
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: زحمات نیروهای نظامی و انتظامی 
باعث ثبات آرامش روانی در کشور شده است.

علی الریجانی در بیس��ت و یکمین همایش سراسری فرماندهان، روسا و 
مدیران ناجا، گفت: در یک نگاه کلی به کشور و امنیت موجود به نتایجی 

درخصوص عملکرد نیروی انتظامی می رسیم.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی افزود: تصور من بر این است که نیروی 
انتظامی بعد از انقالب رو به تکامل رفته است، در ابتدای انقالب نیروهای 
انتظامی پراکندگی داش��تند ولی امروز تحت یک فرماندهی واحد از نظر 

تشکیالتی نیز کارآمد و منظم تر شده اند.
وی ادامه داد: نقش فرماندهان در ساماندهی امور موثر بوده و امروز سردار 
اشتری از جمله فرماندهان باتجربه و پرکاری است که فرماندهی نیروی 
انتظامی را برعهده دارد، س��ایر فرماندهان نی��ز از تجربه حرفه ای خوبی 

برخوردار هستند که نقطه قوت نیروی انتظامی محسوب می شود.
الریجانی گفت: وقتی به اقدامات نیروی انتظامی نگاه می کنیم مشخص 
می شود که فعالیت های این نهاد مثمرثمر بوده است، در زمینه انضباط 
رانندگی کشور شرایط مطلوبی نداش��ت و نیروی انتظامی با تالش های 
خود به خوبی فعالیت کرد و برای نهادینه شدن بستن کمربند ایمنی نیز 

تالش های فراوانی را داشت.
رییس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: در زمینه تصادفات و رانندگی کار 
نیروی انتظامی سخت تر است، با تالش های ناجا نرخ تصادفات و تلفات 
ناشی از تصادفات کمتر شده این در حالی است که با افزایش حمل ونقل ها 
مواجهیم و این شرایط روند صعودی بهبود فعالیت های نیروی انتظامی را 
نشان می دهد البته مشکالت تصادفات راه ها و خودروها نیز مرتبط است 

که باید از استانداردهای الزم برخوردار شوند.
وی افزود: در ایام عید حضور و دقت نظر نیروی انتظامی مناس��ب بود که 
باید این مس��یر را با دقت ادامه دهیم زیرا هنوز هم حجم آسیب های این 

موضوع کم نیست.
 الریجانی با اش��اره ب��ه نظری��ه بودجه ریزی عملیات��ی، ادام��ه داد: باید 
به س��مت بودجه ریزی عملیاتی برویم یعنی پروژه ها را تعریف کنیم که 
استانداردهایی دارد، در زمینه اجرای پروژه ها باید ببینیم که استانداردها 
را تا چه میزان رعایت کرده ایم. نیروی انتظامی این اقدام را انجام داده و 

نمره خوبی را دریافت کرده است.
 وی  با اش��اره به عملکرد خوب نیروی انتظامی در برخورد با جریان های 
شرور و ضدانقالب تاکید کرد: وضعیت امنیت کشور با توجه به ناامنی های 
موجود در منطقه، استثنایی است. منطقه ما هیچ گاه تا این اندازه از نظر 
اقدامات ضدامنیتی شلوغ نبوده زیرا در کشورهای همسایه غربی و شرقی 

ایران، برهم ریختگی های امنیتی فراوانی وجود دارد.
نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع 

از کشور حضور دارد
 الریجانی با اشاره به نقش کش��ورهای بزرگ و برخی کشورهای منطقه 
در حمایت از تروریست های منطقه تاکید کرد: در شرایط ناامن منطقه، 
ایران از ثبات امنیتی خوبی برخوردار است که نقش اصلی را در این ثبات 
 نیروی انتظامی برعهده دارد. ش��هدای ناجا در این زمین��ه جان خود را 

از دست دادند و این نشان می دهد نیروی انتظامی در کنار سایر نیروهای 
مسلح در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارد.

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان افزود: با توجه به شرایط ناامن منطقه، 
احساس امنیت در ایران سبب شده تا مردم احساس غرور کنند که البته 
این فضل الهی است که با برنامه ریزی و تالش به دست آمده و ارزشمند 

است.
وی تصریح کرد: آرامش روانی کش��ور مدیون زحمات نیروی انتظامی و 
سایر نیروهای مسلح است، درخصوص جریانات تروریستی باید ارزیابی 
داشته باش��یم و بعید می دانم این موجودات موذی در کوتاه مدت از بین 

بروند.
الریجانی ادامه داد: کیفیت و کمیت گروه های تروریستی در دو دهه اخیر 
 افزایش داش��ته و این جریانات تروریس��تی در منطقه زاد و ولد کرده اند، 
هر کشوری که توسط خارجی ها اشغال شده یا مسئله امنیتی در آن ایجاد 
 شده، مانند افغانستان، عراق و س��وریه؛ گروه های تروریستی نیز با توجه 

به شرایط در این کشورها به وجود آمده اند.
بودج�ه نیروهای مس�لح و نی�روی انتظامی در مجلس ش�ورای 

اسالمی افزایش پیدا کرد
 وی افزود: نیروهای مسلح و نیروی انتظامی کش��ور باید خود را با توجه 
به شرایط منطقه سامان دهند و به همین دلیل بودجه نیروهای مسلح و 
نیروی انتظامی در مجلس شورای اسالمی افزایش پیدا کرد تا بنیه دفاعی 

خود را در مقابل اشرار و تروریست ها تقویت کنند.
وی با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان 
انتظامی ادامه داد: انصافا س��خنان ایش��ان مجموعه ای منسجم و دقیق 
برای آینده نیروی انتظامی ب��ود که من نیز در این زمین��ه به چند مورد 

تاکید می کنم.
وی گفت: حرکت نی��روی انتظامی در زمینه امنی��ت اجتماعی عیار این 
نیرو را مشخص می کند و برخورد با مسائلی مانند سرقت های مسلحانه، 
تجاوز به عنف و سایر اقدامات نادرست در جامعه برای مردم قابل توجه تر 
است. این معضالت در جامعه وجود دارد که نگرانی ایجاد می کند و باید 
تالش کرد و از تجربیات سایر کشورها نیز بهره برد تا مسائل ناقض امنیت 
اجتماعی ریشه کن شود و الزم است مسئوالن در این مورد حساس باشند.
آمادگی مجلس برای تدوین قوانینی به منظور تس�ریع برخورد 

نیروی انتظامی با ناقضان امنیت اجتماعی
رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد قوانینی را 
تهیه کند تا روند شتاب برخورد نیروی انتظامی با ناقضان امنیت اجتماعی 
را تسریع بخشد، مسئوالن نیروی انتظامی پیشنهادات خود را آماده کنند 
و حتی اگر الزم باشد ستادی برای اقدامات الزم در این زمینه ایجاد شود، 

الزم است این پروژه را به عنوان پروژه مهم خود قلمداد کنید.
 وی ادام��ه داد: قبول دارم که در کش��ور ما ایجاد هماهنگ��ی برای انجام 
برنامه ها دشوار است ولی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای 
این پروژه، س��ایر دس��تگاه ها نیز کمک می کنند تا اقدام��ات الزم انجام 
 شود، اگر این موضوع حل شود مردم رضایت دارند و امیدوارم سال آینده 

گزارش های خوبی از اجرای این برنامه به دست ما برسد.

رییس مجلس شورای اسالمی:

آرامش  روانی  کشور
 نتیجه  زحمات  نیرو ها ی  نظامی  و  انتظامی  است

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها 
نمی گنجد ، تنها می توانیم این مصیبت دردناک را خدمت خانواده 

 و دیگر بس��تگان تس��لیت گفته و آرزوی مغفرت و آم��رزش  برای مرحومه 
و صبر جزیل برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم.

»روحش شاد و یادش گرامی باد«

                                                                 از طرف خانواده جعفری

جناب آقای مهندس قربانچیان

سوم ش��عبان، والدت فرخنده مهتر جوانان بهش��ت و آموزگار 
ش��هادت، حضرت حس��ین بن علی علیه الس��الم و روز پاسدار 
نامگذاری شده است. مش��هور نزد علمای ش��یعه این است که 
والدت حضرت امام حس��ین علیه الس��الم در مدینه روز س��وم 
شعبان س��ال چهارم هجری بوده اس��ت.در توقیع حضرت ولی 

عصر عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف به قاس��م بن عالء همدانی 
وکیل حضرت امام حسن عسکری علیه السالم آمده که؛ موالی 
ما حضرت حسین علیه السالم روز پنج شنبه سوم شعبان متولد 
ش��دند پس آن روز را روزه دار و این دعا را بخ��وان: »اللهم انی 

اسئلک بحق المولود فی هذا الیوم...«...

نمادهای شهری، نشانی از توسعه یافتگی؛

 اصفهان الگویی موفق
در مبلمان شهری

ذوب آهن اصفهان پیشتاز  
فرهنگ کار و کار فرهنگي است

3

به زودی تقاص سختی از 
تکفیری ها گرفته خواهد شد

2

عده ای سوار بر ماشین های 
لوکس و عده ای دست شان 

زیر چرخ زندگی

5

شهردار اصفهان خبر داد:
دیپلماسي علمی با شهرهای 

خواهرخوانده

12
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طرح خرید کاالی ایرانی که قرار بود با هدف رفع رکود 
از صنعت لوازم خانگی کشور اجرا شود، به علت شرایط 
نامناسب، مورد استقبال مردم قرار نگرفته تا رکود در 
این بخش از اقتصاد کش��ور، پابرجا بمان��د. تقریبا آذر 
سال گذشته بود که پس از هیاهوی پرداخت تسهیالت 
25 میلیون تومانی خرید خودرو قرار ش��د برای ایجاد 

رونق در صنعت تولید لوازم خانگی نیز...

کسادی در بازار لوازم 
خانگی ماند

2 3

مع��اون امنیت��ی و انتظام��ی وزی��ر کش��ور گفت: 
ایجاد مان��ع در برابر جرایم س��ازمان یافت��ه و باال 
 بردن ضریب امنی��ت مرزها از اهداف ایران اس��ت.

 حسین ذوالفقاری، در هشتمین اجالس بین المللی 
مدیریت شناسایی مسافر و اس��ناد قابل خواندن با 
ماشین، بیومتریک و امنیت مرز، گفت: امنیت یکی 

از موضوعاتی...

دولت ایران به دنبال باال بردن 
ضریب امنیت مرزهاست

به بهانه سوم شعبان میالد امام حسین)ع(؛

فضیلت امام حسین )ع(
از دیدگاه معصومین علیهم السالم
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ــت: ايجاد مانع در  ــور گف معاون امنيتى و انتظامى وزير كش
برابر جرايم سازمان يافته و باال بردن ضريب امنيت مرزها از 

اهداف ايران است.
ــين ذوالفقارى، در هشتمين اجالس  به گزارش تسنيم، حس
ــافر و اسناد قابل خواندن  بين المللى مديريت شناسايى مس
ــت: امنيت يكى از  ــك و امنيت مرز، گف ــين، بيومتري با ماش
ــر را دراعصار مختلف به خود  ــت كه ذهن بش موضوعاتى اس
مشغول داشته و يك كاالى جهانى است و از ضروريات زندگى 

امروز مى باشد.
ــه دو بخش امنيت  ــب نظران امنيت را ب وى ادامه داد: صاح
داخلى و خارجى تقسيم مى كنند درحالى كه امروزه امنيت 
و ارتباطات بين المللى دو مقوله وابسته و در ارتباط تنگاتنگ 
ــم امنيت و  ــوند از اين رو مفاهي ــوب مى ش با يكديگر محس
گسترش ارتباطات هم مى توانند تأثير افزايشى بر هم داشته 
ــى؛ به اين معنا كه افزايش يا كاهش  باشند و هم تأثير كاهش

امنيت باعث رونق يا ركود ارتباطات خواهد شد و بالعكس.
معاون امنيتى و انتظامى وزير كشور افزود : چنانچه شاهديم، 
امروز دستاوردهاى دانش و فناورى مشكالت امنيت را چنان 
ــته در جهت  ــر را بيش از گذش ــترش داده كه ذهن بش گس
ــاخته و در اين مسير  شناخت وضعيت حال و آينده مهيا س
امنيت چيزى جز تفاهم و مشاركت جمعى براى رسيدن به 
ــت. از اين رو ايجاد امنيت، قطعا بدون  مطلوب عمومى نيس
تجزيه و تحليل هاى دقيق و ايجاد تسهيالت و ملزومات آن 
ــعه زيرساخت ها و  ــط دولت ها كامل نخواهد بود و توس توس
مالزمات امنيتى همزمان با توسعه ارتباطات، امنيت داخلى 

و امنيت بين المللى را نيز به همراه خواهد داشت.
ذوالفقارى تصريح كرد: به موازات گسترش تردد بين كشورها 
ــاق، كالهبردارى هاى  ــم، انواع قاچ ــى نظير تروريس خطرات
ــاير موارد نيز افزايش يافته  ــويى و س سازمان يافته، پول ش
ــه در جعل و  ــا ريش ــيارى از اتفاق ه ــوع بس ــت، زيرا وق اس

سوء استفاده از هويت هاى جعلى و اسناد غيرواقعى دارد .
وى اظهار داشت: يكى از مهم ترين اهداف جمهورى اسالمى 
ايران در برگزارى اين نشست پيشگيرى و ايجاد مانع در برابر 
جرايم سازمان يافته و مقابله با هرگونه تهديد ديگرى است 
كه مجارى و الزامات آن مى تواند اسناد مسافرتى جعلى باشد 
ــا را با چالش روبه رو  كه ضريب امنيت، به خصوص در مرزه

مى سازد.
 معاون امنيتى انتظامى وزير كشور گفت: نگرانى هاى امنيتى 
سبب مكانيزه شدن سيستم هاى شناسايى يا تشخيص هويت 
ــعه فناورى هاى بيومتريك شده است و به طور  و رشد و توس
كل فعاليت هاى مرتبط با تحقيقات بيومتريك سرعت زيادى 

به خود گرفته اند.
ــطه افزايش  ــد نه تنها به واس ذوالفقارى اضافه كرد: اين رش
ــه متاثر از مالحظات  نگرانى هاى امنيتى صورت گرفته، بلك

ــتفاده  ــران، در زمينه اس ــى كارب ــه حريم خصوص مربوط ب
محرمانه و امن از اطالعات شخصى افراد است كه در فضاهاى 

مجازى ذخيره شده يا از طريق اينترنت انتقال مى يابند.
وى تصريح كرد: اين پيشرفت انعكاسى از نياز جامعه و جهان 
ــبب كاهش تخلفات،  ــرفت در آن س ــت، نيازى كه پيش اس

افزايش امنيت و سرعت بخشيدن به ارتباطات شده است.
ــور با بيان اينكه تشخيص  معاون امنيتى انتظامى وزير كش
ــرعت در حال  ــى هاى بيومتريك به س هويت از طريق بررس
همه گير شدن است، افزود: ظاهر شدن فناورى هاى مرتبط با 
بيومتريك در بسيارى از جنبه هاى زندگى روزمره ما آغاز شده 
و يكى از داليل محبوبيت اندازه گيرى هاى بيومتريك راحتى 
ــانى خصوصيات بيومتريك  ــت زيرا هر انس و يكتايى آن اس
ــورت خودكار ــد به ص ــردى دارد كه مى توان ــه ف منحصر ب

ــده و به سادگى قابل تغيير و تعويض   اندازه گيرى و ضبط ش
ــند الكترونيكى  ــت.ذوالفقارى اضافه كرد: از آنجا كه س نيس
ــى با زير  ــود و به راحت ــين خوانده ش ــط ماش مى تواند توس
ــود،  ــاى اطالعاتى مرتبط ش ــاخت هاى فناورى و بانك ه س
ــم در زنجيره دولت  ــك حلقه مه ــوان آن را به عنوان ي مى ت
الكترونيكى و مقوله اى غيرقابل چشم پوشى در ارتقاى امنيت 

مرزها در سطح بين المللى قلمداد نمود.
وى گفت: اولين كار ويژه در گذرنامه الكترونيكى شناسايى 
 PKI ــاخت كليد و تصديق هويت و دوم به كارگيرى زير س
و شناسه هاى بيومتريكى هماهنگ و استاندارد شده در اين 

ــت و سوم مرحله اجرايى  سيستم به عنوان اساس امنيت اس
نمودن اين پروژه در سطح جهانى است كه به چالش كشيده 
ــكالت فنى، تكنيكى، اجرايى و انجام  ــيارى از مش شدن بس

اقدامات اساسى در حل آن مى باشد.
ــايد ــور با بيان اينكه ش ــى و انتظامى وزير كش معاون امنيت
ــن تجهيزات،  ــدن اي ــش در راه همه گير ش  مهم ترين چال
ــترش مرزهاى فناورى بيومتريك در عرصه هاى جديد  گس
نباشد افزود: به نظر مى رسد تالش ها حداقل در آينده نزديك 
ــزات و كاهش نرخ خطاى  بايد روى افزايش دقت اين تجهي

تشخيص متمركز شوند.
ــورها را در بهره مندى  ذوالفقارى امنيت و تسهيل امور كش
ــار تهديدات جديد عنوان  از فرصت هاى نوين، در جهت مه
كرد و ادامه داد: روش هاى نوينى نظير ضرايب امنيت جديد 
ــبكه هاى تبادل و اشتراك گذارى  ــناد بيومتريك، ش در اس
ــن المللى، فناورى  ــك هاى اطالعاتى ملى و بي اطالعات، بان
ــى خودكار در مرزها و ايجاد بستر حقوقى و فنى براى  بازرس
كار مشترك بين سازمان ها و كشورها، فرصت جديدى براى 

اعضاى جامعه بين المللى ايجاد نموده است.
ــور ما در حوزه اسناد هويتى و  وى ازجمله اقدامات فنى كش
شناسايى مسافر، پيوستن جمهورى اسالمى ايران به ساز و 
كارى تحت عنوان دايركتورى عمومى PKD است كه توسط 
ــاركت در آن مستلزم امضاى  ــت و مش ايكائو ايجاد شده اس

تفاهم نامه مربوطه از سوى دولت هاى عضو است .

ــان راه اندازى  ــور با بي ــى انتظامى وزارت كش معاون امنيت
مركز صدور گواهى ديجيتال ريشه CSCA و مركز امضاى 
ديجيتال گذرنامه الكترونيك DSCA گفت: به منظور ايجاد 
امكان كنترل گذرنامه هاى صادر شده در اين سامانه توسط 
ــورهاى صادر كننده گذرنامه هاى الكترونيك الزم  ساير كش

بود تا ايران نيز به كليد عمومى ايكائو يا PKD وصل شود.
ذوالفقارى با ياد آورى اينكه گذرنامه الكترونيكى در ابتداى 
راه است اظهار داشت: تعداد محددى از كشورها نسبت به آن 
ــهروندان  اقدام كرده اند و دوم اينكه صدور گذر نامه براى ش
نياز به فرصتى چند ساله خواهد داشت و در عين حال نيازمند 
دوره زمانى است تا محاسن و معايب سيستم هاى طراحى و 
ــده و همچنين روش ها و راه هاى نفوذ به اين  پياده سازى ش
سيستم را روشن شود و در نهايت اين فناورى به بلوغ نسبى 

و ثبات و تعادل برسد.
وى تصريح كرد: رويكرد همكارى هاى مشترك بين كشورها 
مى تواند سبب كاهش پيچيدگى هاى معمول شود، ايجاد زير 
ساخت ها و ظرفيت هاى اين كار نظير PKD  با همكارى دراز 
ــترك جهت بهره بردارى جمعى  مدت كشورها، بسترى مش

را فراهم مى سازد .
ــور اضافه كرد: وجود اسناد  معاون امنيتى انتظامى وزير كش
ــتاندارهاى ISO و ايكائو، ظرفيت هاى قابل  بين المللى، اس
بهره بردارى است كه همزمان مى تواند امنيت و تسهيالت را 

در امور تردد هاى مرزى افزايش دهد.
ذوالفقارى گفت: اگر دنياى فناورى بتواند به وعده هاى خود 
ــاى آينده با آنچه اكنون  در زمينه بيومتريك عمل كند، دني
ــعه روز  ــيار متفاوت خواهد بود زيرا با توس ــيم بس مى شناس
ــخيص هويت  به روز تجهيزات و پردازش هاى مورد نياز تش
ــادگى در تمام وسايلى كه  ــتم ها به س بيومتريك، اين سيس
ــرايت خواهند ــر و كارداريم س ــره با آنها س به صورت روزم

 كرد.
وى دليل اصلى دعوت از كشورها براى شركت در اين اجالس 
ــناد هويتى  را بيان و نمايش موفقيت هاى ايران در حوزه اس
ــناد هويتى طى  ــاير اس و خصوصا گذرنامه ها و همچنين س
سال هاى اخير و تبادل اطالعات و تجربيات كشورهاى موفق 
در اين حوزه دانست و افزود: ميزبانى ما همچنين بيانگر اراده 
ــالمى ايران در مبارزه با تروريسم و ساير  كامل جمهورى اس
اعمال مجرمانه به عنوان عضوى از جامعه جهانى و پرچمدار 

مبازه با تروريسم است.
ــور گفت: خرسنديم كه در  معاون امنيتى انتظامى وزير كش
زمينه كنترل اسناد مسافرتى در منطقه و حتى ميان بسيارى 
از ديگر كشورهاى خارج از منطقه خاورميانه كه اتفاقا عضو 
ــرفت هاى قابل مالحظه اى داشته ايم  ــتند، پيش ايكائو هس
ــت دنبال خواهيم  ــير را با جدي و به لطف پروردگار اين مس

كرد.

اخبار

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: بر اساس اعالم 
رييس سازمان حج و زيارت، اگر سعودى ها تا هشتم شعبان، پاسخ روشنى به 
درخواست هاى طرف ايرانى ندهند، برگزارى حج تمتع 95 منتفى مى شود.
ــت ملى مجلس ــيون امني ــه كميس ــاره به جلس محمدصالح جوكار  با اش
ــت حج تمتع ــى وضعي ــازمان حج و زيارت براى بررس  با حضور رييس س
ــتان  ــدى در مذاكراتى كه با عربس ــاى اوح ــت: به گفته آق  95 اظهار داش
ــدم تماس ــروطى مانند ع ــعودى ها ش ــت، س ــعودى صورت گرفته اس س
ــش ها و  ــزارى هماي ــورها، عدم برگ ــر كش ــا زائران ديگ ــران ايرانى ب  زائ
ــركان را  ــت از مش ــم برائ ــل و لغو مراس ــد دعاى كمي ــم هايى مانن مراس
ــنى ــران نيز تضمين روش ــن امنيت زائ ــا تامي ــد و در رابطه ب اعالم كردن

 نداده اند.
وى ادامه داد: بنا بر گزارش رييس سازمان حج و زيارت، سعودى ها در رابطه 
با ديه جان باختگان حادثه سقوط جرثقيل در مسجداالحرام اعالم كرده اند 
كه تا قبل از مناسك حج تمتع امسال، ديه را پرداخت مى كنند، اما پرداخت 

ديه شهداى فاجعه منا را هنوز نپذيرفته اند.
ــت خارجى مجلس تصريح كرد: آقاى  عضو كميسيون امنيت ملى و سياس
ــى هاى خود را به  ــت سعودى ها نتيجه بررس اوحدى اعالم كرد كه قرار اس
ــورمان اعالم كنند، بنابراين اگر تا هشتم شعبان  مقامات حج و زيارت كش
ــنى ندهند، با توجه به اينكه براى انجام امور جارى حج از قبيل  پاسخ روش
دريافت ويزا و هماهنگى هتل ها و پروازها فرصت كافى وجود نخواهد داشت، 
برگزارى حج 95 منتفى خواهد شد، اما اگر پاسخ بدهند و شرايط طرفين را 

قبول كنند شايد بتوان كارى انجام داد.
جوكار در ادامه اظهار داشت: تاكيد اعضاى كميسيون امنيت ملى اين است 
كه حج به صورت شرافتمندانه و عزتمندانه باشد، نه اينكه خداى نكرده به 

مردم ما توهين شود و سالمت و حرمت آنها نيز حفظ نشود.
ــعود نمى خواهند اين  ــت كه آل س وى تاكيد كرد: آنچه بر مى آيد اين اس
ــهداى منا نيز پاسخگو نيستند و  مسايل را بپذيرند و حتى نسبت به ديه ش
ــخ مثبت دهند كه عمال امكان اعزام  شايد زمانى به شروط طرف ايرانى پاس

حجاج ايرانى ميسر نباشد.
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس همچنين از بررسى 
يك نظرسنجى در اين كميسيون خبر داد و گفت: بر اساس اين نظرسنجى 
بيش از 70 درصد شركت كنندگان در نظرسنجى اعالم كردند كه اگر مراسم 

حج عزتمندانه نباشد، بهتر است كه تعطيل شود.

سعودى هاتا 8شعبان پاسخ ندهند،
برگزارى حج تمتع 95منتفى مى شود

ــده مى دهم كه از  ــما وع ــخيص مصلحت نظام گفت: به ش دبير مجمع تش
تكفيرى ها، اين عمله هاى صهيونيسم، به خاطر شهداى خان طومان تقاص 
ــن رضايى دبير مجمع تشخيص  سختى گرفته خواهد شد.  سرلشكر محس
ــتاگرام خود ضمن يادآورى حماسه  ــتى در اينس مصلحت نظام طى يادداش
ــهادت  رزمندگان مازندرانى در عبور از اروند در روزهاى دفاع مقدس، به ش
13 شهيد مدافع حرم در سوريه اشاره كرد و گفت: به زودى تقاص سختى از 

تكفيرى ها گرفته خواهد شد.
متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:

ــد ولى چند روز گذشته  «چند ماه پيش خان طومان در جنوب حلب آزاد ش
تكفيرى ها با سوءاستفاده از آتش بس در حالى كه نه هواپيماها و نه توپخانه 
ــورى و مستشاران ايرانى  ارتش سوريه فعال بود، غافلگيرانه به نيروهاى س
ــتان و تركيه  ــه را گرفتند.از نيروهاى ارتش عربس حمله كردند و آن منطق
ــت، در اين نبرد  ــده اس ــتفاده  ش ــراى تكفيرى ها اس ــتيبانى آتش ب در پش
ــور از اروندرود، جنگيدند و تلفات  مازندرانى هاى قهرمان با همان روحيه عب
سنگينى به تكفيرى ها وارد كردند، البته در هر جنگى فراز و نشيب پيروزى و 
شكست وجود دارد. اجر اين شهداى مخلص نزد خداوند متعال محفوظ است.
ــم، تقاص  ــما وعده مى دهم كه از تكفيرى ها، اين عمله هاى صهيونيس به ش
ــون الهى پيروزى  ــد. بى ترديد نتيجه نهايى به ع ــختى گرفته خواهد ش س

مقاومت، دولت و ملت سوريه و ايران اسالمى است»

نيروى انتظامى با دستور وزير كشور پيگير شناسايى و برخورد با عامل 
يا عامالن اقدام عليه مينو خالقى در فضاى مجازى شد.

ــار عكس هاى خصوصى منتسب به  به دنبال پيگيرى موضوع  انتش
ــانه هاى گروهى، پايگاه  ــوى خبرنگاران رس خانم مينو خالقى از س
ــور اعالم كرد: ناجا مأموريت يافت تا نسبت  اطالع رسانى وزارت كش
ــايى عامل يا عامالن اين حركت غير اخالقى اقدام به رديابى و شناس

 كند.
يك مقام آگاه در وزارت كشور درباره آخرين اقدامات اين وزارتخانه 
درباره پرونده تخلف مذكور گفت: وزير كشور در روز دو شنبه مورخ 
ــورد نظر در فضاى  ــار تصاوير فرد م 95/2/13  و دقايقى پس از انتش
مجازى در نامه اى به ذوالفقارى معاون امنيتى و انتظامى اش دستور 
ــر نهادهاى امنيتى و  ــرع وقت با همكارى پليس فتا و ديگ داد در اس
اطالعاتى، نسبت به شناسايى عامل يا عامالن انتشار تصاوير خصوصى 
ــب به خانم مينو خالقى و معرفى آنان به دستگاه قضايى اقدام  منتس
كند و پليس فتا هم بررسى هاى خود را در اين زمينه آغاز كرده است 

كه نتايج آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام :

به زودى تقاص سختى از تكفيرى ها 
گرفته خواهد شد

ناجا پيگير برخورد با عامل يا عامالن اقدام 
عليه مينو خالقى در فضاى مجازى شد

خبر

معاون امنيتى و انتظامى وزير كشور:

دولت ايـران به دنبـال بـاال بردن ضـريب امنيت مـرزهاست

ــم  ــه قل ــود ب ــرمقاله خ ــات» در س ــه «الحي  روزنام
«غسان شربل» تحليلگر برجسته عرب نوشت:

ــاران  ــدن 13 تن از مستش ــته ش «ايران با اعالم كش
ــه تهران  ــام را داد ك ــوريه اين پي ــى خود در س نظام
ــوريه ــام س ــاع از نظ ــدم دف ــط مق ــان در خ همچن

 قرار دارد.»
غسان شربل، در ادامه سرمقاله خود آورد: 

ــان خود  ــدن نظامي ــته ش ــران در حالى از كش « اي
ــه بود  ــيه گفت ــه روس ــه اخيرا ب ــت ك ــرده برداش پ
ــت و پرونده  ــران اس ــز ته ــد» خط قرم ــار اس «بش
ــوريه را در صدر معادالت منطقه اى خود قرار داده  س

است.»
روزنامه الحيات در ادامه افزود: 

ــاز  ــت س « ايران به دنبال يك پيروزى قاطع سرنوش
ــب و ديگر  ــت و تحوالت جارى در حل ــوريه اس در س
ــش منصرف  ــوريه تهران را از اين هدف ــهرهاى س ش

نخواهد كرد.
 به همين دليل است كه محافل سياسى  معتقدند كه 
ــختى  مى توانند از سد ايران در سوريه  روس ها به س

عبور  كنند.»

اين روزنامه در ادامه مدعى شد: 
ــد،  بده ــت  از دس را  ــوريه  ــران س ي ا ــر  اگ  »
ــه  ــزب اهللا را ب ــا ح ــت ت ــد توانس ــر نخواه ديگ
ــران  ــد و اي ــه اى برگردان ــادالت منطق ــه مع صحن
ــوان  ــه عن ــوريه ب ــظ س ــر حف ــود را ب ــالش خ ت
ــرده  ــز ك ــزب اهللا متمرك ــتراتژيك» ح ــق اس «عم

است.»

الحيات عربستان: 

عبور از سد ايران در سوريه سخت است

معاون ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: عاملى كه باعث 
ــمنان در حمله به ايران شده،  ناكام ماندن اهداف دش
ــه در بخش  ــت؛ چرا ك ــورمان اس تالش محققان كش
ــليحات و تجهيزات نظامى كارهاى بزرگى صورت  تس

گرفته است.
ــتيبانى  ــاد، پش ــاون آم ــى مع ــى عبداله ــردار عل س
ــلح در  ــتاد كل نيروهاى مس ــات صنعتى س و تحقيق
ــنواره علمى و تحقيقاتى علوم پزشكى  هفتمين جش
ــش هاى صدرا  ــپاه( باقر العلوم) كه در مركز هماي س
ــكى بقيه اهللا (عج) برگزار شد، با  ــگاه علوم پزش دانش
ــوزه تحقيقات صنعتى  ــبختانه در ح بيان اينكه خوش
گام هاى خوبى برداشته شده است، اظهار داشت: امروز 
قدرت بازدارنگى جمهورى اسالمى ايران به حدى است 
كه دشمنان جرأت تجاوز و اجرايى كردن تهديدات را 

ندارند و اين حاصل كارهاى تحقيقاتى قدرتمند است.
معاون ستاد كل نيروهاى مسلح در ادامه از آزمايش يك 
ــك 2 هزار كيلومترى خبر داد و گفت: موشكى با  موش
برد 2000 كليومتر با خطاى 8 متر را ما دو هفته پيش 
ــچ، يعنى صفر،  ــت كرديم، خطاى 8 متر يعنى هي تس

يعنى بدون خطا.

سردار عبدالهى افزود: اين موشك بالستيك را مى توانيم 
هدايت كنيم، از جو خارج و مجددا به جو بازگردانيم و 

بدون خطا به هدف اصابت كند.
وى با اشاره به دوران قبل از پيروزى انقالب گفت: زمانى 
بود كه به ما حتى اجازه روغن كارى توپ هاى ارتش را 
ــروز اژدرى به نام حوت كه مافوق  نيز نمى دادند، اما ام
صوت است، ساخته ايم كه زير آب با سرعت باال حركت 
ــيه بود،  مى كند كه اين تكنولوژى فقط در اختيار روس
ــتند به اين فناورى نيز دست پيدا اما جوانان ما توانس

 كنند.
معاون ستاد كل نيروهاى مسلح با تاكيد بر اينكه بايد 
وارد حوزه هاى علوم شناختى شويم، افزود: ستاد كل در 
حوزه تحقيقات، حمايت خوبى كرده است به طورى كه 
امروز ما 10 درصد منابع بنيه دفاعى را براى تحقيقات 
ــت ولى در  اختصاص داده ايم كه عدد قابل توجهى اس
بخش دولتى زير يك درصد بوجه به اين امر اختصاص 

داده شده است.
سردار عبدالهى خاطرنشان كرد: امروز به لطف محققان 
توانسته ايم در حوزه دفاعى و بسيارى ديگر از حوزه ها 

خودكفا باشيم و قدرت بازدارنگى را افزايش دهيم.

معاون ستاد كل نيروهاى مسلح:

در بخش تسليحات كارهاى بزرگى صورت گرفته است

ــران را  ــورش با اي ــران روابط كش ــفير تركيه در ته س
فراحزبى توصيف كرد و گفت: سياست خارجى تركيه با 
استعفاى داوود اغلو تغيير جدى نخواهد داشت و اساسا 
ــرد تركيه در روابط با  تغييرات حزبى، تاثيرى بر رويك

جمهورى اسالمى ايران ندارد.
رضا هاكان تكين  اين مطلب را درباره استعفاى داوود 
اوغلو رهبر مستعفى حزب عدالت و توسعه تركيه، آينده 
سياسى اين حزب، جانشينان احتمالى وى و تغييراتى 
ــت خارجى تركيه پس از اين استعفا روى  كه در سياس

خواهد داد، مطرح كرد.
ــى از مهم ترين  ــورى مهم و يك ــزود: ايران، كش وى اف
ــترده و خيلى  ــت. روابط خيلى گس ــايگان ماس همس
ــترش و تعميق روابط در  ــران داريم و گس عميقى با اي
تمام حوزه ها، سياست غالب ارتباطات ما با ايران است.

ــى نيستم  ــفير تركيه در تهران اضافه كرد: من كس س
ــت داخلى تركيه  ــورد روندهاى سياس كه بتوانم در م
ــى از طبيعت سياست است  پيش بينى كنم. اين بخش
ــوالت اين چنينى  ــتعفا و تح و در اين حوزه،گاهى اس

پيش مى آيد.
ــن كه حزب  ــت اي ــخص اس تكين ادامه داد: آنچه مش

عدالت و توسعه تركيه اكثريتى را در مجلس در اختيار 
دارد كه خيلى راحت خواهد توانست برنامه هاى خود 
ــزب برگزار و  ــرايط فعلى كنگره ح را پيش ببرد. در ش
ــك دبيركل جديدى  ــه آراى درون حزبى، ي با توجه ب
انتخاب خواهد شد و احتماال اين دبيركل نخست وزير 

هم خواهد بود.
ــت كه صرفا در تركيه  وى اضافه كرد: اين چيزى نيس
ــورها تحوالت اين چنينى اتفاق  باشد، در خيلى از كش
مى افتد؛ كسى استعفا مى دهد، رهبرى عوض مى شود 

و خون تازه اى در سياست تزريق مى شود.
**22مى(دوم خـرداد) جانشـين داوود اوغلو 

مشخص مى شود
ــن كه وزراى راه  ــفير تركيه در تهران در خصوص اي س
ــوان جايگزين داوود اوغلو مطرح  يا انرژى تركيه به عن
ــن دو نفر، ــته از اي ــت: گذش ــده اند نيز اظهار داش ش

 اسم هاى ديگرى هم در مطبوعات از سوى تحليلگران 

ــا آن چيزى كه  ــود، ام ــب نظران مطرح مى ش و صاح
قطعى است را نمى توانيم ييش بينى كنيم. نتيجه آن 
در كنگره سراسرى حزب عدالت و توسعه كه در تاريخ 

22 ماه مى برگزار مى شود، مشخص خواهد شد.
** با استعفاى داوود اوغلو منتظر تغيير جدى در 

سياست خارجى خودمان نيستم
ــوالى مبنى بر اين كه تحليلگران  تكين در پاسخ به س
مى گويند داوود اوغلو سياست تنش صفر با همسايگان 
را پيگيرى مى كرده و خيلى موافق سياست هاى نظامى 
ــت و از طرفى آقاى اردوغان به گونه اى ديگر  نبوده اس
فكر كرده و سياست هاى ديگرى را دنبال مى كند، آيا 
ــتعفاى داوود اوغلو در روابط تركيه با همسايگان به  اس

ويژه ايران اثرگذار خواهد بود يا خير؟ 
ــت  ــر تغيير جدى در سياس ــخصا منتظ گفت: من ش
خارجى خودمان نيستم؛ در روابط ما با ايران در سياست 
خارجى تصور نمى كنم تفاوتى صورت گيرد و خصوصا 

اينكه بحث روابط ما با ايران پيش بيايد.
**هنـوز بحث انتخابـات زودهنـگام در تركيه 

مطرح نيست
سفير تركيه در تهران در عين حال در پاسخ به سوالى 
مبنى بر اينكه در رسانه ها بحث انتخابات زودهنگام به 
دنبال استعفاى داوود اغلو مطرح شده است و همچنين 
ــر نظام  ــه دنبال تغيي ــاى اردوغان ب ــه آق معتقدند ك
ــت؛ آيا چنين فرضياتى وجود  پارلمانى به رياستى اس

دارد؟
ــت كه  ــث انتخابات زودهنگام موضوعى اس  گفت: بح
پارلمان درباره آن تصميم مى گيرد و اگر اكثريت الزم 
در پارلمان نظرشان بر انتخابات زودهنگام باشد، برگزار 

مى شود.
تكين ادامه داد: گذشته از آن، بحث تغيير قانون اساسى 
ــاز و كار خودش را دارد و اگر آن اكثريت الزم در  هم س
مجلس باشند و بخواهند اصالحى را در قانون اساسى 
ــه در پارلمان  ــت ك ــد، باز هم موضوعى اس پيش ببرن
ــود، اما در حال حاضر اينكه بخواهيم  مشخص مى ش
بگوييم برنامه اى براى انتخابات زودهنگام مطرح است 

يا خير؟ اساسا چنين بحثى مطرح نشده است.

سفير تركيه: 

روابط ما با ايران فراحزبى است
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معاون وزیر نفت تایید کرد؛

سناریوهای جدید گرانی گاز
به دولت ارایه شد

یک عضو شورای ملی زعفران؛

صادرات ۱۳۰ تن زعفران
در سال۹۴

فرماندار اصفهان تاکید کرد:

 لزوم نظارت بر اعتبارات دهیاری ها 
و اجرای پروژه های عمرانی در اصفهان

پ��س از افزایش ۳۵ درص��دی قیم��ت گاز در طول 
سال های ۹۳ و ۹۴، سناریوهای جدید افزایش قیمت 
گاز مشترکان خانگی برای بررسی و تصویب به هیئت 

دولت ارسال شد.
با گذشت کمتر از یک س��ال از افزایش ۱۵ درصدی 
قیم��ت گاز طبیعی مش��ترکان خانگ��ی و تجاری، 
طرح جدید گرانی دوب��اره بهای ای��ن حامل انرژی 
 پرطرفدار بار دیگر در دولت تدبیر و امید کلید خورد. 
بر این اساس سناریوهای افزایش قیمت گاز طبیعی 
 بخ��ش خانگی و تجاری از س��وی ش��رکت ملی گاز 
به وزارت نفت و در نهایت برای تصمیم گیری به هیئت 
دولت ارسال شده است. حمیدرضا عراقی معاون وزیر 
نفت با تایید ارسال س��ناریوهای افزایش قیمت گاز 
طبیعی مش��ترکان خانگی و تجاری، گفت: در حال 
حاضر هیچ گونه تغییری در تعرفه و قیمت های فروش 

گاز به مشترکان خانگی و تجاری اتخاذ نشده است.
مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران تاکی��د کرد: فعال 
برنام��ه ای ب��رای افزایش قیم��ت گاز نداری��م، اما 
سناریوهای مختلف اصالح قیمت گاز به دولت ارسال 
شده و در دست مطالعه است. این مقام مسئول تاکید 

کرد: در صورتی که یکی از سناریوهای افزایش قیمت 
گاز طبیعی در هیئ��ت دولت مصوب و ابالغ ش��ود، 

شرکت ملی گاز این سناریو را اجرایی خواهد کرد.
از این رو درحالی سناریوهای جدید گرانی قیمت گاز 
در دولت مراحل ارزیابی و بررس��ی خود را پشت سر 
می گذارد که خرداد ماه سال گذشته مصوبه افزایش 
۱۵ درصدی قیمت گاز طبیعی مش��ترکان خانگی و 
 تجاری از سوی دولت به ش��رکت گاز ابالغ شده بود. 
به عبارت دیگر، پس از افزای��ش۲۰ درصدی قیمت 
گاز در فروردین ماه سال ۱۳۹، بهای این حامل انرژی 
پاک خرداد ماه سال گذش��ته هم ۱۵ درصد افزایش 
پیدا کرد تا با افزایش جدید قیمت ها متوسط قیمت 
زمس��تانی گاز که پس از افزایش۲۰ درصدی س��ال 
۱۳۹۳ از مترمکعبی۷۰ تومان به ۸۴ تومان رسیده و 
با افزایش جدید ۱۵ درصدی این قیمت سال ۱۳۹۴ 
 به ۹۶ تومان به ازای هر مترمکعب رس��یده باش��د. 
از س��وی دیگر، قیمت و تعرفه گاز تابس��تانی س��ال 
 ۱۳۹۳ پ��س از افزای��ش۲۰ درصدی عم��ال از۱۲۰ 
به ۱۴۴ تومان رس��ید و با افزایش ۱۵ درصدی سال 

گذشته این قیمت به۱۵۰ تومان رسیده است.

عضو ش��ورای ملی زعف��ران با بیان اینک��ه احتماال 
قیمت این محصول بعد از ماه مبارک رمضان منطقی 
خواهد شد، گفت: در سال ۹۴ بیش از۱۳۰ تن طالی 

سرخ از کشور صادر شده است.
علی حس��ینی در گفت وگو با مه��ر درباره وضعیت 
صادرات زعفران از کشور اظهارداشت: در حال حاضر 
خریداران طالی سرخ در خرید آن احتیاط می کنند، 
چراکه می دانند قیمت های فعلی کاذب است و قطعا 
افت خواهد ک��رد بنابراین فقط به اندازه نیازش��ان 
خرید می کنند. وی با بی��ان اینکه آمار صادرات این 
محصول توسط گمرک اعالم می شود، گفت: هنوز 

آمار صادرات زعفران در سال ۹۵ اعالم نشده است.
عضو ش��ورای ملی زعفران ب��ا بیان اینکه اواس��ط 
 خردادم��اه آم��ار ۳ ماه��ه ص��ادرات طالی س��رخ 
در سال ۹۵ اعالم خواهد ش��د، اعالم کرد: براساس 
 آمار گمرک، در س��ال ۹۴ بیش از۱۳۰ تن زعفران 

از کشور صادر شده است.
وی درباره بازار این محص��ول گفت: قیمت زعفران 
فعال به ثبات رسیده است و پیش بینی می شود این 

روند تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشد.

 حس��ینی ب��ا بی��ان اینکه ب��ه احتم��ال زی��اد بعد 
از ماه مب��ارک رمضان قیمت زعف��ران افت خواهد 
 کرد، ادامه داد: آن زمان، انبوه زعفرانی که توس��ط 
فرصت طلبان ذخیره ش��ده وارد بازار خواهد ش��د، 
چراکه افراد س��ودجو از گران شدن محصول ناامید 
ش��ده اند و چاره ای جز عرضه آن ندارند. وی، قیمت 
واقعی و منطقی زعفران  را بسته به کیفیت آن بین 
۴ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و۵۰۰ هزار 
تومان عنوان و اضافه کرد: االن قیمت این محصول 
بین ۵ میلیون و۵۰۰ هزار تومان تا حدود ۶ میلیون 
و۷۰۰ هزار تومان اس��ت. عضو شورای ملی زعفران 
تاکید کرد: قیمت های مذک��ور غیرمنطقی و کاذب 

است که سودجویان آن را ایجاد کرده اند.

فرماندار اصفهان بر رصد و نظ��ارت بر اجرای 
پروژه ها و هزینه صحیح اعتبارات دهیاری ها و 
شورای بخش ها تاکید کرد و گفت: پیشرفت و 
اجرای پروژه ها باید ب��ه هنگام و حداقل فصلی 

عملیاتی شود.
فض��ل ا... کفیل در نشس��ت ش��ورای مدیران 
فرمانداری اصفهان، اظهار داش��ت: بخشداران 
باید با رعایت سقف جاری و عمرانی، بر درآمدها 
و مصارف دهیاری ه��ا نظارت دقی��ق و کامل 

داشته باشند.
وی با تاکید بر نظارت کامل بر عملکرد شوراها 
و ش��ورای بخش های ۶ گانه شهرستان، افزود: 
 مش��کالت و خألهای مال��ی بخش ه��ا نباید 
از ش��وراهای بخش جبران شوند، بلکه در رفع 
مش��کالت مردم، س��اماندهی ها و پروژه های 

عمرانی از آنها استفاده کنیم.
فرماندار اصفهان بر رصد و نظ��ارت بر اجرای 
پروژه ه�ا و هزینه صحی�ح اعتبارات دهیاری ها 
و شورای بخ�ش ها تاکی�د کرد و گفت: پیشرفت 
و اجرای پروژه ه���ا بای�د به هن��گام و حداقل 

فصلی عملیاتی شود و تذکرات الزم به ذی ربط 
داده شود.

. کفی��ل پی�رام���ون مش��ارکت  . . فض��ل ا
دس��تگاه های مختل��ف در مع��دوم ک��ردن 
کانون ه��ای بیماری س��الک در شهرس��تان 
اصفهان، بیان داشت: جمع آوری پسماندهای 
س��اختمانی، فعالی��ت تیم های الن��ه کوبی، 
طعمه گذاری و آموزش م��ردم از راه های موثر 
در نابود کردن کانون ه��ای بیماری زا و کاهش 
ابتال به بیماری سالک در شهرها و روستاهای 

شهرستان اصفهان است.
 کفی���ل اضاف�ه ک���رد: پیگی�ری ای��ن ام�ور 
 ب��ا فع��ال ش��دن کمیت���ه برن�ام�ه ری��زی 
در ه�ر بخ�ش با مش���ارک�ت مراکز بهداشت 

شهرستان انجام می شود.
فرماندار اصفهان با اش��اره به مش��کالت بیمه 
قالی بافان، خاط�ر نش��ان کرد: ترویج فرهنگ 
کار کردن اف���راد تحت پوش��ش بیمه تامین 
اجتماعی باالخ���ص قالی باف���ان از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

خبر خبر 

رییس اداره حمل ونقل کاالی اس��تان اصفهان گف��ت: از خردادماه 
سال جاری کارت سوخت خودروهایی که بیمه اجباری شخص ثالث 

ندارند، شارژ نمی شود.
علیرضا جعفری با اعالم این خبر، اظهار داش��ت: از خردادماه س��ال 
جاری کارت سوخت خودروهایی که فاقد بیمه اجباری شخص ثالث 

معتبر هستند شارژ نخواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه سهمیه پایه اردیبهش��ت ماه سوخت براساس 
پایش، به ناوگان حمل ونقل عمومی و جاده ای اعالم شد، بیان داشت: 
در راس��تای اجرای طرح تخصیص سهمیه س��وخت ناوگان حمل و 
نقل براس��اس پیماش، سهمیه س��وخت پایه اردیبهشت ماه امسال 
این دس��ته از ناوگان حمل و نقل جاده ای و عمومی نفت و گازس��وز 

اعالم شد.
 ریی��س اداره حم��ل ونق��ل کاالی اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
ه��دف از مصوبه تخصیص س��وخت بر مبنای پیمای��ش، اختصاص 

سوخت، متناسب با تردد ناوگان است.
 وی تاکی��د کرد: براس��اس این طرح س��همیه پایه اردیبهش��ت ماه 
در پنج پیمانه به کارت هوشمند س��وخت منتقل می شود که پیمانه 
اول غیر برخط و بقیه به صورت برخط شارژ می شود بنابراین رانندگان 
 باید توجه داش��ته باش��ند که در صورت عدم ش��ارژ کارت سوخت 

به جایگاه های برخط مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس سهمیه عملکرد خودروهای باری با وزرن 
۳۰ تا۴۰ تن، از۷۲۰۰ لیتر به ۹ هزار و مینی بوس ها از۱۸۰۰ به۲۴۰۰ 

لیتر افزایش داده شد.
جعفری به معیار مصرف سوخت در۱۰۰ کیلومتر خودروهای کالس 
مسافربری باالی۴۰ نفراشاره و اذعان داشت: مصرف سوخت ناوگان 
حمل و نقل با عمر پایین پنج سال ۴۱ لیتر، ۶ تا۱۰سال ۴۵ و باالی 
۱۱سال ۴۹ لیتر اس��ت و این در حالی است که سهمیه اتوبوس های 
خاص همچون ) اتوبوس های س��ه محور، دو طبقه و ولوو  B12 ( که 
 دارای مصرف س��وخت بیش��تری هس��تند به ۲۵ لیتر افزایش پیدا 
 کرده است. رییس اداره حمل و نقل کاالی اس��تان اصفهان با اشاره 
به سهمیه س��وخت وس��ایل نقلیه مسافری درون ش��هری همچون 
اتوبوس ومینی بوس ها که هنوز سامان دهی نشده، افزود: مالکان این 
 ناوگان باید در اولین فرصت به اتحادیه اتوبوس رانی های ش��هری یا 
 به س��ایت اینترنت��ی ) http://samandehi.uicb.ir ( مراجعه و 
ثبت نام کنند چراکه با این کار سهمیه پایه در ماه های بعدی اصالح 
 می ش��ود در غیر این ص��ورت با کاهش س��وخت بیش��تری مواجه 
خواهند ش��د. وی در خصوص س��همیه پایه ناوگان مسافری دیزلی 
سامان دهی نشده نیز تاکید کرد: سهمیه سوخت برای این دسته از 
ناوگان با ظرفیت۲۰ نفر از۱۵۰۰ لیتر به۱۳۵۰ لیتر و برای ظرفیت 

باالی۴۰ نفر از ۴۷۰۰ لیتر به۳۷۰۰ لیتر کاهش پیدا خواهد کرد.

 رییس س��ازمان ملی بهره وری، به��ره وری نی��روی کار در ایران را بیش 
از بهره وری سرمایه ذکر کرد و گفت: حقوق هر فردی اعم از مدیران باید 

بر مبنای کارآیی و بهره وری باشد. 
رویا طباطبایی یزدی در نشس��تی خبری با بیان اینکه رشد نیروی کار 
بهره وری در سال ۹۳ معادل ۳/۲ درصد و رش��د بهره وری سرمایه ۱/۴ 
درصد بود، افزود: در بنگاه های کوچک از نظر آموزش، تجربه و تخصص 
هیچ گونه کمبودی نداریم و مشکلی که در بنگاه های متوسط وجود دارد 

تحریم ها بوده و مشکل مدیریتی نبوده است. 
رییس سازمان ملی بهره وری ادامه داد: برداشتن تحریم ها کار ساده ای 
نیست و باید نگاه دنیا به ایران تغییر کند که امیدواریم برجام در سال ۹۵ 

نتایجی را که انتظار داشتیم، محقق کند. 
 وی گفت: از زم��ان برنامه چهارم، بهره وری یکی از دغدغه های کش��ور 
بوده اس��ت و از زمانی که درآمدهای نفتی به واسطه تحریم ها و کاهش 
قیمت کاس��ته ش��ده به بهره وری در س��ایر بخش ها توجه شده است. 
امیدوارم با درک درس��ت مقامات کش��ور بهره وری جایگاه خود را پیدا 
کند. طباطبایی یزدی افزود: با قراردادی که با شرکت های خودروسازی 
 جهان بس��تیم ش��رط ما این بود که محص��والت درصد کیف��ت باالیی 
داشته باشند تا قابلیت صدور داشته و فناوری را به داخل ایران بیاوریم. 
 وی با تاکید بر اینکه س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی 
در نظر گرفته است که طرح ارتقای بهره وری سرمایه، آب و انرژی یکی از 
این موارد است، افزود: یکی از پروژه هایی که در کمسیون ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی انجام دادیم این است که سیستم کشت باید اصالح شود 
و محیط های گلخان��ه ای و نهال ها را در محیط ها پ��رورش دهیم. وی 
افزود: بهره وری در بخش کشاورزی در سال۹۰ منفی ۱/۵، در سال ۹۱ 
مثبت ۱۱/۵ درصد و درس��ال ۹۲ حدود ۸/۷ درصد و سال ۹۳ هم ۵/۱ 
درصد مثبت بود. طباطبایی یزدی درباره حقوق نجومی برخی از مدیران 
 هم گفت: نباید این را به تمام مدیران ارج��اع داد و حقوق هر فردی باید 

بر مبنایی کارایی و بهره وری باشد.
رییس سازمان ملی بهره وری تصریح کرد: فردا زنگ بهره وری در یکی از 

دبیرستان ها به صدا در خواهد آمد.

رییس اداره حمل ونقل کاالی استان اصفهان:

کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه 
اجباری شخص ثالث شارژ نمی شود

رییس سازمان ملی بهره وری عنوان کرد:

حقوق افراد باید
بر مبنای بهره وری باشد

طرح خرید کاالی ایرانی ک��ه قرار بود با ه��دف رفع رکود از 
صنعت لوازم خانگی کشور اجرا شود، به علت شرایط نامناسب، 
مورد استقبال مردم قرار نگرفته تا رکود در این بخش از اقتصاد 

کشور، پابرجا بماند.
تقریبا آذر س��ال گذش��ته بود که پس از هیاه��وی پرداخت 
تس��هیالت ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو قرار ش��د برای 
 ایجاد رونق در صنعت تولید لوازم خانگی نیز طرحی مش��ابه 
با ن��ام کارت ه��ای اعتب��اری خری��د کاال اجرایی ش��ود، اما 
از آن تاریخ تا ب��ه امروز تقریبا ط��رح یادش��ده در گیر و دار 
 سیاس��تگذاری و همچنی��ن تامی��ن مناب��ع بود ت��ا این که 
از چند هفته پی��ش، کارت اعتباری خری��د کاالی ایرانی از 
طریق برخی بانک های عامل صادر ش��د و تعدادی از واجدان 
 شرایط صاحب این کارت ش��دند. این در حالی است که اگر 
به فروشگاه های پذیرنده کارت  مراجعه کنید درخواهید یافت، 
خریداران استقبال سردی از این کارت ها کرده و تقریبا برای 
شان جذابیتی ندارد. حال سوال این است، چطور طرحی که 
قرار بود همانند فروش اقساطی خودرو باعث رونق بازار تولید 
لوازم خانگی شود، زیاد مورد توجه مس��ئوالن قرار نگرفته و 
نمی توان آن هیاهوی رس��انه ای دوره اعطای وام خودرو را در 

سطح جامعه تجربه کرد؟
با شرایط فعلی می توان گفت بسته خروج از رکود که اواسط 
سال گذشته از س��وی دولت ارایه ش��د، به دلیل برنامه ریزی 
نادرست، نتوانس��ت به اهداف خود در فروش۸۰۰۰ تا۹۰۰۰ 

میلیارد تومان کاالی مانده در انبار کارخانجات و بازار برسد.
نرخ سود باال

تعدادی از فروش��نده های پذیرنده کارت اعتباری خرید کاال 
که عموما فروش��گاه های تعاونی مصرف وابس��ته به ارگان ها 
و نهادهای دولتی هس��تند، بیانگر آن اس��ت که مش��موالن 
طرح به اس��تفاده از این کارت تمایل نش��ان نداده اند، چون 
نرخ س��ود فروش اقس��اطی این کاالها، ایده آل خرید نیست 
 و بعضا کااله��ای منتخب و موج��ود در این ط��رح در خارج 
از فروشگاه های منتخب با قیمتی قابل قبول تر به متقاضیان 
 ارایه می ش��ود. برخی واحده��ای صنفی مش��ارکت کننده 
در طرح فروش اقساطی لوازم خانگی ایرانی معتقدند از زمان 
مطرح شدن طرح یادشده، بس��یاری از خریداران فقط برای 
 س��وال کردن ش��رایط مراجعه کرده اند که به ندرت منتهی 
به خرید ش��ده اس��ت، زیرا هنگامی که متقاضیان از شرایط 
 و همچنین میزان س��ود بانکی تس��هیالت مطلع می ش��وند 

از خرید به این روش صرف نظر می کنند.
 رکود رفع نمی شود

دکتر حبیب ا... انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران، درباره نتیجه نهایی این طرح گفت: در خوشبینانه ترین 
حالت، اجرایی شدن این طرح به نتایج موردنظر نخواهد رسید.

همان طور که می دانید هفت ماه پیش در ابتدای مطرح شدن 

آن، هیچ محدودیتی از نظ��ر مبلغ اعتب��ار و همچنین افراد 
متقاضی نداش��تیم، اما رفته رفته با توجه به مشکالت منابع 
مالی بانک ها، این محدودیت ها به ش��رایط فعلی و تعداد یک 
میلیون و۲۰۰ هزار کارت خرید اعتباری کاال کاهش پیدا کرد 
که این روند مطلوب تولیدکنندگان با توجه به رکود موجود 
در بازار نیس��ت. وی به بانک های عامل و می��زان کارت های 
ارایه ش��ده در این طرح اش��اره کرد و افزود: س��ه بانک ملی 
)برای آموزش و پرورش(، بانک صادرات )برای بازنشستگان 
کش��وری( و بانک رفاه کارگران ) برای بازنشس��تگان تامین 
اجتماعی ( در این طرح شرکت کرده اند که هر کدام قرار است 
جداگانه۳۵۰ ه��زار کارت اعتباری را ب��ه متقاضیان تحویل 
دهند و در مجموع یک میلیون و۲۰۰ ه��زار کارت اعتباری 
خواهد ش��د. این مقام صنفی درب��اره میزان اعتب��ار در نظر 
گرفته ش��ده برای این طرح تصریح کرد: مجموع تسهیالت 
در نظر گرفته ش��ده این طرح۴۲۰۰ میلیارد تومان با سقف 
۱۲ درصد نرخ سود تس��هیالت اس��ت که مدت بازپرداخت 
آن ۲۴ ماهه تعیین ش��ده اس��ت، اما با توجه به تاخیر هفت 
ماهه ایجاد شده و همچنین کاهش مبلغ اعتبار این کارت ها، 
 بخش��ی از متقاضیان از مش��ارکت یا اس��تفاده از این کارت 

صرف نظر کرده اند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به تعداد کارت های 
صادر شده تاکنون نیز اش��اره کرد و گفت: بانک رفاه کارگری 
هنوز اطالعاتی در این زمینه منتش��ر نک��رده و در بانک ملی 
 هم قرار اس��ت تا پایان ماه جاری۸۰ هزار نفری که از س��وی 
آموزش و پرورش به این بانک معرفی ش��ده اند، کارت خود را 
دریافت کنند. این در حالی اس��ت که فعال ترین بانک در این 
طرح، بانک صادرات اس��ت که تاکنون از۸۰۰ هزار نفری که 
برای دریافت کارت خرید اعتباری کاال به آن معرفی شده اند، 
به۳۰ هزار نفر کارت را تحویل داده و اعالم کرده است، سقف 

تعیین شده را حداکثر تا نیمه خرداد تحویل خواهد داد.

 بی خبری مغازه داران
در همین حال، محمد طحان پور، رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی تهران ب��ا تاکید بر این که هنوز هیچ فروش��گاه 
تحت پوش��ش اتحادیه تحت مدیریتش از این کارت استفاده 
نکرده اس��ت به جام ج��م گف��ت: از روزی که ط��رح کارت 
خرید کاال مطرح ش��ده اس��ت، هیچ یک از واحدهای صنفی 
مجاز س��طح ش��هر از آن اس��تفاده نکرده اند و ممکن است 
تنها فروش��گاه های تعاونی ارگان ها یا برخی فروش��گاه های 
زنجیره ای، این کارت ها را پذیرفته باش��ند. طحان پور افزود: 
با توجه ب��ه روند اع��الم نمایندگی ف��روش و پذیرنده کارت 
اعتباری خری��د کاال، این تولیدکنندگان ایرانی هس��تند که 
تعیی��ن می کنند کدام ی��ک از نمایندگی های ش��ان در این 
طرح مشارکت داشته باش��د، اما معضل زمانی ایجاد می شود 
که تولیدکننده در س��طح کش��ور اصال نمایندگی نداشته و 
 هم��واره به صورت س��نتی محصوالتش از طری��ق بنکداری 
به بازار ارسال می شود. اینجاست که چون کاال مستقیم از سوی 
تولیدکننده تحویل داده نمی شود، سیستم دچار اخالل شده 
و متقاضی، امکان خرید کاال با این روش را نخواهد داشت، در 

حالی که هم کاال و هم تولیدکننده جزو طرح هستند.
 کاالها در بازار ارزان ترند

به اعتق��اد طحان پور، همین قطع ش��دن ارتباط فروش��نده 
 و خری��دار ب��ا درنظ��ر گرفتن پیش��ینه نامناس��ب خدمات 
پس از فروش تولیدات ایرانی می تواند پاش��نه آش��یل طرح 
 ف��روش کاالی ل��وازم خانگی ب��ا کارت های اعتباری باش��د 
در حالی که یک مش��کل کلیدی تر یعنی تفاوت قیمتی قابل 
تامل در این میان وج��ود دارد. به صورتی ک��ه وقتی کاالیی 
با اس��تفاده از این طرح به متقاضی فروخته می ش��ود، سود 
تس��هیالت همراه با قیمت مصرف کننده کاالس��ت در حالی 
که همین کاال ممکن اس��ت در بازار ارزان تر بوده و نظر تعداد 

بیشتری از خریداران را به خود جلب کند.

دکتر مسعود احمدی افزادی مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان 
و هیئت همراه با حضور در ذوب آهن، ضمن بازدید از خط تولید و 
پروژه هاي توسعه به ویژه پروژه تولید ریل ملي،  با مهندس صادقي 

مدیرعامل شرکت دیدار و گفت وگو کرد.
مهندس صادقي در این دیدار با تاکید بر جایگاه اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماعي ذوب آهن اصفهان در منطقه و کشور و همچنین تاثیر 
گسترده و پایدار رس��انه ملي بر افکار عمومي، گفت: تعامل این دو 
سازمان که خوشبختانه در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي برقرار 
است، برکات بسیاري براي صنعت کشور و  تحقق اقتصاد مقاومتي 
دارد. مدیرعامل ذوب آهن ضمن ابراز رضایت نس��بت به پوش��ش 
خبري رویدادهاي شرکت در رسانه ملي گفت: ذوب آهن اصفهان 
به دلیل رسالت فرهنگي و مس��ئولیت اجتماعي که بر عهده دارد، 
اقدامات مهم و تاثیرگذاري را در عرصه توس��عه فرهنگي در پیش 
گرفته است. بنابراین رسانه ها و به ویژه رسانه ملي با پوشش خبري 
عمیق و دقی��ق این برنامه ها،  باعث مي ش��وند تاثی��رات فرهنگي 
اقدامات ذوب آهن تنها به خانواده بزرگ این شرکت محدود نشود و 

تاثیرات ملي به همراه داشته باشد.

صادقي،  فعالیت فرهنگي در ش��رایط کنوني که با هجمه فرهنگي 
 دش��منان مواجه هس��تیم را بس��یار ض��روري دانس��ت و گفت: 
فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي که ارتقا سطح بینش و شناخت 
جامعه را به همراه داشته باشد،  تاثیرات اقتصادي نیز به همراه دارد 
چرا که بسیاري مشکالت اقتصادي ما ریش��ه هاي فرهنگي دارد. 
مدیر کل صدا و سیمای اصفهان که با دعوت مدیریت روابط عمومي 
شرکت در ذوب آهن حضور یافت نیز طي سخناني،  این شرکت را با 
مدیریت مهندس صادقي،  پیشتاز کارفرهنگي و فرهنگ کار دانست و 
گفت: خوشبختانه مدیریت ذوب آهن اصفهان، از نگاه جامع فرهنگي 
برخوردار است و بنابراین خانواده بزرگ این شرکت از تاثیرات این 
نگاه فرهنگي برخوردار مي ش��وند. وي اف��زود: ذوب آهن اصفهان 
نه تنها به لحاظ صنعتي داراي اهمیت اس��ت بلکه از بدو تاسیس، 

تاثیرات فرهنگي عمیقي بر جامعه داشته است.
 دکتر احمدی اف��زادی تصریح کرد: در ش��رایط کنوني، وظیفه ما 
به عنوان رسانه ملي، امید بخشي و ایجاد نشاط، شادماني و بهجت در 

افکار عمومي و از جمله خانواده بزرگ ذوب آهن است. 
 وي افزود: ذوب آهن اصفهان،  افتخارات و دس��تاوردهاي بسیاري 

در عرصه ه��اي مختل��ف از جمل��ه در تولی��د،  ورزش قهرماني و 
همگاني، فرهنگ و ... دارد که در س��طح مل��ي،  غرورآفرین و مایه 
افتخار ایرانیان اس��ت. امروز خانواده بزرگ ذوب آهن با مش��اهده 
 موفقیت هاي ورزش��ي تیم فوتبال این ش��رکت در عرصه آس��یا، 

به خود مي بالد و مردم نیز به این تیم افتخار مي کنند.
مدیر کل صدا و س��یمای اصفهان گف��ت: نباید اج��ازه بدهیم که 

 روحیه ناامی��دي و ی��اس در خان��واده ذوب آهن باش��دو این امر 
با تاکید بر ذوب آهن اقتصادي امکان پذیر است. این شرکت امروز 
با انجام پروژه ریل ملي، گام مهمي در جهت توسعه صنعتي کشور 
برداشته است و رسانه ملي نیز بنا بر رسالت خود و در راستاي اقتصاد 

مقاومتي، از این اقدام حمایت مي کند.
 مهن��دس علمداري مش��اور فرهنگ��ي اجتماع��ي مدیرعامل نیز 

در این دیدار از شکل گیري کمیته فرهنگي، اجتماعي و آموزشي 
در ذوب آهن خبر داد و گفت: براي اولین بار در ایران در حال ایجاد 
سازمان و سیس��تم فرهنگي در ذوب آهن هس��تیم. بر این اساس 
 نقشه راهي تدوین مي کنیم که در منشور ش��رکت جاي گرفته و 
 ب��ر اس��اس آن برنامه ری��زي فرهنگ��ي م��ي کنی��م. وي افزود: 
 فعالیت ه��اي گس��ترده اي  با کم��ک و همراهي خان��واده بزرگ 
ذوب آهن آغاز شده که در قالب کانون خیرین فرهنگي بانوان ذوب 
آهن دنبال مي شود. این اقدامات موجب افزایش همدلي و وحدت 

در این شرکت شده و همه اعضا خانواده در آن مشارکت مي کنند.
مهندس کجباف مدیر روابط عمومي شرکت نیز، ضرورت تعامل و 
همکاري با رسانه ملي را یادآور شد و گفت: ذوب آهن هم به لحاظ 
اقتصادي و هم به لحاظ فرهنگي مورد توجه جامعه قرار دارد بنابراین 
پوشش خبري رویدادها و دستاوردهاي این شرکت، از جمله تولید 
محصوالت جدید، موفقیت هاي ورزشي و ... موجب نشاط و غرور کل 
جامعه مي شود. وي ابراز امیدواري کرد که این جلسه موجبات تحول 
در تعامل و همکاري بین ذوب آهن اصفهان ورس��انه ملي را فراهم 

ساخته و پیامدهاي سازنده اي براي هر دوسازمان داشته باشد.

مدیر کل صدا و سیماي استان اصفهان: 

ذوب آهن اصفهان پیشتاز  فرهنگ کار و کار فرهنگي است

استقبال انگشت شمار از کارت های اعتباری خرید لوازم خانگی؛

کسادی در بازار لوازم خانگی ماند
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عكس روز(درختان مينياتورى )

حال خزر خوب نيست، بزرگ ترين درياچه جهان كه 
به آن دريا هم مى گويند، مى رود تا واقعا درياچه باشد.

سطح آب آن كاهش يافته و پهنه آبى اش هم كوچك 
ــبكه علم و فناورى  شده تا حدى كه دبير اجرايى ش
كشورهاى اسالمى مى گويد: «سطح آب درياى خزر 
در گذشته باالتر از تمام درياها بوده است و آب آن وارد 
درياى سياه، مرمره و اژه مى شد، اما امروز برعكس شده 
است و سطح آب درياى خزر پايين تر از سطح آب تمام 
ــطح آب درياها را صفر در نظر  درياها قرار دارد. اگر س
بگيريم، امروزه سطح آب درياى خزر منفى 28 است 
درحالى كه در گذشته سطح آب آن، مثبت 100 بوده و 

اين اتفاق مى تواند ناشى از تغيير اقليم باشد.»
كاهش قابل توجه سطح آب خزر كه مصطفى ارگون 
از آن ياد مى كند را ستون هاى اسكله بندر تركمن كه 
ــد به خوبى به نمايش مى گذارند.  از آب بيرون مانده ان
همان جايى كه تا همين چند سال پيش، پرآب بود و 
كشتى در آن پهلو مى گرفت، حاال چند قايق موتورى 
ــته اند تا تلخى حال اين  و پارويى در آن به گل نشس
روزهاى خزر را نشان دهند. اين حال نه چندان خوب، 
ــور ايران، جمهورى آذربايجان،  نمايندگان پنج كش
ــتان و پژوهشگرانى  ــتان و تركمنس ــيه، قزاقس روس
ــس را در  ــتان و انگلي ــه، لبنان، عراق، پاكس از تركي
پژوهشگاه اقيانوس شناسى و علوم جوى براى برگزارى 

كارگاه تغيير اقليم و درياى خزر گرد هم آورد.
مصطفى ارگون در اين كارگاه درباره بازگشت تراز آب 
خزر مى گويد: «امكان همه چيز وجود دارد اينكه بعد از 
ميليون ها  سال دوباره به همان تراز اوليه خود برگردد 

دور از ذهن نيست.»
ــان داده،  ــا تاكيد بر اين كه تحقيقات نش او در ادامه ب
برخى زلزله هايى كه در ايران و تركيه رخ مى دهد ناشى 
از رسوب گذارى درياى خزر است، ادامه مى دهد: «در 
مورد حوضچه هاى آبى خزر، سياه و مديترانه تحقيقات 
و مطالعات زيادى انجام شده است و نتايج نشان داد 
ــه در ايران و تركيه رخ مى دهد  برخى از زلزله هايى ك
ــوب گذارى درياى خزر و حركت و فشار  ناشى از رس
ــت. مطالعات در  صفحات تكتونيكى كف اين درياس
ــان مى دهد كه اين حوضه آبى  مورد درياى خزر نش
مستعد بروز سونامى است ، به شرطى كه شرايط آن 

فراهم شود.»
دبير اجرايى شبكه علم و فناورى كشورهاى اسالمى 
ــوبى كف درياى خزر تا 15  با اشاره به اين كه اليه رس
ــت درحالى كه اين اليه در درياى سياه  كيلومتر اس
12 كيلومتر است، يادآورى مى كند: «در واقع صفحه 
عربى به بخش ايرانى و تركيه فشار وارد مى كند و زلزله 

ايجاد مى شود.»
كاهش 18 سانتيمترى آب خزر در نواحى جنوبى

ــال هاى اخير، تئورى هاى  ــانات آب خزر در س نوس
مختلفى را با خود همراه كرده است؛ از چشمه هاى كف 
دريا تا خشك شدن درياى آرال و ساخت سدها و ... . 
اين تئورى ها و پيش بينى هايى كه درباره وضع خزر در 
آينده انجام شده است، موضوعى بود كه معاون محيط  
زيست دريايي سازمان حفاظت محيط  زيست، در اين 
كارگاه آموزشى به آن اشاره كرده و توضيح مى دهد: 
«در طول تاريخ نوسانات سطح آب درياي خزر بسيار 

پيچيده و ناشناخته بوده است حتي نوساناتي در حد 
منفي و مثبت 7 نيز داشته است، يعني 7 متر كاهش و 

7 متر افزايش داشته است.»
ــچى ادامه مى دهد: «تاكنون تئوري هاي  پروين فرش
ــانات آب درياي  ــا داليل نوس ــي در رابطه ب گوناگون
خزر مانند چشمه هاي كف دريا، حركات تكنوتيكي 
ــدن درياي آرال و  ــك ش صفحه هاي كف دريا، خش
فعاليت هاي بشري مانند احداث سدها و ايجاد خليج 
قره بوغاز و تغييرات باالنس آب دريا و تعادل ورودي 
ــده  ــا و خروجي از طريق تبخير ارايه ش آب ها به دري

است.»
ــانات آب  وى با يادآورى اين كه تغييرات اقليم و نوس
ــترده اي بر جمعيت، اقتصاد و  درياي خزر اثرات گس
توسعه منطقه دارد، مى گويد: «تبعات زيست محيطي، 
ــانات  ــي و تغييرات اقليم و نوس ــادي، اجتماع اقتص
ــفانه  آب دريا در اين منطقه چندبعدي بوده و متاس
تاكنون به خوبي مورد مطالعه قرار نگرفته است. اثرات 
ــر فعاليت هاي  ــانات آب دريا ب تغييرات اقليم و نوس
ــاورزي، واحدهاي صنعتي، تصفيه فاضالب، آب  كش
شيرين كن ها، خطوط ارتباطي و واحدهاي مسكوني 
مستقر در سواحل در سال هاي گذشته بسيار گسترده 

بوده است.»
وى با تاكيد بر اينكه نوسانات آب درياي خزر مي تواند 
باعث بروز سيل در مناطق پست سواحل شمالي آن 
شود يادآورى مى كند: «سيل مي تواند مناطق تحت 
ــاحلي به ويژه  ــت و گاز در مناطق س بهره برداري نف
چاه هاي نفت رها شده در سواحل شمالي درياي خزر 
ــرار دهد، همچنين اثرات بر  را مورد تهديد آلودگي ق
كيفيت آب آشاميدني نيز بسيار حايز اهميت است.»

معاون محيط  زيست دريايي سازمان حفاظت محيط  
ــت ادامه مى دهد: «اگرچه پيش بيني ها تا  سال  زيس
ــانتيمتري تراز آب خزر  2020 افزايش 70 تا 80 س
ــال 2006 همچنان شاهد  را نشان مي دهد، اما از  س
ــانتيمتر هستيم. در  كاهش تراز آب خزر از 3 تا 5 س
نواحي جنوبي درياي خزر نيز كاهش تراز آب تا حدود 
ــود كه موجب كاهش  ــانتيمتر مشاهده مى ش 18 س

عمق تاالب هاي ساحلي شده است.»
ــاى خزر  ــيه دري ــورهاى حاش ــه از كش وى در ادام
ــورهاي حاشيه  ــت كرد: «از آنجايي كه كش درخواس
ــرارداد  ــران، ق ــيون ته ــو كنوانس ــاي خزر عض دري
همكاري هاي هيدرومتئولوژي و كنوانسيون چارچوبي 
ــتند و تعهد به اجراي  ــازمان ملل هس تغيير اقليم س
نشست پاريس درباره كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
ــاد كميته منطقه اي تغييرات  را دارند بايد امكان ايج
اقليم و نوسانات سطح آب درياي خزر را مورد بررسي 

قرار دهند.»

خبرخبر

ــالم با زيبايى هاى چشم نواز و ــتنى، اس ــت داش در قلب تالش دوس
ــه اى ــد، منطق ــت رخ مى نمايان ــار و صالب ــا وق ــد ب ــى چن  قدمت
ــاص ــه اى خ ــبزش ، خط ــاى سرس ــا و كوه ه ــن دري ــور بي  محص
ــاى ــه دري ــى رو ب ــا داالن درخت ــا ت ــاى زيب ــژه، از ييالق ه   و وي

ــت   ــه خلخال تا دش ــالم ب ــه فرد اس ــر ب ــاده منحص ــوم، از ج  گيس
ــارهاى  ــان تا آبش ــاى خروش ــون، از رودخانه ه ــقايق هاى كرم ش
زيبا و بكر و باالخره مردمان باصفا و مهمان نوازش و بزرگان و علماى 

نامدارش.
ــام و آوازه اى خاص ــا ن ــتايى زيبا ب ــار روس ــه اى از اين دي در گوش

ــرا را  ــتاى كلس ــرف روس ــه ط ــود دارد. س ــرا وج ــام كلس ــه ن  ب
ــى آن را در ــرده كه گوي ــت احاطه ك ــيده از درخ بلندى هاى پوش

ــه آن داده،  ــاص، جلوه اى زيبا ب ــت، توپوگرافى خ  آغوش گرفته اس
ــت كه به زيبايى هايش افزوده  رودخانه اى هم در قلب آن جارى  اس

است.
 اين رودخانه از زيستگاه هاى مهم قزل آالى خال قرمز است. «كورش 
حيدرنژاد» رييس اداره محيط زيست تالش گفت: رودخانه  كله سرا 
كه محل زيست گونه در خطر انقراض ماهى قزل آالى خال قرمز است 

نياز به حمايت جوامع محلى دارد.
ــاره به اينكه براى حفاظت از اين گونه هاى ارزشمند برنامه  وى با اش
جامعى بايد تدوين شود، از برگزارى جلسه آموزش زيست محيطى 
جوامع محلى روستاى كله سرا از توابع بخش اسالم با حضور اعضاى 

شورا و دهيار، فرهنگيان و معلمين و مردم روستا خبر داد.
ــى كارشناسان  ــه آموزش ــان كرد: در اين جلس حيدرنژاد خاطرنش
ــتان تالش ضمن حضور در روستاى كله سرا با  محيط زيست شهرس
ايراد سخنرانى و پخش كليپ و اجراى پاورپوينت با موضوع نقش مهم 
جوامع محلى در حفاظت پايدار از محيط زيست و موضوع پسماند و 

مديريت آن تأكيد كردند.
وى تصريح كرد: شركت كنندگان در اين مراسم آمادگى خود را براى 
ايجاد گروه زيست محيطى دوستداران طبيعت كله سرا اعالم كردند.

معاون فنى حفاظت محيط زيست استان تهران از امكان بهره بردارى 
بهينه از منابع انرژى در ساختمان هاى سبز خبر داد.

ــر انرژى و تخريب  ــرمدى گفت: با توجه به بحران فراگي مصطفى س
ــناخت معضالت مصرف انرژى  ــعى شود با ش محيط زيست، بايد س
ــت، راهكارهايى جهت استفاده بهينه از  و عوامل مخرب محيط زيس

منابع ارايه شود.
وى به تغيير در الگوى مصرف و سهم باالى بخش ساختمان در مصرف 
ــال هاى اخير موضوع ساختمان سبز  انرژى اشاره كرد و افزود: در س
ــم داراى كارآيى  ــازگار با طبيعت و ه (Green Building) كه س

اقتصادى باشد، مورد توجه قرار گرفته است.
ــت عنوان  ــبز كه تح ــاختمان هاى س ــت: س ــرمدى اظهار داش س
ــتند، امكان  ــازگار با محيط زيست معروف هس ــاختمان هاى س س
بهره بردارى بهينه از منابع ارزشمند طبيعى مانند آب، باد و خورشيد 
در كنار مصالح قابل بازيافت ساختمانى را مهيا مى كنند؛ به طورى كه 
از لحاظ طراحى، ساخت، اجرا، نگهدارى، نوآورى و ساير خصوصيات 

با محيط زيست سازگار هستند.
ــران با  ــتان ته ــت اس ــى اداره كل حفاظت محيط زيس ــاون فن مع
ــح از  ــتفاده صحي ــبز، اس ــاختمان س ــدف از س ــه ه ــان اينك بي
ــاس  ــرد: براس ــح ك ــت، تصري ــى اس ــع طبيع ــرژى و مناب ن ا
ــده درخصوص معيارهاى ارزيابى ساختمان سبز  مطالعات انجام ش
ــرف انرژى،  ــى مى توان كاهش مص ــتانداردهاى جهان منطبق با اس
ــاب ها، كاهش آلودگى  ــع آب و مديريت پس ــتفاده مجدد از مناب اس
شامل آلودگى هاى نور، صوت و هوا، بهبود كيفيت هوا (درون و بيرون 
ــار گازهاى گلخانه اى، كاهش ردپاى كربن  ساختمان)، كاهش انتش
(Carbon Footprint) در ساختمان را از اهداف ساختمان سبز 

بر شمرد.
سرمدى ادامه داد: پيشنهاد مى شود مصالح به كار رفته در ساختمان 
ــند و  ــر و قابل بازيافت باش ــع تجديد پذي ــبز تا حد امكان از مناب س
ــته  ــره انرژى را نيز داش ــع، قابليت ذخي ــالف مناب ضمن كاهش ات

باشند.
ــت  ــط زيس ــانى محي ــالع رس ــايت اط ــالم س ــاس اع ــر اس ب
ــت  ــى اداره كل حفاظ ــاون فن ــامات)، مع ــتان تهران(س اس
ــد يك حركت  ــاره به اينكه باي ــتان تهران با اش ــت اس محيط زيس
ــبز صورت  ــاختمان هاى س ــه س ــن گون ــت توليد اي ــى در جه مل
ــاختمان هاى  ــتفاده از س ــاى اس ــج و مزاي ــرد، درخصوص نتاي گي
ــوان تا  ــبز مى ت ــاختمان س ــتفاده از س ــا اس ــت: ب ــبز بيان داش س
ــا  ــن، 30 ت ــرف كرب ــد مص ــرژى، 35 درص ــرف ان ــد مص 30 درص
ــات را  ــد از ضايع ــا 90 درص ــرف آب و 50 ت ــد مص 50 درص

كاهش داد.

معاون محيط زيست استان تهران خبر داد:قزل آالى خال قرمز در معرض نابودى

امكان بهره بردارى بهينه از منابع 
انرژى در ساختمان هاى سبز

دريچه

رسوب گذارى خزر عامل برخى از زلزله هاى ايران و تركيه؛

خـزر مستعد سونامى است  

اصغر محمدى فاضل رييس دانشكده محيط زيست بيان كرد:پاسخ 
به اين پرسش چيزى كمتر از پيش بينى يك مسابقه حساس فوتبال 
ــت؛ بنابراين من هم به تبعيت از كارشناسان ورزشى كه براى  نيس
فرار از تبعات نامطلوب پيش بينى و پيش گويى تكرار مى كنند كه 
ــرد»، فقط مى گويم اهل  ــود پيش بينى ك «ورزش را خيلى نمى ش
ــت را خيلى نمى شود پيش بينى  پيش بينى نيستم و اصوال سياس

كرد.
ــعارهاى زيبا و  ــه ش ــود هم ــه با وج ــت ك ــان داده اس تجربه نش
ــتن  ــى، نمايندگان منتخب بعد از نشس وعده هاى خوب انتخابات
ــه مى گيرند  ــى فاصل ــتان، از آرمان گراي ــى هاى بهارس روى كرس
ــوند كه  ــه روبه رو مى ش ــم و بودج ــر عدد و رق ــا واقعياتى نظي و ب
ــز ناممكن  ــان را ني ــى از آرزوهاى آن ــش كوچك ــق حتى بخ تحق

مى كند. 
ــدگان راه يافته به  ــتى نماين ــط زيس ــع محي ــى مواض البته برخ
ــه طبيعت ايران  ــد را در دل عالقه مندان ب مجلس، بارقه هاى امي
ايجاد كرده است؛ اما نبايد فراموش كرد كه عموم تصميم گيرى ها 
ــب آراى حداكثرى و  ــالمى مبتنى بر كس ــوراى اس در مجلس ش
ــق آن چندان  ــود؛ امرى كه تحق ــر مى ش تعامل براى اجماع ميس
ــكالت ريز و درشت متراكم  ــد، چرا كه مش ــان به نظر نمى رس آس
ــار از سوى رأى دهندگان  اقتصادى و اجتماعى، موجب ايجاد فش

ــعه»  ــت» را فداى «توس ــا «محيط زيس ــود ت به نماينده ها مى ش
كنند.

ــس نهم نيز  ــرد كه در مجل ــوان ادعا ك ــگاه منصفانه مى ت با يك ن
برخى از نمايندگان براى ارتقاى جايگاه محيط زيست كشور سخن 
ــفانه آنچه در اذهان جامعه محيط  راندند و تالش كردند؛ اما متأس
ــايد غيرعامدانه با  زيست كشور باقى ماند، نوعى ستيز پنهان و ش
ــازمان حفاظت محيط  ــت بود كه احتماال هدفش «س محيط زيس
زيست» يا رييس سازمان بود، ولى دود آن به چشم همه آحاد مردم 

و بلكه زيستمندان عرصه طبيعت كشور رفت. 
طرح كامال سياسى و دو فوريتى براى امحاى سازمان، انجام اقدامات 
ــه بريدن از مهار  ــك زدن در صحن و بعد بودج نمادين مانند ماس
گردوغبار، اصرار بر جاده سازى بر پيكر زخمى جنگل ابر، ايده توسعه 
كشاورزى بدون پرداخت آب بها و جبهه گيرى علنى و صريح برخى 
چهره هاى سياسى، كار را به جايى رساند كه برخى از فعاالن محيط 
ــت به صراحت از «خصومت» مجلس با محيط زيست سخن  زيس

مى گفتند.
ــابقه ذهنى، انتظارات از نمايندگان مجلس دهم حتى  با چنين س
ــتان باال گرفته  ــتن آن ها بر صندلى هاى سبز بهارس پيش از نشس
است. شكل گيرى بحران هايى مانند خشكسالى، كمبود آب، گرد و 
غبار، آلودگى هاى صنعتى و حتى آلوده بودن خاك و مواد غذايى كه 

به صورت مستقيم با سالمت مردم در تماس هستند، باعث شده كه 
افكار عمومى در كنار توقعاتى كه از مجلس درباره گشايش فضاى 
اقتصادى، سياسى و اجتماعى دارند، منتظر باشند كه مجلس دهم 
ــبز بردارد و خاك را قابل لمس، آب را آشاميدنى و هوا  گام هايى س

را نفس كشيدنى كند.
آيا محيط زيسـتى ها مى توانند بـه مجلس دهـم اميدوار 

باشند؟
تكرار اين پرسش در انتهاى اين نوشتار آميزه اى از بيم و اميد است. 
در دو سال گذشته مقام معظم رهبرى با صراحتى كم مانند در چند 
ــت هاى كلى محيط زيست  سخنرانى عمومى و نيز در ابالغ سياس
به سران سه قوه، آنان را مكلف كردند كه به اين حوزه به مثابه يك 

وظيفه ورود كنند. 
چنين حمايتى وقتى در كنار خواست روزافزون عمومى قرار گيرد، 

مى تواند اميدبخش باشد.
ــمرده  ــه «گام بعد از رأى دادن» ش ــت ك  اين امر همان اتفاقى اس
ــهروندان از ناظر منفعل كه رأى خود را داده  ــود؛ اين كه ش مى ش
ــه افرادى  ــس دارند، ب ــدگان مجل ــزه از نماين ــم معج و حاال چش
ــات به حق  ــوند و توقع ــده تبديل ش ــو و خواهن ــگر، پى ج پرسش
ــه پيگيرى  ــى تا حصول نتيج ــانه هاى گروه خود را از طريق رس

كنند.

آيا محيط زيستى ها مى توانند به مجلس دهم 
اميدوار باشند؟
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این روزها اگر در خیابان های شهر قدم بزنید بعید است چند ماشین 
خارجی و لوکس را در دس��ت جوانان نبینید و در کنار ماش��ین ها 
نگاه های حسرت آمیزی است که گویی برای اجاره خانه خود لنگ 

مانده اند و دست شان زیر چرخ مشکالت زندگی له شده است.
 چق��در زود ارزش ه��ای زندگ��ی تغیی��ر ک��رد و ن��و کیس��ه ها، 
نو ارزش هایی را ایجاد کردند که زمانی نه تنها ارزش نبود که حتی 
کسی حاضر نبود برای به دست آوردن آنها کام زندگی را بر خود تلخ 

کند، اما این روزها انگار خیلی چیزها تغییر کرده است.
گاهی دستان پینه بس��ته پدری زحمتکش و چین و چروک های 
صورت��ش افتخاری ب��ود ب��رای فرزندان ک��ه آن را تاج س��ر خود 
 می دانس��تند و وقتی دس��تان پینه بس��ته پدر مانند مدال زرینی 
بر گردن ش��ان حلقه می ش��د دیگر هیچ چیز برای ش��ان ارزشی 
نداش��ت. هر چند هنوز هس��تند آدم هایی که محک ش��ان برای 
ارزش گذاری اف��راد و زندگی تعداد صفره��ای فیش های حقوقی،  
تعداد آپارتمان ها، ماشین ها و برند پوش بودن افراد نیست، اما از آن 
طرف در سال های اخیر چیزی را که در خیابان های شهر می بینیم 
حکایت قصه تلخی است که یک طرف آن عده ای سرمست ثروت 
هستند و در طرف دیگر عده ای سست از نداری و محن�ت. عده ای 

 سوار بر ماشین های لوکس در خیابان ها جوالن می دهند و عده ای 
دست شان زیر چرخ مشکالت زندگی له شده است. عده ای خنده 
مستانه از ثروت می کنند و عده ای خنده های تلخ تر از گریه دارند، 
عده ای جاده زندگی ش��ان را با پول آس��فالت می کنند و عده ای 

سنگ های جاده چرخ زندگی شان را پنچر کرده است. این دو 
طرف قصه تا زمانی که مردم عادی هستند نشان از تبعیض 
چیزی است که در یک جامعه اسالمی نشان خوبی نیست. 
اختالف طبقاتی و فاصله گرفتن قشرهای مختلف مردم از 

یکدیگر تبعات و آسیب های زیادی را برای یک جامعه اسالمی 
به دنبال دارد، اما این قصه زمانی به جاهای تلخ تر خود می رسد که 
مسئوالن نیز در این جاده بیفتند. موضوعی که رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی بارها بر دوری از آن تاکید کردند و آن »اشرافی گری«  است.

با وجود تاکیدات مکرر ایش��ان و ترویج س��بک زندگ��ی ایرانی- 
 اس��المی، دوری از اش��رافی گری و تجمل گرای��ی و س��فارش 
ب��ه ساده زیس��تی اما متاس��فانه ش��اهد هس��تیم اش��رافی گری 
ش��یوه معم��ول زندگی ع��ده ای در جامعه ش��ده اس��ت ش��اید 
در گذش��ته ای��ن گون��ه ب��ود ک��ه ع��ده ای ب��رای اینکه نش��ان 
 دهن��د از س��ایرین برت��ر هس��تند و س��فرهای اروپای��ی آنه��ا 

بر زندگی ش��ان تاثیر گذاشته اس��ت حتی  نوع کالم و بیان خود 
را تغییر می دادن��د و از وس��ایل لوکس  تجمالتی ب��ا قیمت های 
گزاف خریداری می کردند و چش��م 
و هم چش���می آن را ب����ه 
ده ه����ای  نوا خا

متوسط جامعه کشاند. 

خانواده های��ی ک��ه ت��وان تامی��ن نیازه��ای اصل��ی خ��ود را نیز 
 نداش��تند، اما در این گردونه س��عی کردند چی��زی از دیگران کم 
نداش��ته باش��ند. این تنها یک روی سکه اس��ت وقتی از مردم در 
مورد اش��رافی گری و تجمل گرایی در برخی خانواده ها می پرسیم 
می گویند س��ال های بس��یار قبل تعداد ماش��ین های لوکسی که 
در خیابان ها وی��راژ می دادند و روی آرامش س��ایر خانواده ها 
پیک آف می کشیدند به تعداد انگشتان دست نیز نمی رسید، 
اما امروز در هر منطقه ای از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب 
که بروید حتما تعدادی از این ماشین ها را می بینید، وقتی 
دروازه های این شهر برای ورود این اجناس باز شده است 
 خود به خود مردم تشویق می شوند به سمت آنها گرایش 
پیدا کنن��د و از آن ط��رف محص��والت داخلی و 
کارخانجات داخلی هر روز در شرایط بدتری قرار 
می گیرند. آقایی که از دور ب��ه این صحبت ها گوش 
می داد انگار توان خود را از دس��ت می دهد و با عصبانیت می گوید 
اینها پول من و شماست که به دست عده ای از مردم افتاده است و با 
 پول ما برای ما کالس می گذارند چطور است که فرزند من بازنشسته 
با تحصیالت عالیه هنوز در پی وام ازدواج خود می دود و بیکار است، 

اما یک پسر 22 ساله بهترین ماشین خارجی را زیر پایش انداخته و 
در خیابان ویراژ می دهد دیدن اینها جوانان کشور را ناامید می کند و 

دیگر امیدی به ادامه تحصیل و کار برای شان نمی ماند.
فارغ از اینکه ای��ن ثروتی که در راه اش��رافی گری ع��ده ای هزینه 
می ش��ود از چه راهی به دس��ت آمده اس��ت باید گف��ت این روند 
به امنیت روان��ی جامعه ضربه می زن��د، عده ای دارند و اس��تفاده 
 می کنن��د،  ع��ده ای ندارن��د و ب��رای به دس��ت آوردنش دس��ت 
به کارهایی می زنند که به افزایش آسیب ها در جامعه دامن می زند 
و هنجارها را گسترش می دهند. روح امید از جوانان رخت بربسته 
 و ب��ه دنبال راه��ی می روند که مانند فالن دوس��ت خ��ود بتوانند 
 در س��نین ک��م ماش��ین های لوک��س و خانه ه��ای تری بلکس 

داشته باشند. 
 امیدواریم روزی برسد که شاهد مانور اشرافی گری در خیابان های

 شهر و کش��ورمان نباش��یم و ارزش های اس��المی - ایرانی خود را 
در زندگی شخصی و اجتماعی خود حاکم کنیم. شکی نیست که 
مسئوالن و هنرمندان به عنوان الگوی مردم باید اولین گام ها را در 
این زمینه بردارند و با اقدام و عمل خود در مسیر همدلی و همزبانی 

با مردم جامعه حرکت کنند.                     

معاون فرهنگی قوه قضائیه؛

درزمینه اوقات فراغت نیاز به 
برنامه های دنباله دار و بلندمدت داریم

مدیر كل امور بانوان و خانواده استانداري اعالم كرد:

تعداد زنان شاغل در استان اصفهان 
افزایش پیدا مي كند

معاون حمایت و سالمت كمیته امداد استان اصفهان:

در سال گذشته 250 میلیارد ریال برای ارایه خدمات
به مددجویان هزینه شده است

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر

وزیر کشور در همایش گردهمایی فرماندهان ناجا، درباره ساز و کار 
گشت امنیت اخالقی، اخبار ش��بکه های مجازی درباره سوقصد 
به کارمند وزارت امور خارجه، امنیت انتخابات، برگزاری مراس��م 
مختلط در باغ ها و نقش ناجا در فعالیت های اقتصادی سخن گفت.

 عبدالرض��ا رحمانی فضلی تصری��ح کرد: موضوع گش��ت امنیت 
اخالقی آن گونه که مطرح شده، نبوده و جزو کارهای جاری نیروی 
انتظامی بوده است. قرار بود به منظور تقویت نیروها از افراد آماده 
در ساعت استراحت بیشتر استفاده شود تا در حوزه سرقت، اخاذی، 
درگیری و برخی اقدامات دیگر بتوان بهره برد، اما طرح این موضوع 
به گونه ای شد که متمرکز بر عفاف و حجاب بود؛ البته کسانی که 
 این موضوع را رعایت نمی کنند و به تذکرات واقعی نمی نهند نیز 

به آنها تذکر داده شده و با آ نها برخورد می شود.
وی با بیان اینکه الزم است این طرح در ش��ورای امنیت و تامین 
مطرح شود، افزود: این موضوع یک طرح بین بخشی است، البته 
ناج��ا در حوزه عمومی و خیابان موظف اس��ت، اما دس��تگاه های 
مختلف نیز مس��ئول هس��تند، بنابراین برای هماهنگی بیشتر و 
اثربخشی الزم است در شورای امنیت مطرح شود تا با حضور همه 
نیروها در حوزه اجتماعی و اخالقی، مس��ایل اجتماعی بررسی و 

بحث شود.
وزیر کش��ور در بخش دیگ��ری از س��خنان خود درب��اره انتقال 
نمایشگاه ها به شهر آفتاب و برگزاری دوباره برخی از آنها در مکان 
قبلی، گفت: مسئول این کار نیستم؛ ما هم به عنوان ناجا و وزارت 
کشور از اینکه این اماکن موجب افزایش ترافیک می شوند راضی 
نیستیم؛ نمایشگاه کتاب که منتقل ش��ده و ساز و کار که تکمیل 

شود با آمادگی بیشتر بقیه نمایشگاه ها نیز منتقل می شود.
این مقام ارشد وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگاران 
درخصوص انتقال مواد مخدر به واسطه منجنیق در مرزها، اظهار 
کرد: این طور اتفاقات بوده، اما ناجا و مرزبانی مستقر بوده و موارد 

را رصد می کنند؛ امکان این کار در سطح وسیع نیست.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه مسئولیت امنیت داخلی با نیروی 
انتظامی اس��ت، اظهار کرد: تمام تالش ما این است که از ظرفیت 
نیروی انتظامی برای ثبات امنیت استفاده کرده تا سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی اقدام کنند.
اما وزیر کشور درباره برگزاری مراسم مختلط در باغ ها و چگونگی 
نظارت بر آنها نیز تصریح کرد: قان��ون، محدودیت مکانی و زمانی 
برای اجرای ابالغ ندارد و هرگونه خالف شئونات اسالمی که در هر 
کجا رخ دهد و در معرض عموم باشد با آن برخورد می شود. اگر این 
مسایل در مکان هایی از جمله باغات باشد که برای افراد مزاحمت 
ایجاد کند و اینکه برخی افراد سودجو این باغ ها را در اختیار افراد 

قرار می دهند نیروی انتظامی با این موارد برخورد می کند.

مدیر کل امور زنان استانداری اصفهان گفت: اس��تاندار اصفهان در جلسه اخیر 
شوراي اداري استان خواهان افزایش میزان سهمیه زنان در ادارات دولتي شده و 

دستورات الزم براي اجرایي شدن این امر را نیز صادر کرده است.
مدیر کل امور زنان و خانواده اس��تانداري اصفهان در نشست خبري خود اعالم 
کرد استاندار اصفهان در جلسه اخیر شوراي اداري استان خواهان افزایش میزان 
سهمیه زنان در ادارات دولتي شده و دستورات الزم براي اجرایي شدن این امر را 
نیز صادر کرده است. سهیال اثنی عشران افزود: در همین راستا دفتر امور زنان و 
خانواده نیز بالفاصله نسبت به شناسایي زنان مستعد و نیز نیاز دستگاه ها و ادارات 
مختلف به نیروي کار، اقدام کرده و بنابراین در س��ال جاري تعداد نیروهاي زن 

شاغل در ادارات و دستگاه هاي دولتي افزایش پیدا خواهد کرد.
اثني عشران با اعالم آماري از وضعیت اش��تغال فعلي زنان افزود: در حال حاضر 
در سطح استان اصفهان 429 زن عضو هیئت علمي دانشگاه هاي استان بوده و 
در سطح مدیریت میاني نیز، 36 زن در حال فعالیت هستند. وي همچنین آمار 
فعالیت زنان در سطح شوراهاي اسالمي شهر و روستا را نیز مثبت ارزیابي کرد و 
افزود: در حال حاضر55 زن در قالب ش��وراهاي اسالمي شهر،60 نفر در شوراي 
اسالمي روستا و 49 نفر نیز در قالب دهیاران زن مشغول به فعالیت هستند که 
این امر اقبال جامعه به افزایش حضور زنان در امور اجتماعي را نشان مي دهد و 

خصوصا در عرصه روستاها تحولي بسیار بزرگ و امید بخش به حساب مي آید.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اس��تان اصفهان گفت: مجموع خدمات این 
کمیته در سال گذشته به 96 هزار و 669 خانوار تحت حمایت250 میلیارد تومان 

است.
کریم زارع در تشریح فعالیت های حوزه حمایت و سالمت خانواده، اظهار کرد: 96 
هزار و 669 خانوار با جمعیتی بالغ بر 185 هزار نفر در استان اصفهان تحت حمایت 

کمیته امداد هستند.
وی با اشاره به خدمات ارایه ش��ده به این خانواده ها با بیان اینکه در سال گذشته 
 بی��ش از 743 میلیارد و 806 میلی��ون ریال در قالب مس��تمری ماهیانه و عیدی 
 به حساب این خانواده ها واریز ش��ده، افزود: این مبلغ به عنوان مستمری ماهیانه 
به حساب سرپرستان خانواده واریز شده است و در کنار آن خدمات حمایتی دیگری 
همچون بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار، آموزش بهداشت و آموزش 
خانواده، اجرای طرح غربال گری و ارزیابی سالمت بانوان ایران، طرح بینایی سنجی، 
بازدید از منازل مددجویان، چکاپ سالمندان و همچنین تهیه لوازم توانمندسازی 

به خانواده های تحت حمایت ارایه می شود.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اس��تان اصفهان خاطرنشان کرد: برگزاری 
اردوهای زیارتی- س��یاحتی، اج��رای همایش های علمی- فرهنگ��ی و مذهبی، 
پرداخت وام های کارگش��ایی، کمک به ازدواج فرزندان و همچنین ازدواج مجدد 
زنان سرپرست خانوار، پرداخت اجاره مسکن و استفاده از تسهیالت معافیت نظام 

وظیفه برای فرزندان خانواده های تحت حمای��ت از دیگر برنامه های حمایتی این 
کمیته اس��ت. زارع تصریح کرد: خانواده های تحت حمای��ت کمیته امداد در کنار 
دریافت خدم��ات حمایت خانواده از دیگ��ر خدمات کمیته ام��داد در بخش های 
فرهنگی و آموزش، مس��کن و ساختمان، درمان، جهیزیه، اش��تغال و خودکفایی 
بهره مند هستند. وی با اشاره به حمایت از س��المندان تحت پوش و با بیان اینکه 
مجموع خدمات ارایه ش��ده به خانواده های تحت حمایت در استان اصفهان250 
میلیارد تومان است، ابراز کرد: در سال گذش��ته بیش از 999 میلیون ریال اعتبار 
برای اجرای برنامه های خاص آموزشی و خدماتی ویژه 9652 سالمند تحت حمایت 

در استان اصفهان هزینه شده است.

معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: فعالیت در زمینه اوقات فراغت اقدامی 
جدید و اثربخش اس��ت که باید ادامه پیدا کند. برنامه های کوتاه مدت 

فایده ای ندارد و باید به صورت دنباله دار پیگیری شود.
حجت االسالم هادی صادقی معاون قوه قضائیه با حضور در » کنفرانس 
ملی اوقات فراغت « گفت: فعالیت در زمینه اوقات فراغت اقدامی جدید 
و اثربخش است که باید ادامه پیدا کند. در این زمینه برنامه های کوتاه 

مدت فایده ای ندارد و باید به صورت دنباله دار پیگیری شود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: امیدواری��م انجمن اوقات فراغت که 
اس��ما و مصداقا با حوزه جوانان مرتبط است به نتایج مطلوبی در زمینه 

جوانان برسد.
 حجت االس��الم صادقی همچنی��ن خطاب ب��ه رامبد جوان با اش��اره 
به حواشی به وجود آمده برای برنامه » خندوانه « گفت: اقدامات موثر 
 و دیده ش��ده همیش��ه با واکنش های مثبت و منفی مختلفی رو به رو 

می شود و در جامعه سر و صدا می کند.
 وی افزود: ش��ما معصوم نیس��تید و نمی شود انتظار داش��ت که تمام 

فعالیت هایتان بدون خطا باشد. 
 بنابراین باید قدر بدانید و پای اقدام موثری که پای��ه گذار آن بوده اید 

با قدرت بایستید.

وزیر كشور:

درباره گشت های امنیت اخالقی 
بزرگنمایی شده است

بیوه یا مطلقه بودن��ش فرقی نمی کند؛ مه��م مهر جدایی از 
شوهر است که بر پیشانی زن می خورد و نگاه های متفاوت و 
معناداری که بعد از آن می آید. طرز تفکر یا نگرش ها و حتی 
حقوقی که پیرامون یک فرد مجرد یا متاهل در کشور وجود 
دارد، برای این گروه از زنان در جامعه با رگه های تفاوت قرار 
داده شده که می تواند در بسیاری از مواقع به بروز آسیب های 

خانوادگی و اجتماعی منجر شود. در این بین انگشت 
اشاره به سمت دستگاه های ذی ربط نشانه می رود 

که تا کنون چه خدمات و اقداماتی برای این 
زنان در نظر گرفته  و انجام داده اند؟

عده ای بر ای��ن باورند که با جدایی زن و 
شوهر از یکدیگر، داستان شان به پایان 
رسیده و می توانند به سایر تمایالت و 
آرمان های روحی و روانی خود دست 
پیدا کنند، اما این تص��ور برای زنانی 
که مهر طالق بر پیشانی شان خورده، 

کمی متفاوت تر از مردان بوده و در حیطه 
محدودتری قادر به فعالیت های اجتماعی 

خواهند بود.
خالف این مسئله تنها در زمانی ثابت می شود که 

زن مطلقه به حقوق خود مشرف بوده و بتواند به قول 
معروف گلیم خود را از آب بیرون بکش��د در غیر این صورت 
اتفاقاتی در پیش روی خواهد داشت که هیچ یک را در دوران 

مجردی و تاهل به چشم ندیده است.
 حقوق مادی زن پس از طالق

 در قوانین عادی چند حق ب��رای زن در هنگام و بعد از طالق 
در نظر گرفته شده است که البته دس��تیابی به برخی از آن 

حقوق یا استیفای آن، با اندکی دشواری همراه خواهد بود.
یکی از این حقوق این اس��ت که زن در صورت طالق می تواند 
نفقه عقب افتاده و دوران عده خود را می تواند مطالبه کند.البته 
برخورداری از نفقه به شرطی است که زن ناشزه نباشد و خانه 
شوهرش را ترک نکرده باشد، در غیر این صورت، اثبات نفقه 

حتما با دشواری های زیادی برای زن همراه خواهد بود.  
 از حقوق دیگری ک��ه برای زنان در م��اده 1082 قانون مدنی 
آمده است، این است که زن در صورت طالق می  تواند مهریه 

خود را مطالبه کند.
اگرچه از قدیم گفته اند که » کی  داده و کی  گرفته «، اما در عالم 
واقع و در بسیاری از دادگاه های خانواده، زنان بسیاری هستند 
ک�ه با اعسار شوهر مجبورند از حقوق خود گذشت کنند و البته 
زنانی هم هستند که شوهران شان را روانه زندان می کنند، اما 

از زندانی کردن شوهران، مگر چه چیزی عایدشان می  شود.
و گاهی هم زن آن قدر از زندگی مشترک با شوهرش کراهت 
دارد که یک کالم می گوید » مهرم ح��الل، جونم آزاد! « یکی 
دیگر از حقوقی ک��ه زن می تواند بعد از ط��الق، مطالبه کند 
اجرت المثل س��ال  های تالش خود در منزل همسر است که 

 با توجه به م��اده 336 قانون مدنی، تعیی��ن مقدار زحمت زن 
در منزل همسر با نظر کارشناس رسمی، بر عهده قاضی دادگاه 
است. تقاضای اجرت المثل، منوط به ارایه دادخواست از سوی 

زن و صدور حکم از سوی دادگاه است.
 بیمه ای به نام طالق!

حق��وق مادی ام��ا فرات��ر از 
زن ک��ه ب��ه  
عقد نکاح 

است، دولت مرتبط 
نس��بت به زنان و حاکمیت هم 

مطلقه، بیوه و بدون سرپرست تکالیفی دارند که این تکالیف 
در قانون اساسی به طور مشخص تعیین شده است.

اصل 29 قانون اساس��ی بیان می کند برخ��ورداری از تامین 
اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، 
 بی سرپرس��تی، در راه ماندگ��ی، ح��وادث و س��وانح و نیاز 
 به خدم���ات بهداش��تی و درمانی و مراقبت  های پزش��کی 

به صورت بیمه و غیره حقی همگانی اس��ت و قبل از آن نیز 
در اصل 21 قانون اساس��ی و بند 4 آن ب��ه ایجاد بیمه خاص 
 بیوه گان و زنان س��الخورده و بی سرپرس��ت اش��اره و اعالم 
 می  کند که دولت موظف اس��ت حقوق زن را در تمام جهات 
با رعایت موازین اسالمی تضمین کند و 4 بند را به عنوان امور 

مربوط برمی شمرد که »بیمه خاص« یکی از آنها است.
 در بخش��ی از موارد ف�وق به بیمه ای برای 

 زن��ان در دوران بع��د از ط�الق اش��اره 
ش�ده ب�ود، اما اینکه این امر تا چه حد 

اجرایی شد، خود جای سوال دارد.

در س����ال 
1387 شرکت 

س��هامی بیمه ایران اعالم ک��رد که طرح بیم��ه طالق برای 
حمایت از زنان مطلقه را تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرا 
می کند. هدف طرح بیمه طالق جلوگیری از ناامنی اقتصادی 

برخی از زنان که از همسر خود طالق می گیرند، عنوان شد.
 مجریان بیمه ط��الق معتقدند حدود نیم��ی از زنان مطلقه 
به دلیل ناتوان��ی در تامین زندگ��ی، پس از ط��الق گرفتار 

بزهکاری و ناهنجاری شده و دچار مشکل می  شوند؛ از این رو 
باید بیمه  ای را در این شرایط برای این نوع از زنان مقرر کرد 
 تا از حقوق هر چند اندک برخوردار ش��وند. این حمایت باید 
تا زمانی که زن ازدواج کند و یا شغلی بیابد، ادامه داشته باشد.

رییس انجمن م��ددکاری ای��ران نیز بر اجباری ش��دن بیمه 
طالق تاکید و اظهار کرد که برای اجرای آن نیازی به صرف 
بودجه و اعتباری از س��وی دولت نیست. به گفته 
اقلیما، چنانچه بیمه طالق از همان ابتدای 
زندگی ب��رای مردان اجباری ش��ود و 
آنها مجبور باش��ند ماهیانه مبلغی 
را پرداخت کنند، در صورت ادامه 
 زندگ��ی مش��ترک ک��ه نیازی 
به آن نخواهد داشت، اما چنانچه 
زندگی زوجین پس از چندین 
سال به جدایی و طالق کشیده 
شود، در آن ش��رایط بیمه طالق 

بسیار به درد زنان خواهد خورد.
این مقام مس��ئول، مط��رح کرد که 
براس��اس آمارهای به دس��ت آمده،50 
درصد زنان مطلقه جوان هستند و همین امر 
باعث می شود مشکالت بی شماری برای این قشر 
از افراد جامعه به وج��ود آید، ضمن آنکه فرهنگ جامعه 
ما به گونه ای است که مردم نگاه خوبی نسبت به زنان مطلقه 
ندارند. کار و مسکن به آنها داده نمی شود و  برای گذران زندگی  
با مشکل مواجه می ش��وند. بر این اس��اس دولت مکلف است 
طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از 
مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک 

یک افراد کشور تامین کند.
 اما در این زمینه  هم بس��یاری از افراد نفس ط��رح را مخالف 
با ارزش های جامعه عنوان کردند و معتقد بودند که به جای بیمه 
طالق باید بیمه ازدواج را رواج داد! و با این اظهارات، طرح بیمه 

طالق بالتکلیف باقی ماند.
 طرح بشیر؛ بشارتی با كاهش طالق

طرح بش��یر به عنوان طرحی از س��وی س��ازمان بهزیستی 
کشور برای کاهش طالق در کشور نام برد؛ طرحی که در سه 
مرحله قبل از ازدواج ) انتخاب همسر (، مرحله بعد از ازدواج 
 )مدیریت ح��ل تعارض، عش��ق و صمیم��ت، فرزندپذیری( 
و مرحله طالق )مداخله به هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری( 

برنامه ریزی شده است.
 طرح بش��یر برای دو گروه از افراد اس��ت؛ گروه نخست افراد 
در س��ن ازدواج و گروه دوم افرادی که در آس��تانه جدایی و 
طالق قرار گرفته اند که با آموزش های الزم و مش��اوره تالش 
 می ش��ود تا آمار طالق کاهش پیدا کند و متولیان این طرح 
بر این اعتقاد هس��تند که این طرح ک��ه از بهمن ماه 1393 

اجرایی شد، در کاهش آمار طالق موثر است.

حقوق زنان پس از متارکه

عده ای سوار بر ماشین های لوكس و عده ای دست شان زیر چرخ زندگی
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بهار که می آید همراه با وزش نسیم خود انگار با خودش همه چیزهای 
خوب را می آورد، اتفاق های نو و زیبا تک تک رخ نش��ان می دهد تا بهار 

اصفهان را باز هم زیباتر کند؛ بهاری که با هنر نیز درآمیخته است.
بعضی از اتفاق ها به قدری زیبا هستند که دوست داریم بارها تکرار شوند، 
اتفاق هایی از جنس زندگی به ویژه اگر در کنار رودخانه دوست داشتنی 
زاینده رود باشد وقتی  که در حاش��یه آن دیگر درختان پوسیده وجود 
ندارد و در عوض به جای آن پوسیدگی، پرندگان رنگارنگی را می بینیم 
که حس��ابی جا خوش کرده اند و برای لحظاتی ب��رای دیدن عمیق آن 

می ایستیم و مکث می کنیم.
وقتی که تن پیکر درختان کهن س��ال اصفهان، درختانی که تا چندی 
پیش سیمان و آجر از سر و روی آن ها باال می رفت حاال هرکدام به یک 
بوم نقاشی تبدیل شده که توسط دستان هنرمند و خالق یک بانو جانی 

دوباره بگیرد و فرسودگی و کهن سالی را زیر نقاب بزک کند.
حاال در کرانه رودخانه زاینده رود درختان پوسیده ای که لباس سیمانی 
به تن داشتند با دستان یک بانوی هنرمند با طراحی و نقاشی پرندگان و 
حیواناتی که در درخت زندگی می کنند نقشی بر جای بسته، به گونه ای 

که انگار به گفته یک رهگذر شب را به روز تبدیل کرده است.
فاطمه حسنی هنرمند اصفهانی تنه پوسیده س��یمانی این درختان را 

نقاشی می کند که این سبب خوشحالی مردم اصفهان نیز شده است.

رییس انجمن خوشنویسان اصفهان گفت: ردپای خوشنویسی بر پیشانی 
 گنبدها و گلدس��ته های فیروزه ای رنگ مس��اجد نقش بس��ته و از چشم 

هیچ کس دور نمانده است.
  مهدی فروزن��ده در برنامه » اینجا اصفهان « با بیان اینکه خوشنویس��ی 
به معنی زیبانویسی با خلق زیبایی است، اظهار کرد: چشم هیچ گردشگر 
داخلی و خارجی نیست که از دیدن خطوط زیبایی که بر پیشانی گنبدها 
و گلدسته های فیروزه ای رنگ مساجد نقش بسته است، لذت نبرده باشد.

وی افزود: شهرت خوشنویسی اصفهان در زمان خود به اقصی نقاط ایران 
 و جهان صادر شده است و در بس��یاری از بناهای تاریخی ایران و جهان، 

رد پای هنرخوشنویسی اصفهان دیده می شود.
 رییس انجم��ن خوشنویس��ان با اش��اره به اینک��ه در اصفه��ان  24 نفر 
در زمینه خط به درجه استادی رسیده اند، عنوان کرد:300 شعبه انجمن 

خوشنویسان در سراسر کشور دایر شده است.
 فروزنده با تاکی��د بر اینکه انجمن خوشنویس��ان به صورت ش��ورایی در 
سال 1359 افتتاح شد ادامه داد: 5 شعبه خط نویسی در اصفهان دایر است 
که هر کدام از ش��عبه ها به صورت جداگانه فعالیت می کنند و به افرادی 
که عالقه مند به یادگیری این هنر هستند، آموزش های الزم را می دهند.

 رییس اداره میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و گردش��گري تربت جام گفت: 
یک جلد قرآن خطي نفیس در این شهرستان مرمت شد.

 عبدالرحی��م ت��اج محم��دي اف��زود: این ق��رآن خط��ي از مجموعه نس��خ 
 خطي مزار ش��یخ احمد جامي متعلق به ق��رن 13هجري قم��ري و در ابعاد

 33 در 22 سانتیمتر است. وي دو کاتب داشتن این قرآن را از نکات برجسته 
نسخه خطي ذکر و بیان کرد: 16صفحه نخس��ت این قرآن توسط یک کاتب 
 و صفحات دیگر توس��ط فرد دیگ��ر کتابت ش��ده و ممهور به مه��ر کتابخانه 
 شیخ االسالم احمد جامي اس��ت.  وي گفت: هم اکنون 9 نسخه خطي قرآن 
در موزه نسخ خطي مزار شیخ االسالم احمد جامي در محل مسجد کرماني که 
خود جزو آثار تاریخي قرن هشتم هجري است در معرض دید عموم قرار دارد.

تاج محمدي افزود: یکي از معروف ترین این قرآن ها نسخه خطي اورنگ زیب 
پادشاه هند است که به مزار شیخ احمد جامي اهدا شده است.

نسخه خطي اورنگ زیب سال 1387 در فهرست آثار منقول ملي غیرخصوصي 
 به ثبت رس��یده اس��ت. تربت جام در160 کیلومتري جنوب ش��رقي مشهد 

قرار دارد.

درختان کهن سال اصفهان به دست بانوی 
هنرمند حیاتی متفاوت پیدا می کنند

 ردپای خوشنویسی 
بر آثار تاریخی اصفهان دیده می شود

مرمت قرآن خطي قدیمي 
در تربت جام

اخبارفرهنگی شهر دین و اندیشه

تلویزیون موسیقی

 مرحل��ه نخس��ت یازدهمی��ن دوره آزمون ه��ای ط��رح ارزیاب��ی و اعط��ای 
مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم جمعه 24 اردیبهشت ماه در 38 حوزه 
امتحانی استان های مختلف کشور برگزار می ش��ود. نام نویسی در یازدهمین 
دوره آزمون های ارزیاب��ی و اعطای مدرک تخصصی ب��ه حافظان قرآن کریم 
 از اوایل بهمن ماه س��ال گذش��ته از طریق س��ایت تالوت آغاز ش��د و جمعه

 13 فروردین ماه امسال به پایان رسید. در این مدت 6 هزار و 771 نفر آمادگی 
 خود را برای ش��رکت در این آزمون ها اعالم کردند که از ای��ن تعداد 5 هزار و 
377 نفر را بانوان و یک هزار و 394 نفر را آقایان تشکیل می دهند که با توجه 
به آمار، بیش از70 نفر از متقاضیان، بانوان هستند. آزمون های طرح ارزیابی و 
اعطای مدرک به حافظان قرآن هر سال در 4 مرحله به همت سازمان دارالقرآن 
 برگزار می شود که نخس��تین مرحله از این آزمون ها جمعه 24 اردیبهشت ماه 

به صورت هماهنگ در 38 مرکز آزمون سراسر کشور برگزار می شود.

 از برنامه س��ازان قدیمی تلویزی��ون  از طراحی و س��اخت مس��ابقه ای جدید 
در تلویزیون برای پخش از شبکه سالمت خبر داد.

فردرو که کارگردانی تلویزیونی برنامه های بسیاری از جمله »محله برو بیا« را 
در کارنامه دارد، از این مس��ابقه به عنوان یک جنگ شبانه یاد کرد که از منظر 
جذابیت ی��ادآور برنامه هایی همچ��ون » محله برو بیا « اس��ت و گفت: تالش 
می کنیم در این مس��ابقه تجربه موفق » محله  برو بیا « را تکرار کنیم. او ادامه 
داد: این جنگ با مسابقات بسیار متنوع برای اولین بار در حوزه  رژیم و الغری 
 برگزار خواهد شد که هر دوره، س��ه ماه به طول می انجامد و شرکت کنندگان 
در دو گ��روه 15 نفره خانم و آقا زی��ر نظر کارشناس��ان و متخصصان و با همه 
تجهیزات وزن کم می کنند. فردرو درباره  روند تولید این جنگ ش��بانه و زمان 
پخش آن توضیح داد: طرح این مسابقه پیش از این ارایه داده شده است و اکنون 
 در مرحله اتاق فکر هس��تیم.60 درصد از این مسابقه قرار است ضبطی باشد و

 40 درصد پخش مستقیم خواهد داش��ت و همزمان با عید فطر به روی آنتن 
شبکه س��المت خواهد رفت. فردرو در پاس��خ به اینکه مجریانی که برای این 
مسابقه در نظر گرفته شده است مجزا خواهند بود؟ گفت: قطعا این طور خواهد 
 بود و زمینه برای حضور متخصصان و مجری کارشناس��ان فراهم خواهد شد. 
در حال حاضر در اتاق فکری که تش��کیل ش��ده بر روی این موضوع و تفکیک 
مجریان برای گروه های شرکت کننده کار خواهد شد این مسابقه چند مجری 
می خواهد و تعدادی از آنها باید مجری کارشناس باشند. به گفته فردرو عنوان 

موقت این مسابقه » باشگاه سالمت « است.

تصویربرداری مینی سریال » کشیک قلب « به کارگردانی حسین مهکام برای 
پخش در شب های قدر آغاز شد.

این مینی سریال که اولین تجربه تلویزیونی حسین مهکام محسوب می شود 
طی 5 قس��مت برای پخش در ش��ب های قدر تهی��ه و تولید می ش��ود. پیش 
 تولید این مینی سریال از چندی پیش آغاز ش��د و به تازگی تصویربرداری آن 
 در تهران آغاز شده است. تدوین این مینی س��ریال به صورت همزمان توسط 
حسین غضنفری و همچنین صداگذاری توسط آرش اسحاقی انجام می شود.

در این مینی سریال محسن کیایی، رحیم نوروزی، علی استادی، لیندا کیانی، 
نگین معتضدی با حضور آتیال پسیانی، کاظم هژیر آزاد و بهاره رهنما به ایفای 
نقش می پردازند. در خالصه داس��تان » کش��یک قلب « به قلم حسین مهکام 
آمده است: یک پزشک جوان در بیمارس��تان و در شب 19 ماه مبارک رمضان 
با یک بیمار عجیب مواجه می ش��ود. حس��ین مهکام که پی��ش از این نگارش 
فیلمنامه های سینمایی »بیست«، »هیچ«، »برف«، »نقش لیلی«، »چهارشنبه 
19 اردیبهشت« و » پدر آن دیگری « را بر عهده داشته است سال گذشته فیلم 
 س��ینمایی » آزادی مش��روط « را روانه اکران کرد. علی پورکیانی نیز تاکنون 
تهیه کنندگی سریال » بیداری « و فیلم های تلویزیونی همه افتادگان، سپیده، 
در جستجوی خواستگار، الرستان-6:30 دقیقه بامداد را بر عهده داشته است. 
سایر عوامل این مینی سریال عبارتند از: مدیر تصویربرداری: سیروس عبدلی، 
طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: عباس عباسی، صدابردار: 
محمد حبیبی، مدیر تولید: حسین پورکیانی، برنامه ریز: سیدجواد حسینی، 
دس��تیار اول کارگردان: رهام مخدومی، عکاس: مهدی دلخواس��ته، مش��اور 

رسانه ای: احسان عباسی.

مدی��رکل ح��وزه هن��ری اس��تان اردبی��ل گف��ت: ب��رای اولی��ن ب��ار 
 س��نتور ب��ا 16 خ��رک در ای��ن اس��تان اب��داع و ب��ه زودی رونمای��ی 

خواهد شد.
امیر رجبی از ابداع سنتور با 16 خرک توس��ط یکی از هنرمندان نوازنده 
س��نتور آقای بهمن ول��ی زاده خب��ر داد و تصریح کرد: ب��ه زودی آلبوم 
 تک نوازی با این س��نتور توس��ط حوزه هنری اس��تان تولید و منتش��ر 

خواهد شد. 
وی با اشاره به برنامه حوزه هنری اس��تان برای تولید پنج آلبوم موسیقی 
تصریح ک��رد: آلبوم های اثر خوانندگی اس��تاد بهاءالدین خراس��انی، اثر 
خوانندگی آق��ای حمزه زاده از پرورش یافتگان ح��وزه هنری و مجموعه 
موس��یقی مقامی آقای زمان نژاد از پرورش یافتگان حوزه هنری منتشر 

خواهد شد.
مدیرکل ح��وزه هنری اس��تان افزود: در حوزه موس��یقی ح��وزه هنری 
 طی س��ال های اخیر به دنبال ارتقا کیفیت و کمیت تولیدات هنرمندان 

بوده است. 
رجبی با اشاره به برگزاری کارگاه های موس��یقی مقامی در حوزه هنری 
اس��تان افزود: ای��ن کارگاه در چند س��ال گذش��ته زمینه س��از پرورش 
استعدادهای موسیقیایی اس��تان بوده و توانسته در تولید آثار فاخر موثر 

عمل کند.

ساخت مجموعه موسیقایی گپ به کارگردانی سید یاسر فقیهی و سامان 
مقدم در 12 قسمت آغاز شد.

محم��د کله��ر موس��یقی دان و کارش��ناس ای��ن برنام��ه درب��اره این 
مجموعه گفت: ای��ن مجموعه موس��یقایی برای اولین ب��ار در خصوص 
 حواش��ی کار و زندگ��ی خصوص��ی خوانندگان مطرح کش��ور س��اخته 

می شود. 
ساخت مجموعه » گپ « از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شده است. وی افزود: 
تا به امروز قسمت های زیادی از این برنامه با حضور هنرمندان به نام عرصه 
موسیقی ضبط شده و این ضبط تا ماه های آتی نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

 کلهر اضاف��ه کرد: مجموعه موس��یقایی » گ��پ « برای رس��انه خانگی 
تهیه و تولید می ش��ود که تابس��تان 95 عرضه خواهد شد. وی همچنین 
 گفت: در س��اخت این مجموعه عوامل زیادی نقش داش��ته اند که شامل 
سید یاسر فقیهی کارگردان، سامان مقدم مشاور کارگردان، محمد کلهر 
کارشناس و مش��اور موسیقی، روح ا... طالیی دس��تیار کارگردان، محمد 
امامی مدیر صدابرداری، محمود پری تصویربردار، منوچهر اکبرلو مجری 
قسمت های پالتو، س��عید صادقی مدیر تولید، حمید اسکندری مجری 
طرح، مهدی رضوانی تهیه کننده و سید یاسر فقیهی صاحب اثر تشکیل 

داده اند.
او در پایان هم گفت: ما تمام سعی خود را کردیم که برنامه جذاب و دیدنی 

از موسیقی روز ارایه دهیم و امیدوارم مورد توجه و استقبال قرار گیرد.

مرحله نخست آزمون اعطای مدرک 
به حافظان برگزار می شود

ساخت مسابقه الغری در تلویزیون

» کشیک قلب «  سریال تلویزیون
سنتور با ۱۶ خرک  برای شب های قدر

در اردبیل ابداع و نواخته شد

 حواشی زندگی هنرمندان 
در شبکه نمایش خانگی

منارجنبان و جنبشی که از حرکت باز نمی ایستد

 نس��بت مس��عود ده نمک��ی و س��ینما و جای��گاه او را 
 در موقعیت س��ینمایی ایران نه از مت��ن که باید خارج 

از متن مورد واکاوی قرار داد.
 ب��ه عب��ارت دیگ��ر، بای��د ف��ارغ از نق��د محتوایی و 
تحلی��ل درونمای��ه، او را از بیرون و در دای��ره گفتمان 
 سینمایی نگاه کرد  بنابراین بیش از آن که ده نمکی را 
با فیلم هایش بس��نجیم قص��د داریم ده نمک��ی را در 
نسبت با سینما و مس��ئله ای به نام گیشه و مخاطب و 
در ذیل روایت کالنی به اس��م اقتصاد سینما بازخوانی 
کنیم. واقعیت این اس��ت که آفرین��ش و خلق یک اثر 
هنری گرچه محص��ول زایش و پ��ردازش درون ذاتی 
مولف و مبتنی بر مفاهیم و معانی برساخته چارچوب 
هستی شناس��انه آن اس��ت، اما هویت آن ب��ه عوامل 
فراس��اختاری و پیرامونی و در واقع هستی اجتماعی 
یک آفریده هنری وابسته است. سینما، هم در مقام هنر 
و هم به عنوان یک رسانه، بیش از همه تحت تاثیر این 
واقعیت است به ویژه آن که این هنر � صنعت � رسانه 
بیش از دیگرگونه های هنری با توده مردم ارتباط برقرار 
و الیه های گس��ترده تری از مخاطب��ان را جذب خود 
می کند. همین پررنگ ب��ودن وجوه عامه و توده گرایی 
سینما، گاهی فیلم و متن هنری را تحت تاثیر زمینه و 

حاشیه متن قرار می دهد.
در واقع تاریخ سینما، فقط تاریخ فیلم ها و فیلمسازان 
محس��وب نمی ش��ود، بلکه تاریخ معناهایی است که 
بینندگان طی زمان های مختلف به فیلم نسبت داده اند. 

نح��وه مواجهه مخاطبان ب��ا یک فیلم و حاش��یه های 
قدرتمند فرامتنی و پس زمینه های اجتماعی � سیاسی 
و هر آنچه در جامعه شناس��ی س��ینما به عنوان عوامل 
موثر اجتماعی در طرح و پذیرش و پردازش یک فیلم 
شناخته می شود به درک ما از فیلم و هر ابژه هنری آن 

کمک می کند.
فروش باالی فیلم های مس��عود ده نمکی در بستر این 
 معنی قابل درک اس��ت، یعنی بیش از آن که این آثار 
 به عنوان یک مت��ن و ابژه هن��ری مورد توجه باش��د 
به عوامل فرامتنی و سوبژکتیویته تکیه دارد و خوانش 
 ای��ن متن از س��وی مردم نه بر اس��اس معان��ی نهفته 
در متن یا ذه��ن مولف که بر س��اخته زمین��ه و هاله 
اجتماعی اثر و زایش تماش��اگر عام ب��ر می آید. متن و 
تماشاگر، موجودی از پیش شکل گرفته نیستند. آنان 
به متن ش��کل می دهند و از طریق تجربه ای سینمایی 
درون فرآیندی تعاملی و بی پایان شکل می گیرند. مثال 
اخراجی ها از این ظرفیت های حاشیه ای بهره می گیرد 
و ب��ا انتقال خوی��ش از متن��ی صرف به س��احت های 
فرامتن��ی و تولید معانی ب��رون  ذاتی، خ��ود را به حاد 
واقعیت ب��دل می کند و ب��ه خوانش ه��ای پردامنه ای 
از س��وی مخاطب بدل می شود. در بس��تر این فرامتن 
مجازی، آنچه اتفاق می افتد واکنش تماش��اگر اس��ت 
نه کنش آگاهانه؛ یعنی آنچ��ه موجب جذب مخاطب 
گس��ترده برای اخراجی ها می ش��ود واکنش��ی است 
نس��بت به حاش��یه هایی که مولف اثر در اطراف متن 

اصلی ایجاد کرده است. مسعوده نمکی به واسطه سابقه 
ژورنالیستی و شناختی که از مخاطب عام به عنوان بدنه 
اصلی سینما دارد، از این توانایی برخوردار است که این 
عناصر را در پردازش س��ینمایی خود لحاظ کند و پای 
مخاطب را به سینما بکشاند. فروش باالی اخراجی ها 
و بعد رس��وایی، سوای رفتارشناس��ی مخاطب ایرانی، 
محصول برخی عوامل فرهنگی � اجتماعی نیز اس��ت؛ 
 عواملی که به نوعی خود در ش��کل گیری مخاطب عام 
در ایران نقش موثری داشته است. همیشه طرح مسائل 
و دیدگاهی که به دالیل خاص سیاسی � فرهنگی پشت 
خط قرمزهای رس��می پنهان مانده اس��ت از جذابیت 
زیادی برخوردار می شوند؛ شوخی و طنز در حوزه های 
خاصی مث��ل جنگ، روحانی��ت، دین و سیاس��ت که 
ده نمکی از ظرفیت کمیک آن نهایت استفاده را می کند.  
از این حیث می توان سینمای ده نمکی را فارغ از ضعف 
و قوت های درون س��ینمایی اش یک مدل و پیشنهاد 
دانست برای برون رفت گیش��ه از بحران مخاطب. یک 
بسته پیشنهادی روی میز سینما، بس��ته ای که البته 
نمی توان انکارش ک��رد به ویژه وقت��ی بخواهیم روی 
وجوه صنعتی سینما، سینماداری و اقتصاد هنر تکیه 
کنیم. وقتی سینماداران برای اکران فیلم های ده نمکی 
رقابت می کنند و برای رونق گرفتن و خاموش نش��دن 
چراغ سینماهای شان دست به دامان اکران زودهنگام 
او در سال های قبل شده اند نمی توان به این دست آثار 

بی اعتنا بود و با چوب نقد هنری آن را راند.

منارجنبان بنای شگفت انگیزی که با جنبش خود، گردشگران زیادی 
را به سمت خود می کشد، گرچه در این بنا عمو عبدا... کارالدانی عارف 
و ادیب نامی همچنان مغفول مانده و جنباندن منار سبب کمرنگ شده 

این عارف شده است.
عمو عبدا... کارالدانی عارف نامی و از صاحب دالن است که در این مکان 
به خاک سپرده شده، اما به قدری وجه قاب مکان بر این شخصیت غالب 
شده که اگر هر ش��خصی وارد این بنای تاریخی ش��ود یا از کارالدانی 
س��راغی نمی گیرد و یا اینکه نمی داند در این بنا چه شخصی به خاک 
سپرده شده؛ درواقع شخص عمو عبدا... کارالدانی در اینجا مغفول واقع 
شده است. بنایی که از آن صحبت می شود به جرات می توان گفت تنها 
بنای لرزان جهان بوده که به منارجنبان نیز معروف است، بنایی که هر 
ایرانی نام آن را حداقل یک بار شنیده و این شهرت نیز به دلیل لرزیدن 

و تکان خوردن مناره های این بنا با لرزش یکی از منارهای آن است.
ش��اهکار معماری و هنری منارجنبان که از700 سال گذشته تاکنون 
هنر و توان معماران و مهندس��ان زمان خود را ب��ه رخ عصرهای دیگر 

کشیده هنوز هم می جنبد. 
اگرچه چند س��الی به دلیل مرمت و اینکه برخی کارشناسان 2 سال 
پیش معتقد بودند این بنا برای جنبیدن و تکان خوردن ساخته نشده 

و قرار شد از حرکت باز ایستد.
در واقع ریزش مصالح و ترک ها در قس��مت بیرونی و داخلی مناره ها و 

همچنین تکرار مرمت بنا در طول سال های مختلف به دلیل جنباندن 
عمودی منار این بنا بوده که به آن آسیب رس��انده و همه متفق القول 
قرار را بر این نهادند تا منارجنبان از حرکت باز ایس��تد و » س��کوت « 

اختیار کند.
اما پس از آن ماجرا نظرش��ان عوض ش��د و حاال ناصر طاهری معاون 
میراث فرهنگی اصفه��ان از وضعیت تکان خوردن ای��ن بنا می گوید: 
مناره های منارجنبان برای جنباندن س��اخته نشده از ابتدا هم مقبره 
عموعبدا... کارالدانی بوده، مقبره عارف و ادیبی که در آنجا دفن است 

و از ابتدا برای جنباندن ساخته نشده است.
وی افزود: اما منارجنبان این قابلیت را دارد و نباید این قابلیت را از آن 
گرفت، ما اعتقاد داریم وجه مقبره بودنش بر روی جنباندنش باید غالب 
باشد؛ اما در حال حاضر منارجنبان را به دلیل جنباندنش می شناسند 
و ما می گوییم این وجهه نباید در اولویت باشد؛ اما این یک ویژگی است 

که دارد مثل آدمی که یک ویژگی دارد که در بقیه آدم ها نیست.
طاهری خاطرنشان کرد: اما نباید این قابلیت را فراموش کرده و  کنار 
گذاشته شود، پرداختن به این ویژگی اصل قضیه را تحت الشعاع قرار 
می دهد درحالی که اصل داستان منار مقبره عمو عبدا... کارالدانی بوده 
و وجهه جنباندن نباید غالب باش��د، اما نباید جنباندن را از آن گرفت، 
میراث فرهنگ��ی در مدتی به دلیل مرمتی که روی آن انجام می ش��د 

جنباندن را متوقف کرد، اما اکنون این جنباندن را مدیریت می کنیم.

مجموعه صوتی کتاب » طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن « از سوی 
انتشارات صهبا در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

» ط��رح کل��ی اندیش��ه اس��المی در ق��رآن « مجموع��ه30 جلس��ه 
 س��خنرانی رهبر معظم انقالب اس��المی در س��ال 1352 در مس��جد 
امام حسن مجتبی)ع( مشهد اس��ت، که پیش تر به صورت کتابچه ای 
منتش��ر ش��ده بود و بعد انتش��ارات صهبا با تفصیالت و طبقه بندی و 

تدوین، در قالب کتاب منتشر کرد.
در مقدم��ه ناش��ر بر ای��ن کت��اب و در م��ورد ویژگی های خ��اص آن 
می گوید:کتاب حاضر کتاب��ی منحصر به فرد در ارایه درس��ت و کامل 
از اندیشه اسالمی اس��ت. این کتاب با کتاب های متعددی که با عنوان 
اندیشه اسالمی یا اصول عقاید به رشته تحریر درآمده اند، متفاوت است. 
این کتاب ها اصول اعتقادی دین را بیشتر به عنوان مفاهیم ذهنی تلقی 
کرده و در مقام اثبات درستی این اصول و پاسخ گویی به شبهات مطرح 

شده، هستند. 
برخالف این کتاب ها، » طرح کلی اندیش��ه اسالمی در قرآن « مباحث 

ضروری دین را به گونه ای تعهدآفرین معرفی کرده است.
 یعنی در کت��اب، اصول اساس��ی اعتقادی دین، مبتنی ب��ر آیات قرآن 
به مخاطب عرضه شده است، به طوری که این اصول اعتقادی از سطح 
مفاهیمی ذهنی خارج ش��ده و رنگ و بوی عمل��ی گرفته اند. بنابراین، 
اولین ویژگی همین اس��ت که این کتاب از جن��س کتاب های کالمی 

نیس��ت که روند اثبات و نفی در پیش گرفته باش��د، بلکه اصول اصلی 
اندیشه اسالمی را از روی آیات قرآن و بر مبنای توضیح مسائل ضروری 
دین � مس��ائلی که آگاهی از آنها برای سعادت انس��ان ها مفید است � 
تبیین کرده اس��ت. دومین ویژگی کتاب، ارایه نمایی کلی از اندیش��ه 
اسالمی به جهانیان اس��ت، نه فقط مس��لمانان، بلکه یکایک انسان ها، 
چه موحد و چه غی��ر موحد. هر کس، ب��ا هر ایده و تفک��ری، می تواند 
مخاطب این کتاب باشد. چون روند بحث و نکات عرضه شده در کتاب، 
 آن چنان منطقی و دور از هرگونه تعصب ورزی اس��ت که مورد پس��ند 

هر عقل سلیمی قرار خواهد گرفت.
 س��ومین ویژگی کتاب این اس��ت ک��ه در آن تعریفی دوب��اره از دین 
به مخاطب داده است. تعریفی که دین را تنها مجموعه ای از اصول فکری 
یا عملی مجزا نمی داند، بلکه آن را مجموعه ای متحد تعریف می کند که 

با نظمی خاص در کنار هم قرار گرفته اند.
 این کتاب س��ندی اس��ت گویا از اقدامات حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
در راستای احیای تفکر اسالمی. سال ها بود که تفکر اسالمی، به دلیل 
دوری از قرآن و عترت رنگ باخته بود. مفاهیم دینی از معانی حقیقی 
خود تهی شده و جز پوسته ای از آن چیزی باقی نمانده بود. دین، نظام 
و مکتبی جامع نبود. بیش��تر معارف قرآنی در حوزه عمل فردی معنا و 
تبیین می شد و سخن از اصول عقایدی بود که � با تمام شقوق و ظرایف 

مختلفش � از محدوده ذهن فراتر نمی رفت.

جلسات شنیدنی رهبرانقالب در یک مسجد

جامعه شناسی سینمای ده نمکی؛

چوب ها را زمین بگذاریم
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اخبارخبر

ــتن  ــت: ورود راه آهن و پيوس ــال و بختيارى گف ــتاندار چهارمح اس
ــعه  ــور موجب توس ــبكه ريلى كش ــارى به ش ــال و بختي چهارمح

چهارمحال و بختيارى مى شود.
 قاسم سليمانى دشتكى در نشست تنظيم بازار استان با اشاره به اينكه 
ــرد، عنوان كرد: رونق بازار موجب فعال  بايد تالش كرد بازار رونق بگي

شدن واحد هاى توليدى و ايجاد اشتغال در سطح استان مى شود.
ــق بازار،  ــالجارى رون ــى از اهداف اصلى در س ــت: يك وى اظهار داش
ــتان  ــطح اس ــتغال در س فعال كردن واحد هاى توليدى و ايجاد اش

است.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به پروژه راه آهن چهارمحال و 
بختيارى، اظهار داشت: با تخصيص اعتبار و فعال شدن احداث پروژه 
ــتان اشتغال قابل  راه آهن اصفهان - چهارمحال و بختيارى - خوزس

توجهى در سطح استان ايجاد مى شود.
ــتان موجب توسعه استان و  ــطح اس وى ادامه داد: ورود راه آهن به س

افزايش سرمايه گذارى در سطح استان مى شود.
ــى از ظرفيت هاى  ــارى تاكيد كرد: يك ــتاندار چهارمحال و بختي اس
ــگرى است كه بايد در خصوص  استان چهارمحال و بختيارى گردش
اماكن گردشگرى استان توجه بيشترى شود و تعرفه هاى مكان هاى 

گردشگرى يكسان گردد.
قاسم سليمانى دشتكى ادامه داد: بايد تالش شود كه از ظرفيت استان 
ــير ايجاد شغل بهره گرفته  به ويژه گردشگرى به نحو مطلوب در مس

شود.
ــاورزى چهارمحال و بختيارى نيز در اين نشست  مدير كل جهاد كش
گفت: بايد از ظرفيت هاى بخش كشاورزى براى توسعه چهارمحال و 

بختيارى استفاده شود.
ــيارى در ــتان ظرفيت هاى بس ــه داد: اين اس ــب ادام ذبيح اهللا غري
ــت گياهان ــعه كش ــاورزى از جمله توس ــاى مختلف كش  حوزه ه

ــتر قرار  ــيالت، باغدارى و ... دارد كه بايد مورد توجه بيش  دارويى، ش
بگيرد.

ــالمت  ــردگان از حضور كاروان س ــتان ل رييس جمعيت هالل احمر شهرس
جمعيت هالل احمر در منطقه رودشت اين شهرستان خبر داد.

ــت هفته هالل احمر كاروان  قربان مرادى، اظهار كرد: در راستاى گراميداش
ــتان لردگان اقدام به ويزيت رايگان افراد  سالمت در منطقه رودشت شهرس
ــت. رييس جمعيت هالل احمر لردگان  ــتان كرده اس نيازمند در اين شهرس
ــتاى ارايه خدمات مطلوب به افراد نيازمند انجام و  ادامه داد: اين طرح در راس
همزمان با هفته هالل احمر برنامه هاى مختلف فرهنگى در اين شهرستان اجرا 
خواهد شد. وى بيان داشت: همزمان با هفته سالمت 300 نفر از افراد نيازمند 
در منطقه رودشت شهرستان لردگان به صورت رايگان ويزيت و درمان شدند.

مرادى اعتبار هزينه شده در راستاى اجراى اين طرح را هشت ميليون تومان 
برشمرد و گفت: در هفته هالل احمر طرح هاى بهداشتى، درمانى، آموزشى در 
شهرستان لردگان اجرا مى شود. وى از واكسيناسيون 600 راس دام در منطقه 
رودشت لردگان خبر داد و تصريح كرد: همزمان با هفته هالل احمر 600 دام به 

صورت رايگان واكسيناسيون شدند.
رييس جمعيت هالل احمر لردگان گفت: طرح واكسيناسيون رايگان دام ها در 
راستاى جلوگيرى از شيوع بيمارى تب برفكى در شهرستان لردگان انجام شد.
ــتان لردگان در سال گذشته  ــت: جمعيت هالل احمر شهرس وى اظهار داش

خدمات خوبى را به مردم شهرستان لردگان ارايه كردند.

فرزاد رحيمى، مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان چهارمحال 
و بختيارى با اشاره به اهميت دانش در تفكر نسل جديد گفت: برنامه فرهنگى 
«بى انتهاى آسمان» در اين استان برگزار و كودكان و نوجوانان با اجرام آسمانى 
و دانش نجوم آشنا مى شوند.مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 
چهارمحال و بختيارى بيان داشت: هدف از اجراى اين برنامه آشنايى كودكان 

و نوجوانان با علم نجوم و فعاليت علمى بيش ازپيش آن ها در اين زمينه است.
وى از جمله برنامه هاى اجرايى در اين هفته را معرفى كتاب هاى نجوم مانند 
كتاب كاوش در فضا و معرفى شخصيت هاى علمى نجوم به كودكان و نوجوانان 
ــودكان و نوجوانان  ــتان عنوان كرد.مديركل كانون پرورش فكرى ك اين اس
چهارمحال وبختيارى برگزارى كارگاه آموزشى كاردستى با محوريت ساخت 
ستاره و تلسكوپ و آشناسازى نسل جديد با ستاره ها و سيارات در قالب بازى و 
سرگرمى را از ديگر برنامه هاى مهم اين كانون در  آموزش كودكان و نوجوانان 
ــوز از مدارس  ــوان كرد: 200 دانش آم ــمرد.رحيمى عن در زمينه نجوم برش
ــماره سه  چهارمحال و بختيارى به همراه اعضاى مركز فرهنگى و هنرى ش
ــهركرد همزمان با هفته جهانى نجوم در كارگاه  آموزشى نجوم  شهرستان ش

شركت مى كنند.

استاندار عنوان كرد:

ورود راه آهن موجب توسعه 
چهارمحال و بختيارى مى شود

همزمان با هفته هالل احمر صورت گرفت؛

حضور كاروان سالمت جمعيت
 هالل احمر در لردگان

آشنايى كودكان و نوجوانان استان
 با شگفتى هاى آسمان

ــامان از تأمين  ــركت آراد تجهيز پيشرو س مديرعامل ش
ــاخت  ــور با طراحي وس تجهيزات صنايع نفت وگاز كش
اجكتورها و سايلنسرها در چهارمحال و بختيارى خبر داد.
ساسان داوودي  با اشاره به لزوم تأمين تجهيزات صنايع 
ــي، اظهار كرد:  ــه توان داخل ــور با توجه ب نفت و گاز كش
ــرها  ــوط به اجكتورها و سايلنس تا كنون تجهيزات مرب
ــد يا كار  ــور وارد مى ش ــه داخل كش ــورها ب از ديگر كش
ــازي از نمونه خارجى  ــي، كپي س ــدگان داخل توليدكنن

بوده است.
ــامان با كار  ــرو س ــركت آراد تجهيز پيش ــزود: ش وى اف
دانش بنيان اين تجهيزات را براساس نياز داخلي طراحي 

كرده و به سطح استاندارد رسانده است.

داوودى گفت: اين شركت در دو زمينه طراحي و ساخت 
ــد كه اجكتورها  ــرها فعاليت مي كن اجكتورها و سايلنس
تجهيزاتي هستند كه براي ايجاد خالء، جابه جايي، تراكم 
ــارات، مايعات و ذرات جامد و  و مخلوط كردن گازها، بخ
ــر، بازيافت انرژي گرمايي،  همچنين تهويه گازهاي مض
سير كوله كردن مايعات در مخازن و گرم كردن سياالت 

استفاده مي شود.
وي افزود: اين تجهيزات از انواع مختلف مواد ساخته شده 
ــگاهي،  و در صنايعى همچون صنايع نفت و گاز، پااليش
ــيميايي، غذايي، هسته اي،  ــيمي، نيروگاهي، ش پتروش

دريايي به  طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند.
ــاير پمپ ها و  ــبت به س ــاي اجكتورها  نس داوودي مزاي

سيستم هاي خالء را سادگي و كارايي، ضريب اطمينان 
باال، عدم وجود قطعات متحرك و مستهلك شونده، عدم 

نياز به تعمير و نگهداري و عمر طوالني آن ها برشمرد.
اين مهندس مكانيك شاخه دوم فعاليت خود را طراحي 
ــرها معرفي و تصريح كرد: سايلنسرها  و ساخت سايلنس
تجهيزاتي هستند كه با جذب و مهار صوت، انرژي صوتي 
ــتهلك كرده و قدرت آن ها را تا ميزان  ــته را مس ناخواس
ــب كاربرد، انواع مختلفي  الزم كاهش مي دهند و بر حس

دارند.
ــر ها را به  طور گسترده  ــتفاده سايلنس داوودي موارد اس
ــگاهي،  ــت و گاز، پااليش ــف مانند نف ــع مختل در صناي

پتروشيمي، نيروگاهي، شيميايي و فوالد عنوان كرد.
داوودي مزاياى اين تجهيزات را نسبت به نمونه خارجي، 
قيمت تمام شده كمتر، جلوگيري از خروج ارز از كشور  و 
با توجه به شرايط كشور خدمات رساني بهتر و مطلوب تر 
به صنايع، خدمات پس از فروش، و تدوين قطعات يدكي 

برشمرد.
ــازمان انرژي  ــاره به همكاري اين شركت با س  وي با اش
اتمي و سازمان ملى استاندارد در زمينه تدوين استاندارد 
ــهيد تندگويان و  ــيمي هاي ش اجكتورها، گفت: پتروش
ــركت هاي تهيه و توليد مواد معدني ايران،  كرمانشاه، ش
نفت ايرانول، سوخت راكتورهاي هسته اي و مجتمع فوالد 
مباركه از جمله مشتريانى هستند كه تجهيزات ساخته 
شده در آن ها نصب و مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
داوودي گفت:اين شركت براساس سفارشات گرفته شده 

تجهيزات را طراحي وتوليد مي كند.
مديرعامل شركت آراد تجهيز پيشرو سامان خاطر نشان 
كرد: با استقرار در پارك علم و فناوري درحال گسترش 

فعاليت خود هستيم.

بيش از 18 هزار مدرسه توسط خيران 
ساخته شده است

بانوى ورزشكار استان
 قهرمان مسابقات دوگانه امارات

نمد، باالترين حجم صادرات
اقالم صنايع دستى در استان

معاون نوسازى مدارس گفت: 18 هزار و 750 
ــاز در كشور  ــط خيران مدرسه س مدرسه توس

ساخته شده است.
ــن خيران مدرسه ساز در  باقر مسلمى، در جش
ــت: 18 هزار و 750 مدرسه  استان اظهار داش
در قالب 105 هزار كالس درس و 11 ميليون 
ــران و يا با  ــط خي ــزار مترمربع توس و 500 ه

مشاركت آنها ساخته شده است.
ــد از اعتبارات  ــزود: همچنين 20 درص وى اف
ساخت 107 هزار مدرسه در قالب 530 كالس 
ــون و 520 هزار  ــاى 63 ميلي ــا زيربن درس ب

مترمربع توسط خيران پرداخت شده است.
ــتيبانى نوسازى مدارس با  معاون توسعه و پش
ــان و دانش آموزان نمى توانند  بيان اينكه معلم
ــس و تحصيل  ــب تدري در يك فضاى نامناس
ــعه  ــا وجود توس ــرد: ب ــان ك ــد خاطرنش كنن
ــى در طول سال هاى گذشته  فضاهاى آموزش
ــتانداردهاى موجود فاصله زيادى داريم  با اس

ــران در اين زمينه بايد  و همكارى دولت و خي
ادامه يابد.

ــد و پيشرفت  ــاره به عوامل رش مسلمى با اش
ــت يابى به رشد و توسعه  كشور بيان كرد: دس
ــاخص از جمله  نيازمند 3 عامل مشخص و ش
ــى  ــوز و فضا يا امكانات آموزش معلم، دانش آم

است.
ــكلى  ــا از نظر معلم با مش ــا بيان اينكه م وى ب
ــور داراى معلمانى  ــتيم گفت: كش مواجه نيس
زحمتكش، دلسوز و باسواد است كه اگر نياز به 
ــد آموزش و پرورش اين مهم  علم به روزتر باش

را انجام مى دهد.
ــتيبانى نوسازى مدارس با  معاون توسعه و پش
بيان اينكه ما داراى مستعدترين دانش آموزان 
ــان كرد:  ــتيم بي ــاى مختلف هس در عرصه ه
ــكل آموزش و پرورش كمبود فضاى  تنها مش
آموزشى است كه اميدوارم با افزايش مشاركت 

خيران اين مشكل نيز برطرف شود.

ــوان اداره كل ورزش و  ــروه ورزش بان رييس گ
ــارى گفت: بانوى  ــال و بختي جوانان چهارمح
ورزشكار اين استان عنوان قهرمانى مسابقات 
ــب  ــور امارات كس بين المللى دوگانه را در كش

كرد.
ــته  ــكار رش ــن تمدن، اظهار كرد: ورزش سوس
ــابقات  ــود در مس ــش خ ــا درخش ــه ب دوگان
بين المللى عنوان نخست را به خود اختصاص 

داده و قهرمان اين دوره از مسابقات شد.
ــوان اداره كل ورزش و  ــروه ورزش بان رييس گ
ــارى ادامه داد: اين  جوانان چهارمحال و بختي
دوره از مسابقات به ميزبانى كشور امارات و در 
شش مرحله برگزار و نفرات برتر معرفى شدند.

ــال و بختيارى از  ــوان چهارمح ــت: بان وى گف
ــه برخوردار  ــته دوگان ــتعداد خوبى در رش اس
ــى تلفيقى از رشته  هستند و اين رشته ورزش
ــت كه بايد  ــوارى اس دووميدانى و دوچرخه س
ــتقامت بدنى خوبى برخوردار  ــكار از اس ورزش

باشد.
ــابقات باشگاهى كاراته  تمدن از برگزارى مس
ــارى خبر داد و  ــال و بختي بانوان در چهارمح
ــگاهى كاراته در دو بخش  افزود: مسابقات باش
ــكاران با هم به  ــزار و ورزش كاتا و كوميته برگ

رقابت پرداختند.
ــابقات به  ــن دوره از مس ــت: اي وى اظهار داش
ــجان با  ــهركرد برگزار و تيم هفش ميزبانى ش
ــت  ــت مدال طال در جايگاه نخس ــب هش كس

قرار گرفت.
ــوان اداره كل ورزش و  ــروه ورزش بان رييس گ
جوانان چهارمحال و بختيارى با اشاره به نقش 
ــم بانوان تصريح  ورزش در سالمت روح و جس
ــالمت افراد  ــى در س ــرد: ورزش نقش مهم ك
ــد فرهنگ ورزش همگانى در  جامعه دارد و باي
ــود چراكه كم تحركى و عدم  جامعه نهادينه ش
فعاليت باعث ايجاد بيمارى هاى قلبى و عروقى 

مى شود.

ــگرى  ــى، گردش ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــال  چهارمح ــتان  اس ــتى  دس ــع  صناي و 
ــد باالترين  ــه اينكه نم ــاره ب و بختيارى با اش
ــتى  ــع دس ــالم صناي ــادرات اق ــم ص حج
ــود  خ ــه  ب را  ــارى  بختي و  ــال  چهارمح
ــاالنه 20 هزار  ــد، گفت: س ــاص مى ده اختص
ــد  ــتان تولي ــرش در اس ــم و ف ــع گلي مترمرب

مي شود.
ــكرى، اظهار كرد: صنايع دستي در  بهمن عس
دو بخش عشايري و بومى محلى در 33 رشته 
در سطح استان فعال است كه معاونت صنايع 
دستى همواره به آموزش، توسعه و ترويج اين 

رشته ها مى پردازد.
ــه  ــى، ترم ــرش، قلم زن ــم، ف ــد، گلي وى نم
ــدي و هنرهاي  ــي، گل بن ــاس محل دوزى، لب
ــتان عنوان  ــتى اس چوبي را اقالم صنايع دس

كرد.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع 

دستى استان در ادامه افزود: نمد نيز  باالترين 
حجم صادرات اقالم صنايع دستى را در استان 

دارد.
ــه ــى از جمل ــوالت زراع ــكرى، محص عس

ــل،  ــمش، گز، پولكى، عس ــادام، كش  گردو، ب
ــتان ــوغات اس ــارا را مهم ترين س ــك و ق كش

ــوالت بخش  ــرد و گفت: اين محص  معرفي ك
ــافران را تشكيل  ــبدخريد مس عمده اى از س

مى دهند.                                                                    
ــوغات و اقالم صنايع  ــتر س  به گفته وي، بيش
دستى استان به كشورهاي اروپايي چون آلمان، 
ــود و ساالنه بيش  ــه، ايتاليا صادر مي ش فرانس
ــروش آن ها ارزآورى  ــج ميليارد ريال از ف از پن

مى شود.
وى خاطرنشان كرد: وجود اين محصوالت در 
استان زمينه اشتغال هزاران نفر را فراهم كرده 
است كه در صورت جذب اعتبار باالتر مي  توان 

افراد بيشتري جذب كرد.

مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى سهم آموزش و پرورش كشور 
ــدود دو درصد بيان كرد و گفت: اين  در توليد ناخالص داخلى (GNP) را در ح
ــت. بهروز اميدى، در همايش  ــورها بين 11 تا 20 درصد اس درصد در ساير كش
خيرين مدرسه ساز با اشاره به اينكه تنها مسير توسعه، آموزش و پرورش است، 
اظهار كرد: بايد با هماهنگى مردم و حضور خيرين، بخشى از كاستى هاى آموزش 

و پرورش كاهش يابد.
 مديركل آموزش و پرورش رابطه بين آموزش و پرورش و توليد ناخالص داخلى را 
دو طرفه دانست و خاطرنشان كرد: هر كدام از اين موارد پيشرفت كنند به پيشرفت 

ديگرى كمك خواهد كرد.
ــى ترين، مهم ترين و بنيادى ترين  وى با اشاره به اينكه آموزش و پرورش اساس
دستگاه فرهنگ ساز است، تاكيد كرد: آموزش و پرورش بايد به جاى مشغول بودن 

در زمينه هاى سخت افزارى، به كار اصلى خودش يعنى تعليم و تربيت بپردازد.
اميدى بودجه آموزش و پرورش در سطح كشور را در حدود 9 تا 11 درصد دانست 

و گفت: ميانگين بودجه كشورهاى ديگر در اين بخش 25 درصد است.
در ادامه اين همايش مدير كل نوسازى مدارس استان دغدغه داشتن و دل نگران 

بودن متوليان امور و برنامه ريزان كشور براى آموزش فرزندان خود را از نشانه هاى 
ــت. بيژن حيدرى افزود: امروزه اين  در مسير توسعه و ترقى گام برداشتن دانس
ــت به همت خيران در اين مسير  ــانه ها در بين مردم پديدار است و اميد اس نش

گام هاى بزرگ ترى برداشته شود. 
وى گفت: مجمع خيران چهارمحال و بختيارى از سال 1361 تا كنون در ساخت 
245 پروژه، يك هزار و 340 كالس درسى و 168 هزار متر مربع زيربنا مشاركت 
كرده است.مديركل نوسازى و بهسازى مدارس از مشاركت خيران در 16 پروژه 
ــال جارى خبر داد و تصريح كرد: در بخش مشاركت در  ــازى مدارس در س نوس
پروژه ها خيران مشاركت در 36 پروژه در سال جارى را تعهد كرده اند.وى فضاى 
ــتان را يك هزار و 800 باب اعالم كرد و گفت:  ــى اس آموزش، پرورشى و ورزش
يك هزار و 400 باب فضاى آموزشى هستند كه 700 باب آن داراى استانداردهاى 
آموزش و پرورش است و نزديك به 500 مدرسه نياز به مقاوم سازى دارند. حيدرى 
مبلغ مورد نياز براى مقاوم سازى، تكميل و استانداردسازى اين پروژه ها را حدود 
ــت و  385 ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: اين مبلغ از بودجه دولتى فراتر اس

خيران بايد مشاركت كنند.

مدير زراعت جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى گفت: امسال 120 هكتار به 
كشت چغندر قند اختصاص يافته كه در سال هاى آينده سطح زير كشت به بيش 

از 1500 هكتار افزايش مى يابد.
ــت چغندر قند در استان اظهار داشت:  سيروس بيك بكان، با اشاره به آغاز كش
ــده كه  ــت ش ــتان چغندر قند كش تاكنون در بيش از 120 هكتار از اراضى اس
ــال هاى آينده به بيش  ــطح زير كشت اين محصول در س پيش بينى مى شود س
از 1500 هكتار افزايش يابد. وى با اشاره به افزايش 10 درصدى چغندر قند در 
استان افزود: از مجموع هزار و 250 هكتار چغندر كاشته شده تاكنون 50 هزار 
تن چغندر برداشت شده كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 10 درصد افزايش 

يافته و پيش بينى مى شود اين ميزان تا پايان كشت به 20 درصد افزايش يابد.
مدير زراعت جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى بيان كرد: پيش بينى مى شود 
تا پايان برداشت چغندرقند در استان به طور متوسط 60 هزار تن چغندر از اين 

مزارع برداشت شود.
بيك بكان با اشاره به ظرفيت كارخانه هاى استان جهت ذخيره سازى چغندرقند 
ــتان 100 هزار تن مى باشد كه اين  ــان كرد: ظرفيت كارخانه  هاى اس خاطر نش

ــتان هاى همدان و كرمانشاه  ــود و 50 تن نيز از اس مقدار در استان تهيه مى ش
تأمين مى شود.

وى با اشاره به تالش در راستاى افزايش عملكرد در واحد سطح گفت: به دليل كم 
آبى در استان شايد نتوان سطح زير كشت اين محصول را افزايش داد، اما تالش ما 

بيشتر اين است كه عملكرد در هكتار را افزايش دهيم.
مدير زراعت جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى در سال 92 متوسط عملكرد 
در هر هكتار را 33 تن، در سال 93 حدود 38 تن و در سال گذشته 41 تن اعالم 
و تصريح كرد: پيش بينى مى شود كه در 3 ساله آينده 45 هزار تن در هر هكتار 

كشت شود و با اجراى اقدامات صحيح عملكرد را افزايش دهيم.
بيك بكان با بيان اينكه مناطق ما يكى از مناطق سردسير و براى كشت چغندر 
قند مناسب است، ادامه داد: عيار چغندرقند استان  17/5درصد است در حالى كه  

عيار قند چغندرقند ساير استان ها مانند خوزستان  14 درصد است.
وى با اشاره به آغاز كشت نشاع در استان افزود: كشت نشاع سبب كاهش آبيارى 
محصول از 2 تا 3 نوبت مى شود كه دست يابى به اين مهم يكى از اهداف ما در سال 

اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل است.

اخبار كوتاه

تأمين تجهيزات صنايع نفت و گاز كشور در چهارمحال و بختيارى

مديركل آموزش و پرورش استان خبر داد:

سهم دو درصدى آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلى
مدير زراعت جهادكشاورزى استان:

كشت چغندر قند در چهارمحال و بختيارى افزايش مى يابد

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى چهارمحال و 
ــكالت نقدينگى در كارخانه  بختيارى گفت: بروز مش
ــبب  ــتان چهارمحال و بختيارى س ــى اس نان صنعت

تعطيلى اين واحد شده است.
ــفيع زاده، در بازديد از كارخانه نان صنعتى  عليرضا ش
ــتان چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: كارخانه  اس
ــت با اعتبار 500 ميليارد ريالى  نان صنعتى سفيددش
در سال گذشته افتتاح شد، اما با بروز برخى مشكالت 
ــفانه اين مجموعه  و موانع پيش روى توليد آن متأس
پويا و مجهز در نخستين گام هاى فعاليت خود متوقف 

شده است.
وى با بيان اينكه با تالش مسئوالن اين كارخانه مجددا 
ــت مجدد  به چرخه توليد باز مى گردد افزود: با بازگش
اين واحد صنعتى به چرخه توليد زمينه اشتغال بيش 

از 400 نفر در بخش توليد و فروش ايجاد مى شود.
مديرعامل شهرك هاى صنعتى چهارمحال و بختيارى 
با اشاره به ظرفيت 40 تن توليد به صورت روزانه در اين 
كارخانه بيان كرد: اين كارخانه نقش مهمى در حوزه 
ــنتى در  ــواد غذايى و توليد نان صنعتى و س صنعت م
استان هاى چهارمحال و بختيارى و اصفهان را مى تواند 

ايفا كند، اما در حال حاضر به شدت با مشكل نقدينگى 
مواجه است.

ــه را يكى از  ــن كارخان ــكالت اي ــفيع زاده رفع مش ش
اولويت هاى كارى خود دانست و خاطرنشان كرد: اين 
شركت تمام توان خود را در چارچوب موازين اقتصاد 
مقاومتى به كار بسته تا در عمل بتواند در سال جارى 
بسيارى از واحدهاى صنعتى نيمه فعال و راكد را احيا 
ــح و اصولى به چرخه توليد  و با يك برنامه ريزى صحي
بازگردانده به شكلى كه استوار روى پا خود ايستاده و 

از هر گونه وابستگى مبرا باشند.

كارخانه نان صنعتى استان به كما رفت
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ایالن ماس��ک مدیرعام��ل و بنیانگذار ش��رکت ماش��ین های 
الکتریکی تسال و س��م آلتمن رییس مرکز رش��د شرکت های 
 نوپ��ای Y Combinator ک��ه در زمین��ه فن��اوری فعالی��ت
  می کنن��د در کنفرانس ه��وش مصنوع��ی مونت��رال خبر از

 راه اندازی کس��ب و کار تازه ش��ان در زمین��ه هوش مصنوعی 
به ن��ام OpenAI ب��ه مخاطب��ان خ��ود دادند، اما مش��خص 
نیس��ت که آیا باید این اتفاق را ب��ه فال نیک گرف��ت یا اینکه 
 نگران پیامده��ای بد آن بود. ج��دای از این نکت��ه، اعالم خبر

 راه اندازی ش��رکت OpenAI در اواخر این کنفرانس تنها یک 
دلیل داش��ت: هدف این دو کارآفرین در اصل، منحرف کردن 
اذهان نبود بلکه در آن زمان بس��یاری چشم به آن کنفرانس و 

دستاوردهایش دوخته بودند.
 وقتی برخی از قدرتمندترین نام های س��یلیکون از این پروژه 
با خبر ش��دند، گروه گروه برای س��رمایه گذاری، به سمت آن 
هجوم آوردند و هدفش��ان هم در واقع این بود ک��ه متفکران و 
پژوهشگران به خدمت گرفته ش��ده در این شرکت را به نوعی 
زیر بی��رق خود ببرند. جالب اس��ت بدانید پیش��نهادات لحظه 
آخری که ماسک و آلتمن )حتی در جریان کنفرانس( دریافت 
کردند آنقدر زیاد بود که آنها را وادار کرد اعالم خبر راه اندازی 
 Wojciech .را اندکی به تعویق بیندازند OpenAI اس��تارتاپ
Zaremba یکی از محققانی که بع��د از کارآموزی در گوگل و 
فیسبوک به شرکت تازه تاسیس یاد ش��ده پیوست و در پایانی 
ترین ساعت برگزاری کنفرانس پیشنهادات مالی هنگفتی را از 
سوی شرکت های ساکن س��یلیکون ولی دریافت کرد، در این 
باره گفت: حجم پول های پیش��نهادی دیوانه کننده بود. البته 
باید دید از نظر این دانشمند چه مقدار پول دیوانه کننده است؟ 
دو س��ال پیش که بازار فناوری یادگیری ماشینی تازه در حال 
گرم ش��دن بود، پیتر لی، معاون واحد تحقیقات مایکروسافت 
اظهار داشت که هزینه اس��تخدام یک پژوهش��گر تراز اول در 
زمینه ه��وش مصنوعی با هزینه جذب بازیکن در لیگ دس��ته 
اول فوتبال آمریکا برابری می کند و البت��ه برآوردهای صورت 
گرفته توسط او در ش��رایط عادی بود نه زمانی که دو کارآفرین 
 مطرح در منطقه فناوری »سیلیکون ولی« با هم دست همکاری 
می دهند و مصمم می ش��وند که به باالترین جایگاه در زمینه 
ه��وش مصنوعی برس��ند.Zaremba می گوی��د در زمانی که 
شرکت OpenAI در حال تش��کیل بود، دو تا س��ه برابر عرف 
دستمزد بازار به او پیشنهاد شده اس��ت. البته رقم پیشنهادی 
از سوی این استارتاپ با آن پیش��نهادات برابری نمی کرده، اما 
در مقابل پیش��نهاد دیگری برای این دانشمندان داشته است: 
ش��انس انجام تحقیقاتی که صرفا روی آینده تمرکز دارند )نه 
تولید محصوالت و درآمده��ای فصلی( و در نهایت تقس��یم و 
اش��تراک گذاری یافته هایش با دیگران. ماس��ک و آلتمن می 
خواهند چیزی را به رایگان در اختیار عموم بگذارند که ممکن 
اس��ت به تکنولوژی متحول کننده قرن 21 بدل شود. درست 

اس��ت: ماس��ک و آلتمن می خواهند چیزی را ب��ه رایگان در 
اختیار عموم بگذارند که ممکن اس��ت ب��ه تکنولوژی متحول 
کننده قرن 21 بدل شود. Zaremba می گوید: با وجود تمام 
احترامی که برای فیس��بوک و گوگل قائل است، به هیچ وجه 
از پیشنهادات دریافتی دل خوش��ی ندارد زیرا معتقد است آن 
پیشنهادات دست کم با هدف جلوگیری از ایجاد OpenAI به 
او داده ش��ده اند که حتی برعکس، بیشتر او را برای همکاری با 
این شرکت ترغیب کرده اند. او در ادامه گفت: من به این نتیجه 
رسیدم که OpenAI  بهترین مکان برای کار کردن من است. 
در اینجا نوعی تناقض رخ می دهد: یعن��ی با وجود آنکه بزرگ 
ترین شرکت های حوزه تکنولوژی تمام تالش خود را به خدمت 
می گیرند تا پژوهشگران شان را همانند بازیکنان فوتبال در تیم 
خود نگه دارند، خود دانش��مندان عالقه مند و راغب به 
اشتراک گذاری اطالعاتش است. در تحقیقات 
پیرامون ه��وش مصنوعی که البته 
 به وفور ه��م رخ نمی دهد، 
ذهن ه��ای خالق و 

ی  ا ر ا د
فک��ر ب��رای تولید 

محصول یا رس��یدن به حاشیه 
سود باالتر کار نمی کنند یا دست کم این تنها 

هدفشان نیست. آنها تالش می کنند که هوش مصنوعی 
را به بهترین جایگاهش برس��انند و رس��یدن به این درجه در 
صورتی محقق می ش��ود که ش��ما یافته هایتان را صرفا برای 
 خودتان نگه ندارید. چندی پیش OpenAI نخستین مجموعه 
نرم افزارهای هوش مصنوعی خود را ارای��ه نمود؛ نوعی جعبه 
ابزار ب��رای ایجاد سیس��تم های هوش��مند از طری��ق فناوری 
خاصی که »یادگیری تقویت ش��ده« خوانده می شود و یکی از 
کلیدی ترین فناوری هایی اس��ت که به خلق هوش مصنوعی 
AlphaGo منتهی ش��د )هم��ان هوش مصنوع��ی گوگل که 
چندی پی��ش توانس��ت قهرمان جهان��ی بازی چین��ی Go را 
شکس��ت دهد(. به لطف این جعبه ابزار می توان سیستم هایی 
 را ایجاد کرد که رس��ته ت��ازه ای از ربات ها را ش��بیه س��ازی

 می کنند، پای بازی های آتاری می نشینند و به درجه استادی 

 OpenAI .می رسند، اما بازی تنها ابتدای راه است Go در بازی
تالش��ی چند میلیارد دالری اس��ت که در جهت وارد نمودن 
هوش مصنوعی به مرزهای تازه آغاز شده است. هم نحوه شکل 
گیری این شرکت و هم طرح ها و نقشه های آن برای آینده به 
خوبی نشان می دهند که به لطف آن، موج بعدی نوآوری در راه 
است. البته هنوز مشخص نیس��ت که آیا این شرکت به بازیگر 
اصلی و عامل نهایی تغییر بدل خواهد شد یا خیر، اما تالش های 
صورت گرفته در جهت شکل گیری این استارتاپ بیش از اندازه 
غیرمرسوم، نش��ان از آن دارند که نه تنها تکنولوژی به واسطه 
نسل تازه ای از هوش مصنوعی بازس��ازی می گردد بلکه نحوه 

ایجاد فناوری نیز دستخوش تغییر می گردد.
اما OpenAI چیست؟

ش��اید از فناوری متن باز در جهان رایانه ها مطالبی را ش��نیده 
باشید. لفظ Open در ابتدای OpenAI هم به همین معناست؛ 
یعنی هوش مصنوع��ی متن باز. برنامه نویس��ان رایانه ها معنی 
متن باز را به خوبی می دانند. آن ها می توانن��د از منابع متن باز 
برای توسعه کدهای خود اس��تفاده کنند. به این معنی که یک 
برنامه نویس می تواند برای تکمیل بخش��ی از کد برنامه خود از 
یک کد دیگر که قبال توسط برنامه نویس دیگری نوشته شده، 
در برنامه خود استفاده کرده و کد خود را با آن کد 
تکمیل کند. حال 
ض  ف��ر

منبع یا کنی��د 
داش��ته باشد که کتابخان��ه ای وجود 

متن باز باشد و همه برنامه نویسان هم بتوانند برای خالقیت های 
 خود از آن اس��تفاده کنن��د. تص��ور آن که در آین��ده با کمک

 OpenAI برنامه نویس��ان می توانن��د به چه دس��تاوردهایی 
دس��ت پیدا کنند، تن آدم را می لرزاند. گفتنی است که منابع 
و کتابخانه های برنامه نویسی متن باز به معنی رایگان بودن آن 
نیست و ممکن اس��ت منبع متن باز هم در ازای مبلغی کدهای 

خود را در اختیار افراد بگذارد.
 هوش مصنوعی در همه جا

منطقه فن��اوری س��یلیکون ولی واق��ع در آمری��کا، هیچگاه 
مخالفت جدی با اغ��راق و بزرگنمایی نداش��ته و س��ر عناد با 
آن ندارد بلکه هم��واره تالش می کند رویک��ردی خردمندانه 

و معقول در قب��ال اینگونه ادعاها داش��ته باش��د و ب��ا اندکی 
تردید نس��بت به آنها بنگرد،ام��ا در زمینه ه��وش مصنوعی، 
مس��ئله کمی فرق می کند. در دل ش��رکت هایی نظیر گوگل 
و فیس��بوک، تکنولوژی ت��ازه ای به ن��ام یادگی��ری عمیق یا 
سلس��له مراتبی وج��ود دارد که به س��رویس ه��ای اینترنتی 
ام��کان می دهد چه��ره اف��راد را در تصاویر شناس��ایی کنند، 
فرامین صوتی ارایه شده به اس��مارت فون ها را دریافت کنند 
و به جست وجوهای اینترنتی پاس��خ دهند و خوشبختانه این 
 فناوری در آین��ده کارهایی به مراتب بیش��تر از ای��ن را انجام 

می دهد.
 یادگی��ری عمی��ق م��ی تواند به ماش��ین ه��ا زب��ان طبیعی 
 انس��ان را بیام��وزد )منظ��ور هم��ان روش طبیعی اس��ت که

 انس��ان ها با یکدیگر حرف م��ی زنند و مطلب می نویس��ند(، 
 قادر اس��ت نس��ل تازه ای از رب��ات ها را ب��ه وج��ود آورد و به 
ماش��ین ها انجام امور مختلف را بیاموزد و بگوید که چطور در 
لحظه چیزی را یاد بگیرند و برخی بر این باورند که فناوری یاد 
شده عاقبت می تواند چیزی شبیه به عقل سلیم را به ماشین ها 

ببخشد؛ همان توانایی تفکر صحیح که در انسان 
 یافت می گ��ردد، اما در کن��ار این

 وع��ده های ب��زرگ، 
ع��ی  نو

و  ت��رس 
دلهره هم دیده می ش��ود. 
ماسک و آلتمن نگرانند که مردم انجام 
کارهای بزرگ را به ماشین ها بیاموزند و سپس نوعی از هوش 
مصنوعی ایجاد شود که قادر اس��ت کارهایی وحشتناک را به 
انجام برس��اند. البته تنها این دو نفر نیس��تند که چنین ترس 
هایی را در وجود خ��ود دارند، ام��ا تفکری تقریبا ن��ادر دارند 
و آن اینک��ه: بهتری��ن راه ب��رای جلوگیری و مب��ارزه با هوش 
مصنوعی مخرب نه محدود نمودنش که بس��ط و توس��عه آن 
اس��ت. همین دیدگاه و چش��م انداز اس��ت که به جذب تیمی 
از ایده پ��ردازان جوان و بس��یار باهوش در پ��روژه آنها منتهی 
 ش��ده اس��ت. OpenAI  تابستان س��ال گذش��ته و در یکی از

 اتاق ه��ای هت��ل Rosewood س��یلیکون ولی متولد ش��د. 
در آن روز، ای��الن ماس��ک دیداری با ایلیا ساتس��کور داش��ت 
ک��ه در آن زم��ان در واح��د Google Brain کار م��ی ک��رد 

 )بخشی که در زمینه ایجاد ش��بکه های عصبی عمیق فعالیت 
 می کرد. در باب ش��بکه ه��ای عصبی عمیق ه��م باید بگوییم 
سیستم هایی هس��تند که می توانند با تحلیل حجم باالیی از 
داده های دیجیتالی انجام امور مختلفی نظیر تشخیص عکس 
یا نوش��تن ایمیل و ادامه یک گفت وگو را فرا بگیرند. ساتسکور 
یکی از اصلی ترین متفکران پروژه Google Brain به شمار می 
رفت و پذیرفت که همکاری اش ب��ا OpenAI را آغاز نماید. از 
آن سو سم آلتمن که با مرکز رش��د خود به نام وای کامبینیتور 
توانسته بود به شرکت هایی نظیر Airbnb، دراپ باکس و کوین 
بیس موجودیت بدهد قدم به این نشست گذاشت و تعدادی از 
دانشمندان حوزه هوش مصنوعی و البته گرگ بروکمن را با خود 
به همراه آورد، فردی جوان، اما با تجربیات موفق که پیش تر در 
سمت مدیر واحد تکنولوژی یک استارتاپ پرداخت دیجیتالی 
به نام Stripe )یکی دیگر از شرکت های راه اندازی شده توسط 
مرکز رش��د وای کامبینیتور( فعالیت کرده بود. ش��اید فعالیت 
کلی این شرکت ها و افراد با هم فرق می داشت، اما همه آنها در 
نهایت یک هدف داشتند: ایجاد نسل جدیدی از آزمایشگاه های 
فعال در زمینه هوش مصنوعی. آزمایش��گاهی که هم خارج از 
کنترل گوگل فعالیت کند و هم اینکه تحت سلطه و نظارت هیچ 
موجودیت دیگری نباشد، اما ماسک در آن جلسه حضور داشت 
چون هم دوست قدیمی آلتمن بود و هم اینکه هوش مصنوعی 

نقشی به سزا در آینده کسب و کارهای مختلف او ایفا می کند.
 تسال که مدیرعامل آن خود ماسک اس��ت، برای ماشین های 
خودران خود به ای��ن فناوری نیاز دارد و اس��پیس اکس که باز 
هم مدیرعاملش ماس��ک اس��ت، برای انتقال انس��ان به فضا و 
زنده نگه داش��تنش در آن محیط به ه��وش مصنوعی محتاج 
 اس��ت. ماس��ک در عین حال یکی از ب��زرگ تری��ن منتقدان 
 هوش مصنوعی اس��ت که باره��ا و بارها هش��دار داده، روزی 
کنترل سیس��تم های هوش��مند از دس��ت انس��ان خارج می 
گردد و آنها به ان��دازه ای قدرتمند می ش��وند که م��ی توانند 
به خودی خود ی��اد بگیرند. مش��کل  اینجا بود: ش��مار زیادی 
از اف��راد دارای صالحی��ت در ای��ن زمین��ه که می توانس��تند 
مش��کالت یاد ش��ده توس��ط ماس��ک را مرتفع نماین��د برای 
گ��وگل کار م��ی کردن��د )و البته فیس��بوک، مایکروس��افت، 
موتور جس��ت وجوی چینی بایدو و توئیتر(. در جریان مراس��م 
نی��ز هیچکس مطمئ��ن نبود ک��ه متفکران و صاح��ب نظران 
دعوت ش��ده، به ترک ش��غل خود و همکاری با یک استارتاپ 
نوپا مث��ل OpenAI تن بدهن��د؛ حتی با در نظر داش��تن این 
 نکت��ه که ماس��ک و آلتمن پش��ت چنین ای��ده ای بودن��د، اما 
یکی از آن ش��خصیت های کلیدی از تصمیم خود برای ملحق 
ش��دن به OpenAI مطمئن بود و آن فرد کس��ی نیس��ت جز 
ساتس��کور که در این باره گف��ت: من از این تصمی��م به نوعی 
احس��اس خطر می کردم و همزمان مطمئن ب��ودم کار جالبی 

است.

شایعه عرضه تبلت جدید مایکروسافت؛

سرفس بوک ۲ تا یک ماه آینده
محققان انگلیسی به آن دست یافتند؛

الگوریتم آموزش زبان به کامپیوتر طراحی می شود
لوکزامبورگ فضاپیمایی جدید می سازد؛

استخراج طال و فلزات گرانبها از سیارات 
در حالی ک��ه که اکن��ون دس��تگاه ه��ای دارای 
 کیب��ورد ج��دا ش��ونده 12/4 درص��د از ب��ازار 
 تبلت ها را ب��ه خود تخصی��ص داده ان��د، به نظر 
می رسد مایکروس��افت در تالش اس��ت تا بازهم 
حضور خود در این ب��ازار را پر رنگ تر س��اخته و 
بخش گس��ترده ت��ری از آن را به دس��ت آورد. در 
همین راس��تا ش��ایعه کنندگان اظهار داشته اند 
که سرفس بوک 2 شرکت مایکروسافت در آینده 
ای نزدیک معرفی و به عالقه مندان عرضه خواهد 
شد و مایکروسافت در انتظار است تا پس از آماده 
ش��دن نس��ل هفتم پردازنده ه��ای i5 و i7 اینتل 
 که ب��ر اس��اس فن��اوری 14 نانومتری ب��ه تولید 
رسیده اند از تبلت مورد بحث پرده بردارد. ناگفته 
 IDC نماند چندی پیش، موسسه تحلیلی-آماری
از مایکروسافت و خط تولید سرفس به عنوان یک 
پیش��رو در عرصه محص��والت دارای کیبورد جدا 
شونده یاد کرده بود، هر چند که در زمان حاضر پای 
اپل هم به این بازار باز شده تا رقابتی جدی تر میان 

دو برند خوش آوازه دنیای فناوری پدید آید. طبق 
ش��نیده ها انتظار می رود در نسخه بعدی سرفس 
بوک نمایش��گری 4K با رزولوش��نی بهتر از آنچه 
در نمونه امروزی به کار رفته وجود داش��ته باش��د 
و ضمنا این دس��تگاه از پ��ورت USB-C که امکان 
انتقال داده با سرعت بیشتری را پدید می آورد نیز 
بهره برده و کاربر می تواند از طریق این درگاه یک 
صفحه نمایش جانبی کوچک تر را نیز به س��رفس 
بوک متصل س��ازد. اولین لپ تاپ مایکروس��افت 
که در باال از آن س��خن گفتیم تنها هفت ماه پیش 
معرفی ش��د و حاال شواهد نش��ان می دهند بعید 
نیست که نسل آتی آن تنها تا یک ماه دیگر رونمایی 
گردد و البت��ه خبر خوب برای مص��رف کنندگان 
 اینکه در صورت رخ دادن چنی��ن اتفاقی احتماال 
 نمونه هایی که هم اکنون در بازار هستند با کاهش 
قیمت قابل توجه ای مواجه خواهند ش��د و امکان 
تهیه آنها با هزین��ه ای به مراتب پایی��ن تر فراهم 

خواهد آمد.

محققین انگلیس��ی در حال توس��عه الگوریتمی 
برای رایانه هستند تا با دیدن کلمات قادر به درک 

آنها باشد.
 زمانی که ش��خص ب��ا کلمه ای مواجه می ش��ود 
که معنی آن را نم��ی داند با مراجع��ه به فرهنگ 
لغت ق��ادر به پی��دا ک��ردن معنی آن اس��ت و به 
عبارت��ی دیگر می توان��د از این طریق نس��بت به 
کلمات نا آش��نا درک داش��ته باش��د، اما این کار 
برای کامپیوترها تا کنون محقق نشده است یعنی 
اگر ش��خص به زبان خود کلم��ه ای را برای رایانه 
تایپ کند قادر ب��ه درک آن نیس��ت و به عبارت 
دیگر زبان غالب رایانه، انگلیس��ی است. از این رو 
محققین دانش��گاه »لیورپ��ول« انگلیس در حال 
توسعه الگوریتمی هس��تند که ویژه رایانه است. 
کار این الگوریت��م در واقع شناس��ایی زبان های 
دیگر اس��ت یعنی هن��گام مواجه ش��دن با کلمه 
ای نا آش��نا قادر اس��ت با داش��تن الگوریتمی که 
 همچون فرهنگ لغت عمل می کند، کلمات را به 

زبان های مختلف تش��خیص ده��د.  در حقیقت 
زمانی که که رایانه با کلمه ای روبه رو می شود که 
معنی آن را نمی داند، شروع به جستجو در فرهنگ 
لغت خود می کند تا معن��ی آن را با توجه به متن 
حدس یا تشخیص دهد. به گفته محققین دانشگاه 
»لیورپول« گام نخس��ت در توسعه این الگوریتم، 
یادگیری دقیق معنی لغت توسط رایانه است.   با 
توسعه الگوریتم آموزش زبان به رایانه از این پس 
کامپیوترها قادر به ترجمه دقیق متون خواهند بود.

لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپاست 
که اخیرا تصمیم گرفته با یک شرکت مستقر در 
 Deep Space( کالیفرنیا به نام دیپ اس��پیس
Industries( وارد همکاری شود و فضاپیمایی به 
نام Prospector-X را بسازد؛ فضاپیمایی تجربی 
که قرار اس��ت برای آزمایش برخی از تکنولوژی 

های کاوشگر این کشور طراحی و تولید گردد.
رکت دیپ اس��پیس هم به موج��ب توافق خود 
با لوکزامبورگ قرار اس��ت تجهیزات رانشی آب 
محور و سیس��تم ه��ای رهگیر اپتی��کال خود را 
در داخل ای��ن فضا پیما نصب نمای��د. تیم طراح 
در مرحل��ه بعدی م��ی خواهن��د فضاپیمای 30 
س��انتیمتری خ��ود را به م��دار پایین��ی زمین 
بفرس��تند )البته طبق اعالم آنها ای��ن اتفاق در 
»آینده نزدیک« رخ می دهد( تا اطمینان حاصل 
نمایند که سیس��تم طراحی ش��ده کارکردهای 
 الزم را دارد. الزم اس��ت اش��اره کنی��م ک��ه

 Prospector-X روی زمی��ن باقی خواهد ماند، 

ام��ا در صورت موفقی��ت آزمایش ه��ای صورت 
گرفته، نسخه های تهیه ش��ده از روی آن راهی 
س��تاره های نزدیک زمین خواهند ش��د تا برای 
کش��ف طال و پالتینیوم در آنه��ا کاوش نمایند. 
 گفتنی است که لوکزامبورگ و دیپ اسپیس تنها 
موجودی��ت هایی نیس��تند که به دنب��ال طال و 
پالتینیوی��م در فضا می گردند. ش��رکت معدنی 
Planetary Resources ک��ه تح��ت حمایت 
لری پیج قرار دارد نیز چندی پیش از طرح های 
خود برای کاوش در سیارات خبر داد و حتی سال 
قبل نخس��تین ماهواره اش را از ایستگاه فضایی 
بین الملل��ی به هس��تی بیکران فرس��تاد. اوباما 
 Commercial نیز چندی پیش قانونی به ن��ام
Space Launch Competitiveness )رقابت 
راه اندازی فضای تجاری( را به امضا رساند که به 
موجب آن شرکت ها می توانند هرآنچه که از فضا 
و کند و کاو در سیارات به دست می آورند را برای 

خود نگه دارند.

هوش مصنوعی یک قدم دیگر هم برای ورود به زندگی انسان جلوتر آمد؛

آیا فاجعه ای در حال رخ دادن است؟!

محقق��ان ایرانی موفق ب��ه طراحی و س��اخت 
دستگاهی شدند که به صورت هوشمند مانع از 

انفجار گاز شهری می شود.
مجید الله چینی، مخترع »دس��تگاه تس��ت و 
کالیبراسیون گاز ش��هری« گفت: این دستگاه 
باعث می ش��ود که رگالتوره��ای گاز را کالیبره 
کرده و از نش��ت، آت��ش س��وزی و گاز گرفتگی 
جلوگیری کند. وی با بیان اینکه نمونه ایرانی این 
دستگاه وجود دارد ولی از دقت پایینی برخوردار 
است، اظهار داشت: دقت اندازه گیری فشار گاز 
خروجی از رگالتور در این دستگاه برابر با یک ده 
هزارم میلی بار است؛ همچنین دقت اندازه گیری 
جریان خروج��ی از رگالتور برابر ب��ا ۹۵ درصد 
ظرفیت اس��می میزان جری��ان خروجی گاز در 
این دستگاه است که این از میزان خواسته های 

استاندارد یک دستگاه هم باالتر است.
به گفته الل��ه چین��ی، وظیفه رگالت��ور حفظ 
ایمنی مصرف کنندگان اس��ت، ب��ه گونه ای که 
با تنظیم فش��ار گاز ورودی به منازل مس��کونی 

و س��اختمان های تج��اری و صنعت��ی، آن را به 
میزان فش��ار مورد نظر برای مص��رف، ثابت نگه 
می دارد. وی افزود: با توجه به اهمیت این قطعه 
الزم است رگالتور گاز ش��هری از دقت و قابلیت 
اطمینان باالیی برخوردار باش��د؛ از این رو دقت 
و صحت عملکرد آن باید توس��ط دس��تگاه های 
کالیبراس��یون مورد س��نجش و پای��ش مداوم 

قرار گیرد.
الله چینی با تاکید بر اینکه این دس��تگاه تمام 
مش��خصات رگالتور اعم از فشار و میزان جریان 
خروج��ی آن را م��ورد بررس��ی ق��رار می دهد، 
گفت: این دس��تگاه می تواند تمام اتفاقاتی که 
 ممکن اس��ت برای رگالتور در منازل رخ دهد را 
شبیه سازی کند و با تش��خیص نشت گاز، مانع 
از بروز انفجار و آتش سوزی در منازل شود. وی 
با بیان اینک��ه در طراحی این دس��تگاه به تمام 
قوانین حاکم بر سیاالت و پایپینگ و ارگونومی 
توجه ویژه ای ش��ده اس��ت:اظهار داش��ت، این 
دس��تگاه میزان فش��ار خروجی گاز از رگالتور 

و زم��ان هایی که بای��د  رگالتور از م��دار خارج 
ش��ود و اجازه عب��ور  گاز ندارد را می س��نجد؛ 
همچنین م��ی تواند نم��ودار عملک��ردی به ما 
ارایه کن��د که در فص��ول مختل��ف روش های 
مختلف اس��تفاده از لوازم گاز سوز را مورد شبیه 
س��ازی قرار دهد. وی با اش��اره ب��ه مزیت های 
سیستم تست و کالیبراسیون گاز شهری گفت: 
دقت ب��اال، توانایی انجام تس��ت های خواس��ته 
ش��ده، انجام تس��ت های عملک��ردی و مداوم، 
شبیه سازی عملکرد رگالتور حتی ترکیدن گاز 
 در منزل از ویژگی های این دس��تگاه به ش��مار

 می رود. وی تاکید کرد: این دس��تگاه هوشمند 
است و مشابه خارجی ندارد. این طرح با همکاری 
فهیمه نیاز پور بوده و در شش��مین جش��نواره 
دانایی خلیج ف��ارس، رتبه دوم را کس��ب کرده 

است.
این جشنواره توسط پارک علم و فناوری بوشهر، 
هفتم و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار 

شد.

واقعیت مجازی پتانسیل های باالیی در حوزه های 
 درمانی دارد و به عن��وان نمونه می توان��د افراد را

  بی آنک��ه متحم��ل آس��یبی ش��وند در ش��رایط 
تنش زا قرار دهد. پژوهش��گران دانشگاه آکسفورد 
در جدیدترین آزمایش خود نشان داده اند که این 
تکنولوژی تا چه اندازه می تواند در درمان اش��کال 

حاد پارانویا مفید باشد.
این تیم برای انجام تحقیقات خ��ود 30 فرد مبتال 
به »هذیان گزن��د« را که در واقع ش��کلی جدی از 
این بیماری محس��وب می گردد، م���ورد آزمایش 
قرار دادند و از آنها خواس��تند که هدست 24 هزار 
دالری NVis SX111 را که ب��رای انجام تمرینات 
نظامی طراحی ش��ده، روی س��ر خود ق��رار دهند 
 ت��ا از طریق محتوای ب��ه نمایش درآم��ده با آن در 
موقعیت های اجتماعی پر تنش��ی نظیر آسانس��ور 
و مترو ق��رار بگیرن��د. دانش��مندان در جریان این 
 آزمای��ش از نص��ف بیم��اران خواس��تند ک��ه از

تکنیک های مقاومتی نظیر ع��دم برقراری تماس 
چشمی و تعامالت اجتماعی استفاده نمایند و نصف 

 دیگر هم باید از کاربرد این تکنی��ک ها خودداری 
می کردند تا ب��ه آواتارهایی که چهره های نس��بتا 
وحشت زده داشتند نزدیک می شدند و حتی به آنها 

خیره می گشتند.
در پایان این آزمایش نیم س��اعته، پارانویای شدید 
۵0 درصد از افراد حاضر در گروه دوم درمان شدند 
و از میزان تنش ها و اضطراب های بی دلیلشان در 
دنیای واقعی کاسته گردید. جالب است بدانید که 
بهبودهایی هم درگروه نخست مشاهده شد و حدودا 
20 درصد از آنها سطوح پایین تری از پارانویا را در 

خود نشان دادند.
دنیل فریمن یکی از اساتید آکس��فورد در این باره 
گفت: پارانویا معموال به انزوا، ناخرسندی و استرس 
ش��دید فرد می انجام��د، اما نتایج س��ریع و مثبت 
به دست آمده در این آزمایش نش��ان می دهد که 
مس��یرهای تازه ای ب��رای در مان ای��ن افراد پیش 
رویمان قرار گرفته است. او ادامه داد: ظرف تنها سی 
دقیقه آنها که از تکنیک های درس��ت روانشناسی 
استفاده کردند، شاهد کاهش قابل مالحظه سطح 

پارانویا در خود بودند.حاال این تیم از پژوهش��گران 
آکس��فورد باید همچنان بیماران شرکت کننده در 
این آزمایش را تحت نظر بگیرند تا مشخص گردد که 

آیا نتایج به دست آمده در آنها پایدار است یا خیر؟

توسط محققان ایرانی صورت پذیرفت؛

دستگاه هوشمند جلوگیری از انفجار گاز شهری ساخته شد
با کاربردهای درمانی واقعیت مجازی آشنا شوید؛

واقعیت مجازی، بیماران مبتال به »پارانویا« را درمان می کند
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اخبار کوتاه

ریی��س اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان کاش��ان گفت: طی مراس��م 
 باش��کوهی ضریح مضجع و ش��ریف امامزاده علی بن ام��ام محمد باقر )ع( 

مشهد اردهال با گالب ناب محمدی معطر شد.
 حجت االس��الم و المس��لمین جعفر جنت��ی در ادامه تصریح ک��رد: آیین 
عطر افش��انی و گلباران حرم مطهر ای��ن امامزاده عظیم الش��ان با حضور 
 جمعی از مسئوالن شهرستان، زائران و مجاوران برگزار شد. وی افزود: این 
آیین س��نتی هرس��اله در اردیبهش��ت ماه و همزمان با آغاز آیین سنتی و 
 محلی گالب گیری در کاشان برگزار می شود. حجت االسالم و المسلمین 
جعفر جنتی در ادامه بی��ان کرد: این آیین به صورت نمادین و به ش��کرانه 
برداشت محصول گل محمدی توسط مردم مومن و والیتمدار منطقه انجام 
می شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین همزمان با شب مبعث پیامبر اکرم 
)ص( وزیر کشور به زیارت این امامزاده شریف مشرف شد و در نشست اعضا 
هیئت امنا امامزاده حضور بهم رساند و در پایان نیز از برنامه ها و پروژه های 

عمرانی و فرهنگی این آستان مقدس بازدید به عمل آورد.

 سرپرس��ت اداره حفاظت محیط زیس��ت نطن��ز گفت: مس��ئوالن قضایی 
نطنز و بادرود از منطقه حفاظت شده کرکس بازدید کردند.

مهدی صادقی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز گفت: به منظور 
آش��نایي و تعامل هرچه بیش��تر دس��تگاه قضایي با مقوله حفاظت محیط 
زیست، رییس دادگستري، دادستان و قضات دادگستري شهرستان نطنز  
و رییس دادگاه عمومي بخش بادرود از منطقه حفاظت شده کرکس بازدید 
کردند. صادقي افزود: در این بازدید یك روزه ضمن آشنایي با منطقه،  مسائل 
و مشکالت مربوط به منطقه حفاظت شده کرکس مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز ضمن قدرداني از حسن 
توجه مسئوالن قضایي شهرستان نطنز نسبت به مسائل و مشکالت مربوط 
به منطقه حفاظت ش��ده کرکس با ارایه گزارشي از وضعیت محیط زیست 
شهرستان نطنز، توجه هرچه بیش��تر مقامات قضایي را در خصوص مسائل 
ومشکالت منطقه حفاظت شده کرکس خواس��تار شد. وي با تاکید بر عزم 
این اداره در ساماندهي وضعیت محیط زیست در شهرستان نطنز، همراهي 

دستگاه قضایي را در تحقق به این هدف بسیار موثر دانست.
همچنین مسئوالن قضایي نطنز و بادرود نیز ضمن قدرداني از تالش هاي 
 محیط بانان و پرس��نل حفاظت محیط زیس��ت، موضوع محیط زیست را 
در باورهاي دیني و قانوني و از اولویت هاي اساس��ي دنیاي درحال توسعه 
امروز دانس��ت و افزود: اصل پنجاهم قانون اساسي بر همگاني بودن وظیفه 
حفظ و حراس��ت از محیط زیس��ت تاکید مي کند و مردم و دستگاه هاي 

اجرایي نیز در این زمینه مسئول هستند.

ضریح  مطهر
 امامزاده علی بن امام محمد باقر )ع( 

غبارروبی  شد

بازدید مسئوالن قضایی نطنز و بادرود
 از منطقه حفاظت شده کرکس

اخبار

کارش��ناس مش��ارکت های مردمی کمیته امداد شهرس��تان برخوار 
 گف��ت: ط��رح صدق��ه دادن موبایلی ب��ا هدف س��رعت بخش��یدن 
به کمك های صدقات مردم و تسریع در پرداخت وجوه به نیازمندان 
است که بر این اس��اس و نظربه رویکرد استفاده از ش��یوه های نوین 

الکترونیکی، پرداخت جدید صدقه از این طریق ایجاد شد.
رس��ول رحمتی افزود: از مزای��ای این ط��رح می توان به س��رعت و 
در دس��ترس بودن همیشگی آن اش��اره داش��ت؛ چراکه در گذشته 
 ه��ر صن��دوق صدق��ه مش��ترک در مناط��ق ش��هری ب��ه ص��ورت 
 س��ه ماه��ه و روس��تایی چهارماهه ب��ا حض��ور مامور ام��داد صورت 

می گرفت.
وی اضافه ک��رد: در بیان مزی��ت دیگ��ر پرداخت صدقه با اس��تفاده 
 از تلف��ن همراه م��ی توان گف��ت ک��ه قطعا پرداخ��ت آن��ی موثرتر 
از محصور بودن چن��د ماهه وجه در صندوق صدقات اس��ت. رحمتی 
خاطرنش��ان کرد: ش��ماره موردنظر جهت پرداخت صدقه با استفاده 
 از گوش��ی تلفن همراه در شهرس��تان برخ��وار، ۰۳۱۱۶#*۸۸۷۷* 

است.

شبکه تلویزیونی HD و الکوثر به لیست کانال های تلویزیونی شهرستان 
 PressTV و ifilm ،فریدونش��هر اضافه ش��د و ش��بکه های مس��تند 

با کیفیت HD در فریدونشهر قابل دریافت خواهند بود.
همچنین در هفته جاری اعالم شده بود نسبت تصاویر دریافتی مخاطبان 
 ۱۰ ش��بکه تلویزیون��ی در سراس��ر کش��ور از وضعی��ت غیرعریض ۴:۳ 
به وضعیت عریض اس��تاندارد ۱۶:۹ ارتق��ا پیدا کرد و م��ردم می توانند 
تصاویر مطلوب عریض را ب��دون حالت دفرمه در نمایش��گرهای عریض 

خود مشاهده کنند.
برای دسترس��ی به کانال ه��ای تازه اضافه ش��ده به لیس��ت کانال های 
تلویزیونی شهرس��تان فریدونش��هر، مخاطبان باید دوب��اره کانال های 
دریافتی گیرنده خود را جس��تجو کنند. با اضافه شدن شبکه های جدید 
 تعداد کانال ه��ای تلویزیونی دیجیتال��ی قابل دریافت در فریدونش��هر 

به ۲۱ کانال رسید.
گفتنی اس��ت صدا و س��یما در تالش اس��ت عالوه بر افزای��ش کیفیت 
محتوای��ی برنامه ه��ای خود، ب��ه افزایش کیفی��ت تصوی��ر کانال های 
 دریافتی نیز بپ��ردازد که این ام��ر موجب افزایش مخاطب��ان تلویزیون 
 با درنظر گرفتن ش��تاب رش��د و فراگیر ش��دن ش��بکه ه��ای اجتماعی 

شده است.

کارشناس مشارکت های مردمی کمیته امداد برخوار:

 طرح پرداخت صدقه با موبایل 
در برخوار اجرا می شود

دو شبکه جدید به لیست کانال های 
تلویزیونی فریدونشهر اضافه شدند

اهل سفر باش��ی، اردیبهشت باش��د و فصل گالب گیری، 
 کاشان بهترین مقصد اس��ت، مهد گل و گالب همه ساله 
در اردیبهشت ماه با عطر گل محمدی و گالب همراه است.

شهرس��تان کاش��ان در اردیبهش��ت ماه ش��اهد حضور 
گردش��گران داخلی و خارجی بس��یاری اس��ت که برای 
تماش��ای آیین چن��د صدس��اله گالب گی��ری راهی این 
شهر ش��ده اند، مس��افران با حضور در کاش��ان از نزدیك 
 شاهد زیبایی گل های س��رخ و عطر گالب و گالب گیری 

در دیگ های مسی هستند.
 برخی گفته اند که آیین گالب گیری در کاش��ان به حدود 
یك هزار سال قبل باز می گردد، از این رو تاریخ گالب گیری 
به  عنوان فنی که هنوز موثرترین شیوه عصاره گیری است، 

به آیین باستانی » عید گالبی « مشهور است.
تاریخ تقطی��ر و گالب گی��ری به  عن��وان فنی ک��ه هنوز 
کارآمدتری��ن و موثرترین ش��یوه عصاره گیری اس��ت، به 
 آیین باستانی عید گالبی بازمی گردد که امروزه در کاشان 

به » لتان « معروف است.
گل محمدی، محبوب کشاورزان کاشانی

کاشان، قمصر، نیاس��ر،  برزک و جوشقان همه ساله شاهد 
 رویش گل ه��ای محمدی در اردیبهش��ت ماه هس��تند، 
گل  محمدی در کاشان و اطراف آن کشت می شود که این 

گل از نوع Rosaceus است.
در کاشان صدها س��ال است که گل س��رخ، گل محبوب 
 و دوست داش��تنی م��ردم و کش��اورزان بوده و هس��ت و 
هیچ گلی به اندازه گل محمدی در س��روده های شاعران 

ستایش نشده است.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان با اشاره به اینکه ۲ هزار و۱۰۰ 
هکتار از مزارع کاشان مختص کشت گل محمدی است، 
اظهار داش��ت: از این میزان برای ح��دود ۱۳ هزار و5۰۰ 

خانوار اشتغال فصلی ایجاد شده است.
مجید کافی زاده به میانگین تولی��د گل محمدی که ۴/۲ 
تن در هر هکتار اس��ت، اش��اره کرد و گفت: کاشان رتبه 
نخس��ت تولید گل محمدی در ایران را به خود اختصاص 
داده و درآمد حاصل از تولی��د گل محمدی5۶۰ میلیارد 
ریال است. وی افزود: عمده رویش گل محمدی در مزارع و 
گلستان های شهرستان کاشان به ترتیب در بخش برزک، 
قمصر، نیاس��ر و بخش مرکزی اس��ت، همچنین می توان 
گفت، حیاط منازل مسکونی در روس��تاهای کوهستانی 

این منطقه به پرورش گل و گالب گیری مشغول هستند.
تولید س�االنه 20 هزار لیتر گالب از گلس�تان های 

کاشان
مدیر جهاد کشاورزی کاش��ان با بیان اینکه۱5۰۰ واحد 
 س��نتی گالب گیری و حدود ۳ هزار دی��گ گالب گیری 
 ب��ه تهی��ه گالب می پردازند، اف��زود: از هر هکتار س��طح 
زیر کش��ت گل محم��دی ح��دود۴۳۰۰ کیلوگ��رم گل 
محمدی برداش��ت می ش��ود. وی گفت: س��االنه بیش از 
۲۰ هزار لیتر گالب از گلس��تان های گل محمدی کاشان 
تولیدشده و مقداری از گالب تولیدشده به کشورهای حوزه 

خلیج فارس، فرانسه و انگلستان صادر می شود.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان یادآور شد: فصل گالب گیری 
در کاشان از اواخر فروردین ابتدا در بخش مرکزی شروع 
می ش��ود و نیز پایان گالب گیری در کامو و جوشقان قالی 
 تا اواخر خردادم��اه ادامه دارد که گردش��گران با مراجعه 
به کارگاه های گالب گیری در ساعات آغازین روز می توانند 

از نزدیك شاهد گل چینی و گالب گیری باشند.
به قمصر می روم تا غم سر آید

گالب قمص��ر از مرغوب ترین گالب های جهان به ش��مار 
می رود که به لحاظ مذهبی از ارج  و قرب باالیی برخوردار 

اس��ت، عالوه بر آنکه این گالب ب��رای معطر کردن اماکن 
 مذهبی به کار می رود و همه س��اله در تاریخ ۹ ذی الحجه 

خانه خدا نیز توسط این گالب ناب شسته می شود.
گالب گیری رایج امروزی، صنعتی ساده به حساب می آید 
و در اغل��ب نقاط س��رزمین پهن��اور ایران نی��ز به  همین 
س��بك صورت می گیرد، ازاین رو تهیه گالب ناب مستلزم 
 رعایت ن��کات و فنون خاصی اس��ت که نیاز به دانس��تن 

هنر گالب گیری دارد.
ش��هر قمصر با قرار گرفتن در مجاورت ش��بکه ارتباطی 
 اصلی کش��ور آزادراه خلیج فارس و محور کاشان - قمصر 

به اصفهان یکی از محورهای گردشگری کشور است.
کش��ت گل محم��دی در مناط��ق کوهپای��ه ای، اقلی��م 
خشك و نیمه خشك با تابس��تان های معتدل و خشك و 
زمستان های سرد صورت می گیرد، همچنین محصوالت 
عمده گل محم��دی را می توان گالب، اس��انس و گلبرگ 
خشك دانست که از آن ها در صنایع دارویی، عطرسازی، 
فرآورده ه��ای بهداش��تی و آرایش��ی و صنای��ع غذای��ی 

مورداستفاده است.
از مصارف دارویی گل محمدی می توان بیش��تر به درمان 
دردهای رماتیس��می، قلبی، تقویت اعصاب، معده و رفع 
بعضی از سردردها اشاره کرد و همچنین از این گل در تهیه 
شربت مربا و در صنایع شیرینی سازی و تهیه بستنی نیز 

استفاده می شود.
عنبر گل س��رخ به  عن��وان یک��ی از فرآورده های صنعت 
گالب گیری، مایع س��یاهی اس��ت که در پای��ان عملیات 
تقطیر همراه با تفاله گل ها در دیگ به جای می ماند و برای 
درمان های عضالنی مناس��ب اس��ت، همچنین دم کرده 
گلبرگ های خشك شده در تقویت اعصاب، برطرف کردن 

بیماری های گلو و دهان اثر درمانی دارد.
مراسم گالب گیری از زیباترین آیین های کهن ایران  زمین

از آنجایی که مراسم گالب گیری یکی از منحصربه فردترین 
و زیباترین آیین کهن ایران  زمین به شمار می رود که با گل و 

عطر و نوعی شادمانی و شکرگزاری همراه است.
 از ای��ن رو می ت��وان گفت، گالب عرقی اس��ت ک��ه برای

 نخس��تین بار در ایران قدی��م از تقطیر گل س��رخ یا گل 
محمدی که به گل گالب نیز معروف است، به دست می آمد، 
گالب دارای طعم و بوی متمایزی اس��ت که در بعضی از 
غذاهای کشورهای آسیایی استفاده می ش��ود و در ایران 

در تولید بستنی، چای و شیرینی ها استفاده زیادی دارد.
در حال حاضر گلستان های گل محمدی دومین محصول 
باغی این شهرستان از لحاظ وسعت سطح زیر کشت است 
و کارگاه های گالب گیری س��نتی و صنعتی گل محمدی 
به ایجاد اش��تغال و تولید فرآورده های گل برای عرضه به 
بازارهای داخلی و صادرات به بازارهای جهانی فعال هستند. 
با وجود کویری بودن و اقلیم خش��ك کاشان، سرسبزی 
و وفور نعمت در این خطه کویری از ش��گفت انگیزترین و 

زیباترین اتفاقات این شهر به حساب می آید.

جایگزینی باورهای انحرافی در برابر عقاید و ارزش های اصیل اسالمي
فرماندار فریدن گفت: اجراي بهینه سیاست هاي اقتصاد مقاومتی، نیازمند 

مشارکت همگاني مردم، دولت، نهادها و ارکان قدرت و قوا در کشور است.
اس��فندیار تاجمیری با اش��اره به نامگذاري س��ال جدید با عن��وان اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عمل، با انتقاد از برداشت هاي سطحي و احساسي نسبت 
به این ش��عار براي هجمه به دولت، اظهار کرد: بر طبق منویات مقام معظم 
رهبري، اولویت نخست کشور، در بخش اقتصادي اعالم شده است و با وجود 
اینکه خیلي ها انتظار داشتند شعار سال در موضوعات فرهنگي و اجتماعي 
باشد؛ اما اقتصاد مقاومتي شعار سال جاری ش��د که این گفتمان، به عنوان 
یك برنامه بلند مدت و راهبردي در کش��ور داراي ریش��ه ه��اي تاریخي و 
 فرهنگي است. فرماندار فریدن با بیان اینکه دولت از انتهاي سال ۹۲ با ابالغ 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، ۱۲ برنامه ملي و طرح هاي مناسب مربوطه 
را با نگاه عملگرایانه برنامه ریزي کرد، افزود: امیدواریم در سال جدید با ارایه 
راهبرد مقام معظم رهبري بتوانیم وظایف خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی 

به خوبي انجام دهیم.
تاجمیری اجراي بهینه سیاست هاي این بخش را نیازمند مشارکت همگاني 
مردم، دولت، نهادها و ارکان قدرت و قوا در کش��ور دانست و گفت: ضرورت 
اقتصاد مقاومتي ایجاب مي کند که همه حتي نیروهاي مسلح، به دولت که 
اقتصاد مقاومتي را در کشور فرماندهي مي کند کمك کنند تا کار با جدیت 
پیش برود. نماینده عالی دولت در فریدن با تاکید بر لزوم آس��یب شناس��ي 
بخش های مختلف توسط مدیران، برای تعیین نس��بت شهرستان با سند 

توسعه و پیشرفت اس��تان تصریح کرد: در این راس��تا باید اخالق، انسجام، 
هماهنگي، استفاده از ظرفیت ها و هم افزایي، انتظام و نظم اداري در دستور 
کار قرار گیرد و با وحدتي که در مجموعه ها حاصل مي شود خدمت رساني 
به مردم بیش از گذش��ته افزایش پیدا کند. فرماندار فریدن در ادامه ضمن 
تشریح عملکرد مدیریت شهرستان در سال گذشته گفت: سال گذشته عالوه 
بر پیش��رفت هایی که در بخش فرهنگی داش��تیم، در حوزه عمران شهري 
و روس��تایي طرح هاي مختلفی نظیر توسعه و پیش��رفت فاضالب شهري، 
بهسازي روستایي، آبرساني و تامین اعتبارات جاده اصلي از محل سفر دولت، 
اجرا شد. وی با اش��اره به برگزاري دو انتخابات مهم و تعیین کننده در سال 
گذش��ته، با اعالم ارتقاي مش��ارکت مردم در امر انتخابات، از آمادگی کامل 
مدیریت شهرستان براي تعامل با نماینده منتخب مردم در مجلس شوراي  

اسالمی خبر داد.

امام جمعه موقت س��میرم گفت: یک��ی از روش های دیرین دش��من برای 
 گس��ترش س��لطه خویش، اس��تفاده از باورهای انحرافی در براب��ر عقاید و 
 ارزش های اس��الم اصیل اس��ت و برنامه های ماهواره زمینه س��از بسیاری 

از مفاسد اخالقی و اجتماعی است که برای نسل جوان ما خطرناک است.
حجت االسالم سجاد زینعلی با اشاره به مضرات و پیامدهای ماهواره خصوصا 
برای جوانان گفت: یکی از روش های دیرین دش��من برای گسترش سلطه 
خویش، استفاده از باورهای انحرافی در برابر عقاید و ارزش های اسالم اصیل 
است و برنامه های ماهواره زمینه ساز بسیاری از مفاسد اخالقی و اجتماعی 

است که برای نسل جوان ما خطرناک است.
وی با اس��تناد به آیات و روایات م��واردی همچون دعوت به نفاق و فس��ق، 
 دعوت به فس��اد قلب و بدی و فحش��ا و خیان��ت را از اهداف ماه��واره برای 

به انحراف کشیدن جوانان و خانواده ها عنوان کرد.

 زینعلی با اش��اره به آس��یب های فردی و روحی و روانی متاثر از تماش��ای 
فیلم های مبتذل؛ ایجاد احساس گناه، روان پریش��ی، روابط ناسالم، ترویج 
فرهنگ ابتذال و بی حجابی و بی حیایی، ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی، 
 الگو گیری غلط، اختالفات خانوادگی و شکس��تن حری��م بین زوجین و... را 
از دیگر پیامدهای استفاده ناصحیح از ماهواره دانست و خواستار هوشیاری 

خانواده ها در مقابل این گونه ضد ارزش ها و آسیب های اجتماعی شد.
امام جمعه موقت سمیرم با بیان اینکه تغییر سبك زندگی اسالمی تحت تاثیر 
برنامه های ماهواره اس��ت، خاطرنشان کرد: آس��یب های اجتماعی تماشای 
شبکه های ماهواره ای، تغییر زبان شفاهی، افزایش فاصله طبقات فرهنگی و 

تشدد گسست های بین نسلی است.
وی ب��ا بیان اینکه از مضرات و آس��یب های اعتقادی تماش��ای ش��بکه های 
ماهواره ای عادی جل��وه دادن ارتباط بین دختر و پس��ر اس��ت، اظهار کرد: 
جوانان باید بدانند با حجاب است که نزد افراد شاخص و شناسایی می شوند 

و بدحجابی سبب خوش نامی نمی شود.
زینعلی با بیان اینکه در آندلوس قدیم۸۰۰ سال مسلمانان حکومت کردند و 
دشمنان آنها برای براندازی حکومت آنها تصمیم گرفتند شراب و مواد مخدر 
را در جامعه رواج دهند و چادر را از سر زنان بکشند و موفق به این کار شدند 
و حکومت مسیحیت را جایگزین آن کردند، افزود: همه باید بدانند دشمنان 
بسیار دقیق برنامه ریزی می کنند و مخصوصا روی دختران و پسران جامعه 

تمرکز خاصی دارند.

 آن سوی خبر

فرماندار شهرضا گفت: در سال ۹۴، نزدیك به۱۰ میلیارد و5۰۰ میلیون 
تومان اعتبارات اشتغالزایی به شهرستان شهرضا اختصاص پیدا کرد.

محسن گالبی در جلسه کارگروه اشتغال و س��رمایه گذاری شهرستان، 
 اظهار ک��رد: 5 میلی��ون تومان وام مش��اغل خانگی برای اش��تغال های 
کوتاه مدت زودبازده دارای ارزش افزوده بای��د اختصاص پیدا کند. وی 
با بیان اینکه وام های مش��اغل خانگی باید منجر به ایجاد اشتغال شود، 
افزود: تسهیالت روستایی در قالب تعاونی با بهره ۴ درصد به افرادی که 

در روستاها ایجاد اشتغال کنند، تعلق می گیرد.
فرماندار ش��هرضا با اش��اره به پرداخت وام های خوداش��تغالی توس��ط 
بهزیس��تی، کمیته امداد و س��پاه، بیان کرد: اعتبارات در استان هست، 
مدیران باید به س��راغ مدیران کل خود در اس��تان برون��د و اعتبارات را 

پیگیری و جذب کنند.
 وی با بیان اینکه جلسات نباید برای رفع تکلیف باشد، افزود: نظارت باید 
قوی باشد باید آسیب شناس��ی کنیم که چه طرح هایی برای شهرستان 

موفق است.
گالبی با اشاره به اینکه شهرستان شهرضا کلیه نشا جنوب کشور را تامین 
می کند، تصریح کرد: ایجاد گلخانه با اقلیم شهرضا سازگار است و در حال 

حاضر نفر اول گلخانه کشور از شهرستان شهرضا است.
وی اف��زود: به زودی ی��ك گلخانه ۴۶ هکت��اری تلفیقی از ط��رح کار و 

گردشگری در شهرضا ایجاد می شود.
فرماندار شهرضا گفت: خیری زمینی به متراژ5۰۰ مترمربع و اعتبار ۱/5 
میلیارد تومان را نذر اشتغال کرده، اگر دس��تگاهی یك اشتغال سودده 

برای آن معرفی کند به آن طرح سوق می دهیم.
فرماندار ش��هرضا اظهار کرد: در س��ال ۹۴، نزدیك به۱۰ میلیاردو5۰۰ 
میلیون تومان اعتبارات اشتغالزایی به شهرستان شهرضا اختصاص پیدا 
کرد که توسط صندوق امید ۱۹ میلیارد ریال، کمیته امداد، ۳۱ میلیارد 
ریال، بهزیستی ۳۱ میلیارد ریال، مشاغل خانگی ۶ میلیارد ریال، بسیج 

۱۶ میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه برای۲۸۰۰ نفر در سال گذشته در شهرضا ایجاد اشتغال 
شده است، افزود: اداراتی که تسهیالت اشتغالزایی دارند باید با هم لینك 
ش��وند و افراد واجد شرایط را به س��ایر دس��تگاه ها برای اخذ تسهیالت 
معرفی کنند. گالبی بیان کرد: مساجد، اوقاف و فرمانداری اگر برای اوقات 
فراغت جلس��ات آموزش��ی می گذارند از مربیان فنی وحرفه ای و ارشاد 
اس��تفاده کنند. ایجاد بازارچه مش��اغل خانگی برای شهرستان شهرضا 

یك ضرورت است.
مصطفی اباذری در این جلسه  اظهار کرد: در بحث وام های مشاغل خانگی 
در سال گذشته در مقطع اول۴5۰ میلیون تومان به شهرستان اختصاص 
پیدا ک��رد. وی با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته به دلی��ل عدم ثبت 

اطالعات اعتبارات مشاغل خانگی ش��هرضا کاهش پیدا کرده، افزود: در 
سال گذشته در سه ماهه سوم اعتبارات واگذار و جذب شد و مجدد۱5۰ 
میلیون ریال اعتبار در بحث مشاغل خانگی به شهرستان اختصاص دادند.

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ش��هرضا گفت: وام های مشاغل 
خانگی از س��وی بانك ملی، صادرات و ملت تامین ش��ده است و با بهره 
۴ درصد در اختیار متقاضیان قرار می گی��رد و در این رابطه پرونده باید 

تشکیل و اطالعات ثبت سامانه شود.
وی بیان کرد: اعتبارات مشاغل خانگی در سال گذشته به جهاد کشاورزی 
با ۱5 اشتغال و اعتبار۷5۰ میلیون ریال، فنی وحرفه ای با ۲۱ طرح و ۱۰۱ 
میلیون اعتبار، کمیته امداد ۷ نفر ۳5 میلیون تومان، میراث فرهنگی ۱۴ 
نفر۷۰ میلیون تومان، صنعت، معدن و تج��ارت 5۱ نفر با ۱۳۱ میلیون 

تومان اختصاص پیدا کرد.
اباذری با اشاره به اینکه از۶۰۰ میلیون اعتبار مشاغل خانگی تاکنون5۴۰ 
میلیون تومان آن جذب شده است، اظهار کرد: در مشاغل خانگی شغل 
باید در خانه ایجاد شود و برای همسایه ایجاد مزاحمت نکند. وی با تاکید 
بر اینکه بازارچه مش��اغل خانگی باید توسط شهرداری در شهرضا ایجاد 
شود؛ تصریح کرد: میزان تعهد اشتغال ش��هرضا در سال گذشته ۲ هزار 
و ۶۹۸ نفر بوده که برای ۲ هزار و ۸۰۴ نفر اش��تغال ایجاد شده بنابراین 

در سال گذشته ۱۰5 درصد تعهد اشتغال شهرستان انجام شده است.

اجرای بهینه اقتصاد مقاومتی نیازمند مشارکت همگانی است

فرماندار شهرضا مطرح کرد؛

اختصاص بیش از ۱0 میلیارد تومان اعتبارات اشتغالزایی به شهرضا

کاشـان مهـد گل و گـالب
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دريچه

بر اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، 31 درصد از جمعيت جهان دچار 
كمبود روى هستند.

ــتفاده از مكمل هاى روى به تجويز پزشك نياز دارد مى توان با  از آنجا كه اس
مواد غذايى حاوى روى ، كمبود اين ماده معدنى را جبران كرد.

ــيارى از  ــت و بس ــى مورد نياز بدن اس ــن مواد معدن ــى از مهم تري روى يك
ــت. برخى از عملكردهاى روى عبارت  ــته اس عملكردهاى بدن به آن وابس

است از:
از سيستم ايمنى محافظت مى كند.

عملكرد سلول هاى سفيد خون را تنظيم مى كند.
در برابر انواع عفونت ها و عوامل بيمارى زا اثر محافظتى دارد.

تعداد سلول هاى T در سيستم ايمنى را افزايش مى دهد.
سرعت بهبود زخم را افزايش مى دهد.

حاوى آنتى اكسيدان است.

به هضم غذا كمك مى كند.
در رشد پوست و مو موثر است.

مهم ترين عاليم كمبود روى :
ايجاد لكه هاى سفيد رنگ روى ناخن

كاهش رشد ناخن
ايجاد يك اليه روى زبان

شوره سر
اليه اليه شدن ناخن

سوء هاضمه
از دست دادن اشتها

ايجاد بثورات پوستى
ايجاد آكنه

بروز حساسيت
كاهش عملكرد مغز

اختالل عصبى
كاهش تمركز

ريزش مو
خستگى مزمن

اختالالت خود ايمنى
استرس

ضعف سيستم ايمنى
اسهال

كاهش وزن
بروز عفونت

مناسب ترين ميزان مصرف روى چقدر است؟
بر اساس گزارش موسسه ملى بهداشت، مردان 14 سال به باال، نيازمند 11 
ميلى گرم روى در روز هستند. نياز روزانه زنان 14 تا 18 ساله، 9 ميلى گرم 
ــت ميلى گرم روى در روز براى زنان 19 سال به باال  است. مصرف روزانه هش
توصيه مى شود. كودكان 9 تا 13 ساله به8 ميلى گرم روى در روز نيازمندند.   
تخم مرغ، جگر، گوشت بره،گاو و گوساله، ميگو، قارچ، كدو، اسفناج، مارچوبه، 
ــبز، دانه كدو تنبل، دانه خردل، كلم بروكلى،  برگ چغندر، خربزه، نخود س
ــر زيادى  روى ــياه و پودر فلفل قرمز حاوى مقادي ــويا، زنجبيل، فلفل س س

است .  

عاليم كمبود روى در بدن

دانستنى ها

دريچه خبر
ــه ملى قلب، خون و ريه اياالت متحده به كاهش  موسس
70 درصدى مرگ و ميرهاى ناشى از بيمارى هاى قلبى 
ــاره مى كند. با  ــال گذشته اش و عروقى طى 40 تا 50 س
اين وجود بيمارى قلبى هنوز علت اصلى مرگ و مير در 
اين كشور در هر دو جنس مرد و زن است.متاسفانه يك 
ــور در اثر بيمارى عروق كرونر قلب  چهارم زنان اين كش
ــال تحقيقات  ــت مى دهند. با اين ح جان خود را از دس
راهگشاى پيشنهادهايى براى محافظت از سالمت قلب و 

عروق و افزايش سالمت كلى زنان است.
تفاوت بيمارى هاى قلبى در زنان

ــنين قبل از  ــى و عروقى در س ــيوع بيمارى هاى قلب ش
ــگى در زنان به دليل اثرات محافظتى و پيشگيرانه  يائس
هورمون هاى زنانه از مردان كمتر است و سن بروز بيمارى 
در زنان نسبت به مردان معموال 10 سال ديرتر از مردان 
ــيوع بيمارى قلبى در هر دو  است. ولى بعد از يائسگى ش
جنس به صورت مساوى و حتى به طور شايع ترى در زنان 
بوده و مرگ و مير بيشترى به دنبال دارد. از طرفى عاليم 
بيمارى هاى عروق كرونر در زنان نسبت به مردان نسبتا 
غير اختصاصى تر است و همين روند سبب جدى نگرفتن 
عاليم قلبى در زنان مى شود و تشخيص با تاخير بيشتر 
صورت مى گيرد. عالوه بر اين در كل دنيا، به دليل گرايش 
ــيگار، اپيدمى چاقى و تغيير  بيشتر زنان به استعمال س
شيوه زندگى و الگوى تغذيه اى، شيوع سكته هاى قلبى 

در آنها و در سنين جوانى بيشتر است.
ــيوه هاى سالم زندگى در كنار تغيير  با اين حال اتخاذ ش

ــرفت  رفتارها به طور تدريجى، مى تواند باعث پيش
مادام العمر سالمت قلب در زنان شود.

اتخـاذ يـك زندگـى بدون 
دخانيات: 

ــيگار  ــيدن س كش

خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى و به خصوص حمله قلبى 
را افزايش مى دهد. پس اگر سيگار مى كشيد، راهكارهاى 

ترك آن را از پزشك تان دريافت كنيد.
پيروى از يك رژيم غذايى سالم: 

ــاذ يك رژيم  ــالمت قلب، اتخ اقدام ديگر براى بهبود س
ــبزيجات، غالت  ــا و س ــى بر ميوه ه ــالم مبتن غذايى س
كامل، لبنيات كم چرب و همچنين ماهى، مرغ، آجيل و 
حبوبات است. محدود كردن گوشت قرمز، چربى اضافه 
ــار خون باال و بيمارى هاى  و شكر براى جلوگيرى از فش

قلبى اهميت دارد.
ورزش:

ــاده روى، دو  ــوازى مانند پي ــى ه ــاى فيزيك فعاليت ه
چرخه سوارى و دويدن اثرات بزرگى روى سالمت قلب 
ــرگ و مير در اثر  ــه ميزان م ــت ك دارد. اين در حالى اس
ــرطان در زنان كم  ــى و س ــى و عروق ــار ى هاى قلب بيم
ــت. حتى فعاليت هاى فيزيكى ساده  ــتر اس تحرك بيش
ــتفاده از پله، پياده روى تا محل كار، و راه رفتن  مانند اس
سريع به مدت 20 دقيقه در روز براى بهبود سالمت قلب 

مفيد است.
تمرينات كنترل وزن: 

ــراى ارايه يك برنامه كاهش وزن  اگر اضافه وزن داريد، ب
ــورت بگيريد. كنترل وزن راهى مفيد  از پزشك تان مش
ــارى هاى قلبى و  ــل خطر ابتال به بيم براى كاهش عوام
ــعه  جلوگيرى از توس
ــارى  ــن بيم اي

هاست.

كنترل فشار خون: 
فشار خون باال هم در زنان و هم در مردان به سلول  هاى 
پوشاننده جدار داخلى رگ  هاى كرونر آسيب مى  رساند و 
زمينه را براى ايجاد التهاب و ايجاد پالك فراهم مى كند. 
زنان تا سن 55 سالگى نسبت به مردان با احتمال كمترى 
دچار فشارخون باال مى  شوند، اما پس از آن، فشار خون 
ــرعت بيشترى نسبت به مردان  زنان به طور معمول با س
افزايش پيدا مى كند. سعى كنيد با تغييرات سبك زندگى 
ــمى، كاهش  ــش وزن،  افزايش فعاليت جس ــد كاه مانن
مصرف نمك و داشتن يك رژيم غذايى سالم، فشار خون 

خود را در سطح مطلوب حفظ كنيد.
خواب كافى: 

خواب بد با فشار خون باال، تصلب شرائين، نارسايى قلبى، 
ــكته مغزى، ديابت و چاقى ارتباط دارد.  حمله قلبى، س
خواب ناكافى همچنين با رسوب كلسيم در عروق كرونر 
ــعى كنيد هفت تا هشت ساعت در  قلب، ارتباط دارد. س
شب بخوابيد. اگر خواب شما به طور مزمن مختل شده يا 
ناكافى است يا اغلب در حين روز احساس خواب  آلودگى 

مى  كنيد، با پزشك تان در اين مورد مشورت كنيد.
استفاده از داروها: 

ــت، پزشك شما  ــيوه زندگى كافى نيس اگر تغييرات ش
ــار خون  ــاى كاهنده فش ــى از داروه ــت برخ ممكن اس
ــرل خطر  ــراى كنت ــترول ب ــاى كاهنده كلس ــا داروه ي
ــاى گروه  ــد. داروه ــز كن ــى تجوي ــاى قلب ــارى ه بيم
ــود ميزان  ــراى بهب ــى ب ــان انتخاب ــا درم ــتاتين  ه اس
ــترول  ــتند. اين دارو ميزان كلس ــترول خون هس كلس
ــترول  ــزان كلس ــد، اندكى مي ــش مى دهن ــد را كاه ب
ــريد  ــى ميزان ترى  گليس ــاال مى برند، و اندك خوب را ب
ــن  ــزان اي ــد. مي ــى  دهن ــش م را كاه
ــوع و مقدار  ــه ن ــته ب كاهش   ها بس
ــتاتين مصرفى دارد. استاتين   اس
ــه على رغم  ها براى افرادى ك
ــى  ــبك زندگ ــرات س تغيي
ميزان كلسترول خون آنها 
باال مى   ماند، يك گزينه 
درمانى است. اما اين 
ــراى هر  داروها ب
ــى ضرورى كس

نيستند.

نكته ها

ــت، اما  ــروع پرانرژى اس انجام ورزش براى خيلى ها اگرچه همراه با يك ش
احساس خستگى و كسالت حين آن نيز يك اتفاق رايج است.

براى اين احساس خستگى، داليل علمى وجود دارند كه از اين قرارند:
بى خوابى و اسـترس: داشتن يك روز پر از استرس و خواب بد شبانه، هر 
دو باعث كاهش سطح انرژى و احساس خستگى مى شود. بنابراين اگر حين 
ورزش احساس خستگى مى كنيد، بايد سبك و روال زندگى، شغل و ديگر 

روابط اجتماعى تان را از نظر ميزان استرس مرور كنيد.
ابتال به آسـم و آلرژى: هر دو بيمارى مى تواند ميزان اكسيژن در ريه ها 
ــتگى حين ورزش شود. اگر شما تجربه  را كاهش دهد و باعث احساس خس
ــينه، تنگى نفس، باالفاصله بعد از تمرينات ورزشى را  سرفه، خس خس س
ــى از ورزش يا انقباض برونش مبتال شده  ــم ناش داريد، ممكن است به آس
ــم و آلرژى در خود مشكوك هستيد، با  ــما در مورد ابتال به آس باشيداگر ش
ــنهاد راه هايى براى باز كردن راه هاى هوايى در  پزشك خود در مورد پيش

سالن ورزشى مشورت كنيد.
انجام ورزش با ريتم شـديد: انجام اين ورزش ها به خصوص در سطوح 
ــتگى مى شود. به  ــيب دار و بدون وقفه هاى استراحت باعث ايجاد خس ش
خودتان استراحت بدهيد آن هم حداقل براى دو روز در هفته و سعى كنيد 
تمرينات سبك تر را انتخاب كنيد. يك قانون مفيد اين است كه دو ورزش با 

ريتم تند و شديد را پشت سر هم انجام ندهيد.
ــز خون براى حمل  ــلول هاى قرم كم خونى: اين وضعيت يعنى ميزان س
اكسيژن ناكافى است و همين كمبود اكسيژن در بدن باعث احساس كسالت 

و خستگى حين ورزش مى شود. شايع ترين علت اين وضعيت كمبود آهن 
است و زنان بيشتر آن را تجربه مى كنند. نشانه هاى ديگر كم خونى عبارتند 
ــت رنگ پريده. مصرف  ــرگيجه، گرفتگى عضالت پا، پوس از: بى خوابى، س
غذاهاى حاوى گوشت قرمز و يا محصوالت غنى شده با آهن براى رفع اين 

نوع كم خونى مفيد است.
ــدن مى تواند  كم شـدن آب بدن: كوچك ترين كاهش ميزان مايعات ب
باعث افزايش غلظت خون شود و در اين هنگام كار پمپاژ توسط قلب دشوار 
ــخيص دهيد دچار كم آبى هستيد يا نه  مى گردد. يك راه براى اين كه تش
اين است كه قبل و بعد از ورزش، خود را وزن كنيد. اگر بيش از دو درصد از 
ــد، اين يعنى دچار كم آبى شده ايد و بايد بيشتر  وزن تان از دست رفته باش

مايعات بنوشيد.
مشكالت تيروئيد: كم كارى تيروئيد مى تواند منجر به احساس خستگى، 
افزايش وزن، افسردگى و درد عضالنى شود. اين در حالى است كه 60 درصد 
افراد مبتال به اين اختالل، مشكل خود را جدى نمى گيرند و از عاليم آن به 
ــتگى مى شويد،  طور كامل صرف نظر مى كنند. اگر حين ورزش دچار خس

براى بررسى مشكالت احتمالى تيروئيد با پزشك تان مشورت كنيد.
كاهش سطح گليكوژن: گليكوژن ميزان كربوهيدرات ذخيره شده در بدن 
است و زمانى كه ميزان آن كاهش مى يابد، بدن براى جبران آن به خصوص 
حين ورزش، سراغ گليكوژن ذخيره شده در كبد مى رود. بهترين راه براى 
ــطح گليكوژن، مصرف غذاهاى حاوى كربوهيدرات  جلوگيرى از كاهش س

قبل از انجام ورزش است.

ــى و صابون ها توسط زنان باردار تاثير  به گفته محققان استفاده از لوازم آرايش
منفى بر سالمت نوزادشان دارد.

مطالعه محققان مركز پزشكى دانشگاه نيويورك نشان مى دهد بوتيل پارابن، 
ــى، مى تواند خطراتى نظير تولد  ماده نگهدارنده مورد استفاده در لوازم آرايش

زودهنگام و وزن پايين نوزاد به هنگام تولد را به همراه داشته باشد.
ــب آنتى ميكروب  ــاره مى گويد: «تركي ــم تحقيق، در اين ب لورا جير، عضو تي
موسوم به ترى كلوكربان كه عمدتا در صابون ها مورداستفاده واقع مى شود با 
ــيميايى ديگر مورداستفاده در  كوتاه شدن دوره باردارى مرتبط است. ماده ش
لوسيون ها و كرم ها موسوم به پروپيل پارابن با كاهش وزن كودك در زمان تولد 
مرتبط است.» وى در ادامه مى افزايد: «مطالعه اخير ما نشان مى دهد تركيبات 
شيميايى مختل كننده عملكرد غدد درون ريز مى تواند موجب بروز مشكالت 

رشد و توليدمثل در حيوانات و انسان ها شود.»
ــتفاده از اين مواد شيميايى در  به گفته وى، «براساس اسناد جديد، ايمنى اس

محصوالت آرايشى و بهداشتى بايد مجددا مورد ارزيابى قرار گيرد.»
وى اذعان مى كند: «ما در مطالعه مان به رابطه بين زنان داراى مقادير بيشتر 
بوتيل پارابن كه عمدتا به عنوان نگهدارنده در لوازم آرايشى استفاده مى شوند، 
و مشكالت مرتبط با تولد نوزاد پى برديم.» محققان با بررسى ميزان تجمع مواد 
شيميايى پالسما خون در ادرار زنان در سومين سه ماهه باردارى داده هاى خود 

را به دست آوردند.

ــتر از افراد غير ــان مى دهد افراد گياهخوار 3/6 سال بيش مطالعات جديد نش
گياهخوار عمر مى كنند. مطالعات گسترده محققان كلينيك مايو ايالت آريزونا 
روى بيش از 1/5 ميليون نفر نشان مى دهد نرخ مرگ و مير در بين افرادى كه 
ــده مى خورند، به مراتب باالتر  گوشت، به خصوص گوشت قرمز يا فرآورى ش
است.اين محققان بعد از بررسى شش مطالعه مرتبط با ارزيابى تاثير رژيم هاى 
ــت روى مرگ و مير توصيه مى كنند تا حد امكان  غذايى گياهى و حاوى گوش
بايد مصرف محصوالت گوشتى محدود شود و افراد بيشتر مواد خوراكى گياهى 
مصرف نمايند.بروكشيلد الرنت، عضو تيم تحقيق، در اين باره مى گويد: «اين 
ــيل زيادى در آسيب يا  داده ها بر اهميت اين باور قديمى كه رژيم غذايى پتاس
ــكى به نقش مهم رژيم غذايى  ــواهد پزش درمان دارد صحه مى گذارد. اين ش
ــى اين محققان نشان داد  ــگيرانه تاكيد دارد.»همچنين بررس در درمان پيش
ــال گياهخوار بودند 3/6 سال بيشتر از  عمر متوسط افرادى كه بيش از 17 س
ساير افراد است.طبق مطالعه گسترده سال 2014 در مورد بررسى رابطه بين 
مرگ ناشى از بيمارى قلبى-عروقى بر روى بيش از 1/5 ميليون نفر، محققان 
دريافتند مصرف گوشت هاى فرآورى شده موجب افزايش ريسك مرگ و مير 
به هر علتى مى شود. مطالعه ديگر سال 2003 بر روى بيش از 500 هزار نفر نيز 
نشان داد كه ريسك مرگ به هر علتى از 25 تا حدود 50 درصد با مصرف بسيار 

كم گوشت كاهش مى يابد.

ــال  ــى امس ــاى واردات ــت: داروه ــذا و دارو گف ــازمان غ ــس س ريي
ــوند، ــى ش ــد ارزان م ــدود 5 درص ــه ح ــوند؛ بلك ــى ش ــران نم گ

ــد نرخ تورم خواهد بود   افزايش قيمت داروهاى توليد داخل نيز در ح
ــال 95 يك رقمى ــرجمع افزايش قيمت كل داروها در س بنابراين س

است.
رسول ديناروند درباره تغييرات قيمت دارو در سال 95 افزود: سياست 
وزارت بهداشت افزايش قيمت دارو نيست و هيچ برنامه اى براى افزايش 
ــت وزارت  قيمت دارو نداريم و حتى در مورد داروهاى وارداتى سياس

بهداشت كاهش قيمت است.
وى گفت: سال 94 هم همين سياست را در مورد داروهاى خارجى اجرا 
كرديم و توانستيم در كل قيمت داروهاى وارداتى را هشت درصد ارزان 

كنيم و البته در سال 93 اين كاهش قيمت بيشتر بود.
ــت كاهش قيمت  ــزود: سياس ــت اف ــذا و داروى وزير بهداش معاون غ
داروهاى وارداتى امسال نيز تا جايى كه اجحافى به مردم صورت نگيرد 

و دسترسى به دارو كم نشود،ادامه پيدا مى كند.
ديناروند افزود: البته قيمت ريالى داروهاى خارجى در كشور به تغيير 
نرخ ارز بستگى دارد، در فراخوانى كه براى خريد داروهاى خارجى در 
ــيارى از اقالم كاهش قيمت نسبت به سال  سال 95 داشته ايم، در بس
94 را داشته ايم كه البته بخشى از اين كاهش قيمت با افزايش نرخ ارز 

جبران مى شود.
وى گفت: به عنوان مثال اگر دارويى كه در سال 94 به قيمت 100دالر 
خريدارى مى شد امسال با چانه زنى 90 دالر خريدارى شود، اگر نرخ 
ارز 10درصد بيشتر شود، قيمت ريالى آن همان قيمت سال قبل خواهد 
بود و اگر ارز 15 درصد گران شود، قيمت ريالى اين دارو در بازار داخلى 

پنج درصد گران مى شود.
ــن احتماالت  ــود اي ــرد: با وج ــذا و دارو اضافه ك ــازمان غ ــس س ريي
ــرجمع داروهاى وارداتى  ــت اين است كه س پيش بينى وزارت بهداش
امسال نسبت به سال 94 حدود پنج درصد كاهش قيمت خواهد داشت، 
ــت و وزارت بهداشت سياست  البته تغييرات قيمتى دارو تدريجى اس

قيمت گذارى ناگهانى ندارد.
ــل نيزگفت: تغييرات  ــت داروهاى توليد داخ وى درباره تغييرات قيم
قيمت داروهاى توليد داخل وابسته به نرخ تورم است و در همان حدود 

نرخ تورم افزايش قيمت خواهند داشت.
ديناروند افزود: داروهاى توليد داخل ژنريك هستند و براى حمايت از 
توليد داخل در مورد اين داروها كاهش قيمت نخواهيم داشت، اما سقف 

افزايش قيمت آنها نيز بيش از نرخ تورم نيست.
معاون غذا و داروى وزير بهداشت گفت: اگر نرخ تورم كشور را در سال 
95 يك رقمى پيش بينى كنيم در كل افزايش قيمت كل بازار دارويى 

كشور نيز زير 10درصد و يك رقمى خواهد بود.

خطرات مصرف لوازم آرايشى 
در دوران باردارى براى سالمت نوزاد

افراد گياه خوار عمر طوالنى ترى دارند

رييس سازمان غذا و دارو گفت :

افزايش قيمت داروهاى ايرانى
و خارجى امسال يك رقمى است

ــت، اما  ــروع پرانرژى اس انجام ورزش براى خيلى ها اگرچه همراه با يك ش

براى اين احساس خستگى، داليل علمى وجود دارند كه از اين قرارند:
 داشتن يك روز پر از استرس و خواب بد شبانه، هر 
دو باعث كاهش سطح انرژى و احساس خستگى مى شود. بنابراين اگر حين 
ورزش احساس خستگى مى كنيد، بايد سبك و روال زندگى، شغل و ديگر 

 هر دو بيمارى مى تواند ميزان اكسيژن در ريه ها 
ــتگى حين ورزش شود. اگر شما تجربه  را كاهش دهد و باعث احساس خس
ــينه، تنگى نفس، باالفاصله بعد از تمرينات ورزشى را  سرفه، خس خس س
ــى از ورزش يا انقباض برونش مبتال شده  ــم ناش داريد، ممكن است به آس
ــم و آلرژى در خود مشكوك هستيد، با  ــما در مورد ابتال به آس باشيداگر ش
ــنهاد راه هايى براى باز كردن راه هاى هوايى در  پزشك خود در مورد پيش

 انجام اين ورزش ها به خصوص در سطوح 
ــتگى مى شود. به  ــيب دار و بدون وقفه هاى استراحت باعث ايجاد خس ش

و خستگى حين ورزش مى شود. شايع ترين علت اين وضعيت كمبود آهن 
است و زنان بيشتر آن را تجربه مى كنند. نشانه هاى ديگر كم خونى عبارتند 
ــت رنگ پريده. مصرف  ــرگيجه، گرفتگى عضالت پا، پوس از: بى خوابى، س
غذاهاى حاوى گوشت قرمز و يا محصوالت غنى شده با آهن براى رفع اين 

نوع كم خونى مفيد است.
كم شـدن آب بدن:

باعث افزايش غلظت خون شود و در اين هنگام كار پمپاژ توسط قلب دشوار 
ــخيص دهيد دچار كم آبى هستيد يا نه  مى گردد. يك راه براى اين كه تش
اين است كه قبل و بعد از ورزش، خود را وزن كنيد. اگر بيش از دو درصد از 
ــد، اين يعنى دچار كم آبى شده ايد و بايد بيشتر  وزن تان از دست رفته باش

مايعات بنوشيد.
مشكالت تيروئيد: 

افزايش وزن، افسردگى و درد عضالنى شود. اين در حالى است كه 
افراد مبتال به اين اختالل، مشكل خود را جدى نمى گيرند و از عاليم آن به 
ــتگى مى شويد،  طور كامل صرف نظر مى كنند. اگر حين ورزش دچار خس

براى بررسى مشكالت احتمالى تيروئيد با پزشك تان مشورت كنيد.

شيوه زندگى و الگوى تغذيه اى، شيوع سكته هاى قلبى 
در آنها و در سنين جوانى بيشتر است.

ــيوه هاى سالم زندگى در كنار تغيير  با اين حال اتخاذ ش
ــرفت  رفتارها به طور تدريجى، مى تواند باعث پيش

مادام العمر سالمت قلب در زنان شود.
اتخـاذ يـك زندگـى بدون 

دخانيات: 
ــيگار  ــيدن س كش

ــارى هاى قلبى و  ــل خطر ابتال به بيم براى كاهش عوام
ــعه  جلوگيرى از توس
ــارى  ــن بيم اي

هاست.

ــرل خطر  ــراى كنت ــترول ب ــاى كاهنده كلس ــا داروه ي
ــاى گروه  ــد. داروه ــز كن ــى تجوي ــاى قلب ــارى ه بيم
ــود ميزان  ــراى بهب ــى ب ــان انتخاب ــا درم ــتاتين  ه اس
ــترول  ــتند. اين دارو ميزان كلس ــترول خون هس كلس
ــترول  ــزان كلس ــد، اندكى مي ــش مى دهن ــد را كاه ب
ــريد  ــى ميزان ترى  گليس ــاال مى برند، و اندك خوب را ب
ــن  ــزان اي ــد. مي ــى  دهن ــش م را كاه
ــوع و مقدار  ــه ن ــته ب كاهش   ها بس
ــتاتين مصرفى دارد. استاتين   اس
ــه على رغم  ها براى افرادى ك
ــى  ــبك زندگ ــرات س تغيي
ميزان كلسترول خون آنها 
باال مى   ماند، يك گزينه 
درمانى است. اما اين 
ــراى هر  داروها ب
ــى ضرورى كس

نيستند.

هواى نامساعد اغلب سبب بروز بيمارى هاى مزمن مى شود. 
ــنتى راه هاى منحصر به فردى را براى  بر اين اساس طب س
تنظيم ارگان هاى داخلى بدن در چهار فصل سال به عنوان 

اصول مهم و اساسى و حفظ سالمتى معرفى مى كند.
در بهار مردم بايد قدرى ديرتر به رختخواب بروند و اندكى نيز 
زودتر از خواب بيدار شوند. ورزش صبحگاهى در هواى آزاد 
ضرورى است. هواى تازه، نسيم بهارى و حرارت خورشيد در 
اين فصل به انسان فكر راحت و روحيه اى قوى مى بخشد. هر 
چند هوا گرم تر شود، پوست بدن براى هماهنگى با طبيعت 
ــرما كمتر مى شود.  ــود و مقاومتش در برابر س ــل مى ش ش
ــادگى  ــال به س بنابراين در اين فصل افراد ضعيف و كهنس
ــب بيمارى هاى  ــوند كه اغل ــرماخوردگى مى ش ــار س گرفت

ناشناخته ديگرى را به دنبال دارد.
ــنتى بيجينگ با مطالعه 4 هزار  تحقيقات دانشكده طب س
ــارس و آوريل  ــت، ماه هاى م ــان داده اس و 806 بيمار نش
ــت زمان اوج ابتال به بيمارى هاى  همان فروردين و ارديبهش
ــوب مى شوند. پس افراد ضعيف و  شديد قلبى و سكته محس
سالخورده قطعا بايد وقتى كه احساس سرما مى كنند، لباس 
ــبت به گرم نگه داشتن كمر و پشت  بيشترى بپوشند و نس

ــترى كنند. در بهار همه چيز جان مى گيرد.  خود توجه بيش
ميكروب ها و ويروس ها نيز شروع به رشد كرده و بيمارى هاى 

مسرى را افزايش مى دهند.
براى پرهيز از بيمارى هاى حاد فصل بهار سه پيشنهاد وجود 
ــت خوردن غذاهاى آبدار مانند سوپ كه از مواد  دارد: نخس
خوراكى گياهانى كه حرارت و دماى بدن را كاهش مى دهند، 

تهيه شده باشد.
ــن مايع وقتى  ــاع در اتاق خواب، اي دوم قرار دادن عرق نعن
ــوم ورزش  ــوا را ضدعفونى مى كند و س ــود، ه تبخير مى ش
كردن و ماساژ درمانى. افراد ضعيف و سالخورده بايد از رفتن 

به اماكن عمومى كه هواى آلوده اى دارند، خوددارى كنند.
طب سنتى مى گويد، در بهار فعاليت كبد نبايد تشديد شود؛ 
زيرا در اين صورت از فعاليت طحال جلوگيرى كرده و آن را 
ــيرينى هاى  ــد. بنابراين در فصل بهار بايد ش ضعيف مى كن
ــال مى كند و نيز  ــترى مصرف كرد؛ چون طحال را فع بيش
غذاهاى ترش كه كبد را تقويت مى كنند، بايد محدود شوند. 
خرما از آنجا كه داراى پروتئين فراوان است و همچنين قند، 
ــتند. چينى ها  ــاى A و C براى طحال مفيد هس ويتامين ه

مى گويند، اگر سه خرما در روز بخورى، پير نخواهيد شد.

ــكلى كه هر  ــيد، گرما و عرق كردن هاى دائمى؛ مش خورش
ــدن هوا پيش مى رويم  ــتان و گرم تر ش ــمت تابس چه به س
ــود بلكه آزار دهنده تر هم مى  نه تنها بيشتر احساس مى ش
شود. بسيارى از ما راه حل اين مشكل نا مطبوع را را در ضد 
ــا چه حد مؤثر  ــت و جو مى كنيم، اما اين راه ت عرق ها جس
ــى بايد از ضد  ــول روز و چه زمان هاي ــت؟ چند بار در ط اس
ــدن  ــتفاده كرد؟ اغلب ما گمان مى كنيم با گرم ش عرق اس
ــول روز از انواع  ــتان بايد چندين بار در ط هوا و آمدن تابس
ــتفاده كنيم. تصورى  ــپرى ها اس ــام ضد عرق ها و اس و اقس
ــر باز هم ــت آخ ــى هم به دنبال ندارد و دس كه نتيجه قطع
 نمى توان از زير بغل هاى خيس و بوى نا خوشايند بدن رها 
ــد. با اين حال، زمان و مقدار استفاده از ضد عرق بر ميزان  ش
ــتقيم دارد.خالف عادت  ــدگارى آن اثر مس اثر گذارى و مان
ــتفاده صبح به  ــن محصول، اس ــتر مصرف كنندگان اي بيش
ــتباه ترين انتخاب ممكن است. آخرين  صبح از ضد عرق اش
ــان از آن دارد كه  ــن زمينه نش ــمندان در اي تحقيقات دانش
ــتفاده از ضد عرق آخر شب هاست؛ چرا كه  بهترين زمان اس
اين اقدام موجب كاهش ميزان تعريق مى شود. هر چند در 
ــت كرد؛ ولى به  ــوان از دليل اصلى صحب حال حاضر نمى ت

گفته محققين تركيبات موجود در ضد عرق به هنگام خواب 
ــت رسوخ  بهتر از زمان بيدارى و تحرك به درون منافذ پوس
ــق را كاهش ــدى ميزان تعري ــيوه تا ح مى كند و به اين ش
 مى دهد.از طرف ديگر، احتمال تعريق هر فردى در طول روز 
ــترس، فعاليت بدنى  به واسطه عوامل مختلفى از جمله: اس
ــتر از شب است. به همين  و بسيارى موارد ديگر بسيار بيش
دليل، توان و اثر گذارى ضد عرق ها نه تنها كم مى شود بلكه 
به چشم هم نمى آيد. افزايش قدرت جذب مواد بهداشتى در 
طول شب، همان موردى است كه موجب مى شود پزشكان 
ــم و ديگر كرم هاى  پوست به استفاده از كرم هاى دور چش

بهداشتى به هنگام خواب توصيه كنند.

استفاده صبحگاهى از ضد عرق ها را كنار بگذاريد سه پيشنهاد براى مريض نشدن در فصل بهار

بيمارى هاى قلبى در زنان و توصيه هاى پيشگيرانه

داليلى كه به شما مى گويد چرا حين 
ورزش خسته مى شويد
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داستان

ــجد پيامبر صلى اهللا عليه و آله  ــين( ع) در گوشه اى از مس روزى امام حس
ــول اهللا من بايد يك  ــته بود. مردى عرب نزد او آمد و گفت : يابن رس نشس
ــودم گفتم مى روم و از ــوان اداى آن را ندارم . نزد خ ديه كامل بپردازم و ت
ــر از اهل بيت  ــى را كريم ت ــى كنم و كس ــت م  كريم ترين مردم درخواس

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نمى شناسم .
ــالم فرمود: اى برادر عرب من سه سوال مى كنم اگر  امام حسين عليه الس
يكى از آنها راجواب دادى يك سوم بدهى تو را مى پردازم و اگر دو مسئله را 
پاسخ دادى دوثلث آن را ادا مى كنم و اگر هر سه سوال را جواب دادى تمام 

بدهى تو را مى پردازم .
مردعرب گفت : يابن رسول اهللا آيامانند شما از مانند من (كه عربى جاهل و 
بى سواد هستم ) سوال مى كند؟ شما كه اهل علم و شرف و بزرگى هستيد؟
امام حسين عليه السالم فرمود: بله شنيدم كه جدم رسول اهللا (ص )فرمود: 

به اندازه معرفت احسان شود.
مرد عرب گفت : هر چه مى خواهيد سوال كنيد اگر دانستم جواب مى دهم 

و اگر ندانستم از شما مى آموزم . 
امام عليه السالم پرسيد: كدام اعمال بهترند؟

جواب داد: ايمان به خدا.
حضرت پرسيد: راه نجات از مهلكه كدام است ؟

 پاسخ داد: اعتماد و توكل بر خداوند.
امام عليه السالم سوال كرد: چه چيزى به مرد زينت مى بخشد؟

مرد عرب جواب داد: توكل توام با بردبارى.
حضرت فرمود: اگر علم وحلم نداشت چه چيزى او را زينت مى دهد؟

مرد عرب گفت : مال همراه بامروت.
امام عليه السالم : اگر از فقر و صبر هم بر خوردار نبود چه ؟

ــد و او را آتش زند كه  ــمان پايين آي ــخ داد: صاعقه اى از آس مرد عرب پاس
مستحق چنين عذابى است.

 امام عليه السالم خنديد و كيسه اى را كه در آن هزار دينار زر سرخ بود به او 
داد و انگشترى را كه دويست درهم ارزش داشت به او بخشيد و فرمود: طالها 

را به طلبكارانت بپرداز و پول انگشتر را صرف مخارج زندگى نما.
ــت و گفت: خداوند بهتر مى داند كه رسالتش را در  مرد عرب آنها را برداش

كجا قرار دهد.

كمك به اندازه معرفت فقير

كيفيت والدت امام حسين (ع)
مشهور آن است كه والدت آن حضرت در مدينه در 

سوم ماه شعبان بوده است.
ــند  ــه س ــران ب ــى (ره) و ديگ ــيخ طوس ش
ــالم نقل  ــا عليه الس ــرت امام رض ــر از حض معتب
كرده اند كه چون حضرت امام حسين عليه السالم 
ــول صلى اهللا عليه و آله ــد، حضرت رس متولد ش

 اسما بنت عميس را فرمود كه بياور فرزند مرا اى 
ــما گفت آن حضرت را در جامه سفيدى  اسما، اس
ــالت (ص) بردم،  ــه خدمت حضرت رس پيچيده ب
حضرت او را گرفت و در دامن گذاشت و درگوش 
ــه گفت، پس  ــت اذان و در گوش چپش اقام راس
ــالم  ــد و گفت: حق تعالى تورا س جبرئيل نازل ش
ــاند و مى فرمايد كه چون على عليه السالم  مى رس
نسبت به منزله هارون است نسبت به موسى (ع) 
ــر كوچك هارون نام كن كه  ــم پس پس او را به اس
شبير است و چون لغت تو عربى است او را حسين 

نام كن. 
پس حضرت رسول صلى اهللا عليه و آله او را بوسيد 
و گريست و فرمود كه تورا مصيبتى عظيم در پيش 

است، خداوند لعنت كند كشنده تو را.
ــه فاطمه  ــن خبر را ب ــما اي پس فرمود كه اى اس

مگو.
چون روز هفتم شد حضرت رسول (ص) فرمود كه 
ــون او را به نزد آن حضرت بردم  بياور فرزند مرا چ
گوسفند سياه و سفيدى از براى او عقيقه كرد كه 
ــيد و به  ــرش را تراش يك رانش را به قابله داد و س
وزن موى سرش نقره تصدق كرد و خلوق بر سرش 
ماليد، پس او را بر دامن خود گذاشت و فرمود اى 
ابا عبداهللا چه بسيار گران است بر من كشته شدن 

تو، پس بسيار گريست.
 اسما گفت: پدر و مادرم فداى تو باد اين چه خبر 
ــروز نيز  ــه در روز اول والدت گفتى و ام ــت ك اس
ــرت فرمود كه:  مى فرمايى و گريه مى كنى، حض
مى گريم بر اين فرزند دلبند خود كه گروهى كافر 
ستمكار از بنى اميه او را خواهند كشت، خدا نرساند 
به ايشان شفاعت مرا، خواهد كشت او را مردى كه 
ــرد و به خداوند عظيم  رخنه در دين من خواهد ك

كافر خواهد شد.
پس گفت: خداوندا سوال مى كنم از تو در حق اين 
ــوال كرد ابراهيم در حق  دو فرزندم آنچه را كه س
ذريت خود، خداوندا تو دوست دار ايشان و دوست 
دار هر كه دوست مى دارد ايشان را و لعنت كن هر 
كه ايشان را دشمن دارد لعنتى چندان كه آسمان 

و زمين پر شود.
ملكى به نام فطرس

ــران از حضرت  ــيخ صدوق و ابن قولويه و ديگ ش

صادق عليه السالم روايت كرده اند كه چون 
حضرت امام حسين عليه السالم متولد شد 
حق تعالى جبرئيل را امر فرمود كه نازل شود 
ــراى آن تهنيت گويد حضرت  با هزار ملك ب

رسول صلى اهللا عليه و آله را از جانب 
ــب خود، چون  خداوند و از جان

جبرئيل نازل مى شد گذشت 
در جزيره از جزيره هاى 

ــه ملكى كه  ــا ب دري
ــرس  فط را  او 

ــد و  مى گفتن
ــالن  از حام

عرش الهى
بود.

وقتى حق 
ــى او  تعال
ــرى  را ام

فرموده بود 
و او كندى كرده 

ــته و او را  بود پس حق تعالى بالش را در هم شكس
در آن جزيره انداخته بود پس فطرس هفتصد سال 
در آنجا عبادت حق تعالى كرد تا روزى كه حضرت 

امام حسين عليه السالم متولد شد.
ــر گردانيد ميان  ــى حق تعالى او را مخي و به روايت
عذاب دنيا و آخرت او عذاب دنيا را اختيار كرد پس 
حق تعالى او را معلق گردانيد به مژگان هاى هر دو 
چشم در آن جزيره و هيچ حيوانى از آنجا عبور نمى 
ــد  ــته از زير او دود بدبويى بلند مى ش كرد و پيوس
ــرود مى آيند از  چون ديد كه جبرئيل با مالئكه ف

جبرئيل پرسيد كه اراده كجا داريد؟ 
ــه محمد (ص)  ــى نعمتى ب گفت: چون حق تعال
كرامت فرموده، مرا فرستاده است كه او را مبارك 
ــل مرا نيز با خود  باد بگويم، ملك گفت اى جبرئي
ــايد كه آن حضرت براى من دعا كند تا حق  ببر ش

تعالى از من بگذرد.
پس جبرئيل او را با خود برداشت و چون به خدمت 
حضرت رسالت صلى اهللا عليه و آله رسيد تهنيت 
ــرس را به عرض  ــرح حال فط و تحيت گفت و ش

رسانيد.
ــود را به  ــه خ ــه او بگو ك ــه ب ــود ك حضرت فرم
ــكان خود  ــه م ــد و ب ــارك بمال ــود مب ــن مول اي

برگردد.
ــين ماليد، بال  ــتن را به امام حس  فطرس خويش
برآورد و اين كلمات را گفت و باال رفت عرض كرد 
يا رسول اهللا همانا زود باشد كه اين مولود را امت تو 
شهيد كنند و او را بر من به جهت اين نعمتى كه از 
او به من رسيد مكافاتى است كه هر كه او را زيارت 

ــين عليه السالم  كند او را به حضرت حس
برسانم، و هر كه بر او سالم كند من سالم 
او را برسانم، و هر كه بر او صلوت بفرستد 

ــانم؛و  ــوات او را به او مى رس من صل
ــر چون فطرس  موافق روايت ديگ

ــت مى گفت  ــمان باال رف به آس
كيست مثل من و حال آنكه 

من آزاد كرده  حسين بن 
على و فاطمه و محمدم 

(عليهم السالم).

صادق عليه السالم روايت كرده اند كه چون 
حضرت امام حسين عليه السالم متولد شد 
حق تعالى جبرئيل را امر فرمود كه نازل شود 
ــراى آن تهنيت گويد حضرت  با هزار ملك ب

رسول صلى اهللا عليه و آله را از جانب 
ــب خود، چون  خداوند و از جان

جبرئيل نازل مى شد گذشت 
در جزيره از جزيره هاى 

ــه ملكى كه  ــا ب دري
ــرس  فط را  او 

ــد و  مى گفتن
ــالن  از حام

عرش الهى

وقتى حق 
ــى او  تعال
ــرى  را ام

فرموده بود 
و او كندى كرده 

ــته و او را  بود پس حق تعالى بالش را در هم شكس
در آن جزيره انداخته بود پس فطرس هفتصد سال 
در آنجا عبادت حق تعالى كرد تا روزى كه حضرت 

امام حسين عليه السالم متولد شد.
ــر گردانيد ميان  ــى حق تعالى او را مخي و به روايت
عذاب دنيا و آخرت او عذاب دنيا را اختيار كرد پس 
حق تعالى او را معلق گردانيد به مژگان هاى هر دو 
چشم در آن جزيره و هيچ حيوانى از آنجا عبور نمى 
ــد  ــته از زير او دود بدبويى بلند مى ش كرد و پيوس
ــرود مى آيند از  چون ديد كه جبرئيل با مالئكه ف

جبرئيل پرسيد كه اراده كجا داريد؟ 
ــه محمد (ص)  ــى نعمتى ب گفت: چون حق تعال
كرامت فرموده، مرا فرستاده است كه او را مبارك 
ــل مرا نيز با خود  باد بگويم، ملك گفت اى جبرئي
ــايد كه آن حضرت براى من دعا كند تا حق  ببر ش

تعالى از من بگذرد.
پس جبرئيل او را با خود برداشت و چون به خدمت 
حضرت رسالت صلى اهللا عليه و آله رسيد تهنيت 
ــرس را به عرض  ــرح حال فط و تحيت گفت و ش

ــود را به  ــه خ ــه او بگو ك ــه ب ــود ك حضرت فرم
ــكان خود  ــه م ــد و ب ــارك بمال ــود مب ــن مول اي

ــين ماليد، بال  ــتن را به امام حس  فطرس خويش
برآورد و اين كلمات را گفت و باال رفت عرض كرد 
يا رسول اهللا همانا زود باشد كه اين مولود را امت تو 
شهيد كنند و او را بر من به جهت اين نعمتى كه از 
او به من رسيد مكافاتى است كه هر كه او را زيارت 

ــين عليه السالم  كند او را به حضرت حس
برسانم، و هر كه بر او سالم كند من سالم 
او را برسانم، و هر كه بر او صلوت بفرستد 

ــانم؛و  ــوات او را به او مى رس من صل
ــر چون فطرس  موافق روايت ديگ

ــت مى گفت  ــمان باال رف به آس
كيست مثل من و حال آنكه 

من آزاد كرده  حسين بن 
على و فاطمه و محمدم 

(عليهم السالم).

به مناسبت سوم شعبان سالروز والدت امام حسين (ع)؛

سيد جوانان بهشت

سيماى امام حسين(ع) در احاديث پيامبر(ص)

امام حسين(ع) به مدت 7 سال در آغوش پيامبر بزرگ اسالم تربيت يافت كه در اين 7 سال، آنقدر حضرت 
سـفارش او و برادرش حسـن (ع) را به مردم كرد كه كتاب هاى سـنى و شيعه پر اسـت از فضايل و مناقب 

اين دو بزرگـوار كه بيش از 50 مـورد در كتاب هاى اهل سـنت آمده اسـت و در اينجا به چند نمونه اشـاره  
مى كنيم:

ــن و الحسين سيدى شباب  پيامبر اكرم (ص) فرمود: «الحس
ــاى جوانان اهل  ــين دو آق ــن و حس اهل الجنه» ، يعنى حس
بهشتند. متن بعضى ديگر از احاديث اين است كه پيامبر(ص) 
ــمان كه مرا زيارت نكرده بود، از خدا  فرمود: فرشته اى از آس
ــت، پس به من خبر و مژده داد كه  براى زيارت من اذن خواس
ــت و اين كه حسن و  ــيده زنان امت من اس دخترم فاطمه، س

حسين دو آقاى جوانان اهل بهشتند.

ــول خدا (ص) شرف ياب  راوى مى گويد:به خدمت رس
ــين روى دوش اوهستند،  شدم، ديدم كه حسن و حس
ــت مى  ــول خدا ! آيا اين دو را دوس عرض كردم: اى رس
ــت نداشته باشم؛ در حالى  دارى؟ فرمود: براى چه دوس

كه اين دو گل هاى من هستند از باغ دنيا.

ــنت روايت  ــن نامدار اهل س ــيارى از محدثي گروه بس
كردند كه پيغمبر(ص) بيرون آمد در حالى كه حسن و 
ــين(ع) با او بودند، امام حسن (ع ) بر يك دوش آن  حس

حضرت وامام حسين (ع)  بر دوش ديگر بود.
 يك بار حسن را مى بوسيد و بار ديگر حسين را،  تا به ما 
رسيد، فرمود: [من احب الحسن و الحسين فقد احبنى 
و من ابغضهما فقد ابغضنى ] هر كس حسن و حسين را 
ــت داشته و هر كس آنها را  دوست بدارد، همانا مرا دوس

دشمن بدارد، پس البته مرا دشمن داشته است.

ــى  ــه جمع ــت ك ــده اس ــرى آم ــت ديگ در رواي
ــد و آن  ــى رفتن ــه ميهمانى م ــدا (ص) ب ــول خ با رس
ــرد، در ــى ك ــت م ــان حرك ــاپيش آن ــرت پيش حض

ــت او را در  ــد و خواس ــين(ع) را دي ــاى راه حس  اثن
آغوش بگيرد، و حسين (ع) به اين سو و آن سو مى دويد، 
پيامبر اكرم(ص) از مشاهده اين حالت تبسم مى كرد تا 
آن كه او را در آغوش گرفت، يك دست خود را به پشت 
سر و دست ديگر را به زير چانه او نهاد و بر لب هاى امام 
حسين بوسه زد و سپس فرمود: «حسين از من است و 
ــى را كه او دوست  من از اويم، خداوند دوست دارد كس

دارد.»

روزى پيغمبر اكرم (ص) به على (ع) فرمود: اول كسى كه 
داخل بهشت مى شود، من، تو، فاطمه، حسن و حسين 
ــتان چطور؟  ــرد پس دوس ــتيم. على(ع) عرض ك هس

پيغمبر(ص) فرمود: بعد از شما وارد مى شوند.

از ابن عباس حديثى طوالنى از پيغمبر(ص) در فضايل حسنين 
(عليهما السالم) روايت شده كه در پايان آن مى فرمايد: «خدايا 
ــتند، هر كس آنها را  ــين در بهش ــن و حس تو مى دانى كه حس
ــت و هر كس آنها را دشمن بدارد، در  دوست دارد در بهشت اس

آتش است».

ــد امر كرد  ــده كه يزي ــداء و التاريخ نقل ش در الب
ــوان آن  ــينى و بان ــرم حس ــينان ح ــرده نش تا پ
ــه  ك ــجدى  ــان مس ــر در هم ب را  ــرت  حض
ــد  ــگاه بدارن ــتند، ن ــى داش ــگاه م ــيران را ن اس
ــارك  ــر مب ــد؛  س ــا را ببينن ــردم آنه ــا م ت
ــذارد و با چوب يا  ــين (ع) را در جلوى خود گ حس

شمشير به آن روى مطهر مى زد.
ــم  ــت و گفت: به خدا قس ــلمى برخاس ابوبرزه اس
ــورد كه مكرر  ــى مى خ ــه همان موضع چوب تو ب

ديدم پيغمبر (ص) مى بوسيد.

پيامبر اكرم(ص) فرمود: چون خدا آدم را آفريد، در سمت 
ــبح در نور ديد كه در سجده و ركوع  راست عرض پنج ش
هستند. آدم پرسيد: اين پنج شبح كه در هيبت و صورت 
ــد: اينان پنج تن از  ــتند؟ خطاب ش ــتند، كيس من هس
فرزندان تو هستند، كه پنج اسم براى آنها از نام هاى خود 
ــتق كرده ام، و اگر براى اينان نبود، بهشت و جهنم،  مش
ــتگان و آدميان و  ــمان و زمين فرش عرش و كرسى، آس
جنيان را نمى آفريدم؛ پيغمبر (ص) فرمودند: ما كشتى 
نجاتيم! هر كس به اين كشتى  ملحق شود ، نجات يابد و 

هر كس از آن برگردد، هالك شود.

پيامبر (ص) فرمود: حسن و حسين (ع) دو امام امت من 
بعد از پدرشان هستند، و دو آقاى جوانان اهل  بهشتند و 
ــيده زنان جهانيان و پدرشان سيد الوصيين  مادرشان س
ــين  9 نفرند كه نهمين آنها قائم  است، و از فرزندان حس
است از فرزندان من، طاعت ايشان طاعت من و معصيت 
و مخالفت ايشان معصيت و مخالفت با من است، به سوى 
خدا شكايت مى كنم از كسانى كه فضيلت ايشان را انكار 
و احترامشان را بعد از من ضايع مى كنند و خداوند كافى 
است در واليت كارها و نصرت عترت من، و امامان امت من، 

و انتقام گيرنده است از كسانى كه حق آنها را انكار كنند. 

حسين (ع)، گلى از باغ دنياحسين (ع)، سيد جوانان بهشت

فضيلت دوستى حسين(ع) و نكوهش 
دشمنى با آن حضرت

حسين ،  محبوب پيامبر(ص)

دوستان حسين (ع) اهل بهشت هستند اول كسى كه وارد بهشت مى شود  امام زمان (ع) نهمين فرزند امام حسين(ع)  اشتقاق نام حسين (ع) از نام خداى تعالى پيامبر(ص) حسين (ع) را مى بوسيد

است از فرزندان من، طاعت ايشان طاعت من و معصيت 
و مخالفت ايشان معصيت و مخالفت با من است، به سوى 
خدا شكايت مى كنم از كسانى كه فضيلت ايشان را انكار 
و احترامشان را بعد از من ضايع مى كنند و خداوند كافى 
است در واليت كارها و نصرت عترت من، و امامان امت من، 



اخبارخبر

مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان از افزایش بی سابقه ورود 
گردشگران خارجی به بناهای تاریخی اصفهان به بیش از یک هزار نفر 

در روز، در پایان نیمه اول اردیبهشت ماه 1395 خبر داد.
فریدون الهیاری اظهار داش��ت: امس��ال همزمان ب��ا آغاز تعطیالت 
نوروز، برای اولین بار در چند سال اخیر، شاهد حضور خیل گسترده 
گردشگران خارجی همزمان با حضور گردشگران داخلی در بناهای 
تاریخی استان اصفهان بودیم. وی افزود: روند رو به رشد گردشگران 
خارجی به اس��تان اصفهان همچنان در اردیبهشت ماه ادامه یافته، 
به گونه ای که با بررس��ی های به عمل آمده توسط کارشناسان اداره 
کل و بررسی آمارهای موجود مش��خص می شود که روند رو به رشد 
بازدید گردشگران خارجی از بناهای تاریخی استان اصفهان از ابتدای 
اردیبهشت از 300 نفر در هر روز آغاز و تا پایان نیمه اول در دو بنای 
ش��اخص مجموعه جهانی کاخ موزه چهلس��تون و مجموعه جهانی 

مسجد جامه عتیق از مرز یک هزار نفر در روز گذشت.
مدیر کل می��راث فرهنگی اس��تان اصفهان تصریح کرد: مقایس��ه 
آمار موجود حضور گردش��گران در بناهای تاریخ��ی در 15 روز اول 
اردیبهشت در مقایسه با کل اردیبهشت ماه سال 1394 از افزایش 30 

درصدی ورود گردشگران به بناهای تاریخی حکایت دارد.
 الهیاری در ادامه بیان داش��ت: ورود گردش��گران به بنای تاریخی 
مجموعه جهانی کاخ موزه چهل س��تون در 31 روز ماه اردیبهش��ت 
1394 رقمی بالغ بر 8756 نفر است. در حالی که آمار موجود در 15 
روز اول اردیبهشت 1395 در همین بنای تاریخی رقمی بالغ بر ورود 

8 هزار و 679 نفر گردشگر خارجی را نشان می دهد.
وی در خصوص ملی��ت گردش��گران خارجی که به اصفهان س��فر 
کرده اند، گفت: بیشترین گردشگران خارجی که به دیار نصف جهان 
س��فر کرده اند به ترتیب تعداد از کش��ورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، 
اس��پانیا، اتریش، چین، ژاپن، بلژیک، س��وئیس، آمری��کا، پرتقال، 
اس��ترالیا، تایلند، دانمارک، لهستان، یونان، اس��لوونی، مجارستان، 
روسیه، انگلستان، لیتوانی، کرواسی، س��وئد، نروژ، لبنان، آفریقای 
جنوبی، چک، برزیل، کره جنوبی، مصر و در نهایت کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس بوده اند.

سوم شعبان، والدت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت 
حسین بن علی علیه السالم و روز پاسدار نامگذاری شده است.

مشهور نزد علمای شیعه این است که والدت حضرت امام حسین علیه السالم 
در مدینه روز سوم شعبان سال چهارم هجری بوده است.در توقیع حضرت 
ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف به قاس��م بن عالء همدانی وکیل 
حضرت امام حسن عسکری علیه السالم آمده که؛ موالی ما حضرت حسین 
علیه السالم روز پنج شنبه سوم شعبان متولد شدند پس آن روز را روزه دار و 

این دعا را بخوان: »اللهم انی اسئلک بحق المولود فی هذا الیوم...«
ولی بعضی چون شیخ طوسی رحمة اهلل )با اس��تناد به روایتی از امام صادق 
علیه الس��الم( و ش��یخ مفید رحمه اهلل ، والدت آن حضرت را در شب پنجم 
شعبان و ابن نما رحمه اهلل روز پنجم نقل کرده اند.به سند معتبر از حضرت 
رضا علیه السالم از پدرانش از علی بن الحسین علیهم السالم روایت شده که 
چون حضرت حسین علیه السالم متولد شد حضرت رسول صلی اهلل علیه و 
آله وسلم به اسماء بنت عمیس فرمود: »فرزندم را بیاور« من آن بزرگوار را در 
جامه ای سفید پیچیده خدمت آن حضرت بردم، آن جناب در گوش راست او 
اذان و در گوش چپش اقامه گفت، و او را در دامن خود نهاد و گریست.اسماء 
عرض کرد: پدر و مادرم فدایت، گریه شما از چیست؟ فرمود: برای این فرزندم 
می گریم. عرض کرد: این کودک ک��ه االن به دنیا آمده فرم��ود: بعد از من 
گروهی از ستمکاران او را خواهند کشت. خداوند شفاعت مرا به آنها نرساند.

حضرت صادق علیه السالم می فرمایند: چون حضرت حسین علیه السالم به 
دنیا آمد خداوند به جبرییل دستور داد که با هزار ملک فرود آید تا از جانب 
خداوند و خودش به حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله وسلم تهنیت بگوید.

پیامبر اسالم صلی  اهلل  علیه  و آله  و سلم: به راستی که با شهادت حسین علیه  
السالم آنچنان ش��ور و حرارتی در دل مومنین ایجاد ش��ده که هیچ گاه به 

سردی نخواهد گرایید.
امیر المومنین علیه  الس��الم: حضرت علی علیه  السالم نگاهي به فرزند خود 
کرد و فرمود: ای کسی که نام و یاد تو موجب جاری شدن اشک در دیده هر 
مومن است، حسین علیه  السالم گفت: پدر منظور شما من هستم؟ در پاسخ 

فرمود: آری فرزندم.
فاطمه زهرا سالم  اهلل  علیه: آنگاه که حس��ین علیه  السالم هنگام بارداری به 
شش ماهگی رسید، در شب تاریک به چراغ نیاز نداشتم و هنگام عبادت خدا 

و خلوت با حق، صدای تسبیح و تقدیس )وی را( می شنیدم.
امام حسن مجتبی علیه  الس��الم : آنچه موجب شهادت من می شود، سمی 
است که به کامم ریزند، اما ای ابا عبداهلل هیچ روزی مانند روز )مصیبت( تو 

نخواهد بود...
سید الساجدین علی بن الحسین علیه  الس��الم: من فرزند کسی هستم که 
فرشتگان آسمان بر او گریستند و جن در زمین و پرندگان در هوا بر او نوحه 

کردند .
امام محمد باقر علیه  الس��الم: بعد از یحیی بن زکریا آسمان در مرگ کسی 
نگریست، مگر در شهادت حسین بن علی علیه  السالم که چهل روز در این 

مصیبت گریان بود.

مدیرکل میراث فرهنگی مطرح کرد:

افزایش بی سابقه ورود گردشگران 
خارجی به بناهای تاریخی اصفهان

به بهانه سوم شعبان میالد امام حسین)ع(؛

فضیلت امام حسین )ع( از دیدگاه 
معصومین علیهم السالم

هر شناختی از ظاهر شروع می شود و به نسبت تالش، همت و 
انگیزه کاوشگران به الیه های درونی تسری می یابد.

نماده��ای ش��هری نی��ز می توانن��د عاملی برای ش��ناخت 
ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، قومی، تاریخی و 
حتی خلق و خوی شهروندان باشند. همانگونه که با مشاهده 
و مطالعه آثار هنری و فرهنگی پیش��ینیان به سبک و سیاق 
هر دوره تاریخی پی می بریم و از وضعیت و شخصیت مردم 
آن دوران آگاه می ش��ویم نمادهای امروزی نی��ز، هم برای 
ش��هروندان، گردش��گران و هم برای آیندگان درس آموز و 
سرش��ار از عبرت است.اولین نش��انه های توجه به نمادهای 
شهری در کشور ما شاید به آغازین سال های تشکیل بلدیه 
در شهرهای بزرگ کشور باز می گردد، در همان سال ها اگر 
چه خودروهای عمومی از تنوع و تکثر فعلی برخوردار نبودند 
اما سال ها گذش��ت تا به این نتیجه برسند که اتوبوس های 
شرکت واحد یک ش��کل و یک رنگ باش��ند به عنوان مثال 
تاکسی های اصفهان آبی رنگ، تهران نارنجی رنگ و یا شیراز 
سبز رنگ باش��د؛ البته این انتخاب ها عالوه بر زیبایی بصری 
به موارد دیگری نیز مربوط می ش��د اینکه همه تفاوت بین 
خودروهای عمومی و شخصی را بشناسند و مثال راه را بر سوء 
استفاده گری های احتمالی ببندند یا اینکه رنگ آبی یادآور 
اصفهان فیروزه ای باش��د و این هویت را ب��ه بیننده منتقل 
سازد. در هر حال توجه به مبلمان شهری در زمان ما بیش از 
گذشته اهمیت یافته است و در بسیاری از موارد آن را نشانی 
از توسعه یافتگی می دانند کما اینکه در کشور ما اگر نمودار 
توس��عه یافتگی را از اصفهان به سمت ش��هرهای کوچک و 
روستاها رسم کنیم شاهد منحنی نزولی آن خواهیم بود. همه 
می دانند که توجه ویژه به توس��عه شهری و از جمله موضوع 
مبلمان ش��هری در ایران از اواخر دهه ش��صت و اوایل دهه 
هفتاد و آن هم به طور مشخص از اصفهان آغاز شد. ترکیب 
مناسب و با انگیزه مدیران استان اصفهان و عزم جدی آنان 
در این زمینه سبب شد تا پس از اصفهان نهضتی برای توجه 
به توسعه ش��هری ابتدا از تهران و مراکز استان های بزرگ و 
سپس سایر مناطق آغاز ش��ود به گونه ای که دستاوردهای 
ارزنده ای را به دنبال داش��ت به خصوص ک��ه پس از دوران 
جنگ تحمیلی و تبعات ناش��ی از جنگ، ظاهر شهرهای ما 

بسیار نامناسب بود و هر ناظری را متاثر می ساخت.
اکن�ون هم نبای�د توجه ب�ه مبلمان ش�هری را امری 

تشریفاتی قلمداد کرد
اگر می خواهیم مردم نس��بت به نظ��م و نظافت محیط های 
بیرونی مانند خانه خویش اهتمام داشته باشند باید مقدمات 
آن را فراهم سازیم؛ بایدسطل های زباله پارک ها و معابر در هر 
جایی در دسترس مردم قرار داشته باشد تا از پراکندن زباله 
در کوچه و برزن جلوگیری ش��ود، مکان هایی برای نشستن 
مردم و لذت بردن آنها از طبیعت پیش بینی گردد تا فضای 

سبز مورد آسیب اس��تفاده کنندگان واقع نش��ود، امکاناتی 
برای طبخ غذا در نظر گرفته شود تا بر اثر کم توجهی و غفلت، 
درختان و جنگل ها دچار آتش سوزی نگردند، هر فردی که با 
ایستگاه های اتوبوس - به عنوان مثال شهر اصفهان - برخورد 
می کند باید وجود نمادهای هویتی این ش��هر او را نسبت به 

ویژگی های آن آگاه نماید.
اصفهان زیباترین شهر ایران

روزگاران قدی��م از اصفه��ان انتظار زیبایی می رفته اس��ت 
و همچنان این ش��هر قابلیت بسیار زیبا ش��دن را دارد، هر 
ناظر و گردش��گری انتظار دارد که اصفهان را زیباترین شهر 
ایران ببیند. بنابراین باید ما هر روز شهرمان را بهتر از دیروز 
بخواهیم و برای اجرای پروژه های گس��ترده، وس��واس الزم 
را داشته باش��یم، همه ابعاد کار را بس��نجیم و طراحی ها را 
متناسب با فرهنگ و هویت واالی ش��هرمان بپذیریم. عضو 
شوراي اسالمي شهر اصفهان در این باره می گوید: اصفهان 
شهري اس��ت که از نظر مبلمان ش��هري در بین شهرهاي 
کشور زبانزد بوده و به عنوان ش��هري خدماتي مطرح است. 
عباس حاج رس��ولیها می افزاید: وجود پنج  دانشگاه معتبر 
با یکصدهزار دانش��جو در اصفهان به خصوص دانشگاه هنر، 
مي تواند در ایجاد س��یما و منظر شهري بس��یار مؤثر باشد. 
وی، مبلمان شهري را از نش��انه هاي بارز تکریم ارباب رجوع 
و اهمیت دادن به مردم می دان��د و تصریح می کند: یکي از 
موضوعاتی که در زمینه مبلمان شهري مغفول مانده، حمل 
و نقل عمومي و زیبایي هاي آن بود، به طوري که مثال زیبایي 
یک اتوبوس در مبلمان شهري قابل توجه است. عضو شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان تاکید می کند: امروزه کارشناسان و 
متخصصان بر این باورند که آرای��ش معابر در نزدیکي محل 
سکونت مردم در میزان نشاط و شادابي شهروندان مؤثر است.

مبلمان شهري روحی بر کالبد شهرها
شهر یک اثر هنری و عمرانی است که سازندگان و پیمانکاران 

به اندازه وسعت و دیدگاه خود آن را طراحی می کنند. آنان 
در این طراحی باید مقوالتی را در نظ��ر بگیرند که به ایجاد 
 محیط��ی دلنش��ین و دارای امنیت برای ش��هروندان ختم

 شود.
چراغ روشنایي معابر، چراغ راهنمایي، سطل زباله، سایبان 
ایستگاه های اتوبوس، گاردریل ها و صندوق پست از عناصر 
تش��کیل دهنده مبلمان کارکردي و درخ��ت هاي تزئیني، 
گلدان ها، برج ساعت، آب نما، پرچم و مجسمه ها از عناصر 
تشکیل دهنده مبلمان تزئیني شهر به ش��مار مي آیند. در 
حقیقت این عناصر به زیبایي طلبي ساکنین پاسخ مي دهد 
و صحنه شهر را زیبا مي کنند. اگر این عناصر در جاي خود 
نباشند موجب بهم ریختگي شهري مي شوند و بهم ریختگی 
منظر ش��هر در نوع خود م��ي تواند باع��ث ناهنجاري هاي 

اجتماعي و احساس ناامني در روح و روان شهروندان شود.
حقیقت آن است که عدم نظم و آرامش هنرمندانه در سیما و 
مبلمان شهري، مثل سریال هاي کم ارزش تلویزیوني هستند 
 که تمام روابط بین آدم ها در آنها در ح��د مچ گیري ها، داد

زدن ه��ا و دغل بازي خالصه مي ش��ود و نش��اني از آدم ها و 
خانواده هاي فرهیخت��ه که آرام حرف مي زنن��د و لبخند بر 
لب دارند نیست. شهر هم اینچنین داستاني دارد. شلختگي 
سیماي ش��هر، هم در بعد کالن خط آس��مان و احجام آن و 
 هم در س��طح ملموس تر واق��ع در منظر عابر پیاده، س��بب

 گسس��ت هاي رفتاري و زمختي عصبي مردم مي شود، چرا 
که شهر به عنوان محلی تعریف شده است که مردم بیشترین 
وقت خود را در آن سپری کرده و حداکثر ارتباط را با یکدیگر 
و پیرامون خود برقرار می سازند. اگر  عناصر  مورد اشاره شده 
که جزیي از مبلمان شهري محسوب مي شوند، بتوانند لبخند 
را به لب مردم بیاورند و براي آنها پیام آور احس��اس آرامش و 
امنیت باشند مي توان گفت: مدیران شهري عملکرد موفقی 

داشته اند.
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رییس شورای شهر:

پویش فراگیر ترافیک شهری اصفهان 
زمینه ساز توسعه حمل ونقل عمومی است

رییس دانشگاه اصفهان:

تولید و انتشار علم
در گرو صلح و آرامش کشورهاست

استاندار اصفهان مطرح کرد:

کمک 500 میلیارد ریالی خیرین استان
به بهزیستی در سال گذشته

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
پوی��ش فراگی��ر ترافیک ش��هری اصفهان 
زمینه س��از توس��عه حمل و نق��ل عمومی 
می شود و همکاری دس��تگاه های مختلف 

اجرایی در این راستا ضرورت دارد.
رضا امین��ی با اش��اره به برگزاری مراس��م 
رونمایی از نماد و ش��عار کمپی��ن ترافیک 
ش��هری اصفهان در خصوص ب��ه کار بردن 
لفظ کمپین، اظهار داشت: کمپین نمی تواند 
نقشی در راستای توس��عه فرهنگ صحیح 
ترافیکی داشته باش��د ولی پویش مردمی 

این قدرت را داراست.
وی افزود: پویش لفظ فارسی معادل کمپین 
اس��ت و باید در این پوی��ش فراگیر مردمی 
به همراه آموزش و انتقال فرهنگ درس��ت 
ترافیکی، اس��تفاده از عبارات فارس��ی نیز 

گسترش یابد.
 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به اجماع فراگیر در راستای باور ایجاد فضای 

سالم در شهر از طریق اس��تفاده صحیح از 
ناوگان حم��ل و نقل عموم��ی و خیابان ها 
بیان کرد: اگر مردم به این باور برسند هوای 
شهرمان و فضای سالم شهر و زمینه سالمت 

مردم نیز در کنار این امور فراهم می شود.
 وی درب��اره نق��ش رس��انه ها در زمین��ه 
فرهنگ سازی موثر گفت: در بین مردم باور 
اینکه پویش فراگیر مردمی می تواند گامی 
در راستای بهبود اوضاع ترافیکی باشد، تنها 
با استفاده از قدرت رس��انه ها و باور مدیران 

شکل خواهد گرفت.
 امینی ارتباط ش��ورای ش��هر با ش��هرداری 
اصفه��ان را یک تعام��ل همه جانب��ه و نیکو 
دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در اصفهان 
همیش��ه بین ارگان های اجرایی هم افزایی و 
تعامل وجود داش��ته و امیدواریم این دوران 
طالیی که در قالب یک پویش فراگیر مردمی 
نمایان شده، زمینه اس��تفاده بهتر از وسایل 

حمل و نقل عمومی را فراهم کند.

استاندار اصفهان گفت: در سال 94، کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردم و کمک خیرین اس��تان اصفهان به 
بهزیستی حدود 500 میلیارد ریال بوده است که 54 

درصد اعتبارات این نهاد را تأمین کرده است.
 رس��ول زرگرپور در جلس��ه شورای مش��ارکت های 
مردمی بهزیستی که با حضور نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه این 
شورا نظارت بر دریافت ها و هزینه کرد درست منابعی 
اس��ت که از طریق مش��ارکت های مردمی و از سوی 
خیرین جذب می شود. وی با بیان اینکه در ارتباط با 
دریافت ها باید یک حسابرس خبره برای حسابرسی 
گزارش مالی وجود داشته باش��د، افزود: افراد خیر و 
حسابرس نیز وجود دارند که به منظور شفاف سازی 
حس��اب های مالی این وظیف��ه را بر عه��ده بگیرند. 
استاندار اصفهان در خصوص محل هزینه این کمک ها 
اظهار داشت: این مجموعه می تواند سیاست گذاری 
درس��تی در این خصوص داشته باش��د تا بر اساس 
شرایط، محل هزینه مشخص ش��ود و باید اولویت ها 
در جلسه ارایه ش��ود تا در خصوص هزینه کردن آن 

تصمیم گیری گردد. زرگرپور ادامه داد: در بهزیستی 
اولویت بندی و سیاس��ت گذاری برای هزینه ها امری 
ضروری است و باید برای اعتماد مردم با برنامه ریزی 

دقیق عمل کرد. 
استاندار اصفهان با اش��اره به اینکه دولت با وضعیت 
مال��ی پی��ش رو نمی توان��د آس��یب های موج��ود 
را تحت پوش��ش قرار ده��د، افزود: کم��ک خیرین 
الزم��ه اداره بهزیس��تی اس��ت و خیری��ن، نق��ش 
مهمی در خص��وص تأمی��ن بخش��ی از هزینه های 
 س��ازمان بهزیس��تی دارن��د ک��ه قابل تقدی��ر

 است.زرگرپور اضافه کرد: ظرفیت خیرین در استان 
باع��ث افتخار اصفه��ان اس��ت و در این راس��تا باید 
اولویت ها را برای خیرین تعریف نماییم تا بتوانند در 
آن راستا خدمات مطلوب تری ارائه نمایند. همچنین 
در این جلس��ه ضمن ارایه گ��زارش عملکرد جذب 
مش��ارکت های مردم��ی و فعالیت های انجام ش��ده 
این شورا در سال 94 توسط س��ازمان بهزیستی، در 
خصوص برنامه های سال جاری بحث و تبادل نظر شد 

و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

ش��هردار اصفه��ان گف��ت: یک��ي از م��واردي که در 
تفاهم نامه ه��ای خواهرخواندگی به خوبي موردتوجه 
واقع شده دیپلماس��ي علمي بین دانشگاه های شهر 

اصفهان و شهرهاي خواهرخوانده است.
مهدي جمالي نژاد در نخستین کنفرانس بین المللی 
سه جانبه میان دانشگاه های اصفهان، استراسبورگ 
فرانس��ه و فرایبورگ آلمان که به میزباني دانش��گاه 
اصفهان برگزار ش��د، با بیان اینکه یقینا عصر ما، عصر 
ارتباطات فرامرزي و تقریب ملل جهان، عصر همگرایي 
و همبس��تگي نفوس بش��ري براي نیل به پیشرفت و 
توس��عه عدالت محور در دنیاس��ت، اظهار کرد: بستر 
اصلي و خاستگاه حقیقي برگزاري نخستین کنفرانس 
سه جانبه تبادل دانش بین کش��ورهاي ایران، آلمان 
و فرانس��ه در اصفهان و عقد روابط و مناس��بات بین 
این سه شهر اس��ت که از رویدادهاي تاریخي و برون 
دادهاي قابل انتظار این دوران اس��ت.وي با اش��اره به 
تحوالت س��ریع در علوم و فنون اف��زود: این تحوالت 
موجب تغییرات وسیع در بسیاري از موضوعات و لزوم 

همگرایي و هم افزایي بین المللی است. بی شک در این 
کنفرانس بین المللی فصل نویني در امر گسترش روابط 
و مناس��بات چندجانبه علمي، فرهنگي، اقتصادي و 

دیپلماتیک بین شهرهاي عضو آغاز خواهد شد.
جمالي نژاد ادامه داد: تبادل تجربیات در حوزه مدیریت 
شهري، گسترش مراودات و داد و ستدهاي فرهنگي، 
تشدید روند همکاری های مش��ترک در قلمرو دانش 
بومي و فناوری های پیشرفته روز براي هم تراز کردن 
شاخصه های توس��عه یافتگی، هم اندیش��ي و مبادله 
فکر جهت بهره گی��ری بهین��ه از ظرفیت های نهفته 
اقلیمي با رویکردهای زیس��ت محیطی و بسط روابط 
متقابل اقتصادي در س��طوح و حوزه های مختلف به 
ویژه توانمندسازی اقتصاد گردشگري از نتایج روابط 
و دیپلماس��ی های بین الملل��ی خواهد بود.ش��هردار 
اصفهان در خصوص نقش ش��هرداري در نخس��تین 
کنفرانس بین المللی سه جانبه دانشگاه های اصفهان، 
استراسبورگ و فرایبورگ گفت: وقتي به برنامه های 
90، 95 و 1400 ش��هرداري اصفه��ان توجه کنیم، 

می بینیم یکي از چشم اندازهایی که براي اصفهان دیده 
شده ارتقاي دیپلماسي شهري است و این ارتقا می تواند 
در دو زاویه دیپلماس��ي دوجانبه و چندجانبه باش��د. 
جمالي نژاد با بیان اینکه دیپلماسي دو جانبه، خود را 
در تفاهم نامه های خواهرخواندگی با شهرهاي مختلف 
نش��ان می دهد، تصریح کرد: خوشبختانه شهرداري 
اصفهان در این دو عرصه در کشور پیشرو بوده است. 
شهر اصفهان در عرصه چندجانبه عضو سازمان های 
بین المللی س��یتي نت، متروپلیس، آیریس، آي سي 
سي ان، شهرها و پایتخت های اسالمي و تاریخي جهان، 
همچنین عضو هیئت رییسه برخي از این سازمان ها 

نیز هست.
وي با اش��اره به اینکه اصفهان 13 خواهرخوانده دارد، 
خاطرنش��ان کرد: با فرایب��ورگ خواهرخوان��ده و با 
استراس��بورگ در حال خواهرخوانده شدن هستیم و 
براي به نتیجه و عمل رسیدن تفاهم نامه ها با شهرهاي 
خواهرخوانده، در حال عملیات��ي کردن بندهاي این 

تفاهم نامه ها هستیم.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان با اشاره 
به گفتمان جدید دانش محوری و خالقیت در 
شهرداری اصفهان گفت: مدیران روابط عمومی  
در قسمت های مختلف شهرداری، پیشانی این 

گفتمان جدید حساب می آیند.
 ه��ادی نباتی نژاد در دومین جلس��ه ش��ورای 
اطالع رسانی س��ازمان های وابسته شهرداری 
اصفهان که در سازمان تاکسیرانی برگزار شد، 
ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و قدردانی از مدیر 
سازمان تاکسیرانی به منظور میزبانی این جلسه 
اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین جلس��اتی، 
هماهنگی و تعامل و همدلی بیشتر بین روابط 
عمومی ها برای پیشبرد اهداف و سیاست های 

کالن شهرداری است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه خبرهای خ��وب و 
امیدآفری��ن بای��د از طری��ق رواب��ط عمومی  
دستگاه ها و به ویژه ش��هرداری  ها انتشار یابد، 
افزود: برگزاری جلسات اینچنینی سبب اطالع 

و اس��تفاده روابط عمومی ه��ا از ظرفیت های 
یکدیگر در راس��تای هماهنگی و هم افزایی در 
مجموعه بزرگ ش��هرداری می ش��ود که این 
موضوع در واقع تحقق ش��عار اقتصاد مقاومتی 
در روابط عمومی شهرداری اصفهان به حساب 

می آید.
مدیر رواب��ط عموم��ی ش��هرداری اصفهان با 
بیان اینک��ه در حال حاضر فض��ای همدلی در 
بخش های مختلف روابط عمومی ش��هرداری 
اصفهان وجود دارد، بیان کرد: در سال جاری نیز 
این همدلی و هماهنگی با برگزاری برنامه های 
مختلف آموزش��ی، تفریحی و اردویی که ویژه 
مدیران و کارکنان روابط عمومی  ش��هرداری 
 در نظر گرفت��ه ش��ده، افزایش چش��مگیری 

می یابد.
وی با اشاره به اینکه رسالت و فعالیت های انجام 
گرفته در سازمان ها باید به گوش مردم برسد، 
تصریح ک��رد: پرکاری، خالقی��ت و بهره گیری 

از دان��ش روز از ویژگی های ی��ک مدیر روابط 
عمومی موفق به حساب می آید و این ویژگی ها 
در بیشتر همکارانم در روابط عمومی شهرداری 

وجود دارد.
نباتی ن��ژاد در ادامه ب��ه ارایه گفتم��ان جدید 
دانش مح��وری و خالقی��ت ب��رای اداره بهتر 
نصف جهان از سوی شهردار اصفهان اشاره کرد 
و ادامه داد: مدی��ران و کارکنان روابط عمومی  
در س��ازمان ها، مناطق و بخش ه��ای مختلف 
ش��هرداری، یکی از اجزای مه��م این گفتمان 

جدید به حساب می آیند.
دومین جلسه شورای اطالع رسانی سازمان های 
وابسته شهرداری اصفهان با حضور مدیر روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان و مدی��ران روابط 
عمومی س��ازمان ها در س��ازمان تاکس��یرانی 
شهرداری اصفهان برگزار شد و قرار شد تا جلسه 
آینده به میزبانی سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری در باغ گلها برگزار شود.

شهردار اصفهان خبر داد:

دیپلماسي علمی با شهرهای خواهرخوانده
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

روابط عمومی ها   پیشانی گفتمان جدید شهر به حساب می آیند

نمادهای شهری، نشانی از توسعه یافتگی؛

اصفهان الگویی موفق در مبلمان شهری

رییس دانش��گاه اصفهان گفت: قطع��ا ایجاد و 
 انتش��ار علم در آینده، نیازمند صل��ح و آرامش

 کشورهاست.
هوشنگ طالبی در نخستین همایش بین المللی 
تبادل دانش بین کش��ورهای ایران، فرانس��ه و 
آلمان، اظهار کرد: بس��یار خوشحال هستیم که 
اولین اجالس سه جانبه اصفهان، استراسبورگ 
و فرایب��ورگ در س��ال 2016 تح��ت عن��وان 
تبادل دانش این اج��الس را به صورت همایش 
بین المللی برگزار می کنیم. وی در جمع اساتید 
و پرفس��ورهای کش��ورهای آلمان و فرانسه، در 
خصوص فراگرفت��ن علم ابراز ک��رد: فراگرفتن 
عل��م ب��رای عالقه مندان ب��ه دان��ش در دنیای 
کنونی مرز جغرافیایی و سیاس��ی نمی شناسد و 
دانشمندان را نمی توان پشت دیوارها و مرزهای 
کشورها نگه داشت؛ امروز به لطف پیشرفت های 
فناوری، مثل فناوری اطالع��ات و ارتباطات در 
هر ثانی��ه از زم��ان، میلیون ها واح��د دانش در 
سراس��ر دنیا منتشر می ش��ود ولی آنچه مهم تر 

از فناوری ب��رای انتش��ار دانش اس��ت؛ باورها، 
فرهنگ و ذهن محققین و دانش��مندان اس��ت.

رییس دانشگاه اصفهان اشاره به تأکید محققان 
بر تولید علم، عنوان کرد: امروزه محققین بر این 
باورند که بی من��ت، تولید علم بکنن��د و نه تنها 
آن را محبوس نمی کنند؛ بلکه با فراخ دس��تی و 
آس��ودگی خیال از بی اخالقی ها علم را منتش��ر 
می کنند؛ پس آنچه مهم اس��ت ب��اور و فرهنگ 
شدن تولید دانش و انتشار آن در سراسر جهان، 
در ذهن ماس��ت و این اجالس بین المللی را نیز 
بر این باور، تح��ت عنوان تب��ادل دانش برگزار 
می کنیم و ب��ر این باوریم که بای��د فضایی برای 
تولید دان��ش، آماده کنی��م. وی در پایان تأکید 
کرد: علم در آینده ای نه چندان دور، منتش��ر و 
بر همه فاش خواه��د ش��د و آرزو می کنیم این 
آینده خیلی دیر نباشد؛ بلکه خیلی زود فرا رسد 
و همه بایستی باهم دعا کنیم که این آینده صلح 
و آرامش برای تولید و انتش��ار عل��م به زودی به 

وقوع بپیوندد.
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سفارش کفاشیان برای اتاق نایب رییسی

منصوریان و قلعه نویی هفت هفته مثل هم!

نقشه علی دایی نقش بر آب شد

پروپیچ ، یک میلیارد گرفت و خداحافظ!

تاسف بوکسور سنگین وزن ایران
 به خاطر المپیک

رییس جدید فدراس��یون فوتبال در اتاق نایب رییسی فدراسیون مستقر 
شد. علی کفاشیان، رییس سابق فدراس��یون فوتبال پس از اینکه مهدی 
 تاج به عنوان رییس جدید فدراس��یون انتخاب شد، طی روزهای گذشته 
 در فدراس��یون فوتبال حاضر ش��ده و در اتاق جدیدش در اتاق مخصوص 

نایب رییسی این فدراسیون مستقر شد.
 نکته جالب اینکه کفاش��یان برای اتاق جدیدش س��فارش امکانات الزم 
از جمله تلویزیون LED داده و منتظر اس��ت تا به زودی با امکانات کامل 
 در س��مت جدیدش، فعالی��ت خود را آغ��از کند. همچنی��ن مهدی تاج، 
 رییس فدراس��یون فوتبال پ��س از انتخاب ب��ه عنوان رییس، یکش��نبه 

به فدراسیون فوتبال نرفت.

از هفته بیست و س��وم لیگ برتر و در 7 هفته اخیر قلعه نویی در تراکتور و 
منصوریان در نفت همه نتایج شان برابر بوده است. در هفته 23، تراکتور 
1-3 فوالد را برد و نفت  برابر گسترش0-1 برنده شد. در هفته 24 تراکتور 
0-1 سایپا را برد و نفت0-1 مقابل راه آهن پیروز شد. در هفته 25 تراکتور 
1-2 ذوب آهن قدرتمند را برد و نفت هم برابر پدیده با نتیجه 1-2 برنده 

شد.
 در هفته 26 اما تراکتور با صبا 1-1 کرد و نفت برابر اس��تقالل خوزستان 

به تساوی بدون گل رسید.
در هفته 27 هر 2 تیم شوکه شدند و تراکتور 1-2 به سیاه جامگان و نفت 

0-1 به سپاهان باختند.
در هفته 28 هر 2 تیم باز هم بردند و باز هم با تفاضل گل یکس��ان نتیجه 
گرفتند به نحوی که نفت0-2 پرسپولیس و تراکتور 2-4 ملوان را شکست 

دادند.
تقدیر این گونه بود که در هفته 29 هم 2 تیم با اختالف یک گل برنده شوند 
و نفت 1-2 فوالد و تراکتور 2-3 استقالل را شکست دهد تا همه چیز این 

2 تیم از حیث برد و مساوی و باخت و تفاضل گل یکی شود.

علی دایی به طور قطع از صبا جدا می ش��ود. گفته می شود سایپا مقصد 
بعدی اوست. اما او در حالی از جمع صبایی ها جدا می شود که موفق نشد 
با این تیم به بزرگ ترین هدف خود در این باشگاه برسد و این هدف چیزی 

نبود جز کسب سهمیه لیگ قهرمانان فصل آینده آسیا.
 علی دایی و ش��اگردانش که ت��ا پی��ش از بازی های هفته بیس��ت و نهم 
با تراکتورس��ازی و نفت تهران 6  امتیازی و با ذوب آه��ن 3 امتیاز فاصله 
داشتند و امیدوار بودند این سه تیم در دو هفته پایانی لیگ شکست بخورند 
و آنها مقابل ملوان و استقالل تهران به برتری برسند و در رده چهارم جدول 
قرار گیرند پس از پایان مسابقات این هفته امید کم شان برای آسیایی شدن 

را نیز از دست دادند.

بازیکنی که به لطف حضور در فوتبال ایران قیمتش به طرز شگفت انگیزی 
 افزایش پیدا کرده بود فقط یک هفته دیگر در لیگ برتر فوتبال ایران بازی 

می کند.
 پروپیچ همان بازیکنی است که به گلزن بالکان معروف بود. او که پیش از 
آمدن به فوتبال ایران قیمتی90 هزار دالری داشت به لطف دست و دلبازی 
باشگاه استقالل قراردادی260 هزار دالری بست، اما هرگز به اندازه پولی 
که دریافت کرد، خوب بازی نکرد. او در ترکیب استقالل کار خاصی مقابل 

تراکتورسازی انجام نداد و تنها شاهد شکست تیمش بود.
حاال این بازیکن در آستانه جدایی از استقالل قرار دارد. او هفته آینده برای 
آخرین بار برای اس��تقالل به میدان می رود و بعد از آن دیگر خداحافظ. 

کسب درآمد یک میلیاردی از فوتبال ایران کافی بود!

بوکسور س��نگین وزن کش��ورمان گفت: مصدومیت بدموقعی گریبانم را 
 گرفت و بابت از دست دادن المپیک ریو متاس��ف هستم. جاسم دالوری 
 به علت جراحی رباط صلیبی پای خود بازی ه��ای المپیک 2016 ریو را 
از دس��ت داد. دالوری در خصوص وضعیتش پس از عم��ل جراحی رباط 
صلیبی گفت: در حال حاضر مراحل درمانی ابتدایی را پشت سر می گذارم 

و خود را برای روزهای سخت پیش رو آماده می کنم.
وی افزود: حدود پنج م��اه نمی توانم روی رینگ ب��روم و قطعا بازی های 
المپیک 2016 ریو را از دس��ت خواهم داد. دالوی ب��ا بیان این مطلب که 
 مصدومیت بدموقعی نصیبش ش��د، تصریح کرد: متاس��فم که نمی توانم 
در المپیک ریو حضور داشته باشم، اما امیدوارم بوکسورهای تیم ملی ایران 
در رقابت های کسب سهمیه المپیک که به زودی در باکو آذربایجان برگزار 

خواهد شد، نتایج خوبی کسب کنند.

 س��ینا عش��وری از برد تراکتور برابر استقالل حس��ابی خوشحال اس��ت. بازیکن 
سرخپوشان تبریزی بعد از پیروزی تیمش در آزادی واکنش جالبی داشت.

لنز دوربین

فریاد عشوری در رختکن
بعد از شکست استقالل!

سیری در دنیای ورزش

 نتایج ضعیف تیم مل��ی در رقابت های گرنداس��لم باکو باعث ش��د رش��ید خدابخش برای حض��ور در کنار 
تیم راهی قزاقس��تان ش��ود. رقابت های باک��و در حالی عصر یکش��نبه خاتمه 
 یافت که هر چهار جودوکار کش��ورمان خیلی زود از دور مس��ابقات کنار رفتن 
تا سهمیه های المپیک که سرپرس��ت فدراس��یون قول آنها را داده بود با خطر 
مواجه شود. خطر از دست دادن یا کاهش سهمیه ها در صورت تکرار نتایج باکو 
در آلماتی باعث شد تا خدابخش بار سفر را بسته و راهی قزاقستان شود. تیم ملی 
قرار است فردا از باکو راهی قزاقستان شود تا شنبه و یکشنبه آینده در رقابت های 
گراندپری آلماتی شرکت کند. خدابخش در حالی روز جمعه تهران را به مقصد 
قزاقستان ترك می کند که 26 اردیبهش��ت زمان ثبت نام از نامزدهای انتخابات 
فدراسیون جودو به پایان می رس��د و برخی کارشناسان معتقدند که سرپرست 
فدراسیون قبل از رفتن به آلماتی برای حضور در انتخابات ثبت نام خواهد کرد. 

خدابخش که آذرماه گذشته به عنوان سرپرست مسئولیت فدراسیون را برعهده گرفت و در این  مدت تغییرات 
گسترده اي در بدنه فدراسیون داشته در صورت ثبت نام در انتخابات مي بایست از سمت خود استعفا دهد.

 سایت گل گزارشی را منتشر کرده که طی آن به بازیکنان آسیایی اشاره می کند که به همراه تیم های 
اروپایی خود موفق به فتح جام شده اند.

 در این فهرس��ت 23 نفره ن��ام علی دایی و عل��ی کریمی از ایران هم به چش��م 
 می خورد. دای��ی در فص��ل 99-1998 با بای��رن مونیخ قهرم��ان بوندس لیگا 
 شده است. البته کریمی س��ه جام برده است. ملی پوش پیش��ین فوتبال ایران 
در فص��ل 06-2005 ب��ا بایرن قهرم��ان بوندس لیگا ش��د و س��پس در همان 
س��ال قهرمان جام حذفی فوتب��ال آلمان ش��د.کریمی در فص��ل 2010-11 
 هم ب��ا ش��الکه قهرمان ج��ام حذف��ی آلمان ش��د. در ای��ن فهرس��ت 23 نفره 
اس��ترالیایی ها با10 بازیکن بیش��ترین جایگاه را به خود اختص��اص داده اند. 
بازیکنانی مثل مارك ش��وارتزر ) 15-2014 با چلس��ی در لی��گ برتر (، هری 
 کی��ول ) 05-2004 ب��ا لیورپول در لی��گ قهرمان��ان اروپا (، مارك بوس��نیچ 
)2000-1999 با منچستریونایتد در لیگ برتر ( برای ایرانی ها چهره های شناخته شده تری هستند. 
در این فهرست 23 نفره همچنین هفت بازیکن ژاپنی و چهار بازیکن کره جنوبی به چشم می خوردند.

سفر خدابخش برای نجات سهمیه های جودو آسیایی هایی که جام بردند
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برای تیمی که می تواند قهرمان لیگ برتر شود؛ 
مثل لسترسیتی!

راهبردهاي کمیته ملي پارالمپیک براي ریو پرسپولیس در آستانه قهرمانی بدون دروازه بان!

 فق��ط چند روز باقی مانده اس��ت. چند روز تا رویایی که واقعا رویاس��ت! 
خیلی ها انتظارش را می کش��ند. در ابتدا کس��ی تصورش را نمی کرد که 
تیمی مثل استقالل خوزستان در لیگ برتر بجنگد، بازی هایش را ببرد و 
باالتر از همه مدعیان در صدر جدول رده بندی قرار بگیرد. آنها 29 هفته 
خوب بودند و 29 هفته بهترین بازی های ش��ان را انجام دادند. اگر فقط 
 یک هفته دیگر مثل همان 29 هفته قبل باش��ند به رویایی دس��ت پیدا 

می کنند که ...
شاگردان ویسی ابتدای فصل شروع خوبی نداشتند. شکست مقابل سپاهان 
در نخس��تین بازی این تصور را به وجود می آورد که سرنوش��ت آنها مثل 
 لی��گ برتر چهاردهم می ش��ود و در نهایت برای بق��ا در لیگ برتر تالش 
می کنند. اما شکس��ت دادن پرس��پولیس درهفت��ه دوم ورق را برای آنها 
 برگردان��د. این پی��روزی برای آنها مث��ل یک جرقه ب��ود. از هفته دوم  و 
پیروزی دو بر یک مقابل شاگردان برانکو، استقاللی های خوزستان تا هفته 

هفدهم دیگر به هیچ تیمی نباختند.
در ای��ن هفته ام��ا در بازی برگش��ت با پرس��پولیس روبه رو ش��دند که 
سرخپوش��ان انتقام شکس��ت در بازی رفت را از این تی��م گرفتند. در هر 
صورت ش��رایط رقابت های لی��گ برتر به گونه ای پیش رفته اس��ت که 
 اس��تقالل خوزس��تان و پرسپولیس هم امتیاز هس��تند، اما خوزستانی ها 
به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم در صدر جدول قرار گرفته اند و 
بخت اول قهرمانی در لیگ برتر پانزدهم هستند. آنها دقیقا می توانند مثل 
تیم لسترسیتی انگلیس که کسی روی قهرمانی شان حسابی باز نمی کرد 

جام قهرمانی در لیگ برتر را باالی سرشان ببرند.

 دبی��ر کل کمیته مل��ي پارالمپیک گف��ت: هدف کاروان ورزش��ي ایران 
 در ب��ازي ه��اي پارالمپی��ک 2016 ریو ارتق��ا جایگاه ای��ران در جدول 

رده بندي نهایي این بازي ها است.
» مس��عود اش��رفي « گفت: اولویت کاري این کمیته در ماه هاي آینده، 
آماده س��ازي کاروان اعزامي ایران به این دوره بازي ها است. وي افزود: 
امید و تالش ما آن اس��ت که نتایج پارالمپیک گذش��ته را در ریو تکرار 
کنی��م و بتوانیم جای��گاه ایران را جدول رده بن��دي نهایي بازي ها ارتقا 

دهیم.
دبی��ر کل کمیته ملي پارالمپیک با مروري بر ش��رایط ورزش جانبازان و 
 معلوالن به لحاظ کس��ب س��همیه براي بازي هاي پارالمپیک ریو، گفت: 
تا به امروز کس��ب س��همیه پارالمپیک در 11 رش��ته قطعي شده است 
و ت��ا یک ماه دیگر نی��ز وضعیت تنیس با ویلچر از نظر درخواس��تي که 
براي کس��ب یک س��همیه وایلد کارت ) اعطایي ( در این رشته داشتیم، 
 نهایي خواهد ش��د. اشرفي گفت: چنانچه با درخواست ما در مورد تنیس 
با ویلچر موافقت ش��ود، شمار رشته هاي پارالمپیکي در ریو به 12 رشته 
خواهد رسید. وي افزود: تاکنون 88 سهمیه ایران براي پارالمپیک 2016 
قطعي ش��ده اس��ت. تا یک ماه دیگر احتماال با اضافه شدن چند سهمیه 
دیگر، وضعیت کاروان ایران به لحاظ ش��مار س��همیه و ورزشکار اعزامي 
نیز نهایي خواهد شد. بعد از آن بدون دغدغه کسب سهمیه، برنامه هاي 
اصل��ي خود را تا زمان اع��زام به ریو اجرا و پیگیري خواهیم کرد. کاروان 
ورزش ای��ران در بازي هاي پارالمپیک 2012 لندن با 24 مدال ش��امل 

10 مدال طال، 7 مدال نقره و 7 مدال برنز در رده یازدهم قرار گرفت.

برتری 2-4 برابر گس��ترش فوالد در تبریز سرخپوشان پایتخت را در آستانه 
رس��یدن به افتخاری بزرگ در لیگ برتر قرار داده آن هم با ش��رایطی خاص 

و ویژه!
پرسپولیس در ش��رایطی راهی تبریز شد که خوب می دانست برتری مقابل 
گس��ترش فوالد می تواند گامی بلند برای این تیم در راه رسیدن به قهرمانی 
باش��د به همین خاطر برانکو و ش��اگردانش یک بار دیگ��ر قدرت تاکتیکی و 
 فنی خود را به رخ کش��یدند و با ثبت یک برد پرگل دیگر در آستانه رسیدن 
به افتخ��اری جالب توجه قرار گرفتند. نکته جالب در خصوص پرس��پولیس 
این فصل که حاال مدعی شماره یک قهرمانی است به موفقیت بدون داشتن 
 ی��ک گلر خوب برمی گردد. معموال مربیان فوتبال اعتقاد دارند داش��تن یک 
دروازه بان ششدانگ در اردوی تیم می تواند از اصلی ترین ارکان قهرمانی ها 
باشد به همین خاطر همواره به دنبال جذب بهترین گلرها هستند، اما این بار 
قصه گلرهای پرسپولیس متفاوت تر از همیشه پیش رفت و برانکو نشان داد 

با نداشتن یک گلر خوب هم می توان به موفقیت رسید!
سوشا مکانی با انواع و اقسام اشتباهات فنی و حاشیه ای تا می توانست برای 
پرسپولیس دردسر درست کرد از آن سو لوبانف ازبک هم در تمام بازی هایی 
که به میدان رفت نش��ان داد آن بازیکنی نیس��ت که بت��وان روی حضورش 
100 درصد حساب باز کرد چون او هم اشتباهات زیادی در جایگیری هایش 
دارد. با این وجود پرس��پولیس برانکو با تمام ضعف هایی که در این پس��ت و 
همچنین ساختار تدافعی اش می دید توانست نتیجه ای رویایی کسب کرده 
و پرسپولیس بدون گلر ششدانگ را در یک قدمی قهرمانی قرار دهد. اتفاقی 

که ممکن است تا چندین سال دیگر تیمی نتواند از عهده انجامش بربیاید.

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن اصفهان ب��ا انتقاد از تصمیم 
ب��رای برگزاری ب��ازی فینال ج��ام حذفی در خرمش��هر و 
نامش��خص بودن وضعیت میزبانی این ش��هر، به درخواست 

پرسپولیسی ها از یحیی گل محمدی واکنش نشان داد.
س��عید آذری درباره پی��روزی تیم فوتب��ال ذوب آهن برابر 
 س��یاه جامگان در هفت��ه بیس��ت و نه��م لیگ برت��ر گفت: 
فک��ر می کنم این یک��ی از بازی های س��خت ذوب آهن در 
ای��ن فصل بود. ما با تیمی ب��ازی کردیم که یکی از مربیان 
تاکتیکی ایران هدایت آن را بر عهده دارد ضمن اینکه چند 

بازیکن خود را در اختیار نداشتیم.
ذوب آهن تبدیل به ماشین شده است

 وی اف��زود: با این ح��ال ذوب آهن به یک ماش��ینی تبدیل 
ش��ده اس��ت ک��ه تم��ام اج��زای آن 

خ��وب کار می کنن��د و بازیکن��ان 
در برنامه ه��ای فن��ی مربی��ان قرار 
می گیرن��د. بای��د از ه��واداران هم 

تش��کر کنم ک��ه با وج��ود اینکه 
مس��ابقه اوایل هفته برگزار 

می ش��د، ب��ا حض��ور در 
ورزش��گاه از ما حمایت 

کردند.
 تا آخرین لحظه به 

سهمیه فکر می کنیم
ب�اشگاه  مدی���رعام���ل 

ذوب آه���ن در خص���وص 
اینکه این تیم دیگر شانس 
زیادی برای کسب سهمیه 

آس��یایی در لی��گ ن��دارد، 
گفت: ما ت��ا آخرین لحظه 
لی��گ ب��ه همه چی��ز فکر 

می کنیم و برای مان مهم نیس��ت که چ��ه اتفاقی می افتد. 
همین هفته چه کس��ی فک��ر می کرد که اس��تقالل مقابل 
 تراکتورس��ازی ببازد و پرس��پولیس هم ب��ا آن قدرت خود 

چهار گل به گسترش بزند.
 گسترش یکی از بازی های ضعیف 

خود را مقابل پرسپولیس انجام داد
 آذری ادام��ه داد: تیم گس��ترش یکی 
از ضعیف ترین بازی های خود را مقابل 
پرسپولیس انجام داد. آنها همان تیمی 
هستند که سه بر یک از ما عقب بودند 
ول��ی در نهایت ب��ا نتیجه چهار بر س��ه 
برنده ش��دند. می خواه��م بگویم همه چیز 
غیرقابل پیش بینی اس��ت و ت��ا روز آخر باید 

برای خودمان بجنگیم.
 با یک تساوی سهمیه گرفتیم

وی تاکی��د کرد: اگر 49 امتیازی ش��ویم، این ش��انس را 
داریم که در اثر لغزش دو تیم باالتر خودمان، س��همیه 
 آس��یایی را بگیری��م. س��ال گذش��ته م��ا ت��ا روز آخر 
در رتب��ه شش��م بودیم و با یک تس��اوی توانس��تیم 

سهمیه آسیایی را بگیریم.
 واکن�ش ب�ه انتظ�ار پرسپولیس�ی ها از 

گل محمدی
مدیرعامل باش��گاه ذوب آه��ن در خصوص اینکه 
ب��ازی آخر این تیم مقابل اس��تقالل خوزس��تان 
یک��ی از پایه ه��ای اساس��ی تعیی��ن قهرمان لیگ اس��ت و 

پرسپولیسی ها از یحیی گل محمدی انتظار برد دارند، گفت: 
امیدوارم پرسپولیسی ها خودشان راه آهن را ببرند.

 ماجرای تماس با باشگاه ذوب آهن
 وی اف��زود: ب��رای مث��ال می گوی��م دو روز پی��ش از یکی 
دو باش��گاه با م��ا تماس گرفتند و از ما خواس��تند تا مقابل 
سیاه جامگان محکم بازی کنیم. من خطاب به آنها گفتم که 
اول خودت��ان بازی های تان را ببرید و بعد به تیم های دیگر 
فکر کنید. ما وظیفه و شرافت ورزشی خودمان را می دانیم.

 جانانه بازی می کنیم
آذری تصریح کرد: امیدوارم تمام تیم های لیگ تمرکزش��ان 
روی نتایج خودش��ان باش��د. ما برای احق��اق حق خودمان 
ت��ا آخری��ن روز با امید می ایس��تیم؛ ما ب��رای خودمان کار 
می کنی��م. اینک��ه یحیی گل محمدی پرسپولیس��ی اس��ت، 
 واقعی��ت اس��ت و غیرقابل کتمان نیس��ت ول��ی توصیه من 
به پرسپولیس��ی ها این است که امیدشان اول به خدا باشد و 
دوم به ساق پای بازیکنان خودشان. ما جانانه در هفته آخر 

بازی خواهیم کرد.
 فینال را در گرمای ۴۰ درجه برگزار نکنید

وی در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اعتراض باشگاه 
ذوب آهن به تاریخ برگزاری جام حذفی، یادآور شد: فعال که 
چیز رس��می به ما اعالم نش��ده ولی توصیه من به مسئوالن 
سازمان لیگ که فعال رییس هم ندارد این است که بازی را 
در ساعتی برگزار نکنند که دو تیم مجبور به تحمل گرمای 
40 درجه باشند. بدون شک برگزاری بازی در گرمای شدید، 
کیفی��ت آن را تح��ت تاثیر قرار می دهد ب��ه خصوص اینکه 

هوای خرمشهر شرجی هم است.
 انتخاب خرمشهر تصمیم احساسی بود

آذری با انتقاد از انتخاب ش��هر خرمش��هر به عنوان میزبان 
فینال جام حذفی، گفت: این یک تصمیم احساس��ی بود که 
سال گذشته گرفته شد. در فوتبال ما تصمیمات خلق الساعه 
کم رخ نداده اس��ت. به عنوان مثال زمانی می خواستند یک 
نفر را از تیم ملی کنار بگذارند و قانون 27 س��اله ها را پیاده 
کردند تا به این ترتیب یک نس��ل طالی��ی فوتبال مان نابود 

شود.
 می توانستند برای خرمشهر کارهای بهتری انجام 

دهند
 وی ادام��ه داد: برای بزرگداش��ت خرمش��هر می توانس��تند 
صد کار بهتر از این انجام بدهند. من برای مردم خرمش��هر 
احت��رام قائلم ولی آیا االن اس��تادیوم این ش��هر با امکانات 

استاندارد آماده میزبانی از فینال جام حذفی است؟
 بحث امنیتی فینال حذفی مطرح است

آذری یادآور شد: چطور بازی پرسپولیس با گسترش فوالد را 
به ورزشگاه یادگار امام منتقل می کنند ولی بازی فینال جام 
حذفی که قطعا مملو از تماش��اگر می شود، باید در ورزشگاه 
خرمش��هر برگزار شود؟ با توجه به اتفاقات بازی پرسپولیس 
با اس��تقالل اهواز، االن مباحث امنیتی هم مطرح اس��ت؛ به 
خصوص اینکه بازی در منطقه مرزی برگزار می شود و اینها 

مخاطراتی است که بازیکنان و هواداران را تهدید می کند.
 فینال حذفی قطعا دچار چالش می شود

مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آهن با بیان اینک��ه صحبت هایش 
کارشناسی است، گفت: شما نگاه کنید بعد از اتفاقات بازی 
 اس��تقالل اهواز با پرس��پولیس، هیچ کس مس��ئولیت آن را 
بر عهده نگرفت. من بیشتر از آنکه نگران مباحث فنی بازی 
باشم، نگران مدیریت برگزاری فینال جام حذفی هستم که 

قطعا دچار چالش خواهد شد.

آذری:

ذوب آهن تبدیل به ماشین شده است

انتقام سخت به سبک قلعه نویی

هفته بیس��ت و نه��م از پانزدهمی��ن دوره رقابت های 
فوتب��ال لیگ برت��ر عصر یکش��نبه با برگزاری هش��ت 
دیدار همزمان به پایان رس��ید که بازهم تکلیف قطعی 
 قهرمان و دو تیم دیگر باقی مانده برای سقوط مشخص 

نشد.
 در این هفته اس��تقالل دیداری را واگ��ذار کرد که یک 
طرف آن امیر قلعه نویی بود و روز سخت و پرحاشیه ای 

را هم پشت سرگذاشت.
 این دیدار برای تراکتورس��ازی و قلعه نویی انتقامی بود 
چرا که آنها در تبریز نتیجه را به آبی پوشان تهرانی واگذار 
 کردند تا ش��اگردان مظلومی فینالیس��ت ج��ام حذفی 

شوند.
 البته قبل از بازی هم طرفداران اس��تقالل بخت بیشتر 
به نسبت تراکتور برای خود قائل نبودند، اما خوشبینانه و 
با حضور حداکثری هواداران می شد به کسب سه امتیاز 

این بازی امیدوار بود.
 دی��دار پرماج��را و تماش��ایی اس��تقالل و تراکت��ور 
در شرایطی به پایان رسید که رفتار عجیب سیدمهدی 
رحمتی دروازه بان اس��تقالل بیش از ه��ر چیز دیگری 

در چش��م میلیون ه��ا بینن��ده تلویزیون��ی ب��ود. او که 
 جنگ ب��ا قلعه نوی��ی را از هم��ان دقایق اولیه با اش��اره 
 به ح��رکات دس��ت امی��ر و رجزخوان��ی ب��رای او آغاز 
کرده بود، کمی بعد با یک لغزش عجیب و غریب گل اول 
 تراکتور را پایه گذاری کرد و تیمش را در مسیر شکست 

قرار داد. 
این در حالی بود که پرویز مظلومی س��رمربی استقالل 
باز هم با ترکیبی تازه تیم برنده اش مقابل سایپا را دچار 

تغییرات کرده بود. 
 ترکیبی ک��ه البته جواب نداد و شکس��ت اس��تقالل را 

رقم زد.
باخ��ت آبی ه��ا در ی��ک هفت��ه مانده ب��ه پای��ان فصل 
دردن��اك و آزاردهنده اس��ت، آنه��ا به کس��ی باختند 
که در پایان فصل گذش��ته ب��ا او نامهرب��ان بودند؛ امیر 
 قلعه نویی که با پیروزی مقابل استقالل همه جنگ ها را

 برد. 
جنگ هایی که در جبهه های مختلف بین او و مخالفانش 

جریان داشت. 
جالب اینکه فرهاد مجیدی دیگر منتقد س��فت و سخت 

او نیز در ورزشگاه حاضر بود و این شکست مقابل چشم 
وی اتفاق افتاد. 

مجیدی ک��ه در پای��ان ب��ازی در همهمه می��ان زمین 
و در اوج درگی��ری رحمت��ی � قلعه نوی��ی از CIP ب��ه 
کنار زمین آم��د و از آنجا بی��رون رفت، پ��ازل پیروزی 
 امیر را تکمیل کرد. مردی که امیدوار اس��ت اس��تقالل 
در هفته آخر از صبا شکس��ت بخورد تا آنه��ا با پیروزی 
 مقاب��ل اس��تقالل اه��واز باالت��ر از آبی پوش��ان ق��رار 

بگیرند.
شاید این شکست برای استقالل درس بزرگی به همراه 
 داش��ته باش��د، وقتی مهدی رحمتی با رفتاری عجیب 
به سمت قلعه نویی حمله می برد، آبی دوست های اصلی 
 به این فک��ر می کردند که اتح��اد بین ای��ن چهره های 
دانه درشت چه تاثیری در سرنوشت قهرمانی این فصل 

می گذاشت. 
آخری��ن قهرمان��ی اس��تقالل در ش��رایطی رق��م 
خورده ک��ه رحمت��ی، قلعه نویی، مجی��دی و دیگر 
 بزرگ ه��ا هم��ه زیرپرچ��م ای��ن تی��م حض��ور 

داشتند.
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1/203 آگهی مف��اد آراء »قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت 

اسناد وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رس��می« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل 
اختالف مس��تقردراداره ثبت اس��ناد و امالک زواره صادر گردیده ودر 
اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصل��ه ی 15 روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه 
بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در 
محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض 
دارند در ش��هرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روس��تاها از تاریخ 
الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک زواره تسلیم و رس��ید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظ��رف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نم��وده و گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و ب��ه اداره ثبت زواره 
تس��لیم نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول ب��ه ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت.در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل راارائه نکند 
،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور س��ندمالکیت می نماید. صدور سند 

مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رأی ش��ماره 139560302021000007 م��ورخ 95/01/21 – آقای 
اصغر اکبری فرزند رضا بشماره ملی 1189948311 ششدانگ یکبابخانه 
احداثی برروی قسمتی از پالک ش��ماره 2338 فرعی واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 199/30 متر 

مربع خریداری رسمی از آقای علی حبیب پور زواره.
2- رأی ش��ماره 139560302021000012 م��ورخ 95/01/21 – آقای 
اصغر رحمتی زاده ذاقلی فرزند حس��ین بش��ماره ملی 1189115255 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی 
دهستان س��فلی بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 218/27 متر مربع 

موروثی از حسین بهرامی خلیل آبادی.
 3- رأی شماره 139560302021000013 مورخ 95/01/21 – خانم کبرا 
لطفعلی زاده مهرآبادی فرزند رمضان بشماره ملی 1189723220 تمامت 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی 
دهستان س��فلی بخش 17 ثبت اصفهان شش��دانگ به مساحت 221/86  
مترمربع موروثی از خانم بتول رش��یدی مهرآبادی و خریداری عادی 

از رضا قاسمی.
4- رأی ش��ماره 139560302021000014 م��ورخ 95/01/21 – آقای 
اس��ماعیل تاج بان فرزند حبیب بش��ماره ملی 1189656515 ششدانگ 
یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی دهس��تان 
سفلی بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 621/58 متر مربع خریداری 

رسمی از آقای حبیب حسن.
5- رأی ش��ماره 139560302021000023 م��ورخ 95/01/25 – خانم 
عشرته دارابی جنت آبادی فرزند هدایت اله بشماره ملی 1189023652 
ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قس��متی از مزرعه ذاقل 109 اصلی 
دهستان س��فلی بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 215/86 متر مربع 

خریداری رسمی از آقای اسماعیل رحمتی زاده.
6- رأی ش��ماره 139560302021000024 م��ورخ 95/01/25 – آقای 
رضا برخوردار فرزند حس��ین بش��ماره ملی 1189503484 ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی پالک شماره 1384 فرعی واقع در زواره 16 اصلی 
دهستان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 1192 متر مربع 

خریداری عادی مع الواسطه از مخدره بیگم جان احتشامی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/02/07                                                                                                                                      
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/02/21                                                                                                                   

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره
                         مفادآرا

1/205 آگهي موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 

برابرآراء ص��ادره هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت 
ثبتي واراضي وس��اختمانهاي فاقدسندرس��مي مس��تقردرواحدثبتي 
ش��هرضاتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضي محرزگردیده اس��ت 
لذامشخصات متقاضي وملک موردتقاضابه ش��رح زیربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاینده رودواصفهان 
امروزچ��اپ وآگه��ي میش��ودتادرصورتي که اش��خاصي نس��بت به 
صدورسندمالکیت متقاضیان اعتراضي داش��ته باشندمیتوانندازتاریخ 
انتش��اراولین آگهي به م��دت دوم��اه اعت��راض خودراب��ه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاتس��لیم وپس ازاخذرس��یدظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسنادوامالک شهرضادادخواست 
خودرابه مرجع قضایي تقدیم نمایند وگواه��ي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالک شهرضاارائه نمایندبدیهي است درصورت انقضاي مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد

شماره فرعي از3 – اصلي موغان 
1- راي ش��ماره 11029– 29 / 11 / 94 – دولت جمهوري اسالمي ایران 
به نمایندگي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکي – دانشگاه علوم 
پزش��کي وخدمات درماني اصفهان به شناسه ملي 2030330000 شش 
دانگ قسمتي ازیکباب ساختمان قسمت ش��رقي مفروزي ازپالک 1725 
واقع درموغان سه اصلي بخش یک ثبتي شهرضا به مساحت 55 / 2641 
مترمربع که بانضمام قسمت غربي وقسمتي ازحریم قنات رشکنه جمعًا 

تشکیل یک باب ساختمان راداده است 
2- راي ش��ماره 11029– 29 / 11 / 94 – دولت جمهوري اسالمي ایران 
به نمایندگي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکي – دانشگاه علوم 
پزش��کي وخدمات درماني اصفهان به شناسه ملي 2030330000 شش 
دانگ قسمتي ازیکباب ساختمان قس��مت غربي مفروزي ازپالک 1725 
واقع درموغان سه اصلي بخش یک ثبتي شهرضا به مساحت 30 / 2009 
مترمربع که بانضمام قسمت شرقي وقسمتي ازحریم قنات رشکنه جمعًا 

تشکیل یک باب ساختمان راداده است .
تاریخ انتشارنوبت اول  06 / 2 / 95
تاریخ انتشارنوبت دوم  21 / 2 / 95

سید اسداله موسوي – رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرضا
مفادآرا

1/204 آگهی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیی��ن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء ص��ادره هیأت موضوع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل 
تصرف��ات مالکان��ه وبالمع��ارض متقاضی��ان مح��رز گردیده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک محل تس��لیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره265-95/1/25 هیأت : آقای احس��ان کشت کار بیدگلی  
فرزندعبداله  ش��ماره شناس��نامه115 و خانم مریم احسانی فرد فرزند 
جعفر ش��ماره شناس��نامه507  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت66.21 مترمربع شماره پالک2929 فرعی از پالک3 اصلی واقع 

در معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی مینایی
2( رأی ش��ماره258-95/1/25هیأت : خانم اشرف دانشور  فرزندمسلم 
شماره شناسنامه 8259 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت266 مترمربع 
شماره پالک59 فرعی مجزا از ش��ماره2 فرعی از پالک 105اصلی واقع 

دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
3( رأی ش��ماره8431 هیأت : آقای محمد احمدییدگلی فرزند صدرالدین  
شماره شناسنامه 300 و خانم وجیهه موحدحسینی فرزنداحمد  شماره 
شناس��نامه2165  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت102 
مترمربع شماره پالک 7 فرعی مجزا از شماره 4فرعی از پالک249 اصلی 
واقع دراماکنبخش3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاع��ی از صدر الدین 

احمدی بیدگلی
4( رأی شماره289-95/1/26 هیأت : آقای حمیدرضا هنر کار قم فرزند 
عباس  شماره شناس��نامه 1758 و خانم کبری صباری فرد فرزنداحمد  
شماره شناسنامه8250 )نسبت به 4و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت119.65 مترمربع ش��ماره پالک 3 فرعی از پالک1072اصلی 

واقع دراماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ماشااله باهو
5( رأی ش��ماره 239-95/1/23 هیأت : خانم منیره شویدی  فرزندمحمد 
تق��ی  ش��ماره شناس��نامه 260، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت 
259.7مترمربع شماره پالک 8311فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از 
پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از نعمت اله مسجدی 
6( رأی ش��ماره241-95/1/23 هیأت : آقای علی محمد پهلوانی ستوده 
آرانی فرزندحس��ینعلی شماره شناس��نامه361 و خانم فاطمه دارچینی  
آرانی فرزندماش��االه  ش��ماره شناس��نامه 66)بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 261.55 مترمربع شماره پالک 8309 فرعی مجزا 
از ش��ماره 2901و487 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
7( رأی ش��ماره243-95/1/23 هی��أت : آق��ای میث��م آفتاب��ی آران��ی 
فرزندامیر حس��ین  ش��ماره شناس��نامه10967 و خانم فاطمه سلطان 
محمدی  فرزند احمد  شماره شناس��نامه 1040  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت440 مترمربع ش��ماره پالک8308 فرعی مجزا از 
ش��ماره1189و4678 فرعی از پالک2637 اصلی واقع درمس��عود آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
8( رأی ش��ماره296-95/1/27 هی��أت : آق��ای ابوالقاس��م بش��ارتی  
فرزندحسین شماره شناسنامه 328و خانم فاطمه رنگرز آرانیفرزندرضا  
شماره شناسنامه579   )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت241 
مترمربع شماره پالک 2742 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبداله خان اکرمیان
9( رأی ش��ماره 268-95/1/25 هیأت : آقای  علی محمد محبوبی آرانی  
فرزند قدرت اله  ش��ماره شناسنامه8557 ، شش��دانگ  یکباب انباری  به 
مساحت404.35 مترمربع شماره پالک 2738فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آب��اد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از مالک 

عادی
10( رأی ش��ماره 269-95/1/25 هی��أت : خان��م فاطمه اقبال��ی آرانی  
فرزندحسین شماره شناسنامه 6190030572 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 80.5 مترمربع ش��ماره پالک 2739 فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع دراحمد آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

11( رأی ش��ماره270-95/1/25 هی��أت :خان��م فاطم��ه دهقانی آرانی 
فرزندرحمت ال��ه  ش��ماره شناس��نامه 588 ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت161.2 مترمربع شماره پالک 2740 فرعی از پالک2638 اصلی 
واقع دراحمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری 
12(رأی ش��ماره274-95/1/25 هیأت : آقای امیر حسین برادران آرانی  
فرزندعلی اکبر  ش��ماره شناس��نامه2946 و خانم فاطمه عابدین آبادی 
آرانی   فرزندماشااله شماره شناسنامه1250080010  )نسبت به 3.5و2.5 
دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 113.7 مترمربع شماره 
پالک2741 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی  از حسین خویشتن دار 
13( رأی ش��ماره231-95/1/23 هیأت : خانماعظ��م مندعلی زاده آرانی 
فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 8736 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
110 مترمربع شماره پالک3816 فرعی مجزا از شماره 1597وقسمتی از 
مشاعات 2507 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از فاطمه راحتی نوش آبادی
14( رأی شماره 283-95/1/25هیأت : آقای سید احسان سجادی نوش 
آبادی فرزندسید حسین  شماره شناسنامه 4991 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 273.75 مترمربع شماره پالک 841 فرعی مجزا از شماره99 
فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش 4حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی سیدعلی سجادی 
15( رأی ش��ماره282-95/1/25 هیأت : آقای سیدمهدی سجادی نوش 
آبادی  فرزندسید جواد شماره شناسنامه 112 ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت75.25 مترمربع شماره پالک840 فرعی مجزا از شماره97 فرعی 
از پالک 41 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سیدجواد سجادی نوش آبادی
16( رأی ش��ماره 284 هیأت : س��یدجواد س��جادی نوش آبادی فرزند 
سیدحسین شماره شناسنامه155 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت201 
مترمربع شماره پالک 842 فرعی مجزا از ش��ماره97فرعی از پالک 41 
اصلی واقع در حس��ن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از سیدحسین سجادی
17( رأی ش��ماره 281 هیأت :آقای سیدمحس��ن س��جادی نوش آبادی  
فرزندسید جواد شماره شناسنامه2627 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
75.35مترمربع شماره پالک 839 فرعی مجزا از شماره97فرعی از پالک 
41 اصلی واقع درسن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از سیدعلی سجادی
18( رأی ش��ماره246 هیأت : آقای محم��د وکیلی  فرزند علی  ش��ماره 
شناسنامه14-   ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 184 مترمربع شماره 
پالک 837 فرعی مج��زا از ش��ماره 121فرعی از پ��الک41 اصلی واقع 
در حس��ن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل ابتیاعی از 

محمدتقی نوش آبادی
19( رأی شماره 280 هیأت : آقای ناصر کاشفی نوش آبادی  فرزند عباس  
شماره شناسنامه 113 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت134 مترمربع 
شماره پالک838فرعی مجزا از شماره49 فرعی از پالک 41 اصلی واقع 

در حسن آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران و بیدگل عذرا نصیری  
نوش آبادی 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  1395/2/5
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/2/21                 

عباس عباس زادگان -رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ

2/322 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701000 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700268 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940311 پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای رضا حیدریان 
که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090350700469 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970350702131 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 
مبلغ 532/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 16/66/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از سررسید )دو برگ 
چک به شماره های 575927-91/8/14 و 579210-91/8/15 بانک ملی 
به ترتیب به مبالغ 32 و 500 میلیون ریال( هر چک تا زمان اجرای حکم که 
در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمت های ساالنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و همچنین 
پرداخت مبلغ 26/600/000 ریال بابت حق االجراء در حق صندوق دولت 
با رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی اس��ت. ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این 
صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 4569 مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

2/323 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701001 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700679 شماره بایگانی شعبه: 940760 پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی کیامهر که مجهول 
المکان می باش��د ابالغ می گردد چون به موجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره 9510090350700404 و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9409970350701658 محک��وم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 400/000 ریال حق الوکاله 
وکیل و 9/870/000 ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از سررسید )سه برگ سفته به شماره های 137944-137945 و 137946 
هر سه با سررسید 94/6/1( تا زمان اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمت 
های ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد 
ش��د در حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
حق االجراء در حق صندوق دولت با رعای��ت تبصره 2 ماده 306 الزامی 
است. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 
نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 4568 

مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

2/324 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701003 ش��ماره پرون��ده: 
9109980350700201 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910206 پیرو آگهی 
های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای 1- محس��ن 
بختیاری 2- علی بختیاری و خانم اش��رف گودرزی که مجهول المکان 
می باش��د ابالغ م��ی گردد چ��ون به موجب درخواس��ت اج��رای حکم 
مربوطه به شماره 9410090350703392 و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9109970350701098 محک��وم علیها محکومند ب��ه پرداخت تضامنی 
مبلغ 7/590/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 219/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه )91/2/30( لغایت وصول 
بر اس��اس ماده 2 قرارداد منعقده فی مابین طرفین که در زمان وصول 
توس��ط اجرای احکام محاس��به می گردد در حق محکوم له و همچنین 
پرداخت مبلغ 379/500 ریال بابت حق االجراء در حق صندوق دولت با 
رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است. ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 4567 مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

2/325 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701013 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350700546 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940614 پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای سعید شمسی 
که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090350700296 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970350701894 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 3/775/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید )ک برگ چک 
به شماره 415928 به تاریخ 93/5/30 بانک ملی( تا زمان اجرای حکم که 
در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و همچنین 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجراء در حق صندوق دولت با 
رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی است. ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 4566 مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

2/326 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701024 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350701219 شماره بایگانی شعبه: 931409 پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی رسولی فرزند 
عبدالحمید که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گ��ردد چون به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9510090350700337 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970350701535 محکوم علیه محکوم 
اس��ت به پرداخت مبل��غ 136/070/000 ری��ال اصل خواس��ته و مبلغ 
4/465/680 ریال حق الوکاله وکیل و 5/475/000 ریال هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید چکها )پنج برگ چک به شماره 
452990-92/7/6 و 452991-92/7/13 و 452989-92/6/30 هر یک به 
مبلغ 25/000/000 و 452988-92/7/27 ب��ه مبلغ 21/070/000 ریال و 
592547-93/4/27 به مبلغ 40/000/000 ریال( تا زمان اجرای حکم که 
در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و همچنین 
پرداخت مبلغ 6/803/500 ریال بابت حق االجراء در حق صندوق دولت 
با رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامی اس��ت. ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این 

صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 4565 مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

2/327 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350701039 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350701147 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931328 پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن محمدی 
که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090350700486 و شماره دادنامه 
مربوطه 9409970350701452 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 
مبلغ 86/000/000 ریال اصل خواسته خسارت تاخیر تادیه وجه هر چک 
از تاریخ سررسید ) 81877-93/7/2 بانک صادرات به مبلغ 50/000/000 
ریال، 292889-93/7/25 و 292890-93/8/5 بان��ک رفاه کارگران( تا 
زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه 
اعالمی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران محاس��به خواهد شد و 
2/820/000 ریال هزینه دادرس��ی در حق محکوم له و همچنین پرداخت 
مبلغ 4/300/000 ریال بابت حق االجراء در حق صندوق دولت با رعایت 
تبصره 2 ماده 306 الزامی است. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 
اقدام خواهد نمود. م الف: 4564 مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ

2/341 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354000868 ش��ماره پرون��ده: 
9409980354000039 شماره بایگانی شعبه: 941225 اینجانب محسن 
سلطانی فرزند محمد رضا به اتهام جرم سرقت مقرون به آزار از سوی 
ش��عبه 114 کیفری اصفهان. اینجانب مددجوی فوق الذکر که از س��وی 
ش��عبه محترم 114 کیفری اصفهان نس��بت به دادنامه شماره 941225 
بابت درخواست اعسار به تقس��یط مخالفت گردیده است اعالم می دارم 
که در تاریخ رسیدگی اینجانب شهودهای خود را به دادگاه برده بودم که 
متاسفانه قاضی محترم شعبه اعتنایی به شاهدین بنده ننمودند و آنها را 
در داخل شعبه نپذیرفتند که به همین دلیل که در دادنامه عنوان شد به دلیل 
حاضر نشدن شهود با اعس��ار حقیر مخالفت گردیده است حال با توجه 
به اینکه بنده شاهدین خود را در دادگاه حاضر نمودم ولی قاضی محترم 
آنها را نپذیرفتند به رای صادره از سوی آن شعبه محترم اعتراض دارم 
مراتب جهت اطالع مستدعی است اوامر مقتضی را صادر فرمایید. م الف: 

4530 شعبه 114 کیفری اصفهان 
ابالغ

2/308 شماره پرونده: 9100400200400226/1 شماره بایگانی پرونده: 
9100635/2 ش��ماره ابالغی��ه: 139405102004004677 آگهی ابالغ 
رای ماده 169- آئین نامه اجرای اسناد رسمی بدینوسیله به خانم الهام 
صدری و خانم زهرا یگانه و آقای کامران صدری مدیونین پرونده کالسه 
9100635 به نشانی اصفهان- خیابان فیض – بن بست گلنار- پالک 16 
که طبق گواهی مامور این اداره ابالغ واقعی به نامبردگان میسر نگردیده » 
رای شماره 139406402004000024 مورخ 94/10/05 ماده 169 آیین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا« ابالغ می گردد: جریان پرونده: 
به موجب سند رهنی شماره 3759  مورخ 1384/7/10 تنظیمی دفترخانه 
146 اصفهان له بانک پارسیان ش��عبه نور بخش اصفهان و علیه کامران 
صدری و خانم الهام صدری و خانم زه��را یگانه وراث مرحوم علیرضا 
صدری در مورد ششدانگ یکبابخانه پالک 13900/4080 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که س��ند مالکیت آن در صفحه 419 دفتر 182 به شماره 
چاپی 841080 و ذیل ثبت 37742/ س ثبت و سند صادر گردیده و در قبال 
دین بدهکار نزد بستانکار در رهن و وثیقه قرار گرفته است و در اثر عدم 
پرداخت مال الرهانه در موعد مقرر طبق درخواست بستانکار فوق الذکر، 
اجراییه صادر و تحت کالسه ش��ماره 9100635 در این اداره در جریان 
قرار گرفته و اجرائیه در تاریخ 1391/5/24 از طریق نشر آگهی به مدیونین 
ابالغ گردیده است و در مهلت قانونی مندرج در ماده واحده قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت و عدم پرداخت دین طبق درخواست وارده 
به ش��ماره 9100500200207578 مورخ 1391/8/3 بستانکار مبنی بر 
مزایده مورد رهن و تعقیب عملیات اجرایی، مورد وثیقه توسط آقای سید 
محمد باقر رضوی زاده کارشناس رسمی به مبلغ 3/750/000/000 ریال 
ارزیابی و پس از ابالغ نتیجه ارزیابی به طرفین در مهلت قانونی اعتراض 
واصل نگردیده آگهی مزایده مورخ 1393/3/10 در روزنامه زاینده رود 
منتش��ر و روز چهارش��نبه مورخ 1393/4/11 جهت برگ��زاری مزایده 
تعیین گردیده است. در روز مقرر جلسه مزایده با حضور آقای داریوش 
حسینی نماینده محترم دادستان، خانم س��جادی نماینده بستانکار و به 
مبلغ پایه مزایده برگزار و م��ورد مزایده در ازای مبلغ 3/750/000/000 
ریال بستانکار واگذار گردید و طبق استعالم از دبیرخانه و بایگانی اداره 
تا امروز اعتراضی نس��بت به مزایده مزبور واصل نگردیده است. لذا در 
هنگام بررس��ی پرونده و تنظیم پیش نویس س��ند انتقال اجرایی متوجه  
شدیم که اشکاالتی بدین ش��رح در پرونده رخ داده است، پالک فوق طبق 
نامه به ش��ماره وارده 139305002004000683 مورخ 1393/02/08 
دارای بیمه بوده که در آگهی مزایده قید نگردی��ده و مزایده بدون توجه 
به این مورد فوق برگزار گردیده است. پرونده اجرایی کالسه فوق تحت 
نظر است و به استناد ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی به اعتراض معترض 
رس��یدگی و پس از مالحظه گ��زارش ممی��ز پرونده وارده به ش��ماره 
139404902004004238 م��ورخ 1394/08/25 بررس��ی کلیه اوراق 
ضمیمه پرونده به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای م��ی نماید: نظر به 
اینکه پالک 13900/4080 واقع در بخش 5 ثب��ت اصفهان )مورد وثیقه( 
مطابق با ماده 11 سند رهنی شماره 3759 مورخ 1384/07/10 تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی 146 اصفهان دارای بیمه می باشد و همچنین طبق 
نامه وارده به شماره 139305002004000683 مورخ 1393/02/08 نیز 
دارای بیمه بوده و بیمه آن منقضی نگردیده است و لیکن در آگهی مزایده 
منتشر شده در مورخ 1393/03/10 در روزنامه زاینده رود اصفهان بیمه 
مذکور قید نگردیده است لذا طبق ماده 172 آئین نامه اجرای اسناد رسمی 
مصوب 1387/06/11 که به موجب آن پ��س از تنظیم و امضاء صورت 
جلسه مزایده شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست و این امر مانع از 
آن نمی شود که هر گاه قبل از تنظیم و امضاء سند، رئیس ثبت محل عمل 
اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رای بر تجدید عمل اجرایی دهد. لذا به 
استناد ماده مذکور و ماده 169 همین آئین نامه و از آنجا که طبق ماده 124 
آئین نامه مذکور هر گاه مال مورد مزایده بیمه باشد باید در آگهی مزایده 
این نکته قید گردد و همچنین مستنداً به تبصره ماده 125 همین آئین نامه 
رای به ابطال مزایده برگزار شده در مورخ 1393/04/11 و تجدید آگهی 
مزایده با قید مورد بیمه صادر می گردد. ضمنا رای صادره ظرف 10 روز 
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض بوده و در صورت شکایت ذینفع قابل تجدید 
نظر در هیات نظارت صالحیت دار می باش��د. م الف: 4582 رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
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فقدان سند مالکیت 
2/306 ش��ماره صادره: 1395/43/220104 نظر ب��ه اینکه عبدالرحمن 
جهاندار ملک آبادی با تس��لیم دو برگ استشهاد شهود شماره: 57554-

95/2/1 دفترخانه 32 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک شماره: 886 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبت 667754 مورد ثبت در صفحه 127 دفتر جلد 179 امالک تحت 
شماره چاپی – صادر و تسلیم گردیده و به موجب رای شماره دفترخانه 
– اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده 
است طی س��ند رهنی 171813 و 171812 مورخ 1394/2/17 دفتر 103 
اصفهان لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد ش��د. م الف: 4703 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب 

استان اصفهان 
ابالغ اجرائیه

2/307 ش��ماره پرونده: 139404002127000120/1 ش��ماره بایگانی 
پرونده: 9400188 ش��ماره آگهی ابالغی��ه: 139503802127000010 
بدینوسیله به شرکت نگین جام جهان نما به شناسه ملی 10861615260 
به نشانی: ش��هرضا میدان مفتح خیابان پاس��داران فرعی 48 و علیرضا 
محمد رضائی فرزند عبداله به ش��ماره شناس��نامه 49 و ش��ماره ملی 
1199780022 متول��د 1347/01/05 ک��ه طب��ق آدرس متن ق��رارداد و 
تقاضانامه صدور اجرائیه س��اکن: ش��هرضا خیابان امیرکبیر فرعی 5 
پالک 40 و طبق اعالم بستانکار ساکن : اسفرجان خیابان مطهری کوچه 
ش��هید محمد رضائی منزل ش��خصی و خانم زهرا قدوسی شهرضائی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 5 به شماره ملی 1199375144 متولد 
1350/01/19 که طبق آدرس متن ق��رارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن : ش��هرضا خیابان حکیم نصر اله کوچه 14 پالک 45 و طبق اعالم 
بستانکار ساکن: ش��هرضا خیابان حکیم نصراله فرعی 21 پالک 68 که 
برابر اعالم مامور اداره پست در آدرس های مذکور مورد شناسایی واقع 
نگردیده اند ابالغ می گردد. بر اساس قرارداد شماره 6600285249005 
مورخ 1391/10/02 تنظیمی در بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا شرکت 
نگین جام جهان نما مبلغ پانصد میلیون ریال از تس��هیالت بانک مذکور 
اس��تفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت بانک ملی ش��عبه 
مرکزی شهرضا )بس��تانکار پرونده( اجرائیه به مبلغ هشتصد و بیست 
میلیون و هشتصد و هش��تاد و نه هزار و دویست ریال بابت اصل طلب و 
خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/11/29 که از این تاریخ به بعد روزانه 
مبلغ چهارصد و یازده هزار ریال به آن اضافه می گردد صادر و پرونده 
تحت ش��ماره بایگانی 9400188 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
در جریان رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار آگهی عملیات اجرائی جریان خواه��د یافت. واحد اجرای 

اسناد رسمی شهرضا 
فقدان سند مالکیت 

2/314 نظر به اینکه آقای مهدی طهماسبی فرزند یداله شناسنامه شماره 
15 حوزه یک روستایی میمه به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت 
و امضای شهود رسما گواهی شده مدعی اس��ت که سند مالکیت تمامت 
ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 225 متر مربع شماره 3907 فرعی از 
26 اصلی واقع در روس��تای ونداده جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 
287 دفتر 151 امالک ذیل ثبت 23742 به ش��ماره چاپی 330298 به نام 
وی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشده است 
و سابقه تامین و بازداش��ت ندارد و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به 
علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده اس��ت چون درخواس��ت سند 
مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. مریم مختاری 

کفیل ثبت میمه  
تحدید حدود اختصاصی 

2/315 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین محصور شماره 4929 
فرعی از 35 اصلی به مس��احت 568/96 متر مربع )پانصد و ش��صت و 
هشت متر و نود و ش��ش صدم متر مربع( واقع در قریه ازان جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حسین ارشادی فرزند محمد 
علی شناسنامه شماره 825 میمه و کدملی 6229703378 در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در مورخه 1395/03/11 س��اعت 
9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا ب��ه موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: سه شنبه 1395/02/21 

مریم مختاری کفیل اداره ثبت اسناد و امالک میمه
ابالغ

2/318 ش��ماره درخواس��ت: 9510460364900009 ش��ماره پرونده: 
9509980364900234 شماره بایگانی ش��عبه: 950236 آگهی ابالغ به 
آقای مجید نصیری فرزند اکبر به اتهام خیانت در امانت حس��ب شکایت 
آقای امیر حسین علوی فرزند حسن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
950236 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می 
گردد. م الف: 4512 دادیار شعبه 30 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار متهم
2/319 آقای نظرعلی عس��گری در پرونده ش��ماره: 950226 این شعبه 
به اتهام تحصیل مال نامش��روع تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر 
اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه  حاضر شوید در غیر این صورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م 

الف: 4522 شعبه 16 بازپرسی  اصفهان
احضار متهم

2/320 آقایان مجید وکیلی و کریم خزائی در پرونده شماره: 950218 این 
شعبه به اتهام مش��ارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این 
وسیله بر اس��اس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 
شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه  حاضر شوید در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر 

می شود. م الف: 4523 شعبه 16 بازپرسی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/321 احترامًا در خصوص پرونده کالس��ه 94-1419 ش 4 به پیوست 
یک نس��خه از آگهی وقت رس��یدگی  طی فیش ش��ماره 114471 به مبلغ 
120/000 ریال هزینه آن واریز گردیده است ارسال می گردد خواهشمند 
است دستور فرمایید وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید. آقای 
مجید محمدیان فرزند حسین جهت رویت نظریه کارشناسی ظرف مهلت 
یک هفته به شعبه 4 ش��ورا مراجعه نمایید. م الف: 4591 شعبه 4 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
تبادل لوایح

2/330 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350901494 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350900131 شماره بایگانی شعبه: 940148 آقای علی سهیلی 
پور دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه 9401482 به 
این دادگاه تقدیم نموده اس��ت از آنجا که تجدید نظر خواندگان اکبر تدین 
و محمد باقر پناهی و سعید موسوی و س��ید مهدی علوی و اکبر )جواد( 
تحویلیان و مجتبی هنری فرد مجهول المکان می باش��ند به نامبرده ابالغ  
می شود ظرف 10 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه اول اتاق 134 مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد 
به دادگاه ارائه نماید در غیر اینص��ورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
تجدید نظر ارسال می گردد. م الف: 4518 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان
تبادل لوایح

2/332 در خصوص پرونده تجدی��د نظر خواهی عباس��علی محمدی و 
طاهره پناهی به طرفیت تجدید نظر خوانده فرهاد فت��ح الدین به دادنامه 
شماره 2055-94/11/17 مطروحه در پرونده کالسه 1036/94 شعبه 32  
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان سجاد – خ ارباب خطاب به 
تجدید نظر خوانده فرهاد فتح الدین جهت تبادل لوایح و ارائه الیحه دفاعیه 
ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی اقدام فرمایید. عدم حضور وفق 
مقررات اقدام می گردد. م الف: 4496 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/334 در خصوص پرونده کالس��ه 1110/94 خواهان آقای علی محبی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت صفیه سلیمی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/3/24  س��اعت 18 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:4482 ش��عبه 17 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/335 در خصوص پرونده کالسه 94-1109 خواهان آقای علی محبی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد س��لیمی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/24  ساعت 18/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4481 ش��عبه 17 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/336 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-1400 خواه��ان مصطفی 
محمدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمدرضا ترابی 
پوده- حمیدرضا افراسیابی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 95/3/24  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:4471 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

2/331 ش��ماره دادنام��ه: 9509970353700193 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359301436 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941360 شاکی: آقای 
حسین محمدی فرزند اس��دا... به نش��انی اصفهان ملک شهر بهارستان 
غربی بهرام آباد ک بعثت بن گلبرگ، متهمی��ن: 1- آقای امیر خدایی علی 
آبادی فرزند علی به نشانی اصفهان- ش��اهین شهر شهرک میالد میدان 
جمهوری خ ایمان فرعی چهارم پ 21، 2- آقای سیاوش سینایی به نشانی 
اصفهان، اتهام: س��رقت مستوجب تعزیر، گردش��کار: دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- امیر خدایی علی 
آبادی فرزند علی 2- سیاوش سینائی دائر بر مشارکت در سرقت با عنایت 
به گزارش مامورین و کشف و ضبط و تحویل خودرو مسروقه و شکایت 
ش��اکی و رضایت متعاقب وی از متهم ردیف اول و مفاد کیفرخواس��ت 
صادره از س��وی دادس��تان و دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول و اینکه 

متهم ردیف دوم در جلس��ه دادگاه حاضر نگردی��ده و دفاعی از خود به 
عمل نیاورده و سایر قرائن و اما رات موجود در پرونده اتهام انتسابی را 
محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 656 قانون تعزیرات متهم ردیف 
اول را با رعایت ماده 37 و بند الف و ث ماده 38 قانون مجازات اس��المی 
به تحمل یکصد روز حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از 
شالق در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به تحمل ده ماه حبس و 
سی ضربه شالق محکوم می نماید رای صادره نسبت به متهم ردیف اول 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی و نسبت 
به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین ش��عبه و ظرف 20 روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد. 

م الف:4515  شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
اخطار اجرایی

2/343 شماره: 363/94 به موجب رای شماره 815 تاریخ 94/9/29 حوزه 
24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه صمد سعیدی قلعه آقایی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ سی و س��ه میلیون ریال بابت اجرت المثل نگهداری اسباب 
و اثاثیه خوانده از تاریخ 92/10/19 لغایت 94/6/19 و یکصد هزار تومان 
هزینه دستمزد کارشناس دادگستری و س��ی و هفت هزار تومان هزینه 
دادرسی در حق خواهان عباس رئیسی ش��هرضایی به نشانی اصفهان 
بلوار کشاورز خ کشاورزی کوچه شهید استکی بین ک 5 و 4 پ 8 ط 3 و 
نیز پرداخت نیم عش��ر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه ندان��د، باید ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:834 
ش��عبه 24 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ 

ش��ماره   9510100353500780 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /337
پرونده:9509980359500099 ش��ماره بایگانی ش��عبه:950145 ابالغ 
ش��ونده حقیقی: حمید جهانگیری به نش��انی اصفه��ان- خانه اصفهان 
فلکه نگهبانی، تاریخ حضور:1395/03/25 سه شنبه ساعت: 8/30 محل 
حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان-طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص 
شکایت احسان اله کریمی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این شعبه حاضر شوید.م الف:4561 ش��عبه 109 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)109 جزایی سابق(  
ابالغ 

ش��ماره   9510100353500781 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /338
پرونده:9509980359500099 ش��ماره بایگانی ش��عبه:950145  ابالغ 
ش��ونده حقیقی: مجتبی جاللی به نشانی اصفهان- عاش��ق آباد، تاریخ 
حضور:1395/03/25 سه شنبه ساعت: 8/30 محل حضور: اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه3-اتاق ش��ماره321 علت حضور: در خصوص شکایت احسان اله 
کریمی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید.م الف:4563 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)109 جزایی 

سابق( 
ابالغ 

ش��ماره   9510100353500791 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /333
پرونده:9409980363001374 ش��ماره بایگانی ش��عبه:941656  ابالغ 
ش��ونده حقیقی: محمد زرد کوهی فرزند علی کدپس��تی 9614716373 
کدملی 0792229495  به نشانی س��بزوار 30 هزار متری همراه، تاریخ 
حضور:1395/03/23 یک شنبه ساعت: 11/00 محل حضور: اصفهان-خ 
چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه3-اتاق شماره321 علت حضور: در خصوص شکایت بهناز صفی و 
بتول اسماعیلی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر ش��وید.م الف:4559 ش��عبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)109 جزایی سابق(
ابالغ 

2/328 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106837100437 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837100242 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940861 خواهان/ 
ش��اکی زیبا عابدپور دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ متهم امیر حسین 
سلیمی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت معرفی داور واجد شرایط خویش از 
اقارب، متاهل، باالی سی سال سن به شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان )مجتمع شهید قدوس��ی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی )خ 
میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 1- اتاق 105 ارجاع و به کالسه 9409986837100242 ثبت گردیده 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

م الف:4528 شعبه 11 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  
ابالغ 

2/329 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350501314 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350500463 شماره بایگانی شعبه: 940511پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای رضا محمدی حسین 
آبادی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9409970350501754 صادره از ش��عبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در 
پرونده شماره 940511 ح 5 محکوم به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 4/420/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
دیرکرد در حق محکوم له آقای ایمان ضیغمی و نیم عشر دولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 
وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف:4525 شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
فقدان سند مالکیت 

2/345 نظر به اینکه سند مالکیت بیست و پنج صدم سهم مشاع از 72 سهم 
ششدانگ پالک ثبتی ش��ماره 14065 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 
اصفهان ذیل ثب��ت 26807 در صفحه 337 دفتر 304 امالک به نام س��ارا 
توکل صادر و تس��لیم گردیده است، س��پس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده: 95030339865574-95/2/9 به انضمام دو برگ 

استشهادیه محلی که امضاء ش��هود آن ذیل شماره: 18742-95/2/6 به 
گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:44 عصاری 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

2/182 آقای جواد حدیدی به شناسنامه شماره 11 به استناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست شماره 24/95 تقدیم این دادگاه 
نموده چنین اشعار داشته است که ش��ادروان بایسته معتمدی زواره در 
تاریخ 91/2/27 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از: 1- سید مسعود معتمدی زواره فرزند سید ابراهیم ش.ش 93 
نس��بت برادر 2- فاطمه بیگم معتمدی زواره فرزند س��ید ابراهیم ش.ش 
3074 نسبت خواهر 3- بتول آغامعتمدی زواره فرزند سید ابراهیم ش.ش 
66 نسبت خواهر 4- اقدس خانم معتمدی زواره فرزند سید ابراهیم ش.ش 
34 نسبت خواهر 5- سید حسین شاهمرادی زواره فرزند میرزاعلی اکبر 
ش.ش 2965 نسبت همسر پس از تش��ریفات قانونی و انتشار سه نوبت 
آگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض با ارائه وصیت 
نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه 
مالیات بر ارث به شماره 10007 س��رانجام در تاریخ 95/2/4 وقت فوق 
العاده شعبه اول ش��ورای حل اختالف زواره بتصدی امضاء کننده زیر 
تش��کیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه در گذش��ته 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی 
آن روانشاد را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می 

گیرد. م الف 39 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف زواره
اخطار اجرایی

2/344 شماره: 658/94  به موجب رای شماره 800/94 تاریخ 94/10/30 
حوزه چهل و یکم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه س��یمین نورمندی پور به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 45/320/000 )چهل و پنج میلیون و سیصد 
و بیست هزار ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه 
های دادرس��ی و نشر آگهی و خس��ارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
)94/3/10( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان محمود قاس��می بیس��تگانی فرزند عبدالعلی به نش��انی 
اصفهان – کوی امام- بلوک 9 واحد 86 و نیم عش��ر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه ندان��د، باید ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:814 ش��عبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
مزایده

2/181 اج��رای احکام مدن��ی دادگاه عمومی بخ��ش زواره در نظر دارد 
در اجرای مف��اد اجرائیه در پرونده کالس��ه 940003 مدنی که به موجب 
آن ش��رکت رادنوین نوتاش )فاس��تونی س��ابق( محکوم ب��ه پرداخت 
15763686268 ریال اصل خواسته در حق محکوم لهم پرونده و پرداخت 
نیم عشر دولتی به مبلغ 24/900/000 ریال در حق صندوق دولت می باشد 
با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا در صدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده 
است فلذا اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند: 
1- 18 دستگاه ماشین بافندگی ساخت پیکانول حداکثر عرض بافت 180 
سانتی متر دارای اشتابلی gtm-as شیپ سرعت پودرگذاری 370 پیک در 
دقیقه ساخت جمعًا به مبلغ 9/000/000/000 ریال، 2- یک دستگاه یویین 
پیچ ایرانی ساخت شرکت تکنیک ماشین 6 کله به قیمت 50/000/000 ریال، 
3- دو دس��تگاه کنترل پارچه خام به قیمت 150/000/000 ریال، 4- یک 
دس��تگاه یوبن پیچ مارک به قیم��ت 250/000/000 ری��ال، 5- تجهیزات 
آزمایشگاه، ساخت ش��رکت صنعت نساج یک دس��تگاه سنجش شیات 
مالشی و یک دستگاه یزرکنها نخ جمعًا به مبلغ 100/000/000 ریال، 6- 
یک دس��تگاه جهت دقلوی رنگرزی آلمانی به قیمت 250/000/000 ریال، 
7- یک دستگاه ماشین فوالرد س��اخت کمپانی kusters آلمان به قیمت 
300/000/000ریال، 8- یک دستگاه ماشین سوپر فینین آلمانی شماره 
سریال 512534 مدل 1992 کد متوس��ط بخار آب حرارت گیر اتوکننده 
و خنک کننده به مبلغ 4/000/000/000 ریال ، 9- یک دس��تگاه اتو سنگی 
ساخت ایتالیا به مبلغ 350/000/000 ریال که قیمت کارشناسی شده اموال 
فوق الذکر 16/700/000/000 ریال )جمعًا( معادل یک میلیارد و ششصد 
و هفتاد میلیون تومان می باشد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده 
در جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را 
که آگهی شده مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که 
باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10% بها را فی المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را 
نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. 
تاریخ مزایده روز سه شنبه مورخ 1395/02/28 ساعت 10 صبح. مکان 
مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره. م الف:26 اجرای 

احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره
ابالغ وقت رسیدگی

2/252 در خصوص پرونده کالسه 216/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت هاجر رضویان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد 
جان نثاری 2- صمن عمو س��لطانی فروش��انی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/3/25 س��اعت 12 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
 اصفهان ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
 دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در ص��ورت عدم حض��ور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 3734 
شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
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 مواد اولی�ه: آلبالو نی��م كیلو، ش��كر350 گ��رم تا نیم كیلو،گوش��ت 
) چرخ كرده ( نیم كیلو، پیاز 1 عدد، برنج 4پیمانه، زعفران به میزان الزم، 

نمك به میزان الزم، فلفل به میزان الزم.
طرز تهیه: ابتدا آلبالوها را شسته و هسته آن را بگیرید و به همراه شكر 
روی حرارت قرار بدهید تا شكر آب شود و بعد آن را از روی شعله بردارید 
و شربت روی آلبالو را بردارید تا فقط خود آلبالو باقی بماند. پیاز را رنده 
كنید و به همراه گوش��ت چرخ كرده و نمك و فلفل و زردچوبه مخلوط 

كرده و خوب ورز دهید و بعد آنها را به شكل كوفته ریزه دربیاورید. 
حاال برنج را داخل قابلمه با مقدار مناسبی آب و نمك و روغن به صورت 
كته دم می كنیم و در مرحله آخر آلبالو ها را اضافه كرده و با برنج مخلوط 
می كنیم و به میزان دلخواه شربت آلبالو روی برنج می دهیم و آن را دم 

می كنیم.
كوفته ها را در روغن داغ سرخ می كنیم. وقتی برنج آماده شد كوفته ها را 
روی برنج داده و مقداری برنج سفید را با زعفران مخلوط كرده و روی برنج 

می دهیم و بقیه شربت را روی برنج و كوفته ها می دهیم.
 نكات: اگر دوس��ت داش��تید كوفته ها را با گوش��ت م��رغ تهیه كنید.

می توانید از همان ش��یره آلبالو برای آب برنج كته اس��تفاده كنید البته 
باعث می شود برنج شما خمیر شود و بهتر اس��ت برای این كار از پلو پز 

استفاده شود. بهتر است برنج را به صورت قالبی درآورید تا زیباتر شود.

 آرامگاه دانیال نبی در ساحل ش��رقی رودخانه » شاوور « و روبه روی
 تپه » ارگ « قرار دارد؛ این بنا دارای گنبدی ارچین اس��ت كه چون 

نگینی در  قدیمی ترین شهر جهان ) شوش ( خودنمایی می كند. 
شهر شوش به قولی كهن ترین شهر جهان است كه در استان خوزستان 
قرار دارد و حدود4000 سال پیش از میالد مسیح )ع( به عنوان كانون 
مذهبی ساكنان دش��ت اطراف ساخته شد. این ش��هر سال ها حیات 
پرفراز و نش��یب و توام با روزهای پیروزی و شكس��ت، رونق و ركورد 

و آبادانی و ویرانی را تجربه كرده اس��ت. با سقوط هخامنشی در سال 
33۲ ق.م به مرور در سراش��یبی افول افتاد و در قرون میانه اس��المی 
رونق خود را به كل از دست داد و به روستای كوچكی گرداگرد آرامگاه 

دانیال نبی )ع( تبدیل شد.
دانیال  نبی یكی از پیامبران بنی اسرائیل است كه در قرن هفتم پیش 
از میالد در بابل زندگی می كرده، بعد از مدت��ی وی به همراه عده ای 
 از قوم یهود به ایران مهاجرت كرد و درش��وش س��اكن ش��د، تبارش 
به پسر چهارم از همس��ر اول یعقوب بر می گردد. زمان دقیق زندگی 
دانیال مش��خص نیست؛ تصور می ش��ود كه او تا س��ال سوم زندگی 
كوروش هخامنش��ی زنده بودمحل دفن او به قطع مش��خص نیست، 
ولیكن بیشترین تاریخ نگاران، آرامگاه دانیال نبی را درشوش می دانند، 
بعد از فتح بابل به دست كورش، دانیال نبی به شوش مهاجرت وحدودا 
درسن ۸3 س��الگی فوت و جس��دش پس از مومیایی شدن در شرق 
رودخانه شاوور ) شاه هور، ش��اهپور ( دفن می شود. البته مكان های 
دیگری در عراق، بابل، مصر و سمرقند نیز ادعای مقبره دانیال رادارند. 
بعضی نوشته ها ادعا می كنند كه تیمورلنگ بقایای دانیال را از شوش 

به سمرقند آورد كه البته این موارد صرفا احتمال است.

 هوی��ج م��اده غذای��ی بس��یار س��المی اس��ت ك��ه 
غذای��ی خ��ود  رژی��م  در  را  آن  نی��م  توا  م��ی 
 داش��ته باش��یم. خری��دن هویج ب��ا كیفی��ت خوب 
 به ما كمك می كند تا مطمئن ش��ویم ك��ه از بهترین 
) و خوش��مزه ترین ! ( مواد مغذی موج��ود در هویج 
بهره مند خواهیم ش��د. در ای��ن مقاله  درب��اره نحوه 
 اس��تفاده از هوی��ج ه��ای اضاف��ی داخ��ل یخچ��ال

ایده هایی داریم.
آب هویج بگیرید. آب هویج سرش��ار از مواد مغذی و 
خوشمزه است. می توانید آن را با آب میوه های دیگر 
تركیب كنید تا تمام ویتامین های روزانه خود را از این 

طریق دریافت كنید.
هویج ه��ا را پ��وره كنید. پ��وره هوی��ج را م��ی توان 
 در بس��یاری از غذاه��ا از جمل��ه حل��وا، كی��ك و 

خوراک های گوشتی استفاده كرد. 

همچنین پوره هویج یك غذای مغ��ذی برای كودک 
شماست.

هوی��ج ه��ا را خالل��ی خ��رد كنید و ب��ه غ��ذا اضافه 
 كنید ت��ا در غذاه��ای تان چی��زی خوش��مزه وجود 
 داش��ته باش��د كه زیر دندان صدای خرد شدن بدهد! 
می توانید آن را به همه چیز، از خوراک مرغ و خورش 

آلو هویج گرفته تا ساالد و دسر اضافه كنید.
حلوای هویج درست كنید. در زبان عربی حلوا به معنی 
» غذای ش��یرین « یا »یك چیز لذت بخش شیرین« 
 اس��ت. حلوای هویج یك پودینگ ش��یرین است كه 
می توان آن را به عنوان یك دسر یا میان وعده خوشمزه 
سرو كرد. با هویج های تان یك كیك هویج خوشمزه 
درست كنید. كیك هویج برای س��رو در میهمانی ها 
مناسب اس��ت. این كیك خامه دار و ش��یرین است و 

حتی می تواند قدرت بینایی تان را افزایش دهد!

س��الم اثر» تبس��م غبیش��ی « مجموعه ای از داستان 
 ایران��ی اس��ت ك��ه نش��رققنوس آن را در چ��اپ و 
 در نمایش��گاه بی��ن المللی كت��اب عرضه م��ی كند. 
چه ارتباطي بین دموكراسي و سوخت فسیلي وجود داد؟ 
سوخت فسیلي هم دموكراسي مدرن را ممكن مي سازد 
و هم محدودیت هایي براي آن ایجاد مي كند. براي درک 
این محدودیت ها باید با آنچه ظهور گونه مش��خصي از 
سیاست دموكراتیك را ممكن مي س��ازد، آشنا شویم.  
 چیزي ك��ه نام آن را دموكراس��ي كربن��ي مي گذاریم. 
در پي حمله آمریكا به عراق در سال ۲003 در مورد یكي 
از این محدودیت ها بحث هاي زیادي ش��د. اغلب گفته 
مي شود كه یكي از ویژگي هاي برجسته خاورمیانه فقدان 
دموكراسي است و از نظر بس��یاري از كساني كه درباره 
این منطقه مهم و حیاتي مي نویس��ند، نفت عامل این 
 فقدان است. كشورهایي كه بخش عمده اي از درآمدشان 
از صادرات نفت به دس��ت مي آید، كمتر به دموكراسي 

 گرای��ش دارند. م��وج خیزش هایي كه جه��ان عرب را 
در سال ۲011 درنوردید حكایت از رابطه مستقیم بین 
درآمدهاي باالي نفتي و مشكل مطالبات فزاینده مردم 
براي برخورداري از زندگي دموكراتیك و برابرتر داشت. 
در مجموع هر چقدر كه كش��وري، نفت كمتري تولید 
مي كرد و تولید آن نیز س��ریع تر كاه��ش پیدا مي كرد، 
مبارزات دموكراس��ي خواهانه در آن گس��ترده تر بود. 
تونس و مصر كه خیزش در آن ها آغاز شد و یمن، بحرین 
و سوریه كه قیام به سرعت در آن ها گسترش پیدا كرد، 
از جمله كوچك ترین تولیدكنندگان نفت منطقه بودند 
 و در هم��ه آن ها نیز تولی��د نفت رو به كاهش داش��ت. 
 در این كتاب، نویسنده تاریخ انرژي را مورد بازاندیشي 
قرار مي دهد و دركي از سیاس��ت هاي زیست محیطي، 
مبارزه براي دموكراس��ي و جایگاه خاورمیانه در جهان 
پست مدرن به دست مي دهد. نشر ققنوس اثر حاضر را 

در 19۲ صفحه چاپ و منتشر كرده است.

مردی که دنیا راگشت تا از خورشید عكس بگیرد )1(آرامگاه دانیال نبی در قدیمی ترین شهر جهان

ساخت بلندترین مناره دنیا در الجزایر
الجزای��ر در حال س��اخت یكی از ب��زرگ ترین 
 مس��اجد دنیاس��ت كه تك مناره آن ب��ا ارتفاع
 ۲۶5 متر،  بلندترین مناره در جهان خواهد بود.

 این مسجد كه مس��احت آن۲0 هزار متر مربع 
اس��ت، عالوه بر فضای عبادی ب��ا ظرفیت 1۲0 
 هزار نمازگزار، ش��امل كتابخانه ای با گنجایش 
یك میلیون جل��د كتاب، یك مدرس��ه قرآنی و 

موزه تاریخ و هنر اسالمی خواهد بود. 
همچنین برق آن از طریق پنل های خورشیدی 
تامین می ش��ود و س��ازوكاری برای جمع آوری 
آب باران و اس��تفاده از آن نیز در مس��جد تعبیه 
می شود. انتظار می رود، ساخت این مسجد بزرگ 
در سال ۲01۷ میالدی به اتمام برسد. بر اساس 
برآوردها،  هزینه ساخت مس��جد اعظم الجزایر 

حدود 1/4 میلیارد دالر است كه این هزینه گزاف 
انتقاداتی را برانگیخته است.

برگ های جریمه ب�رای المبورگینی طالیی 
میلیاردر عرب

پلیس لندن، خ��ودرو المبورگینی طالی��ی میلیاردر 
مشهور سعودی را جریمه كرد.

  المبورگین��ی طالی��ی میلی��اردر جوان عربس��تانی 
 » تركی بن عب��داهلل « و یك خودرو دیگ��ر همراه آن 
در لندن به دلیل توقف در محل ممنوع، بارها جریمه 
ش��دند. به نوش��ته روزنامه دیلی میل، » تركی « بی 
توجه به قوانین رانندگی، ب��رای خرید و خوردن غذا، 
خودرو خود را به مدت ۶ س��اعت در یك��ی از خیابان 
های لن��دن در محل پارک ممن��وع متوقف كرده بود 
كه چندین برگ جریمه هركدام ب��ه مبلغ۸0 پوند بر 
روی شیشه آن الصاق شد، جریمه هایی كه برای این 
میلیاردر عربستانی اصال قابل توجه نیست. رفتار قانون 
شكنانه و نامتعارف ثروتمندان عرب در شهرهای مهم 

 اروپایی به ویژه لندن، در سال های اخیر از سوژه های 
مورد توجه مردم و رسانه های اروپایی بوده است.

جای�زه 1۰ ه�زار دالری بهتری�ن ترجم�ه 
برنده اش را شناخت

لیزا دیلم��ون، مترجم كت��اب »پی��ش از آخرالزمان« 
به قلم ی��وری ه��رارا نویس��نده مكزیكی موفق ش��د 
 جایزه برتری��ن ترجمه س��ال ۲01۶ را از آن خود كند.

یوری هرارا در این كتاب داستان زنی جوان را به رشته 
 تحری��ر درآورده كه قص��د دارد از مرزه��ای مكزیك 
 به ایاالت متحده امریكا س��فر كند. هدف او از این سفر 
پیدا كردن برادری اس��ت ك��ه مدت ه��ا از او بی خبر 
 اس��ت. این زن ب��رای رس��یدن ب��ه هدف��ش مجبور 
 م��ی ش��ود در ط��ول س��فر ب��ا برخ��ی از گروه های 
خالف كار وارد مذاكره شود. یوری هرارا این داستان را 
سال گذشته به رشته تحریر در آورده و لیزا  دیلمون آن 
را از زبان اس��پانیایی به زبان انگلیسی برگردانده است.

به گفته هئیت داوران این جایزه داس��تان هرارا بسیار 

خواندنی و هیجان انگیز اس��ت و مترج��م اثر نیز تمام 
سعی اش را كرده تا ضرب آهنگ اثر را در ترجمه حفظ 
كرده و به متن آن وفا دار باش��د. به گفته كارشناس��ان 
این برای نخستین بار است كه یك نویسنده اسپانیایی 
 زبان موفق به دریافت جایزه برترین ترجمه شده است. 
این جایزه10 هزار دالری قرار است به زودی به نویسنده 
رمان و مترجمش تقدیم شود. طبق رسم هر ساله این 
جایزه، جایزه نقدی این دوره بین نویسنده  یوری هرارا 
و لیزا دیلمون مترجم رمان پیش از آخرالزمان تقسیم 
می شود. به گفته هیئت داوران این جایزه رمان پیش از 
آخرالزمان كه به زبان اسپانیایی به رشته تحریر درآمده 
 رقابت بس��یار نزدیكی با رمان یك نویسنده ایتالیایی 
 به ن��ام النا فرانته داش��ته اس��ت. با همه اینه��ا پس از 
بررس��ی های نهایی رمان ی��وری هرارا ب��ا ترجمه لیزا 

دیلمون به عنوان اثر برتر شناخته شده است.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام  جواد  علیه السالم:
بدان كه از ديد خدا پنهان نيستى. پس بنگر كه 

چگونه اى.
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جولین گروندین اهل كشور فرانسه است و دنیا را به مدت سه سال گشت  و خورشید را تا تعقیب كرد او به دنبال مناظری گشت تا بتواند 
خورشید را در عكس هایش داشته باشد. نتیجه كار او حیرت انگیز است. ) خورشید در فرانسه (

 اختالف دس��تمزد زنان و م��ردان، این روزها تبدی��ل به یكی 
از دغدغه های اصلی فعاالن حقوق زنان ش��ده است. به تازگی 
بحث هایی در آمریكا ش��كل گرفته كه منجر به ایجاد جریانی 
برای رفع نابرابری در این كشور ش��ده است. اما اوضاع در سایر 

كشورها چگونه است؟
بحثی كه در مورد اختالف دس��تمزد زنان و م��ردان در آمریكا 
جریان دارد، باعث شده است تا توجه جهان به آنجا جلب شود. 
اما باید بدانیم كه برخی كش��ورها در ایج��اد برابری اقتصادی 
بین زنان و مردان، بهتر از آمریكا عمل كرده ، درحالی  كه تعداد 

زیادی از كشورهای درحال  توسعه،  عملكرد بدتری دارند.
ایسلند

به گفته  مجمع جهانی اقتصاد، ایسلند از لحاظ برابری اقتصادی 
بین جنس��یت های مختلف، بهترین رتب��ه را دارد. البته هیچ 
كشوری در جهان برابری كامل دس��تمزد را بین زنان و مردان 

رعایت نمی كند و حتی در ایسلند كه باالترین نسبت دستمزد 
زنان به مردان برای ش��غل های یكس��ان را دارد، این عدد ۷5 
درصد است. با این وجود، ایسلند دارای فرهنگی مساوات طلب 
است، یعنی به استقالل و پیوندهای اجتماعی احترام می گذارد 
و حقوق طبق��ات و گروه های مختلف را رعای��ت می كند. زنان 
ایسلندی عالوه بر این، در مشاركت در مشاغل حرفه ای و فنی 

و آموزش عالی نیز، از مردان پیشی گرفته اند.
فنالند

فنالند نیز مانند ایس��لند، دارای جامعه ای به ش��دت مساوات 
طلب است. در این كشور نسبت دس��تمزد زنان به مردان برای 

شغل های یكسان بسیار باالس��ت و  زنان در تحصیالت عالی و 
 پست های  دولت، حضور پررنگی اس��ت. فنالند به طور خاص، 
در حوزه ی آموزش علمی و تحصیالت تكمیلی، از شهرت زیادی 

برخوردار است.
نروژ

به گفته ی WEF، نروژ نیز دارای برابری اقتصادی نسبی بین 
زنان و مردان است. در این كش��ور  اختالف بسیار كمتری بین 
درآمد زنان و مردان نسبت به سایر كش��ورهای اسكاندیناوی 
وجود دارد، اما تعداد زنانی كه در راس كارهای دولتی و تجاری 
هستند، كم است. با این وجود، از سال19۷0 دولت نروژ، مقابله 
با تبعیض را در دستور كار خود قرارداده و حتی قوانین جانشینی 
در س��لطنت نروژ ) این كشور هنوز دارای س��لطنت مشروطه 
 اس��ت ( را تغییر داده تا س��لطنت به بزرگ ترین فرزند برسد، 

نه بزرگ ترین وارث مذكر.

نحوه استفاده 
از هویج های اضافی یخچال )1(

سالم

مقایسه دستمزد زنان و مردان 
در کشورهای مختلف )1(
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