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تا پايان شهريور؛

رهايى عالى  قاپو
از زنـدان داربست ها 

رييس انجمن صنفى كارفرمايى صنايع قطعات خودرو؛

اصفهان رتبه سوم
در توليد قطعات خودرو
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مسئله حج و حفظ عزت ايران به يك 
اندازه داراى اهميت است

2 1213

تعطيلى بيش از 70 درصد
واحدهاى توليدى اصفهان

3

زنان معتاد
زير سقف مى روند

5

تلـخ و شيـرين ورود 
تازه كارهـا به تلويزيون

6
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ــى صنايع  ــن صنفى كارفرماي  رييس انجم
قطعات خودرو و نيرومحركه اصفهان گفت: 
ــد كننده  ــد تولي ــان داراى 200 واح اصفه
قطعات خودرو است كه از اين تعداد 90 واحد 
از كارخانه هاى خودروساز سفارش مى گيرند.
ابراهيم احمدى اظهار داشت: هم اكنون در 
تمام بخش هاى صنعتى كشور شرايط ركود 
حاكم است كه ركود موجود در بخش توليد 
ــت كه به  قطعات خودرو، يك ركود ذاتى اس

دليل واقعى نبودن قيمت ارز در ...

ــه نيروى  ــان اينك ــالب با بي ــم انق رهبر معظ
ــد كار مهم  ــر چن ــد ماه اخي ــى در چن انتظام
ــات جاده اى  ــد كردند: آمار تلف انجام داد تاكي
ــت را برقرار  ــت و بايد بيش از اينها امني باالس
ــه اى رهبر معظم  كنيم. حضرت آيت اهللا خامن

ــان و  ــا  فرمانده ــالمى در ديدارب ــالب اس انق
مسئوالن نيروى انتظامى، «امنيت» را موضوعى 
«درجه يك» خواندند و با تأكيد بر نظارت كامل 
ــئوالن نيروى انتظامى بر «سالمت  و جدى مس

فكر و عمل ...

مديركل پست استان اصفهان گفت: نظام نشانى استاندارد ملى 
براى نخستين بار در كشور در استان اصفهان در حال اجرا است 
و كلبه الكترونيك يكى ديگر از خدمات پست استان اصفهان 
ماه آينده در راستاى دولت الكترونيك رونمايى مى شود.سعيد 
ــانه در سالن جلسات  رجالى در نشست خبرى با اصحاب رس
اداره كل پست استان اصفهان با اشاره به نام گذارى سال جديد 
با عنوان «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» اظهار داشت: پست 
بايد يك مجموعه خود اتكا  باشد و بتواند در شرايط اقتصادى 

متفاوت، به فعاليت خود ادامه دهد، پست استان اصفهان ... 

ــيان،  ــر مى كردند على كفاش ــا كه فك آنه
رييس سابق فدراسيون فوتبال در جدال با 
وزير ورزش و جوانان شكست خورده است، 
احتماال بعد از مجمع انتخاباتى فدراسيون 

فوتبال نظرشان به كلى تغيير كرده است.
ــش با  ــا پي ــودرزى از مدت ه ــود گ محم
ــت و پروژه  ــكل داش ــيان مش على كفاش
ــه موفق هم  ــد زد كه البت حذف او را كلي

شد. كفاشيان در آخرين روز...

مديركل پست استان اصفهان 
براى نخستين بار مطرح كرد:

اجراى «نظام نشانى استاندارد ملى» 

امام خامنه اى در ديدار با فرماندهان نيروى انتظامى:

دشمن به دنبال ايجاد دوقطبى 
در جـامعـه است

2

چه كسى تاج را رييس 
فدراسيون فوتبال كرد؟

12
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رهبر معظم انقالب با بیان اینکه نیروی انتظامی در چند 
ماه اخیر چند کار مهم انجام داد تاکید کردند: آمار تلفات 
 جاده ای باالس��ت و باید بی��ش از اینها امنی��ت را برقرار 

کنیم.
به گزارش تسنیم، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیداربا  فرماندهان و مسئوالن نیروی 
انتظامی، »امنیت« را موضوع��ی »درجه یک« خواندند 
و با تأکی��د بر نظارت کام��ل و جدی مس��ئوالن نیروی 
انتظامی بر »س��المت فکر و عمل و اخالق کارکنان« و 
»تأمین امنیت اجتماع��ی و اخالقی«، افزودند: برنامه ها 
را بر »عقل و منطق«، »عزم و اقت��دار« و »قانونگرایی و 
عطوفت« استوار کنید تا تصویری کامال مطلوب از ناجا 

در ذهن مردم قدرشناس ترسیم شود.
رهبر انقالب با اش��اره به چند رویداد مهم ماه های اخیر 
از زحمات و ت��الش های فرمانده��ان و کارکنان نیروی 
انتظام��ی و وزیر محترم کش��ور در برق��راری امنیت در 
مراسم دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن، برگزاری همراه 
با آرامش و امنیت دو مرحله انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی و همچنین انتخابات مجلس خبرگان و حضور 
مس��ئوالنه در راه های مواصالتی کشور در ایام سفرهای 

نوروزی، تشکر و قدردانی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص سفرهای نوروزی 
 این نکته را نی��ز متذکر ش��دند که اگرچه آم��ار تلفات 
تصادف های ج��اده ای کاه��ش یافته، اما آم��ار تلفات 
همچنان باالست و نیروی انتظامی و دستگاه های مسئول 

باید تالش کنند، این آمار به  طور مستمر کاهش یابد.
رهبر انقالب موضوع امنیت را بسیار مهم و در درجه اول 
اولویت خواندند و با تأکید بر اینکه بدون امنیت، زندگی 
روزمره مردم و فعالیت های علمی، دانشگاهی، اقتصادی 
و اداره کشور امکان پذیر نیست، گفتند: اقدام و عمل در 
حوزه اقتصاد مقاومتی و شکل گیری شجره طیبه اقتصاد 

درون زا نیز نیازمند امنیت است.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای بررس��ی ریش��ه های ناامنی 
را توس��ط نی��روی انتظامی و دس��تگاه های مس��ئول 
 حائز اهمیت دانس��تند و ب��ا تأکید بر ل��زوم کمک همه

 دس��تگاه ها به نی��روی انتظامی، خاطرنش��ان کردند: 
سالمت، دقت و احس��اس انگیزه باال در فرماندهان رده 
باالی نیروی انتظامی و رفت��ار انصافا پدرانه وزیر محترم 
کشور با نیروی انتظامی، فرصت های مغتنمی است که 
باید بیش از پیش از آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر 

استفاده کرد.
ایش��ان با تأکید بر لزوم کمک دولت برای ارتقای کمی 
 و کیفی نی��روی انتظامی، لزوم توجه ج��دی به موضوع 
کمک های مردمی را مورد اش��اره قرار دادند و افزودند: 

نیروی انتظامی و وزارت کش��ور باید با بررس��ی دقیق، 
عرصه های حضور و کمک مردمی را مش��خص و اعالم 

کنند.
رهبر انقالب با اشاره به گستردگی ارتباط نیروی انتظامی 
با آحاد مردم، سالمت این نیرو را بسیار مهم برشمردند و 
گفتند: »سالمت فکر، عمل و اخالق در نیروی انتظامی«، 
ضمن جلب پش��تیبانی مردم، ارتباط نیرو با قش��رهای 

مختلف مردم را صمیمانه خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه سالمت نیروی انتظامی 
را، »وجود نظارت دقیق، همه جانبه و دائمی« دانستند 
و گسترش دایره حضور نیروی انتظامی در سراسر کشور 
و برقراری امنیت در همه مناطق سکونتی و محیط های 
زیستی مردم اعم از مناطق حاش��یه ای شهرها، مناطق 

دور دست و شهرهای کوچک را مورد تأکید قرار دادند.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه موضوع »امنیت 
اخالقی« و دغدغه های مردم در این زمینه،  از موضوعات 

مهمی اس��ت که باید مورد توجه نی��روی انتظامی قرار 
گیرد، گفتند: اعتیاد، ش��رارت ها، و هنجارش��کنی ها، 
 موجب تهدید امنیت جس��می، جانی و اخالقی جامعه 
می ش��وند، بنابرای��ن باید با اس��تفاده از دی��دگاه های 
کارشناسانه انسان های متفکر و صاحب نظر به خصوص 
در درون نیروی انتظام��ی، برای مقابله با این مس��ایل، 

برنامه ریزی دقیق کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای خاطرنش��ان کردن��د: در 
موضوعات مربوط به امنیت اخالقی، بعد از برنامه ریزی 
دقیق، مستحکم، عقالنی و صحیح، دیگر نباید به مخالفت 
برخی افراد یا فضاسازی های رسانه ای توجه شود بلکه 

باید با توکل بر خدا کار را پیش برد.
ایشان ش��کل گیری یک تصویر کامال مطلوب از نیروی 
انتظام��ی را در ذهن م��ردم ضروری دانس��تند و تأکید 
کردند: باید تصویر یک »ی��ار مهربان و مقتدر« از نیروی 

انتظامی، در ذهن مردم ترسیم شود.

 رهبر انقالب اس��المی افزودند: »اقتدار و قاطعیت بدون
 بی رحمی«، »س��المت درون��ی«، »حض��ور بهنگام و 
سریع«، »عطوفت و کمک به مردم«، و »قانون گرایی« 
عواملی هستند که موجب ارایه تصویری مثبت از نیروی 

انتظامی خواهد شد.
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای تحق��ق ای��ن م��وارد را 
زمینه ساز پیش��رفت نیروی انتظامی و سهیم شدن این 

نیرو در پیشرفت عمومی کشور دانستند.
را  پیش��رفت های کش��ور  رون��د  انق��الب   رهب��ر 
 با وج��ود تالش ه��ای 37 س��اله دش��منان، »خوب« و 
»م��داوم« ارزیابی کردن��د و افزودند: نظام اس��المی به 
پشتوانه ملت، بینی دش��منان را به خاک مالیده است و 
سعی دش��منان برای ایجاد ناامیدی، بدبینی و اختالف 
در کشور نیز در عصبانیت آنها از پیش��رفت های ایران، 

ریشه دارد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای همه مس��ئوالن و مردم را به 
مراقبت از وحدت موجود در کشور فراخواندند و افزودند: 
ایجاد دو جریانی، دو فرق��ه ای و دو قطبی از ضربه های 

مهلکی است که دشمن به دنبال آن است.
ایشان وجود برخی ناهنجاری ها و کجروی ها در جامعه 
را مانند هر کشور دیگری دانستند و افزودند: برای تحلیل 
کلی اوضاع ایران، باید حرکت عمومی را مورد توجه قرار 
داد که به فضل اله��ی، این حرکت و نگاه غالب، بس��یار 

خوب است.
رهبر انق��الب همچنین فعالیت ه��ای بخش عقیدتی- 
سیاس��ی نیروی انتظام��ی را در تقوی��ت ظرافت مندانه 
 انگی��زه های دین��ی در ناج��ا، ب��ا ارزش و قاب��ل تقدیر 

خواندند.
ایش��ان از صبر و بردباری خان��واده ه��ای فرماندهان و 
کارکن��ان نیروی انتظام��ی نیز که زمینه س��از خدمات 

گسترده آنان می شوند، تشکر کردند.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، سردار سرتیپ 
اشتری فرمانده نیروی انتظامی با تبریک اعیاد شعبانیه، 
اعالم ک��رد: »اش��راف و کنترل ب��ر مرزه��ا«، »افزایش 
ظرفیت عملیاتی برای مبارزه با اش��رار، تروریست ها و 
قاچاقچیان«، »هوشمندسازی سامانه ها«، »کاهش تعداد 
جان باختگان تصادفات رانندگی«، »توجه به انضباط در 
همه ابعاد«، »صیان��ت از نیروی انس��انی« و »کمک به 
تحقق اقتصاد مقاومتی« از برنامه ها و فعالیت های نیروی 
انتظامی است.سردار اشتری افزود: پاسخ به دغدغه ها و 
مطالبات عمومی مبنی بر برخورد با ناهنجاری ها و فساد 
سازمان یافته در اولویت برنامه های کاری نیروی انتظامی 
قرار گرفته ک��ه البته نیازمند پیگیری م��داوم و همدلی 

قوای سه گانه و دستگاه های مختلف کشور است.

خبر

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کش��ورمان، اقدام تروریست ها  و معارضه 
مسلح در اشغال »خان طومان« سوریه را محکوم کرد و گفت: در مذاکرات اخیر با 
مقامات روسیه یکی از موضوعات مورد توجه تهران و مسکو بررسی عوامل نقض 
آتش بس بود.حس��ین امیرعبداللهیان اظهار کرد: اقدام مش��ترک تروریست ها 
و گروه های مسلح بی مس��ئولیتی که به غلط معارضه معتدل خوانده می شوند 
در سوء استفاده از فضای آتش بس در س��وریه، اثبات می کند که این جریان ها 
 با حمایت خارجی به دنب��ال تداوم اقدامات نظامی هس��تند و هیچ اعتقادی به 
راه حل سیاسی ندارند. این دیپلمات عالی رتبه کشورمان افزود: ما معتقدیم راهکار 
در سوریه صرفا سیاسی است و باید تروریست ها و گرو ه های مسلح مرتبط با آنها 
توسط جامعه جهانی محکوم و سرکوب ش��وند تا فرصتی برای پیشرفت راهکار 

سیاسی فراهم شود.

وزیر کشور در واکنش به اخبار منتشر ش��ده در رسانه ها و فضای مجازی نسبت 
به س��وءقصد به میر محمود موس��وی )کارمند وزارت امور خارج��ه( گفت: در 
بررس��ی های اولیه این س��وءقصد حاکی از س��رقت از نوع زورگیری است، اما 

بررسی های ما ادامه دارد تا اطالعات قطعی تر را اعالم کنیم.
 عبدالرضا رحمانی فضلی در حاش��یه همایش فرماندهان و مس��ئوالن نیروی 
انتظامی در جمع خبرنگاران افزود: در این زمینه از فرمانده نیروی انتظامی سوال 
ش��د که آیا چنین موردی گزارش شده اس��ت، که وی اعالم کرد تا کنون هیچ 
گزارشی در این خصوص نداشته ایم، البته دستور داده شده به صورت جدی این 

مسئله پیگیری شود.
وی افزود: روزانه چنین اتفاقاتی از نوع خفت گیری و زور گیری داریم که البته در 
بررسی های اولیه نیروی انتظامی مشخص شده مورد اخیر نیز از نوع زورگیری 

بوده است.

مذاکره ایران و روسیه درباره نقض 
آتش بس در سوریه

 پیگیری جدی سوءقصد
 به کارمند وزارت خارجه

 عضو کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجل��س رویکرد 
سعودی ها در دسترسی به تس��لیحات اتمی را اگرچه یک بلوف سیاسی 
دانست، اما گفت: ولع عربس��تان برای دسترسی به تسلیحات اتمی یک 

تهدید بزرگ برای جامعه جهانی است. 
 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در ادامه افزود: 
 سعودی ها به دلیل شکست در حمایت از گروه های تروریستی تکفیری و 

هزینه های سرسام آور تهاجم به یمن دنبال جلب توجه هستند.
وی تصریح کرد: اینکه کش��وری علنی اعالم کند به دنبال دس��تیابی به 
تسلیحات اتمی اس��ت یک چالش جدی برای نظامی مدعی بین الملل 

است.
ای��ن نماین��ده مجل��س نه��م ب��ا بی��ان اینک��ه س��الح کش��تار 
 دس��ته جمع��ی و هس��ته ای ی��ک اق��دام محک��وم اس��ت ، گف��ت: 
 س��ال های متمادی ب��ا ادعای ک��ذب علیه فعالی��ت های صل��ح آمیز 
 هس��ته ای تحریم ه��ای خصمانه علیه م��ردم ای��ران اعمال ش��د، اما 
 موضع گیری ریاض همانند اقدامات هسته ای رژیم صهیونیستی در میان

 بی اعتنایی آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل یک رسوایی بزرگ است.
وی گفت: سعودی ها گروه های تروریستی تکفیری داعش را ایجاد کردند 
تا هزاران انسان بی گناه سالخی شوند ، دستیابی سعودی ها با این رویکرد 

موجب فجایع غیرقابل تصور در خاورمیانه و جهان خواهد شد.
 ش��اهزاده »ترک��ی الفیص��ل« ریی��س س��ابق اطالع��ات عربس��تان و 
»یاکوف آمیدرور« ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی و از مشاوران 
س��ابق بنیامین نتانیاهو در جلس��ه موسسه واش��نگتن درباره سیاست 

خاورنزدیک صحبت کردند.
ترکی الفیصل در این نشست گفت که درصورت شکست تفاهم برجام ، 
عربستان به سمت دستیابی به تسلیحات اتمی حرکت خواهد کرد. نکته 
حائز اهمیت این است که ترکی الفیصل در سخنانش گفت: حضور دو مقام 
ارشد ریاض و تل آویو در کنار هم به معنای آن نیست که دو طرف قرار است 
»به زودی« روابط خود را عادی سازی کنند. این عضو ارشد خاندان سعودی 
گفت: »ما هر دو جزو مقام های سابق هستیم.« این سخنان در حالی مطرح 
می شود که دو دولت سال هاست همکاری مخفیانه دارند و تبادل اطالعاتی 

روی تهدیدات مشترک و خصوصا ایران وجود دارد.

ولع سعودی ها برای دستیابی 
به تسلیحات اتمی خطرناک است

اخبار کوتاه

امام خامنه ای در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی:

دشمن به دنبـال ایجـاد دوقطبـی در جـامعـه است

یک نش��ریه آمریکایی در گزارش��ی با اش��اره به آنچه 
جمهوری خواه��ان رواب��ط دوس��تانه ک��ری و ظریف 
می خوانند، نوش��ت: جمهوری خواهان ب��ر این باورند 
ک��ه وزی��ر ام��ور خارج��ه آمری��کا در اج��رای توافق 
 هس��ته ای بیش��تر به نفع ای��ران تالش کرده اس��ت، 

تا آمریکا. 
به نوشته نشریه واشنگتن اگزمینر، جمهوری خواهان 
آمریکا به ط��ور فزآینده نگرانند ک��ه روابط میان جان 
کری، وزیر امور خارجه این کشور و محمدجواد ظریف 
همتای ایرانی اش، قدرت مذاکراتی وی را تضعیف کرده 
و نقش وی در اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 را 
تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است تا کری به جای 
آمریکا، بیشتر به نفع ایران کار کند. کری در هفته های 
اخیر بارها گفته اس��ت که آمریکا باید به تعهدات خود 
عمل و به تهران کمک کند تا از توافق هسته ای نفع ببرد. 
این امر سبب شده تا جمهوری خواهان ارشد با تکیه بر 
آنچه روابط دوستی حساب ش��ده میان کری و ظریف 
می خوانند، نس��بت به اینکه وزیر امور خارجه آمریکا 
 برای منافع چه کس��ی ت��الش می کند، اب��راز نگرانی 

کنند.
سناتور جان باراسو،  عضو جمهوری خواه کمیته روابط 
خارجی سنا به واشنگتن اگزمینر، گفت: من نگرانی های 
زیادی نس��بت به روابط زیادی صمیمانه جان کری و 
ظریف و افراد دیگر از سراسر جهان دارم. او پیش از این 
نیز در جریان خلع سالح شیمیایی سوریه، روابط بسیار 
صمیمانه ای با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه 
و همچنین در جریان مذاکرات صلح برای پایان جنگ 

در سوریه دارد.

باب کورک��ر، رییس کمیته روابط خارجی س��نا نیز به 
تازگی در یک جلسه اس��تماع با ابراز نگرانی نسبت به 
آنچه پیوند نزدیک می��ان کری و همت��ای ایرانی اش 
می داند، گفت که این ن��وع ارتباط حام��ل پیام هایی 
نگران کننده به عالوه وجود اختالفات میان س��ازمانی 

در دولت است.
به نوشته واشنگتن اگزمینر، هرچند همان طور که کری 
خود اذعان داش��ته اس��ت، وزیران امور خارجه ایران و 
 آمریکا در جریان مذاکرات هسته ای روزها و شب های 
زیادی را برای تعیین جزییات توافق هسته ای با یکدیگر 
کار کرده و در نتیجه سطحی از اعتماد و همراهی میان 

دو طرف ایجاد شده است.
 از زمان اجرای توافق هس��ته ای نیز ای��ن دو دیپلمات 
ارش��د با وجود نگرانی های مقامات ایرانی در خصوص 
اینکه آمریکا به تعهدات خود برای رفع تحریم ها طبق 
این توافق عمل نکرده است، با یکدیگر دیدار کرده اند. 
ظریف در مصاحبه اخیرش با نشریه نیویورکر گفت که 
آنها درب��اره روند اجرای توافق هس��ته ای با یکدیگر به 
صورت تلفنی تا دو- سه بار در روز گفت وگو می کنند.

همچنین تمایل ک��ری برای دفاع از دی��دگاه ایران در 
خصوص توافق هسته ای موجب بروز واکنش هایی در 
کنگره آمریکا شده است. اما سناتور بن کاردین،  عضو 
برجسته دموکرات کمیته روابط خارجی در دفاع از کری 
گفت که کری با مسایل مختلفی در خصوص پایبندی 
ایران به توافق هسته ای مواجه است و تالش می کند تا 
از طریق دیپلماسی به آنها رسیدگی کند. این سناتور 
دموکرات از نقش کری برای برقراری روابط دیپلماتیک 

با تهران دفاع کرد.

واشنگتن اگزمینر: 

کری در اجرای برجام مدافع منافع ایران است

معاون سیاس��ی دفتر رییس جمهور بع��د از برگزاری اولین 
نشست مشترک دولت و نمایندگان منتخب مردم در مجلس 
دهم شورای اسالمی از فرارس��یدن زمان گذار از اجماع دو 

جناح و تالش برای اجماع سه جناح سخن به میان آورد.
حمی��د ابوطالبی معاون سیاس��ی دفت��ر رییس جمهور در 
یادداشتی با عنوان » تکانه های عقالنی درسیاست« با اشاره 
به دو انتخابات و رویداد بزرگ سیاسی در دو مقطع خرداد 
92 و اس��فند 94 به موضوع ریاست آتی مجلس دهم اشاره 
کرده و از آن به عنوان تکانه س��وم نام برده است که باید در 
سیاس��ت ورزی حوزه نخبگی در س��اماندهی کرسی های 
خبرگان و مجلس صورت پذیرد.وی با تاکید براینکه تکانه 
س��وم باید درسیاس��ت ورزی حوزه نخبگی درسامان دهی 
کرسی های خبرگان و مجلس صورت پذیرد از آن به عنوان 
کامل کننده دو تکانه پیشین یاد کرده و نماد آن را ریاست 
آتی مجلس دانس��ته اس��ت.او می نویس��د: اگر سنت کهن 
چنددهه ای، به کناری نهاده نش��ود بازه��م بازیگران خرد 
یارای آن را خواهندداش��ت که با تالش های سنتی نظرات 
خویش را برریاست و کرسی های مجلس تحمیل نمایند. لذا 
تکانه سوم باید تعاملی را رقم بزند که حاصل آن »سیاست 
مداری تجمیعی« باشد.معاون سیاسی دفتر رییس جمهور 
در تشریح سیاست مداری تجمیعی می نویسد: باید تجمیعی 
ازویژگی ه��ا و داش��ته های الریجانی و عارف و ی��اران آنان 
ب��رای اداره مجلس در جهت خواس��ت ملت ایجاد ش��ود و 
 بدین س��ان، باید هردو کاندیدای محتمل ریاست مجلس با 
سیاس��ت ورزان حوزه های خ��ود تعامل کرده و براس��اس 
روشی روش��ن و تفاهمی، ریاس��ت مجلس و هیئت رییسه 
و کمیس��یون های آن را با رای مدبرانه اکثریت نمایندگان 
– ونه نقش آفرین��ی فردگرایان – س��امان دهند.ابوطالبی 

در تبیین اینک��ه چرا تکانه س��وم، راه را ب��رای »حاکمیت 
اعتدال و عقالنیت« برسرنوشت کشورومردم هموار خواهد 
 کرد؛ می نویس��د: چرا که در این ایام، مس��ئله سیاس��ت و

سیاست ورزی، دیگر افراد ویا نقش آفرینی های فردی آنان 
نیست بلکه باید به سمتی حرکت کرد که: تکانه های سه گانه 
سیاست ورزی تثبیت ش��ده، عقالنیت جمعی در سیاست 
ایران به صحنه عمل سیاس��ی بازگش��ته و اعتقاد مردم به 
 نتایج مثبت سیاس��ت ورزی های عاقالن��ه ومدبرانه عمیق

 شود.
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور  یادداشت خود را اینگونه 
جمع بندی می کند: اکنون زمان گ��ذر از اجماع دو جناح و 
تالش برای اجماع سه جناح است، یعنی»اعتدال گرا، اصالح 
طلب، و اصولگرای معتدل.« باید باورکرد که افراد می آیند 
و می روند؛ آنچه ارزشمند است و ماندگار، روش مند کردن و 
عقالنی ساختن حوزه سیاست وسیاست ورزی در ایران، در 

اثر»تکانه های سه گانه عقالنیت«است.

 نحوه تعیین ریاست آتی مجلس، یکی از نمادهای آغاز 
خردورزی سیاسی است

حجت االسالم و المسلمین سید حسن بهشتی نژاد: 
مسئله حج و حفظ عزت ایران به یک اندازه دارای اهمیت است

حجت االسالم و المسلمین سید حسن بهش��تی نژاد عضو مجمع اصولگرایان 
اصفهان، در خصوص وضعیت حج امسال، اظهار کرد: مسئله حج به عنوان یک 
 فریضه بزرگ دینی تلقی می ش��ود چنانچه در روایت اس��ت که تا کعبه سرپا 
می باشد، دین سرپاست. ائمه اطهار نیز که در فشار حکام زمان خود بودند، حج 
را به عنوان سنگر جهاد تلقی می کردند. وی افزود: تمامی شرایطی که عربستان 
به وجود آورده، از جانب استکبار است و لذا این امر به هیچ عنوان ساده نبوده و 
دارای تحلیل های کارشناسی شده . اعتقاد ما این است که مسئله حج در عین 
اهمیتی که دارد، باید جهات عزت مسلمانان و حریت و شرافت آنان حفظ شود.

این استاد حوزه با بیان اینکه سعودی ها حق ندارند کوچک ترین بی حرمتی 

را به مردم کشورمان انجام دهند، تاکید کرد: مس��ئوالن ذی ربط می بایست 
برای حفظ عزت و شرافت ایران، هر اقدامی که می توانند انجام دهند لذا نباید 

در برخورد با مقامات سعودی، کوچک ترین انعطاف ذلیالنه را نشان دهند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه آل سعود می خواهد ویزای حجاج را در کشور ثالث 

صادر نماید امری است که به هیچ وجه ایران آن را نمی پذیرد.
حجت االسالم بهشتی نژاد در خصوص نظر علما و مراجع پیرامون حج تمتع، 
بیان داشت: تا جایی که الزم است مس��ئوالن ذی ربط این مسئله را پیگیری 
کنند، اما اگر کار به دشواری رسید، آن وقت ولی فقیه که عالم نسبت به حکمت 

های نظام دینی است در این زمینه تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

 اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری اصفهان در چارچوب وظایف محوله در نظر دارد امور حمل ونقل اتباع خارجی
 از اردوگاه مراقبت�ی اس�تان ب�ه س�مت نقاط مرزی وس�ایر امور جانبی آن را به ش�رکت های توانمند واجد ش�رایط
 واگذار نماید، بدینوسیله از شرکتهای متقاضی دعوت به عمل می آید از تاریخ         02/21/  1395       تا         1395/02/28 در ساعات اداری
 با ارائه سوابق کار جهت اخذ اسناد مربوطه به این اداره کل به آدرس اصفهان - خیابان طیب - جنب مرکز تصیر برداری » جم«

مراجعه نمایند.

اطالعیه 

اداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی استانداری اصفهان
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معاون حجتی اعالم کرد:

 تولید ۱۳ میلیون تن
گند م

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس:

دونرخی شدن
کیفیت نان را کاهش می دهد

مدير عامل شرکت فوالد مبارکه؛

تولید ورق هايی با ضخامت پايین
در فوالد مبارکه اصفهان

معاون وزیرجهاد کش��اورزی، وضعیت ذخایر 
استراتژیک کاالیی را بسیار مطلوب عنوان کرد 
و گفت: پیش بینی می ش��ود امسال حدود ۱۳ 

میلیون تن گندم در کشور تولید شود.
علی قنبری، وضعیت ذخایر استراتژیک کاالیی 
 را بس��یار مطلوب عنوان کرد و اظهارداش��ت: 
در حال حاض��ر ما برای بی��ش از ۵ ماه ذخیره 
گندم داریم، ضمن اینکه ذخایر برنج، روغن و 
قند و شکر برای حدود ۳ ماه آینده کافی است، 
بنابراین  هیچ مش��کلی در زمین��ه ذخایر این 

کاالها وجود ندارد.
علی قنبری، میزان خرید تضمین�ی گن�دم را 
حدود ی��ک میلیون و۲۰۰ هزارت���ن اع�الم و 
اضافه ک�رد: این خرید در ۸ استان کشور شامل 
اس��ت�ان ه�ای ای���الم، بوش��ه�ر، هرمزگ�ان، 
خوزس��تان، فارس، سیس��تان و بلوچس��تان، 
کهگی�لوی��ه و بویراحم���د و کرم���ان انج�ام 

شده است.
 مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران 
با اش��اره به اینکه اس��تان خوزس��تان با ۷۹۵ 

هزارتن خری�د رتب���ه اول را در ای�ن زمی�ن�ه 
دارد، ادام�ه داد: بع�د از خوزست�ان، بیشترین 
میزان خری�د به ترتیب در استان ه�ای فارس 
با۱۰۰ هزارتن، ای�الم ب��ا ۹۳ هزارتن، کرمان 
با۹۰ هزارتن و بوش��ه�ر ب��ا ۸۴ هزارتن  انجام 

شده است.
 معاون وزی��ر جهادکش��اورزی با بی��ان اینکه 
پیش بینی می ش��ود امس��ال حدود ۹ تا ۹/۵ 
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، 
افزود: خوشبختانه سیالب و سرما زدگی های 
بهاره اگرچه عملی��ات خرید را مقداری کندتر 
کرد، اما تاثیری بر میزان تولید گندم نداشت و 

خسارتی در این زمینه ایجاد نشد.
قنبری با اش��اره به اینکه پی��ش بینی وزارت 
جهاد کش��اورزی این اس��ت که امسال حدود 
۱۳ میلیون تن گندم در کش��ور تولید ش��ود، 
خرید تضمینی کلزا را نیز مورد اشاره قرار داد 
و اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۳ هزار تن کلزا از 
کشاورزان خریداری شده که۱۰ هزار و ۷۵ تن 

آن در استان خوزستان بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
 جور گرانی نان را نباید طبقه متوس��ط جامعه 
 به دوش بکش��ند، گف��ت: اگ��ر در مقطعی بنا 
به گرانی نان باشد باید یارانه ای برای نرخ نان 

در نظر گرفته شود تا نرخ آن متعادل شود.
س��یدناصر موس��وی الرگانی درباره  تاثیر دو 
نرخی ش��دن نان بر عدم کیفیت و گرانی نان، 
گفت: بنده با افزایش نرخ نان مخالف هس��تم، 
زیرا مردم نات��وان جامع��ه در افزایش نرخ نان 
بیشترین آسیب اقتصادی را متحمل می شوند.

وی ب��ا بیان اینکه متاس��فانه برخ��ی افراد که 
 س��همیه آرد دولت��ی دارن��د، آرد را به فروش 
می رس��انند، تصریح کرد: دونرخی شدن نان 
بدیهی است کیفیت نان را نیز کاهش می دهد.

نماینده مردم فالورجان در مجلس با بیان اینکه 
دو نرخی شدن نان ایجاد رانت می کند، تصریح 
کرد: در زمان دولت دهم  زمانی که قیمت آرد 
افزایش پیدا کرد،۴۵۰۰ توم��ان یارانه نقدی 
نان اضافه شده و این درحالیست که در دولت 
 کنون��ی دو مرتبه ما ش��اهد افزای��ش نرخ نان 

 بوده ایم ولی متاس��فانه یک ریال ه��م یارانه 
به نان اضافه نشده است.

عضوکمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
پس از تک نرخی کردن نان بای��د با متخلفان 
گران فروش��ی نان برخورد جدی ش��ود و این 
درحالیس��ت که نباید جریمه نانوایان متخلف 
به طور مثال۱۰۰ الی۱۵۰هزار تومان باش��د، 
بلکه باید  جریمه های سنگین تری وضع شود.

فوالد مبارک��ه اصفه�ان ب�رای به��ره برداري 
س��ریع از طرح هاي توس��عه و تولی�د ه�ر چه 
زودت��ر ورق هاي ب��ا ضخامت پایی��ن در این 

مجتمع تالش می کند.
سبحاني مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه به 
همراه جمعي از معاونان و مدی�ران ای�ن شرکت 
ضمن بازدید از روند اجرا وپیش��رفت توس��عه 
هاي مجتمع فوالد سبا، بر بهره برداري سری�ع 
 از طرح ه��اي توس��عه و تولید هر چ��ه زودتر 
ورق هاي ب��ا ضخامت پایی��ن در این مجتمع 

تاکید کرد.
مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه گفت: تولید 
ورق هاي ن��ازک در مجتمع فوالد س��با، پس 
از راه ان��دازي طرح هاي توس��عه این مجتمع 
صورت خواه��د گرفت و ورق ه��اي نازک که 
در صنعت لول��ه و پروفیل و لوله ه��اي انتقال 
نف��ت گاز و همچنی��ن محصوالت کشش��ي 
اس��تحکام باال DDQ درصنعت خودرو کاربرد 
دارند مي تواند س��هم فوالدمبارکه را درتولید 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر افزایش دهد.

بهم��ن خلیل��ي مدی��ر تکنول��وژي و اجراي 
طرح ه��اي مجتم��ع فوالد س��با نی��ز در این 
، svc ،خصوص گفت: کارگاه ه��اي توزیع آب 

نتق���ال م���واد، س��یل�و ه��اي  واح���د ا
 مربوط��ه واح���د FTP، ک��وره ه��اي قوس و 
ریخت�ه گ�ري اسل�ب نازک کوره تونلي ن�ورد 
گرم و کارگاه ه��اي جنبي مربوط به طرح هاي 
توسعه سبا از جمله طرح هایي بودند که از آنها 

بازدید به عمل آمد.
مدیر تکنولوژي و اجراي ط��رح هاي مجتمع 
فوالد س��با اف���زود: ط���رح ه�اي توس��ع�ه 
مجتم���ع فوالد س��ب�ا از س��ال ۹۲ ب��ا هدف 
افزایش ظرفیت تولی��د از۷۰۰ هزارتن به ۱/6 
میلیون تن آغاز ش��ده و در حال حاضر با رشد 
۸۵ درصدي در حال اجراس��ت و قرار اس��ت 
در مرحل��ه اول کوره تونلي و قفس��ه ش��ماره 
۷ نصب و اتوماس��یون نوردگرم نی��ز تعویض 
ش��ود و در مرحله دوم ریخته گري دوم وکوره 
 قوس الکتریک��ي دوم و دان کوی��ل دوم مورد 

بهره برداري قرار گیرد. 

اخبار  خبر 

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم 
تاکید ما خروج غیرتورمی مسکن از رکود بوده اس��ت، گفت: امسال قطعا 

شاهد خروج مسکن از رکود به شکل غیرتورمی خواهیم بود.
عباس آخوندی در حاش��یه مراس��م تودی�ع و معارفه مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن در پاس�خ به ای�ن س��وال که آیا امسال مسکن از رکود 
 خارج خواهد شد،گفت: در حوزه مس��کن از همان ابتدای دولت یازدهم ما 
به دنبال خروج غیرتورمی مس��کن از رک��ود بودیم، بنابرای��ن اینکه بانک 
مرکزی۱۰۰۰ میلی��ارد تومان پول پر قدرت به بخش مس��کن تزریق کند 
چندان نمی تواند کمک حال این بخش باش��د. آخون��دی ادامه داد: روش 
پس انداز یکی از راه های مناس��ب در بخش مس��کن اس��ت چرا که همین 
االن نرخ تورم مسکن نس��بت به نرخ تورم پایین تر بوده است، پس با روش 
 پس اندازهایی که از ابت��دای دولت یازدهم بر آن تاکی��د کرده ایم می توان 
 به راحتی مردم را صاحب مس��کن کرد. وزیر راه و شهرس��ازی با اش�اره به 
این که ط�بق آماره�ای اعالم شده از س�وی بان�ک مسک�ن در ۱۵ فروردی�ن 
ماه امس�ال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد۱۰۰ درصدی تسهیالت 
بانک مسکن را شاهد بوده ایم، گفت: قطعا با این روند شاهد خروج تدریجی 
مسکن از رکود خواهیم بود، معتقد هستم مس��کن موتور محرکه اقتصاد 
کشور اس��ت، اما نباید این بخش موجب اغتش��اش در سایر بخش ها شود. 
آخوندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون واحد مسکن مهر نیمه 
تمام در کشور داریم که در دو سال گذشته بخش اعظم آنها به بهره برداری 
رسیده است به طوری که یک میلیون و۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون 
تحویل متقاضیان شده است و در حال حاضر کارگاه های پروژه های مسکن 
مهر در حال جمع شدن هستند. وی تصریح کرد: پس معتقدم امسال شاهد 

خروج مسکن از رکود به شکل غیر تورمی خواهیم بود.

جمعی از دامداران اصفهانی پیش از ظهر دیروز با تجمع در مقابل سازمان 
جهاد کشاورزی استان اعتراض خود را نسبت به مشکالت صنف خود اعالم 
کردند. پیش از ظهر دیروز بیش از۱۰۰ نفر از دامداران اصفهانی با تجمع 
در مقابل ساختمان س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان نسبت به 
برخی مشکالت صنفی خود اعتراض کردند. عدم حمایت از تولید داخلی، 
شیوع تب برفکی ناشی از واردات دام های فاسد و آلوده، مافیای واردکننده 
شیر خشک و مش��کالتی در زمینه قیمت محصوالت لبنی، واکسن دام و 
یارانه های این صنف از جمله مسائلی بود که دامداران تجمع کننده به آن 
اعتراض داشتند. این دامداران در اعتراض به مشکالت عنوان شده مقدار 
زیادی شیر را در مقابل س��اختمان سازمان جهاد کشاورزی به روی زمین 

ریختند و منتظر پاسخگویی مسئوالن بودند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره به تعطیلی و نیمه تعطیلی 
بیش از۷۰ درص��د واحدهای صنعتی اس��تان، گفت: متاس��فانه 
واحدهای تولیدی در ش��رایطی قرار دارند که ب��ا فرمول و مباحث 

علمی مشکالت شان حل نمی شود و به حرکت در نمی آیند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی در نشس��ت نقش بهره وری در رشد 
و  توسعه  اقتصادی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، زمانی 
که عوامل بیرونی از عوامل درونی بنگاه اقتصادی اثرگذارتر اس��ت 
 انتظ��ار چندان��ی  از واحدهای تولی��دی برای افزای��ش بهره وری 

نمی توان داشت.
وی با اشاره به فعالیت۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور، بیان کرد و 
گفت: بیشترین و عمده ترین واحدهای تولیدی در اندازه متوسط 
و کوچک است و این در حالیست که در سال های گذشته تصمیم 

مناسبی برای این بخش گرفته نشده است.
 رییس ات��اق بازرگان��ی اصفهان ای��ران، س��هل آبادی، با اش��اره 
 به چالش ه��ای واحده��ای تولی��دی کش��ور، گف��ت: در دوران 
 تحریم های اقتصادی هیچ حمایتی از بنگاه های تولیدی نش��د و 
با اجرای هدفمندی یارانه سهم بخش صنعت برای جبران افزایش 
هزینه ها پرداخت نشد و یک بنگاه چگونه می تواند به فعالیت خود 

در چنین شرایطی ادامه دهد.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی از دولت خواس��ت که برای ادامه 
فعالیت بنگاه های کوچک و متوس��ط تس��هیالت وی��ژه از جمله 
معافیت مالیاتی لحاظ کند و افزود: بهره وری در شرایطی که بخش 
خصوصی از دولت طلب چندین ماهه دارد چ��ه تاثیری می تواند 

برای بنگاه ها داشته باشد.
 سهل آبادی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان در راستای همکاری 
با  سازمان ملی بهره وری ایران خبر داد و گفت: با برگزاری همایش 
ها و نشس��ت های آموزش��ی می توان به��ره وری در بن��گاه های 

اقتصادی استان را افزایش داد.
رییس کمیسیون سیاست گذاری و پایش  اتاق بازرگانی اصفهان 
در این نشست تدوین استراتژی در دوران پساتحریم را مهم ترین 
موضوع پیش روی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک برشمرد و 
گفت: اقتصاد ایران در دوران پساتحریم در مسیر اصلی ریل گذاری 
شده  و دولت همواره تالش می کند مسیر ریل گذاری درست باشد 
این در حالیست که بنگاه های اقتصادی مانند واگن های قطار نیاز 
به لوکومتیو برای حرکت دارند که سرمایه گذاری خارجی می تواند 

نقش لوکومتیو اقتصاد ایران را ایفا کند.
مصطفی رناس��ی افزود: زیرس��اخت های فعلی اقتصاد برای قطار 
توسعه کشور سرعت بیش از۷۰ کیلومتر را ممکن نمی سازد و باید 
تالش کرد که زیرس��اخت های اقتصادی زمینه س��رعت بیشتری 

برای قطار توسعه ایجاد کند.

وزير راه و شهرسازی:

 امسال شاهد خروج مسکن 
از رکود خواهیم بود

تجمع دامداران اصفهانی در اعتراض 
به عدم حمايت از تولید داخلی

ريیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

تعطیلی بیش از 70 درصد
واحدهای تولیدی اصفهان

بانک  مرکزی در حالی با افزایش وام ازدواج جوانان از ۳ 
به۱۰ میلیون تومان به صورت ضمنی مخالفت کرد که 
پرداخت وام های چند ده میلیونی و میلیاردی به برخی 

مدیران، صدای مردم را در آورد.
بانک مرک��زی در حالی به صورت ضمن��ی با پرداخت 
وام۱۰ میلیون تومانی ازدواج مخالفت کرده و افزایش 
وام ازدواج از ۳ به۱۰ میلیون توم��ان را باعث افزایش 
صف دریافت وام ازدواج عن��وان کرده که اخبار مربوط 
به دریافت وام ه��ای ده ها میلیون��ی و حتی میلیاردی 
 برخی از مدی��ران و کارکنان به ش��دت م��ورد انتقاد 

قرار گرفته است.
براساس اعالم مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مانده 
تسهیالت پرداختی قرض الحس��نه در بهمن ماه سال 
۹۴ معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که تنها 
 ۲۰ تا ۲۵ درصد این تس��هیالت ص��رف پرداخت وام 
 قرض الحس��نه به کارمن��دان بان��ک ها با ارق��ام باال 
 شده است. این در حالی اس��ت که وی برای دومین بار 
به صراحت اعالم کرد که مصوب��ه ای در این خصوص 
 نداریم که بانک ه��ا در پرداخت وام به کارکنان ش��ان 
در این بخش ممنوع باش��ند، ام��ا بارها ب��ه آنها ابالغ 
کرده ایم که از منابع قرض الحس��نه به کارکنان شان 
تسهیالت ندهند. براساس دستورالعمل اجرایی مصوب 
 هیئت مدی��ره، بانک ها اج��ازه دارند بخش��ی از منابع 
 قرض الحس��نه خود را به کارکنان پرداخت کنند، اما 
با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک 
مرکزی آنه��ا را مکلف کرد که ای��ن منابع فقط بخش 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.
بر این اساس برخی بانک های خصوصی با بانک مرکزی 
در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحس��نه همکاری 
نمی کردند، بنابراین بانک مرک��زی آنها را تهدید کرد 
که اگر این کار را انجام نمی دهند، دیگر نباید س��پرده 
قرض الحس��نه پس انداز افتت��اح کنند و ب��ه بانک ها 
 تکلیف کرده است که از محل سایر منابع داخلی خود 

به کارکنان شان تسهیالت پرداخت کنند.
برخی ها می گویند که به همین دلیل که بانک ها منابع 
این بخش را به کارکنان خود که سودهای ۴ درصدی 
دارند، اختصاص داده بودند، تع��داد زوج های در صف 
دریاف��ت وام ازدواج طی س��ال های گذش��ته در یک 
 دوره به شدت افزایش پیدا کرده بود که حال با دستور 

بانک مرکزی این موضوع متوقف شده است.
یک��ی از متقاضی��ان دریاف��ت وام ۳ میلی��ون تومانی 
ازدواج به خبرنگار مهر گف��ت: در حال حاضر مدت ۳ 
ماه اس��ت که در انتظار دریافت وام ازدواج هستم، اما 
هنوز پاس��خی از س��وی بانک مرکزی برای معرفی به 

بانک عامل دریافت نکرده ام، این در حالی است که این 
 روزها اخباری شنیده می شود، مبنی بر اینکه بانکی ها 
وام های کالن با س��ودهای اندک و مدت بازپرداخت 

طوالنی دریافت می کنند.
همچنین انتقاداتی ب��ه اینکه کارکنان بانک ها از محل 
س��پرده های قرض الحس��نه وام دریافت می کردند، 
مطرح ش��ده اس��ت، البته میرمحمد صادق��ی باز هم 
 نس��بت به این انتقادات پاس��خی دارد مبنی بر اینکه 
در حال حاضر هجمه هایی به نظام بانکی وارد می شود. 
اینکه بیان می کنن��د بانک ها به کارکنان ش��ان از این 
 محل وام می پردازد احس��اس بدبین��ی در خیرین که 
در این حس��اب ها س��پرده گذاری می کنن��د، ایجاد و 
 باعث می ش��ود که آنها از ق��رار دادن پول های خود در 
قرض الحسنه امتناع کنند، بنابراین این هجمه ها کمی 

بی انصافی نسبت به نظام بانکی است.
از سوی دیگر مسئوالن بانک مرکزی می گویند که پول 
کافی برای پرداخت وام۱۰ میلیونی وام ازدواج نداریم، 
اما تاکنون ۱۲۴ هزار دستگاه خودرو برای دریافت وام 
۲۵ میلیونی ازدواج تامین مالی ش��ده و ۲ هزار و۷۰۰ 
میلیارد تومان نیز منابع بانک مرک��زی به این نوع وام 

تخصیص پیدا کرده است.
در عین حال بانک مرکزی عالوه بر اجرای طرح کارت 
اعتباری ل��وازم خانگی برای رونق بخش��ی به اقتصاد، 

اعطای کارت اعتب��اری عام را هم آغاز ک��رده و این به 
 جز وام۱۰ میلیونی خرید کاال اس��ت ک��ه در بانک ها 

در حال اجرا است.  
پیش از این بان��ک مرکزی مطرح کرده ب��ود وام های 
اعطایی به کارکنان بانک ها لزوما از محل منابع سپرده 
های قرض الحس��نه نیس��ت. البته نرخ های س��ودی 
 که به این وام ه��ا تعلق می گرفت نرخ س��ود وام های 
قرض الحسنه بود. گزارش۱۲۸۳۰ مرکز پژوهش های 
مجلس نش��ان می دهد که ش��رایط وام قرض الحسنه 
کارکن��ان بانک ه��ا در مقایس��ه ب��ا س��ایر وام ه��ای 

قرض الحسنه بسیار متفاوت است.
س��قف وام قرض الحس��نه کارکنان در اکث��ر بانک ها 
حداقل 6 برابر سقف سایر وام های قرض الحسنه است؛ 
همچنین مدت بازپرداخت تس��هیالت قر ض الحسنه 
عادی حداکثر ۳6 ماه است در حالی که این مدت برای 
بازپرداخ��ت وام های کارکنان۱۸۰ تا۲۰۰ ماه اس��ت؛ 
کارمزد تس��هیالت قرض الحس��نه عادی نیز در اکثر 
بانک ها برابر ۴ درصد اس��ت در حالی که این نرخ برای 
وام های کارکنان برابر یک درصد هم اعالم شده است.

برخی از نماین��دگان مجلس هم مطرح ک��رده اند که 
تاکنون بیش از۱۰ هزار میلیارد تومان بانک ها در زمینه 
 اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه تخلف داشته اند که 

باید از طریق افزایش وام ازدواج آن را جبران کنند.

استاندار اصفهان گفت: همه دس��تگاه ها باید طرح ها 
و پروژه هایی خود را که با الگ��وی اقتصاد مقاومتی و 
اهداف آن همخوانی دارد احص��ا و جمع بندی کنند 
تا برای تصویب به س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

کشور ارسال شود.
رس��ول زرگرپور در جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اس��تان اصفهان که با حض��ور رییس امور 
ش��ورای اقتصاد و اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت 
 و برنامه ری��زی کش��ور برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 
به طور تقریبی همه به یک جمع بندی رسیده اند که 
 اصلی ترین چالش کش��ور مس��ائل اقتصادی است و 
از طرفی مسئوالن ، بزرگان و متخصصان، اصلی ترین 
راهکار برای مقابله با این چالش و معضل اقتصادی را 

اجرای اقتصاد مقاومتی می دانند.
وی با بیان اینکه دولت اصلی ترین برنامه و اولویت کاری 
خود را اجرای اقتصاد مقاومتی اعالم کرده است، بیان 
کرد: برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی عزم کاملی 

در دولت وجود دارد و در یک س��ال گذشته کارهای 
بزرگی در این راستا انجام شده است.

استاندار اصفهان تصویب ۱۲ برنامه در شورای اقتصاد، 
6۰ طرح و۲۵۰پروژه را نشان از عزم و اراده دولت برای 
اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در س��تاد فرماندهی 
بیان و تصریح کرد: کنترل و پایش مستمر این پروژه ها 

و برنامه ها جدی گرفته شده است.
 وی با اش��اره به برنامه ه��ا و اقدامات ص��ورت گرفته 
در اس��تان اصفهان گفت: در نخس��تین و مهم ترین 
کاری که صورت گرفته به تک تک معاونان استاندار، 
دستگاه های مربوطه و رییس سازمان برنامه و بودجه 
 اس��تان ابالغ ش��د که در یک هفته سهم اس��تان را 
 از برنامه ه��ای ملی اع��الم کنند و گ��زارش اقدامات 
ارایه شده در زمینه طرح ها و پروژه های ملی به صورت 
ماهانه ارایه شود. زرگرپور خواستار احصای برنامه های 
استانی و جمع بندی این برنامه ها به ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ش��د و خاطرنش��ان کرد: ما فقط در 

قالب طرح  ها و پروژه های ملی متوقف نمی شویم، بلکه 
همه دس��تگاه ها نیز باید طرح ها و پروژه هایی خود را 
که با الگوی اقتصاد مقاومت��ی و اهداف آن همخوانی 
دارد احصا و جمع بندی کنند تا برای تصویب به ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ارسال شود.
وی با بیان اینکه در اجرای برنامه ها و پروژه های ملی 
و اس��تانی به طور احتمالی با یکسری موانعی روبه رو 
می شویم، اظهار داشت: اختیاراتی به ستاد فرماندهی 
استان داده شده است که در قالب این اختیارات بتواند 
بخش��ی از این موانع را برطرف کنند و در این راس��تا 
مدی��ران باید موانع پی��ش رو برای اج��رای طرح ها و 

برنامه ها را احصا کنند.
اس��تاندار اصفهان افزود: موانع و مش��کالت پیش رو 
 که در قالب اختیارات اس��تانی قابل ح��ل نبوده، باید 
در اس��رع وقت به س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
کشور فرس��تاده تا راهکاری برای حل این مشکالت 

ارایه شود.

 ریی��س س��ازمان ملی به��ره وری گفت: رش��د 
بهره وری س��ال ۹۴ را به زودی اعالم می کنیم و 
امیدواریم با اجرایی شدن مباحث مرتبط با این 
امر در سازمان های اجرایی و بنگاه های اقتصادی 
شاهد افزایش بهره وری در سال های آینده باشیم.

رویا طباطبایی یزدی در نشست » نقش بهره وری 
در رشد و توسعه اقتصادی « با بیان اینکه با انجام 
کارها به بهترین نحو، به��ره وری به صورت قابل 
مالحظه ای رشد می کند، اظهار داشت: بهره وری 
کلید افزایش استاندارد کشوری است و با وجود 

بهره وری، فقر کمتر است.
وی با بیان اینک��ه بهره وری ترکیب��ی از کارایی 
و اثر بخش��ی اس��ت، افزود: می ت��وان گفت که 
بهره وری آمیزه ای از »درس��ت انجام دادن کار« 
و » کار درس��ت انجام دادن « اس��ت و از این رو 
برنامه ریزی با هدف استفاده بهینه از منابع کشور 
 و اولوی��ت  گ��ذاری فعالیت ها بایس��تی منطبق 

با اصول بهره وری صورت گیرد. رییس س��ازمان 
ملی به��ره وری با بی��ان اینکه با بهره وری س��بز 
 محیط زیس��ت بهتری خواهیم داش��ت، افزود: 
 اگر بخواهیم بهره وری باالیی داش��ته باشم باید 
در هزینه ه��ا صرفه جوی��ی کنیم ک��ه در حوزه 
محیط زیست می توان طرح های مختلفی برای 

رسیدن به این هدف اجرا کرد. 
وی درباره  عملکرد این سازمان گفت: این سازمان 
دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
است، ما موظف هستیم تکالیفی را برای افزایش 
بهره وری در اختیار س��ازمان ها و دس��تگاه های 
دولتی ق��رار دهیم و خوش��بختانه ش��اهد این 
هس��تیم که این وظایف تا ح��دود زیادی عملی 

شده است.
طباطبایی ی��زدی به بهره وری در سیاس��ت های 
کلی نظام اش��اره کرد و گفت: در چند سال اخیر 
در بسیاری از سیاست های کلی ابالغ شده توسط 

مقام معظم رهبری مقوله به��ره وری و ضرورت 
 ارتقای آن م��ورد تاکید ق��رار گرفته اس��ت که 
از این جمله می توان به سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، برنامه شش��م توس��عه، نظ��ام اداری، 
تولید ملی و حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی و  
اصالح الگوی مصرف اشاره کرد. وی به برگزاری 
دوره های بهره وری با هدف ارتقا این بحث اشاره 
کرد و افزود: این س��ازمان۸۰ متخصص در این 
 امر را به دوره های بین المللی اعزام کرده اس��ت 
تا با آموزش های به روز در ارتقا بهره وری بتوانیم 

کمک به سزایی به این امر داشته باشیم.
ریی��س س��ازمان ملی به��ره وری به رش��د۲/۱ 
درصدی رشد بهره وری در س��ال ۹۳ اشاره کرد 
و افزود: رشد بهره وری سال ۹۴ را به زودی اعالم 
 می کنیم و امیدواریم با اج��رای بحث بهره وری 
در س��ازمان های اجرایی و بنگاه ه��ای اقتصادی 
شاهد افزایش بهره وری در سال های آینده باشیم.

استاندار اصفهان:

دستگاه های اجرايی پروژه های هماهنگ با الگوی اقتصاد مقاومتی را احصا کنند
ريیس سازمان ملی بهره وری در اصفهان:

درآمدهای نفتی مانع از توجه واقعی به بهره وری شده است

مخالفت عجیب بانک ها با وام ۱0میلیونی ازدواج؛

جوانانی که ماه ها درنوبت هستند
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عکس روز)درختان مینیاتوری (

دریاچه ارومیه با رس��یدن به تراز آب��ی 1271.10 متری 
 وضعی��ت تثبی��ت را م��ی گذران��د كه ای��ن ام��ر دركنار

 بارش خوب ب��اران و برف، نتیجه اهتم��ام و اقدامات همه 
 جانبه دول��ت در اختصاص بودج��ه قابل توج��ه و تالش 
دستگاه های اجرایی مرتبط بامدیریت ستاد احیای دریاچه 
بوده اس��ت.دریاچه ارومیه پس از گذراندن دوره س��خت 
حدود 2 دهه ای در كاهش مستمر تراز آبی و كاهش نزدیك 
به هش��ت متری این تراز و ده ها میلی��ارد مترمكعبی آب، 
 امسال با عنایت  الهی و همت دولت تدبیر و امید، مسئوالن 
 دس��تگاه های اجرایی و همراهی مردم، روزگار خوشی را 
می گذراند و تراز آن به حدود 1271.1 متر رس��یده كه در 

چند سال اخیر بی سابقه بوده است.
این دریاچه در حالی به تراز باالتر از 1271 متری رس��یده 
كه در ابتدای سال آبی جاری ،تراز آن اندكی بیش از 1270 
متر بوده و در سال آبی گذشته نیز عددی كمتر از 1270.5 

متر را نشان می داد.
به گفته مسئوالن در حال حاضر از وسعت بیش از پنج هزار 
كیلومتر مربعی دریاچه ارومیه، بیش از س��ه هزار كیلومتر 
مربع در گستره آبی قرار گرفته و حجم آب آن نیز به بیش 

از سه و نیم میلیارد متر مكعب رسیده است كه همه اینها 
خبرهایی خوش برای هواداران میلیون��ی احیای دریاچه 
ارومیه اس��ت كه نظیر ای��ن خبرها را در س��ال های اخیر 

نشنیده بودیم.
برخی از صاحب نظران معتقد هستند كه این میزان آب به 
دلیل ورود س��امانه های بارشی متعدد و تحقق بارش های 
قابل توجه برف و باران در منطقه در حوضچه دریاچه ارومیه 
جمع شده ولی آمارها نشان می دهد كه بارش های امسال 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه حدود 9 درصد و 32 میلیمتر 

كمتر از سال قبل بوده است.
به منظور بررسی وضعیت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
صورت گرفت��ه و همچنین اقدامات انجام ش��ده توس��ط 
دس��تگاه های مختل��ف اجرایی در خص��وص برنامه های 
س��تاد احیای دریاچه ارومیه جلس��ه ای در اس��تانداری 
 آذربایج��ان غرب��ی برگ��زار ش��د ك��ه در آن نی��ز اجرای

 ط��رح های تثبیت��ی و احیای��ی و همچنی��ن برنامه های 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی درخصوص كاهش مص��رف آب و 
اصالح الگوی مصرف و كش��ت یكی از عوامل افزایش تراز 
 آبی دریاچه ارومیه و رسیدن به اهداف تثبیتی ستاد عنوان 

شد.
** اجرای چند طرح برای احیای دریاچه ارومیه

قربانعلی سعادت اس��تاندار آذربایجان غربی در این جلسه 
گفت: ارزیابی های صورت گرفته نش��ان م��ی دهد كه به 
رغم كاهش بارش نزوالت آس��مانی، ش��اهد افزایش قابل 
توجه تراز دریاچ��ه ارومیه ب��وده ایم كه این امر ناش��ی از 
تالش مس��تمر دول��ت و دس��تگاه ه��ای اجرای��ی برای 
 رس��یدن به ش��رایط تثبیتی و احیایی در دریاچه ارومیه

 است.
وی افزود: در سال گذشته میزان بارش صورت گرفته بیشتر 
از امس��ال بود ولی امس��ال به علت اجرای طرح های ستاد 
احیای دریاچه ارومیه، آب ناش��ی از ب��اران و برف در كنار 
اجرای طرح های احیایی، وارد بستر دریاچه شده و حجم 

آب به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
وی ضرورت توجه بیش��تر دس��تگاه های اجرایی كشوری 
به موضوع اش��تغال جایگزین را در حوض��ه آبریز دریاچه 
ارومیه مورد تاكید قرار داد و اضافه ك��رد: در یكی از موارد 
توسعه اش��تغال صنعتی در این حوضه، سرمایه گذار الزم 
برای اس��تحصال پتاس از نمك دریاچه ارومیه وجود دارد 

ولی سازمان های دخیل، توجه الزم را به این امر نداشته و 
مجوزهای الزم را ارایه نمی كنند.

استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از فعالیت های فرهنگی 
صورت گرفته در استان، لزوم تالش بیشتر در این خصوص 
را یادآوری كرد و ادامه داد: یكی از نتایج قابل توجه این امر، 
تجمیع بیش از س��ه هزار هكتار زمین و استفاده از آبیاری 
قطره ای برای آن است كه توس��ط خود كشاورزان صورت 

گرفته و كار ارزشمندی به شمار می رود.
سعادت اظهار كرد: دولت تدبیر و امید، به مشاركت مردم در 
احیای دریاچه ارومیه اعتقاد جدی دارد و این امر را با قوت 

و قدرت ادامه می دهد.
وی با اشاره به كمبود آب در آذربایجان غربی و لزوم توجه 
به صرفه جوی��ی در مصرف آن تاكید ك��رد: در صورتی كه 
 مشكل دریاچه ارومیه نیز اتفاق نمی افتاد ما ملزم به اجرای 
طرح های اصالح الگوی مصرف آب و اصالح الگوی كشت در 
استان بودیم ولی خشك شدن دریاچه ارومیه، عمق مشكل 

را به خوبی به ما نمایان كرد.
وی تالش در راستای افزایش راندمان محصوالت كشاورزی 
در آذربایجان غربی را مورد تاكید قرار داد و گفت: در حال 
حاضر از هر هكتار باغ سیب در استان حدود 30 تن محصول 
برداشت می شود در حالی كه در باغ نمونه شهر ورامین كه 
اصالح الگوی كشت در آن صورت گرفته، از هر هكتار بیش 
از 60 تن سیب برداشت می شود كه ما باید تالش كنیم به 

این نقطه برسیم.
** تخصیص 10 هزار و 190 میلیارد ریال اعتبار توسط 

دولت به احیای دریاچه ارومیه
مس��عود تجریش��ی مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد 
احیای دریاچه ارومیه گفت: در 2 س��ال گذشته 10 هزار 
و 190 میلیارد ریال اعتبار از س��وی دولت تدبیر و امید به 
موضوع احیای دریاچه تخصیص داده ش��ده كه در شرایط 
مالی نامناسب كشور، اعتباری قابل توجه بوده و نشانه توجه 

دولت به این امر است.
وی افزود: از این میزان چهار ه��زار و 450 میلیارد ریال در 
س��ال 93 و پنج هزار و 740 میلیارد ریال در سال گذشته 

تخصیص یافته است.
وی اضافه كرد: اختص��اص این میزان اعتبار، زمینه س��از 
تسریع در اجرای پروژه های احیایی دریاچه ارومیه بوده و 

اهتمام دولت را به این امر نشان می دهد.
مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه 
بر اصالح الگوی كش��ت در حوضه آبری��ز دریاچه ارومیه با 
همراهی مردم تاكید ك��رد و ادامه داد: این ام��ر می تواند 
تاثیری دوچندان در احیای دریاچه ارومیه داش��ته و مانع 
رشد بی رویه مصرف آب در بخش كشاورزی در این حوضه 

شود.
در این جلسه گزارشی از وضعیت اجرای طرح های احیایی 
دریاچه ارومیه توسط دستگاه های اجرایی مسئول ارایه شد.

خبر

مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار ضمن اش��اره به ارایه گزارش چالش 
گرد و غبار از سوی UNEP )برنامه محیط زیست ملل متحد( در سپتامبر 
س��ال جاری، از تهیه و تصویب قطعنامه جهانی برای مقابله با گرد و غبار 

خبر داد.
ضیاءالدین ش��عاعی در زمینه مقابله با گرد و غبار در بعد خارجی، گفت: 
با وجود اینكه در حال حاضر منطق��ه خاورمیانه دچار چالش های بزرگی 
اس��ت، اما كارهای بزرگی در حوزه منطقه ای و بین المللی در این زمینه 

صورت گرفته است.
وی با بیان اینكه تصویب قطعنامه پیش��نهادی ایران با محوریت موضوع 
مقابله با گرد و غبار را در هفتادمین اجالس س��ازمان ملل متحد با همت 
وزارت ام��ور خارجه و نماینده خ��ود در نیویورک در بهمن ماه گذش��ته 
داشتیم، اظهار كرد: در این قطعنامه كه 5 ماده مصوب دارد به ابتكار عمل 
ایران در جمع كردن كشورهای منطقه اشاره و به ضرورت اجماع كشورها 

در این مورد تاكید شده است.
مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار با تاكی��د بر اینكه چالش بزرگ ما در 
منطقه، عدم اقبال كش��ورها و حضور نیافتن آنها در پ��ای میز مذاكره به 
منظور ارایه راهكارهای منطقه ای و تش��كیل صندوق منطقه ای اس��ت، 
گفت: این مسئله در چالش هایی كه عربستان در منطقه ایجاد كرده، ریشه 
دارد. به گفته ش��عاعی، بند 5 قطعنامه، سازمان UNEP را مكلف كرده 
است تا گزارشی تحت عنوانglobal assessment of dust )چالش 
جهانی گرد و غبار( تهیه كند ك��ه این گزارش برای مجمع عمومی كه در 

سپتامبر برگزار می شود، آماده و ارایه خواهد شد.
وی با بیان اینكه ایران جزو یكی از مشاركت كنندگان در تهیه و تكمیل 
گزارش است، گفت: مدتی است سند این گزارش آماده و برای ما ارسال 
شده و این س��ند قرار اس��ت در مجمع عمومی س��ازمان ملل به صورت 
قطعنامه درآید كه در این صورت این قطعنامه كشورها را ملزم می كند كه 

پای میز مذاكره بنشینند.
مدیر طرح ملی مقابله با گرد و غبار با اشاره به اینكه این قطعنامه جهانی 
است و عالوه بر تعریف گرد و غبار، مكانیسم وقوع را نیز تصریح كرده است، 
افزود: این قطعنامه دنیا را به چند ذون تقسیم كرده است حتی استرالیا 
یك ذون گرد و غبار اس��ت، بنابراین این یك تعهد برای كلیه كشورهای 
دنیا اعم از كش��ورهای تولید كننده گرد و غبار و كش��ورهای تحت تاثیر 

گرد و غبار است.
به گفته ش��عاعی، در ذون آس��یای غربی گرد و غبار را در عراق، سوریه و 
عربستان سعودی داریم و بخش��ی از گرد و غبار در قسمت غرب آسیا از 
آفریقا می آید و به طور كلی ذون مربوط به ش��مال آفریقا و آسیای غربی 
كش��ور ما را در بر می گیرد. در قطعنامه اش��اره بر این ش��ده كه شركت 
كنندگان بر این اجماع دارند كه بحث گرد و غبار یك چالش جهانی است 
و به سالمت مردم آسیب زده و نیاز است كه دستگاه های سازمان ملل وارد 

برنامه ریزی و ایجاد همكاری بین كشورها بشوند.

 تصویب قطعنامه جهانی برای 
»مقابله با گرد و غبار« به پیشنهاد ایران

دریچه

كارشناس ارشد پتروشیمی گفت: با رشد مصرف پالستیكی كه صددرصد آلوده 
و سرطان زاست، 20 سال آینده در ایران فاجعه ای جز آلودگی نخواهیم داشت.

رضا راشدی كارشناس ارشد پتروشیمی، در خصوص پالستیك و میزان مصرف 
ایرانیان اظهار داشت: پالستیك صددرصد آلوده و سرطان زا بوده و با روند افزایش 
مصرف این محصول ایران حدود 10 الی 20 س��ال آینده ب��ا فاجعه ای روبه رو 

خواهد شد كه جز آلودگی چیزی نخواهد داشت.
وی با بیان اینكه هم اكنون استفاده از پالستیك جزوجدانشدنی زندگی مدرن ما 
شده، گفت: در ایران ساالنه 2 میلیون و پانصد هزار تن پالستیك مصرف می شود 

كه سهم ساالنه هر ایرانی 35 كیلوگرم است.
مدیر پژوهش و فناوری یك شركت پتروشیمی افزود: عمده مصرف پالستیك 
به آحاد مردم و جامعه بر می گردد و مش��كل كش��ور ما ناتوانی در مدیریت این 
محصول، عدم استفاده مجدد ، نبود قوانین شفاف و بازیافت آن است. راشدی در 
خصوص عوارض مصرف پالستیك تصریح كرد: مرگ و میر الک پشت ها، تلف 
شدن یك میلیون از آبزیان دریایی به وسیله پالستیك هایی كه 80 درصد آن از 
خشكی به اقیانوس رفته و تنها 20 درصد آن از جانب كشتی ها رها شده و ساطع 
شدن مواد س��می بر اثر دیدن حرارت یا برخورد با مواد داغ درایجاد سرطان؛ از 

عوارض استفاده از پالستیك هاست.
وی با بیان اینكه هم اكنون پالستیك دامن گیر كشور شده است، گفت: با اینكه 

 ش��روع آموزش برای اجتناب ازمصرف پالس��تیك خیلی دیر ش��ده، اما باید از
 خانه ها تفكیك پالس��تیك را انجام داده و كیسه های نخی، پارچه ای و ظروف 

سرامیك و شیشه را جایگزین كنیم.
كارشناس ارشد پتروشیمی تاكید كرد: اگر یك كیسه نخی را در طول یك هفته 

استفاده كنیم، از مصرف پالستیك خودداری كرده ایم.

 سرپرست نمایندگی س��ازمان ملل در ایران به پیش��گام بودن ایرانیان 
 در ثب��ت اكوسیس��تم ها از س��ال های پیش اش��اره كرد و گف��ت: این

  ذخی��ره گاه مانن��د ذخی��ره گاه پریش��ان، ت��وران و میان كال��ه 8 ب��ا 
جاذبه هایی چون تاالب ها و جنگل ها از تنوع زیس��تی باالیی برخوردار 

هستند.
دیپل��م  اه��دای  مراس��م  در  ل��ی  مورا امانی��ام  س��وبر  ب��اال 
 ذخی��ره گاه زیس��ت ك��ره تن��گ صی��اد – س��بزه كوه، اظه��ار كرد:

  ای��ن ذخی��ره گاه، یازدهمی��ن ذخی��ره گاه كش��ور ای��ران اس��ت 
 كه ب��ه ثب��ت جهان��ی رس��یده و تم��ام ایرانی��ان نماین��ده حفظ آن 

هستند.
مورالی افزود: سازمان ملل و ایران پروژه های مشترک زیادی در زمینه 
محیط زیس��ت دارند كه محیط زیس��ت را از خط��رات احتمالی حفظ 

می كنند.
به گفته وی، چهار محال و بختیاری  دارای س��ه پروژه حفاظت از تنوع 
زیستی زاگرس، حفاظت از تاالب های اس��تان و ایجاد برنامه مدیریت 

تلفیقی برای آن ها و پروژه بین المللی منارید است.
 وی در خص��وص پ��روژه حفاظ��ت از تن��وع زیس��تی زاگ��رس،

  خاطرنش��ان كرد: این پروژه در بخش های ناغ��ان و بلداجی كه حدود 

 140 ه��زار هكت��ار از مس��احت اس��تان را در ب��ر دارد، در ح��ال
 اجراست.

وی در پایان با بیان اینكه مدیریت تلفیقی منابع طبیعی موضوع اصلی 
این پروژه هاس��ت، گفت: پروژه بین المللی منارید در چهار شهرس��تان 

استان در حال اجراست.

پالستیک صددرصد سرطان زا و آلوده است؛

ایران در پالستیک غرق خواهد شد
سرپرست نمایندگی سازمان ملل در ایران تاکید کرد:

ایران، پیشگام در ثبت اکوسیستم ها

تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه، نتیجه اهتمام و اقدامات 
همه جانبه دولت
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برخي از پدران و مادران بدون توجه به ظرفيت و توان جس��مي 
کودکان و بدون در نظر داش��تن دوران کودکي خود، از فرزندان 

توقعي دارند که برآورده شدن آن ميسر نيست.
- والدين پر توقع: وقتي که توقعات برآورده نشود آنهاناراحت و 

خشمگين مي شوند ضمن اينکه کودک هم نگران است.
اين توقعات گاهي انعکاس��ي از خواس��ته هاي دروني آنهاست و 

ممکن است سبب انحرافات و پايه گذاري هاي غلطي شود.
مثال آنها خواستار پسر يا دختر بوده اند و اينک که توقعات خود را 
از اين بابت برآورده نمي بينند به کودک لباس پسرانه يا دخترانه 
مي پوشند. درخواست بسيار از کودک و توقع بي حساب يا افراطي 
از کودکان زمينه را براي سقوط شخصيت کودک فراهم مي کند 
و باعث آن مي شود که طفل بر اثر عدم برآورده شدن آن احساس 
تقصير کند و از اينکه نتوانسته است خواسته هاي شان را محقق 
کند، ناراحت باشد و چنين خانواده اي براي کودک همان عوارض 

نابه ساماني را در بر دارد.
- والدين برتري طلب: برخي از پدران و مادران عقده هاي خود 
کم بيني در خود دارند که ناشي از س��و تربيت دوران کودکي يا 

وضع بدکار و نابه هنجاري آنها در زمان حاضر است.

در اجتماع و محيط کار او را تحويل نمي گيرند، ناگزير اين خواسته 
را در خانه محقق مي س��ازد. براي اثبات برتري خود در خانه آرام 
نيست، دست به سوي هر س��رخ و سفيدي دراز مي کند، در همه 
 کاره��ا و امور دخالت مي کن��د، همه گاه از خود ح��رف مي زند، 
از حقوق ناديده گرفته اش بحث به ميان مي آورد، آن چنان عمل 
مي کند ک��ه گويی مي خواهد ک��ودکان و اهل خانه را س��رحال 
آورد که بدانند با چه کس��ي مواجهند. به جاي اينکه دوس��ت و 
همدم کودک باشند رييس او است و طفل بايد در زير بار فشار و 
 تحمل آنها خرد ش��ود و اين امر براي کودک نگران کننده است و 

خانواده اي اين چنين، خانواده اي نابه سامان است.
- والدين مقايسه کننده: برخي از پدران و مادران مقايسه گر و 
مالمت کننده اند. کودکي دارند که در سايه دربدري و نابه ساماني 

چون علفي خودرو در حال رشد است.
والدين او چيزي به او نداده اند که از او طلبکاري کنند ولي دائما 
او را با بچه همسايه مقايس��ه مي کنند که او چنين و چنان است 
چرا تو اين چنين نيستي يا کودکي در خانواده است که استعداد 
کافي ندارد، نمي تواند درس بخواند، حافظه اش قوي نيست که 
آيه و شعر حفظ کند و اين امري طبيعي است زيرا همه انسان ها 

يکسان نيستند و به يک گونه س��اخته نشده اند. عوامل و شرايط 
بس��ياري در تکوين هوش و خرد او موثرند که از جمله آن همين 

پدرو مادرند.
- والدين بدگمان و بدبين: هر انس��اني گرفت��ار آلودگي ها و 
نواقص باشد باز هم نقاط مثبتي دارد که يک مربي با اتکاي به آنها 

مي تواند نقطه آغازي را در تربيت و سازندگي او بيابد.
 برخ��ي از افراد نس��بت به اف��رادي ديگ��ر، حتي فرزن��دان خود 
نظري بدبينانه و حتي مايوسانه دارند. اين امر که در مواردي ناشي 
از يک اختالل رواني است وضع را به گونه اي مي سازد که کودک 

احساس نگراني کند.
وقتي که آدمي در محيطي قرار گيرد که مسئوالنش به او بد گمان 
و کينه توز باشند چه امنيتي براي او مي نمايدو چگونه احساسي 

از زندگي خواهد داشت.
در خانواده اي که سوءظن است، بدبيني است، نگاه هاي خصمانه 
و ترديد آميز اس��ت، بي اعتمادي و ناامني وج��ود دارد، کودکان 
نمي توانند وضع عادي و طبيعي داشته باشند، عواطف شان رشد 
 نمي کند، سطح عقلي شان متزلزل اس��ت و در کل خانواده شان 

نابه سامان است.

- به رخ کشيدن عيب: کيست که عيب و نقص ندارد؟ هر کس 
در عرصه حيات به گونه اي گرفتار است و هرچه سن بيشتر نقص 

و عيب، گناه و آلودگي زيادتر است.
در چنين صورت و شرايطي چه انتظار و توقعي از کودک خود مي 
توانيم داشته باشيم؟ و چگونه مي خواهيم او بي عيب و نقص باشد، 
به ويژه که هنوز اخالق و رفتارش کامال شکل نگرفته و بسياري از 
آنچه را که شما عيبش مي دانيد براي کودک الاقل از ديد و تصور 

خودش عيب نيست.
اين يک خطاي تربيتي اس��ت که ما عيب و اشتباه او را به رخش 
بکش��يم، مخصوصا به هنگامي که کودک به عيب خود آگاه و از 

آن و پشيمان است.
و خطاي بزرگ تر اين اس��ت که طفل دچار نقص عضوي باش��د، 
خواه به صورت مادرزادي و خ��واه به صورت محيطي و پدر ومادر 
براي اينکه کودک را مطلقا تس��ليم خود کنند، نقص او را به رخ 
کشيده و شرمنده اش س��ازند. از نظر تربيتي اصل بر جستجوي 

نقاط مثبت کودک و ساختن بناي تربيت برروي آن است.
- والدين آمر و ناهي: برخي از پدران و مادران بسيار امر کننده 
و نهي کننده اند، طوري که قرار و آرام و حال و حوصله کودک را 

از او مي گيرند.
دائما فرمان مي دهند که چنين و چنان کن، مرتبا او را از کارهايي 
نهي کرده و توان او را زائل مي سازند. اين امر مخصوصا به هنگامي 
براي کودکان دردناک تر اس��ت که با بغض و کينه و فرياد همراه 

باشند، اجراي دستور از حد توان و حيطه قدرتش خارج باشد.
 طفلي که به س��رو صدا و فرياد والدين عادت ک��رده دچار روحيه 
ضد اجتماعي خواهد شد يا اصرار والدين به تبعيت کودک از راه 
ارعاب و خوف سبب مي شود که کودک بعدها براي مردم دردسر 
بيافريند و بالي جان ديگران شود. همچنين ممکن است کودک 
در موضعي قرار بگيرد که نس��بت به امر ونهي ها بي اعتنا شده و 

آن را هيچ انگارد.
- موارد ديگر:

- اختالف نظر والدين در امر تربيت که هرکدام کودک را به راهي 
بکشانند که مورد نظر آنهاست.

- نوع تربيت، سهل انگارانه باشد يا سختگيرانه.
- وجود سرزنش افراطي.

- خش��کي والدين در امر تربيت که هرکدام ک��ودک را به راهي 
بکشانند که مورد نظر آنهاست.

فرمانده انتظامی اصفهان خبر داد:

کشف 10 ميليارد ريال لوازم يدکی قاچاق
شهردار اصفهان در جشن روزی حالل ويژه رانندگان:

تاکسی ها سفيران شهرداری در گردشگری
مديرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور؛

افزايش تعداد سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با مواد مخدر

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر

فرمانده نيروی انتظامی با اش��اره به اينکه برخورد ب��ا قاچاقچيان کاال 
 و مواد مخ��در و س��ارقان در اولوي��ت برنامه های پليس اس��ت، افزود: 

۹۹ درصد سارقان مسلح شناسايی و دستگير می شوند.
س��ردار حس��ين اش��تری فرمانده نيروی انتظامی در همايش ساليانه 
فرماندهان، مديران و مس��ئوالن ناجا با اش��اره به اينکه دس��تورالعمل 
ي��ک س��اله کاری ناج��ا در اي��ن هماي��ش دو روزه اب��الغ می ش��ود، 
افزود: در ديدار با مقام معظم رهبری و ش��نيدن فرمايش��ات ايش��ان 
 دس��تورالعمل ي��ک س��اله کاری ناجا تبيين می ش��ود و س��عی داريم 
با الگو قرار دادن دس��تورات و فرمايشات ايشان، امنيت هر چه بيشتر را 

در کشور شاهد باشيم.
 اش��تری با اش��اره ب��ه اينک��ه خوش��بختانه منوي��ات و فرمايش��ات 
مق��ام معظ��م رهبری ک��ه در س��ال گذش��ته خط��اب به مدي��ران و 
فرمانده��ان ني��روی انتظامی ابالغ ش��ده ب��ود در حد قاب��ل قبولی به 
اج��را رس��يد، اف��زود: امس��ال برآنيم تا ب��ا شناس��ايی نق��اط ضعف 
 و برطرف ک��ردن آنها برنامه ه��ای س��ال ۹۵ را با رويک��ردی عملی تر 

به اجرا برسانيم.
فرمانده نيروی انتظامی ب��ا تاکيد بر اينکه اه��م فعاليت های پليس بر 
تحقق شعار امس��ال که همان اقتصاد مقاومتی است، طرح ريزی شده 
اس��ت، افزود: قطعا نيروی انتظامی با توجه به ماموريت های ويژه ای که 
دارد می تواند نقش بسزايی در تحقق اقتصاد مقاومتی ايفا کند و نهايت 

تاثيرپذيری را داشته باشد.
 وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه دس��تورالعمل مب��ارزه وي��ژه 
ب��ا قاچاقچي��ان کاال و ارز طب��ق فرمايش��ات مق��ام معظ��م رهب��ری 
ابالغ ش��ده اس��ت، گفت: همان ط��ور که مق��ام معظم رهبری اش��اره 
 داش��تند، برخورد با خرده فروش��ان ادامه دارد، اما پليس با استفاده از 
 س��از و کاره��ای تخصص��ی قص��د دارد دانه درش��ت ها را شناس��ايی 

و به قانون تحويل دهد.
اشتری درباره افزايش سرقت مسلحانه و استفاده سارقان از سالح گرم 
نيز گفت: برخورد با سارقان مسلح از اولويت های ناجاست و پليس آگاهی 
با اس��تفاده از تجهيزات ويژه ای که دارد قطعا با رصد سارقان سابقه دار 
و شناس��ايی متهمانی که اقدام به استفاده از س��الح می کنند، برخورد 
خواهد کرد. فرمانده نيروی انتظامی با اش��اره به اينکه هماهنگی های 
 خوبی بين قوه قضائيه و پلي��س آگاهی برای برخورد با جرايم خش��ن 
در س��طح کش��ور انجام ش��ده اس��ت، تصريح کرد: پليس پيشگيری 
ب��ا برگزاری نشس��ت های مش��ترک ب��ه ويژه با کس��به ای که ش��غل 
 ش��ان از حساس��يت بااليی برخوردار اس��ت، از آنها درخواس��ت کرده 
با اس��تفاده از تجهيزات ايمنی از جمله دوربين های مداربس��ته، وقوع 
س��رقت ها را به حداقل ممکن برس��انند. وی با اع��الم اينکه ۹۹ درصد 
سارقان مسلح که اقدام به استفاده از سالح گرم می کنند در سطح کشور 
شناسايی و بازداشت می شوند، افزود: برخورد با باندهای سازمان يافته 

در اولويت برنامه های پليس است.

ش��هردار اصفهان گفت: بهترين قش��ری که در عرصه ش��هری می توانند ياور 
شهرداری باشند ناوبران تاکسی رانی و اتوبوس رانی هستند و اين عزيزان سفيران 

شهرداری در حوزه گردشگری خواهند بود.
شهردار اصفهان در حاشيه جشن بزرگ روزی حالل گفت: نقش ناوبران تاکسی 

و اتوبوس در نشاط و توسعه پايدار شهر بسيار باالست.
مهدی جمالی نژاد افزود: برای داش��تن يک ش��هر پويا، روبه رش��د و پيشرفته  
بايد شهروندان مسئوليت پذير و مشارکت جو باش��ند. وی تصريح کرد: بهترين 
قشری که در عرصه شهری می توانند ياور شهرداری باشند ناوبران تاکسی رانی 

و اتوبوس رانی هستند .
شهردار اصفهان ادامه داد: بيشتر افرادی که از داخل يا خارج کشور به شهر ما سفر 
می کنند در لحظه ورود نخستين مخاطب شان همين عزيزان هستند و بايد گفت 

رانندگان عزيز تاکسی سفيران ما در حوزه گردشگری خواهند بود.
جمالی ن��ژاد خلق وخوی خوب، صب��ر و متانت اين عزي��زان را در جذب مجدد 
گردشگران و مسافران بسيار حائز اهميت برشمرد و اضافه کرد: ناوبران تاکسی 
بايد به خوبی ادب، ميهمان نوازی و ميراث معنوی ش��هر اصفهان را به ميهمان 
 و گردش��گران معرفی کنند. وی گفت: ناوبران تاکس��ی و اتوبوس حلقه طاليی 
در جذب مجدد گردشگران خواهند بود. پس بايد حس تعلق را هم در خود و هم 

در شهروندان ايجاد کنند.

مديرکل دفتر توس��عه مش��ارکت های مردمی و س��ازمان های مردم نهاد 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر کش��ور از برگزاری600 برنامه توانمندسازی  
س��ازمان های مردم نهاد در کشور خبر داد و گفت: در س��ال جاری تعداد 

سازمان های مردم نهاد در حوزه مبارزه با موامخدر افزايش پيدا می کند.
محمد بيرجندی اظهار کرد: بيش از2270 س��ازمان غيردولتی در زمينه 
اعتياد و پيشگيری، درمان و مراقبت های پس از درمان در کشور فعاليت 
دارند. وی تصريح کرد: سازمان مردم نهاد يک تشکل داوطلبانه، مسئوالنه 

غير انتفاعی و غيرسياسی است.
مديرکل دفتر توسعه مش��ارکت های مردمی و س��ازمان های مردم  نهاد 
ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: س��من ها به دنبال مديريت و 
فعاليت سالم، هدفمند و مردم محور در جامعه هستند و می توانند با اتکا 
به توانمن��دی و ظرفيت های اجتماعی در چارچوب سياس��ت های دولت 

فعاليت کنند.
بيرجندی افزود: در س��ال گذش��ته س��تاد مبارزه با مواد مخدر در بخش 
حمايت از طرح های س��ازمان های مردم نهاد در ح��وزه اعتياد بيش از 3 
ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد که برگزاری600 برنامه توانمندسازی  
سازمان های مردم نهاد،300 برنامه تخصصی در حوزه اعتياد، سازماندهی 
 و اجرای بيش از300 طرح اجتماعی توس��ط س��ازمان های م��ردم نهاد 

از اقدام های سال گذشته اين ستاد با کمک سازمان های مردم نهاد بود.
وی اظهار کرد: در سال ۹۵ پيش بينی الزم برای فعال کردن سازمان های 
مردمی مب��ارزه با مواد مخ��در صورت گرف��ت که برای حماي��ت مالی و 
توانمندسازی اين س��ازمان مردمی اعتبارات اين حوزه در سال جاری ۵ 

درصد افزايش پيدا می کند.
 مديرکل دفتر توسعه مش��ارکت های مردمی و س��ازمان های مردم  نهاد 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر اف��زود: مهم ترين ماموريت های س��من ها در 
 حوزه اعتياد توانمندس��ازی و افزايش آگاهی و حرفه ای در حوزه خطرات 

مواد مخدر به جامعه در حوزه پيشگيری، درمان و اعتياد است.

فرمان��ده انتظامی اس��تان اصفه��ان از کش��ف محمول��ه لوازم يدکی 
 خودروهای اس��توک خارجی قاچاق در بازرس��ی از يک انبار تخليه بار 

به ارزش10 ميليارد ريال خبر داد.
عبدالرضا آقاخانی گفت: ماموران پليس آگاهی اصفهان از دپو و توزيع 
لوازم يدکی خودروهای استوک خارجی توسط فردی در يکی از انبارهای 

تخليه بار اطراف شهر اصفهان با خبر و بالفاصله وارد عمل شدند.
وی افزود: پ��س از هماهنگی با مقام قضايی، محل مورد نظر بازرس��ی 
و تعداد زي��ادی قطعات خودرو در بس��ته بندی های خارجی به صورت 

استوک کشف شد.
عبدالرضا آقاخانی ادامه داد: اين محموله ش��امل موتور، سرس��يلندر، 
ديفرانسيل، دينام، جعبه فرمان، اس��تارت، گاردان، گيربکس خارجی 

و غيره است.
فرمانده نيروی انتظامی استان اصفهان ارزش برآورد شده اين محموله را 
10 ميليارد ريال عنوان کرد و بيان داشت: در اين زمينه يک نفر دستگير 

که برای سير مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده شد.
آقاخانی در پايان خاطر نش��ان کرد: قاچاق کاال ضربه ای محکم بر بدنه 
اقتصادی کشور می زند که نيروی انتظامی با مفسدان اقتصادی برخورد 

قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

سردار اشتری خبر داد:

دستگيری  ۹۹ درصد
سارقان  مسلح

۹1 هزار و200 معتاد در اس��تان اصفهان وج��ود دارد که از 
 اين تعداد 8 هزار و480 نفر زن هس��تند و ح��اال زنان معتاد 

کارتن خواب سرپناهی برای خواب و اسکان شبانه دارند.
به گزارش ايمنا، گرمای خورشيد را که روی چشمانش حس 
می کند می فهمد که روزی ديگر را که نمی خواست آغاز کند 
به  ناچار بايد به شب برس��اند. از بوی تند عرق تنش دماغش 
می س��وزد. کارتنی که حکم رختخ��واب گرم ونرمش را دارد 
جمع می کند. کيف دس��تی کهنه اش را که روزی داخلش پر 
بود از لوازم آرايش و اس��باب زينتی باز می کند. سرنگ، جعبه 

سيگار و...
هراس يک شب طوالنی را پشت سر گذاشته و حاال در انديشه 
ترس از شبی ديگر راهی کوچه پس کوچه های شهر می شود. 
تيزی نگاه مردمان قل��ب چروکيده و خاطر ک��درش را خنج 
می دهد. تاريخ، ماه، س��اعت و ايام هفته ديگ��ر برايش فرقی 
نمی کند. نگاهش را به زمين معطوف می کند و آهسته آهسته 
با ته مان��ده  قوايی که در ب��دن دارد بی هدف ب��ه راه می افتد. 
سنگ فرش های پياده رو را همچون آيينه ای می بيند. آيينه ای 
که روزهای خوش زندگی را برايش به تصوير می کشد. روزی 
که با نامزدش در همين پياده روی ش��هر قدم زنان با يکديگر 
س��نگ فرش ها را می ش��مردند... ابعاد نامتق��ارن جدول ها و 

سنگ های چيده شده کنار هم کوک افکارش را می شکافد...
بی س��رپناه و نااميد و ناتوان در مرداب اعتي��اد می لغزد و اين 

بی راهه را می پيمايد...
حکايت زن��ان معت��اد اي��ن روزه ه��ای جامعه م��ا حکايتی 
 نااميدکنن��ده و هراس��ناک اس��ت. آن ه��ا برخ��الف مردان 
در مقوله اعتياد بس��يار آسيب پذير هس��تند. چراکه مصرف 
 م��واد در زنان اغل��ب با آس��يب های اجتماع��ی ازجمله فرار 

از خانه، روسپيگری و خشونت توام است.
شيوع اعتياد زنان

به طورکلی آمار ش��يوع اعتياد طبق مراجع رس��می، 2 مميز 
6۵ صدم درصد جمعيت کش��ور اس��ت که در طی سال های 
 اخير اعتي��اد زنان از جمعي��ت معتادان کش��ور، از ۵ درصد، 
به ۹ مميز3 دهم درصد رس��يده اس��ت که يکی از داليل اين 

افزايش، در دسترس بودن مواد محرکی مانند شيشه است.
دراس��تان اصفهان ش��يوع اعتياد 1 مميز ۹ دهم درصد است 
و ازنظر ش��يوع اعتياد رتبه نوزدهم را در اس��تان های کشور 

داراست.
 عوارض اعتياد زنان

گسترش روابط نامش��روع، تولد فرزندان بی هويت، گسترش 
بيماری هايی مانن��د ايدز، هپاتيت و س��فليس، ايجاد منظره 
نامناسب ش��هری، گس��ترش اعتياد و البته فروش کودکان 
تنها بخشی از مش��کالت ناش��ی از بی توجهی به حضور زنان 

کارتن خواب است.
ش��رايط بد اقتصادی س��بب بی خانمانی افراد نمی ش��ود، اما 

ازآنجاکه آن ها اغلب دارای اعتياد هستند، حمايت اجتماعی 
خانواده را از دس��ت می دهند و دوس��تان و فاميل آن ها را به 
حال خود رها می کنند. تا آنجا که اين اف��راد مجبور به ترک 
ديار و خانواده ش��ده و درحالی که پذي��رش اجتماعی وجود 
 ندارد، خود فرد هم برای بازگشت به خانواده تالش نمی کند و 

در اين شرايط بی خانمانی و نداشتن سرپناه شکل می گيرد.
عنوان بی خانمان ) کارتن خواب (، به افرادی اطالق می ش��ود 
 که فاقد م��کان ثابت برای اقامت ش��بانه خود ب��وده و عموما 
در ميدان ها و پارک ها به س��ر می برند يا در برخی از پاتوق ها 
س��اکنند. احداث مرکز سرپناه ش��بانه در تمامی کشورهای 
 جهان به عن��وان يکی از سياس��ت های کنترل اي��ن موضوع 

در نظر گرفته شده است.
 معاون پيش��گيری بهزيس��تی اس��تان اصفهان بابيان اينکه 
در حال حاضر در اصفهان يک ش��لتر ويژه مردان وجود دارد، 
گفت: در اي��ن مکان م��ردان بی خانمان که راغ��ب به درمان 
اعتي��اد نيس��تند، ضمن گرفت��ن خدمات به منظ��ور کاهش 
 آس��يب های بهداش��تی و اجتماعی ناش��ی از مص��رف مواد، 

به درمان های پرهيزمدار يا دارويی ترغيب می شوند.
مرضيه فرشاد افزود: نخس��تين مرکز سرپناه شبانه ويژه زنان 
معتاد » مدد س��رای بانوان « در اصفهان شلتر و سرپناه مرکز 
اقامتی پاره وقت يا تمام وقت برای افراد آسيب پذير، متکديان 

و بی سرپناهان است.
 معاون پيش��گيری بهزيس��تی اس��تان اصفهان تصريح کرد: 
در اين مرکز، عالوه بر ارايه خدمات اقامتی رايگان، آموزش های 

الزم و خدمات روان ش��ناختی و مددکاری نيز به مددجويان 
ارايه می ش��ود. وی ه��دف از تاس��يس اين مرک��ز را کاهش 
آسيب های بهداش��تی و اجتماعی ناش��ی از مصرف مواد در 
زنان معتاد و  بی خانمان برشمرد و افزود: خدمات مشاوره ای و 
روان شناختی بر ايجاد انگيزه تغيير در مددجويان تمرکز دارد 
و درنهايت تالش می شود تا مددجويان به درمان های پرهيز 

مدار يا دارويی ترغيب شوند.
معاون پيشگيری اداره کل بهزيستی اس��تان اصفهان تاکيد 
کرد: مراکز شلتر برای افراد معتاد اين امکان را فراهم می کند 
که قبل از ش��روع پروس��ه درمانی از يک محيط امن استفاده 
کنند. معاون پيشگيری اداره کل بهزيس��تی استان اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: افتتاح نخس��تين مدد س��رای بانوان شهر 
اصفهان با عنوان سرپناه ش��بانه روزی ويژه زنان معتاد، کاری 
از جنس الهی اس��ت و ايجاد ي��ک فضای هرچن��د کوچک، 
 مسئوليت بخش��ی، اطعام، س��الم کردن محيط برای قشری 

از زنان آسيب ديده، حرکتی بس الهی و خدايی است.
فرشاد اضافه کرد: اين مکان صرفا برای نگهداری شبانه افراد 
معتاد بی خانمان راه اندازی ش��ده اس��ت و ورود به اين مرکز 

به صورت داوطلبانه ) غيراجباری ( است.
وی گفت: زمان فعاليت مرکز از ساعت 7 شب تا 7 صبح است و 
در ساعت 7 در مرکز باز می شود تا آن ها به سر کاريا محل های 
ديگری بروند و دوباره ش��ب می توانند به آن مکان برگردند. 
فرشاد تاکيد کرد: از نيروهای انتظامی نيز خواسته شده که در 
صورت برخورد با کارتن خواب هاو رويت آن ها برای سوق دادن 

اين کارتن خواب ها به هيچ وجه از زور بهره نجويند.
اين کارشناس حوزه پيشگيری بهزيستی استان اصفهان ادامه 
داد: با توجه به گس��ترش پديده زنان کارتن خواب راه اندازی 
مراکز اقامت ش��بانه برای نگهداری، شناس��ايی و ساماندهی 
اوليه اين بخش از آسيب های اجتماعی بيش ازپيش ضروری 

به نظر می رسيد.
فرش��اد گفت: موضوعی که امروز باعث نگرانی بيش از بيش 
شده اين است که زن معتاد وقتی اقدام به درمان هم می کند 
بعد از ترک اعتياد نمی تواند جايگاه خود را به دس��ت آورده و 
در يک سيکل معيوب قرار می گيرند و اين موجب آن می شود 
که در ورطه اعتياد غوطه ور ش��وند. وی ادامه داد: اين خطرها 
و آسيب ها متاسفانه در کالن شهر تهران بس��يار زياد است و 
در شهر ما اصفهان نيز در سه ناحيه و منطقه از شهر با پديده 

کارتن خواب مواجه هستيم.
س��رپناه ش��بانه معتادان ک��ه به هم��ت معاون��ت اجتماعی 
شهرداری اصفهان راه اندازی شد در حال حاضر صرفا خدمات 

نگهداری شبانه زنان معتاد را انجام می دهد.
معتادان در زمان حضور می توانن��د از خدماتی چون تغذيه، 
اس��تحمام و هم زمان با اي��ن خدمات مش��اوران و مددکاران 
بهزيستی ترغيب به درمان را انجام دهند و هيچ اجباری برای 
درمان در کار نيست. در مدت اقامت در اين محل به هيچ وجه 
مصرف مواد صورت نخواهد گرفت و تنها به عنوان يک سرپناه 
از اين مجموعه اس��تفاده می کنن��د و برای درم��ان ترغيب 
 می ش��وند. بعد از خروج از مرکز س��رپناه و ورود مجدد آن ها 
به مرکز هيچ دخالتی درروند زندگ��ی آن ها نخواهد بود و اگر 
فرد تمايل به مصرف داشته باشد می تواند مواد مخدر موردنظر 

خود را مصرف کند.
 در اين مرکز تنها وصرفا خدمات ترغيبی و تشويقی 

ارايه می شود
معاون پيش��گيری بهزيس��تی اس��تان اصفهان تصريح کرد: 
بسياری از معتادان و افرادی که با بيماری اعتياد دست وپنجه 
نرم می کنند اذعان دارند که اگر ما يک سرپناه شبانه داشتيم 
سير اعتياد ما به اينجا نمی رس��يد. وی ادامه داد: ورودی اين 
مکان دارای دوربين مداربسته اس��ت ولی در داخل مدد سرا 
دوربينی وجود ندارد و سعی شده شرايط ايمنی و فرهنگی در 

اين مدد سرا فراهم شود.
اطالع رسانی، مددکار، روانش��ناس ازجمله خدماتی است که 
 در اين مدد س��را انجام خواهد گرفت و تمام وس��ايل در اين 
مدد س��را جديد و نوع خريداری ش��ده اس��ت. مديريت اين 
مرکز به عهده اداره کل بهزيس��تی اس��تان اصفهان اس��ت و 
هزينه فضای فيزيکی به مدت يک س��ال و هزينه های جاری 
 مرکز به م��دت 6 ماه  از طريق ش��هرداری اصفه��ان تامين و 
در ادامه هزينه های فوق از طريق اعتبارات کشوری بهزيستی 

تامين شده است.

معاون پيشگيری بهزيستی استان اصفهان:

زنان معتاد زیر سقف می روند

خانواده نابه سامان و تاثير آن بر روي فرزندان
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تلویزیون موسیقی

مهدی قره شیخلو، رییس سازمان دارالقرآن الکریم در اجالس سراسری مدیران 
دارالقرآن های اس��تانی کشور، طی سخنانی با اش��اره به جایگاه تعیین کننده 
 س��ازمان دارالقرآن الکری��م در تحوالت قرآنی کش��ور گفت: امروز بس��یاری 
 از تصمیمات مهم قرآنی کش��ور با حضور س��ازمان اتخاذ می شود و نقش آن 
در فعالیت های قرآنی کشور به گونه ای اس��ت که نادیده گرفتن این مجموعه 

قرآنی عمال برای هیچ نهادی مقدور نیست.
وی به روند تحوالت نرم افزاری و س��خت افزاری در سازمان دارالقرآن الکریم و 
تغییرات جدید در معاونت های این نهاد قرآنی اشاره کرد و گفت: مرحله جدید 
طراحی تغییرات س��اختاری سازمان را سال گذش��ته آغاز کردیم و از ابتدای 
سال جاری نیز آن را به اجرا گذاشته ایم تا به کمک این تغییرات و شرح وظایف 

جدید، تداخالت و ناهماهنگی های موجود را رفع کنیم.
قره شیخلو همچنین تشکیالت قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی را با دارا بودن 
550 پست، بزرگ ترین شبکه قرآنی کشور توصیف کرد و با اشاره به تالش های 
صورت گرفته در خصوص بهینه سازی امکانات سخت افزاری سازمان دارالقرآن 
گفت: در حوزه منابع مالی نیز تالش کرده ایم تا با جذب منابع دیگر، از میزان 

وابستگی مالی خود به سازمان تبلیغات بکاهیم.
رییس سازمان دارالقرآن الکریم به امضای 16 تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
و سایر دستگاه های اجرایی کشور طی س��ال 94 اشاره کرد و در این خصوص 
افزود: این برنامه جز سیاس��ت های سازمان است و اس��تفاده از ظرفیت سایر 

نهادها در پیشبرد اهداف قرآنی کشور امسال نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
 قره ش��یخلو از برنامه ریزی ب��رای اجرای100 عن��وان برنام��ه ذیل10 فصل 
 در سال جاری خبر داد و گفت: نقش آفرینی سازمان دارالقرآن الکریم به عنوان 
نهاد مجری برنامه ه��ای قرآنی به گونه ای ب��وده که همواره ب��ه عنوان مبدع 
بسیاری از برنامه ها شناخته شده است و سایر نهادهای قرآنی نیز از برنامه های 
 سازمان الگوبرداری کرده اند. وی برنامه هایی همچون » با قرآن در رمضان «، 
 » چاپ قرآن توسط خیران « و برگزاری » اردوهای استعداد های درخشان « 
را از جمله این برنامه ها دانست و به اهتمام این سازمان به موضوع تربیت قرآنی، 
 طی سه سال اخیر اش��اره کرد و افزود: نموداری در این خصوص تهیه و برای 
آیت اهلل العظمی جوادی آملی ارس��ال کردیم که بحمدا... مورد توجه ایش��ان 
واقع و منجر به تشکیل جلس��ه ای در حضور این مرجع عالیقدر و بهره مندی 
برنامه ریزان س��ازمان از رهنمودهای ایش��ان در خصوص اجرای طرح تربیت 
قرآنی شد. قره شیخلو توجه به ریش��ه های فرهنگی مسائل کشور را در اصالح 
امور ضروری دانس��ت و با اش��اره به نامگذاری س��ال 95 به عن��وان » اقتصاد 
مقاومتی، اقدام وعمل « توسط رهبر معظم انقالب، گفت: اگر قرار است اقتصاد، 
سیاست یا هر مقوله دیگری در کشور اصالح شود باید ابتدا به ارتقای فرهنگی 
در آن حوزه پرداخت و متولیان امور قرآنی در کشور مسئولیت خطیری در این 
خصوص بر دوش دارند. این قاری ممتاز قرآن کریم در این باره افزود: تاثیرات 
فعالیت های قرآنی باید در حوزه های اجتماعی، خانواده و ارتباطات انس��انی 
دارای نتایج مشهود و ملموسی باشد و برای این منظور وجود پیوست تربیتی 

برای تمام فعالیت های کشور ضروری به نظر می رسد.

 هومن حاجی عبداللهی بازیگر سریال » علی البدل « درباره آغاز تصویربرداری 
 این س��ریال بیان کرد که این اثر به کارگردانی س��یروس مقدم چهارش��نبه

 ۲۲ اردیبهشت ماه کلید می خورد.
هومن حاجی عبداللهی که به دیدن نمایش » افسانه ببر « رفته بود درباره این 
نمایش گفت: من تجربه تئاترهای تک پرسوناژ را دارم و در آنها بازی کرده ام و 

سختی کار را می دانم. هدایت هاشمی نیز در این کار بسیار خوب بود.
وی ادامه داد: متن این کار خیلی خوب نوش��ته شده بود و میزانسن ها، آواها و 
صداها هم خیلی جدید بودند و من بعد از مدت ها تئاتری دیدم که از آن لذت 
بردم. این بازیگر در پایان درباره فعالیت های حال حاضر خود اظهار کرد: قرار 
است در سریال » علی البدل « حضور داشته باشم و چهارشنبه تصویربرداری 
سریال در همدان شروع می شود. قرار است که تا اواخر مرداد ماه در کنار این 

تیم حرفه ای باشم.
 قصه سریال » علی البدل « به کارگردانی س��یروس مقدم در ناکجاآباد شکل 

می گیرد و قرار است برای پخش در ماه مبارک رمضان به شبکه یک برسد.

مهران��ه مهین ترابی که به گفته  خودش 14 ماه اس��ت از فض��ای تلویزیون دور 
است، در گفت و گویی دالیل این مس��ئله را توضیح داد. او گفت: چند سریال به 
من پیشنهاد شده است که نپذیرفتم ولی از آنجا که به عنوان یک بازیگر و کسی 
 که نسبت به مردم تعهد دارد نمی توانم بیکار بمانم، نهایت سعی ام را می کنم تا 

به تعهدی که در وجودم احساس می کنم، عمل کنم.
بازیگر سریال های » همسران «، » خانه سبز «،  » شمس العماره «، »صاحبدالن« 
و » زمانه « ب��ا بیان اینکه بزرگ ترین مش��کل این روزه��ای تلویزیون تکراری 
بودن برنامه هایش اس��ت، خاطرنشان کرد: از طرفی یکس��ری عادت های بد در 
میان تهیه کنن��دگان و مجریان اتفاق افتاده و آن هم این اس��ت ک��ه کارها را با 
ارزان ترین دستمزدها تولید می کنند تا فقط آنتن تلویزیون را پر کنند و اصال به 
فکر کار فرهنگی نیستند. هر کس��ی می خواهد پروژه اش را انجام بدهد که فکر 
 نمی کنم با این رویه به جایی برسند. وی سپس تصریح کرد: به قدری سریال ها پا 
در هوا هستند که میلی به کار کردن ندارم. من کارشناس نیستم، اما به نظرم باید 
برای هنر برنامه ریزی کرد و نیاز جامعه را سنجید. تماشاچیان هم قطعا دل شان 
نمی خواهد سریال های بی سر و ته شبکه جم و یا سایر کانال های ماهواره را دنبال 
کنند، اما وقتی س��ریال های ماهواره حداقل به لحاظ بصری برای شان پذیراتر 
اس��ت، قطعا همان برنامه ها را دنبال می کنند. این بازیگر تلویزیون درباره لزوم 
نقدپذیری مدیران و برنامه سازان رسانه ملی هم صحبت و در عین حال این پرسش 
را مطرح کرد که اصال آیا صداوسیما دلش می خواهد این اتفاق بیفتد که با رقبایش 

رقابت کند، از آنها پیشی بگیرد و در نهایت توجه مخاطبانش را جلب کند؟
مهین ترابی در توضیح همین پرسش گفت: متاسفانه ما به ندرت در برنامه های 
تلویزیونی مان نوآوری می بینیم و س��عی بر خالقیت نمی کنیم. در حال حاضر 
هم گویا این رسم ش��ده که همه کانال های تلویزیون دو میکروفن گذاشته اند و 
درباره همه مسائل با نگاه کارشناسی صحبت می کنند. از بحث های فقه و فلسفه 
و دین گرفته تا بین الملل و سیاست که در همه این زمینه ها بحث می شود و من 
نمی دانم آیا جای این بحث ها در تلویزیون است؟ من خودم شخصا نه به عنوان 
 بازیگر و کارش��ناس بلکه به عنوان تماش��اچی حوصله ام نمی گی��رد وقتم را با 

این گونه برنامه ها تلف کنم.

گروه موسیقی کامکار به مناسبت ۲5 س��الگی موسسه خیریه » محک « در تاالر 
وحدت روی صحنه خواهند رفت.

س��یاوش کامکار با اعالم این خبر گفت: این موسسه به مناسبت ۲5 سالگی خود 
کنسرتی با هنرمندی گروه » کامارها « در تاالر وحدت برگزار می کند.

 وی افزود: این گروه نخستین اجرای س��ال 95 را به این موسسه اختصاص داده و 
با عنوان » ش��ادمانه « کامکارها با حمایت از کودکان مبتال به س��رطان بیست و 

پنجمین سال را جشن بگیرند.
کامکار اضافه کرد: کلیه عواید حاصل از این کنسرت که با مشارکت خانه موسیقی 
و حمایت مالی شرکت » کار و اندیشه « و همچنین» ترانه شرقی « برگزار می شود 
 به موسس��ه محک اهدا ش��ده و صرف ارایه خدم��ات درمان��ی و رفاهی کودکان 

بیماری های خاص خواهد شد.
او ادامه داد: این کنسرت روز شش خردادماه س��ال جاری ساعت۲1:30 در تاالر 
وحدت برگزار خواهد ش��د. تهیه بلیت این کنسرت از س��ایت84۲00 امکانپذیر 

خواهد بود.
آخرین اجرای کامکارها در بیس��ت و یکمین جشنواره موس��یقی فجر در سالن 

همایش های برج میالد برگزار شده بود.

 بعد از خبر بیماری » محمد معتمدی « - آوازخوان موس��یقی سنتی ایران- 
به دلیل آنچه بیماری قلبی خوانده شد، این هنرمند مدتی است فعالیت های 
هنری خود را از سر گرفته و قرار است سی ویکم اردیبهشت ماه در اصفهان به 
اجرای برنامه بپردازد و عالوه بر آن خود را برای برگزاری کارگاه آموزشی آواز 
نیز آماده می کند؛ اما در این میان صدا و سیما در اقدامی غیرمنتظره، به  عیادت 
 از این آوازخوان سنتی رفت و به مدت 4 دقیقه با او یک گفت وگوی تصویری 

انجام داد.
 » محم��د معتم��دی « اواخ��ر فروردی��ن ماه س��ال ج��اری م��دت کوتاهی 
در بیمارستان بستری شد که خود در ش��رح آن نوشت:  » اواخر زمستان سال 
گذشته درس��ت قبل از آغاز تور اروپا و امریکا برای بنده مشکلی ایجاد شد که 
پزشک محترم بنده از من خواستند با توجه به عالیم و شرایط جسمی از این 
س��فر طوالنی صرف نظر کنم و بالفاصله تحت نظر قرار گی��رم؛ این برای من 
تصمیم بسیار سختی بود، هر چند در آن زمان چندان حالم مساعد نبود؛ ولی با 
پذیرفتن مسئولیت تمامی عواقب، تصمیم به سفر و انجام تور کنسرت گرفتم. 

پس از بازگشت دوباره ساز قلبم ناکوک شد. 
مشکل طبق آنچه پزشکان تش��خیص داده اند؛ بالک شدن یکی از عصب های 
قلب است که کار خود را به درس��تی انجام نمی دهد و موجب برهم ریختگی 

شدید ریتم قلب می شود. «
 اما صدا و س��یما که معموال نس��بت به اتفاقاتی از این دس��ت بی توجه است، 
در برنامه ای چهار دقیقه ای با او، درباره  بیماری و همچنین شرایط موسیقی با 

او گفت وگوی کوتاهی کرد. 
صدا و س��یما از این خواننده  نامی، ب��ه عنوان جوانی از دیار س��هراب یاد کرد 
 و در این میان بخش ه��ای کوتاهی از قطع��ه  » ایران، ای س��رای امید « او را 
در کنس��رت مش��ترکش ب��ا زنده ی��اد » محمدرض��ا لطف��ی « پخ��ش 
 کرد؛ همچنی��ن از او به عنوان یکی از س��تاره های موس��یقی ای��ران آن هم 
در شرایطی که س��بک های وارداتی بر اصالت موسیقی س��ایه انداخته است، 

یاد کرد. 

قره شیخلو:

امسال 100 عنوان برنامه قرآنی 
اجرا می شود

» علی البدل« چهارشنبه کلید می خورد

آنها  نمی خواهند  بیننده 
سریال های » جم « باشند

کامکارها برای محک می نوازند

اقدام غیرمنتظره صدا و سیما تخریب مجدد میراث ۷0 میلیون ساله

بازیگ��ران تلویزی��ون این روزها دوره س��ختی را پش��ت س��ر 
 می گذارن��د؛ از س��ویی تنه��ا حرفه ای ک��ه آموخت��ه و به آن 
 ش��ناخته ش��ده اند، بازیگری اس��ت و از س��وی دیگ��ر عرصه 
تنگ ش��ده، جوان ترها وارد میدان ش��ده اند و تعداد تولیدات 

تلویزیون کاهش پیدا کرده است.
عده ای هنوز هنرشان خریدار دارد و کم و بیش شانس همکاری 
با فیلم ها و سریال های تلویزیونی را پیدا می کنند، تعدادی که به 
چند هنر آراسته اند، به امید روزهای بهتر سرگرم مشاغل دیگر 
 شده اند، اما در کنار این دو دس��ته، بخش زیادی از بازیگران و

 به خص��وص جوانانی ک��ه ت��ازه وارد میدان ش��ده اند، روزگار 
سخت تری در پیش دارند.

این دسته از بازیگران نه آنقدر به شهرت رسیده اند که به امید 
پیشنهادهای بعدی بمانند، نه آنقدرها با تجربه و کارآزموده اند 
که با تدریس بازیگ��ری، تالیف و ترجمه ی��ا برنامه های جنبی 
روزگار بگذرانند و نه دس��تمزد قابل توجهی دارند که با حضور 
در یکی دو پروژه تلویزیونی دیگر دغدغه معاش نداشته باشند.

یک شغل و این همه متقاضی
بازیگری شغل جذابی است؛ بسیاری از ما دوست داریم دست کم 
یک بار آن را تجربه کنیم و بعید نیست بعد از یک بار خودمان را 
بازیگری تمام عیار بدانیم به خصوص اگر این تجربه در تلویزیون 

رخ بدهد و تعداد زیادی از مردم ما را بشناسند.
 هایده حائ��ری عالقه ب��ه ای��ن حرف��ه را طبیع��ی می داند و 
از دانشکده ها و آموزشگاه هایی می گوید که پذیرای عالقه مندان 
به بازیگری هستند یا همین طور دفاتر تولید فیلم و سریال که 

در ورود بازیگران جدید به دنیای تصویر سهم دارند.
به اعتقاد این بازیگ��ر، ورود انب��وه بازیگران ج��وان به دنیای 
بازیگ��ری از چند زاویه قابل بررس��ی اس��ت و آن را هم تهدید 

می داند و هم فرصت!
درها همیشه بازند

طی چند سالی که تلویزیون با مشکالت مالی دست و پنجه نرم 
می کرده، به موازات برنامه های بدون اس��تراتژی و بی حساب و 
کتاب مانند افزودن بر تعداد شبکه های تلویزیونی، تعداد زیادی 
بازیگر جوان نیز با سریال های تلویزیونی وارد دنیای بازیگری 
شده اند.  بازی کرده و برای همیشه حذف شده اند، برخی دیگر 
برای چند سال بدون هیچ رش��دی در نقش های درجه چندم 
باقی  مانده اند و تعداد معدودی نیز این ش��انس را پیدا کرده اند 
که به سرعت پله های ترقی را طی کنند و به شهرت و موفقیت 

دست پیدا کنند.
اگرچه از میان انبوه بازیگران جوان که طی سال های اخیر وارد 
 دنیای بازیگری ش��ده اند، برخی بس��یار خوش درخشیده اند و 
به چهره های تازه در تلویزیون و س��ینما بدل شده اند، اما واقعا 
الزم اس��ت درهای بازیگری این چنین باز باش��د و این تعداد 

بازیگران جوان به دنیای بازیگری وارد شوند؟
احمد معظم��ی کارگردانی ک��ه با س��اخت تعداد زی��ادی از 
بخش های مجموعه » شاید برای شما هم اتفاق بیفتد «، تعداد 
 زی��ادی بازیگر جوان به دنی��ای بازیگری معرفی کرده اس��ت،

 این بازیگ��ران ج��وان را به تیم مل��ی امید در فوتبال تش��بیه 
می کند. به اعتقاد او نه تنها در حرفه بازیگری بلکه در هر حرفه 

دیگری باید درها برای ورود افراد مستعد و توانا باز باشد. 
به اعتقاد این کارگردان نه تنها مخاطبان و فیلمسازان که حتی 
بازیگران پیشکس��وت نیز از حضور بازیگران جدیداس��تقبال 

می  کنند.
هایده حائری نیز ورود بازیگران جدید را به دلیل بروز و ظهور 
استعدادهای جوان یک فرصت می داند و معتقد است هر کسی 
به این رشته عالقه دارد، حق خودش می داند به دنبال عالقه اش 
برود و اگر اس��تعدادی در خود می بیند، آن را ش��کوفا کند.به 
اعتقاد این بازیگر، همیشه به بازیگران جوان و مستعد نیاز هست 

و قرار نیست همه نقش ها برای بازیگران مسن نوشته شود!
بازیگری به شرط توانایی

 بازیگری از آن مش��اغلی اس��ت که تقریبا هم��ه آدم ها به آن 
عالقه مندند و بسیاری هستند که خود را در این زمینه مستعد و 
توانا می دانند. طبیعی است برای عبور از دروازه بازیگری چیزی 

بیشتر از عالقه و حتی استعداد الزم است.
احمد معظمی تاکید می کند قرار نیس��ت هر کس��ی به شرط 
عالقه یا با اندک استعداد وارد دنیای تصویر شود. این کارگردان 
تصریح می کند: تقریبا همه بازیگران جوانی که با انتخاب من 
وارد دنیای تصویر شده اند، یا تجربه بازیگری در تئاتر داشتند یا 
دوره های آموزشی این رشته را گذرانده بودند. عشق به تصویر 

و شهرت برای بازیگری کافی نیست.
ای��ن کارگ��ردان همچنین تاکی��د می کن��د: تهیه کنندگان و 
کارگردان ها فقط می توانند زمینه را برای بروز استعدادها فراهم 

کنند و بقیه اش به خود بازیگران برمی گردد. 
هر کسی مسئول خودش است و موفقیت یا شکستش را خودش 
تعیین می کند. اگر بازیگری بعد از چند فیلم یا سریال فراموش 
شود یا برای همیشه درجا بزند یعنی به اندازه کافی برای رشد 

و پیشرفت تالش نکرده است.
این کارگردان م��وارد متعددی را در موفقی��ت بازیگران موثر 

دانسته که پشتکار و تالش یکی از آنهاست. 
معظم��ی توضیح می ده��د: بازیگ��ر باید 

اخالق حرفه ای داش��ته باشد، بعد 
از ی��ک نق��ش خ��وب و کمی 
 ش��هرت دچ��ار غرور نش��ود، 
به دنبال ماندگاری باشد و از 
آن مهم تر این ک��ه از خودش 

مراقبت کند.  بازیگر باید بتواند 
بعد از ش��هرت هم سالمت باقی 

 بمان��د.  تهیه کنن��دگان و 
کارگردان ه��ای خ��وب 
همیش��ه ب��ه دنب��ال 
بازیگران خوب، س��الم 
هس��تند  توانمن��د  و 
چون با حض��ور چنین 
ب��دون  ن��ی  بازیگرا
 تردید بهت��ر و موفق تر 

عمل خواهند کرد.
روزهای سخت ماندن

 بس��یاری از عالقه من��دان ب��ه بازیگ��ری، بع��د از ورود به آن 
با مشکالت این حرفه و چالش های متعدد آن روبه رو می شوند، 
اما بازیگرانی که طی یکی دو دهه اخیر پ��ا به دنیای بازیگری 
گذاشته اند هم تعدادشان و هم مسائل و مشکالت شان بیشتر 
اس��ت. به گفته معظمی نه تنها بازیگران بلک��ه کارگردان ها و 
س��ایر عوامل پش��ت دوربین هم با چالش های متعدد روبه رو 
هستند. وی توضیح می دهد: کاهش تولیدات تلویزیون به دلیل 
مشکالت مالی، به بیکاری و کم کاری همه عوامل جلو و پشت 
دوربین منجر شده و این مسئله فقط به بازیگران باز نمی گردد. 
من می توانم حداقل50 کارگردان هم سن و سال خودم را نام 

ببرم که بیکارند.
به اعتقاد حائری نیز ورود بازیگران به دنیای بازیگری نه اشتباه 
عالقه مندان به این حرفه  است، نه کارگردان ها و تهیه کنندگان 
بلکه مش��کل اینجاس��ت که میزان تولیدات محدود اس��ت و 

بسیاری از آنها در یک ژانر و گونه هستند.
تولید متنوع، برخورد نظا م مند

کم کاری بازیگ��ران و به خصوص حضور تع��داد زیادی بازیگر 
جوان در فضای بازیگری و حواش��ی این کم کاری ها، بی شک 
معلول اس��ت و احتم��اال راه حل هایی دارد. معظم��ی امیدوار 
اس��ت هر چه زودتر ش��رایط مالی تلویزیون بهبود پیدا کند تا 
شرایط حرفه ای همه هنرمندان رونق بگیرد؛ اما او گفت وگوی 
مستقیم مدیران و مس��ئوالن تلویزیون را به عنوان جدی ترین 
نهاد تولید آثار نمایشی با همه بازیگران و حتی تهیه کنندگان 
و کارگردان های��ی که ب��ا تلویزیون همکاری داش��ته اند مفید 

می داند و تاکید می کند: دیدار رودر رو، مذاکره و 
گفت وگوی مستقیم بین مدیران و هنرمندان 

می تواند تحمل این روزهای دش��وار را 
برای بسیاری از ما آسان کند ضمن 
این که از شایعه س��ازی، گمانه زنی 
و ایج��اد بدبین��ی نی��ز جلوگیری 

می کند.
هایده حائری در این باره پیش��نهاد دیگ��ری دارد. این بازیگر 
توضیح می دهد: الزم اس��ت آثار متع��دد از گونه های مختلف 
 تولید ش��ود و برای همه بازیگران در همه س��نین نقش وجود 
داشته باشد. قرار نیس��ت همه این تولیدات در تلویزیون باشد؛ 
اگر ی��ک اثر خوب حتی در ش��بکه نمایش خانگی ارایه ش��ود 
مخاطبان خ��ود را پیدا خواه��د کرد. این م��درس بازیگری با 
تاکید بر اهمیت تولید آث��اری از ژانرهای مختلف می گوید: در 
حال حاضر تولیدات ما به چند گونه خاص محدود شده است؛ 
الزم است آثاری از گونه های مختلف داشته باشیم تا بازیگران 
 هم حق انتخاب داشته باشند و هم بتوانند استعدادهای خود را 

در ژانرهای مختلف به نمایش بگذارند.
حائری مش��کالت فعلی بازیگران را ناش��ی از سیس��تم تولید 
آثار نمایشی می داند و معتقد اس��ت این سیستم درست عمل 
 نمی کند و نمی توان��د همه ظرفیت های موج��ود را مدیریت و 

از تمام آن بهره برداری کند.
و این جوانان

تعداد زیادی از متولدین دهه60 ، طی یکی دو دهه اخیر وارد 
دنیای بازیگری ش��ده اند ک��ه برخی از آنها حتی به ش��هرت و 
موفقیت رسیده اند، اما این سرنوشت حتمی همه این بازیگران 

نیست.
فریبا طالبی، نازنین پیرکاری، مونا احمدی، اش��کان اشتیاق، 
شیدا خلیق، پریناز ایزدیار، شاهرخ اس��تخری، سحر قریشی، 
 حدی��ث میرامین��ی، س��ولماز آقمقان��ی، س��وگل قالتی��ان،

 لیال بلوکات، سوگل طهماسبی، یاس��مینا باهر، ونوس کانلی، 
زهره اس��دی، ویدا جوان، هس��تی مهدوی فر، س��یدمصطفی 
قدیری، ه��دی زین العابدی��ن، مریم معصوم��ی، آزاده زارعی، 
محمدرضا رهبری، محسن افشانی و شهنام شهابی تعدادی از 
انبوه بازیگران متولد دهه60 هستند که طی یکی دو دهه اخیر 

وارد دنیای بازیگری شده اند.

 تخریب غار ۷0 میلیون ساله » نخجیر « در اس��تان مرکزی در راستای 
ایجاد تونل و راه خروجی برای گردشگران دوباره از سر گرفته شد.

فقط 19 سال از کش��ف غار نخجیر۷0 میلیون ساله در اراک گذشته بود 
که چندین انفجار درون آن موجب شد تا مس��ئوالن تونلی را برای ایجاد 
فضای خروجی در غار ایجاد کنند؛ با این انفجار قندیل های غار ریخت و 

سقف ترک خورد.
تیر ماه سال 86 اداره کل محیط زیست استان مرکزی از تخلف سازمان 
میراث فرهنگی خبر داد که بدون مجوز محیط زیست اقدام به ایجاد چنین 
تونلی کرده بود آن هم به بهانه ایجاد فضای گردش��گری و در امان ماندن 

گردشگران از خطرهای احتمالی و فرار آنها از یک خروجی دیگر در غار!
مسئوالن و بهره برداران غار اعالم کرده بودند که چون راه باریک است و 
برای بازدیدکننده ها راه برگشتی در غار نیست، این تونل باید ایجاد شود 
تا به راحتی مردم از آن عبور کنند غافل از آنکه ورود هوا به این غار موجب 
خشک شدن آن خواهد شد. با این وجود ادامه فعالیت احداث تونل توسط 
سازمان محیط زیست در سال 8۷ متوقف شد آن هم زمانی که400 متر 
از تونل حفر شده بود. اما اکنون دوباره شرکت خصوصی بهره بردار دست 
به ادامه فعالی��ت خود زده و دوباره قصد دارد تا حف��ر این تونل به مرحله 

پایانی برساند.
حدود ده دروز پیش یک تیم از غارنوردان فرانس��وی به همراه غارنوردان 
 ایرانی و هیئ��ت کوهنوردی اس��تان مرکزی ب��ه بازدید از غ��ار نخجیر 

رفته بودند که متوجه عملیات ساخت معبر و سیمان کاری، مخفی کردن 
سیم و کابل های مس��یر جدید ش��دند. در این باره، جواد نظام دوست، 
رییس س��ابق انجمن غار و غارشناس��ی ایرانیان گفت: بیشتر غارها روی 
گسل هستند غار نخجیر هم روی دو گس��ل فعال قرار دارد که هر لحظه 
امکان ریزش دارد، مسئوالن بخش خصوصی بهره بردار از غار و اداره کل 
میراث فرهنگی استان مرکزی اصرار داشتند که چون این غار روی گسل 
قرار دارد، اگر افراد زیادی در داخل غار باش��ند زیر آوار می مانند بنابراین 
بهتر اس��ت که یک راه خروجی ب��رای آن ایجاد کنند تا در اس��رع وقت 

بازدیدکنندگان در مواقع بحرانی از غار خارج شوند.
وی ادامه داد: در صورتی که این تفکر خنده دار است چرا که در غار هنگام 
زلزله یا بحران زمانی برای ف��رار و بیرون رفتن باقی نمی ماند با این وجود 
چند سال قبل مجوز تخریب گرفته ش��د و این تونل با انفجارهای متعدد 
ایجاد ش��د. وی ادامه داد: درصورتی که چنین اقدامی غیر کارشناس��انه 
اس��ت. چون تردد هوا در داخل غار باعث خش��ک ش��دن آن می شود و 
انفجارها نیز بر شدت خطر ریزش سقف غار اثر گذاشته است و این غار را 
برای ریزش آماده تر کرده است. ما اکنون از سازمان های مرتبط مسئول 
و کارگروه غارشناسی کشور می خواهیم تا این موضوع را پیگیری کرده 
و دوباره مانع فعالیت و ادامه تخریب و حفر تونل در غار شوند چرا که این 
غار را نه تنها آسیب پذیرتر خواهند کرد بلکه موجب از بین رفتن حیات 

آن نیز خواهند شد.

 نمایش��گاه کتاب و همه حاش��یه هایش ت��ا پایان این دوره خبرس��از 
خواهد بود؛ چرا که این نمایش��گاه سال هاس��ت به عنوان یک رویداد 
مهم ملی و البته نه چندان بین المللی مطرح بوده است باید دید امسال 
 هم نمایش��گاه کتاب تنها به جنبه های ملی اش شناخته خواهد شد یا 
با رویکردی بین المللی نویسندگان و ناش��ران مطرح جهانی را باایران 
آشنا کرده است؟! چیزی که تا به امروز با گذشت چند روز از برگزاری 

این فستیوال فرهنگی چندان خبری از آن نبوده است.
سرانجام بعد از کش و قوس زیاد برسر مکان، بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران در محل جدید خود یعنی شهر آفتاب نزدیکی 
حرم امام خمینی )ره( و در ابتدای ورودی شهر تهران شروع به کار کرد؛ 

اتفاقی که موافقان و مخالفان زیادی نیز تاکنون داشته است.
البته چند روز اول نمایشگاه کتاب امسال هم بیشتر خبرها در تعریف 
یا نقد سازه نمایش��گاهی جدید و تغییر محل نمایشگاه کتاب گذشت 
نمایشگاهی که بعد از مرکز نمایش��گاه های بین المللی تهران و مصال 
حاال سومین تغییر مکان خود را تجربه می کند امسال به همین دلیل 
بیش��تر مباحث رفاهی و رفت وآم��د عالقه مندان به فس��تیوال کتاب 
 تهران در رس��انه ها انعکاس پیدا ک��رد، اما فارق از این مس��ئله، توجه 

به ایمنی فضای نمایشگاه نیز اهمیت دارد.
نکته دیگر درخصوص نمایشگاه کتاب شاید زمان کوتاه برای برگزاری 
نمایش��گاه کتاب اس��ت که جالب به نظر نمی رس��د و چ��ه خوب بود 

نمایشگاه کتاب به صورت دائمی در شهرک نوین آفتاب برگزار می شد 
تا یک باره با حجم باالی رفت و آمد و ترافیک شهری و بین شهری همراه 
نباشیم و نمایش��گاه کتاب هم مانند س��ایر اقالم که تقریبا نمایشگاه و 
مکانی ثابت دارند می بود چه آن که عالقه مندان به کتاب از ش��هرها 
 و روس��تاهای دور و نزدیک مجبورند برای این که از ای��ن زمان کوتاه 
داده شده عقب نمانند و خود را به هر زحمتی که شده به نمایشگاه تهران 
برسانند و در فرصتی کم و محدود تمام غرفه ها را سر بزنند که مسلما 

جز خستگی و نگرانی از تاخیر در بازگشت نتیجه چندانی ندارد.
از س��وی دیگر به غیر از گران��ی و قیمت های باالی کتاب ها مس��ئله 
کیفیت و محتوای آثار نمایشگاه مطرح است که نیاز به نظارت و دقت 
 بیش��تری دارد؛ هرچند در ابتدای برگزاری نمایش��گاه گفته شده بود 
 در این زمینه فیلترهای نظارتی گذاش��ته شده تا از ورود هر نوع آثاری 
 در نمایشگاه جلوگیری شود و برخی کتاب هایی که به لحاظ محتوایی 
با معیارهای نمایش��گاه همخوانی نداش��ته اند هم در این مدت از بین 

کتاب های قابل عرضه در نمایشگاه جمع آوری شده اند.
طبیعتا نمایش��گاه کتاب باید چی��زی فراتر از می��دان انقالب تهران و 
کتابفروشی های اطراف آن باشد حال که نمایشگاه کتاب با تغییر مکان 
و سازه معماری جدیدش پوس��ت انداخته می طلبد تا با خالقیت ها و 
نوآوری های فرهنگی و فکری خود را به عنوان فس��تیوال مهم ملی و 
بین المللی نشان دهد و در این عرصه هم با تغییر رویکرد فعالیت کند.

از فستیوال ملی تا بین المللی؛

وقتی نمایشگاه کتاب پوست انداخت

تلـخ و شیـرین ورود تازه کارهـا به تلویزیون
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خبرخبر

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: تفاهم نامه تونل گالب 2 غيرقانونى است 
و همه بايد تالش كنند زاينده رود بدون هيچ كم و كاستى و آسيبى حفظ شود.  
قاسم سليمانى در كارگروه تنظيم بازار استان با اشاره به ثبت جهانى ذخيره گاه 
زيست كره تنگ صياد-سبز كوه در يونسكو اظهار داشت: حفظ محيط زيست 
و توسعه صنعت هر دو الزم هستند و نبايد به بهانه يكى ديگرى را متوقف كرد 
چرا كه اين  يك اصل دو جانبه است. وى با بيان اينكه حجم آب انتقالى از تونل 
بهشت آباد حتما بايد با انجام كار كارشناسى تعديل شود افزود: سد خرسان 3 
به دليل ايرادات بى مورد سازمان محيط زيست و برخى مسايل اجتماعى در 

منطقه پروژه از دستور كار وزارت نيرو خارج شده كه اين يك كار غلط است.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به تونل گالب 2 بيان كرد: تفاهم نامه 
ــليمانى در ادامه به بازارچه دائمى صنايع  اين تونل واقعا غيرقانونى است. س
دستى شهركرد و مشكالت پيرامون آن اشاره و تصريح كرد: اين بازارچه تقريبا 
از يك ماه پيش تاكنون تعطيل شده در همين راستا سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان هر چه سريع تر نسبت به رفع مشكالت آن 
ــخص و قابل عرضه اى دارند  و استقرار گروه هاى كم درآمد كه توليدات مش

اقدام كند.
ــرد: بدترين بيمارى كه  ــان ك وى با انتقاد از نامه نگارى هاى ادارى خاطرنش
دستگاه هاى ادارى به آن دچار شده اند نامه نگارى است و اگر هر كارى بخواهد 
ــك به جايى  براى انجام مدت ها در روند اين نامه نگارى ها قرار گيرد بدون ش
نخواهيم رسيد. استاندار چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه مشكل سرقفلى 
ــهركرد بايد زودتر توسط مسئوالن مرتبط  غرفه داران ميدان ميوه و تره بار ش
حل و زياد درگير مسايل حقوقى نشود تصريح كرد: آسفالت جاده ميدان ميوه 
ــهركرد با توجه به پرداخت مبلغ 5 ميليارد ريال توسط اداره كل و تره بار ش
ــازمان راه و شهرسازى  ــط س ــتان بايد تا اول خرداد ماه توس  حمل و نقل اس

تكميل شود.
ــليمانى طراحى هاى اقتصاد مقاومتى را تاكنون خوب ارزيابى و بيان كرد:  س
دستگاه ها بايد سعى كنند تعهداتى را كه در زمينه اقتصاد مقاومتى مى دهند، 
معقول و منطقى باشد چرا كه در پايان سال توسط دستگاه خود در سطح ملى 

مورد ارزيابى قرار مى گيرند.

ــال گذشته مردم  ــكو گفت: در 50 س ــفير ايران در يونس نماينده و س
نسبت به مسئله محيط زيست و اهميت حفظ آن آگاه نبودند، اما در 
مقطع كنونى با آموزش هايى كه صورت گرفته انگيزه و تالش مردم در 
خصوص حفظ محيط زيست بسيار چشمگير است. على احمد جاللى، 
در دانشگاه شهركرد با تأكيد بر نقش مهم دانشگاه ها در زمينه آموزش 
افزود: اگر حركتى بخواهد در جامعه اى ريشه بدواند و اصولى روى آن 
كار شود بايد در دانشگاه ها مطرح و روى آن كار شود. نماينده و سفير 
ايران در يونسكو با اشاره به اينكه زمانى مالك پيشرفت، مصرف بوده 
است، بيان كرد: بشر زمانى كه متوجه شد اين نوع پيشرفت و توسعه 
حاصلى جز نابودى زمين و زيست بوم آن ندارد مفهوم توسعه پايدار را 
ــودن آن به صورت جدى تالش كرد.جاللى  مطرح و براى عملياتى نم
خاطرنشان كرد: در توسعه پايدار هدف اين است كه چگونه توسعه را 
با طبيعت آشتى دهند كه هر دو هدف به نحو كامل برآورده شوند.وى 
ــود دارد، تصريح كرد: اين  با بيان اينكه 651 ذخيره گاه در جهان وج
ذخيره گاه ها يك شبكه در جهان ايجاد كرده اند كه در هر كدام از آنها 
تجربه و شاخص علمى خاصى وجود دارد و اگر اتصال اين شبكه ها از 
طريق علم باشد، بدون شك بشر به اهداف خود در زمينه توسعه پايدار 
دست پيدا مى كند، صنعت و محيط زيست در جهت مخالف يكديگر 
حركت مى كنند.رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال و 
بختيارى در ادامه اين جلسه بيان كرد: توسعه صنعت و حفظ محيط 
ــفانه هر دو عليه يكديگر در حال حركت  ــت، اما متأس زيست الزم اس
هستند.اسماعيل عامرى افزود: هر دو اين مسايل مهم و ضرورى هستند 
اما نحوه حركت آن ها بسيار مهم است و بايد به گونه اى باشد كه فردا از 
عملكرد خود متضرر نشويم.وى اتحاد مردم، مسئوالن و دستگاه هاى 
اجرايى را براى حفظ محيط زيست خواستار شد و تصريح كرد: حفاظت 
محيط زيست بايد به گونه اى باشد كه مردمى كه در حاشيه جنگل ها 
ــت يابند  ــد از اين طريق به افزايش درآمد دس زندگى مى كنند بتوانن
ــتان از طريق كاشت گياهان دارويى و  همان طور كه اين مسئله در اس

گونه هاى جنگلى در حال انجام است.

استاندار چهارمحال و بختيارى:

تفاهم نامه تونل گالب 2 
غيرقانونى است

نماينده ايران دريونسكو :

صنعت و محيط زيست در جهت 
مخالف يكديگر حركت مى كنند

ــال و بختيارى و امام  نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــيارى از اعتبارات  جمعه شهركرد با بيان اينكه بس
فرهنگى در كشور ما در سمت و سوى درست هزينه 
نمى شود،از افزايش اجراى كنسرت ها و بى توجهى 

به برنامه هاى معنوى انتقاد كرد.
حجت االسالم محمدعلى نكونام در مراسم تجليل از 
خادمان اعتكاف سال 95 شهرستان شهركرد افزود:

ــات را خرج  ــئوالن به جاى آنكه پول ها و امكان مس
ــايل جاذبه دار دنيوى كنند، در آبادانى مساجد  مس

بكوشند.
وى گفت:پول ها و امكانات نظام در جهت ترويج انواع 
و اقسام تجمالت، خوش  گذرانى ها، راحت طلبى ها 
ــرت هاى موسيقى هزينه و  و انواع لهو و لعب و كنس
صرف مى شود و به راحتى به كنسرت هاى موسيقى 
ــند، مجوز داده  ــاد باش به بهانه اينكه مردم بايد ش
مى شود و راه را براى رواج گناه و معصيت در جامعه 
باز مى كنند، اما زمانى كه نوبت به فرهنگ و ضرورت 
ــود از اين  رواج گرايش هاى دينى در جامعه مى ش
ــات صرف اين  ــول و امكان ــوند و پ امور غافل مى ش

مسايل نمى شود.

ــان برگزارى  ــه «مخالف ــانى ك ــا انتقاد از كس وى ب
ــرت هاى گناه آلود را افراطى و تندرو خطاب كنس

ــه برخى ها يا از روى   مى كنند»، تصريح كرد: اينك
غرض و يا از روى غفلت بگويند كه يك عده آمده ا ند 
كه مردم را فقط گريان نگه دارند و به مردم بگويند 
كه فقط گريه كنيد و اسالم با موسيقى مخالف است، 

اين به هيچ وجه صحيح نيست .
ــت،  ــيقى مخالف نيس ــالم با موس به گفته وى،اس
ــيقى لهب و  ــالم با موس ــيقى؟ آيا اس اما كدام موس
طرب انگيز كه انسان را به گناه و معصيت مى كشاند 

موافق است؟
ــوال كه آيا روى  امام جمعه شهركرد باطرح اين س
كنسرت هايى كه اين روزها در كشور و استان برگزار 
ــت؟ افزود:  ــالمى گذاش ــود مى توان نام اس مى ش
ــالم  ــروع و مورد تاييد اس ــرت ها مش اگر اين كنس
ــت بايد همه افراد جامعه از جمله مراجع تقليد،  اس
ــد و در اين مجالس  ــته برون روحانى و عالمان وارس
ــته اى  ــع تقليد و عالم وارس ــينند، اما آيا مرج بنش
ــود به راحتى حضور در اين مجالس را  حاضر مى ش
براى جامعه تجويز و خود در اين مجالس حضور پيدا 

ــرت هاى  ــد كرد:ترويج اين كنس كند؟نكونام تاكي
ــك دامن زدن به اميال بيگانگان  موسيقى بدون ش

است.
ــانى كه در داخل با دشمنان  وى تاكيد كرد: آن كس
همراه شده اند و بر سر مسير كمال انسان ها سد ايجاد 
مى كنند، اگر از روى غفلت گرفتار اين چنين خطايى 
ــت، اما اگر از روى آگاهى  شدند كه يك مسئله اس
باشد قطعا خيانت است و خيانتى از اين باالتر وجود 

ندارد.
ــال و بختيارى  ــه در چهارمح ــى فقي ــده ول نماين
ــمنان  ــى كه دش ــن فضاي ــرد: در چني ــح ك تصري
ــا و دين ــالش مى كنند بين م ــى و خارجى ت داخل

ــايل دينى و  ــد، روى آوردن به مس  جدايى بيندازن
ــايلى  ــيدن به مس معنوى و تالش براى رونق بخش
ــاجد  ــيدن به مس ــون اعتكاف و حيات بخش همچ
ــردان،  ــان و م ــور زن ــراى حض ــازى ب و زمينه س
نوجوانان و جوانان در مساجد از ضرورت هاى امروز 
جامعه و از مصاديق بزرگ جهاد در راه خداى متعال 

است.
نكونام يكى از مصاديق بارز غفلت از مسايل فرهنگى 
ــم معنوى اعتكاف  ــزارى مظلومانه مراس را نيز برگ
دانست و گفت: اعتكاف از ضرورت هاى امروز جامعه 
و مؤثرترين امور در تقويت فكر، فرهنگ و معنويت 
جامعه است، اما چقدر پول براى آن خرج مى شود؟ 
ــتند از امكانات دولتى  ــئوالن حاضر هس چقدر مس

براى برگزارى آن هزينه كنند؟
ــا كه ضرورت  ــا و امكانات در اينج وى گفت:پول ه
ــراى  ــه ب ــردم ك ــه اى از روى دوش م دارد و هزين
ــى دارد، هزينه  ــكاف مى پردازند برم حضور در اعت
نمى شود، اما در جاهاى ديگر و غيرضرورى به هدر 

مى رود.
ــى اين چنين  ــان كرد: اعتكاف ؛عمل وى خاطرنش
ــا و جان ها كه  ــالب آفرين در دل ه پرظرفيت و انق
ــان ها ايجاد مى كند،  تحول اساسى در زندگى انس
ــود و به آن توجه الزم  چرا بايد دست كم گرفته ش

صورت نگيرد.
ــان و متوليان برگزار  ــم از خادم در پايان اين مراس
ــال 1395 در شهرستان شهركرد  كنند اعتكاف س

تجليل و قدردانى شد.
در آيين اعتكاف رجبيه امسال در حدود 14هزار نفر 
ــجد در چهارمحال و بختيارى معتكف  در 168مس

شدند.

بيش از 26/5 هزار تن انواع كود شيميايي 
در استان توزيع شد

نرخ هتل ها در چهارمحال و بختيارى
 افزايش يافت

كشت گياهان ديم در 6 هزار هكتار 
از اراضى كوهرنگ

ــال و  ــاورزي چهارمح ــازمان جهادكش ــس س ريي
ــزار و 568 كيلوگرم انواع  ــاري از توزيع 26 ه بختي
ــتان  ــن اس ــاورزان اي ــن كش ــيميايي بي ــود ش ك
ــط فروردين ماه امسال  ــال 94 تا اواس از ابتداي س

خبر داد.
ــازار چهارمحال  ــتاد تنظيم ب ذبيح اهللا غريب، در س
ــه هزار و  ــت: هم اينك نيز س و بختياري اظهار داش
611 كيلو گرم انواع كود شيميايي در انبارهاي اين 
ــكلي در تامين نهادهاي  سازمان موجود است و مش

كشاورزي وجود ندارد. 
به گفته وي، از اين ميزان كود شيميايي توزيع شده 
20 هزار و 741 كيلوگرم كود ازته، چهار هزار و 145 
كيلوگرم كود فسفاته و يكهزار و 684 كيلوگرم كود 

پتاسه است. 
غريب افزود: در راستاي تنظيم بازار هم اينك 60تن 
جو، 110 تن سويا، 142 تن مرغ منجمد، 783 تن 
شكرخام، سه هزار و 300 تن برنج و پنج هزار و 700 

تن روغن در انبار هاي استان موجود است.
مدير تعاون روستايي چهارمحال و بختياري نيز در 

اين جلسه گفت: در ايام نوروز امسال و در دو مرحله، 
يكهزار و 45 تن سيب و پرتقال با قيمت يارانه اي در 

81 غرفه در استان توزيع شد.
عباس سياح اظهار داشت: از ميزان ميوه عرضه شده 
ــتان 704 تن آن پرتقال و 341  در ايام نوروز در اس

تن سيب بود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز در 
ادامه جلسه از اجراي طرح مقابله با تداخل صنفي از 

اول خردادماه در استان خبر داد.
ــيد نعيم امامي افزود: تداخل صنفي يك واقعيت  س
ــتان و به خصوص در شهرهاي  ــت كه در اين اس اس
ــگيري از اين فعاليت  ــت و پيش كوچك مشهود اس
ــايي واحدهاي بدون پروانه انجام  در راستاي شناس

مي شود.
ــال و بختياري  ــتاد تنظيم بازار چهارمح اعضاي س
ــگري  ــق ورودي مناطق گردش ــزان ح ــراي مي ب
ــتي  ــتان و راه اندازي بازارچه دائمي صنايع دس اس
ــادل نظر و ــهركرد تب ــت خانوار در ش زنان سرپرس

 تصميم گيري كردند.

ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــاون مي مع
ــگرى چهارمحال و بختيارى از افزايش  گردش
نرخ 12 درصدى هتل ها در استان چهارمحال 

و بختيارى خبر داد.
ــرخ هتل ها تا  ــت: ن حيدر صادقى، اظهارداش
سقف 12 درصد افزايش يافته كه اين افزايش 
ــدى انجام  ــتانداردها و رتبه بن ــر اس ــرخ براب ن

مى شود.
ــت احداث  ــدور مجوز جه ــاره به ص وى با اش
ــتان افزود:  ــرمايه گذاران در اس هتل براى س
ــى از محل مورد  ــراث فرهنگ ــان مي كارشناس
ــورت عدم وجود  ــد مى كنند و در ص نظر بازدي
ــرمايه گذار صادر  ــراى س ــوز ب ــكالت مج مش

مى شود.
ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــاون مي مع
ــارى با بيان  ــال و بختي ــگرى چهارمح گردش
اينكه 900 تخت در واحدهاى اقامتى در استان 
وجود دارد، بيان كرد: در صورت رفع مشكالت 

ــيه  ــل در صادق آباد از توابع حاش ــى 2 هت مال
زاينده رود و ملك آباد در شهرستان كوهرنگ 
ــود كه هر كدام داراى 50 تخت  احداث مى ش

هستند.
ــردارى مجموعه  ــه بهره ب ــاره ب حيدرى با اش
گردشگرى آفتاب واقع در چغاخور خاطرنشان 
ــگرى آفتاب داراى  ــن مجموعه گردش كرد: اي
ــال حاضر هزار  ــد كه در ح 700 تخت مى باش
ــل، هتل  ــه 27 هت ــت در مجموع و 600 تخ
ــنتى در  ــان، مهمان پذير و اقامتگاه س آپارتم

سطح استان وجود دارد.
ــتى و  ــى، صنايع دس ــراث فرهنگ ــاون مي مع
گردشگرى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 
ــتان بافت قديمى دارند،  ــتر هتل هاى اس بيش
ــازى و مرمت هتل هاى  گفت: در راستاى بهس
ــن و بانك ها با  ــى تأمي ــتان بايد منابع مال اس
سرمايه گذاران جهت اعطاى تسهيالت كم بهره 

همكارى كنند.

مدير اداره جهاد كشاورزى شهرستان كوهرنگ 
ــتان  ــار از اراضى شهرس ــزار هكت ــت: 6 ه گف
ــم اختصاص  ــت گياهان دي ــگ به كش كوهرن

يافته است.
عباس خسروى، با اشاره به شرايط آب و هوايى 
ــتاى كشت  ــتان در راس ــب اين شهرس مناس
گياهان دارويى، ادامه داد: شهرستان كوهرنگ 
ــب از  ــوب و ارتفاع مناس ــه بارش خ با توجه ب
ــت گياهان  ــيار خوبى براى كش ــرايط بس ش
دارويى برخوردار است و 6 هزار هكتار از اراضى 
ــت گياهان ديم  ــتان كوهرنگ به كش شهرس

اختصاص يافته است. 
ــان كرد: در راستاى صرفه جويى  وى خاطرنش
ــتيم در  ــع آب در تالش هس ــرف مناب در مص
شهرستان كوهرنگ گياهان زراعى به صورت 

ديم كشت شوند.
مدير اداره جهاد كشاورزى شهرستان كوهرنگ 
ــاره به برنامه اين نهاد در راستاى توسعه  با اش

باغات و مزارع ديم در شهرستان كوهرنگ بيان 
داشت: توسعه مزارع ديم در اراضى كشاورزى 

شهرستان كوهرنگ الزم و ضرورى است.
ــرايط جغرافيايى و  ــاره به ش ــروى با اش خس
ــتان كوهرنگ افزود:  كوهستانى بودن شهرس
اين شهرستان شرايط الزم براى كشت گياهان 
ــت و بايد از اين شرايط به  ديم را برخوردار اس
ــود چراكه صرفه جويى در  ــتفاده ش خوبى اس
مصرف آب در بخش كشاورزى مهم و ضرورى

است.
مدير اداره جهاد كشاورزى شهرستان كوهرنگ 
با اشاره به نقش شركت هاى تعاونى كشاورزى 
ــاورزى اظهار  ــعه بخش كش ــتاى توس در راس
ــاورزى نقش  ــركت هاى تعاونى كش داشت: ش
ــاورزى دارند و  ــش كش ــق بخ ــى در رون مهم
ــركت هاى  ــكيل ش متقاضيان مى توانند با تش
تعاونى اراضى الزم براى فعاليت در اين بخش 

را دريافت كنند.

ــتي و درماني چهارمحال وبختياري گفت: تقاضاي  ــگاه علوم پزشكي، خدمات بهداش رييس دانش
ــي اين افراد ــل ناآگاهي و بي اطالع ــزارين به دلي ــراي عمل جراحي س ــادران باردار ب بي مورد م

است.
ــع مادران باردار،   ــازي زايمان طبيعي در جم ــم زاده در همايش ترويج و فرهنگ س  مرتضي هاش
ــور اظهار نگراني ــاي غيرضروري در كش ــزارين ه ــران و خانواده هاي آنان از آمار باالي س همس

 كرد.
وي با اشاره به برخي عوارض سزارين براي مادر و نوزاد، افزود: مادران بايد نسبت به مزاياي زايمان 
ــزارين آگاهي يابند تا خود تمايل به انجام زايمان  ــبت به عمل جراحي س طبيعي و برتري آن نس

ايمن پيدا كنند.
ــت: هم اكنون  ــج زايمان طبيعي، گف ــگاه در امر تروي ــاره به موفقيت اين دانش ــم زاده با اش هاش
ــده ــته ش ــتان كاس ــطح مراكز درماني اس ــزارين در س به طور ميانگين 5درصد از آمار زايمان س

است.
رييس دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال وبختياري با اظهار تاسف از 
تمايل و اصرار مادران باردار براي انتخاب روش جراحي سزارين براي وضع حملشان افزود: اين امر 

ناشي از عدم آگاهي مادران نسبت عوارض سزارين است.
ــزارين 15 تا 20  ــورهاي دنيا حداكثر آمار س ــم زاده ادامه داد: اين در حالي است كه در كش هاش
ــك متخصص تشخيص ــت و درصورتي مادر تحت عمل جراحي قرار مي گيرد كه پزش درصد اس

دهد.
وي با اشاره به خدمات دولت در قالب بسته حمايتي ترويج زايمان طبيعي و كاهش آمار سزارين در 

ــازي بخش هاي ليبر از اولويت هاي برنامه ارتقاى هتلينگ  برنامه تحول نظام سالمت، افزود: بهس
بيمارستان هاست.

ــال وبختياري،  ــتي و درماني چهارمح ــات بهداش ــكي، خدم ــگاه علوم پزش به گفته رييس دانش
ــن و هاجر(س)  ــتان هاي ولي عصر(عج) بروج ــازي بخش هاي ليبر بيمارس در حال حاضر بهس
ــا نيز در حال ــتان ه ــاير بيمارس ــيده و مورد بهره برداري قرار گرفته و س ــهركرد به اتمام رس ش

انجام است.
ــال و بختياري نيز  ــكي، چهارمح ــگاه علوم پزش ــاني دانش مدير مركز روابط عمومي و اطالع رس
ــازي زايمان طبيعي»  را افزايش آگاهي براي زايمان طبيعي و  اهداف همايش«ترويج و فرهنگ س
ــتن زايمان طبيعي و ايمن با تاكيد بر ارتقاى سالمت مادر و  توانمند سازي مادران باردار براي داش
ــركت كنندگان با عوارض سزارين عنوان نوزاد و بررسي فرزندآوري از ديدگاه اسالم و آشنايي ش

 كرد.
ــان و آموزش  ــت، درم ــه حوزه بهداش ــاغل در س عباس بحريني افزود:تجليل از ماماهاي برتر ش
ــط  ــي توس ــتان و ارايه مباحث آموزش ــان طبيعي در اس ــه ترويج زايم ــي از فعاالن برنام و جمع
ــداف اين همايش ــز درماني از اه ــاغل در مراك ــان و زايمان و ماماهاي ش ــكان متخصص زن پزش

بود.
ــي در ــان طبيع ــج زايم ــتاوردهاي تروي ــگاه دس ــش نمايش ــن هماي اي ــيه  در حاش

ــان به ترتيب  ــي» برگزار و در پاي ــعار «زنان و نوزادان، قلب ماماي ــتان با ش ــتان هاي اس  بيمارس
ــهركرد به عنوان مراكز  ــيد الشهداى فارسان و هاجر(س) ش بيمارستان هاي شهداى لردگان، س

نمونه معرفي شدند.

اخبار كوتاه

انتقاد امام جمعه شهركرد از برگزارى كنسرت هاى موسيقى 

تقاضاي بي مورد مادران باردار براي عمل سزارين 
به دليل ناآگاهي آنهاست
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جمعه همین هفته اس��پیس ایکس موفق شد برای بار 
دوم موشک فالکون ۹ را روی س��طحی شناور در دریا 
فرود آورد و برای بار دیگر، طرفداران سفرهای فضایی 

را هیجان زده کند.
اگر در رابطه با این شرکت مطلبی را مطالعه نکرده اید 
باید بدانید که این شرکت به مدیرعاملی ایالن ماسک 
موش��ک های چندبار مصرفی را طراحی و تولید کرده 
که وقتی از زمین به سوی فضا پرتاب می شوند، پس از 
انجام ماموریت خود که رساندن ماهواره به خارج از جو 
است، دوباره موتورهای موشک روشن شده و روی یک 

شناور در دریا به زمین می نشیند.
به دلیل هیاهویی که پیرامون شخصیت ایالن ماسک 
ش��کل گرفته و تالش های این ش��رکت که معموال در 
این اواخر با موفقیت به س��رانجام رس��یده، کمتر نام 
ش��رکت »Blue Origin« به گوش مان رسیده است. 
شرکت Blue Origin ش��رکتی است که از سوی جف 
 بزوس تاس��یس ش��ده؛ همان ش��خصی که مدیریت 
بزرگ ترین فروشگاه خرده فروشی جهان، به نام آمازون 

را بر عهده دارد.
همانند ایالن ماس��ک، بزوس هم ت��الش می کند تا با 
شرکت خود بتواند فناوریی های برتر فضایی را به ارمغان 
آورد، اما نحوه کار این دو ش��رکت خصوصی آمریکایی 
با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارد. اسپیس ایکس در 
مقطع کنونی، به دنبال ارسال انس��ان به فضا نیست و 
بیشتر تالش می کند تا موش��ک هایی چندبار مصرف 
تولید کرده و از آنها برای حمل ماهواره های دیگر و قرار 

دادنشان در مدار بهره گیرد.
با این حال، بلو اورجین می کوش��د تا از همان ابتدای 
کار، سفرهای فضایی را برای ثروتمندان و سپس برای 

قشرهای بعدی جامعه ممکن سازد. بلو ارجین در نوامبر 
سال گذشته موفق شد برای اولین بار یک موشک را به 
فضا ارسال کرده و س��پس آن را به سالمت روی سطح 
زمین فرود آورد. شرکت تحت مدیریت جف بزوس در 
واقع پیش از اینکه ایالن ماس��ک موفق ب��ه انجام این 
کار ش��ود، آزمایش موش��ک های چندبار مصرف را به 
س��رانجام رس��اند؛ هر چند که نوع دو موشک به هیچ 
عنوان با هم قابل مقایسه نیس��ت. برای مثال ارتفاعی 
را که موشک های اسپیس ایکس می توانند طی کنند 
بسیار بیشتر از موشک های شرکت بلو ارجین است. در 
حالی که بلو اورجین از سال ۲۰۰۰ شروع به کار کرده، 
جف بزوس اخیرا خبرنگاران را به داخل ش��رکت خود 
راه داده و حاصل تالش هایش را برای اصحاب رسانه به 

نمایش می گذارد.
در اتفاق اخیر برای اولین بار توسط »واشنگتن پست« 
)رسانه ای که از س��وی خود جف بزوس انتخاب شده 
است(، به شکل آزادانه تری در مورد برنامه هایش برای 
سفرهای فضایی و دیدگاه خود از دستاوردهای آینده 

این حوزه می گوید.
نکته ای که باید به این موضوع اضافه ش��ود این اس��ت 
که به طور کلی هزینه ساخت موشک هایی که به فضا 
می روند زیاد اس��ت. از این رو ش��رکت های نام برده به 
منظور کاهش هزینه های ارسال انس��ان و محموله به 
فضا، به فکر طراحی و س��اخت موش��ک های چندبار 

مصرف افتاده اند.
جف ب��زوس می گوید: از همان زمان��ی که یک کودک 
بوده ام، دلم می خواسته یک ش��رکت فضایی تاسیس 
کنم. هیچ گاه انتظار نداش��تم بتوانم به منابعی دست 
پیدا کنم که چنین کاری را به سرانجام برسانم. سپس 

صاحب برگ برنده ای ب��ه نام آمازون دات کام ش��دم؛ 
 زمانی که آمازون به موفقیت رسید، پیش خودم گفتم 
»االن فرصتش را دارم ت��ا رویای کودکی ام را ش��کل 
دهم« و ای��ن دقیقا هم��ان کاری بود که انج��ام دادم. 
اگر پیگیر اخبار مرتب��ط با بلو اورجین باش��ید، قطعا 
مطلع هس��تید که در حال حاضر، این ش��رکت صرفا 
در پی ارسال چند دقیقه ای انسان به مدار زمین برای 
تجربه ای بس��یار کوتاه، در حد چهار دقیقه است. گویا 
این مسئله، تنها آغازی است برای شروع به کار شرکت 
مورد بحث. بزوس در ادام��ه صحبت هایش، از رویای 
خود برای آینده ای عجیب خبر می دهد و می گوید: در 
آینده، میلیون ها نفر در فضا کار و زندگی خواهند کرد 
و چنین سفرهایی، دیگر از حالت توریستی و تفریحی 

خارج خواهند شد.
ایده ای که مطرح ش��ده، با ش��رایط کنونی غیر ممکن 
به نظر می رس��د، اما با توجه به شخصیت جف بزوس، 
می توان بیان کرد که او انسانی است که چندان عالقه ای 
به رویاپردازی ه��ای کوچک ندارد. تحقق بخش��یدن 
به دیدگاه بزوس از آینده، مس��تلزم داش��تن بهترین 
نیروهای متخصص اس��ت و در این میان ش��رکت یاد 
ش��ده به ش��کل کامال عمومی بیان می کند که در پی 
جذب بهترین ه��ا در ای��ن راستاس��ت. وی می گوید: 
اس��تانداردهای ما ب��رای اس��تخدام افراد، به ش��کل 
بی شرمانه ای باالس��ت. ما اصرار داریم که تیم را تا حد 

ممکن کوچک نگه داریم.
چنین گفته ای، به معنای آن اس��ت که اگر کسی قرار 
باشد اینجا کار کند، باید در رشته کاری خودش بهترین 
و با استعدادترین شخص باشد. ما اینجا در حال ساخت 
سخت افزارهای حقیقی هستیم – نه نمایش ارایه ها با 
پاورپوینت. کاری که ما می کنیم، باید هیجان زده تان 
کند تا بتوانید اینجا بمانید. باید یک س��ازنده حقیقی 

باشید.
تغییر جهت جف بزوس و بلو اورجین از س��ال گذشته 
تاکنون در نوع خود بسیار جالب است. شرکت یاد شده 
بیش از ۱۵ س��ال در حال انجام آزمایشات و تحقیقات 
مختلف بوده، اما به هیچ عنوان این مسایل را رسانه ای 
نکرده است. با جدی تر شدن تالش های ایالن ماسک و 
اسپیس اکس و افزوده شدن بر شهرت آنها، بزوس نیز 
تصمیم گرفت تا پیشرفت هایش در امر سفرهای فضایی 

را به نمایش بکشد.
بای��د در ادام��ه دی��د رقابت این دو ش��رکت ب��ه کجا 
خواهد کش��ید، هر چند ک��ه در نقطه زمان��ی کنونی، 
این دو شرکت در یک زمینه مش��خص با هم به رقابت 

نپرداخته اند.

دیگر مودم خود را خاموش و روشن نکنید؛

پریزها هم هوشمند می شوند
همه ایده های ناب برای اپل نیست؛

قلم خود را به دستگاه خود موقتا بچسبانید!
محصول پوشیدنی جدید سامسونگ در راه است؛

سالمتی در رنگ های جدید و نمایشگر با کیفیت
اگر از مودم های ADSL و مجهز به سوئیچ های 
بی س��یم در خانه خود اس��تفاده کرده باشید، 
بدون شک شما هم متحمل رنج های بسیاری در 
برقراری ارتباط مودم خود با مرکز ارایه خدمات 
اینترنت شده اید. هر از چندگاهی این مودم ها، 
خصوصا اگر قدیمی هم باش��ند، ب��ه خاموش و 
روشن شدن مجدد نیاز دارند، اما یک پریز برق 
توسط سازنده ای خوش ذوق طراحی و ساخته 
شده که به طور دائم سیگنال های مودم و سوئیچ 
بی س��یم آن را مانیتور و بررس��ی می کند. این 
پریز برق که قیمت آن 6۰ دالر اس��ت، هر زمان 
که تشخیص دهد سیگنال سوئیچ بی سیم شما 
ضعیف شده است، به طور خودکار جریان برق را 
با رعایت نکات ایمنی قطع و وصل می کند. عالوه 
بر این وضعیت اینترنت را نیز بررسی می کند و 
هر پنج دقیقه اگر در اتصال مودم شما به اینترنت 
قطعی به وجود آمده باشد، باز هم جریان برق را 
قطع و وصل می کند. این دستگاه که می توان به 

آن پریز هوشمند هم گفت، می تواند کاربر را از 
بررس��ی های متعدد وضعیت اینترنت و قدرت 
سیگنال سوئیچ بی سیم بی نیاز کند و عالوه بر 
این اگر مودم یا سوئیچ بی سیم نیاز به خاموش 
و روشن شدن مجدد داشته باشد، بدون دخالت 
کاربر این کار را برای وی انجام می دهد. البته در 
تهیه کردن این پریز باید جانب احتیاط را هم به 
خرج داد؛ چرا که ممکن است عملکرد آن با توجه 
به قیمت زیادی که دارد، خیلی باب میل نباشد 

و به نوعی مزاحم کار هم باشد.

یک پوش��ش رنگارنگ ک��ه عالوه ب��ر زیباتر 
 کردن و محافظت از قلم استایلوس گرانقیمت

 Pencil، یک تکه آهنربا نی��ز برای اتصال قلم 
فوق به بدنه آیپد ش��ما دارد؛ راهکاری ساده و 
موثر که به نظر می رسد هرگز به ذهن طراحان 
 Moxiware اپل خطور نکرده است، اما شرکت
با تولید چنین محصولی به کمک صاحبان این 

قلم استایلوس آمده است.
ممکن است بسیاری از شما با شیوه خطرناک 
و تاسف برانگیز ش��ارژ Pencil از طریق پورت 
الیتنینگ آیپد پروها، آش��نا باش��ید. مشکل 
دیگر ای��ن قلم، در نظر نگرفت��ن محل خاصی 
برای نگهداری اش در مواقعی اس��ت که از آن 

استفاده نمی کنیم.
 ش��رکت Moxiware ب��ا درک این مش��کل، 
 Apple Pencil Magnet اقدام به تولید کاور
کرده که عالوه بر تنوع بخشی به رنگ این قلم 
 و محافظ��ت از بدن��ه آن، با تعبی��ه یک قطعه

 آهن ربایی بلند، امکان اتصال آن به هر نقطه 
از بدنه فلزی آیپدها را فراهم می کند. ش��اید 
این ترفند به اندازه فضای تعبیه شده در فبلت 
گلکسی نوت سامسونگ، عالی نباشد، اما بدون 
ش��ک کمک می کند که این استایلوس گران 
قیمت را از گم ش��دن و یا جا ماندن زیر دست 

و پا حفظ کند.
ش��اید از دیدگاه جانی آیو رنگ های سفید و 
مش��کی بیش از همه برازنده Pencil باشند، 
 Apple Pencil اما رنگ بندی شاد و زنده کاور
Magnet نیز به طور قطع موردی خوش��ایند 

برای بسیاری از کاربران خواهد بود.
قیمت ای��ن کاور در بازار ۱6.۹۵دالر اس��ت، 
که با احتساب قیمت قلم ۹۹ دالری Pencil؛ 
می بایست برای در اختیار داشتن آنچه تبلت 
هیبریدی س��رفس مایکروس��افت به صورت 
پیش ف��رض ارایه می کند، ح��دود ۱۱6 دالر 

هزینه کنید.

 Gear Fit اولین نس��خه از دستبند س��المتی
سامسونگ در روزهایی به بازار آمد که ابزارهای 
پوشیدنی هوشمند به تازگی راه خود را به بازار 

یافته بودند.
این محصول نیز توانس��ت با نمایشگر بزرگ و 
باکیفیت و طراحی خالقان��ه اش،  تا حدودی 

موفق ظاهر شود.
حاال شرکت کره ای نس��خه دوم این محصول 
را با نمایشگری بهتر و تنوع رنگ بیشتر آماده 

عرضه دارد.
گفته م��ی ش��ود Gear Fit 2 در اواخر س��ال 
جاری معرفی خواهد ش��د، اما ام��روز به لطف 
Evan Blass مش��هور، این امکان را داریم که 
تصاویر خبری این دستبند سالمتی جدید را 

مشاهده کنیم.
تصاویری که Blass در حس��اب توییتر خود 
 Gear Fit 2 منتشر کرده نشان می دهند که
در سه رنگ آبی، مشکی و رنگی مابین صورتی 

و بنفش عرضه خواهد شد.
دستبند س��المتی جدید سامس��ونگ، مانند 
 AMOLED نسخه قبلی، از یک نمایشگر رنگی

با کیفیت برخوردار است.
به نظر می رس��د روشنایی نمایش��گر در این 

نسخه بهبود یافته است.
 Gear Fit 2 به عالوه، گفته می شود دستگاه
استاندارد IP68 را برای مقاومت در مقابل آب 
و گرد و خاک دریافت نموده اس��ت، بنابراین 
می تواند تا ۳۰ دقیقه در عمق ۱.۵ متری آب 

دوام بیاورد.
هنوز اطالعاتی در خصوص زمان دقیق عرضه 
و قیمت نهایی نس��ل دوم دس��تبند سالمتی 
 سامس��ونگ در دس��ترس نیس��ت، اما تصور

 م��ی ش��ود در م��اه ه��ای اوت )م��رداد( ی��ا 
دس��امبر )آذر(، ایامی که به طور سنتی زمان 
 رونمایی های سامس��ونگ موبایل محس��وب 

می شوند، شاهد معرفی آن باشیم.

خبرخبر

صنعت سوخت های فسیلی در دهه اخیر بارها مورد انتقاد گرفته، اما 
با توجه به نیاز حیاتی ما به این منبع انرژی ارزش��مند، تا امروز امکان 
کنار گذاش��تن آن و استفاده از س��وخت های جایگزین به طور کامل 

میسر نبوده است.
حاال ایالن ماس��ک، مدیر عامل کمپانی تس��ال باور دارد که زمان آن 
رسیده تا واقعا به مقابله با صنعت سوخت های فسیلی رفته و راه برای 
ورود انرژی های جایگزین و پاک تر، هموار ش��ود. ایالن ماس��ک در 
کنفرانس World Energy Innovation، ک��ه طی هفته جاری در 
کالیفرنیا و کارخانه تسال برگزار می شود، به صحبت درباره زیان های 
سوخت های فسیلی پرداخته و قدرت البی گری صنعت نفت و گاز در 

میان سیاستمداران واشنگتن را مورد انتقاد قرار داده است.
ماس��ک ظاهرا حاضر اس��ت از خیر یارانه های فعل��ی اتومبیل های 
الکتریکی، در جهت اعمال مالیاتی برای ماده کربن که منجر به گرانی 

اتومبیل های بنزینی و گازسوز می شود، بگذرد.
 ای��الن ماس��ک در توضیح��ات خ��ود آورده: مش��کل بنیادی��ن

 سوخت های فسیلی این است که هربار مصرف آنها، با سوبسید همراه 
است. هر اتومبیل بنزینی که در جاده ها حرکت می کند، سوبسید دارد 
و بهترین راه برای حل این مشکل، اعمال مالیاتی برای مصرف کربن 
است. سیاستمداران راحت ترین راه را بر می گزینند و سوبسیدی برای 
اتومبیل های الکتریکی فراهم می آورند که به هیچ وجه با سوبس��ید 
مقرر برای خودروهای بنزینی برابر نیست. این سبب می شود تا قدرت 

اقتصادی در حمل و نقل، جا به جایی پایدار و انرژی کاهش یابد.
اگرچه سخنان ماس��ک در تئوری بس��یار جالب به نظر می رسند، اما 
اعمال مالیاتی برای مصرف کربن بدون شک سبب خواهد شد تا وجهه 

سیاستمداران میان مردم خدشه دار شود.
همچنین اعمال چنین قانونی، به شکلی اجتناب ناپذیر باعث خواهد 
شد تا هزینه های افرادی که همچنان از سوخت فسیلی بهره می برند، 
به شکلی قابل توجه افزایش یابد. دقیقا به همین دلیل است که ماسک 
به زبان خود می گوید: سیاستمداران، »راحت ترین« راه را برای فراهم 

کردن سوبسید انتخاب می کنند.

بیستم اردیبهشت ماه، یکی از نادرترین رویدادهای رصدی قرن۲۱، تحت 
عنوان گذر سیاره تیر از مقابل خورشید اتفاق می افتد.

امین رضایی اکبریه، عضو هیئت علمی دانش��گاه تبریز در خصوص رویداد 
نجومی که قرار است امروز رخ دهد، گفت: یک گذر نادر از سیاره تیزپای تیر 
)عطارد( از مقابل مهر تابان را در این زمان شاهد خواهیم بود. به گفته وی، 
گذر در علم ستاره شناس��ی به پدیده ای گفته می ش��ود که جرم کوچکی از 
مقابل یک ستاره یا سیاره بزرگ تر عبور می کند؛ از روی زمین تنها گذرهای 

عطارد و زهره قابل رصد هستند.
وی با بیان اینکه در این زمان س��یاره تیر )عطارد(، مس��تقیما بین زمین و 
خورشید در فضا جابه جا می شود و در سراسر ایران قابل مشاهده است، اظهار 
داشت: رصدگران الزم است با تلسکوپ های مجهز به پاالیه یا فیلتر مخصوص 
رصد خورش��ید برای مش��اهده این پدیده اقدام کنند. رضای��ی اکبریه در 
خصوص تفاوت گذر با خورشید گرفتگی گفت: در پدیده خورشید گرفتگی 
کل قرص خورشید یا بخشی از آن پوشانده می شود در حالی که گذر زهره 
یا عطارد این گونه نیس��ت و جرم های کوچک عطارد و زهره مثل یک نقطه 
کوچک از مقابل خورشید عبور می کنند. وی عنوان کرد: چون در این گذر، 
عطارد یک نقطه کوچک بوده با چشم غیر مسلح به سختی قابل رصد است.

وی با بیان اینکه گذر عطارد از مقابل خورش��ید در همه جای کش��ور قابل 
مشاهده است، گفت: این گذر از س��اعت ۱۵:۴۱تا نیم ساعت مانده به نیمه 
شب طول می کشد که در حقیقت حدودا ۷ ساعت رخ می دهد. به گفته وی، 
در ایران پس از غروب خورشید مراحل پایانی گذر عطارد از خورشید قابل 
مشاهده نیس��ت. وی با تاکید بر اینکه برای رصد این گذر الزم است موارد 
ایمنی رعایت شود، اظهار داش��ت: عالقه مندان نباید به صورت مستقیم به 

خورشید نگاه کنند؛ حتما باید ابزارهای رصدی را به فیلتر مجهز کنند.
وی با بیان اینکه این گذر چه��ار مرحله مهم از دید رص��دی دارد که برای 
زمان سنجی و موقعیت یابی دقیق از اهمیت باالیی برخوردارند، عنوان کرد: 
در هر گذر چهار نقطه تماس خورش��ید و جرم عبور کنن��ده وجود دارد که 
تماس اول از بیرون به خورش��ید، تماس دوم وقتی وارد خورشید می شود، 
تماس سوم و چهارم نیز در زمان خروج است. رضایی اکبریه افزود: پیش بینی 
شده که چنین گذر نادری در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نیز به وقوع خواهد پیوست.

ایالن ماسک به مبارزه خودروهای مجهز به سوخت فسیلی می رود؛

آیا پایان عصر سوخت فسیلی
کلید خورده است؟

رویارویی سیاره تیر با خورشید؛

امروز شاهد نادرترین رویداد 
نجومی قرن باشید

فضا نقطه بعدی برای تصاحب توسط انسان؛

برای کار و زندگی در فضا آماده شوید

مجتمع فناوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف به 
منظور گردآوری ش��رکت های دانش بنیان در 

این مجتمع افتتاح شد.
 مجتمع فناوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف که 
جنب همین دانشگاه قرار گرفته است، با حضور 
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از 
معاونین دانشگاه و شرکت های دانش بنیان این 

مجتمع افتتاح شد.
مس��احت زمی��ن مجتمع فن��اوری دانش��گاه 
صنعتی شریف ۷۷6 متر مربع با زیربنای ۵۵۱۰ 

مترمربع است.
این مجتمع ۹ طبقه بوده و در هر طبقه 6 واحد 

قرار دارد.
در واقع در هر یک از واحدها یک شرکت دانش 

بنیان قرار می گیرد.
ابوالفضل محمودآبادی، مدیر عمرانی صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی در مراس��م افتتاحی��ه 
ای��ن مجمتع اظهار داش��ت: مجتم��ع فناوری 
دانشگاه ش��ریف، اولین س��اختمانی است که 

در راس��تای تس��هیالت صندوق برای ارتقای 
کاری ش��رکت های دانش بنیان در س��ال ۹۴ 

کلید خورد.
مدیر عمرانی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: 
ای��ن س��اختمان در مردادماه ۹۴ با پیش��رفت 
ساخت فیزیکی ۸۰ درصدی خریداری و طی 6 

ماه تکمیل شد.
محمودآب��ادی با بیان اینکه این س��اختمان ۲ 
بلوکه است و در هر بلوک ۱۸ واحد وجود دارد، 
اظهار داشت: برخی ش��رکت های دانش بنیان 
در آبان ماه س��ال ۹۴ برای خرید واحدهای این 

مجتمع اقدام کردند.
مدی��ر عمرانی صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی 
با بیان اینکه ۱۸ ش��رکت دانش بنی��ان در این 
مجتم�ع مس��تق�ر هس��تن�د، اظه�ار داش�ت: 
در حال حاضر ۵۰ ش��رکت برای ۱۴ واحد این 
مجتم��ع، متقاض��ی واحدهای ای��ن مجتمع 

فناوری هستند.
در ادامه حسین مختاری، مدیر ارتباط با صنعت 

دانشگاه صنعتی ش��ریف گفت: راه اندازی این 
مجتمع ما را در حرکت از سمت دانشگاه نسل 
۲)پژوهش محور( به دانشگاه نسل سوم یعنی 

دانشگاه کارآفرین وا می دارد.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( 
و مرک��ز آم��وزش و تحقیق��ات صنعتی ای��ران در 
راس��تای اس��تفاده بهینه از امکان��ات و توانایی ها، 
قرارداد همکاری امضا کردند. تفاهم  همکاری میان 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( 
و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در راستای 
استفاده بهینه از امکانات، اس��تعدادها و توانایی ها 
به منظور همکاری آموزش��ی و پژوهش��ی، منعقد 
شد تا نمادی برای همکاری حوزه صنعت و وزارت 
علوم باشد. موضوع این تفاهم نامه شامل طراحی و 
تدوین محتوا و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی 
بخش صنعت و واحدهای وابس��ته به مرکز آموزش 
و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه علوم و فناوری 
اطالعات، همکاری در انجام آموزش ضمن خدمت 
کارکن��ان ایران��داک پس از نیاز س��نجی س��الیانه 
واحد ها و تبادل نظر در زمینه آموزش های مجازی 
اس��ت. در همین حال تهیه محت��وای الکترونیکی 
و بس��ته های آموزش��ی )فیلم، کتاب و سی دی(، 
مهارت افزایی دانش آموختگان، اطالع رسانی تقویم 

آموزشی دو س��ازمان در وبگاه های مرکز آموزش و 
تحقیقات صنعتی ای��ران و آموزش های کوتاه مدت 
ایرانداک از محورهای این تفاهم نامه است. برگزاری 
کارگاه های جانبی م��ورد تقاضای هر س��ازمان با 
توجه به مجوزها و حوزه فعالیت، امکان اس��تفاده 
مش��ترک از فضای آموزشی دو س��ازمان با توافق 
طرفین و توسعه همکاری های مشترک آموزشی و 
پژوهشی در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی از 
دیگر محورهای این تفاهمنامه است. براساس این 
تفاهم نامه طراحی و برگزاری همایش ها، سمینارها، 
نشست های علمی و نمایشگاهی مشترک، همکاری 
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در برگزاری 
همایش مدیران فناوری اطالعات به صورت سالیانه 
با پژوهش��گاه ایران��داک، ارایه مش��اوره علمی در 
موضوعات مورد توافق طرفین، فراهم آوردن زمینه 
انجام تحقیقات علمی مرتبط و استفاده از انتشارات 
مش��ترک و تبادل اطالع��ات انجام م��ی گیرد. در 
این س��ند همکاری، انجام پروژه ه��ای برنامه ریزی 
راهبردی، سازمان دهی اطالعات، دیجیتال سازی 

و ساخت آرشیو دیجیتال، مدیریت دانش سازمانی، 
طراحی و پیاده سازی شبکه های اجتماعی، طراحی 
و تولید اصطالح نامه و هستی شناس��ی و اش��تراک 

منابع نیز دیده شده است.

در ۹ طبقه ساخته شد؛

مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف افتتاح شد
در قالب یک تفاهمنامه صورت گرفت؛

همکاری ایرانداک و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
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اخبار کوتاه

 جشنواره فرهنگی فریدن که از شنبه دردش��ت های الله واژگون روستای 
دره بید، با حضور جمعی از مس��ئوالن، مردم شهرستان وسایر گردشگران  

آغاز شده است تا 24 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
 جش��نواره فرهنگ��ی فریدن  ب��ا اس��تقبال گردش��گران س��ایر مناطق و 
شهرستان های اس��تان رو به رو شده اس��ت. نمایش فیلم بادیگارد، اجرای 
تئاتر صحنه ای، برگزاری کارگاه خوشنویس��ی وعکاس��ی، جشنواره ادبی 
 عطر گل یاس و اجرای ب��ازی های محلی به همراه موس��یقی زنده از دیگر
 برنام��ه ه��ای ای��ن جش��نواره اس��ت. ای��ن جش��نواره ب��ه مناس��بت

17 اردیبهشت ماه » روز فریدن « به همت اداره ارشاد اسالمی، بخشداری 
 و ش��ورای اس��المی بخش مرکزی، اداره میراث فرهنگی، ورزش وجوانان،

منابع طبیعی و برق شهرستان  فریدن  در حال برگزاری است. 

 سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان تیران و ک��رون از آغاز مرحله 
ثبت نام مسابقات شهرستانی قرآن کریم در این شهرستان خبرداد.

 علی محسنی اظهار داشت: مرحله ثبت نام س��ی و نهمین دوره مسابقات 
قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از طریق سایت مسابقات قرآن کشور 
آغاز شده که عالقه مندان باید برای شرکت در این مسابقات به این سامانه 
مراجعه و ثبت نام کنند. وی افزود: مرحله شهرستانی مسابقات قرآن کریم 
 سازمان اوقاف در شهرس��تان تیران و کرون در تیرماه س��ال جاری برگزار 
 می ش��ود و برگزیدگان این دوره از مس��ابقات به مرحله کش��وری راه پیدا 
می کنند. سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان تیران و کرون بیان 
داشت: این مس��ابقات ویژه خواهران و برادران در رده سنی باالی 18 سال 

برگزار می شود. 

نمایش��گاه بانوان هنرمند به هم��ت کانون زنان بازرگان  این شهرس��تان 
گشایش پیدا کرد. مدیر اجرایی نمایش��گاه  بانوان هنرمند کاشان اظهار 
کرد: نمایشگاه بانوان  هنرمند به همت کانون زنان بازرگان کاشان از امروز 
تا 22 اردیبهشت ماه در هتل نگارس��تان برپا است. افسرالسادات تقریری  
تصریح کرد: سفال نقش برجسته، صنایع دستی، عرقیات، عروسک بافی، 
خوشنویسی، جواهرسازی، فرش دس��تباف، منبت کاری، موسسه خیریه 
و توان بخشی هاجر کاش��ان، انجمن ارگانیک ایران شعبه کاشان از جمله 
غرفه هایی اس��ت که در این نمایش��گاه محصوالت خود را در معرض دید 

بازدیدکنن��دگان  ق��رار  داده  ان��د . 

 خلق خاطرات اردیبهشتی 
با جشنواره فرهنگی فریدن

آغاز مرحله ثبت نام   مسابقات 
شهرستانی قرآن کریم در تیران و کرون

 گشایش نمایشگاه بانوان هنرمند 
در کاشان 

اخبار

ش��هردار خوانس��ار درباره طرح های شاخص ش��هرداری گفت: احداث فاز 
اول پارک عسل، دیوارکشی س��احلی حریم رودخانه، تکمیل سالن بهشت 
فاطمیه، احداث گلخانه، آس��فالت ریزی خیابان، کاش��ت چن��د هزار اصله 

درخت و همچنین امور روزانه را داشتیم که تماما تکمیل شده است.
محسن اسحاقی درباره طرح های در دست اجرا نیز عنوان کرد: تکمیل پارک 
عسل، احداث میدان سنگ ش��یر، احداث میدان پل نو و خیابان دانشگاه، 

اصالحیه خیابان بهشت فاطمیه و ... را در دستور کار قرار داده ایم.
 وی درب��اره مراس��م های هفت��ه خوانس��ار و روز خوانس��ار بیان داش��ت: 
روز پنج شنبه مصادف با 23 اردیبهشت مراسم گویش خوانساری را خواهیم 

داشت.
اسحاقی ادامه داد: همچنین در روز 24 اردیبهشت جشن بزرگ روز خوانسار 

با حضور مردم و میهمانان و خوانساری های کل کشور برگزار می کنیم.
وی پیرامون مش��کالت این ش��هرداری اذعان ک��رد: بودج��ه ای که برای 
 ش��هرداری خوانس��ار به ازای هر نفر بین200 تا300 ه��زار تومان تعیین 
 شده اس��ت که کمتر از ایده آل است و این درحالی اس��ت که سرانه هر نفر 
در شهر ایده آل قریب به700 هزار تومان است. شهردار خوانسار به مشکالت 
دیگر این شهرستان اشاره کرد و تاکید کرد: معضل بعدی موضوع کمربندی 
شهرستان است که هنوز تکمیل نشده و به همین دلیل حضور ماشین های 
س��نگین باعث مشکالتی در شهر ش��ده اس��ت. وی در مورد ساخت و ساز 
 آبفا در حریم س��د باغکل تصریح کرد: این کار غیر قانونی بوده و چون سد 
در حریم شهر است، ساخت و ساز بدون مجوز بوده و باید در کمیسیون ماده 

100 مطرح شود.

 رییس اداره بهزیستی شهرس��تان نطنز از آغاز به کار طرح بینایی سنجی 
با دستگاه در اداره بهزیستی شهرستان نطنز خبر داد.

مهدی محبی افزود: بینایی سنجی با دستگاه برای کودکان 3 الی 7 ساله 
و در روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته در محل اداره بهزیستی نطنز انجام 

می گیرد.
وی تصریح کرد: طبق توافقات انجام شده با واحد پیشگیری و گروه همیار 
سالمت روان قاصدک نطنز مقرر شده تا خانم میر محمد هفته ای دو روز 
کودکان را با دستگاه بینایی سنجی تست کند و در صورت مشکوک بودن، 
به ادیومتریست خانم تجملی که روزهای ش��نبه در نمایندگی بهزیستی 

بادرود حضور دارد ارجاع داده شوند.
رییس اداره بهزیستی شهرس��تان نطنز ضمن تقدیر و تشکر از همکاری 
درمانگاه ها، مدارس، مهد کودک ها و مراکز پیش دبستانی، خاطر نشان 
کرد: پیش بینی می شود امسال تعداد1200 کودک در سطح شهرستان 

نطنز برای تست بینایی سنجی با دستگاه به این اداره مراجعه کنند.

 24 اردیبهشت جشن بزرگ 
روز خوانسار برگزار می شود

 آغاز به کار طرح بینایی سنجی 
با دستگاه در اداره بهزیستی نطنز

 یک��ی از کش��ف های مه��م در پژوهش ه��ا کش��ف نقش 
درخت نخل در میان سنگ نگاره های تیمره گلپایگان بوده 
این در حالی است که دالیلی مبنی بر زیست این گونه گیاه 

در این منطقه وجود ندارد.
 س��نگ نگاره ها یا هنرهای صخره ای هر گونه خط و نقش 
به جای مانده از دستان بشر بر بس��تر سنگ ها و صخره ها 
 هس��تند که یکی از کهن ترین آثار تاریخی به جای مانده 
از انسان ها به شمار می روند و به تعبیری می توان آنها را مادر 

هنر، خط و فرهنگ ها دانست.
انسان های کهن بس��یاری از عقاید، آداب و رسوم و باورها 
 و شیوه های زندگی خویش را چه با هدف ماندگاری و چه 
با هدف رس��اندن پیام ش��ان به دیگران بر پیکره سنگ ها 
نقش می کردند و به همین دلیل با مطالعه بر روی س��نگ 
نگاره ها می توان به سیر تکاملی خط پی برد و به بسیاری از 
حلقه های مفقوده در تکامل هنری بشر در گذشته های دور 

تا به امروز دست پیدا کرد.
در شهرستان گلپایگان بزرگ ترین و کامل ترین مجموعه 
س��نگ نگاره ها و نقوش صخره ای ایران از دوره های کهن 
زندگی انسان ها وجود دارد و پژوهشگران در مدت 6 سال 
 پژوهش روی س��نگ نگاره شهرس��تان گلپای��گان موفق 
 به کش��ف30 منطق��ه دارای س��نگ ن��گاره و نمونه های 

منحصر به فردی از خطوط باستانی شده اند.
در میان س��نگ نگاره های گلپایگان کلکسیونی از نقوش 
حیوانات مختلفی همچ��ون بزکوهی، ق��وچ کوهی، آهو، 
انسان، اس��ب، گرگ، شیر، ش��تر یک کوهان و دوکوهان، 

پلنگ، گراز، گوزن مرال، شوکا و زرد ایرانی، مار، الک پشت، 
و بسیاری دیگر از حیوانات وجود دارد.

بیش از 75 درصد از نقوش س��نگ نگاره های گلپایگان را 
بزکوهی به خود اختصاص داده و این امر بدین خاطر است 
که بزکوهی در ایران باستان نمادی از آب، فراوانی نعمت و 

زایندگی بوده است.
صورت  فلکی یا پیکر آسمانی مجموعه ه ای از ستاره ها است 
که از دیدگاه زمینی به شکل خاصی تش��بیه و نام گذاری 
شده  که در س��نگ نگاره های گلپایگان هم دیده شده و در 
ارتباط نزدیک با اعتقاد پیشینیان درباره خوش یمن بودن 
 و فال نیک است، ارتباط دیگر پیکرهای آسمانی را می توان 

به تقویم و گاه شماری نسبت داد.
اما آنچ��ه در این منطقه بس��یار و جالب و ج��ذاب به نظر 
می رسد مش��اهده نقش نخل در میان س��نگ نگاره های 
تیمره گلپایگان است با وجود اینکه دالیلی مبنی بر زیست 

این گونه گیاهی در این منطقه وجود ندارد.
محسن جمالی پژوهشگر سنگ نگاره های تاریخی گلپایگان 
در این باره گفت: سنگ نگاره ها یادگارهای پیشینیان روی 
 سطح صاف سنگ ها و صخره ها هس��تند. سنگ هایی که 
به سان بوم های نقاشی عرصه را برای هنرنمایی پیشینیان 
مهیا می کرده اند و البته هنر و فرهنگ و باور آن ها نیز در این 

میان تاثیر بسزایی داشته است.
وی افزود: گلپایگان با دارا ب��ودن بیش از30 منطقه دارای 
نقوش صخره ای و سنگ نگاره به عنوان قطب هنر صخره ای 
ایران مطرح است و نگاره های صخره ای این منطقه از حیث 

 زیبایی، قدمت، گس��تردگی و مفاهیم ارزش��مند تاریخی 
در ایران بی مانند است.

نگارن��ده کتاب »س��نگ نگاره ه��ای گلپای��گان؛ گذرگاه 
 تاریخ« با اشاره به کشف نقوش جدید در این منطقه گفت: 
یکی از کش��ف های مهم در این رابطه کشف نقش درخت 
نخل در میان سنگ نگاره های تیمره شهرستان گلپایگان 

بوده که بسیار حائز اهمیت است.
 وی بیان ک��رد: این در حالی اس��ت که با توج��ه به اقلیم و 
آب و هوای شهرستان گلپایگان و همچنین بررسی شواهد 
و مستندات تاریخی هیچ گونه ش��واهد و دالیلی مبنی بر 
زیس��ت این گونه گیاهی در منطقه ندارد. بر این اس��اس 
 بس��یاری از فرضیات دیگر از جمله نمایش محیط طبیعی 
 در بحث انگیزش ایج��ادی این نقوش رد می ش��ود و باید 

به سراغ دیگر فرضیات برویم.
 جمالی تصریح ک��رد: در مرحله نخس��ت می ت��وان آن را 
به کاروانیانی نس��بت داد که یا در مناط��ق دارای این گیاه 
زیس��ت می کرده اند یا از ای��ن مناطق عب��ور کرده اند، اما 
فرضیه قوی تر این که ممکن است این نقش حاصل باورها و 

اعتقادات انسان های همزمان بوده باشد.
 وی افزود: ام��ا از آنجایی که نقش مذکور ش��باهت زیادی 
به نقش نخل روی استوانه های هخامنشی دارد می توان این 
نقش را هم دوره آنها و همچنین با مفاهیم اسطوره ای آن ها 
همسان دانس��ت، مفهومی که در افسانه درخت آسوریک 

بیشتر جلوه گری می کند.
پژوهشگر سنگ نگاره های گلپایگان گفت: منظومه درخت 
آسوریک از مشهورترین آثار مکتوب بازمانده ایران باستان 
 و به زبان پهلوی اش��کانی است و ش��رح مناظره حیوان بز 

) نماد آب و فراوانی در ایران باستان ( و درخت نخل است. 
در مناظره ای که بز با درخت نخل دارد و سرانجام به پیروزی 
 بز می انجامد. ) ب��ز و درخت نخل هر ک��دام نماد مفهومی 

در زمان خود بوده اند. (
وی خاطرنش��ان کرد: نکت��ه جالب توجه اینک��ه در نگاره 
 گلپایگان در ب��االی نقش درخت نخل نق��ش دو بزکوهی 
دیده می شود که دالیل محکم تری بر درستی این فرضیه 

به ما نشان می دهد.
جمالی با اشاره به اهمیت توجه به این مجموعه ارزشمند 
گفت: این اثر تاریخی ارزش��مند همچون نگینی در میان 
سنگ نگاره های ایران می درخش��د و متاسفانه جز تابش 
آفتاب و بارش باران و وزش باد همنشینی ندارد و امیدواریم 
 با تدابیری ک��ه اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان 
در نظر می گیرد شاهد حفظ و حراست از این اثر ارزشمند و 

به تبع آن رونق گردشگری در این بخش شویم.

توفان، درخت سرو باغ تاریخی فین را از جا درآورد

احمدرضا محسنی ش��هردار داران با بیان اینکه زیبا س��ازی سطح شهر 
از اصلی تری��ن فعالیت های ش��هرداری اس��ت، اظهار کرد: ش��هرداری 
داران در حد ت��وان و با توج��ه به اعتب��ارات خود طی ماه های گذش��ته 
به ای��ن مه��م توج��ه داش��ته اس��ت، ام��ا انج��ام کاره��ای زیربنایی، 
 ب��ه روش درس��ت و اصول��ی جه��ت جلوگی��ری از تخری��ب مه��م ت��ر

 است.
شهردار داران با اش��اره به کارهای صورت گرفته جهت زیباسازی شهر و 
مبلمان شهری در پارک های شقایق، تکریم و فدک گفت: پروژه آزادسازی 
خیابان شیخ سلیما در جهت توسعه متوازن ش��هری، اجرا شد که عالوه 

بر افزایش نش��اط و امیدواری ش��هروندان منجر به افزایش قیمت زمین، 
تمایل به خرید و فروش زمی��ن و افزایش آمار پروانه س��اختمانی در این 

محله شده است.
محس��نی گردش��گری و رونق آن را یکی از منابع مهم برای ایجاددرآمد 
پایدار برای ش��هرداری ها دانست و افزود: متاسفانه ش��هر داران با وجود 
بهره مندی از موقعیت منحصر به فرد خود10 دلیل واقع شدن در مسیر 
مواصالتی استان های غربی کشور به اصفهان نتوانسته است از این ظرفیت 

استفاده کند.
وی با اش��اره به انجام مطالع��ات میدانی درباره ش��ناخت نق��اط قوت و 
ضعف ش��هر داران در بخش گردش��گری خاطرنش��ان کرد: پ��روژه های 
 سایت گردشگری پارک دریاچه، پارک ش��قایق و تپه نورالشهدا از جمله 

مکان هایی هستند که به منطقه اقامتی –گردشگری تبدیل خواهد شد.
محسنی با تاکید بر نقش مش��ارکت مردم در پیشرفت پروژه های شهری 
تصریح کرد: شهرداری داران کمترین درآمد را در بخش مشارکت مردمی 
دارد و تا زمانی که مردم شهرداری را متعلق به خودشان ندانند ما به اهداف 

100درصدی خود نخواهیم رسید.
وی با بیان اینکه ش��ان و منزلت ش��هروندان بس��یار بیش��تر از کارهای 
 انجام شده اس��ت، گفت: فعالیت های شهرداری براس��اس ضرورت و نیاز 
اولویت بندی می شود و در این راستا پروژه جدیدی مگر بنا به ضرورت و 

خواسته مردم و تصمیمات شورای اسالمی آغاز نکرده ایم.

 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری کاش��ان گفت: 
وزش توفان شدید یکی از درختان قدیمی س��رو در باغ تاریخی فین کاشان 

را از ریشه درآورد.
محس��ن جاوري با بیان اینکه این حادثه طبیعي هیچ خسارت جاني و مالي 
در این باغ در پي نداش��ت، اظهار کرد: باغ فین در برابر توفان عصر جمعه که 
خس��اراتي به اماکن و درختان و نیز برخي تاسیسات کاش��ان زد، کمترین 
 میزان خسارت را داشت. وي خاطرنشان کرد: در پي وقوع باد شدید و توفان 
س��ال هاي قبل، بی��ش از10 درخ��ت در باغ تاریخي فین شکس��ته ش��د. 
 رییس اداره میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري کاش��ان افزود: 
 معموال درختان س��رو داراي ریش��ه هاي س��طحي هس��تند و این مسئله 
 به کنده ش��دن آنها در توفان هاي ش��دید کمک مي کند. وي تصریح کرد: 
پیش تر درختان این باغ را به هم بسته بودند که این روش نیز خالي از نقص 

نیست.
 ج��اوري تاکید کرد: درختان س��رو ب��اغ تاریخ��ي فین ب��راي جلوگیري از 
این گونه حوادث باید به طور اصولي به گونه اي مهار شوند که در منظر هم، 
 براي گردش��گران زیبا و جالب به نظر بیایند. وي با اشاره به این که باغ فین 
در فهرست جهاني ثبت ش��ده اس��ت، افزود: مهار کردن درختان آن باید با 
دقت و ظرافت انجام ش��ود که این مهم افزون بر در اختیار داش��تن بودجه 
کافي، نیازمند به کارگیري مش��اور عالي علمي نیز هس��ت. وي در خصوص 
قدمت و میزان ارتفاع این درخت س��رو گفت: کارشناس��ان مشغول بررسي 

 موضوع هستند. عصر روز جمعه توفان و تندباد با سرعت بیش از90 کیلومتر 
در ساعت منطقه کاش��ان را در نوردید که دید افقي را در این منطقه به زیر 
100 متر رساند. این توفان که با گرد و خاک همراه بود افزون بر غافلگیر کردن 
گردشگران، باعث شکسته شدن درختان و بروز خسارت هایي به برخي اماکن 

مسکوني، تاسیسات و باغ هاي کاشان شد.
باغ فین کاشان، نام یک باغ ایراني اس��ت که حمام فین نیز در آن قرار دارد. 
م��کان نامبرده جایي اس��ت که ناصرالدین ش��اه، در س��ال 1852 میالدي 
 صدراعظم خود امیرکبیر را در آن به قتل رس��اند. س��ابقه و قدمت باغ فین 

به دوره صفویه بازمي گردد.

 آن سوی خبر

ش��هردار س��ده لنجان گف��ت: اح��داث مجموعه 
ورزش های باستانی و باغ بانوان در مرحله جانمایی 

و طراحی قرار دارند.
شهردار سده لنجان با اش��اره به اقدامات شهرداری 
سده لنجان در دو سال گذشته اظهار کرد: در سال 
93 مجموعه شهرداری سده لنجان در راستای کسب 
درآمدهای پایدار برای ش��هرداری اقدامات موثری 
 را به مرحله اجرا رس��اند و در این میان نگاه ویژه ای 
به کارهای زیرساختی برای کسب درآمد شهرداری 

داشتیم.
وی افزود: تنظیم دفترچه عوارض با آخرین تغییرات 
م��ورد تایی��د اس��تانداری و وزارت کش��ور، تامین 
 ،GIS زیرس��اخت های ممیزی امالک ش��هر تحت
راه اندازی سیستم های اتوماس��یون و سیستم های 
شهرس��ازی که به صورت نرم افزاری که در س��ال 
 93 انجام گرف��ت از جمله اقدامات ص��ورت گرفته 
در ح��وزه تامی��ن زیرس��اخت های درآم��دی در 

شهرداری سده است.
میثم محمدی با اش��اره به اینکه بودجه شهرداری 
را در سال 94 نسبت به س��ال 93 با یک جهش50 
درصدی انجام گرفت، تصری��ح کرد: ما باید افزایش 
بودجه سال 94 را با رشد20درصدی می دیدیم، اما 
با توجه به زیرساخت هایی که در سال 93 پیش بینی 

شده بود و مطالباتی که از قسمت ارزش افزوده و حق 
آالیندگی داشتیم بودجه سال گذشته را با افزایش 

50 درصدی در نظر گرفتیم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن افزایش بودج��ه برای 
مدیریت شهر یک ریسک به شمار می آمد، بیان کرد: 
ما در سال گذشته این ریسک را پذیرفتم و با تالش 
کارکنان و پرس��نل ش��هرداری و همچنین اعضای 
شورای شهر شهر س��ده لنجان خوشبختانه بودجه 
پیش بینی شده در سال 94 بالغ بر90درصد تحقق 
پیدا کرد و این مهم با تالش در حوزه خود کوششی 

مجموعه شهرداری انجام گرفت.
 ش��هردار س��ده لنجان ادامه داد: بودجه س��ال 94 
در حالی محقق شد که بودجه ای که از محل ارزش 
افزوده و آالیندگی که جز کمک های بیرونی بودجه 
شهرداری برای ش��هرداری در نظر گرفته شده بود 
 با کاهش50 درصدی مواجه ش��د، اما ب��ا این حال 
با تالش مجموعه شهرداری90درصد از بودجه سال 

گذشته محقق شد.
 وی اضاف��ه کرد: در س��ال گذش��ته ش��هرداری ها 
 با مش��کالت متعددی روبه رو بودند چرا که با توجه 
به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت فوالد از دریافت 
ارزش افزوده محروم شده  و از سوی دیگر رکود حاکم 
بر بخش ساخت و ساز در س��طح شهر سده لنجان، 

موجب کاهش درآمدهای شهرداری شده بود.
محمدی خاطرنشان کرد: مجموعه شهرداری سده 
 لنجان با بودجه در نظر گرفته ش��ده در س��ال 94 
پا به میدان عمل نهاد تا پروژه هایی که از قبل برای 
شهر دیده شده بود به اتمام برسد و شعار ما آن بود 
که پروژه های ش��هرداری با وجود تمام مش��کالت 
 اقتص��ادی حتی ی��ک لحظ��ه نباید تعطیل ش��ود 
 چرا که م��ا معتقدیم رها کردن پروژه های ش��هری 
هر چند در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم جفا 
در حق مردم است بر همین اساس با رویکردی نوین 
پا به عرصه ای جدید نهادیم که هدف عمده آن نیز 
شناسایی س��ازوکارهای ارتقا و بهبود منابع پایدار 
 برای تامی��ن هزینه ه��ا در حوزه مدیریت ش��هری 
بود. وی بیان کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت 
که طی س��ال های گذشته ش��هرداری ها در جذب 
منابع قابل وصول و سیاس��ت های مقطعی به نوعی 
به درآمدهای ناپایدار از جمله فروش تراکم و تغییر 
کاربری وابسته ش��ده بودند و این عوامل در برخی 
موارد مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار 
شهری با چالش هایی مواجه می کرد بر همین اساس 
مجموعه ش��هرداری س��ده لنجان با انجام کارهای 
کارشناسی شده به س��مت کسب درآمدهای پایدار 
گام های موثری را برداشته بود توانستیم بودجه سال 

94 را محقق سازیم.
ش��هردار س��ده لنجان با اش��اره به اینک��ه تمامی 
پروژه های��ی که ش��هرداری قول داده ب��ود در طی 
 این دوره از ش��ورای ش��هر به اتمام برس��د امسال 
 ب��ه بهره ب��رداری خواه��د رس��ید، اظه��ار ک��رد: 
میدان س��فیر امید ب��ا اعتباری بی��ش از 8 میلیارد 
ریال، میدان امام حس��ین )ع( و کمربندی جنوب 
ش��هر با اعتباری بالغ بر30 میلیارد ری��ال، فاز دوم 
 پارک ک��ودک با مجموع��ه زمین فوتبال س��احلی 
با اعتباری بالغ بر10 میلیارد ری��ال از آن جمله اند 
همچنین مجموعه کتابخانه شهر که در سال گذشته 
با اعتباری بالغ بر 3 میلی��ارد و500 میلیون ریال و 
خیابان شهید مدرس با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 
500 میلیون ریال پروژه هایی هستند که در دست 
اقدام قرار دارند و در تالشیم به زودی به بهره برداری 

برسند.
محمدی با اش��اره به اینکه دقت، سرعت و کیفیت 
س��ه اصل مهم در اجرای پروژه های شهرداری سده 
لنجان هستند، گفت: احداث مجموعه ورزش های 
باس��تانی و باغ بانوان در مرحله جانمایی و طراحی 
 قرار دارند، ام��ا مجموعه ش��هرداری تمرکز خود را 
بر روی اتمام پروژه های عمرانی قرار داده و در پایان 

سال پروژه های جدید را آغاز خواهیم کرد.

گردشگری منبعی مهم برای ایجاد درآمد پایدار است

احداث  مجموعه
 ورزش های باستانی و باغ بانوان در لنجان

کشف نقش درخت نخل 
در میان سنگ نگاره های تیمره شهرستان گلپایگان
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دريچه

ــمى ايران، در خصوص ماجراى پشت پرده  عضو هيئت مديره انجمن تاالس
پمپ هاى مخصوص تزريق داروى آهن زداى بيماران تاالسمى، توضيحاتى 

ارايه داد.
 رييس بنياد امور بيمارى هاى خاص عنوان كرد كه 200 عدد پمپ مخصوص 
تزريق داروى آهن زداى بيماران تاالسمى در گمرك متوقف شده و به مقصد 

نرسيده است.
ــت بيماران نيازمند نمى رسد كه مدير  پمپ هاى تاالسمى در حالى به دس
عامل انجمن تاالسمى ايران از كيفيت پايين پمپ هاى توليد داخل، پوشش 
بيمه اى نامناسب براى تهيه پمپ هاى با كيفيت و گرانى پمپ هاى با كيفيت 
ــى بيماران به پمپ با كيفيت را يكى از موانع  گاليه مى كند و عدم دسترس

درمان تاالسمى ها مى داند.
دكتر محمود هادى پور عضو هيئت مديره انجمن تاالسمى ايران در تشريح 
ــت كه حمايت از توليد داخل، بهانه اى  اين مسئله،  مى گويد: چند سال اس

براى سودجويى در زمينه درمان عزيزان تاالسمى شده است. 
ــش توليد، وارد بازار  شركت هايى با مونتاژ تجهيزات بى كيفيت تحت پوش
شده و بيمه ها را به ايجاد نوعى حمايت انحصارى براى محصوالت خود وادار 

مى كنند.
پمپ دسفرال يكى از همين تجهيزات پزشكى است كه نوع به ظاهر داخلى 
آن كمتر از چند ماه دوام مى آورد و اين در حالى است كه بيمه هر چند سال 
ــى كند. اكثر بيماران قادر  فقط هزينه تهيه يك عدد پمپ داخلى را تقبل م
ــتند و  به پرداخت بالغ بر يك ميليون تومان هزينه تهيه پمپ با كيفيت نيس
ــوند،  به ناچار نوع داخلى آن را تهيه مى كنند و وقتى اين پمپ ها خراب ش

بيمه ها نيز حمايت خود را براى خريد پمپ جديد دريغ مى كنند.
ــعارزدگى در حمايت از توليد داخل، مى گويد: يكى  هادى پور با انتقاد از ش
از توليد كنندگان پمپ موتور كاالى خود را از كارخانه اى تهيه مى كند كه 
ــترى همان كارخانه است حال آنكه توليد كننده  شركتى پاكستانى نيز مش
ــد كننده ايرانى  ــتانى محصول خود را كمتر از يك چهارم قيمت تولي پاكس

عرضه مى كند.
ــكل 200 پمپ مانده در گمرك را از يك سو  ــمى، مش اين كارشناس تاالس
سنگ اندازى هايى مى داند كه به نام حمايت از توليد داخل انجام مى شود و 
از سوى ديگر اين مشكل را به برخورد نامناسب گمرك با كاالهاى اهدايى مى 
داند. هادى پور اضافه مى كند: چند سال پيش هم انجمن تاالسمى ايران با 
مشكل مشابهى مواجه شد و گمرك با شعار حمايت از توليد داخل براى پمپ 

هاى اهدايى به انجمن تعرفه واردات وضع نمود.
 در آن زمان پس از تالش فراوان پمپ ها بدون پرداخت تعرفه وارد كشور شد 
و در اختيار بيماران قرار گرفت. ولى به دليل زمان بسيار طوالنى و سختى روند 
ترخيص اين اقالم، تصميم انجمن تاالسمى بر آن شد كه از خيرين بخواهد 
پمپ ها را از نمايندگى هاى داخلى شركت هاى معتبر تهيه نموده و در اختيار 

عزيزان تحت درمان با آهن زداى تزريقى قرار دهند.
ــد كه  ــمى ايران، خواهان تبيين قوانينى ش عضو هيئت مديره انجمن تاالس
ــازمان هاى مردم نهاد را به كشور تسهيل كنند و از  ورود كاالهاى اهدايى س
ــت نمود با توجه به نياز وافر عزيزان تاالسمى به اين  ــئوالن امر درخواس مس
ــبت به ترخيص و توزيع فورى پمپ هاى اهدايى تزريق  كاالى پزشكى، نس

داروى آهن زدا اقدام كنند.

سنگ اندازى در مسير دسترسى 
بيماران تاالسمى به پمپ تزريق دارو

خبر

ــتن فيبر و  ــه خاطر داش ــاه كاكتوس ب ــان ، گي ــاس مطالعه محقق بر اس
ــه و آنها را  ــرطان رفت ــيدان به خوبى به جنگ با بيمارى هاى س آنتى اكس

شكست مى دهد.
ــود تصور يك گياهى بدبو،  ــم گياه كاكتوس شنيده مى ش هنگامى كه اس
ــب مى كند، اما نكته قابل  ــكار عموم مردم را به خود جل خاردار و بيابانى اف
توجه اين است كه اين گياه سخت و خشن سرشار از ويتامين هاى طبيعى 
بوده و در كشورهاى حوزه آمريكاى جنوبى غذاى سالم و كم هزينه محسوب 
مى شود. گياه كاكتوس در كشور آمريكا در فروشگاه هاى مكزيكى طرفداران 
ــب كرده و نوع هندى اش بيش از 200 گونه است و اين گياه  زيادى را كس

داروى بسيار موثرى براى كاهش كلسترول خون مى باشد. 
نشاط آور بودن گياه كاكتوس

گياه كاكتوس شامل طيف وسيعى از مواد معدنى و آنتى اكسيدان هاست و 
ويتامين هاى A، E،C و امالح كلسيم و منيزيم به وفور در آن يافت مى شود 

و مواد موجود در آن خاصيت دارويى آن را افزايش مى دهد.
ــگاه نيواورلتان در اين رابطه  ــتاد دانش ــتاگل محقق و اس دكتر جاناتان اس
ــيدان موجود در كاكتوس خاصيت ضد سرطانى  مى گويد: مواد آنتى اكس
ــا مصرف 5 -7 ليوان از آب برگ هاى آن  به اين گياه مى دهد به طورى كه ب
سبب بروز نشاط و شادابى به افراد مى شود و اين نوشيدنى التهاب عضالنى 

بدن را كاهش مى دهد.
كاهنده كلسترول

ــطح كاكتوس با وجود فيبرهاى آن، دارويى مفيد براى بيماران مبتال به  س
ــترول خونشان باالست  ــندروم متابوليك است و افرادى كه سطح كلس س
پس از 4 هفته مصرف اين گياه، سطح LDL و ترى گليسيريد بدن كاهش 
ــود. كاكتوس گالبى خاردار مى تواند سطح  و خطرات قلبى شان كم مى ش
قند خون را در بيماران ديابت نوع 2 كاهش دهد و مصرف 140 ميلى گرم 
از آن سبب كاهش پكتين و به حداقل رسيدن قندخون در معده مى شود 
و  از كبد افراد محافظت جدى به عمل مى آورد. طى يك مطالعه به وسيله 
دانشمندان دانشكده اين نتايج حاصل شد كه افراد مبتال به ديابت پس از 
هشت هفته مصرف عصاره كاكتوس LDL 15 درصد، كلسترول 12 درصد، 

قندخون 11 درصد و انسولين 11 درصد كاهش يافت.
محافظت از سلول هاى مغزى

ــبب خواص ضدالتهابى، راديكال هاى آزاد و مثبتى بر  گياه كاكتوس به س
سلول هاى مغزى مى گذارد و سطح حفاظت اين سلول هاى قشر خاكسترى 
ــراى بيمارى هاى  ــرگ كاكتوس ب ــت ب ــش مى يابد. گفتنى اس مغز افزاي
ــت و از رشد سلول هاى سرطانى  پروستات پستان و سرطان كبد مفيد اس

جلوگيرى مى كند.

طب سنتى ــيدن مايعات همراه غذا به  بعضى ها ادعا مى كنند نوش
ضرر گوارش است.

ــيدن مايعات همراه غذا   بعضى ديگر هم مى گويند نوش
ــده و منجر به  ــته شدن سموم ش ــبب انباش مى تواند س
ــود. اما آيا واقعا  ــالمتى ش ــكالت متعددى براى س مش
ــرات منفى  ــا غذا تأثي ــيدن يك ليوان آب همراه ب نوش

دارد؟
ــرات مايعات بر  ــرورى داريم بر چگونگى تأثي در اينجا م

گوارش و سالمتى شما.
اساس گوارش سالم

ــالل گوارش ــرا آب باعث اخت ــم چ ــراى اينكه بفهمي ب
 مى شود، اول بايد بدانيم فرآيند طبيعى گوارش چگونه 

است.
گوارش از دهان شروع مى شود، به محض اينكه شروع به 
جويدن غذا مى كنيم، جويدن به غدد بزاقى پيام مى دهد 
كه ترشح بزاق را شروع نمايند، كه حاوى آنزيم هايى براى 

كمك به تجزيه غذا مى باشد.
ــرده و آن را براى  ــك ك ــردن غذا نيز كم بزاق به نرم ك
ــده نرم  ــه داخل مع ــرى و ب ــير م ــن رفتن در مس پايي

مى كند.
ــتر  ــده و بيش ــيد معده تركيب ش ــذا با اس  در معده، غ
ــام كيموس توليد  ــردد و مايعى غليظ به ن تجزيه مى گ
ــمت اولين بخش روده  مى شود. كيموس در پايان به س

كوچك مى گردد.
ــى از  ــا آنزيم هاى گوارش ــك، كيموس ب در روده كوچ
ــيد صفراوى كبد تركيب مى گردد. اين  لوزالمعده و اس
تجزيه  بيشتر كيموس، هر ماده مغذى را براى جذب در 

خون آماده مى كند.
ــه روده كوچك ــا ورود كيموس ب ــتر مواد مغذى ب بيش
ــى مى ماند ــش كوچكى باق ــوند. تنها بخ  جذب مى ش

ــذب خون  ــزرگ ج ــه روده ب ــض ورود ب ــه مح ــه ب  ك
مى گردد.

مواد مغذى بعد از جذب شدن در خون به نواحى مختلف 
بدن فرستاده مى شوند. 

ــى مانده از  ــه مواد باق ــان مى يابد ك ــوارش زمانى پاي گ
ــوند.  ــارج دفع مى ش ــد به خ ــط مقع روده بزرگ توس
ــد كلى  ــن فرآين ــى خوريد، اي ــه م ــته به چيزى ك بس
ــول  ــاعت ط ــا 72 س ــد از 24 ت ــى توان ــوارش م گ

بكشد.
الكل و نوشابه هاى اسـيدى تأثير منفى روى بزاق 

دارند
روى اين موضوع بحث وجود دارد كه نوشيدنى هاى الكى 
ــدن بزاق شده و  ــيدى همراه غذا موجب خشك ش يا اس

هضم غذا را براى بدن سخت تر مى كنند.
ــكل جريان  ــت دارد. ال ــدودى حقيق ــن موضوع تا ح اي
ــد، اما در مورد  ــا 15 درصد كاهش مى ده بزاق را 10 ت
ــد كه موجب  ــيدى، به نظر مى رس ــيدنى هاى اس نوش

افزايش ترشح بزاق مى شوند.

نتيجه اينكه هنوز پشتوانه علمى دقيقى وجود ندارد كه 
آيا مصرف متعادل نوشابه هاى اسيدى همراه غذا، تأثير 

منفى روى گوارش يا جذب مواد مغذى دارند يا خير.
آب، اسيد معده و آنزيم هاى گوارشى

ــيدن آب همراه با غذا سبب  ــيارى عقيده دارند نوش بس
تضعيف اسيد معده و آنزيم هاى گوارشى مى شود و هضم 

غذا را براى بدن دشوار مى كند. 
اين ادعا داللت بر اين دارد كه سيستم گوارش شما قادر 
ــحاتش با غلظت و چگالى غذا نيست كه  به تطبيق ترش

ادعاى نادرستى مى باشد.
مايعات و سرعت گوارش

ــيدن آب همراه  ــرى كه در مورد نوش بحث معروف ديگ
غذا وجود دارد مى گويد مايعات موجب افزايش سرعت 
گوارش شده و در نتيجه غذاهايى جامد و نرم نشده وارد 

معده مى شوند. 
يعنى زمان تماس غذا با اسيد و آنزيم هاى معده كاهش 

يافته و گوارش به طور ناقص انجام مى شود.
ــد، اما پشتوانه علمى  شايد اين ادعا منطقى به نظر برس

ندارد.
 آزمايش هايى كه سرعت گوارش معده را تجزيه و تحليل 
ــريع تر از جامدات  ــان داده، با اينكه مايعات س كرده نش
سيستم گوارشى را طى مى كنند، اما تأثيرى روى هضم 

غذاهاى جامد ندارند.
در بعضى موارد مايعات مى توانند به گوارش كمك كنند

ــاى بزرگ غذا  ــه خرد كردن تكه ه مايعات مى توانند ب
ــان را به سمت مرى و معده  كمك كنند و پايين رفتنش

راحت تر نمايند. 
مايعات همچنين حركت غذا را نرم تر كرده و از نفخ و ورم 

معده جلوگيرى مى كنند.
آب ممكن است اشـتها و در نتيجه دريافت كالرى 

را كمتر كند
نوشيدن آب با غذا مى تواند به ايجاد فاصله ميان برداشتن 
ــما فرصت دهد سيگنال هاى  لقمه ها كمك كندو به ش
ــيرى تان را چك كنيد. در نتيجه دچار  ــنگى و س گرس

پرخورى نمى شويد و وزن كم مى كنيد.
ــان داد افرادى كه  ــه 12 هفته اى نش  ضمنا يك مطالع
ــبت به  ــيده اند، نس پيش از غذا 500 ميلى ليتر آب نوش
ــتر وزن  آنهايى كه اين كار را نكرده اند، 2 كيلوگرم بيش

كم كرده بودند.
ــيدن آب مى تواند  ــان داد نوش همچنين تحقيقات نش
متابوليسم تان را حدود 24 كالرى به ازاى هر 500 ميلى 

ليتر آبى كه مصرف مى كنيد تسريع كند.
ــده هم دما با  ــيده ش ــت بدانيد وقتى آب نوش جالب اس
ــده كاهش پيدا كرده بدن بود، ميزان كالرى سوخت ش

 بود. 
ــايد به اين خاطر باشد كه بدن شما براى هم  دليل آن ش
ــرد با بدن مجبور است انرژى بيشترى  دما كردن آب س

صرف كند.
ــرات آب روى  ــه درباره تأثي ــاهداتى ك با اين وجود، مش
ــر نبوده و  ــم صورت گرفته كلى و تعميم پذي متابوليس

تأثيرات آن در بهترين حالت فرعى هستند. 
مهم است كه بدانيد اين موضوعات شامل آب مى شوند 
ــتند. در تحقيقى،  نه نوشابه هايى كه حاوى كالرى هس
ــيرين،  ــابه هاى ش دريافت كالرى كلى افرادى كه نوش
شير يا آب ميوه همراه غذا نوشيده بودند، 8 تا 15 درصد 

بيشتر بوده است.
بعضى از افراد نبايد همراه غذا مايعات بنوشند

براى بيشتر اشخاص، نوشيدن مايعات با غذا، مضر است. 
ــيد معده رنج مى بريد، نبايد  ــت اس اگر از مشكل برگش

همراه غذا مايعات مصرف كنيد. 
زيرا مايعات موجب افزايش حجم معده شده و در نتيجه 
فشار زيادى به آن وارد مى شود، يعنى همان اتفاقى كه 
ــد. اين حالت  ــده غذاى حجيم مى افت با مصرف يك وع
ــارى ريفالكس دارند  ــانى كه بيم مى تواند در مورد كس

موجب تشديد عوارض شود.
انتخاب با شماست!

در مورد اينكه همراه غذا مايعات بنوشيد يا نه، بر اساس 
احساسى كه داريد تصميم بگيريد.

ــان دردناك بوده و  ــات همراه غذا برايت  اگر مصرف مايع
ــته يا ريفالكس تان  ــاس نفخ برايتان به جا گذاش احس
ــا مايعات ــذا يا بين وعده ه ــى كند، پيش از غ را بدتر م

 بنوشيد.
ــيدن كمى آب به همراه غذا مشكل حادى  در واقع نوش
ايجاد نمى كند، اما اينكه به همراه هر قاشق مقدارى آب 
بنوشيد و يا اينكه از آب بسيار يخ در بين غذا و يا بالفاصله 

پس از غذا استفاده كنيد دچار مشكالتى خواهيد شد.

دانستنى ها

ــده و بيشتر دچار  ــروع فصل بهار دچار اختالل خواب ش بسيارى از افراد با ش
ــب ها زود به خواب مى روند و صبح ها تا ديروقت در  ــوند . ش پرخوابى مى ش
ــتى و رخوت و  ــل بوده و سس ــتند . در ميانه روز هم اغلب كس رختخواب هس
ــالل خواب در فصل بهار  ــان را مى برد ، اما دليل اين اخت خواب آلودگى امانش
چيست؟ ريشه هورمونى دارد يا به تغييرات آب و هوايى و مزاج فصل بهار مربوط 

مى شود ؟
ــنتى ايران در اين خصوص  دكتر نمازى، متخصص تغذيه و پژوهشگر طب س
ــنتى ، فصل بهار از نظر گرمى و سردى و همچنين  مى گويد : از ديدگاه طب س
ــار داراى مزاج  ــت و البته برخى معتقدند كه به ــكى و ترى در اعتدال اس خش

گرم و تر است .
با شروع فصل بهار و تغيير آب و هوا ، به دنبال افزايش رطوبت و طوالنى شدن 
مدت روشن ماندن هوا و گرده هاى گل معلق موجود در هواى استنشاقى، بيشتر 
افراد احساس خواب آلودگى و رخوت و سستى مى كنند و اين يك امر طبيعى 
است كه البته تغيير در ريتم خواب و بيدارى در اين فصل مى تواند تحت تاثير 

تغييرات هورمونى ناشى از طوالنى شدن روز نيز باشد .
رطوبت و پرخوابى؛خشكى و كم خوابى!

ــالل ايجاد كند ؟ آيا تنقالت نوروزى  چه غذاهايى مى تواند در خواب افراد اخت
همچون آجيل و شيرينى مى تواند با توجه به مزاج باعث كم خوابى يا پرخوابى 
ــاوى كافئين از  ــيدنى ها و خوراكى هاى ح ــود ؟ به گفته دكتر نمازى نوش ش
جمله قهوه ، شكالت هاى كاكائويى و نوشابه و كشيدن سيگار و مصرف الكل و 
همچنين پرخورى در وعده شام و مصرف غذاهاى چرب و دير هضم مى تواند 

در خواب افراد اختالل ايجاد كند .
ــنتى مغز داراى مزاج سرد و تر است و هر  به گفته اين متخصص از نظر طب س
عاملى از جمله نوع تغذيه ، استرس ، فكر و خيال زياد سبب تغيير در مزاج مغز 

و سوء مزاج آن مى شود كه مى تواند ريتم خواب و بيدارى فرد را بر هم زند . در 
نتيجه مداومت بر مصرف مواد غذايى با مزاج گرم و خشك از جمله غذاهاى پر 
ادويه و آجيل و شيرينى جات كه سبب كاهش رطوبت مغز مى شود مى تواند 
سبب كم خوابى شود . البته مزاج فرد نيز در ميزان خواب موثر است . براى مثال 
افراد با مزاج گرم و خشك و سرد و خشك داراى خواب كمترى نسبت به افراد 
ــتند و در كل بى خوابى در افراد با مزاج خشك  با مزاج گرم و تر و سرد و تر هس

بيشتر ديده مى شود .
تغذيه ايده آل براى رفع اختالالت خواب

چه غذاها يا گياهانى مى تواند اختالل خواب را بهبود بخشد و ريتم خواب افراد 
ــد در رفع اين اختالل  ــاژ درمانى مى توان را به حالت طبيعى درآورد و آيا ماس
موثر باشد ؟ از نظر طب نوين هورمون سروتونين در بهبود خلق و خو و كاهش 

استرس و نگرانى فرد نقش دارد .
ــت كه به گفته دكتر  ــروتونين اسيد آمينه تريپتوفان اس پيش ساز هورمون س
نمازى مواد غذايى كه داراى تريپتوفان بااليى هستند همچون گوشت بوقلمون 
ــبب آرامش اعصاب و خواب راحت  ــير و غيره مى توانند س ــت ، ش ، موز ، ماس
ــتفاده از غذاهايى كه داراى رطوبت بااليى  ــنتى نيز اس ــوند . از نظر طب س ش
ــتن يك خواب خوب كمك مى كنند . براى مثال استفاده از  ــتند به داش هس
ــير بادام (مخلوط 1 قاشق مرباخورى پودر  لبنيات ، ساالد كاهو ، مركبات ، ش
ــيار كمك كننده است.افرادى كه  ــت با آب) قبل از خواب بس بادام بدون پوس
ــتند يا زياد فكر و خيال مى كنند نيز خشكى در آنها  ــترس زياد هس داراى اس
ــود . دوش آب گرم  ــالالت در خواب مى ش ــبب اخت غلبه مى كند و همين س
ــبب افزايش رطوبت بدن به داشتن يك خواب راحت كمك  قبل از خواب به س
ــش رطوبت  ــبب افزاي ــن هاى گياهى به س ــا برخى از روغ ــاژ ب مى كند . ماس
مى تواند به بهبود وضعيت خواب افراد كمك كند كه در اين زمينه مى توانيد با 

متخصصان طب سنتى مشورت كنيد .
ــت پرخوابى ديده  ــده اس ــز از حد اعتدال خارج ش ــه رطوبت مغ در افرادى ك
ــتفاده نكنند يا با افزودن  ــود . اين افراد از مواد غذايى با رطوبت باال اس مى ش
ــته از غذاها از رطوبت آنها تا حدودى بكاهند . ورزش نيز  مصلحات به اين دس
ــد به رفع پرخوابى كمك  به دفع رطوبات اضافى از بدن كمك كرده و مى توان

كند. 

متخصص طب سنتى گفت: بوى بد دهان مى تواند علل مختلفى از جمله 
ــاد محتواى معده، تجمع اخالط  عفونت لثه و دندان ها، سينوزيت، فس
نامناسب در معده و همچنين بازگشت اسيد معده به مرى داشته باشد.
ــان گفت: اگر اين بوى  وى درباره روش هاى برطرف كردن بوى بد ده
ــينوس ها باشد عالوه بر انجام درمان هاى  بد دهان مربوط به دهان و س

مناسب، اقدامات پيشگيرى و درمان مؤثر نيز الزم است.
ــركه و عسل براى برطرف كردن بوى  اسالمى پور ادامه داد: مخلوط س
ــت كه اين مخلوط را  ــيار مؤثر است. براى اين كار الزم اس بد دهان بس
ــه بماليد؛ اين كار  ــت روى دندان ها و لث هفته اى يك الى 2 بار با انگش
باعث سفيد شدن دندان و همچنين به پاك سازى لثه ها كمك مى كند.
اين متخصص طب سنتى افزود: ماليدن مخلوط عسل و نمك مانع بروز 
زخم هاى دهانى و آفت مى شود و دندان ها را سفيد و محكم نگه مى دارد.
ــب در معده و ايجاد بوى بد دهان  وى با اشاره به تجمع اخالط نامناس
ــد، عالمت آن تلخى و بى اشتهايى است  گفت: اگر اخالط صفراوى باش
كه شربت آب ليموى تازه، شربت زرشك طبيعى، سركه انگبين، مصرف 
آبغوره و سماق، آلو، انار و به، در رژيم غذايى و پرهيز از غذاهاى پرچرب 
ــيار مؤثر است. اسالمى پور گفت: اما  و شيرين در برطرف كردن آن بس
ــنگينى معده  ــد، عالمت آن س اگر اين بوى بد به علت تجمع بلغم باش
ــت كه با غذا  ــنگى و بوى بد دهان اس ــدن غذا) وعدم تش (ديرهضم ش

خوردن و شستن دهان برطرف نمى شود.
وى افزود: مصرف آب و عسل، مرباى زنجبيل و خوراك بارهنگ نيز از 
ــت. همچنين پرهيز از خوردن  روش هاى برطرف كردن اين بلغم هاس
ــته، ماكارونى، الويه و ...)  غذاهاى چرب و سنگين و خميرى (آش رش
ــاعت قبل از غذا تا  و مصرف نكردن آب و نوشيدنى هاى سرد از نيم س
ــاعت پس از غذا نيز از عوامل تأثيرگذار در كاهش و كنترل اين  يك س
ــل بد بويى دهان  ــت. وى در پايان گفت: ريفالكس نيز از عل بلغم هاس
ــاعت قبل از غذا و  ــت كه با خوردن خاكشير و آب جوش در يك س اس
ــز در از بين بردن اين  ــج پخته با روغن زيتون ني همچنين مصرف هوي
ــت. همچنين نخوابيدن تا يك ساعت پس از غذا و  حالت تأثيرگذار اس
سيگار نكشيدن و مصرف نكردن نوشابه هاى گازدار نيز ريفالكس را از 

بين خواهد برد.

داليل بوى بد دهان را بشناسيد

چرا در فصل بهار زياد مى خوابيم؟

درمان سرطان با خوردن كاكتوس!

همراه غذا آب بخوريم يا نخوريم؟
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گردشگرى

ــت كه در آن حضرت مير سيد احمد فرزند  شاهچراغ آرامگاهى اس
امام موسى كاظم (ع) معروف به شاه چراغ و برادر امام رضا (ع) دفن 

شده است.
ــيراز هجرت كرد و در آنجا  ــاهچراغ به ش در آغاز قرن 3 هجرى ش

وفات يافت.
احمدبن موسى در راه پيوستن به برادر خود به سوى خراسان سفر 
ــط افراد مأمون خليفه عباسى در شهر شيراز  نمود ولى در راه توس

كشته شد.
اين بنا در دوره اتابكان فارس در قرن 6 قمرى ساخته شده و گنبد و 

بارگاه آن داراى كاشيكارى هاى زيبايى است.
ــى كاظم(ع)  ــى بن جعفر(ع)، از فرزندان امام موس احمد بن موس
معروف به سيد السادات و شاهچراغ است كه از شخصيت هاى عالى 

مقام و جليل القدر و پرهيزكار بود.
ــى برخى از  ــت، ول ــى دقيقا معلوم نيس تاريخ وفات احمد بن موس
ــه همزمان با  ــال 203 قمرى ك ــات را حدود س مورخين تاريخ وف

شهادت امام هشتم(ع) است ذكر كرده اند.
ــيراز است، در زمان  اين آرامگاه كه بزرگ ترين زيارتگاه مذهبى ش
ــعدبن زنگى، امير مقرب الدين مسعود بدرالدين وزير وى،  اتابك س
بقعه و گنبدى بر فراز قبر وى ساخت و اتابك نيز رواقى بر آن افزود.

ــحاق اينجو در سال 745 هجرى  سپس تاشى خاتون مادر شاه اس
ــه عالى و  ــام داد و بقعه،بارگاه، مدرس ــى در آن انج تعميرات اساس

مدفنى در جنوب آن براى خود ساخت.
ــازى قرار گرفته  ــگاه در ادوار مختلف مورد ترميم و بازس بناى آرام
است از جمله زمان حكومت شاه اسماعيل صفوى، نادر شاه افشار و 

فتحعلى شاه قاجار.
ــبكى  ــاى ريز رنگين، به س ــردن آينه ه ــه كار ب ــرم را با ب درون ح
هنرمندانه، آينه كارى كرده و انواع خط هاى زيباى فارسى و عربى، 

تزيين كننده نماى اطراف آينه ها و كاشى هاست.
بناى حرم، مشتمل بر ايوانى در جلو و حرمى گسترده در پشت ايوان 
است كه در 4 جانب حرم، 4 شاه نشين قرار گرفته و مسجدى نيز در 
پشت حرم ساخته شده است. ضريح آن در شاه نشين زير گنبد قرار 

دارد و از نقره ساخته شده است.
حياط شاهچراغ داراى 2 در اصلى ورودى است كه در سمت جنوب 
ــيكارى شده گذشته و وارد  و شمال حرم از زير 2 سر در بزرگ كاش

حياط وسيع حرم مى  شويم.
ــاخته شده و در اطراف  در ميان حياط، حوض بزرگ فواره دارى س

حوض درختكارى شده است.
حرم شاهچراغ در سمت غرب حياط و حرم سيد مير محمد- برادر 

شاهچراغ – در سمت شمال شرقى حياط قرار دارد.
ــز وجود دارد كه يكى به بازار  غير از 2 در اصلى، 2 در فرعى ديگر ني

حاجى و ديگر به مسجد جامع عتيق باز مى شود.
در دور تا دور حياط، اتاق هايى 2 طبقه ساخته شده كه در پيشانى و 

جرزهاى جلو آنها كاشيكارى شده است.
ــيله چوب هاى نفيس پوشش  ــتون هاى آهنى ايوان حرم به وس س
ــطح آن نيز چوب منبتكارى شده به كار  ــقف مس داده شده و در س

رفته است.

آرامگاه شاهچراغ رحلت عالم بزرگوار شيخ 
«محمد حسن نجفي» مؤلف و فقيه  شيعه

ورود «مورگان شوستر» آمريكايي به 
تهران به منظور اصالح امور مالي كشور 

ــال ــيخ محمدباقر نجفي در س ــن فرزند ش ــيخ محمد حس آيت اهللا ش
 1200 ق در نجف اشرف ديده به جهان گشود. پس از طي مقدمات، در 
ــه چين حلقه  درس  نوجواني به درس خارج فقه و اصول راه يافت و خوش
ــيدمهدي بحرالعلوم، سيدجواد  آيات عظام شيخ جعفركاشف الغطاء، س
عاملي و شيخ موسي كاشف الغطاء گرديد. در 25 سالگي به درجه اجتهاد 
ــكالم» را آغاز  ــال نگارش كتاب گرانقدر «جواهر ال ــيد و از همان س رس
ــيعه، ثمره  32 سال تالش  كرد. جواهر الكالم، اين دائره المعارف فقه ش
ــي عالي ترين سطح دروس  شبانه روزي او، اينك، معتبرترين متن درس

حوزه هاي علميه  شيعه، يعني درس خارج فقه است. 
ــاگردان فراواني تربيت  وي كه در حوزه  نجف، كرسي تدريس داشت ش
ــين كوه كمري، شيخ جعفر شوشتري  نمود كه حضرات آيات سيدحس
ــر تا آخرين لحظات عمر به  و مالعلي كني از آن جمله اند. صاحب جواه
ــرح كتابي ديگر گرفت،  ــغول بود. در اواخر عمر تصميم به ش تأليف مش
ــرانجام اين عالم كم نظير در 66 سالگي  اما پيمانه  عمرش به سرآمد. س
ــيعي باشكوه، بدن مطهر او را در  در نجف اشرف وفات يافت و پس از تش
ــرده بود، به خاك  ــجدش در نجف آماده ك مقبره اي كه خود جنب مس
ــن نجفي در پايان عمر زمام امور ديني را پس  سپردند. شيخ محمد حس
از خود به شاگرد فقيه و فرزانه اش شيخ مرتضي انصاري سپرد و جان به 

جان آفرين تسليم نمود.

ــال موافقت مجلس  به دنب
ــاران  ــتخدام مستش با اس
خارجي براي سامان دادن 
ــور،  ــاع اقتصادي كش اوض
ــي انجام  ــت ايران در پ دول
ــا اياالت متحده  قراردادي ب
آمريكا، يك هيئت مستشار 
مالي براي اصالح امور مالي 
ــور دعوت كرد و در  به كش
اين روز، هيئتي به رياست 

مورگان شوستر وارد ايران شد. مجلس شوراي ملي با اطمينان به حسن 
نيت شوستر و همراهانش، به آنان درباره هر نوع فعاليت براي اصالح امور 
مالي ايران، اختيار تام داد، ولي اين عمل ايران، به دولت روس بسيار گران 
ــتر و معاونينش از كار  آمد و روس ها مصمم شدند كاري كنند كه شوس
بركنار شوند. از اين رو، به بهانه اي واهي به دولت ايران براي اخراج شوستر 
ــد. در اين حال قواي  اولتيماتوم داد كه با مخالفت مجلس مواجه گردي
روس نيز به شهرهاي آذربايجان و به ويژه تبريز يورش بردند و به قتل و 
غارت پرداختند. اين عمل، دولت ايران را به بركناري شوستر وادار كرد و 

فردي وابسته به روس ها را به جاي وي برگزيد.

ساكنان باستانى خليج فارس، نخستين انسان هايى بودند كه روش دريانوردى 
را آموخته و كشتى اختراع كرده و شرق و غرب را به يكديگر پيوند داده اند، اما 
دريانوردى ايرانيان در خليج فارس، قريب پانصد سال پيش از ميالد مسيح و در 

دوران سلطنت داريوش اول آغاز شد.
داريوش بزرگ،  نخستين ناوگان دريايى جهان را به وجود آورد. كشتى هاى او 
طول رودخانه سند را تا كرانه هاى اقيانوس هند و درياى عمان و خليج فارس 
پيمودند، و سپس شبه جزيره عربستان را دور زده و تا انتهاى درياى سرخ كنونى 
رسيدند. او براى نخستين بار در محل كنونى كانال سوئز فرمان كندن كانالى 
ــتى هايش از طريق همين كانال به درياى مديترانه راه يافتند. در  را داد و كش
كتيبه اى كه در محل اين كانال به دست آمده نوشته شده است: «من پارسى 
هستم. از پارس مصر را گشودم. من فرمان كندن اين كانال را داده ام از رودى كه 
از مصر روان است به دريايى كه از پارس آيد پس اين جوى كنده شد چنان كه 
فرمان داده ام و ناوها آيند از مصر از اين آبراه به پارس چنان كه خواست من بود.»

ــيار دور، دست كم دو  ــينه  دريانوردى در خليج فارس به گذشته هاى بس پيش
ــومر، آكاد، عيالم،  ــال پيش از ميالد، مى   رسد. مردمان تمدن هاى س هزار س
ــند، از اين راه  همواره بين ميان رودان(بين النهرين) و موهنجودارو در دره  س
ــان  دريايى در رفت و آمد بودند. كاوش ها و پژوهش هاى چند دهه  كنونى نش
ــرزمين هاى ساحلى  ــت كه فينيقى ها، مردمانى آريايى نژاد كه در س داده اس
ــوريه و فلسطين) زندگى مى كردند،  درياى مديترانه(لبنان، بخش هايى از س
نخست در جزيره ها و سرزمين هاى پيرامون خليج فارس زندگى و دريانوردى 

ــران، داريوش اول براى  ــيان در اي مى كردند. پس از روى كار آمدن هخامنش
كشف سرزمين هاى تازه از دريانوردان برجسته  ايرانى، فينيقى و ساتراب هاى 
ــناخت بيشتر آسيا و ديگر  يونانى نشين امپراتورى پارس خواست كه براى ش
سرزمين ها به دريانوردى بپردازند. به نظر مى رسد در زمان همين پادشاه بود 

كه شناخت ايرانيان از خليج فارس بيشتر شد.

با اين همه، كهن ترين سند پيرامون دريانوردى در خليج فارس به سده  چهارم 
پيش از ميالد باز مى گردد . در آن زمان، دريانوردى به نام نيارخوس به فرمان 
ــناخته به سفر  ــرزمين هاى نه چندان ش ــكندر مقدونى براى كاوش در س اس
ــال فرمانروايى اسكندر آغاز  دريايى پرداخت. او سفر خود را در يازدهمين س
ــند به دهانه  تنگ هرمز و از آنجا به آب هاى خليج فارس  كرد و از مصب رود س
ــاحل رود كارون لنگر انداخت. او هنگام دريانوردى در  ــرانجام در س رفت و س
خليج فارس با فانوس هاى دريايى بزرگى رو به رو شده بودكه تا آن زمان مانند 
آن را نديده بود و در سفرنامه  خود از آنها به عنوان يكى از شگفتى هاى سفرش 

ياد كرده است.
ــاپور دوم(ذواالكتاف) پس از تصرف همه  جزيره هاى  ــانيان، ش در زمان ساس
خليج فارس براى جلوگيرى از يورش عرب هاى باديه نشين، جزيره هاى بحرين 
را به صورت ساخلو  ( پادگان نظامى) درآورد. پس از ورود عرب هاى مسلمان به 
ايران و شكست ساسانيان، سراسر خليج  جوالنگاه بازرگانان مسلمان شد. اما 
پس از كاهش نفوذ خليفه هاى عباسى، فرمانروايان آل بويه(سده  چهارم هجرى/
ــران كردند. از آن پس،  ــى از اي دهم ميالدى) بار ديگر عمان و بحرين را بخش
عمان و بحرين و جزيره هاى پيرامون آن، تا نزديك يك سده بخشى از واليت 
ــمار مى آمد و دولت آل بويه فرمانروايانى را براى اداره  اين منطقه   فارس به ش
ــتاد. اين دو بندر از نظر بازرگانى به چنان ــيراف و كيش مى فرس دريايى به س
 اهميتى رسيدند كه كشتى هاى چينى براى خريد و فروش كاال در آنجا پهلو 

مى گرفتند .

در چنين روزى

با همت رزمندگان اسالم در چنين روزى از سال 1361، شلمچه از تصرف قواى بعثى 
آزاد شد.

روز بيستم ارديبهشت ماه سال 1361 هجرى شمسى، نيروهاى ايرانى در ادامه عمليات 
بيت المقدس، منطقه شلمچه را از تصرف قواى بعثى عراق آزاد و خرمشهر را محاصره 
كردند. در اين روز با آزادى شلمچه، اراضى آزاد شده توسط ايران حدود 3060 كيلومتر 

ــمن به بيش از 26 فروند  مربع محاسبه شد و تعداد هواپيماهاى سرنگون شده دش
رسيد. 

روزنامه اطالعات در روز بيستم ارديبهشت ماه 1361 در گزارشى با اعالم خبر 
آزادى شلمچه نوشت: «پيش از ظهر امروز در تماس با قرارگاه كربال كسب 

اطالع كرديم كه شهر مرزى شلمچه توسط نيروهاى اسالم آزاد شد. طبق 
ــاعت 22 و 45 دقيقه ديشب مرحله سوم  اين گزارش نيروهاى اسالم س
ــب» را در جبهه جنوب  ــا رمز «يا على بن ابيطال عمليات بيت المقدس ب

آغاز كردند. 
ــهرك مرزى شلمچه را از  نيروهاى اسالم در اين عمليات موفق شدند ش

ــازى كنند و وارد اين شهر شوند. در اين پيروزى  لوث وجود صداميان پاكس
غرورآفرين هزار تن از مزدوران بعثى كشته و مجروح يا اسير شدند و ده ها تانك 

و خودرو دشمن منهدم شد. هم اكنون نيروهاى اسالم در تعقيب باقى مانده نيروهاى 
ــتوار آماده آزادسازى خرمشهر  ــتند و با عزمى اس ــت خورده بعثى هس مزدور و شكس
مى شوند. در سومين مرحله از عمليات موفقيت آميز بيت المقدس كه ساعت 10:45 
دقيقه شب گذشته با يورش قهرمانانه سپاهيان سلحشور توحيد آغاز شد، شلمچه آزاد 

شد و خرمشهر به محاصره كامل رزمندگان اسالم درآمد. 
ــدم جبهه در پى  ــالمى از خطوط مق ــزارش خبرنگاران خبرگزارى جمهورى اس به گ
محاصره كامل خرمشهر دو تيپ ارتش مزدور عراق در محاصره و تيررس قواى اسالم قرار 
گرفته، شلمچه نيز آزاد گرديد. بنابراين گزارش محاصره شدگان بعثى راهى جز هالكت و 
تسليم در برابر نيروهاى اسالم ندارند زيرا به دليل محاصره كامل بندر خرمشهر هرگونه 

راه فرار و تداركات روى آنان بسته شده است. 
ــت مدافعان اسالم با وارد  گزارش خبرنگاران خبرگزارى جمهورى اسالمى حاكى اس
ــت خورده موفق شدند اين  آمدن ضربات و تلفات سنگينى به دشمن متجاوز و شكس
نقطه مرزى را آزاد و حلقه محاصره را تنگ تر نمايند و همچنان به پيشروى خود به سوى 
خونين شهر ادامه دهند. در اين عمليات تعداد زيادى از قواى كفر به هالكت رسيده و يا 

زخمى شده اند و عده اى نيز به اسارت سپاه اسالم درآمده اند.» 
ــت تا حركت  ــر مأموريت ياف ــدس، قرارگاه نص ــات بيت المق ــن مرحله از عملي در اي

ــكل از چهار  ــاى عمل كننده كه متش ــهر آغاز نمايد. نيروه ــمت خرمش خود را به س
ــود را آغاز كردند؛  ــداران و دو تيپ ارتش بودند، عمليات خ ــپاه پاس ــتقل س تيپ مس
ــدى اش، نيروهاى  ــوط پدافن ــرو در خط ــمن و تمركز ني ــيارى دش اما به دليل هوش
ــات در روز بعد نيز  ــرار اين عملي ــود توفيق نيافتند. تك ــودى در انجام مأموريت خ خ
ــام عمليات  ــا براى انج ــد ت ــن خاطر تصميم گرفته ش ــت انجاميد. به همي به شكس
ــازى  ــود و بدين ترتيب عمليات آزادس ــا داده ش ــه يگان ه نهايى فرصت بيش ترى ب
ــد دو تيپ المهدى (عج) و امام ــهر دو هفته به تعويق افتاد. همچنين مقرر ش خرمش

 سجاد (ع) از قرارگاه فجر نيز در حركت بعدى 
ــود. در اين مقطع از جنگ  ــتفاده ش اس
تحميلى، يك بار ديگر بر اثر تحوالت 
صحنه نبرد، سياست كشورهاى 
ــرق درمورد جنگ  غرب و ش
ــالمى ايران  جمهورى اس
و رژيم بعثى عراق تغيير 
كرد. برخى از آن ها حتى 
ــزوم پايان  تلويحا از ل

جنگ سخن گفتند. 
ــلمچه در  سقوط ش
منطقه اى كه نقطه 
قوت ارتش عراق 
محسوب مى شد، 
ــه اين  ــان را ب آن
نتيجه رسانده بود 
كه احتمال سقوط 
ــر  ــاى ديگ خط ه
دفاعى، چندان دور 
ــت. اين  از ذهن نيس
پيش بينى خيلى زود 
ــح غرورآفرين  و در پى فت

خرمشهر به حقيقت پيوست. 
ــلمچه از ضلع غربى  منطقه عمومى ش
خرمشهر شروع مى شود و تا عمق خاك عراق به پيش 
ــمت شلمچه ايران و شلمچه عراق تقسيم  مى رود. خط مرزى، اين منطقه را به دو قس
كرده است. شلمچه ايران در منتهى اليه جنوب غربى جلگه خوزستان قرار گرفته است. 
آن منطقه از شمال به «حسينيه» از جنوب به  اروندرود، از شرق به خرمشهر و از غرب 
ــلمچه عراق نيز در جنوب شرقى بصره  به خط مرزى ايران و عراق محدود مى شود. ش
واقع است. از شمال به منطقه زيد، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به دژ مرزى ايران 

و عراق و از غرب به شهرهاى تنومه و الحارثه مى رسد. 
شلمچه داراى آب و هواى گرمسيرى است. حداقل دماى هواى آن در زمستان به صفر 

ــتان از مرز 55 درجه تجاوز مى كند. اين  درجه سانتيگراد مى رسد و دماى آن در تابس
ــتگى هاى طبيعى و جنس خاكش از رس و هنگام بارندگى، تردد  منطقه فاقد برجس
روى اين زمين فقط با اتكا به جاده، ميسر است. به دليل اتصال ضلع جنوبى شلمچه با 
اروندرود، باتالق ها و آبگرفتگى هاى متعددى ايجاد شده و روييدنى هايى نظير چوالن و 

بردى در كنار آبگرفتگى ها بسيار به چشم مى خورد. 
شلمچه، نخلستان هم دارد. اين نخلستان در ضلع جنوبى آن و در حاشيه اروندرود واقع 
است. كمى باالتر و به موازات خط سبز نخلستان، جاده اى آسفالت نظرها را به خود جلب 
ــرق آن به شهر خرمشهر منتهى مى شود و غرب  مى كند. جاده اى شرقى - غربى كه ش
آن در خاك عراق ادامه مى يابد.  رودخانه اروند كه تمام ضلع جنوبى شلمچه را پوشانده 
است، رودخانه اى است وحشى و ناآرام. داراى بسترى گلى و رسوبى است كه عمق آن 
بين 5 تا 20 متر متغير است. طول اين رود در منطقه شلمچه، از انتهاى جزيره بوارين تا 

شهر بصره به 20 كيلومتر مى رسد.
 كانال پرورش ماهى، كانال زوجى، نهر جاسم، نهر و شهرك دوئيجى در شلمچه عراق 
قرار دارد. قبل از شروع جنگ، چندين روستاى كوچك و بزرگ در شلمچه ايران وجود 
داشت كه بعضى از آن ها به دليل دارا بودن چشم انداز زيبا، محل تفريح مردم خوزستان 
بود. روستاييان به كار كشاورزى و دامدارى مشغول بودند. درصد قابل توجهى از اراضى 

كشاورزى خرمشهر در شلمچه قرار داشت. 
از آنجا كه شلمچه يكى از مناطق حساس مرزى به شمار مى رفت، چند پاسگاه وظيفه 
حراست از منطقه را بر عهده داشتند كه مهم ترين آن ها عبارت بود از: شلمچه، مؤمنى و 
پاسگاه خين. همچنين چندين پايگاه و دژ كوچك در فواصل معينى براى دفاع در مواقع 
ضرورى تعبيه شده بود و يك دژ مركزى به عنوان تغذيه كننده، وظيفه پشتيبانى اين 

پايگاه ها را از نظر نيرو و تجهيزات بر عهده داشت.
شلمچه خالصه عشق است و قطعه اى از بهشت، شلمچه آينه اى است كه تمام جبهه با 
خاك هاى سرخش در آن مى درخشد و دريچه آسمانى است كه از آن بوى رشادت و عطر 
دلنواز شهادت مى وزد. شلمچه تنديس زيباى عشق است كه در ميدان ايثار قد كشيده 

است. شلمچه شهر شهود و شهادت است. 
شلمچه مثنوى بلند ايثار است و فرودگاه عشق و عروجگاه دل. صحراى خشكى كه درياى 
مواج خون و اشك هاى عاشقانه در تربت پاكش دارد با قلب خونينى كه هنوز زيبا و دلنواز 
ــى را در رگ هاى اين ديار مى دواند و حديث بلند حيات  مى تپد و خون غيرت و مردانگ
باعزت را زمزمه مى كند. زمين خاكى شلمچه، زيباتر از آبى آسمان است چرا كه شلمچه 
قتلگاه مرغان عاشقى است كه براى وصال بى قرار بودند و از كوچه پس كوچه هاى منيت 

و ماديت رهيده و به شهر دلگشاى معنويت و شهادت دل بستند. 

ــكل از چهار  ــاى عمل كننده كه متش ــهر آغاز نمايد. نيروه ــمت خرمش خود را به س
ــود را آغاز كردند؛  ــداران و دو تيپ ارتش بودند، عمليات خ ــپاه پاس ــتقل س تيپ مس
ــدى اش، نيروهاى  ــوط پدافن ــرو در خط ــمن و تمركز ني ــيارى دش اما به دليل هوش

 سجاد (ع) از قرارگاه فجر نيز در حركت بعدى 
ــود. در اين مقطع از جنگ  ــتفاده ش اس
تحميلى، يك بار ديگر بر اثر تحوالت 
صحنه نبرد، سياست كشورهاى 
ــرق درمورد جنگ  غرب و ش
ــالمى ايران  جمهورى اس
و رژيم بعثى عراق تغيير 
كرد. برخى از آن ها حتى 
ــزوم پايان  تلويحا از ل

جنگ سخن گفتند. 

پيش بينى خيلى زود 
ــح غرورآفرين  و در پى فت

خرمشهر به حقيقت پيوست. 
ــلمچه از ضلع غربى  منطقه عمومى ش
خرمشهر شروع مى شود و تا عمق خاك عراق به پيش 
ــمت شلمچه ايران و شلمچه عراق تقسيم  مى رود. خط مرزى، اين منطقه را به دو قس
كرده است. شلمچه ايران در منتهى اليه جنوب غربى جلگه خوزستان قرار گرفته است. 

پيشينه دريانوردى در خليج فارس

تصويب آرم نهايي جمهوري اسالمي 
ايران توسط امام خميني(ره) 

پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
ــد آرمي به عنوان  قرار بر اين ش
نماد و نشان جمهوري اسالمي 
ايران معرفي شود كه بيانگر روح 
دين خواهي و اسالم طلبي ملت 
ــد. از اين رو  مسلمان ايران باش
پس از فراخوان شوراي انقالب 
ــن آرم، طرح هاي  براي تهيه اي
متعددي به اين شورا رسيد كه 
سرانجام از ميان آنها يك طرح 
مورد پذيرش قرار گرفت. در نهايت با ارايه اين آرم در سال 1359 به رهبر كبير 
ــيد. اين آرم به صورت چهار هالل و  ــالمي، طرح مزبور به تصويب رس انقالب اس
ــد و در عين حال كلمه  ــانگر كلمه مقدس «اهللا» مي باش يك ستون مياني و نش
ــكل  ــكيل مي دهد. در توضيح محتواي اين ش ــه اال اهللا» را نيز تش مبارك «ال ال
ــانه اقتدار و قدرت؛ هالل  نمادين مي توان گفت كه ستون مياني يا شمشير، نش
ــگر اصول پنج گانه دين (مذهب تشيع)،  نشان دهنده رشد، پنج جز اصلي نمايش
ــد. اين آرم از آن پس در  و تركيب متقارن بيانگر تعادل و ميزان و عدالت مي باش
ــالمي ايران و بر باالي عنوان تمام  وسط رنگ سفيد پرچم مقدس جمهوري اس

وزارتخانه هاي كشور قرار گرفت.

 هجرى شمسى، نيروهاى ايرانى در ادامه عمليات 
بيت المقدس، منطقه شلمچه را از تصرف قواى بعثى عراق آزاد و خرمشهر را محاصره 
 كيلومتر 

 فروند 

 در گزارشى با اعالم خبر 
آزادى شلمچه نوشت: «پيش از ظهر امروز در تماس با قرارگاه كربال كسب 

اطالع كرديم كه شهر مرزى شلمچه توسط نيروهاى اسالم آزاد شد. طبق 
 دقيقه ديشب مرحله سوم 
ــب» را در جبهه جنوب  ــا رمز «يا على بن ابيطال عمليات بيت المقدس ب

ــهرك مرزى شلمچه را از  نيروهاى اسالم در اين عمليات موفق شدند ش
ــازى كنند و وارد اين شهر شوند. در اين پيروزى  لوث وجود صداميان پاكس

غرورآفرين هزار تن از مزدوران بعثى كشته و مجروح يا اسير شدند و ده ها تانك 
و خودرو دشمن منهدم شد. هم اكنون نيروهاى اسالم در تعقيب باقى مانده نيروهاى 
ــتوار آماده آزادسازى خرمشهر  ــتند و با عزمى اس ــت خورده بعثى هس مزدور و شكس



خبرخبر

 رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قطعات خودرو و نیرومحرکه 
اصفهان گفت: اصفهان دارای ۲۰۰ واحد تولید کننده قطعات خودرو 
اس��ت که از این تعداد ۹۰ واحد از کارخانه های خودروساز سفارش 

می گیرند.
ابراهیم احمدی اظهار داشت: هم اکنون در تمام بخش های صنعتی 
کشور ش��رایط رکود حاکم اس��ت که رکود موجود در بخش تولید 
قطعات خودرو، یک رکود ذاتی است که به دلیل واقعی نبودن قیمت 

ارز در کشور در دهه های اخیر ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون در بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو 
در کشور بیشتر قطعات چینی یا از س��ایر کشورهاست، تاکید کرد: 
 تولید در این فضا مقرون به صرفه نیس��ت و به عبارت دیگر صنعت 

قطعه سازی صنعت سودآوری نیست.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قطعات خودرو و نیرومحرکه 
اس��تان اصفهان گفت: نزدیک به ۲۰۰ واح��د تولیدکننده قطعات 
 خودرو در اس��تان اصفهان فعال اس��ت ک��ه قطعات بزرگ��ی مانند

 میل لنگ که قابلیت واردات ندارد را با سود اندک تولید می کنند.
احمدی بیان داش��ت: ۸۰ تا ۹۰ واحد قطعه ساز در استان اصفهان، 
از کارخانه های خودروس��از س��فارش می گیرند و دیگر واحدها نیز 

محصول خود را روانه بازار فروش می کنند.
ابراهیم احم��دی تأکید کرد: در ش��رایط مذکور عم��ا بازار فروش 
قطعات خ���ودرو به نفع خارجی ه��ا و واردات اس��ت و تولید کننده 
داخلی توان رقابت با خارج از کش��ور را ندارد و در نتیجه روز به روز 

ضعیف تر می شود.
رتبه سوم اصفهان در تولید قطعات خودرو

وی در خصوص راه��کار برون رفت از این مش��کل گف��ت: افزایش 
تعرفه های واردات، تنها راه چاره نیس��ت. همچنین برای حفظ نرخ 
تورم نمی توان قیمت دالر را در کشور به یکباره واقعی کرد؛ بنابراین 
برای تقویت قوای تولیدکننده قطعات خودرو در داخل کش��ور باید 
مابه التفاوت قیمت دالر و هزینه های تولید را به صورت یارانه یا تعرفه 

در اختیار تولیدکننده قرار داد.
وی جایگاه استان اصفهان در تولید قطعات یدکی در کشور را از نظر 
کیفیت قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: اصفهان از نظر میزان تولید در 

جایگاه سوم یا چهارم کشور قرار دارد.
احمدی به برگ�زاری دوازدهمی�ن نمایش�گاه قطع�ات، مجموع�ه ه�ا 
و صنای�ع وابس��ته خودرو از ۲۱ تا ۲۴ اردیبهشت سال جاری اشاره 
کرد و افزود: در فضای نمایش��گاه تولیدکننده ه��ا، نمایندگی های 
فروش و فروشندگان قطعات خودرو فرصت بهتری برای شناسایی 
یکدیگر دارند. ابراهیم احمدی اعام کرد: برگزاری نمایش��گاه هایی 
با موضوع قطعات خودرو و مجموع�ه های فع���ال در تولی�د ل�وازم 
یدکی می توان��د اعتماد مردم را نس��بت به تولی��د داخلی و قطعات 

ساخت داخل، تقویت کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: طرح »تدوین تاریخ شفاهی جانبازان« در دستور کار بنیاد شهید و 

امور ایثارگران استان اصفهان قرار گرفته است.
س��یدعلی قریش��ی اظهار ک��رد: همزم��ان ب��ا زادروز خجس��ته حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز، بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان 
اصفهان برنامه ه��ای متنوع فرهنگی زی��ادی را در دس��تور کار خود قرار 

داده است.
وی در ادامه افزود: دیدار عمومی مردم ش��هر اصفهان ب��ا جانبازان مرکز 
توانبخشی ش��هید مطهری، دیدار عمومی مردم خمینی شهر با جانبازان 
مرکز توانبخشی امام حسین)ع(، دیدار عمومی مردم نجف آباد با جانبازان 
مرکز توانبخشی ش��هید رجایی و دیدار عمومی مردم کاشان با جانبازان 

مرکز توانبخشی خاتم االنبیا)ص( از اهم این برنامه هاست.
معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: از س��اعت ۹:3۰ ت��ا ۱۱:3۰ روز چهارش��نبه اقش��ار مختلف مردم 
می توانند از جانبازانی که در مراکز توانبخشی هستند دیدار و ماقات کنند؛ 
همچنین ائمه جمعه سراسر استان با حضور در منازل جانبازان به عنوان 
نماینده مقام معظم رهبری در شهرستان ها تحت عنوان برنامه »سپاس از 
علمداران حماسه« از فداکاری های آنان تقدیر و از درخواست های آنان را 
باخبر می شوند. وی با اشاره به دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان خاطرنش��ان کرد: اعزام ۴۰۰ نفر از همس��ران جانبازان و 
ایثارگران به مشهد اردهال در قالب ۴ کاروان نیز صورت می پذیرد؛ ثبت نام 
در این اردوی زیارتی تفریحی از طریق س��همیه بندی های اعمال شده از 

میان همسران، دختران و مادران جانبازان انجام شده است.
قریشی اذعان داشت: تیم گل بال جانبازان بسیجی استان اصفهان موفق 
شده  تا به مرحله مسابقات کش��ور راه یابد که برای انجام این مسابقات به 
رامسر اعزام خواهند شد؛ این برای نخستین باری است که استان اصفهان 
دو تیم برای مسابقات کشوری گل بال اعزام می کند. همچنین تیم بسکتبال 

با ویلچر جانبازان نیز به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه برنامه ه��ای متنوع فرهنگی به مناس��بت روز جانباز در 
دستور کار مدیران شهرستانی قرار دارد، تصریح کرد: طی تعامات انجام 
شده با مراکز شهرستانی پیش بینی می شود بنا بر نظر مدیران شهرستانی 

استان مراسم تجلیل از جانبازان برگزار شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با 
تشریح دیگر برنامه های روز جانباز ادامه داد: طی تعامات خوبی که تاکنون 
با شهرداران و اعضای شوراهای اسامی شهر شهرستان های استان اصفهان 
داشته ایم قرار بر آن شد تا عاوه بر تبلیغات محیطی مقام و منزلت جانبازان 

در سطح شهرها، این مسئوالن در منزل جانبازان حضور یابند.
قریشی تاکید کرد: مراسم گرامیداش��ت جانبازانی که به شهادت رسیدند 
روز پنجشنبه در گلستان شهدا برگزار می شود و به پاس جایگاه جانبازانی 
که در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شدند دعای کمیل در جوار 

قبور پاک و مطهر شهدا قرائت خواهد شد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قطعات خودرو؛

اصفهان رتبه سوم
در تولید قطعات خودرو

معاون فرهنگی بنیاد شهید استان اصفهان خبر داد:

اجرای طرح تدوین تاریخ شفاهی 
جانبازان به مناسبت روز جانباز

مدیرکل پست اس��تان اصفهان گفت: نظام نشانی استاندارد 
ملی برای نخستین بار در کشور در استان اصفهان در حال اجرا 
اس��ت و کلبه الکترونیک یکی دیگر از خدمات پست استان 
اصفهان ماه آینده در راس��تای دول��ت الکترونیک رونمایی 

می شود.
س��عید رجالی در نشست خبری با اصحاب رس��انه در سالن 
جلسات اداره کل پست استان اصفهان با اشاره به نام گذاری 
سال جدید با عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اظهار 
داشت: پس��ت باید یک مجموعه خود اتکا  باشد و بتواند در 
ش��رایط اقتصادی متفاوت، به فعالیت خود ادامه دهد، پست 
استان اصفهان در سال جدید در راستای شعار سال، ارتقای 
کیفیت خدمات پستی، کاهش قیمت تمام شده، تنوع بخشی 
به خدمات، مش��ارکت بخش خصوصی و استفاده از امکانات 
و ظرفیت های موجود ش��بکه پستی را در دس��تور کار قرار 
داده اس��ت.  وی افزود: یکی از ش��اخص های توس��عه در هر 
کشور سرانه مرسوالت پستی است و میانگین آن در جهان، 
۴5 مرسوله در سال اس��ت و این عدد در کشور ۸ و در استان 
اصفهان 6 است، ترافیک ۴۴ میلیون مرس��وله ای در استان 
اصفهان هدف گذاری شده و پست با ظرفیت موجود و با کمک 
بخش خصوصی تاش می کند در سال تحول در شبکه پستی، 

به اهداف ترسیم شده دست یابد.
مدیرکل پست استان اصفهان با اش��اره به تغییر مدل کسب 
و کار پس��ت از ارایه خدمات دولت به س��مت خدمات پست 
لجس��تیک گفت: تجارت الکترونیک، پس��ت لجس��تیک و 
خدمات خرید اینترنتی از استان اصفهان شروع شد و پست 
مالی، توس��عه بازار امانات پستی در پس��ت و به صورت کلی 
س��رویس هایی مبتنی بر فناوری اطاعات با سرعت، دقت، 

کیفیت و قیمت پایین، در دستور کار پست قرار دارد.
اجرای نظام نشانی استاندارد ملی برای نخستین بار 

در کشور
وی با اشاره به اجرای نظام نشانی استاندارد ملی)Gnaf()نظام 
ملی آدرس گذاری( برای نخستین بار در کشور تصریح کرد: 
این طرح نیاز ملی است و در استان اصفهان اجرا می شود، در 
حال حاضر نشانی استانداردی برای اماکن در کشور نداریم، 
گاهی ممکن اس��ت برای یک مکان ۱7 آدرس مطرح ش��ود 
بنابراین نیاز است سامانه ای طراحی شود که آخرین آدرس 

افراد در آن مشخص باشد.
رجالی افزود: استاندارد سازی آدرس ها، مختصات دار کردن 
کدپستی ها در این طرح دنبال می شود و هر فرد همانطور که 
یک کد مل��ی دارد، یک کد ملی برای آدرس محل س��کونت 
داشته باشد. وی گفت: فاز نخس��ت این طرح از سال گذشته 
با اعتباری بالغ ب��ر ۲۴ میلیارد ریال از مح��ل اعتبارات ملی 
با مشارکت اس��تانداری اصفهان و سایر س��ازمان ها مربوطه 
 و با اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا شده است که

 ۹5 درصد از اقدامات آن انجام شده است.
 مدیرکل پس��ت اس��تان اصفهان با بیان اینکه یک میلیون و 
۴۰۰ هزار س��اختمان در اس��تان اصفهان وجود دارد، گفت: 
 ،)Gnaf(از پیش نیازهای طرح نظام نشانی اس��تاندارد ملی
به هنگام س��ازی اماکن شهری و روس��تایی است، در استان 
اصفهان ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار رکورد اطاعاتی داریم که ۸۸ 
درصد این اطاعات شهری و ۱۲ درصد از آن روستایی است، 
در حال حاضر به هنگام س��ازی اطاعات اماکن در ش��هر به 

اتمام رسیده است و اماکن روستایی در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: یکی از تکالیفی که شهرداری ها بر عهده دارند 
این است که باید اطاعات اماکن را به پاک کد پستی تبدیل 
کنند، البته از ش��هرداری ها خواسته ش��ده که این کار انجام 
 شود و تا کنون 6۰ درصد از اماکن شهری در استان اصفهان 
کد پستی ۱۰ رقمی و پاک شهرداری دارند و استان اصفهان 

در این بخش از سایر استان ها عقب است.
رجالی گفت: روان س��ازی و بازنگری در فرآیند های پستی، 
افزایش کیفیت از نگاه مش��تری، رعایت حقوق شهروندی، 
پاسخگویی شفاف به مشتریان و ارایه خدمات ویژه شهروندی 
با تماس با ش��ماره ۱۹3 از جمله برنامه های پس��ت اس��تان 
اصفهان است. وی به ارایه خدمات نیابتی اشاره کرد و افزود: 
راه اندازی ۴3 ایستگاه کارت ملی هوشمند با همکاری اداره 
ثبت احوال، ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقیقی، اظهارنامه 
مش��اغل خودرو با همکاری اداره ام��ور مالیاتی و همکاری با 
س��ایر ادارات و ارگان ها از جمله فعالیت های اداره کل پست 
استان اصفهان در بخش ارایه خدمات نیابتی است. مدیرکل 
پست استان اصفهان بیان کرد: انجام 73 هزار فقره کار برای 
اداره امور مالیاتی، توزیع 76۸ هزار مرس��وله برای اداره ثبت 
اسناد، توزیع 5۴ هزار مرسوله برای فنی و حرفه ای، ارسال 3 

هزار مدرک تحصیلی برای دانشگاه اصفهان، توزیع 3۱ هزار 
مرسوله پزشکی قانونی و 5 میلیون قبض تلفن همراه از جمله 
اقدامات پست استان اصفهان در سال گذشته به شمار می رود. 
 راه اندازی کلبه الکترونیکی پست استان اصفهان

وی با اش��اره به راه اندازی کلبه الکترونیکی پس��ت اس��تان 
اصفهان، تصریح کرد: درگاه واحدی برای ارایه خدمات دولت 
الکترونیک به مردم، با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود 
و این درگاه در ماه آینده افتتاح می شود و هر شهروند می تواند 
با نام کاربری و رمز، خدمات سازمان های مختلف را دریافت 
کند.رجالی به راه اندازی سامانه ) ای باکس() EBox( اشاره 
کرد و گفت: در این سامانه قبوض مصرفی تجمیع می شود و 
با استفاه از اینترنت دریافت و پرداخت می شود که راه اندازی 
این سامانه سبب کاهش تردد، سالم س��ازی محیط اداری و 
کاهش فساد می شود. قرار است این طرح دارای زمان بندی 
۲ ساله به اتمام برس��د. وی بیان کرد: ۱۰۴۸ واحد پستی در 
اس��تان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 5۱ درصد از آن 
در روستاها و ۴۹ درصد آن در مناطق شهری است، در سال 
گذش��ته به صورت میانگین 6۰ هزار مرس��وله وارد اس��تان 
اصفهان شده و 7۹ هزار مرسوله از استان خارج شده است و 
در مجموع در سال گذشته بیش از ۲۱ میلیون مرسوله وارد 
استان اصفهان و توزیع ش��ده و بیش از ۲۸ میلیون مرسوله 

خارج شده است.
مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه 5 درصد از ترافیک 
مرسوالت پستی در کشور به استان اصفهان اختصاص دارد، 
افزود: ۴۱۱ هزار مرس��وله به صورت خرید و فروش اینترنتی 
از فروشگاه های اینرنتی کش��ور خرید شده و خرید اینترنتی 
در استان رشد ۲ درصدی داشته اس��ت، از سوی دیگر ۱۴۸ 

فروشگاه اینترنتی در استان اصفهان وجود دارد.  
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان هشدار داد:

توت های حاشیه خیابان
با طعم سم

رییس شورای خلیفه گری و  ارامنه استان:

خداحافظی اسقف اعظم ارامنه
پس از ۱۲ سال از اصفهان

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان:

برنامه ریزی برای فرهنگ سازی
در حوزه ترافیک عملیاتی شود

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان هش��دارداد: با توجه به 
آغاز سمپاش��ی درختان در اردیبهشت ماه 
ش��هروندان از خوردن توت ه��ای درختان 

حاشیه خیابان ها خودداری کنند.
 احمد س��لیمانی پور اظهارکرد: از آنجایی 
 که اردیبهشت، زمان رشد، تکثیر و طغیان 
آفت هایی همچون ش��ته، کنه، سوس��ک 
چوب خوار و غیره است، سمپاشی درختان 
در این ماه انجام می ش��ود. وی افزود: برای 
سمپاش��ی درختان، خیابان ها و مکان های 
مورد نظر از قبل شناس��ایی می شوند و به 
وس��یله نصب پاکارد زمان سمپاش��ی به 

شهروندان اطاع رسانی می شود.
مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
ش��هرداری اصفهان تصریح ک��رد: در این 
راستا از شهروندان درخواست می شود که 
از خ��وردن توت های درختان حاش��یه ای 

خیابان ها خودداری کنند.

س��لیمانی پور با بیان اینکه سمپاش��ی ها 
بعد از ساعت ۱۱ ش��ب انجام می شود تا از 
میزان تردد شهروندان در شهر کاسته شود، 
خاطرنشان کرد: س��اکنان منازل مسکونی 
باید پنجره های رو به خیابان خود را ببندند 
و چنانچه می��ز نانوایی ه��ا در خیابان قرار 
گرفته باشد، ضروری است متصدیان نانوایی 
قبل از طبخ نان، میزها را شست وشو دهند 

تا از بروز بیماری جلوگیری شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
با اشاره به ضرورت توجه به مسایل فرهنگی در حوزه 
ترافیک گفت: برنامه ریزی برای فرهنگ سازی در حوزه 

ترافیک عملیاتی شود.
سرهنگ جهانگیر کریمی، با اشاره به مراسم رونمایی 
از نماد و شعار کمپین ترافیک شهر اصفهان و ضرورت 
فرهنگ س��ازی در این زمینه، اظهار داشت: معاونت 
اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان در مباحث 
اجتماع��ی- فرهنگی با ش��هرداری فعالی��ت دارد و 
گام شهرداری در راس��تای آغاز حرکت این کمپین، 
با همیاری نیروی انتظامی اس��ت. وی اف��زود: ما اگر 
اصفهان را با تمام ویژگی ه��ای تاریخی و تمدن ایران 
اسامی کنار هم بگذاریم، مجموعه ای از زیباترین ها 
را خواهیم داشت. با این حال، متاس��فانه در این بین 
ترافیک زیبنده این مجموعه نیس��ت برای همین این 

کمپین برای مشارکت مردم راه اندازی شده است.
کریمی با اش��اره به پروژه های زیرساختی سطح شهر 
اظهار داشت: فعالیت های زیر ساختی در شهر درحال 
انجام است و باید متناسب با آن ها فرهنگ سازی الزم 

نیز انجام و آموزش همگانی داده شود تا مشارکت همه 
شهروندان در این امر جلب شود. وی ادامه داد: کمپین 
ترافیک ش��هری س��ر آغازی برای همراه کردن مردم 
در راستای فرهنگ س��ازی در زمینه ترافیک به شمار 
می رود. کریمی با اشاره به برنامه های این نهاد در حوزه 
ترافیکی عنوان کرد: فعالیت های م��ا در چند حیطه 
آموزش همگانی با مدیری��ت فرهنگی حوزه ترافیک، 
فعالیت های رس��انه ای با تولید انواع فیلم و بروشور و 

غیره، خاصه می شود.

مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان از مرمت ۹۰ 
درصد عمارت عالی قاپو، شش ترک از گنبد مسجد 

امام)ره( و همچنین سقف بازار قیصریه خبر داد.
فریبا خطابخش، اظهار کرد: با توجه به اینکه دیگر 
خودرویی به میدان وارد نمی ش��ود آس��فالت کف 
میدان نقش جهان در حال جمع آوری است و طی 

عملیاتی سنگ فرش خواهد شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت عمارت عالی قاپو 
و داربست های آن افزود: مرمت بنای عالی قاپو ۹۰ 
درصد پیشرفت داشته است و تا امروز داربست های 
س��مت نمای میدان نقش جهان برداش��ته شده و 

سطح بسیاری کمی از عمارت داربست دارد.
مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان با اش��اره به 
باقی ماندن ۱۰ درصد از پروژه مرمت عالی قاپو ادامه 
داد: با اتمام این پ��روژه و همچنین مرمت تزیینات 
نقاشی عمارت، داربست های عالی قاپو به احتمال 

زیاد در 3۱ شهریور ماه برداشته خواهد شد.
خطابخش به حجیم بودن میزان داربست ها در بنای 

عالی قاپو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه عمارت 
باید به طور کامل محکم سازی شود و مرمت کاران 
بین دوپوش این عمارت رفت و آمد داش��ته باشند 
مجبور هس��تیم که از حجم بیش��تری از داربست 
استفاده کنیم. وی تصریح کرد: اگر اعتبار سال ۹5 
برسد قطعا س��رعت عملیات ها بیشتر می شود، اما 
اکنون نیز کار در هیچ کج��ای میدان نقش جهان 
تعطیل نیس��ت و اس��تادکاران در حال ترمیم این 

پایگاه جهانی هستند.
مدیر پایگاه جهانی میدان نقش جهان در خصوص 
داربست های موجود بر گنبد مسجد امام)ره( اظهار 
کرد: تاکنون شش ترک از گنبد این مسجد ترمیم 
شده اس��ت و از ابتدای امس��ال ترک های هفت و 
هش��ت نیز در ح��ال ترمیم هس��تند همچنین در 
داخل مسجد نیز کاشی هایی که مشکل داشتند و 
 اکثرا  به پهلوی اول مربوط می شوند در حال ترمیم

 است.
خطابخ��ش در خصوص ب��ازار قیصری��ه و آخرین 

عملیات ها در این مجموعه اظهار کرد: قسمت هایی 
از سقف بازار  که مشکات بس��یاری داشته تقریبا 
مرمت و تکمیل ش��ده اس��ت، کف س��ازی آن نیز 
توسط شهرداری انجام شده و بازاریان در خصوص 
بدنه خود ب��ازار همت کردند و مرم��ت بدنه نیز در 
موقعیت های دارای مشکل، انجام شده و یا در حال 

انجام است.

فرمان��دار اصفه��ان گفت:بس��یاری از برنامه های 
فرهنگی نیازی به برنام��ه ریزی ندارند، بلکه تعریف 
مش��خص و دقی��ق س��اختار از اهمیت بیش��تری 
 برخ��وردار اس��ت ت��ا خدم��ات فرهنگی ب��ه جای 

عرضه محور، تقاضا محور شود.
فض��ل اهلل کفیل در کارگ��روه تخصص��ی فرهنگی 
اجتماعی و ستاد س��اماندهی امور جوانان اصفهان 
افزود: موضوع اوقات فراغت جوانان نیازمند آسیب 
شناس��ی اس��ت تا با فهم دقیق نقاط ضعف و قوت 

میزان اثربخشی این برنامه ها را افزایش داد.
وی با اش��اره به ناکافی بودن برنامه ه��ای مرتبط با 
حوزه جوانان از لح��اظ کمی اضافه ک��رد: به غیر از 
افزایش آماری برنامه ها باید جنبه کیفی برنامه های 

فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
کفیل با بیان اینکه برخی دستگاه ها از همه امکانات 
موجود استفاده نمی کنند، تصریح کرد: این موضوع 

نیز مستلزم بازنگری اساسی و جدی است.
 فرمان��دار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه جش��نواره ها و

 برنامه های فرهنگی در حوزه جوانان خاطرنش��ان 
کرد:در برگزاری چنین برنامه های��ی باید به تراکم 
جمعیتی توجه کرد همچنین محت��وای این برنامه 
ها باید متنوع و متشکل از هنرهای مختلف از جمله 
موسیقی باش��د. وی به تقارن ماه مبارک رمضان با 
فصل تابستان اشاره کرد و ادامه داد: این ماه می تواند 
زمان مناس��بی برای برنامه ه��ای مختلف مرتبط با 
اوقات فراغت باشد، بنابراین الزم است که ستاد اوقات 
فراغت جلسه مشترکی با امور مساجد داشته باشد و 
از ظرفیت های خوب مساجد شهر نیز استفاده شود.

کفیل ب��ا اش��اره ب��ه جش��نواره مل��ی، فرهنگی و 
گردش��گری محمد آباد با عنوان » اینجا س��رزمین 
من است« اظهارکرد: تمام مناطق شرق اصفهان از 
جمله بن رود، تاالب گاوخون��ی، مالواجرد، جرقویه 
علیا و بقیه مناطق از ظرفیت های باالی گردشگری 
برخوردار اس��ت، بنابرای��ن افزایش چنی��ن برنامه 
هایی می تواند در راس��تای توس��عه گردشگری نیز 
 مفید باش��د. فرماندار اصفهان همچنی��ن از تمامی 

ارگان ه��ای مرتب��ط خواس��ت برای برگ��زاری هر 
چه بهتر این جش��نواره ب��ا ش��هرداری محمد آباد 
 همکاری کنند.جشنواره ملی، فرهنگی و گردشگری 
محمد آب��اد جرقوی��ه از توابع شهرس��تان اصفهان 
خرداد ماه امس��ال برگزار می ش��ود. این جشنواره 
درموضوعات و محوره��ای معرفی آث��ار تاریخی و 
باس��تانی ش��هر، معرفی جاذبه های گردش��گری، 
بررسی ریش��ه های صنعت گردش��گری در آیات و 
روایات و ادیان توحیدی، بررسی نقش ترویج صنعت 
گردش��گری در تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی، فرصت 
 های گردش��گری در دوران پس��ابرجام و بررس��ی 
چالش ه��ای موج��ود در مس��یر توس��عه صنعت 
گردش��گری، شش��م تا هفت��م خردادماه امس��ال 
برگزار می شود. صنایع دس��تی، پایان نامه، وباگ 
نویسی و سایت، س��اخت نرم افزار اندروید، عکس، 
 کلی��پ، نماهنگ، طراحی پوس��تر، تصویرس��ازی، 
مقاله نویسی، شعر و داستان از جمله موضوعات این 

جشنواره است.

تا پایان شهریور؛

رهایی عالی  قاپو از زندان داربست ها 
فرماندار اصفهان: 

برنامه های اوقات فراغت جوانان تقاضا محور نیست

مدیرکل پست استان اصفهان برای نخستین بار مطرح کرد:

اجرای »نظام نشانی استاندارد ملی« 

رییس ش��ورای خلیفه گری و ارامنه اصفهان و 
جنوب ایران گفت: بابکن چاریان، اسقف اعظم 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران پس از ۱۲ سال از 

اصفهان خداحافظی می کند.
واروژ میناس��یان  با اش��اره به اینکه به دستور 
جاثلیق آرام اول، پیش��وای دینی ارامنه جهان 
حوزه سیلیسی، اس��قف اعظم ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران پس از ۱۲ س��ال فعالیت در این 
سمت برای فعالیت در مکانی دیگر انتخاب شده 
است، اظهار داش��ت: بر این اساس و با توجه به 
تاییدیه شورای خلیفه گری ارامنه تا پایان هفته 

جاری مراسم تودیع وی برگزار خواهد شد.
واروژ میناس��یان در ادامه با بیان این که ارامنه 
مجمع قانون گذاری به ن��ام مجمع نمایندگان 
دارند که شورای خلیفه گری را تعیین می کنند، 
اظهار داش��ت: از این رو باید توجه داش��ت که 
ش��ورای خلیفه گری هیئت اجرایی است و در 
مجمع تصمیم گیری نس��بت به تعیین اسقف 

اعظم اقدام می کنند.

رییس ش��ورای خلیفه گری ارامن��ه اصفهان و 
جنوب ایران با بیان اینکه ش��ورای خلیفه گری 
اسقف اعظم را برای چهار سال انتخاب می کند، 
اضافه کرد: امکان تمدید فعالیت اس��قف اعظم 
نیز وج��ود دارد و این در حالی اس��ت که برای 
بابکن چاریان، اسقف اعظم ارامنه اصفهان این 
تمدید برای دو دوره انجام شد و امروز به دلیل 
دستور جاثلیق اول وی به احتمال زیاد به کانادا 

اعزام خواهند شد.
وی در خص��وص انتخاب اس��قف اعظم جدید 
ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز بیان داش��ت: 
از سوی جاثلیق آرام اول س��ه کاندیدا معرفی 
می شود که در نهایت با نظر شورای خلیفه گری 

یک نفر انتخاب خواهد شد.
واروژ مین�اسیان ادامه داد: ش�ورای خلیفه گری 
اصفه��ان مخالف رفتن اس��ق�ف اعظ��م بابکن 
چاری�ان ب�ود ولی چون دس��ت�ور جاثلی�ق در 
این زمینه صادر ش��ده اس��ت ما به نظر ایشان 

احترام می گذاریم.
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خداحافظی قناری همیشه مصدوم از فوتبال

انتقاد سریع ترین مرد دنیا از فن خال

فیفا سعودی ها را ناامید کرد

جانشین طارمی در یک قدمی پرسپولیس

درمانی که سال ها طول می کشد

 اس��طوره فوتبال منطق��ه الس پالم��اس و مل��ی پوش پیش��ین فوتبال اس��پانیا 
 در س��ن۴۰ س��الگی با دنیای فوتب��ال خداحافظی ک��رد. خوان کارل��وس والرون 
 متول��د 17 ژوئ��ن 1975 فوتب��ال خ��ود را از الس پالم��اس آغ��از ک��رد.  متولد 
 جزایر قناری اس��پانیا که یک��ی از رک��ورد داران تعداد مصدومیت ش��دید و جدی 
در اللیگا است، از سوی هوادارانش لقب گران کاناریا گرفت و البته به سرزمین مادری 
خود با همین نام بسیار خدمت کرد. والرون سپس در رئال مایورکا، اتلتیکومادرید و 
دپورتیووالکرونیا خوش درخشید و بعد از سال ها بار دیگر به الس پالماس بازگشت.

او در نشست خبری که به منظور س��خنرانی او ترتیب داده شده بود، برای همیشه 
از دنیای فوتبال خداحافظی ک��رد و به هواداران الس پالماس ق��ول داد در صورت 

صالحدید مقامات این باشگاه در سمت کمک مربی یا مدیر ورزشی خدمت کند.

دونده جامائیکایی و قهرمان المپیک از سرمربی منچستریونایتد انتقاد کرد.
 یوس��ین بولت که طرفدار منچس��تریونایتد است از س��رمربی و عملکرد این تیم

 انتقاد کرد و گف��ت: فصل پر فراز و نش��یبی ب��ود. منظورم این نیس��ت که از آن 
خوش��حالم. فکر می کنم خیلی از بازیکنان دوس��ت ندارند برای لوئیس فان خال 
بازی کنند. دارنده 6 مدال طالی المپیک در ادامه اظها ر کرد: فن خال س��بکی را 
دوست دارد که آن مناسب یونایتد نیست. در تیم ما حمله اولویت دارد، اما او ترجیح 
می دهد، توپ عبور کند. منظورم این نیست که سرمربی خوبی نیست بلکه معتقدم 
شخص مناسبی برای هدایت یوناتید نیس��ت. بولت 29 ساله افزود: یورگن کلوپ، 
سرمربی لیورپول را ترجیح می دهم. زمان سر الکس فرگوسن تیم تهاجمی داشتیم. 
کلوپ هم فو تبا ل تهاجمی را دوست دارد. منچستریونایتد که به فینال جام حذفی 
انگلیس رسیده است، شنبه با یک گل نورویچ را شکست داد. اکنون آنها برای کسب 

سهمیه در لیگ قهرمانان اروپا تالش می کنند.

فیفا در نامه ای به فدراسیون فوتبال عراق تاکید کرد امکان برگزاری بازی ها در این 
کشور وجود ندارد که این اتفاق باعث ناراحتی سعودی ها خواهد شد.

فدراسیون فوتبال عربستان امیدوار بود فیفا محرومیت بازی کردن در کشور عراق را 
بردارد تا دیدار تیم ملی فوتبال این کشور برابر عراقی ها در خاک این کشور به جای 
ایران برگزار شود. اما فیفا سعودی ها را ناامید کرد تا جایی که فدراسیون بین المللی 
فوتبال اعالم کرد امکان برگزاری بازی در عراق با توجه به جنگ و ناامنی که در این 
کشور است، وجود ندارد. حسین الخراسانی، عضو فدراسیون فوتبال عراق گفت: 
فیفا نامه ای به فدراسیون فوتبال عراق فرس��تاد و به درخواست ما برای برگزاری 
بازی در خاک عراق مخالفت و تاکید کرد که هنوز شرایط برای برگزاری بازی وجود 
ندارد. فیفا تاکید کرد ش��رایط موجود در عراق را به خوبی بررسی می کند و هنوز 

امکان برگزاری بازی وجود ندارد.

 رضا قوچان ن��ژاد که گفته می ش��ود از گزینه های پرس��پولیس برای جانش��ینی 
مهدی طارمی است با تیم فعلی خود به توافق نرسید. 

چارلتون که با سقوط از چمپیونشیپ انگلیس باید فصل آینده در لیگ دسته اول بازی 
کند با افزایش بودجه خود قصد دارد مدعی صعود باشد.  چارلتون که سه فصل قبل 
 توانست پس از سه سال حضور در لیگ دسته اول انگلیس به چمپیونشیپ صعود کند 
فصل آینده کار دشواری برای صعود خواهد داشت. به  همین دلیل سرمربی بلژیکی 

این تیم قصد دارد تغییرات بسیاری در تیمش ایجاد کند.  
در این میان رض��ا قوچان نژاد و گودموندس��ون دو مهاجم ایرانی و ایس��لندی تیم 
چارلتون جدا خواهند ش��د تا ریگا بتواند بازیکنان جدی��دی را جایگزین آنها کند. 
 قوچان نژاد ماه آینده بازیکن آزاد محسوب خواهد شد و هنوز تیم آینده اش مشخص 

نیست.

وضعیت جسمانی قهرمان هفت دوره رقابت های فرمول یک از سوی یک متخصص 
 پزشکی نامناس��ب توصیف ش��ده، با این حال اعالم شده ممکن اس��ت درمان وی

 س��ال ها زمان ببرد. » پیتر هاملین « که جراح س��تون فقرات اس��ت در خصوص 
»میشاییل شوماخر« گفته بهبودی این راننده آلمانی ممکن است سال ها زمان ببرد. 
وی گفت: اگر شما به کسانی که آسیب های جدی مغزی دیده اند نگاه کنید - البته من 

نمی گویم همه - می بینید که همواره بهبود آنها سال ها زمان برده است.
ش��وماخر هم اکنون در ویالی ش��خصی خود در کنار دریاچه ژنو دوران بهبودی را 
سپری می کند. این در حالی است که هزینه درمان وی هفته ای 15۴ هزار دالر اعالم 
شده که تهیه این هزینه برای خانواده شوماخر کار ساده ای نیست.» سابین کهم «، 
مدیر برنامه های شوماخر، گفته که موکلش رو به بهبود است، اما بهبودی وی زمان 
 می برد. ش��وماخر که هفت دوره قهرمانی رقابت های فرمول یک را در کارنامه دارد 
در دوران ورزشی خود 91 پیروزی را ثبت کرده اس��ت. اولین قهرمانی وی در سال 

1992 در گرندپری بلژیک بود و آخرین آن در سال 2۰۰6 در چین.
شوماخر در ماه دسامبر سال 2۰1۳ هنگام اس��کی کردن در کوه های آلپ به خاطر 
برخورد با یک صخره سنگی دچار ضایعه مغزی شد و از آن زمان تاکنون تحت درمان 

است.

 س��رمربی منچس��تر یونایتد با عینک آفتابی خود در ب��ازی تیمش برابر 
نوریچ سیتی ظاهر شد. عینک فان خال در توییتر با واکنش های کاربران 
این شبکه اجتماعی روبه رو شد. کاربران توییتر در پیام های خود نوشتند: 
» لوییس فان خال با این عینک آفتابی باحال دیده می شود. این مرد پیر 

استایل دارد. « یا » من به این عینک نیاز دارم. «

لنز دوربین

 واکنش کاربران توییتر 
به عینک فان خال

سیری در دنیای ورزش

آنها که فک��ر می کردند علی کفاش��یان، رییس س��ابق 
فدراس��یون فوتبال در ج��دال با وزی��ر ورزش و جوانان 
شکست خورده اس��ت، احتماال بعد از مجمع انتخاباتی 

فدراسیون فوتبال نظرشان به کلی تغییر کرده است.
محمود گودرزی از مدت ها پیش با علی کفاشیان مشکل 
 داش��ت و پروژه حذف او را کلید زد ک��ه البته موفق هم 

شد.
 کفاش��یان در آخرین روز ثبت نام کاندیداهای ریاس��ت 
فدراسیون فوتبال بعد از جلسه با نهادهای »ذی صالح« 
از شرکت در انتخابات انصراف داد و در این مدت هرکاری 
کرد که انتخابات به تعویق بیفتد تا دوباره شانس بازگشت 
به انتخابات را پیدا کند، اما این اتف��اق نیفتاد تا حداقل 
در نگاه اول گودرزی برنده این جدال نفس بگیر ش��ود. 
ام��ا انتخاب مه��دی تاج به عن��وان رییس فدراس��یون 
 فوتب��ال بار دیگ��ر پیچیدگی های رفتاری کفاش��یان را 

به مدیران ورزش کشور نشان داد.
در پایان رای گیری مش��خص شد که رای های کفاشیان 
در آخرین لحظه به حساب تاج واریز ش��د تا او بتواند با 
اکثریت قاطع آرا ب��ه عنوان رییس فدراس��یون فوتبال 
انتخاب ش��ود. چیزی که خوش بین تری��ن آدم فوتبالی 

هم انتظ��ار آن را نمی کش��ید. اگر با اعض��ای مجمع و 
کارشناسان فوتبال قبل از انتخابات صحبت می کردید 
همه از به دور دوم کش��یده ش��دن انتخاب��ات صحبت 
می کردند ولی کفاشیان بازهم نشان داد که »مجمع باز« 

خوبی است.
 آجورلو در ای��ن رای گیری گی��ری ب��ا 15 رای و البته 
 ب��ا ۳5 رای کمتر از تاج دوم ش��د، اما ش��نیده ها حاکی 
از آن است که اگر حمایت های کفاشیان نبود، رای رییس 
جدید فدراسیون فوتبال چندان بیش��تر از جدی ترین 

رقیبش نبوده است. 
ماجرا از این قرار اس��ت که شب قبل از انتخابات روسای 
هیئت فوتبال استان ها در تهران جلسه ای را با هم برگزار 
کردند و در همان زمان به اجماع رسیدند که در انتخابات 
 از تاج حمایت کنند. جالب اس��ت که بدانید کفاش��یان 
در فرم جدید فدراسیون با اقتدار به عنوان نایب رییس 

اول فدراس��یون فوتبال انتخاب ش��د تا دقیقا همان 
اتفاقی بیفتد که او آن را برنامه ریزی کرده بود.

هرچند کفاش��یان در نگاه اول دوس��ت داش��ت 
به عنوان رییس فدراس��یون فوتب��ال به کارش 
 ادامه بده��د، اما وقتی متوجه ش��د این موضوع

 امکان پذیر نیس��ت، از ت��اج حمایت ک��رد و خودش به 
عنوان نایب رییس اول در فوتبال حضور خواهد داشت تا 
 ترکیب مدیران تصمیم گیرنده برای فوتبال ایران تقریبا 

دست نخورده باقی بماند و فقط جای افراد تغییر کند.
کفاش��یان موفق نش��د ب��ه کارش به عن��وان رییس 
فدراس��یون فوتب��ال ادامه بده��د، ام��ا حداقل این 
 بود که اج��ازه ن��داد وزارت ورزش و جوان��ان وی را 

 از فوتبال حذف کند و این بار با رای باال به عنوان 
نایب رییس وارد فوتبال 

شد.

چه کسی تاج را رییس فدراسیون فوتبال کرد؟

تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی امروز راهی فرانسه می شود. سعید معروف، مهدی 
مهدوی، شهرام محمودی، امیر غفور، فرهاد قائمی، میالد عبادی پور، مجتبی 
میرزاجانپور، حمزه زرینی، سیدمحمد موسوی، عادل غالمی، آرمین تشکری، 
مصطفی شریفات، فرهاد ظریف و مهدی مرندی 1۴ بازیکنی هستند که رائول 

لوزانو سرمربی تیم ملی برای حضور در این اردو انتخاب کرده است.
تیم ملی تمرین های خود در فرانس��ه را از روز سه ش��نبه 21 اردیبهشت آغاز 
می کند. ملی پوشان ساعت2۰ )به وقت محلی( جمعه 2۴ اردیبهشت با فرانسه 
بازی می کنند. تیم ملی فرانسه در سال 2۰15 با برتری برابر صربستان قهرمان 
لیگ جهانی شد. تیم ملی ایران بعد از اعزام به ژاپن سوم خرداد با چین بازی 
تدارکاتی برگزار می کند و پس از آن آخرین دیدار دوستانه خود را با لهستان 
انجام می دهد. ملی پوشان والیبال، خود را برای حضور در رقابت های انتخابی 

المپیک که از هشت خرداد به میزبانی ژاپن آغاز می شود، آماده می کنند. تیم ملی در این رقابت ها به ترتیب 
با تیم های استرالیا، کانادا، فرانسه، ژاپن، چین، لهستان و ونزوئال بازی می کند.

در پی انتقاد رس��انه ها و ه��م چنین طرف��داران تیم ملی از ط��رح پیراهن تیم ملی ک��ه هفته پیش 
 رونمایی ش��د فدراس��یون فوتبال قصد دارد طرح جدیدی را به شرکت جیووا 

پیشنهاد دهد.
طرح ساده پیراهن تیم ملی که از سوی برخی رسانه ها به زیر پیراهن! تشبیه 
شده بود از سوی فدراسیون فوتبال تعیین شد و گالیه ای به شرکت جیووا وارد 
نیس��ت. به هر صورت بعد از انتقادات صورت گرفته از طرح ساده پیراهن تیم 
ملی فدراسیون فوتبال بر آن ش��ده که طرح جدیدی را برای تولید به شرکت 
ایتالیایی ارایه دهد.  طرح جدید هم اکنون آماده است که قرار است امروز و فردا 
در اختیار مهدی تاج قرار گیرد. در صورت تایید از سوی رییس جدید فدراسیون 
 فوتبال طرح به ایتالیا فرستاده می ش��ود تا پیراهن های جدید تیم ملی برای 
بازی های دوستانه خرداد ماه تولید ش��ود. این احتمال وجود دارد فدراسیون 
فوتبال به زودی برای انتخاب طرح بهتر برای پیراهن تیم ملی در سایت اینترنتی خود فراخوان بگذارد 

و از طراحان زبده کشور برای انتخاب طرح کمک بگیرد.

بلند قامتان امروزبه فرانسه می روند طرح پیراهن تیم ملی عوض می شود!

2۰92۰9 2۰9

 برنامه تغذیه المپیکی ها 
تغییر نخواهد کرد

کیانوش رستمی:
 برای المپیک روی خیلی چیزها پا گذاشتم

قائمی: 
روزهای خوبی پیش روی والیبال است

دکتر محمد حضوری در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا تصور می کنید 
 در فاصل��ه س��ه م��اه مانده ب��ه ش��روع بازی ه��ای المپیک ری��و بتوانید 
 در این مس��ئولیت مثمرثمر باش��ید، خاطر  نش��ان کرد: هم��ان طور که 
ب��ه وزارت ورزش و جوان��ان و یک��ی از معاونان وی قب��ل از پذیرش این 
مس��ئولیت گفت��م، در این م��دت مح��دود نمی ت��وان کار چندانی انجام 
داد و تنه��ا می توان��م با اولویت بندی ک��ردن فدراس��یون های المپیکی، 
 مش��اوران تغذیه خود را در اختیار آنها قرار دهیم تا مشکلی از نظر تغذیه 
نداش��ته باش��ند. وی ا دا مه  داد: از آنجایی که هنوز فضا برای خود من نیز 
مبهم اس��ت که آیا حکمم به عنوان مس��ئول تغذیه ورزشکاران اعزامی به 
المپی��ک از س��وی وزارت ورزش و جوانان زده خواهد ش��د یا خیر، فعال 
برنام��ه ای در مس��ئولیت جدیدم ن��دارم و برای المپیک هم��ان طور که 
 به مس��ئوالن وزارت نی��ز گفتم در ح��ال  حاضر برنامه خاص��ی که برای 
المپیکی  ها مفید و سودمند باشد، ندارم. زیرا برای انجام کار مفید حداقل 
به ش��ش ماه زمان نیاز اس��ت و در س��ه ماه باقی  مانده ت��ا المپیک تنها 
می توانم با ارزیابی وضعیت تغذیه ورزش��کاران، لیس��ت مکمل ها را برای 
 آنها تهیه کنم. حضوری همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که به گفته 
 دکت��ر فرج زاده هنوز لیس��ت مکمل های تهیه ش��ده ب��رای تایید نهایی 
به آزمایش��گاه کلن آلمان فرس��تاده نش��ده اس��ت، در این باره نظر شما 
چیس��ت؟ اظها ر کرد: در این خصوص من هیچ اطالعی ندارم. اگر این کار 
صورت نگرفته باش��د باید هر  چه  س��ریع تر اقدامات الزم انجام شود چون 

زمان زیادی تا المپیک نداریم.

نای��ب قهرمان وزن��ه برداری جه��ان درباره  عل��ت نرفتن خود ب��ه همراه 
تی��م ملی وزنه ب��رداری به اردبی��ل، بیان کرد: تمرینات م��ن خاص و ویژه 
اس��ت. س��عی کردم ب��ا فدراس��یون هماهنگ کن��م و رییس فدراس��یون 
 نی��ز به ح��رف های م��ن احترام گذاش��ت. من همیش��ه برنام��ه هایم را 
ب��ا آق��ای مرادی در میان می گ��ذارم و او نیز صالح دی��د در تهران بمانم. 
از طرف��ی امکانات ورزش��ی ته��ران کامل اس��ت، اما در ش��هر دیگر فقط 
 تخت��ه وزن��ه برداری در س��الن داریم. س��الن بدنس��ازی و س��الن تمرین 
 دور از یکدیگ��ر هس��تند و اگ��ر بخواهی��م بالفاصل��ه بع��د از تمری��ن 

وزنه برداری، کار بدنسازی انجام دهیم، بدن سرد می شود. 
کیانوش رستمی در مورد اینکه اکنون از امکاناتی مثل ماساژور و فیزیوتراپ 
برخوردار است، گفت: همه موارد برای ما فراهم شده است، تیم جوانان نیز 
تهران اس��ت و من تمرینات خود را در کنار آنها انجام می دهم. حتی اگر 
تیم جوانان هم نبود، مس��لما برای من ماس��اژور و فیزیوتراپ می آوردند و 

تمام این کار ها را انجام می دادند.
رس��تمی در پاس��خ به این پرس��ش که فکر نمی کند تغییر محل تمرین 
م��ی تواند برای روحیه اش خوب باش��د، تصریح کرد: من چون ش��خصی 
 تمری��ن م��ی کن��م، صالح م��ی دانم در ته��ران بمان��م و تمری��ن کنم تا 
در المپی��ک ب��ه هدف��ی که دارم برس��م. بر این اس��اس نیز بای��د بر روی 
 خیل��ی چیزه��ا پا بگ��ذارم. ش��اید اردوی اردبی��ل خیلی خ��وش بگذرد. 
وزنه برداران آب و هوا عوض کنند، س��رعین بروند و تفریح کنند ولی من 
روی تمام این مسائل پا گذاشتم و هدفم برایم جلوتر از این موارد قرار دارد.

 دریاف��ت کنن��ده تیم مل��ی والیبال ای��ران در مورد ش��رایط تمرینی 
تی��م ملی والیب��ال ایران، اظه��ار داش��ت: خوش��بختانه از زمانی که 
 » لوزان��و « آمده اس��ت تمرین��ات با جدیت هر چه تم��ام تر پیگیری 
می ش��ود. همه ملی پوشان شرایط بسیار خوبی دارند و تنها به حضور 

در المپیک فکر می کنند.
 فره��اد قائم��ی ب��ا بی��ان اینکه اصال ب��ه عدم حض��ور والیب��ال ایران 
در المپیک فکر هم نمی کنم، خاطرنشان کرد: ما آمادگی باالیی داریم 
و ش��رایط برای صعودمان به المیپک و شکستن طلسم 52 ساله کامال 
 فراهم اس��ت. باید ب��ا تمام توان برابر حریفان خ��ود به میدان برویم و 
تک تک آنها را شکست دهیم. هیچ تیمی را نمی توان دست کم گرفت، 
چرا که هر کدام از حریفان به نوعی سرس��خت هستند. دریافت کننده 
تی��م ملی والیبال ایران عنوان کرد: به عقیده من روزهای خوبی پیش 
روی والیبال ایران اس��ت. از مس��ئوالن فدراسیون گرفته تا بازیکنان و 
حتی تدارکات همدل ش��ده اند تا روزهای خوبی را برای والیبال ایران 
رقم بزنند. در این راه بازی های تدارکاتی خوبی هم با تیم های فرانسه 
 و لهس��تان و چین در نظر گرفته ش��ده است که قطعا می تواند بسیار 
ب��ه م��ا کمک کن��د. قائمی گفت: من قب��ل و بعد از ه��ر تورنمنت به 
 گنبد می روم تا آرامش بگیرم، چرا که در آنجا خانواده و دوس��تانم را 
می بینم و می توانم در آرامش تمرکز کنم. امیدوارم بعد از مس��ابقات 
انتخابی المپیک در ژاپن و زمانی که به گنبد می روم خوش��حال باشم 

و تیم ایران سهمیه حضور در المپیک را کسب کرده باشد.

 دارن��ده چندی��ن م��دال تکوان��دو در المپیک گفت: 
با جایگاهی که ملی پوشان ما در رنکینگ فدراسیون 
جهانی دارند، هر س��ه هوگوپوش شانس کسب مدال 

طالی المپیک را دارند.
 ه��ادی س��اعی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه آیا 
ب��ا مش��غله هایی که داری��د از ش��رایط تکواندو خبر 
دارید یا خیر، گفت: مردم همیش��ه به ما لطف دارند 
و در دیدارهایی که بعض��ا بین ما و آنها رخ می دهد، 
 همیش��ه از ش��رایط تکواندو از من و دیگر قهرمانان 

از حال و هوای این رشته سوال می پرسند.
 ب��ه هر حال م��ا هم عضو خانواده تکواندو هس��تیم و 
از تم��ام ش��رایط این رش��ته و ملی پوش��ان مطلع 

هس��تیم، هر چند که یک مق��دار فاصله بین ما و 
 تکواندو به خاطر شرایطی که رخ داده وجود دارد،
ام��ا اگر خودمان هم نخواهیم بازهم جز خانواده 

تکواندو هستیم.
ش��رایط  از  دورادور  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
تکوان��دوکاران المپیک��ی نی��ز مطلع هس��تم. 
ملی پوش��ان با من در ارتباط هس��تند و برخی 

مواقع سوال هایی نیز از من می پرسند.
ساعی در پاسخ به این سوال که با توجه به حضور 

سه دوره ای که در المپیک داشتید شرایط المپیک 
برزیل را برای ملی پوشان چطور پیش بینی می کنید، 
عنوان کرد: ببینید شرایط هر سه تکواندوکار المپیکی 

ما در بخش مردان ایده آل است.
فقط یک مقدار آسیب  دیدگی هایی دارند که امیدوارم 
 ت��ا قب��ل از المپیک مصدومی��ت آنها برطرف ش��ود 
تا بدون هیچ گونه آس��یب دیدگی در المپیک حضور 
پی��دا کنند. به ه��ر حال در ورزش حرفه ای آس��یب  
دیدگی جزیی از آن است. نمی توانیم این طور بگوییم 

ک��ه یک ورزش��کار حرفه ای هیچ آس��یبی نداش��ته 
 باش��د. به نظرم اگر یک ورزش��کار حرفه ای آس��یب 

نداشته باشد، ورزشکار حرفه ای نیست.
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خود، اف��زود: اینکه یک 

 ورزش��کار چطور بتوان��د خود را 
ب��ا تمام ش��رایط وفق 

مه��م  ده���د 
است. 

اینکه با آن شرایط بتواند خود را به المپیک برساند و 
مدال کسب کند مهم تر از آن است.

 برخی از ورزش��کاران هس��تند که ب��ا کوچک ترین 
آسیب  دیدگی عملکرد آنها پایین می آید. این یعنی از 
دست دادن اعتماد به نفس، اما 
ورزشکاران ما چنین 
خصوصی�اتی 

را 

نباید داشته باشند. ورزشکار حرفه ای کسی است که 
 بتواند خود را با تمام ش��رایط موجود س��ازگار کند و 

در المپیک به بهترین مدال برسد. 
 المپیک��ی تمری��ن ک��ردن و المپی��ک فک��ر کردن 
بزرگ ترین راه رس��یدن به مدال است. خوشبختانه 
 تمام شرایط برای هرچهار المپیکی تکواندوی ما مهیا 

است.
قهرمان س��ه دوره المپیک در پاسخ به این سوال که 
پیش بینی ش��ما برای تیم ملی تکوان��دو در المپیک 
برزی��ل چیس��ت، گف��ت: خوش��بختانه ملی پوش��ان 
المپیکی ما در رنکینگ جهانی جایگاه خوبی را دارند. 
هر سه تکواندوکار ما در بخش مردان شانس کسب 

مدال طالی المپیک را دارند. 
اگر ش��رایط آنها ایده آل باشد قطعا توان کسب 
س��ه م��دال المپی��ک را دارند. برای هر س��ه 
آنه��ا آرزوی موفقیت می کن��م و امیدوارم که 
 بتوانند بهترین نتایج را در المپیک به دس��ت 

بیاورند.
س��اعی در پای��ان صحبت های خ��ود در مورد 
حض��ور کیمیا علیزاده در المپیک برزیل، گفت: 
 حض��ور در رویداد المپیک ب��زرگ ترین آرزوی 
هر ورزش��کاری اس��ت، کیمیا علی��زاده نیز تجربه 
حض��ور در این رویداد مهم را نداش��ته اس��ت، اما او 
م��دال مس��ابقات جهانی و گرند پ��ری را در کارنامه 
 ورزش��ی خ��ود دارد و امی��دوارم ب��ا تجرب��ه ای که 
در رویداد های بزرگ کس��ب کرده بتواند در المپیک 

برزیل به موفقیت بزرگی برسد.
  ورزش��کاران ما در بخش مردان و بان��وان فقط باید 
به این خودباوری برسند که می توانند کارهای بزرگ 

هم انجام دهند.

ساعی: 

تکواندو شانس کسب 3 مدال طال را دارد
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ابالغ وقت رسيدگى

2/293، درخصوص پرونده كالسه 210/95 خواهان محمود ميرزائى با 
وكالت مسرور گيتى فر دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمدرضا 
محمدزاده تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى روز مورخه 95/3/31 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. درصورت 
عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى 
شود. م/الف 3711 مدير دفتر شــعبه 14 مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/294، درخصوص پرونده كالســه 215/95 خواهان محمود ميرزايى 
با وكالت خانم گيتى فر دادخواســتى مبنى بر مطالبه چك به طرفيت 1- 
شهرام عالى پور 2- فاطمه شاه نظرى تقديم نموده است. وقت رسيدگى 
براى روز دوشــنبه مورخه 95/3/31 ســاعت 12/30 تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. درصورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف 3797 مدير دفتر شعبه 12 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/295، درخصوص پرونده كالســه 214/95 خواهان محمود ميرزايى 
با وكالت خانــم گيتى فر دادخواســتى مبنى بر مطالبه چــك به طرفيت 
عباس غيشاوى تقديم نموده است. وقت رســيدگى براى روز دوشنبه 
مورخه 95/3/31 ســاعت 12 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. درصورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف 3796 مدير دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/296، درخصوص پرونده كالســه 213/95 خواهان مالى و اعتبارى 
عســگريه به مديريت امين جــوادى با وكالــت آقاى شــيروانى زاده 
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت 1- شهاب سهرابى، 2- الهه 
سهرابى رنانى،3- حيدرعلى سهرابى، 4- رضا ســهرابى رنانى تقديم 
نموده است. وقت رسيدگى براى روز دوشنبه مورخه 95/3/31 ساعت 
11 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در 
جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. درصورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م/الف 3775 مدير دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/297، درخصوص پرونده كالســه 212/95 خواهان مالى و اعتبارى 
عســگريه به مديريت ســيد امين جوادى با وكالت آقاى شيروانى زاده 
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت 1- عفت رفيع زاده، 2- يداهللا 
محقق كرونى،3- توران كشانى، 4- داوود شيرعلى، 5- سعيد صادقى، 
6- عليرضــا چنگانيان تقديم نموده اســت. وقت رســيدگى براى روز 
دوشنبه مورخه 95/3/31 ســاعت 10/30 صبح تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. درصورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف 3774 مدير دفتر شعبه 9 مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/298، درخصوص پرونده كالســه 2029/94 خواهــان على اكبر اله 
بخشى زاده دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت سعيد عليزاده الدفحى 
تقديم نموده است. وقت رســيدگى براى روز مورخه 95/3/31 ساعت 
8 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در خيابان سجاد- اول ارباب- روبه روى مدرسه نيلى 
پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 كد پستى 8165756441 شوراى 
حل اختالف اصفهان- شعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. درصورت عدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م/

الف 3748 مدير دفتر شــعبه 45 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 
اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
2/299، درخصوص پرونده كالســه 205/95 خواهان زهرا احمدى با 
وكالت عزت اله الماسى دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند رسمى 
به طرفيت فهيمه ريزه بندى تقديم نموده است. وقت رسيدگى براى روز 
مورخه 95/3/31 ساعت 11/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان مراتب در جرايد منتشــر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد- اول 
ارباب- روبه روى مدرسه نيلى پور- جنب ســاختمان صبا- پالك 57 
كد پستى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان- شعبه شوراى 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. درصورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف 3747 مدير دفتر شعبه 45 مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف اصفهان 
مزايده

2/139، در اجراى احكام شــعبه 5 دادگاه حقوقى اصفهان درخصوص 
پرونده كالسه 940445 ج ح 5 له آقاى حسين ذاكرى فرزند على به وكالت 
خانم آمنه ضيايى و آقاى حامد يزدان پناه عليه آقايان مصطفى وعيدى 
و عليرضا جنتى به نشــانى: اصفهان، خيابان شريعتى، چهارراه پليس، 
شركت گيتى پسند، پالك 83 درنظر دارد جلسه مزايده اى درخصوص 
فروش 30 دســتگاه پرس در تاريــخ 95/3/4 از ســاعت 9 تا 10 صبح 
در اجراى احكام شــعبه 5 حقوقى اصفهان واقع در (اصفهان- خيابان 

نيكبخت، 200 متر پايين تر از ســاختمان مركزى دادگسترى كل استان 
اصفهان، جنب بيمه پارســيان، ســاختمان اجراى احكام حقوقى طبقه 
چهارم) برگزار نمايد. طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده 
از اموال واقــع در خيابان امام خمينــى، خيابان خليفه ســلطانى، جنب 
نمايشگاه امير، كوچه بوعلى، بن بست اول، سمت راست، پالك 50 بازديد 
و با واريز 10 درصد قيمت پايه كارشناسى به مبلغ 58/500/000 ريال به 
حساب سپرده دادگسترى به شماره 2171290210008 نزد بانك ملى 
دادگسترى اصفهان و به همراه داشتن فيش واريزى آن در جلسه مزايده 
شركت نمايند. فرد يا افرادى برنده مزايده مى باشند كه باالترين قيمت از 
كارشناسى را پيشنهاد نمايند. اوصاف و مشخصات اموال مورد مزايده 
بر اساس نظريه كارشناس: مورد مزايده 30 دستگاه پرس مخصوص 
لوله هاى نيوپايپ با تيپ 1010NPT ســاخت مجمــوع صنايع با كليه 
ملحقات و ليست مندرج( كيف ابزار مخصوص پرس اتصاالت لوله هاى 
نيوپايپ 5 اليه از سايز 16 الى 62 ميليمتر ارزش پايه هركدام از اقالم با 
توجه به شــرايط اقتصادى و ركود بازار به مبلغ 19/500/000 ريال و 
مجموع 30 دستگاه نو و سالم آكبند (با باطرى رزرو و فك، باطرى يدك، 
شــارژ) 585/000/000 ريال برآورد مى گردد. م/الــف: 3350 اجراى 

احكام شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
مزايده

2/5، اجراى احكام شــعبه 10 حقوقى اصفهان درنظــر دارد در پرونده 
اجرايى كالسه 940357 ج 10 درخصوص دادخواست خانم ها1- مينو 
فرشچيان 2- رزانا فرشچيان 3- رومينا شــاهينى با وكالت آقاى على 
ناظمى زاده به طرفيت آقاى محمد آقا شاهينى شمس آبادى كه نامبرده 
فوت وراث وى عبارتند از خانم گوهر سلطان ساعدى دزكى و آقايان و 
خانم ها محمد، يداله، سياوش، نصرت اله و فريبرز، بهمن، پروانه همگى 
شاهينى و خانم گوهر سلطان ساعدى دزكى داير بر فروش شش دانگ 
ملك متساعى داراى پالك ثبتى شماره 4999/483 بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: خيابان مردآويج، خيابان عمار، كوى شهيد فرزاد حسنى(3)، 
پالك 80 مجتمع مسكونى 6 طبقه- جلسه مزايده اى در تاريخ چهارشنبه 
95/3/5 ساعت 9 صبح درمحل اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت غربى، 
مجتمع اجراى احكام حقوقــى و خانواده، طبقه ســوم، واحد 5 برگزار 
نمايد. مشــخصات مورد مزايده عبارت است از: ســاختمانى با قدمت 
حدود هشت ســال در 6 طبقه (طبقه همكف و 5 طبقه فوقانى) مجتمعا به 
زيربناى حدود 1296 متر مربع با سازه بتن آرمه و سقف تيرچه بلوك 
به صورت تمام كار با نماى ســنگ گرانيت و حياط ســازى، كف فرش 
سنگ و ديواركشى حياط ساخته شده اســت. طبقه همكف به زيربناى 
233/5 متر مربع طبقات 1و2و3 هركدام به زيربنــاى 233/5 مترمربع 
و طبقه چهارم بــه زيربناى 197/5 مترمربع و طبقه ششــم به زيربناى 
161/5 متر مربع مى باشد. هر طبقه داراى اتاق هاى خواب و مستر روم 
و پذيرايى و آشــپزخانه اپن مجهز به كابينت ام دى اف و سرويس هاى 
بهداشتى الزم مى باشــد. كف طبقات توسط ســراميك و ساير سطوح 
توسط گچ دوگچه پوشيده شده است. نوع درب هاى داخلى چهار چوب 
هاى مربوطه از نــوع چوب و پنجره آلومينيوم رنگى تك جداره اســت، 
سيستم گرمايشى بطريق پكيج و رادياتور و سرمايش بطريق كولر آبى 
پيش بينى شده است وليكن درحال حاضر نصب نشده است. به علت عدم 
احراز پايان كار مجموعه مذكور و عدم تصفيه حساب شهردارى منطقه 
شش و متعاقبا عدم تفكيك آپارتمان هاى ساخته شده از يكديگر ارزش 
يابى براســاس عرصه (371/4 مترمربع) و ارزشيابى ميزان كل اعيانى 
موجود (1296 مترمربع) ارزش كل ششدانگ مجموع مسكونى (عرصه و 
اعيان) مذكور جمعا به مبلغ 51/000/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و 
يكصد ميليون تومان برآورد و اعالم نظر گرديده است. نظريه كارشناس 
به طرفين ابالغ شده است و مصون از اعتراض باقى مانده است. كسانى 
حق شــركت در مزايده را دارند كه 10درصد از مبلغ پايه كارشناســى 
ملك را به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايند و بخش واريزى را به 
اين اجرا فى المجلس تحويل نمايند. (شماره حساب 2171290210008 
نزد بانك ملى) و درصورت برنده شــدن در مزايده حداكثر ظرف مهلت 
يك ماه مابقــى مبلغ را واريز و فيــش آنرا تحويل اجــرا نمايند. مزايده
 از قيمت پايه كارشناس شروع مى شــود و ارائه دهنده باالترين قيمت 
برنده مزايده مى باشــد. م/الف 2652 دادورز اجراى احكام شــعبه 10 

حقوقى اصفهان 
مزايده

2 شــماره نامــه: 9510116838100058 شــماره پرونــده:  /6
9309980351600272 شــماره بايگانى شعبه: 940188 اجراى احكام 
شــعبه اول دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
كالسه 940188 اجرايى شعبه اول دادگاه خانواده له خانم عصمت كمال 
فرزند مرتضى با وكالت خانم الهه خدادوستان عليه آقاى ناصر توتونى 
فرزند مهدى به خواســته تعداد 110 عدد سكه تمام بهار آزادى و مقدار 
50 مثقال طالى 18 عيار بابت مهريه (بدون احتســاب مبالغ پرداختى به 
محكوم لها) مبلغ 4/000/000 ريال بابت حق الوكاله، مبلغ 1/503/000 
ريال بابت هزينه دادرسى مبلغ 3/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسى 
و مبلغ 300/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق محكوم لها جلسه 
مزايده اى جهت فروش ملك زير برگزار نمايد: مورد مزايده عبارتست 
از مالكيت محكــوم عليه به مقدار 11 حبه و يك ســيزدهم حبه مشــاع 
باستثناى بهاى يك هشتم اعيانى از 72 حبه پالك ثبتى 3308 اصلى بخش 
3 اصفهان كه در اصفهان، خيابان كمال، كوچه شهيد مصطفى توتونى 
(شماره 9) واقع شده است. حسب نظريه كارشناس رسمى دادگسترى 
كه اين نظريه مصون از اعتراض باقى مانده است اعالم گرديده مساحت 
شــش دانگ عرصه در وضعيت موجود 199 متر مربــع و اعيانى هاى 
خانه 137/65 متر مربع و كاربرى خانه مسكونى و چهار باب مغازه در 
شرق خانه (مشرف به شارع) به مساحت 30/65 متر مربع بدون پروانه 
مى باشد و كليه مغازه ها در تعريض كوچه قرار دارد و عرصه كل واقع 
در مســير 31 متر مربع و مســاحت خالص عرصه پس از رعايت عقب 
نشينى 168 متر مربع و اعيانى خالص 106/65 متر مربع مى باشد. حدود 
اربعه خانه، شماال به ديوار اشتراكى با خانه مجاور، شرقا اول به ديوار 
اشتراكى با دكان مجاور و دوم به ديوار اشــتراكى با سقاخانه مجاور، 
جنوبا ديواريست به شــارع و غربا تحتانى درب و ديواريست به داالن 
اشــتراكى و فوقانى به ديوار اشــتراكى با كارخانه كش بافى مى باشد. 
اعيانى هاى خانه در يك طبقه مشــتمل بر چهار طاق تكى و آشــپزخانه 
داراى ســقف هاى تيرآهن و قســمت كمى هم تيرچوبى (كه در مسير 
تعريض قرار دارد)، بدنه هــاى داخلى گچ كارى و رنگ، كف ها موزائيك 
و قسمتى سيمانى، كابينت ها فلزى بســيار مستعمل، پنجره ها پروفيلى 
و آلومينيومى، نماى حياط آجر پنج ســانتى بدون بندكشى، كف حياط 
موزائيك فرش، نماى مشرف به كوچه كاهگل مى باشد قدمت خانه حدود 
40 سال است. خانه داراى امتياز هاى آب و فاضالب، برق و گاز مى باشد. 
در جنوب خانه چهار باب مغازه وجود دارد و حسب االظهار آقاى ناصر 
توتونى (محكوم عليه) سه باب از مغازه ها داراى مستاجر و يك باب به 
صورت تخليه مى باشد. حسب نظريه كارشناسى مذكور اعالم گرديده 
با توجه به كليه شرايط و عوامل موثر در قضيه ارزش عرصه خالص به 

مساحت 168 متر مربع از قرار هر متر مربع بيست 27/000/000 ريال به 
مبلغ 4/536/000/000 ريال و ارزش اعيانى خالص به مساحت 106/65 
متر مربع از قرار هر متر مربع 200/000 ريال به مبلغ 21/330/000 ريال 
و ارزش امتيازهاى تاسيسات شــهردارى به مبلغ 42/670/000 ريال 
جمعا به مبلــغ 4/600/000/000 ريال ارزيابى مــى گردد. همچنين حق 
كسب و پيشه سه نفر مستاجر با توجه به كليه شرايط و عوامل موثر در 
قضيه جمعا مبلغ 450/000/000 ريال برآورد مى گردد كه پرداخت آن 
به نسبت سهم از شش دانگ خانه به عهده مالكين مى باشد و به اين ترتيب 
پس از پرداخت حق كسب و پيشه مســتاجرين، ارزش شش دانگ خانه 
مبلغ 4/150/000/000 ريال و ارش مالكيت محكوم عليه به ميزان 11 حبه 
و يك سيزدهم حبه مشاع باســتثنابها ثمنيه اعيانى مبلغ 638/461/530 
ريال اعالم مى گردد كه مورد مزايده نيز همين مقدار مالكيت محكوم عليه 
از پالك ثبتى 3308 اصلى بخش 3 اصفهان مى باشد كه در حق محكوم 
لها از طريق مزايده به فروش مى رسد. متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از 
فروش در محل فوق از پالك مذكور ديدن كرده و جهت شركت در مزايده 
و خريد در تاريخ 1395/03/05 ساعت 9:30 صبح در دفتر اين اجرا واقع 
در خيابان نيكبخت، مجتمع اجراى احكام حقوقــى، طبقه اول، واحد يك 
حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزيابى شروع و برنده كسى خواهد بود كه 
پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبى را 

فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد.
 م الف 2651 اجرا ى احكام شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان 

حصر وراثت
2/302 آقاى داود قاســمى ورپشــتى به وكالت خانم صفيه شاه وردى 
داراى شناسنامه شماره 5490040963 به شرح دادخواست به كالسة 
64/95 شــعبه اول حقوقى و حسبى شــوراى حل اختالف تيران از اين 
شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان رضا قاسمى ورپشتى بشناســنامه 74 در تاريخ 94/12/28 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-  شــيبت اله قاسمى ورپشــتى ش.ش 39 به عنوان 
پدر متوفى 2- داريوش قاســمى ورپشتى ش.ش 386 . 3- داود قاسمى 
ورپشتى به شماره ملى 5490040963 . 4- محمد جواد قاسمى ورپشتى 
به شــماره 5490151110 به عنوان فرزندان ذكــور متوفى 5- كبرى 
مهدوى ش.ش 6 به عنوان همســر متوفى و به غير از نامبردگان متوفى 
وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 31 شعبه اول حقوقى و حسبى 

شوراى حل اختالف تيران
ابالغ

2/290 شــماره ابالغنامــه: 9510100352800774 شــماره پرونده: 
9409980362201488 شماره بايگانى شعبه: 941172 مشخصات ابالغ 
شونده حقيقى: محمد شفيعى مجهول المكان تاريخ حضور: 1395/3/31 
دوشــنبه ســاعت 8/30 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد 
نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق شماره 
216 علت حضور در خصوص شكايت رامين كريمى عليه شما دائر بر 
مزاحمت تلفنى در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حاضر 
شــويد. م الف 3375 دفتر شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو اصفهان (102 

جزايى سابق) 
ابالغ

2/300 شــماره ابالغنامــه: 9510100352800909 شــماره پرونده: 
9409983732001618 شماره بايگانى شعبه: 950145 مشخصات ابالغ 
شونده حقيقى سخى حسينى فرزند على مجهول المكان تاريخ حضور: 
1395/3/31 دوشنبه ساعت 9:30 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، 
خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 2 اتاق 
شماره 216 علت حضور در خصوص شكايت فاطمه سرورى عليه شما 
دائر بر ترك انفاق در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر 
شويد. م الف 3810 دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (102 

جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/301 شــماره ابالغيــه: 9510100352200639 شــماره پرونــده: 
9409980352201079 شماره بايگانى شعبه: 941201 خواهان /شاكى 
شــهريار ناصرى نيا دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم محمدعلى 
عبداللهى و عليرضا مهدوى و ايمان اثنى عشــرى اصفهانى به خواسته 
استرداد الشه چك و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان اصفهان نموده كه  جهت رســيدگى به شــعبه 22 دادگاه  
عمومى حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال، 
خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 3 اتاق 
شــماره 354 ارجاع و به كالســه 9409980352201079 ثبت گرديده  
كه وقت رســيدگى آن 1395/03/31 و ســاعت 9:30 تعيين شده است. 
به علت مجهــول المكان بودن خوانــده/ متهم و درخواســت خواهان/
شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف 3829 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) 

2/289 شــماره آگهــى: 139503902127000003 شــماره پرونده: 
9204002127000041 بر اســاس پرونده اجرائى به شــماره بايگانى 
9200041 و 9200043 الى 9200046 و 9200093 تمامت ششــدانگ 
پالك ثبتى شماره 76/297 واقع در مهيار بخش يك ثبتى شهرضا مورد 
ثبت صفحات 84 و 605 و 608 دفاتر 74 و 75 با حدود اربعه ذيل شماال 
خط مستقيم مفروضى است به طول 310 متر به زمين شماره 76/296 
شرقا به دامنه كوه قاضى جنوبا خط مســتقيم مفروضى است به طول 
310 متر به زمين 76/5 غربا به طول 125 متر به جاده شــهرضا شيراز 
حقوق ارتفاقى ندارد. به نام حســنعلى خراجى ثبت و سند صادر شده 
است و به موجب اســناد رهنى شــماره 116187 مورخ 1373/9/19 و 
143458 مورخ 1379/10/11 و 154319 مورخ 1381/12/18 و 162095 
مورخ 1384/03/02 و 193562 مورخ 1389/12/26 و 195139 مورخ 
1390/08/30 دفتر اسناد رسمى شماره 3 شهرضا از طرف نامبرده در 
رهن بانك كشاورزى شعبه شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت 
بدهى بســتانكار تقاضاى صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه 
به درخواست بانك بستانكار باســتناد قانون اصالح ماده 34 اصالحى 
قانون ثبــت و آئين نامه اصالحى مربوطه پالك مذكــور مورد ارزيابى 
قرارگرفته و برابر صورت مجلس تنظيمى توســط مامور اجرا و برگ 
ارزيابى كارشناسان رسمى دادگسترى بدين شرح توصيف و ارزيابى 
گرديد. مورد بازديد عبارتست است از الف: عرصه مورد نظر با توج به 

مندرجات سند ارائه شده به مســاحت 387500 متر مربع و واقع در حد 
فاصل دامنه كوه كاله قاضى الى جاده شــهرضا مى باشد. كانال فرعى 
آبرسانى به نام (سى 8) متعلق به شركت آب منطقه اى اصفهان آن را به 
دو قسمت تقسيم نموده كه حسب بررسى به عمل آمده مدرك مالكيتى 
مبنى بر خريد عرصه آن ارائه نگرديد. زمين مورد معاينه فاقد اشــجار 
و اعيانى مرتبط با حيطه كارشناسى مى باشــد. باتوجه به توضيحات 
مشروحه و شرايط روز حاكم بر عرضه و تقاضا كيفيت خاك و سند ارائه 
شده و آب موجود و جميع عوامل موثر ديگر در قضيه ارزيابى ملك مورد 
معاينه به مبلغ نوزده ميليارد و هفتصد و هشــتاد ميليون ريال ارزيابى 
شده است. ب: اعيانى ها شامل يك باب مرغدارى محصور با ديوارهاى 
گلى و قسمتى آجرى اطراف كه در ضلع شــمال غربى باغ مشجر قرار 
گرفته و داراى اعيانى هايى به شــرح ذيل مى باشد. 1- چهار باب سالن 
مرغدارى هر كدام به ابعاد 66/80*12 متر جمعا به مساحت 3206 متر 
مربع با ديوارهاى باربر آجرى 35 ســانتى، كف بتن، طاق هاى آجرى 
قوسى، بدنه داخلى و خارجى پالستر سيمان، پشت بام ايزوگام 2- انبار 
به ابعاد 29/80*12 متر به مساحت 357/60 متر مربع با ديوارهاى باربر 
آجرى، سقف با اسكلت فلزى و پوشش پليت، در فلزى ديوارهاى داخلى 
پالستر سيمان تخته ماله و بدنه خارجى پالستر سيمان 3- موتورخانه 
به مســاحت 23 متر مربع با ديوارهاى باربر آجرى، ســقف تيرچوبى، 
كف بتن، در و پنجره فلزى 4- ساختمان كارگرى و سرويس بهداشتى 
جمعا به مســاحت 71/5 متر مربع بــا ديوارهاى باربر آجرى، ســقف 
تيرآهن (قسمتى آجرى قوســى) كف موزاييك، در و پنجره فلزى پشت 
بام ايزوگام 5- اتاق باسكول به مســاحت 21/5 متر مربع با ديوارهاى 
باربر آجرى، سقف تيرچه بلوك و كف سراميك 6- ساختمان مسكونى 
به مســاحت 85 متر مربع با ديوارهاى باربر آجرى سقف تيرآهن، كف 
سراميك، بدنه داخلى سراميك، و سفيدكارى، سرويس بهداشتى كاشى، 
پشت بام ايزوگام، در و پنجره هاى فلزى 7- ساختمان انبار به مساحت 
93 متر مربع با ديوارهاى بلوكى، كف ســيمان، ســقف اسكلت فلزى با 
پوشش پليت، در و پنجره فلزى 8- محوطه سازى شامل آسفالت و بتن 
كف محوطــه، ديوارهاى گلى اطراف در ورودى قســمتى ديوار آجرى 
موزاييك كف جلوى ساختمان مســكونى. با توجه به اينكه عرض پالك 
76/297 طبق سند ششــدانگ 125 متر ميباشــد و عرض مرغدارى در 
محل 168 متر است دو باب سالن مرغدارى به مساحت 1603 متر مربع 
به انضمام ســاختمان انبار به مســاحت 93 متر با ديوارهاى بلوكى و 
سقف پليت و قسمتى از محوطه سازى ضلع شمالى مرغدارى خارج از 
محدوده سند فوق قرار دارد بنابراين: با توجه به نوع ساخت و مصالح 
مصرفى، قدمت بنا شرايط روز حاكم بر عرضه و تقاضا و كليه عوامل 
موثر در قضيه قيمت اعيانى هاى داخل محدوده سند به انضمام محوطه 
سازى جمعا به مبلغ سه ميليارد و سيصد ميليون ريال ارزيابى گرديده 
. ج: كليه تجهيزات موجود در پالك شــامل موارد زير مى باشد 1- برق: 
كليه تجهيزات برقى شامل تابلوهاى اصلى ورود برق از شبكه و كليدهاى 
سه فاز و تك فاز كابل كشــى هاى داخل محوطه در مسير چهار سالن 
و ساير تابلوهاى برق اعم از داخل سال و بيرون، روشنايى هاى داخل 
محوطه و ســالن ها و ساختمان ها و ســاير متعلقات برقى و روشنايى 
2- آب: تانكر فلزى 1000 ليترى يك عدد – تانكر فلزى 12000 ليترى يك 
عدد و تانكر فايبــر گالس 16000 ليترى يك عدد – تانكر 500 ليترى يك 
عدد – لوله كشى هاى آب در طول چهار سالن واتاقهاى سرايدارى لوله 
كشى هاى دو رديفه داخل 4 سالن 2 عدد الكترو پمپ (6-30هد) مربوط 
به خنك كننده سالن آبخوريها، چاهك فاضالب جهت هر سالن يك حلقه 
3- سيستم سوخت رســانى: تانكر زمينى فلزى ذخيره سوخت 20000 
ليترى يك عدد، تانكر هوايى فلزى سوخت 2000 ليترى مستعمل يك عدد، 
الكتروپمپ سوخت رسانى به سالن ها يك عدد، لوله كشى به چهار سالن 
مربوط به سوخت رســانى حدود 280 متر 4- سيستم برق اضطرارى: 
موتور ديزل 6 ســيلندر، ژنراتــور 20/380 و 600* وى مكس و 400* 
اى مكس و تابلو برق بــا كليدهاى قطع وصل برق شــهر و اضطرارى 
5- تاسيسات داخلى هر سالن: مشعل گازوئيل سوز دو عدد – فن مكنده 
(140) سه عدد، سيستم خنك كننده آبى مربوط به هر سالن يك دستگاه، 
جت مكنده دو دستگاه 6، باسكول ديجيتال جاده اى با تجهيزات جانبى 60 
تنى يك دستگاه 7- تجهيزات انبار دانه: آسياب با الكتروموتور مربوطه 
يك دســتگاه، ميكســر متصل به آســياب با الكتروموتور مربوطه يك 
دستگاه، الواتور با الكتروموتور مربوطه يك دستگاه، باسكول معمولى 
يك دستگاه، فرغون 4 عدد 8- تجهيزات متفرقه: كوره الشه سوز آجرى 
مستعمل با الكتروموتور و فن مربوطه يك دســتگاه 9- تجهيزات اتاق 
سرايدارى: كولر آبى 5000 يك دســتگاه، كولر آبى 3000 يك دستگاه، 
آبگرمكن مخزنى يك دســتگاه، اجاق گاز و هود مســتعمل يك دستگاه. 
كه كال به مبلغ هشــتصد و پنجاه و پنج ميليون ريال ارزيابى گرديده. ج: 
چاه آب با پروانه بهره بردارى 2697 مورخ 1374/11/19 و تاسيسات 
وابسته آن به شرح ذيل اعالم مى گردد: 1- عمق چاه مورد بهره بردارى 
دويست و چهل متر با لوله جدار 120 اينچ و با عنايت به نرخ حفارى در 
عمق هاى مختلف به طور متوســط هر متر حفارى با نصب لوله به مبلغ 
600000000 ريال 2- پمپ توربينى با لوله شــافت و غالفت شش اينچ 
و الكتروموتور عمودى به قدرت 150 اسب بخار منصوب در عمق 204 
مترى مجموعا يكصد و نود ميليون ريال 3- امتياز برق چاه به انضمام 
تابلو برق و منصوبات مربوطه (برق سه فاز) به قيمت دويست و پنجاه 
ميليون ريال 4- امتياز بهره بــردارى آب از چاه با عنايت به آب موجود 
ده ليتر در ثانيه و با توجه به پروانه بهره بردارى به شماره 2697 مورخ 
1374/7/19 قيمت از قرار هر ليتــر در ثانيه به مبلغ يك ميليارد و يكصد 
ميليون ريال 5- دستگاه آب شيرين كن مدل 106، 13 آمپر و الكتروپمپ 
به قدرت دو اسب بخار و تانك آب شش هزار ليترى جمعا به قيمت پنجاه 
ميليون ريال 6- خط انتقال آب از چاه تا اســتخر به طول يكصد و هفتاد 
متر لوله پلى اتيلن سايز 160 با فشار 6 اتمســفر با نصب و متعلقات به 
مبلغ 79900000 ريال كه به مبلغ دوازده ميليارد و يكصد و شصت و نه 
ميليون و نهصد هزار ريال ارزيابى شــده است. و موارد رهن فاقد بيمه 
مى باشد. در جلســه مزايده كه از ســاعت 9 صبح الى 12 روز دوشنبه 
مورخ 1395/03/24 در شــعبه اجراى ثبت اســناد شهرضا تشكيل مى 
گردد. از طريق مزايده به فروش مى رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل 
پيش بينى نشده اى مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل مى 
گردد. مزايده از مبلغ سى و شش ميليارد و يكصد و چهار ميليون و نهصد 
هزار ريال جمع مبالغ فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى و به هر 
كس كه خريدار باشد فروخته مى شود. طالبين مى توانند قبل از تشكيل 
جلسه از مورد مزايده به آدرس: كيلومتر 35 جاده شهرضا، اصفهان بعد 
از روستاى مهيار دشت مهيار بازديد به عمل آورند. الزم به ذكر است كه 
كليه هزينه هاى قانونى اعم از هزينه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمى و 
ماليات دارائى و عوارض شهردارى و بدهى هاى مربوطه به حق انشعاب 
و آبونمان، آب و برق و گاز و ســاير هزينه هــاى متعلقه بر عهده برنده 
مزايده مى باشد. اين آگهى يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
در تاريخ 1395/02/20 درج و منتشر مى شود. يوسفيان- مسئول واحد 

اجراى اسناد رسمى شهرضا 
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مفاد آرا
2/303 آگهــى مفــاد آرا قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رســمى هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان، آراء كه در اجراى ماده يك قانون مذكور توسط 
هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اســناد و امالك اردستان صادر 
گرديده و در اجراى ماده 3 قانون مذكــور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طريق روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شود تا شخص و 
اشخاصى كه به آراى مذكور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهى ظرف 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسليم و 
رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقديم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است. درصورتى كه اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد و يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل را ارائه نكند ثبت اردســتان مبادرت به صدور سند مالكيت 
مى نمايد ضمنا صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نيست. 1) راى شــماره 139560302032000003 مورخ 1395/02/08 
خانم نيره شفيع زاده فرزند غالمرضا ششدانگ يك باب خانه احداثى بر 
روى قســمتى از مزرعه پنارت پالك 11 اصلى عليا اردستان واقع بخش 
هفده ثبت اصفهان به مساحت 126 مترمربع انتقال رسمى از طرف امراله 
ربيعى مالك رسمى. تاريخ انتشار اول: 1392/02/20، تاريخ انتشار دوم: 

1395/03/04. م/الف 51  اداره ثبت اسناد و امالك اردستان
ابالغ وقت رسيدگى

2/292، درخصوص پرونده كالسه 110/95 خواهان احمدرضا بيغميان 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مجتبى افشــين پور تقديم نموده 
است. وقت رسيدگى براى روز مورخه 95/3/31 ساعت 5/30 عصر تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشــر، تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد- اول ارباب- روبه روى مدرسه نيلى پور- جنب 
ساختمان صبا- پالك 57 كد پســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
اصفهان- شــعبه شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. درصورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م/الف 3261 مدير دفتر 

شعبه 28 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

2/286 خانم اقدس مرادى خرمنانى داراى شناســنامه شماره 8 به شرح 
دادخواست به كالســة 61/95 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حل 
اختالف تيران از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم يوســفى  بشناســنامه 15 در 
تاريخ 1395/2/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-  اســماعيل يوســفى به شــماره ملى 
5490131985 به عنوان فرزند ذكور متوفى 2- آرزو يوسفى به شماره 
ملى 5490033290 . 3- فاطمه يوســفى به شــماره ملى 5490161892 
به عنوان فرزندان انــاث متوفى 4- اقدس مــرادى خرمنانى ش.ش 8 به 
عنوان همسر متوفى 5- عباسقلى يوســفى ش.ش 6 به عنوان پدر متوفى 
7- صغرى يوسفى ش.ش 7 به عنوان مادر متوفى و به غير از نامبردگان 
متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهــى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف: 29 شعبه اول حقوقى و 

حسبى شوراى حل اختالف تيران 
حصر وراثت

2/285 آقاى على نادرى داراى شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست 
به كالسة 69/95 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان محمد نادرى  بشناســنامه 1 در تاريخ 
1380/12/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-  احمدرضا نادرى ش.ش 485 ت. ت 1356 
فرزند 2- على نــادرى ش.ش 12 ت. ت 1354/1/18 فرزند 3- مســعود 
نادرى ش.ش 11 ت. ت 1361/5/23 فرزنــد 4- آمنه نادرى ش.ش 294 
ت. ت 1358/12/7 فرزند 5- عصمت داميده ش.ش 10 ت. ت 1334/2/25 
همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف: 27 شوراى حل اختالف بخش كرون 
تحديد حدود اختصاصى

2/188 شــماره صادره: 216947 /1395/04 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششدانگ قطعه زمين دو قفيزى بى بى پالك شماره 3272 فرعى از شماره 
25- اصلى واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبت نطنز كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتى به نام زيور خانم اميرى چيمه فرزند على و غيره در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك 
بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 1395/03/12 ساعت 
9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1395/02/20 م الف 75 رئيس ثبت اسناد و امالك  نطنز
تحديد حدود اختصاصى

2/224 شــماره صــادره: 218033 /1395/43 نظــر بــا اينكــه تحديد 
حدود ششــدانگ يكبابخانه پــالك شــماره 31/9534 واقــع در بخش 
14 ثبت اصفهــان كه در اجراى مقــررات قانون تعييــن تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى به موجب راى شماره 
139460302025038791-1394/7/25 بــه نــام غالمعلــى ابراهيمى 
بابوكانى فرزند رضا در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى 
آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضــاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 1395/03/19 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/02/20 م الف 3866 رئيس 

ثبت اسناد و امالك  غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/187 شــماره صادره: 216983 /1395/04 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششدانگ قطعه زمين معروف باغ باال پالك شماره 3271 فرعى از شماره 
25- اصلى واقع در چيمه جزء بخش 10 حوزه ثبت نطنز كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتى به نام زيور خانم اميرى چيمه فرزند على و غيره در جريان 

ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده اســت. اينك 
بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 1395/03/12 ساعت 
9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1395/02/20 م الف 74 رئيس ثبت اسناد و امالك  نطنز
تحديد حدود اختصاصى

2/240 شــماره صادره: 216967 /1395/04 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكباب باغچه خانه معروف در رجل و نيمى پالك شماره 985 
فرعى از شماره 141- اصلى واقع در باغستان پايين طرق جزء بخش 11 
حوزه ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام مسلم محمد يحيى 
فرزند حيدر و غيره در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى 
آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1395/04/12 ساعت 9 صبح در محل شــروع به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/02/20 م الف 76 رئيس ثبت 

اسناد و امالك  نطنز
فقدان سند مالكيت

2/282 شــماره صادره: 1395/43/203940 نظر به اينكه ســند مالكيت 
ششدانگ پالك ثبتى شــماره 1025 فرعى از 12 اصلى واقع در بخش 14 
اصفهان ذيل ثبت 21136 در صفحه 112 دفتر امالك جلد 197 به نام محمد 
حســن مير كلك على تحت شماره چاپى مسلســل ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است. سپس به موجب نامه 900100 مورخ 1390/07/15 شعبه 5 
اجراى احكام دادگسترى سهم االرث امير رضا صحت آرا فرزند ناصر مير 
كلك على فرزند محمد حسين مير كلك على سهم االرث احتمالى امير رضا 
در حق عليرضا اشجع بازداشت شده است سپس آقاى مهدى چلبى فرزند 
فخر الزمان زمانى تبار (احدى از ورثه محمد حسن مير كلك على ) با ارائه 
درخواست كتبى به شماره وارده 772824 مورخ 1394/12/03 به انضمام 
دو برگ استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره20108 مورخ 
1394/08/25 به گواهى دفترخانه 385 اصفهان رسيده است مدعى است 
كه سند مالكيت آن به علت سهل انگارى مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يك اصالحى ذيل مــاده 120 آيين نامه قانــون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 

الف 4316 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان 
ابالغ اخطاريه افراز

2/281 شماره صادره: 1395/43/218707 نظر به اينكه آقاى اميررضا 
شــاملو فرزند عبدالحســين مالك 14/59 حبه مشــاع از ششدانگ پالك 
شــماره 6/222 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان خواهان افراز، به طرفيت 
خواندگان ســاير مالكين مشــاعى پالك مرقوم، منجمله پوراندخت پور 
قديرى اصفهانى مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ درخواست افراز سهميه 
خود را نموده است و اعالم داشته خوانده اخير در خارج از كشور بوده و 
آدرسى از نامبرده در دست نمى باشد، لذا طبق ماده 3 آئين نامه افراز و 
فروش امالك مشاع مصوب آذرماه 1357، به خوانده ابالغ مى گردد كه در 
روز 1395/3/8 جهت انجام خواسته خواهان، در محل وقوع ملك حضور 
يابد بديهى است عدم حضور مانع از رسيدگى و اقدام نخواهد شد. م الف 

4309 اداره ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مزايده

2/4 اجراى احكام مدنى شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزايده اى در خصوص پرونده اجرائى كالسه 940286ج ح/4 
له آقاى سعيد پرواز و عليه آقاى مصطفى يادگار اصفهانى مبنى بر مطالبه 
مبلغ 829/173/777 ريال و مبلغ 40/014/138 ريال بابت نيم عشر و به 
منظور فروش ششدانگ سرقفلى مغازه گالرى پارچه وايت رز به نشانى 
اصفهان، خيابان ابن ســينا، روبروى خيابان سنبلستان و جنب بن بست 
مانى (روبروى بيمارستان امين) كدپستى 8148839513 گالرى پارچه 
وايت رز، با وصف كارشناســى ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين 
واقع گرديده است در مورخ 95/3/5 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل اين 
اجراء واقع در (اصفهان، خيابان نيكبخت، 200 متر پايين تر از ساختمان 
مركزى دادگسترى كل اســتان اصفهان، جنب بيمه پارسيان، ساختمان 
اجراى احكام حقوقى طبقه چهارم) برگزار نمايد. در خصوص ملك مورد 
نظر اعمال ماده 111 قانون اجــراى احكام مدنى صورت گرفته اســت. 
طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى ملك قادر به بازديد از 
آن خواهند بود تا با توديع 10 درصد قيمت كارشناسى به حساب سپرده 
دادگســترى به شــماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگســترى 
اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجزا در جلسه مزايده شركت نمايند 
مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. نظريه كارشناس: مغازه مذكور به فروش پارچه هاى 
مختلف مشغول است و مساحت آن حدود 72 متر مربع مى باشد ساختمان 
آن از ديوارهاى آجرى و سقف تيرآهن و آجر و از دو ضلع جنوب وشرق 
داراى ويترين شيشه اى و درب ورودى در پخ مى باشد كف فرش سنگ 
و ديوارها قفسه بندى و سقف مغازه كناف كارى شده و نورپردازى دارد. 
حســب اظهار متصرف آقاى هوائى كه اعالم نمود مالك ســرقفلى آقاى 
مصطفى يادگار اصفهانى است و وى 8-7 ماه است كه در مغازه مستقر 
گرديده است و مغازه اجاره اوست. سرمايش و گرمايش مغازه با اسپيليت 
باالى سر درب ورودى مغازه تامين مى گردد و مغازه داراى كنتور برق 
مى باشد. زير زمين در تصرف مغازه نبود. با توجه به وضعيت مغازه و 
مساحت و موقعيت ملك كاربرى تجارى آن سرقفلى مغازه مذكور با توجه 
به شرايط فوق الذكر به مبلغ 3/600/000/000 ريال معادل مبلغ سيصد 
و شــصت ميليون تومان ارزيابى و اعالم مى گردد. م الف 2655 اجراى 

احكام شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

2/287 كالسه پرونده:94-572 شماره دادنامه: 572-94/11/27 مرجع 
رسيدگى: شعبه 27 شوراى حل اختالف خواهان: صندوق قرض الحسنه 
حضرت محمد بــه مديريت احمد صابريان به نشــانى اصفهان، خ حكيم 
نظامى، جنب كوچه 33 خوانــده: اميد عليزاده مجهول المكان خواســته: 
مطالبه وجه چك شماره 298274/23 مورخ 94/6/5 به مبلغ 20/000/000 

ريال به انضمام خســارات قانونى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به 
محتويات پرونده و اخذ نظريه مشــورتى اعضا شــورا ختم رسيدگى را 
اعالم و به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شوراى 
حل اختالف: در خصوص دعوى صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
به مديريت احمد صابريان به طرفيت آقاى اميد عليزاده به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ريال وجه چك به شماره 298274/23 مورخ 94/6/5 
به عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به محتويات 
پرونده و بقاى اصول مســتندات در يد خواهــان و گواهى عدم پرداخت 
توســط بانك محال عليه كه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و اينكه خوانــده على رغم ابالغ قانونى 
در جلسه رسيدگى حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و 
محكمه پسندى در مقام اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز 
و ارايه ننموده لذا دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رسد كه به 
استناد مواد 310، 313 قانون تجارت 198-515-519-522 قانون آيين 
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ريال بابــت اصل خواســته و 185/000 ريــال بابت هزينه دادرســى و 
حق الوكاله وكيل و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و خسارت تاخير 
و تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (94/6/5) تا تاريخ اجراى حكم و 
هزينه هاى نشر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه 
مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 
خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. شعبه 27 شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
مزايده

2/3 شاكى/خواهان: مريم خليل اكبر مشــتكى عنه/ خوانده: احمد خدايى 
موضوع: مزايده مال غير منقول شعبه: دوم اجراى احكام پرونده: 940447 
ج خ/2 و 940271 ح خ/2 اجراى احكام شــعبه دوم اجراى احكام خانواده 
در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 940447ج/2 از خانم مريم خليل 
اكبر با وكالت محمد هادى نوايى عليه احمد خدايى مبنى بر مطالبه مهريه به 
ميزان 110 عدد سكه بهار آزادى، 40 مثقال طالى ساخته شده 18 عيار و 
مبلغ 7/554/200 ريال بابت هزينه دادرسى، حق الوكاله وكيل، نشر آگهى، 
دستمزد كارشناســى و مبلغ 2/653/500 ريال بابت حق االجراى دولتى 
و پرونده كالسه 940271 ج/2 له خانم مريم خليل اكبر عليه احمد خدايى 
مبنى بر مطالبه اجرت المثل به مبلــغ 183/500/000 ريال از 1372/6/1 
لغايت 93/1/28 و مبلغ 10/830/000 ريال بابت هزينه دادرســى و حق 
الوكاله وكيل و دستمزد كارشناســى و مبلغ 9/175/000 ريال بابت حق 
االجراى دولتى جلســه مزايده اى در روز سه شــنبه مورخه 1395/3/4 
ساعت 9 صبح در محل اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت، 200 متر پايين تر 
از ساختمان مركزى دادگسترى اصفهان، جنب بيمه پارسيان، ساختمان 
اجراى احكام، طبقه اول، شعبه دوم اجراى احكام خانواده، جهت فروش 
16 حبه از 36 حبه از72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره B 3353 فرعى از 
15194 اصلى بخش 5 واقع در اصفهان، خيابان عالمه امينى، نرسيده به 
سه راه بازارچه، ساختمان ايليا، بابت مهريه و اجرت المثل محكوم له به 
ارزش 1/542/281/100 ريال به فروش مى رسد. اوصاف ومشخصات 
ملك محل مورد معرفى به صورت يك مجتمع مسكونى در حد 4 طبقه روى 
همكف ( پيلوت) با اسكلت بتونى و سقف تيرچه بلوك و با نماى آجر سنگ 
احداث شــده و واحد مورد معرفى (مورد مزايــده) در طبقه چهارم واقع 
گرديده بر اساس مفاد كپى سند مالكيت ارائه شــده ششدانگ آپارتمان 
مزبور به مساحت 139/10 متر مربع بوده، همچنين آپارتمان فوق داراى 
پاركينگ و انبارى مى باشد و كف سراميك، بدنه ديوارهاى داخلى گچ و 
رنگ، دربهاى داخلى چوبى، پنجره هاى بيرونى آلومينيوم، كف آشپزخانه 
سراميك و بدنه كاشى با كابينت MDF، كف سرويس هاى بهداشتى حمام 
و توالت سراميك و بدنه كاشى مى باشــد، سيستم گرمايشى به صورت 
كف خواب و سيستم سرمايشى كولر بوده همچنين داراى انشعابات آب 
و برق و گاز مى باشــد. على ايحال با عنايت به مراتــب فوق و با توجه به 
موقعيت محل و مســاحت و نوع كاربرى و جميع جهــات موثر در قضيه 
قيمت كارشناســى ششــدانگ آپارتمان مزبور در وضعيــت فعلى مبلغ 
6/810/000/000 ريال برآورد مى گردد. طالبين خريد مى توانند حداقل 
5 روز قبل از مزايده از ملك مورد نظر واقــع در آدرس اصفهان، خيابان 
عالمه امينى شرقى، نرسيده به سه راه بازارچه، مجتمع ايليا، طبقه چهارم 
بازديد نموده و با توديع 10 درصد قيمت مورد مزايده به حساب سپرده 
دادگســترى به شــماره 2171290210008 نزد بانك ملى دادگســترى 
اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلسه مزايده شركت نمايند 
و پيشــنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف 2653 

دادورز اجراى احكام شعبه 2 اجراى احكام خانواده 
مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

2/29 شــماره آگهــى: 139503902004000013 شــماره پرونــده: 
1393040020040000317 آگهــى مزايــده پرونــده اجرايى كالســه: 
9301179 و 9301180 شــش دانــگ عرصــه و اعيان يك بــاب خانه 
پالك شــماره 2798/12 مجزى شــده از پــالك 2798/5 به مســاحت 
654/42 متر مربع واقع در بخش 5 اصفهــان به آدرس: اصفهان  خيابان 
شريعتى، نبش كوچه بابك (كوچه شماره 10) پالك 156 كدپستى شماره 
81739/94493/94491 كه اســناد مالكيت آن در صفحات 207 و 140 و 
44 و 47 و يك دفاتر 282 و 492 و 685 و 703 امالك ذيل ثبت شماره هاى 
36096 و 86136 و 128107 و 128109 و 121581 با شماره هاى چاپى 
445778 و 3/681940 و 968148 و 968149 و 710721 ثبــت و صادر 
شده است با حدود: شماال اول پى اســت به خيابان تخت جمشيد به طول 
16/15 متر دوم پخى اســت به كوچه 8 مترى احداثى 2/10 متر شرقا پى 
است به كوچه 8 مترى احداثى به طول 36/30 متر جنوبا پى است به زمين 
15 فرعى به طول 17 متر غربا به ديوار باغ پــالك 2797 به طول 37/90 
متر كه طبق نظر كارشناس رســمى پالك فوق يك باب منزل مسكونى با 
اعيان احداثى به صورت دوبلكس و مشــتمل بر 3 طبقه مى باشد و ملك 
فوق داراى اعيان احداثى 717 متر مربع و مشــتمل بر طبقه زير زمين با 
زيربناى 128 متر مربع طبقه همكف با زير بنــاى 336 متر مربع و طبقه 
اول به مساحت 253 متر مربع مى باشد. طبقه زير زمين شامل پاركينگ، 
انبارى و موتور خانه مى باشد و طبقه همكف و اول به صورت دوبلكس 
داراى اسكلت فلزى، سقف تيرآهن، و شــامل سالن پذيرايى، اتاق خواب، 
آشپزخانه با كف ســراميك و كابينت ام.دى.اف و بدنه داخلى گچ كارى 
شده و پوشــش ديوار داخلى رنگ روغنى و گچ برى دســتى مى باشد، 
نماى بيرونى، نماى حياط و ديوارها از جنس آجر مى باشــد و سيســتم 
گرمايشى ساختمان شوفاژ و سرمايسى چيلر و رادياتور مى باشد داراى 
امتياز برق و گاز و آب مى باشــد و قدمت احداث اعيان بالغ بر سى سال 
مى باشد و بازسازى شده است ملكى آقاى على كاظم زاده و خانم عزت 
كاظم زاده (هر كدام به نسبت چهار دانگ و دو دانگ مشاع) كه طبق اسناد 
رهنى شــماره 124767 و 125902 و  146457 دفترخانه اسناد رسمى 
15 اصفهان در رهن بانك ملت اصفهان واقع مى باشد و طبقه اعالم بانك 
ملك فوق فاقد بيمه نامه مى باشد از ســاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 

95/3/16 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خيابان هشت 
بهشــت شــرقى چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. 
مزايده از مبلغ پايه 100/720/000/000 ريال شروع و به هر كس خريدار 
باشد به باالترين قيمت پيشــنهاد نقدا فرخته مى شود. الزم به ذكر است 
پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز 
بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. 
ضمن آنكه پس از مزايده در صورت وجــود مازاد وجوه پرداختى بابت 
هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا اين 
آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 95/02/20 
درج و منتشــر مى گردد و در صورت تعطيلى روز مزايــده به روز بعد 
موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ ده درصد از 
پايه مزايده طى چك تضمين شده بانك ملى در وجه مخصوص اداره اجرا 
به همراه تقاضاى كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است. ضمنًا 
برنده مزايده بايد كل مبلغ خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمايد.م الف: 2581 

اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان
 

مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
2/37 شــماره آگهــى: 139503902004000021 شــماره پرونــده: 
139404002004000182 آگهى مزايده پرونده اجرايى كالسه 9400452 
شش دانگ يكدســتگاه آپارتمان پالك هشت فرعى واقع در طبقه سوم به 
مســاحت 192/25 متر مربع و بالكن به مســاحت 4/19 متر و بانضمام 
ششدانگ انبارى پالك چهارده فرعى واقع در طبقه زيرزمين با حق العبور 
از پاركينگ نوزده فرعى به مساحت 5/07 متر مربع و بانضمام ششدانگ 
پاركينگ پالك بيســت فرعى واقع در زير زمين به مساحت 12 متر مربع 
كه انبارى ســيزده فرعى از اين پاركينگ حق العبور دارد و با قدرالسهم 
از عرصه مشاعى و ساير مشــاعات كه عبارتند از موتورخانه 23 فرعى 
و راه پله و آسانسور 24 فرعى و محوطه مشــاعى پاركينگ و رامپ 25 
فرعى و حياط 26 فرعى و البى 27 فرعى كال مجزى شده از يك فرعى از 
دو هزار و پانصد و پنجاه و دو اصلى واقع در بخش يك ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان، خ ابوذر، كوى عرفان پالك 16 واحد 3 كه ســند مالكيت 
آن در صفحه 86 دفتر 163 امالك با شــماره چاپــى 363128 ذيل ثبت 
29577 ثبت و صادر شــده است با حدود: شــماال اول به طول 4/15 متر 
ديوارى است به فضاى خانه هاى پالكهاى دو هزار و پانصد و شصت و 
سه و دو هزار و پانصد و چهل و شش دوم در سه قسمت كه قسمت اول 
شرقى و قسمت سوم غربى اســت به طول هاى 1/35 متر و 3/70 متر و 
1/20 متر پنجره و ديواريست به نورگير سوم به طول 3/77 متر ديوارى 
است به فضاى خانه هاى پالكهاى مرقوم شــرقا اول به طول 5/35 متر 
ديواريست به فضاى خانه پالك دو هزار و پانصد و سى و شش دوم در 
هفت قسمت كه قسمت اول جنوبى و قســمتهاى دوم و ششم به صورت 
پخ و قسمتهاى سوم و چهارم و پنجم انكسارا و قسمت هفتم شمالى است 
به طول هاى 4/90 متر و 0/85 متر و 0/65 متر و 2/02 متر و 3/37 متر و 
1/31 متر و 3/85 متر درب و ديواريست به راه پله و آسانسور بيست و 
چهار فرعى ســوم به طول 9/10 متر ديواريست به فضاى خانه دو هزار 
و پانصد و سى و شــش مرقوم جنوبا در يازده قسمت كه قسمتهاى اول 
و يازدهم پخى شكل و قسمتهاى سوم و پنجم شرقى و هفتم و نهم غربى 
اســت به طولهاى 1/36 متر و 0/27 متر و 0/31 متر و 2/45 متر و 0/18 
متر و 4/13 متر و 0/18 متر و 2/25 متــر و 0/36 متر و 0/31 متر و 1/96 
متر ديوار و پنجره اســت به فضاى حياط مشــاعى بيست و شش فرعى 
غربا به طول 17/60 متر ديواريســت به فضاى خانه دو هزار و پانصد و 
پنجاه و دو (دو) دوم حدود انبارى: شــماال به طول 1/95 متر ديواريست 
اشتراكى با انبارى سيزده فرعى شــرقا به طول 2/60 متر ديواريست به 
تحتانى خانه و دو هزار و پانصد و ســى و شش جنوبا به طول 1/95 متر 
ديواريست اشتراكى با انبارى پانزده فرعى غربا به طول2/60 متر درب 
و ديواريســت به پاركينگ نوزده فرعى سوم حدود پاركينگ : شماال اول 
بطول 3/15 متر خط مفروض اســت دوم بطول 1/85 متر ديواريست هر 
دو قسمت به راه پله مشاعى بيست و چهار فرعى شرقا به طول 2/60 متر 
به درب و ديوار انبارى ســيزده فرعى جنوبا به طول 5 متر خط مفروض 
است به پاركينگ نوزده فرعى غربا به طول 2/60 متر خط مفروض است 
به محوطه مشاعى بيست و پنج فرعى كه طبق نظر كارشناس رسمى پالك 
فوق واقع در طبقه ســوم با قدمت بنا 12 سال با كاربرى مسكونى داراى 
پاركينگ به مســاحت 12 متر مربع و انبارى به مساحت 5/07 متر مربع 
و مساحت آپارتمان 192/25 متر مربع واقع گرديده و سيستم سرمايش 
آپارتمان كولر و اســپيلت و گرمايش آن موتورخانــه مركزى و داراى 
گواهى پايان كار به شماره 11/21418 به تاريخ 82/12/26 و ساختمان با 
اسكلت بتنى و سقف تيرچه بلوك در 6 طبقه و با نماى تركيبى آجر و سنگ 
(حدود 30 درصد) مى باشد. دربهاى آپارتمان مذكور چوبى و پنجره ها 
از آلومينيوم دو جداره و كفها از ســراميك و بدنه ديوارها گچ پرداختى 
و رنگ شــده و كاغذ ديوارى و ســقف از كاغذ ديوارى پوشيده شده و 
كابينت آشپزخانه از ام دى اف و ســقف آن كاذب و داراى نور مخفى و 
ديوار و كف سرويس و حمام و آشپزخانه از كاشى و سراميك استفاده 
گرديده است ملكى آقاى محمدرضا ستارى فر نسبت به سه دانگ و خانم 
ليال محمدى نسبت به سه دانگ كه طبق سند رهنى شماره 35106 مورخ 
1392/12/25 تنظيمــى دفترخانه 106 اصفهــان در رهن بانك ملت واقع 
مى باشــد و طبق اعالم بانك مورد وثيقه فاقد بيمه مى باشد از ساعت 9 
الى 12 روز شنبه مورخ 95/3/08 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان 
واقع در خيابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول خيابان الهور به مزايده 
گذارده مى شــود. مزايده از مبلغ پايه يازده ميليارد و چهار صد و سى و 
هشت ميليون و هشــتصد و هفتاد و پنج هزار ريال (11/438/875/000 
ريال)  شروع و به هر كس خريدار باشــد به باالترين قيمت پيشنهاد نقدا 
فروخته مى شود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و 
برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى 
كه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هــاى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده اســت. ضمن آنكه پس از مزايده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد 
به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه 
زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 95/02/20 درج و منتشــر مى گردد و در 
صورت تعطيلى روز مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت 
شركت در جلسه مزايده مبلغ چك تضمينى بانك ملى به مبلغ پايه مزايده 
در وجه اداره اجراى اســناد رســمى اصفهان به همراه تقاضاى كتبى و 
ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ 
خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حســاب 
اداره ثبت اسناد و امالك ســپرده نمايد.م الف: 2724  اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان
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 ناچو ) Nachos ( غذای معروف مکزیکی اس��ت ک��ه از نان ذرت تهیه
 می شود. ناچو می تواند یک اسنک س��ریع یا همراه مواد غذایی مختلف 

یک غذای کامل باشد.
مواد الزم : 425 گرم کنسرو لوبیا، سه چهارم پیمانه سالسا، 2 تا 4 قاشق 
غذاخوری فلفل تند،1 شیش��ه فلفل دلمه ای خالل شده،1 پیمانه پنیر 
مونتری پیازچه خرد شده، 5 عدد تورتیال روغن، خامه ترش به میزان الزم.

طرز تهی�ه: فر را با دمای 425 درجه فارنهایت گ��رم کنید. تورتیالها را 
به شش قسمت تقس��یم کنید. آنها را روی س��ینی فری که از قبل چرب 
کرده اید، بچینید. به مدت 8 تا10 دقیقه در فر بپزید تا طالیی و برش��ته 
شود. در این فاصله، در یک شیرجوش متوسط، لوبیا و سه چهارم پیمانه 
سالس��ا را با هم مخلوط کنید. روی حرارت متوسط گرم کنید.تورتیالها 
را روی ظرف گرد و بزرگ بچینید، مخلوط لوبیا را روی تورتیالها بریزید. 
 پنیر و فلفل قرمز را روی آنها بپاشید. آنها را 5 دقیقه داخل فر قرار دهید. 
 در صورت تمای��ل روی آنه��ا را با خامه ت��رش و پیازچه تزئی��ن کنید و 

با سالسا سرو کنید.
 ن�کات:  ناچ��و مکزیک��ی ج��زو غ��ذای مل��ل - مکزیکی اس��ت. زمان 
آماده س��ازی مواد اولیه و مایحتاج آن ح��دودا 15 دقیقه و زمان پخت و 

انتظار آن هم در حدود 15 دقیقه است. 
ناچو مکزیکی را می توانید در وعده پیش غذا - سرو کنید.

درگذشته وقتی یک قبرس��تان پر می ش��د و دیگر جایی برای حفر 
قبره��ای جدید نداش��ت، ب��ا اضافه ک��ردن یک الی��ه جدید خاک 
روی قبرهای قدیمی، یک قبرس��تان جدید پدی��د می آوردند. این 
همان اتفاقی اس��ت که برای قبرس��تان قدیم��ی یهودی ها درمحله 

یهودی نشین پراگ افتاده است. نه یک بار یا دوبار؛ بلکه دوازده بار.
 ای��ن قبرس��تان، یک��ی از قدیمی تری��ن مکان های دف��ن یهودیان 
در دنیاست که قدیمی ترین قبر موجود در آن متعلق به 14۳۹ است، 
 این مکان در قرن 15ام ساخته شده اس��ت. آخرین خاک سپاری آن 
در سال 1۷8۷ اتفاق افتاده است. یعنی چیزی در حدود۳50 سال؛ 
بیش از صد هزار نفر در 12 الیه روی هم انباش��ته و به خاک سپرده 
ش��ده اند. در آن زمان یهودی ها اج��ازه نداش��تند مرده های خود را 
درجایی جز محله یهودی نشین ژوزوف به خاک بسپارند. هرچند که 
قبرستان در موقعیت های دیگری چندین بار گسترش پیدا کرده بود، 
اما مساحت آن باز هم کامل برای جامعه یهودی ناکافی بود. باورهای 
یهودی همچنین جابه جا کردن سنگ قبر را مجاز نمی داند، بنابراین 
وقتی قبرس��تان دیگر جایی نداشت و گس��ترش آن هم غیرممکن 
ش��د، الیه های دیگری از خاک روی قبر های موج��ود قرار گرفت و 
سنگ قبرهای قدیمی از زیر خاک در آورده شد و بر سطح این خاک 
 جدید جای داده ش��د. امروزه12000 س��نگ قبر در این قبرستان 
دیده می شوند که به یکدیگر چنان فشرده شده اند که انگار برای کمی 

جای بیشتر باهم می جنگند.

پیاز یک��ی از پرکاربردترین مواد اولیه در آش��پزی 
است. پیاز س��فید خوش طعم تر از پیاز قرمز است، 
 ام��ا برخی م��زه ش��یرین تر پی��از قرم��ز را ترجیح 
 می دهن��د. دس��تورالعمل های زی��ادی ب��رای 
پوس��ت کندن پیاز وجود دارد. اینکه پیاز را پوست 
بکنید که اش��ک تان را در نی��اورد. از اینکه کبریت 
الی دندان های تان بگذارید ت��ا اینکه پیاز را در آب 

پوست بکنید.
اما ب��ا هم��ه ای��ن ترفندها اگ��ر در هنگام پوس��ت 
 کندن پیاز اش��ک نریختید، در مرحل��ه ریز کردن 
اش��ک تان درمی آید. پ��س از هم��ان اول بگذارید 
 اشک از چشم های تان س��رازیر شود. برای سالمتی 

چشم تان خوب است.
 خرد کردن پیاز انواع زیادی دارد: نگینی، حلقه ای، 
ریز ش��ده معمولی. بس��ته به اینکه چه می خواهید 

بپزید، می توانید یکی از این انوع را انتخاب کنید.
 برای نگینی خرد کردن پیاز بهترین روش این است 
که یک بار پیاز را از وسط ) از ارتفاع ( به دونیم کنید. 
آنگاه هر قطعه را روی تخته بخوابانید، سر و ته پیاز 
را بزنید، برش های عمودی در هر نیمه ایجاد کنید. 
) به طور متوسط چهار تا ش��ش برش کافی است. ( 
س��پس برش های عرضی هم اندازه بزنید. در روش 
 حلقه ای پی��از درس��ته را روی تخته ق��رار دهید و 

از عرض برش بزنید.
روش معمولی تنه��ا در اندازه قطع��ات پیاز با روش 

نگینی فرق دارد.
برای رنده ک��ردن پیاز هم بهتر اس��ت این توصیه را 
به کار ببندید: بهتر اس��ت انتهای پیاز را نزنید چون 
باعث می شود هنگام رنده کردن الیه های پیاز از هم 

جدا شود.

کتاب » ساندویچ ژامبون « نوش��ته چارلز بوکوفسکي با 
ترجمه علي امیرریاحي در انتش��ارات» ن��گاه « به چاپ 

دوم رسید.
در پش��ت جلد این اثر می خوانیم: » بوکوفس��کي شاعر 
و داس��تان نویس بزرگی اس��ت، در ایران نیز بسیار مورد 
اقب��ال خوانن��دگان ج��دی کت��اب، س��اندویچ ژامبون 
داستان بلند و جذابی است سرش��ار از طنز و مطایبه اما 
در پس طن��ز آثار بوکوفس��کی به دغدغه ه��ا و دردهای 
 جوامع صنعت��ی و مدرنی می پ��ردازد که به م��رور ایام 
 از روابط انسانی، عشق وعاطفه، مهروزی و انسانیت تهی

  می ش��وند و روابط مکانیکی، س��ودجویی و ب��اال رفتن 
از مراتب اجتماعی به هر قیمتی جایگزین روابط انسانی 
می شود، در واقع طنز نویس��نده طنزی سیاه و تلخ است 
که در پس ظاهر خنده دار هود می تواند اش��ک به چشم 

خواننده بیاورد. «

 چارل��ز بوکوفس��کی در ادبیات ای��ران و در بی��ن اهالی 
ادبی��ات نام��ی ش��ناخته ش��ده اس��ت و آثار بس��یاری 
 از او به زبان فارس��ی ترجمه و چاپ ش��ده اس��ت. از آن 
 جمل���ه ان���د:» یک ش��عرتاحدودی من  درآوردی «،
 » سوختن در آب غرق شدن در آتش «، » عامه پسند «،

» هالیوود « و ...
   بوکوفس��کی آخری��ن رمان��ش به ن��ام » تفال��ه « را که 
به پایان رساند انگار که دیگر کار تمام نشده ای در این دنیا 
نداشته باشد دنیا را بدرود گفت، او به سرطان خون مبتال 
بود. » موس��یقی آب گرم «،» یک افس��انه « از دیگر آثار 

ترجمه شده وی به فارسی هستند.
  انتش��ارات نگاه چ��اپ دوم کتاب » س��اندویچ ژامبون «

 را با ترجمه عل��ی امیرریاحی در400 صفح��ه و در گروه 
رم��ان ه��ای خارجی خ��ود در قط��ع رقعی و ب��ا قیمت 

28هزارتومان منتشر کرده است.

قدیمی ترین  اسباب بازی جهانقبرستان چند الیه یهودیان در پراگ

این گجت ساعد دس�ت را به ساعت تبدیل
 می کند

محققان گروه اتص��ال آینده دانش��گاه کارنگی ملون 
در تالش برای شناس��ایی راه حلی برای نمایشگرهای 
کوچ��ک، از نخس��تین راب��ط پوش��یدنی مبتنی بر 
 پوس��ت رونمایی کرده اند که س��اعد و پشت دست را 
به رابط های لمسی و حرکتی تبدیل می کند. فناوری 
SkinTrack از یک حلقه تابشگر سیگنال که روی 
انگشت اشاره پوشیده می ش��ود و همچنین یک نوار 

حسگر ساعت هوشمند ساخته شده است.
 Y و  X این نوار از چهار الکترود برای سنجش موقعیت 
حلقه برخوردار است. این سیستم نه تنها به سنجش 
موقعیت ها می پردازد، بلکه همچنین فاصله انگش��ت 
تا هر الکترود را که » فاز « نامیده می ش��ود، محاسبه 
می کند و از این اطالعات برای پیگیری مداوم حرکت 

انگشت به طور بالدرنگ بهره می برد.
 این حسگرها در کنار هم می توانند حرکات گسسته 
 را خوانده و با دقت ۹۹ درصدی بدانند کدام قس��مت 

از پوست در حال لمس شدن است. 
محققان یک نمونه پیش س��اخت از ساعت هوشمند 
خود را ساخته و نشان دادند که چگونه رابط کوچک 
ساعت هوشمند می تواند تقریبا از ساعد دست تا پایه 
انگشتان گسترش پیدا کند. آن ها برنامه هایی را برای 
مرور از طریق برنامه های کاربردی س��اعت هوشمند 
س��اختند و برخی از آن ها را به فض��ای رابط مجازی 
روی پوس��ت متصل کردند تا بتوان با آن ها به تماس 
تلفنی پاسخ داده، موسیقی پخش کرد یا حتی حرکات 
خاصی را برای راه اندازی عملکردهایی مانند نوشتن 
حرف A بر روی پوس��ت برای دس��تیابی به دفترچه 

تلفن ساعت به آن افزود. 

سلفی گرفتن در مسجدالحرام؛ حرام است!
 جمع��ی از علم��ای وهابی در س��میناری ب��ا عنوان 
 » مس��جد الح��رام ، فضای��ل، آداب و اح��کام آن « 
در مکه مکرمه شرکت کردند و در آن اعالم کردند که 
گرفتن عکس س��لفی در هنگام طواف و سعی صفا و 
مروه در مسجدالحرام برای باخبر کردن دوستان خود 

حرام است و با نفس عبادت منافات دارد!
 روزنامه » الشرق االوس��ط « به نقل از علمای وهابی 
نوش��ت: انجام دادن کارهایی از جمله عکس گرفتن؛ 
گفت و گو و چت کردن در غیر از م��وارد ضروری که 
در آن عبادتی نیست، حرام اس��ت و با احکام شرعی 
مربوط به ساخت مس��اجد، نماز و قرائت قرآن کریم 
منافات دارد. علمای وهاب��ی در بیانیه پایانی خود که 
 با ریاس��ت دکتر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس، 
 ریی��س کل امورمس��جد الح��رام و مس��جد النب��ی

) صل اهلل و علیه و آله و سلم ( انجام گرفت، بر حرمت 
خرید و ف��روش و معامالت در مس��جد تنه��ا به قدر 
ضرورت  تاکید کردند. یعنی اگر ویلچری برای کسی 
که قادر به حرکت نیست بخواهد تهیه شود، اشکالی 
ندارد. ولی در ضمن آن ها پیشنهاد دادند تا مکانی را 
بیرون مسجد به اجاره ویلچر اختصاص دهند و نظم و 
ضوابط مسجد الحرام رعایت ش��ود و زنان وارد بخش 

آقایان نشوند.

برگزاری بزرگ ترین عاج سوزی جهان

کنیا بزرگ ترین مراسم عاج س��وزي در جهان 
را با به آتش کش��یدن ع��اج ۷ ه��زار فیل مرده 

برگزار کرد.
 ارزش عاج هاي س��وخته بی��ش از 68 میلیون 
 پوند برآورد شده اس��ت. این عاج سوزي تالشي 
 در جه��ت مقابله با تج��ارت غیرقانوني ش��کار 
 فی��ل هاي وحش��ي و قاچ��اق عاج بوده اس��ت. 
عاج ها در پارک ملي نایروبي کنیا سوزانده شدند 
و کارشناسان مي گویند بیش از۳0 هزار فیل طي 
سال هاي اخیر کشته ش��ده اند تا عاج آنها را که 

ارزشمندتر از طالو کوکائین است، غارت کنند.
 رییس جمهوري کنیا طي س��خنراني خواستار 
ممنوعیت کامل تجارت عاج با هدف پایان دادن 
به کشتار فیل ها شد. وي افزود که از دست دادن 
فیل هاي مان یعني از دست دادن بخش کلیدي 
از میراثي که به ما سپرده ش��ده است و ما اجازه 

نخواهیم داد چنین اتفاقي بیفتد.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام  جواد  علیه السالم:
 با فضیل��ت ترین و ارزش��مندترین عب��ادت ها 

آن است كه خالص و بدون ریا باشد.
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تصویری از قدیمی ترین اسباب بازی جهان با قدمت5500 سال مربوط به زمان سومریان!

جنگجویان سامورایی ) samurai ( دارای یک رسم عجیب بودند. 
آنان این رس��م را که شبیه خودکش��ی بود، هاراگیری یا سپوکو ) 
seppoku ( می نامیدند. سپوکو روشی برای نشان دادن شجاعت، 
شرافت و فداکاری بود؛ روشی برای پاک کردن آنچه سامورایی ها آن 
را ننگ و عار می دانستند، به ویژه برای آن دسته از سامورایی هایی 

که به قوانین بوشیدو ) Bushido ( اعتقاد داشتند. 
بنا بر این گزارش، زمان رواج سپوکو دقیقا مشخص نیست. تقریبا 
 آغاز آن را1180 م ذکر کرده اند که در س��ال18۳0 به اوج رسید و 
در سال 18۷۳ رس��ما ممنوع شد.  س��پوکو یک روش کلی و عام 

داشت که به شرح زیر انجام می شد؛ 
سامورایی باید قبل از سپوکو به حمام می رفت. او باید یک کیمونوی 
س��فید می پوش��ید. او پس از انجام این کار ها وصیت نامه خود را 

می نوشت. وصیت نامه اغلب یک قطعه شعر بود. 

فردی به نام کایشاکونین ) kaishakunin ( او را در این مراسم 
همراهی می کرد. این شخص نقش تمام کننده را داشت.

س��امورایی یک خنجر تیز به طول 15 تا۳0 سانتی متر را در شکم 
خود فرو می برد و آن را از راست به چپ و بالعکس حرکت می داد. 
س��امورایی های ش��جاع نیز خنجر را به ش��کل ح��رف L در زبان 

انگلیسی در شکم خود حرکت می دادند. 
سرانجام کایشاکونین نیز با ضربه شمش��یر کار سامورایی را تمام 
می کرد. سامورایی های مشهوری نیز هاراگیری را انجام داده اند. از 
آن جمله می توان به ژنرال ادا نابوناگا ) Oda Nobunaga ( اشاره 
کرد. او پس از اینکه مورد خیانت یکی از فرماندهان خود قرار گرفت، 
دست به سپوکو زد و به زندگی خود پایان داد. او از شخصیت های 
 موثر تاریخ ژاپن به ش��مار م��ی رود. در برهه ای از زم��ان زنان نیز 

به سپوکو مبادرت می کردند.

پرکاربردترین  روش 
آماده سازی  پیاز

ساندویچ ژامبون

روش شگفت انگیز سامورایی ها 
برای مردن
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