه6190060056  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 135 مترمربع شماره پالک304 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی 
از پالک2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمیدی پناه 
29- رأی ش��ماره13076-94/12/25 هی��أت : آقای رضا مس��عودی 
بیدگلی  فرزندآقا عباس  شماره شناسنامه 192و خانم اشرف رضائی 
آرانی فرزندحسن آقا شماره شناسنامه 7910  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 216.3 مترمربع شماره پالک 1252 فرعی مجزا از 
شماره اصلی  مذکور  از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از داود صائبی
30- رأی شماره 12963-94/12/17 هیأت : آقای زهره منصوری فرد   
فرزند حسین  شماره شناسنامه 9180 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
122.98مترمربع شماره پالک 8271فرعی مجزا از شماره 573فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
31- رأی شماره 12203-94/11/8 هیأت : آقای احسان شبان قمصری 
آرانی فرزن��د محمد ش��ماره شناس��نامه 48 و خانم فاطمه س��اوجی  
فرزندماشااله شماره شناسنامه9427  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت216.88 مترمربع شماره پالک 8201 فرعی مجزا از شماره 
1229فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
32- رأی شماره12966-94/12/17 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی 
آرانی فرزندمحمدتقی شماره شناسنامه8063 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت160.15 مترمربع شماره پالک 8273فرعی مجزا از شماره 1189 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از ورثه محمد قیصری آرانی 
33- رأی شماره12966-94/12/17 هیأت : آقای رمضانعلی خرم آبادی 
آرانی فرزندمحمدتقی شماره شناسنامه8063 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مس��احت 215.32مترمربع ش��ماره پالک 8275 فرعی مجزا از شماره 
1189فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه محمد قیصری 
34- رأی شماره 12706-94/12/9هیأت : خانم اقدس  احمد آبادی آرانی  
فرزند میرزا  شماره شناسنامه227، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
203.77 مترمربع ش��ماره پالک8247 فرعی مجزا از شماره968و969 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل موروثی از میرزا احمد آبادی آرانی
35- رأی ش��ماره12703 -94/12/9هیأت : خان��م صدیقه احمد آبادی 
آرانی فرزندمیرزا ش��ماره شناس��نامه 182 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 203.72 مترمربع ش��ماره پالک 8245 فرعی مجزا از شماره 
968و969فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. موروثی از میرزا احمد آبادی آرانی
36- رأی شماره12688-94/12/9 هیأت : خانم فاطمه سلطان عمورجبی 
آرانیفرزندکریم  شماره شناسنامه 49 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
793.25 مترمربع شماره پالک 8248 فرعی مجزا از شماره1730و1178 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آبادبخش3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالکیت مشاعی 
37- رأی ش��ماره 12695-94/12/9هی��أت : آق��ای حمی��د گل آرانی  
 فرزندماش��اله  ش��ماره شناس��نامه382 ، شش��دانگ  یکبابخان��ه به

 مساحت 108.7مترمربع شماره پالک2721 فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخ��ش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد 

مالنژاد 

38- رأی ش��ماره12596-94/12/1 هی��أت : آق��ای علیرض��ا رهیده 
آرانی  فرزندحسین  شماره شناسنامه396 - شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت204.16 مترمربع ش��ماره پالک 2713 فرعی از پالک 2638 
اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

مالک عادی
39- رأی ش��ماره12597-94/12/1 هی��أت : آق��ای علیرض��ا رهیده 
آرانی  فرزندحسین  شماره شناسنامه396 - شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت102.57مترمربع ش��ماره پالک 2714 فرعی از پالک 2638 
اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

مالک عادی
40- رأی شماره12935-94/12/17 هیأت : آقای رضا در مسجدی آرانی  
فرزند محمد شماره شناسنامه115 و خانم علیا اس��معیل بیکی  فرزند 
رمضانعلی  شماره شناس��نامه 72)بترتیب نسبت به 4و2دانگ مشاع ( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت93.6 مترمربع شماره پالک2726 فرعی 
از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از شهرداری
41- رأی ش��ماره 13050-94/12/25 هیأت : آقای مجید فخاری نوش 
آبادی فرزند فریدون  شماره شناسنامه 11852 و خانم خدیجه مهدویان 
آرانی  فرزند رضا ش��ماره شناس��نامه463)بالمناصفه( ، شش��دانگ  
یکبابخانه به مساحت115.1 مترمربع شماره پالک2732 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از حسن شکوری 
42- رأی ش��ماره 12694-94/12/9 هیأت : خانم  اعظم ستمکش آرانی  
فرزندحسینعلی  شماره شناسنامه390، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
153مترمربع شماره پالک 2722فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد 

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی ازمالک عادی   
43- رأی ش��ماره 12692-94/12/9 هیأت : آقای حس��ین دالورزاده 
آرانی فرزندسیف اله شماره شناس��نامه 19و خانم زهرا مهدویان فرد 
آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه1752  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 119 مترمربع شماره پالک 2723 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی

44- رأی ش��ماره 13052-94/12/25 هیأت : آقای علی داروغه آرانی  
فرزندخیراله  شماره شناسنامه 112 و خانم فاطمه عسگر حکیمی آرانی  
فرزند محمدباقر ش��ماره شناس��نامه10669  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 102.2 مترمربع شماره پالک 2731فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از مالک عادی 
45- رأی شماره 13054-94/12/25هیأت : آقای محمد منصوری آرانی 
فرزند علی آقا  شماره شناسنامه621 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
134.5مترمربع شماره پالک 2730فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 
احمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی عباس غالمرضازاده 
46- رأی شماره13055-94/12/25 هیأت : آقای فاطمه سلطان الهامی 
نیا فرزند عباس شماره شناس��نامه 68و آقای علی اکبر برادران آرانی 
فرزند حسن شماره شناسنامه338  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 127.75مترمربع ش��ماره پالک 2729فرعی از پالک 2638 
اصلی واقع در احمد آباد بخش3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

حسین خویشتن دار 
47- رأی ش��ماره 13057-94/12/25 هی��أت : خان��م فاطم��ه صغرا 
درسته  فرزند حسین شماره شناسنامه440، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت310.75 مترمربع ش��ماره پالک 2728 فرعی از پالک2638  
اصلی واقع احمد آب��اد     بخش3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از 

محمد کدخدا
48 -رأی ش��ماره 13057-94/12/25 هیأت : آقای عباس��علی نجاری 
فرزندعل��ی محم��د  ش��ماره شناس��نامه7، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مس��احت265.83مترمربع ش��ماره پالک 2725 فرع��ی از پالک2638  
اصلی واقع احمد آب��اد     بخش3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از 

فاطمه جعفرزاده
49- رأی شماره 12686-94/12/89 هیأت : آقای حسین انیسی آرانی  
فرزندحسن  شماره شناس��نامه310وخانم مهین هارونی آرانی فرزند  
محمد آقا شناسنامه شماره 208 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 220 
مترمربع ش��ماره پالک 1728 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دش��ت   بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

ابتیاعی از روح اله منصوری فرد 
50- رأی ش��ماره 13058-94/12/25 هیأت : آقای حس��ین نوذر زاده 
آرانیفرزندمحمود شماره شناس��نامه 77 و خانم صفیه رستار  فرزند 
رضاشماره شناس��نامه 2795 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت147.25مترمربع شماره پالک1733 فرعی مجزا از شماره 235 
فرعی از پالک          2640اصلی واقع در آران دشت   بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس انیسی 
51- رأی ش��ماره 12960-94/12/17 هیأت : آقای س��عید ملکی آرانی 
فرزند علی اصغر شماره شناسنامه 1783و خانم محبوبه خدمتکار آرانی  
فرزند حسن شماره شناسنامه1999)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت143.5 مترمربع شماره پالک1729 فرعی مجزا از شماره235 
فرعی از پالک2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. موروثی از محمدتقی باقالکار
52- رأی ش��ماره 13060-94/12/25 هیأت : آق��ای مجتبی عرب زاده  
فرزندمحمدعلی  ش��ماره شناس��نامه 1285، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 78 مترمربع شماره پالک 1732 فرعی مجزا از شماره 235فرعی 
از پالک 2640اصلی واقع در آران دش��ت بخش3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
53- رأی شماره13065-94/12/25 هیأت : آقای سید حسین شریفیان 
آرانی  فرزندسیدرضا  شماره شناسنامه 229 و خانم رضوان فاطری 
آرانی  فرزندعلی ش��ماره شناس��نامه 186 )بالمناصفه( ، شش��دانگ  
یکبابخانه به مساحت 359.2 مترمربع شماره پالک 1090فرعی مجزا از 
شماره340 فرعی از پالک 2645اصلی واقع در وشاد  بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم اعظم جدی آرانی
54- رأی ش��ماره12683 -94/12/8هیأت : خانم تاج مس��افری نوش 
آبادی فرزند حس��ین شماره شناس��نامه 171 ، شش��دانگ  یکبابخانه 
به مس��احت62.2 مترمربع ش��ماره پالک 3812 فرعی مجزا از شماره 
1885و2534فرعی از پالک40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد یوسفی 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/1/22
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/2/7

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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مفادآرا
1/203 آگهی مف��اد آراء »قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت 

اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رس��می« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل 
اختالف مس��تقردراداره ثبت اس��ناد و امالک زواره صادر گردیده ودر 
اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصل��ه ی 15 روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض 
دارند در ش��هرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روس��تاها از تاریخ 
الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک زواره تسلیم و رس��ید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظ��رف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نم��وده و گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و ب��ه اداره ثبت زواره 
تس��لیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول ب��ه ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور س��ندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رأی ش��ماره 139560302021000007 م��ورخ 95/01/21 – آقای 
اصغر اکبری فرزند رضا بشماره ملی 1189948311 ششدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قسمتی از پالک ش��ماره 2338 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 199/30 متر 

مربع خریداری رسمی از آقای علی حبیب پور زواره.
2- رأی ش��ماره 139560302021000012 م��ورخ 95/01/21 – آقای 
اصغر رحمتی زاده ذاقلی فرزند حس��ین بش��ماره ملی 1189115255 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی 
دهستان س��فلی بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 218/27 متر مربع 

موروثی از حسین بهرامی خلیل آبادی.
 3- رأی شماره 139560302021000013 مورخ 95/01/21 – خانم کبرا 
لطفعلی زاده مهرآبادی فرزند رمضان بشماره ملی 1189723220 تمامت 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی 
دهستان س��فلی بخش 17 ثبت اصفهان شش��دانگ به مساحت 221/86  
مترمربع موروثی از خانم بتول رش��یدی مهرآبادی و خریداری عادی 

از رضا قاسمی.
4- رأی ش��ماره 139560302021000014 م��ورخ 95/01/21 – آقای 
اس��ماعیل تاج بان فرزند حبیب بش��ماره ملی 1189656515 ششدانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی دهس��تان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 621/58 متر مربع خریداری 

رسمی از آقای حبیب حسن.
5- رأی ش��ماره 139560302021000023 م��ورخ 95/01/25 – خانم 
عشرته دارابی جنت آبادی فرزند هدایت اله بشماره ملی 1189023652 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی 
دهستان س��فلی بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 215/86 متر مربع 

خریداری رسمی از آقای اسماعیل رحمتی زاده.
6- رأی ش��ماره 139560302021000024 م��ورخ 95/01/25 – آقای 
رضا برخوردار فرزند حس��ین بش��ماره ملی 1189503484 ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی پالک شماره 1384 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 1192 متر مربع 

خریداری عادی مع الواسطه از مخدره بیگم جان احتشامی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/07                                                                                                                                      
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/21                                                                                                                   

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره                                    
فقدان سند مالکیت

2/28 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/212601 نظر به اینک��ه حیدر نصر 
اصفهانی احد از ورثه علی نصر با تس��لیم دو برگ استش��هادیه شهود 
شماره: 71544-95/1/18 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکیت سه سهم مشاع از بیست سهم شش دانگ پالک شماره 667 فرعی 
از 5 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 2549 مورد ثبت 
در صفحه 3263 دفتر جلد 20 امالک تحت ش��ماره چاپی صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب سند انتقال شماره: 22100-42/06/01 دفترخانه 65 
اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
سرقت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
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 خود را کتبا ضمن اراده 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 مستردد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 2727 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

2/27 ش��ماره صادره: 1395/43/212615 نظر به اینکه س��ند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره: 1259 فرعی از 5 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثب��ت 13552 در صفحه 570 دفتر امالک 
جلد 100 به نام خدیجه تاجمیر ریاحی تحت شماره چاپی مسلسل ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 827774 م��ورخ 1395/1/15 به انضمام دو برگ استش��هادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل ش��ماره 16539 مورخ 1394/12/18 به 
گواهی دفترخانه 337 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی 
ذیل 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 از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 2728 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 
مزایده

1/186 ش��ماره نام��ه: 9510116839100053 ش��ماره پرون��ده: 
9206683799700004 شماره بایگانی ش��عبه: 940096 اجرای احکام 

ش��عبه 11 خانواده اصفهان در نظر دارد در خص��وص پرونده اجرائیه 
940096 ح 11 له خانم پوران قائدامینی با وکالت آقای محمد علی رجائی 
علیه آقای احمدرضا اسماعیلی بخواس��ته مطالبه مهریه 150 عدد سکه 
تمام بهار آزادی و 50 مثقال طالی س��اخته ش��ده و مبلغ 16/800/000 
ریال بابت بخش��ی از مهریه و مبلغ 300/000 ریال هزینه نشر آگهی در 
روز 95/2/28 س��اعت 9 صبح در محل اجرا جلسه مزایده جهت فروش 
ملک ذیل برگزار می گردد امتیاز مسکن مهر آپارتمان واقع در اصفهان 
شهرک بهارستان طرح مسکن مهر پروره سایان سطح 2 بلوک C طبقه 
چهارم آپارتمان 2 آپارتمان مورد نظر دارای مساحت 85/19 متر مربع 
دارای اس��کلت بتنی س��قف تیرچه بلوک دارای س��الن پذیرایی دو اتاق 
خواب با کف س��رامیک آشپزخانه اوپن با کف س��رامیک فاقد کابینت و 
پکیچ سیس��تم گرمایش پکیچ و س��رمایش کولر در ضمن انشعاب برق 
و آب و گاز تکمیل نشده و محوطه  س��ازی انجام نگردی است و حسب 
اظهارات مسئولین مربوطه پروره آپارتمان فوق در اواخر سال 94 آماده 
بهره برداری می باشد بر اساس اس��تعالم از شرکت عمران شهر جدید 
بهارستان آقای احمدرضا اس��ماعیلی برای دریافت مسکن مهر تاکنون 
مبلغ 260/000/000 ریال به حس��اب مربوطه واری��ز و در حال حاضر 
مبلغ 100/412/718 ریال بابت هزینه ساخت و مبلغ 110/601/390 ریال 
بابت بهای زمین بدهکار می باشد افزون بر مبالغ یاد شده نامبرده بابت 
تسهیالت دریافتی برای س��اخت این واحد مبلغ 300/000/000 ریال به 
اضافه سود دوران مشارکت و سود تقس��یط آن به بانک مسکن بدهکار 
می باشد باید توسط خریدار تسویه گردد و با توجه به موارد فوق الذکر 
و با عنایت به اینکه آپارتمان در حال حاضر آماده بهره برداری نمی باشد 
و همچنین موقعیت آپارتمان و جمی��ع عوامل ارزش 6 دانگ آپارتمان به 
مبلغ 910/000/000 ریال توس��ط هیئت س��ه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستری قیمت گذاری گردید است متقاضیان می توانند 5 روز قبل از 
فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و 
خرید در تاریخ 95/2/28 ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان 
نیکبخت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. 
فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز نماید. م الف 1801 مامور اجرای احکام 

شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان 
فقدان سند مالکیت

2/30 شماره صادره: 1395/04/213570 نظر به اینکه سند مالکیت نیم 
دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به ش��ماره پالک 303 فرعی از 71 
اصلی واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 7347 در 
صفحه 56 دفتر امالک جلد 54 به نام کوکب شیس��ی فرزند حیدر ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است. سپس ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده: 95040952835735-1395/01/21 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 1395/01/21-61729 
به گواهی دفترخانه 7 نطنز رس��یده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد 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 از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف 59 عباسعلی 

عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/31 شماره صادره: 213952 /1395/04 چون تمامی ششدانگ بکباب 
اطاق فوقانی و یکباب اطاق وسطانی پالک ش��ماره 237 و 240 فرعی از 
ش��ماره 100- اصلی واقع در طامه بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام زهرا ایمنی فرزند محمد اسمعیل و غیره در جریان ثبت 
اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/03/01 ساعت 9 صبح در 
محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ 

انتشار: 1395/02/07 م الف 61 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/32 شماره صادره: 213978 /1395/04 چون تمامی ششدانگ یکباب 
خانه پالک شماره 4544 فرعی از شماره 193- اصلی واقع در طرق بخش 
11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به ن��ام خانم نصرت محمد 
حسینی طرقی فرزند حسین و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز3 
شنبه مورخ 1395/02/28 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/02/07 م الف 

60 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/33 شماره صادره: 214001 /1395/04 چون تمامی ششدانگ یکباب 
بوم کند پالک شماره 1008 فرعی از شماره 38- اصلی واقع در ولوجرد 
بخش 10 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فخری نقی 
فرزند علی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز5 شنبه مورخ 
1395/02/30 ساعت 9 صبح در محل ش��روع به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتش��ار: 1395/02/07 م الف 62 رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

2/40 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1214 خواهان حس��ن مهدوی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال موضوع یک فقره 
چک  به طرفیت صمد همتی  تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای روز 

یکشنبه مورخ 95/3/16  س��اعت 6/5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 
شورای حل اختالف اصفهان  شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 2635 ش��عبه 18 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/41 در خصوص پرونده کالس��ه 95-124 خواه��ان مرتضی دانش 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به طرفیت 1- زهرا رستان 2- ستار قربانی  
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/3/16  ساعت 9/30  
تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
2590 شعبه ششم مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/49، ش��ماره ابالغی��ه: 9510106825300652، ش��ماره پرون��ده: 
9409986825301259، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941392، خواهان/

ش��اکی تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحس��ین 
نظری توکلی و مسعود مهردادی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم 
سجاد غالمحسین لو و مینا موقر کل تپه و حسن شمس به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان ارجاع و به کالسه 9409986825301259 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/03/18 ساعت 12/00 تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان المکان بودن خوانده/ متهم و درخواس��ت 
خواهان/ ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید 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/ال��ف 2675 مدیر دفتر دادگاه حقوقی ش��عبه 31 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/48، ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351500938، ش��ماره پرون��ده: 
9509980351500034، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950040، خواهان/

شاکی تعاونی اعتباری عسکریه به مدیریت سیدامین جوادی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/ متهم سیدمحس��ن همراه و علی نبی زاده و حمید نبی 
زاده و اکبر کاظم زاده و س��میرا نبی زاده و زهره خراسانی به خواسته 
مطالبه تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و مطالبه 
وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 348 
ارجاع و به کالسه 9509980351500034 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/03/18 ساعت 11/00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف 2663 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2/52، ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000955، ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000994، شماره بایگانی شعبه: 941113، خواهان/شاکی 
مهدی شاهنگی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم رویا کاله دوزان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و 
تامین خواسته و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان – طبقه 2 اتاق ش��ماره 212 ارجاع و 
به کالس��ه 9409980351000994 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1395/03/18 س��اعت 13/00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
المکان بودن خوانده/ متهم و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م/الف 1824 منش��ی دادگاه حقوقی ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ اجرائیه

2/38، ش��ماره پرونده: 139404002127000065/1، ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9400091، ش��ماره آگهی ابالغیه: 139503802127000004، 
بدینوسیله به آقای مجید آقاسی فرزند محمد حسین به شماره شناسنامه 
383 متولد 1358/04/02 که طبق آدرس متن قرارداد و تقاضانامه صدور 
اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان ابوذر بن بست 10 روبروی مصلی و طبق 
آدرس اعالمی بستانکار ساکن ش��هرضا سروستان فاز 2 مجتمع کوثر 
فرعی آرام 3 فرعی اول سمت چپ طبقه دوم که برابر گزارش مامور اداره 
پست در آدرس های مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می 
گردد؛ براساس قرارداد ش��ماره 3494 مورخ 1385/12/16 تنظیمی در 
بانک سپه شعبه مرکزی شهرضا آقای امان اله بهرامی قصرچمی به تعهد 
شما و غیره مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون و هشتصد و شصت و شش 
هزارو ششصد و شصت و شش ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده 
که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت مدیریت ش��عبه بانک سپه 

منطقه اصفهان )بستانکار پرونده( اجرائیه به مبلغ یکصد و یازده میلیون 
و یکصد و شانزده هزارو پانصد و هشتاد و چهار ریال بابت اصل طلب و 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/06/15 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ سی و شش هزار و چهارصد و یک ریال بانضمام هزینه های متعلقه 
به آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9400091 در 
واحد اجرای اسناد رسمی ش��هرضا در جریان رسیدگی می باشد لذا به 
استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب 
یک نوبت در روزنامه  زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و 
منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ اجرائیه

2/39، ش��ماره پرونده: 139404002127000068/1، ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9400094، ش��ماره آگهی ابالغیه: 139503802127000003، 
بدینوسیله به آقای حمید نصیری شهرضا فرزند غالمحسین به شماره 
شناسنامه 1821 به شماره ملی 1199326461طبق آدرس متن قرارداد 
و تقاضانام��ه صدور اجرائیه س��اکن: ش��هرضا میدان ش��ادمند کوی 
بنیاد ش��هید  و طبق آدرس اعالمی بس��تانکار ساکن ش��هرضا خیابان 
ولیعصرغربی کوچه جنب مس��جد صدری پالک 34 ک��ه برابر گزارش 
مامور اداره پست در آدرس های مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده 
است ابالغ می گردد؛ براساس قرارداد شماره 1204 مورخ 1390/02/29 
تنظیمی در بانک سپه شعبه مرکزی ش��هرضا خانم خاتون صفریان به 
تعهد شما مبلغ بیست و پنج میلیون ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده 
که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت مدیریت ش��عبه بانک سپه 
منطقه اصفهان )بستانکار پرونده( اجرائیه به مبلغ سی و شش میلیون و 
شش��صد و هفتاد و دو هزارو چهارصد و نوزده ریال بابت اصل طلب و 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/06/15 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ هشت هزار و دویست و نوزده ریال بانضمام هزینه های متعلقه به 
آن اضافه می گردد صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 9400094 در 
واحد اجرای اسناد رسمی ش��هرضا در جریان رسیدگی می باشد لذا به 
استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب 
یک نوبت در روزنامه  زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و 
منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
ابالغ وقت رسیدگی

2/42 در خص��وص پرونده کالس��ه 941173ش 5 خواه��ان منصور 
ش��اهزمانی س��یچانی دادخواس��تی مبن��ی بر مطالب��ه مطالب��ه مبلغ 
50/000/000 ریال بانضمام مطلق خس��ارات به طرفیت محمد رضایی 
تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 95/3/16 
س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای  خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 2633 شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/43 در خصوص پرونده کالسه 941379 ش5 خواهان مصطفی قدیم 
خانلو دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 4/760/000 ریال بانضمام مطلق 
خسارت به طرفیت احمد حق ش��ناس تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 95/3/16 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 2632 شعبه پنجم مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/44 در خص��وص پرونده کالس��ه 94-1882 خواهان داود مرس��لی 
دادخواس��تی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 
67/500/000 ریال وجه ی��ک فقره چک  به طرفی��ت محمدرضا مطیفی 
فرد- احمدرضا نوروزی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/3/16  ساعت 10  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 2614 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/45 در خصوص پرونده کالسه 95-9 خواهان اکبر آقایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ش��اکر خوزان زاده تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخ 95/3/16 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای  خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 1735 شعبه 29 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/46 در خصوص پرونده کالس��ه 95-85 خواهان مه��دی زارعان با 
وکالت مهنوش حبیبه ذبیحی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه  به طرفیت 
1- مهدی خرمی 2- محمد حسین اسامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/3/17  س��اعت 9 صبح  تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 1765 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله:
 دعا کلید رحم��ت و وضو کلید نم��از و نماز کلید 

بهشت است.
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معرفی کتاب

 بس��تر اصلی رمان یوما نوش��ته مریم راهی بیان فرازهای��ی از زندگی 
حضرت خدیجه کبری )س( است. 

نویسنده موقعیت زمانی روایت خود را از ساعت های منتهی به والدت 
حضرت فاطمه زهرا )س( ش��روع ک��رده و با توصی��ف توامان موقعیت 
من��زل، ذهنیت حض��رت خدیجه و مردمان ش��هر ک��ه نمایندگانی از 
آنها به بهانه هایی ب��ه منزل پیامبر )ص( رفت و آمد دارند، داس��تانی را 
 تعریف می کند که بیشتر از جذابیت های قصه پردازانه، از منظر روایت 

لذت  بخش است.
 نویس��نده به دلیل نیت خود ب��رای جلب بخش وس��یعی از مخاطبان، 
با وجود انتخاب ی��ک زاویه دید غال��ب، به صورت متن��اوب نقطه نگاه 
پرداخت روایت را تغییر م��ی  دهد. در واقع چندی��ن روایت موازی را با 
چند زاویه دید به ظاهر متفاوت با یکدیگر در دل داستان نشانده است. 

از یک س��و او راوی س��کنات و وجنات خدیجه کبری در آستانه میالد 
حضرت زهراس��ت. نویس��نده در این نقش به زیبایی هر چ��ه تمام تر 
 تصویری مینیاتوری و بس��یار تاثیرگذار از شیفتگی بانوی بزرگ اسالم 

به پیامبر اکرم را تصویر کرده است. 
خلق صحنه هایی چون عطرآمیز شدن بدن کودکانی که پیامبر آنان را 
نوازش کرده و یا دیالوگ هایی که نمایان گر گفت و گوی رس��ول اکرم 
)ص( با خدیجه است از درخش��ان ترین و ماندگارترین بخش های این 

رمان از این منظر است. نام این رمان برگرفته از عبارتی است عربی که 
کنیز حضرت خدیجه به وی اطالق می کند. این نام توسط نویسنده چنان 
هوشمندانه در بخش  هایی از متن قرار گرفته است که مخاطب پس از به 
پایان رس��اندن کتاب، به ناخودآگاه به معنای آن پی برده و علت اطالق 

آن به چنین بانویی را درک می کند.
از این زوایا رمان » یوما « را باید یکی از موفق ترین و خواندنی ترین آثار 
داستانی دینی در روزگار خود بدانیم که با شیوه نگاه و نگارشی بدیع و 
جذاب، چهره رحمانی تازه ای از پیامبر رحمت و همس��ر وی به تصویر 

می کشد.

» یوما « رمانى 
كه حرفى برای گفتن دارد

 

آشپزی

گوناگون

    

پیتزا ج��ز غذاهایی اس��ت که در نام ه��ای مختلفی ق��رار دارند و حتی 
برخ��ی دارای ترکیب های متفاوتی نس��بت به هم می باش��ند و برخی 
 از مواد ب��ه کار رفته داخ��ل آنها با هم تف��اوت دارن��د. در اینجا آموزش 

پیتزا تخم مرغی قرار داده شده است. 
 مواد الزم: تخم مرغ هفت عدد، پنیر پیتزا دو کاسه ماست خوری،
 گوش��ت چرخ کرده یک کاس��ه ماس��ت خوری، روغن نص��ف فنجان،

 رب گوج��ه فرنگ��ی دو قاش��ق غذاخ��وری، زعف��ران  ی��ک چه��ارم 
قاشق چای خوری، پیاز دو عدد، نمک، زردچوبه و فلفل  به مقدار کافی، 
جعفری خردکرده  دو قاشق غذاخوری، کنسرو نخودفرنگی نصف فنجان.

 طرز تهيه: دو عدد پیاز را در نصف فنجان روغن سرخ کرده، کمی 
زردچوبه به آن اضافه می کنیم. نصف پیازداغ ) بدون روغن ( را جدا کرده، 
کنار می گذاریم. دو قاشق رب گوجه را در یک فنجان آب حل می کنیم 
و در بقیه پیازداغ تفت می دهیم. سپس گوشت چرخ کرده، کمی نمک و 
فلفل به آن اضافه کرده، تفت می دهیم. نصف فنجان کنسرو نخودفرنگی 
را اضافه می کنیم تا مایه گوشتی آماده شود.  سپس ماهیتابه را کمی کج 
می کنیم تا روغن آن جدا ش��ود. هفت عدد تخم مرغ، دو قاشق جعفری 
خردکرده، زعفران آب کرده، پیازداغ جدا ک��رده، کمی نمک و فلفل را 
 مخلوط کرده، هم م��ی زنیم تا مایه تخ��م مرغی به دس��ت آید. روغن 
مایه گوشتی را جدا کرده، در یک ماهیتابه بزرگ روی شعله می گذاریم. 
سپس مایه تخم مرغی را اضافه کرده، در ماهیتابه را برای مدت ۵ الی۱۰ 
دقیقه می گذاریم تا تخم مرغ ها تقریبا بسته شوند. کمی پنیر سپس مایه 
گوشتی را اضافه می کنیم و روی آن را دوباره پنیر می ریزیم. در ماهیتابه 
را برای مدت ۵ الی۱۰ دقیقه می گذاریم تا پنیر ذوب شود. اکنون شعله 

را خاموش می کنیم.
پیتزا تخم مرغی را در دیس کشیده سپس آن را برش می زنیم تا آماده 

پذیرایی شود.

 دبیرکل حزب ا... لبنان اخیرا هدیه ای ارزش��مند به رهبر حکیم انقالب 
هدیه داده است. این هدیه ارزشمند، یک انگشتر نفیس است. اما حکایت 

این انگشتری نفیس چیست؟
 براس��اس گزارش��ات، ای��ن انگش��تر نفی��س چن��دی قبل از س��وی 
یکی از ش��یعیان نام��دار و معتبر لبنانی به سیدحس��ن نص��راهلل هدیه 
شده اس��ت. آنچه این انگش��تر را نفیس و ارزش��مند کرده است، نگین 
 آن است. نگین این انگش��تر که از جنس عقیق اس��ت، مهر ویژه جناب 
» عثمان بن سعید العمروی « سالم ا... علیه، نایب خاص حضرت بقیه ا...

)عج( است. براساس محاسباتی که روی این عقیق صورت گرفته، قدمت 

آن به بین سال های2۰۰ تا2۵۰ هجری قمری، یعنی دوران حیات جناب 
عثمان بن سعید بازمی گردد. روی این عقیق ارزشمند نیز این گونه حک 
شده اس��ت: » عدتی لیوم الوعید، عثمان بن س��عید « عثمان بن سعید 
عمروی، نخستین نایب امام عصر حضرت مهدی موعود)عج( بوده است. 
وی از ش��یعیان وفادار به اهل بیت علیهم السالم در س��امرا بود. عثمان 
یکی از شیعیان مورد اعتماد برای ارتباط مردم با اهل بیت علیهم السالم 
بود. عثمان از ۱۱ سالگی در محضر امام هادی)ع( بود و در پرتو عنایات 
امام تربیت ش��د و امین، وکیل و نماینده حضرت ش��د. پس از شهادت 
 امام هادی)ع(، عثمان وکیل برجس��ته امام حسن عس��کری)ع( شد و 
در دوران آماده سازی ش��یعیان برای غیبت، مهم ترین فرد مورد اعتماد 
برای ارتباط ش��یعیان با امام حسن عس��کری)ع( بود. براساس روایات، 
عثمان بن سعید از معدود افرادی بود که از سوی امام حسن عسکری)ع( 
در جریان والدت امام عصر مهدی صاحب زمان)عج( قرار گرفت. با آغاز 
 والیت حض��رت مهدی)عج( عثم��ان افتخار نیابت ایش��ان را پیدا کرد. 
عثمان بن سعید نخس��تین نایب خاص امام زمان)عج( در دوران غیبت 
صغری بود و در سایه تعلیمات امام حس��ن عسکری)ع( به عنوان محور 
ارتباط امام زمان)عج( و ش��یعیان ادای تکلیف کرد. عثمان بن س��عید 
 عمروی به مدت ۵ س��ال افتخار نیاب��ت امام زمان را بر عهده داش��ت و 

در سال 26۵ هجری قمری رحلت کرد.

طرز تهيه پيتزا تخم مرغى

هدیه  ارزشمند
 سيدحسن نصراهلل به رهبر انقالب

کودک 
 از واكنش بيش از اندازه اجتناب كنيد

اگر کودک تان ش��ما را زد و گف��ت » تو احمقی « س��عی کنید ناراحت نش��وید، 
کودکی که می خواهد جلب توجه کند ممکن اس��ت ناخوش��ایند ترین چیز ها را 
 بگوید تا واکنش ش��ما را برانگیزد و عصبانی تان کند. به جای عصبانی شدن با او 
چهره به چهره ش��وید و آرام اما محکم به او بگویید: » م��ا در این خانواده این طور 

برخورد و صحبت نمی کنیم. «
 سپس به او یاد بدهید چگونه چیزی که می خواهد را به شیوه ای محترمانه به دست 
بیاورد، برای نمونه بگویید: » وقتی می خواهی با تو بازی کنم، کافی است که مودبانه 

و قشنگ به من بگویی مامان می خواهم االن برایم کتاب قصه بخوانی. «
 به او پاسخ های مودبانه بياموزید

کودک تان می تواند رفتار خوب خود را از طریق احترام گذاشتن به دیگران نشان 
دهد. از   همان زمان که او توانس��ت از طریق کالمی ارتباط برق��رار کند، می تواند 
»بفرمایید« و » متشکرم « را نیز یاد بگیرد. به او توضیح دهید که زمانی که مودب 
است دوست دارید به او کمک کنید، اما زمانی که دستور می دهد دوست ندارید. 
دوباره باید تکرار کنیم، این که خود تان رفتاری محترمانه داشته باشید، از این که 

سخنرانی کنید موثر تر واقع خواهد شد.
 ما در کل احترامی ک��ه از کودکان مان انتظ��ار داریم را خودمان به آن ها نش��ان 
 نمی دهیم. ما سر در گم می شویم، زیرا بیش��تر در روش تربیت  کودک، احترام را 
با ترس یکی می دانیم. من به پدرم احترام می گذارم، زیرا می دانم اگر این کار را نکنم 

کتک می خورم؛ این احترام نیست، ترس است!

 

پس به جای ترس��اندن روش دیگری را پیش بگیرید. بیایید از گوش دادن شروع 
کنیم. شاید مشکل باش��د صبورانه صبر کنیم یک کودک 2 س��اله گفته خود را 
 به پایان برس��اند، اما این کار ارزشمند اس��ت. در س��طح و اندازه او پایین بیایید، 
در چش��مانش نگاه کنید و بگذارید او بدان��د که به آن چه ک��ه می خواهد بگوید 
 عالق��ه دارید. ای��ن بهترین راه اس��ت که ب��ه او آم��وزش دهید با دقت به ش��ما 

گوش دهد.

چگونه كودكى با ادب تربيت كنيم؟ )2(

 ش��اید هنگامی که بخواهید دس��ت به تغیی��ری در زندگی تان 
 بزنید، احساس کنید فشار زیادی روی شماست. خواه این تغییر، 
کاهش وزن شما باشد یا ورود به ش��غلی جدید یا سرمایه گذاری 
 تجاری پر خطر، همه اینها ش��اید تغییراتی باش��ند که به شدت

عالقه مند به انجام شان هستید، اما شروع به تغییر، سخت است. 
با این وجود، الزم نیس��ت مراحل افراطی، بزرگ و گس��ترده ای 
را انجام دهی��د. اغلب مواق��ع تغییرات کوچک و س��اده بهترین 
مس��یرهای پیش رو به سمت جلو هس��تند. این تغییرات پایدار، 
 با ثبات و قابل کنترل هس��تند و به این صورت نیست که پس از 
تالش های متعدد از روی بی عالقگی آنها را رها کنید. بهار وقت 
نو شدن است، زمانی برای تولد دوباره، زمان تغییر و شروعی تازه. 
همان گونه که درختان رخت و لباس کهنه خود را دور می ریزند و 
از نو شروع می کنند به جوانه زدن، آدمی نیز باید رفتارهای کهنه 

خود را دور بریزد و همه چیز را از اول شروع کند.
برخی عادات در س��ال جدی��د قاب��ل تغییرند که م��ی توانید از 

تغییراتی که در اینجا برای تان آورده ایم، شروع کنید.
 بيشتر لبخند بزنيد

 لبخند، واگی��ر دارد؛ و به کاهش اس��ترس هم کم��ک می کند، 
به دیگران آرامش می دهد و اندروفین در مغزتان آزاد می کند.

با آدم های جدید ارتباط برقرار کنید. مالقات با افراد جدید، سخت 
و تاحدودی ترسناک است، اما برای شما فوق العاده است! 

گسترش دایره اجتماعی، زندگی جدیدی را به شما ارایه خواهد 
داد. عضو باشگاه ش��وید، در کالس های مختلف ثبت نام کنید و 

ازاین راه دوستان جدید پیدا کنید.
به ميزان كمتر و در دفعات بيشتر غذا بخورید

ایجاد تغییر در برنامه غذایی تاثیر ش��گرفی بر جس��م و فکر شما 
دارد. در ابتدا احساس سیری بیشتری خواهید داشت، اما کالری 
مصرفی تان تغییری نکرده است یا حتی کمتر از قبل خواهد بود. 
یکی دیگر از فواید آن، باال نگه داشتن متابولیسم بدن تان در تمام 
طول روز خواهد بود و این یعنی کالری بیشتری خواهید سوزاند. 
همچنین احساس س��رزندگی و نشاط بیش��تری داشته و سطح 
انسولین خون تان ثابت تر بوده و درنتیجه کمتر به تنقالت مضر 
روی خواهید آورد. سعی کنید هر 2 تا 3 ساعت یک بار یک وعده 

غذای سبک میل کنید.
 زنگ هشدار ساعت تان را نيم ساعت زودتر كوک كنيد

هرگز 2۴ س��اعت زمان ش��بانه روز برای کس��ی که قصد شروع 
چیزهای جدیدی را دارد، کافی نیس��ت. خیلی وقت ها هنگامی 
 که می خواهید دس��ت به تغییر و ش��روع دوباره بزنید، زمان کم 
می آورید. شاید بخواهید نوش��تن رمانی را آغاز کنید، شروع به 
تمرین های روزانه کنید ی��ا به دنبال زمانی ب��رای دعا یا مراقبه 

هستید.
پس چطور اس��ت به جای اینکه تالش کنید برنام��ه های تان را 
اصالح کنید و تغییر دهید یا دستاوردهای عظیمی داشته باشید، 

زنگ هشدار ساعت تان را فقط نیم ساعت زودتر کوک کنید؟ 
 فقط نیم ساعت زمان بیشتر در اول صبح و پیش از رفتن به سر کار 
می تواند فرصتی باش��د که تغییرات زیادی در زندگی تان ایجاد 

کنید.
 قبل از خوردن شام 2۰ دقيقه پياده روی كنيد

همه می دانید که ورزش چه نقش مهمی در سالمت و به تبع آن 
 در زندگی فردی ش��ما دارد، مخصوصا زمانی که موضوع مربوط 
به افزایش می��زان انرژی و کاهش احتمال ابت��ال به انواع بیماری 
 های جدی و خطرناک اس��ت، ام��ا چند نفر از ش��ما واقعا به فکر 
برنامه ریزی و مدیریت این مهم در زندگی تان هستید که ورزش 

را تبدیل به بخش مداومی از زندگی خودتان کنید؟
 به جای اینکه در س��ال جدید ب��ه دنبال روالی باش��ید که بیش 
 از حد به آن مش��تاقید ) که کال برای بیشتر از یک هفته هم دوام 
 نم��ی آورد ( به دنبال تغییرات س��اده تری باش��ید ک��ه بتوانید 
 به انجام آن پایبند بمانید؛ هر روز بیست دقیقه پیش از صرف شام 
پیاده روی کنید. می توانید به فروش��گاه های محلی تان س��ری 
 بزنید که سبزیجات تازه یا نان گرم بخرید یا به سادگی می توانید 

در کوچه های اطراف خانه تان قدم بزنید.
 همه وسایل الکترونیکی را یک ساعت قبل از خواب خاموش کنید

همان طور که همه ما می دانی��م، تلویزیون و اینترنت وس��ایلی 
بسیار تحریک کننده هستند. وقتی درس��ت قبل از خواب با این 
وسایل خودتان را س��رگرم کنید، ممکن اس��ت در تولید انتقال  
 دهنده های عصبی که به بدن تان پیام می فرستند که زمان خواب 
رسیده است، اخالل ایجاد کنید. داشتن خواب خوب و با کیفیت 
برای داشتن ذهنی روشن، انرژی باال و زندگی  خوب ضروری است. 
برای ایجاد تغییر در برنامه قبل از خواب خود، س��عی کنید همه 
وسایل الکترونیکی را یک ساعت قبل از زمان خواب خود، خاموش 

کرده و یک کتاب برداشته و مطالعه کنید.
 یک بطری آب روی ميزتان بگذارید

حتما شنیده اید که هر فرد به صورت میانگین روزانه باید 6 تا ۸ 
لیوان آب بنوشد، اما آیا واقعا به این توصیه عمل می کنید؟ 

آیا پس از اینکه صبح یا بعدازظهر بدن تان از کم آبی رنج می برد، 
هنگامی که تشنه بودید، آب خوردید؟

یکی از س��اده ترین ترفندهایی که می توانید برای نوشیدن آب 
بیشتر به کار ببرید این است که همیشه یک بطری آب روی میز 
کارتان یا هر جایی که هستید ) مانند ماشین ( در دسترس خود 
قرار دهید زیرا اگر آب نوش��یدنی در دسترس تان باشد راحت تر 

می توانید به صورت مرتب آب بنوشید.

 برای تعطيالت آخر هفته از اواسط هفته برنامه ریزی 
كنيد

برای اینکه هفته را با امید به پایان برس��انید و برنامه زندگی تان 
هم کمی تکان بخورد، س��عی کنید از سه ش��نبه برای تعطیالت 
پنجش��نبه و جمعه برنامه  ری��زی کنید. با ای��ن روش وقتی آخر 
 هفته می رسد، به جای اینکه بی کار و بی برنامه در خانه بنشینید، 

کاری لذت بخش برای انجام دادن دارید.
  تغيير عادات

اغلب مواقع تغییرات کوچک و ساده بهترین مسیرهای پیش رو 
به سمت جلو هستند.

 كنترل تلویزیون را كنار بگذارید و در عوض كتاب بخوانيد
تماش��ای تلویزیون هیچ اش��کالی ندارد، اما برای بس��یاری از ما 
تماش��ای تلویزیون تبدیل به یک فعالیت پیش فرض شده است. 
این خیلی راحت اس��ت که به خانه بروید، روی مبل لم بدهید و 
مستقیم و بدون هیچ فکری تلویزیون را روشن کنید. اگر این کار 
عادتی است که سعی به ترک آن دارید، کنترل تلویزیون را جای 
دیگری بگذارید. مثال کنترل را در کمد یا قفسه ای که باال و دور از 

دسترس است، بگذارید. 
با این کار ش��ما مجب��ور خواهید بود ب��رای تماش��ای تلویزیون 

تصمیمی ج��دی بگیرید ن��ه اینک��ه از روی عادت ص��رف آن را 
روش��ن کنید. حتی می توانید از این هم فراتر بروید و کتابی که 
 مدت هاس��ت می خواهید آن را بخوانید یا ه��ر چیز دیگری که 

می خواهید زمان تان را صرف آن کنید، کنار مبل بگذارید.
 در محل كار، غذای خانگى با خود ببرید

آیا می خواهید پول پس انداز کنید یا غذای سالم بخورید؟ 
 آیا از اینک��ه نیمی از زمان ناهارتان را در انتظار تحویل س��فارش 

غذای تان می گذرانید، خسته شده اید و به ستوه آمده اید؟ 
پس ناهار خودتان را از خانه با خود ببرید.

اینکه غذا را در منزل درس��ت کنید هم هزینه کمتری برای تان 
 دارد و هم زمان کمتری از وقت شما را می گیرد. با این کار، خو ب
 می دانید که دقیقا چه چیزهایی درون غذای شماست و می توانید

 به دلخ��واه خودت��ان می��زان چربی و کال��ری که م��ی خواهید 
در غذای تان باشد را هم کنترل کنید.

 المپ های پرمص�رف خانه ت�ان را با الم�پ های كم 
مصرف جایگزین كنيد

آیا از عدم سازگاری تان با محیط زیس��ت رنج می برید؟ بسیاری 
از ما می خواهیم س��هم هر چند کوچکی در حفظ محیط زیست 
سیاره مان داشته باشیم، اما شاید ندانید که باید از کجا شروع کنید.

یکی از ساده ترین قدم ها این اس��ت که از المپ های استاندارد 
 و کم مصرف اس��تفاده کنی��د که با ای��ن کار در مص��رف انرژی 
 صرفه جوی��ی کنی��د. اس��تفاده از این المپ ه��ا نه تنه��ا برای 
محیط زیس��ت بهتر اس��ت بلکه به این طریق در صورت حساب 
 قبض برق تان نیز صرفه جویی کرده ای��د. اگر قبال از المپ های 
کم مصرف اس��تفاده کردید و به دلیل قیمت یا ن��ور ضعیفی که 
داش��تند از آنها راضی نبودید، یک بار دیگر امتحان کنید چرا که 

تکنولوژی به صورت چشمگیری در حال پیشرفت است.
 از كسى تشکر كنيد

این رفتار چیز کوچکی است که شاید فکر کنید بسیار سخت است 
و ارزش انجام دادن را ندارد، اما باور کنید این رفتار ارزش زیادی 
دارد. هر روز از یک نفر تشکر کنید خواه آن فرد همکارتان باشد، 

یا یک دوست یا عضوی از افراد خانواده. 
 این ش��یوه رفتار تغیی��ر مثبت و بزرگ��ی در رواب��ط و همچنین 
احساس خوشحالی شخصی شما ایجاد می کند. خودتان فکر کنید. 
زمانی که برای انجام وظیفه یا مسئولیتی که به شما واگذار شده، 
سخت تالش کنید و دیگری بابت کارتان از شما تشکر و قدردانی 
کند، چه احساسی خواهید داشت؟ حتما خیلی خوشحال می شوید 
و احساس می کنید کاری که انجام دادید ارزش تالش را داشت و 
به چشم دیگری آمد. اگر به همین طریق از دیگران نیز تشکر کنید 
دقیقا همین احساس قدردانی را به آنها منتقل می کنید. امیدوارم 
در سال جدید با به کارگیری همین تغییرات کوچک بتوانید عادت 
های کوچک و بزرگی را در خود نهادینه کنید که در نهایت شما را 

به سمت زندگی بهتر و شادتری ببرد.

چیزهای کوچکی
 که زندگی تان را  تغییر 

می دهد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

