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الریجانی در اختتامیه نمایشگاه کتاب عنوان کرد؛

جدال های بی مورد در کشور کفران نعمت است
 رییس مجلس شورای اسللامی با تاکید بر اینکه همگرایی بخش های 
مختلف موجب پیشرفت کشللور می شود، گفت: کفران نعمت است که 

فرصت ها با جدال های باوجه تلف شود.
به گزارش مهر، علی الریجانی در مراسللم اختتامیه بیسللت و نهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب، اظهار داشت: ناشران و این گونه نمایشگاهها 
شرایط رشد عقانی جامعه را فراهم می کند و حضور من نیز برای تشکر 
از اهل قلم و ناشران است. وی افزود: از شهرداری تهران که با همت عالی 
و خوش سلیقگی این مکان )شللهر آفتاب( را فراهم کرد و در کارهای 

دیگر در شهر تهران نیز شاهد روحیه مجاهدت و پرتوان آنها هستیم.
الریجانی با بیان اینکه شللهردار خوب و عاقلی داریم که کارهای شهر 
 را سللامان می دهد، ادامه داد: کار ایشللان، این پیللام را دارد که وقتی

 بخش های مختلف کشللور هماهنگ کار کنند این هم افزایی موجب 
رشد جامعه می شود. تاکید ما بر اینکه شرایط به سمت همگرایی سوق 
یابد این اسللت که کارها با همگرایی درسللت انجام خواهند شللد نه با 
 دعوا و نزاع. وی ادامه داد: دعواها و نزاع ها فرسللایش ایجاد می کنند و

 نمی گذارند نیروها دور هم جمع شللوند. باید برای پیشللرفت کشللور 
همگرا بود.

الریجانی تاکید کرد: کفران نعمت است که فرصت ها، صرف جدال های 
باوجه شود و نگذاریم بخش های مختلف همگرا شوند.

رییس مجلس شللورای اسامی در ادامه ضمن تشللکر از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسللامی گفت: نمایشللگاه کتاب بیان مهم فرهنگی و گشت 
و گذاری در عالم فرهنگ اسللت. طبق گزارشللات ناشللران هم امسال 
 راضی بودند و همه مردم به راحتی بازدید کردند. وی با اشللاره به گله 
گذاری هایی که در سللال گذشته از سوی ناشللران وجود دارد، افزود: 
امسال مثل اینکه وضع خوب است و آقای جنتی نیز در شأن وزیر ارشاد 
خوب کار کردند. به نظر من با وجود همه صحبت هایی که می شد کار 
ایشان مثبت بود. الریجانی در خصوص ارزیابی اش از وضعیت فیلم های 
سینمایی گفت: گزارشی که از فیلم های سینمایی داشتیم بر این نکته 
تاکید داشللت که امسللال فیلم های معنادارتر، پرمغزتر و بهتری خلق 
شدند. رییس مجلس شللورای اسللامی با تاکید بر اینکه تمدن ایران، 
تمدنی پرمغز اسللت، گفت: عده ای تاش می کننللد از خلیج فارس، 
 اسم فارس را حذف کنند، این تمدن را که نمی توانید حذف کنید. این 

تاش هللا کودکانه اسللت باید بپذیرید کلله این ملللت از تمدنی فاخر 
برخوردار اسللت. وی در بخللش دیگری از اظهارات خللود در خصوص 
وضعیت ناشللران تصریح کرد: سال های سللختی را در بخش نشر طی 
کردیم و این دوسللتانی که جایزه گرفتند با سختی کار کردند تا بخش 

نشر را زنده نگهدارند.
الریجانی نابسللامانی های اقتصادی و تحریم هللا را عامل فضای ناگوار 
اقتصادی در کشللور خواند و ادامه داد: بخش نشر هم این فضا را تحمل 
کرد اما به نظر من پس از توافق هسته ای آرام آرام شرایط کشور تغییر 

می کند. امیدوارم وضعیت نشر بهتر شود.
رییس مجلس شورای اسامی با انتقاد از سیستم توزیع بخش نشر گفت: 
برخی دوستان طرح مقدماتی را برای حل این مشکل ارائه دادند که اصل 

این فکر خوب است اما باید پخته تر شود.
وی با تاکید بر لزوم تدوین سیستم توزیع فراگیر نشر خاطرنشان کرد: 
تاش می کنیم تا تسهیاتی که نیاز دارید برایتان فراهم کنیم اما کارها 

باید به دست خودتان انجام شود.
عدم تعه�د به »کپی رایت« مانع پیوس�تن بخش نش�ر به بازار 

جهانی است
 رییللس مجلس شللورای اسللامی بللا تاکید بر لللزوم روزآمد شللدن 
سیستم های چاپ گفت: باید سیسللتم های چاپ به روز شود تا کتاب 

با کیفیت تولید شود.
الریجانی با بیان اینکه کیفیت نشللر رشللد داشته اسللت، افزود: باید 
استانداردهای سیستم چاپ و صحافی روزآمد شود که در این راستا با 

تسهیات صندوق توسعه ملی از صنعت چاپ حمایت می کنیم.
رییس مجلس شللورای اسللامی عدم تعهد به »کپی رایللت« را عامل 
بازداشتن بخش نشر از وصول به بازار جهانی خواند و تصریح کرد: برای 
نیل به افق درازمدت باید قوانین بین المللی در این زمینه را رعایت کرد.

وی از وزارت ارشاد خواسللت برای این منظور قوانینی را تدوین کند تا 
ساماندهی جدیدی انجام شود.

الریجانی با تاکید بر اینکه قبول دارم دولت و مجلس باید از بخش نشر 
حمایت کنند، اظهار داشت: باید زمینه ها برای در دسترس قرار گرفتن 
کتاب فراهم شللود تا چرخه مطلوب اقتصادی برای ناشران و اهل قلم 

فراهم کنند.

اصفهان نیازضروری به 
موزه بین المللی دارد
سد زاینده رود و درودزن در 

وضعیت بحران

3

 قرمزها  قهرمانی را از
ذوب آهن می خواستند!
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 مشاوران و متخصصان آلمانی 
در چهارمحال و بختیاری

7

باید مردم در عمل،  آثار و نتایج 
برجام را احساس کنند

2

 رونمایي از پویش نجات
محیط زیست در اصفهان 

4

شهرداری اصفهان از زنان 
سرپرست خانوار حمایت می کند

5

مدیر روابط عمومي شهرداري اصفهان:
روابط عمومي ها قلب تپنده
ادارات و سازمان ها هستند

12

حال و هوای بهاری بازار کار؛
فصل رونق برخی

مشاغل رسید

3
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رهبر معظم انقالب در دیدار مدرسان و طالب حوزه های علمیه  تهران:

روحانیت مورد اعتماد و سنگ 
صبور مردم است

مدیر روابط عمومي شهرداري اصفهان گفت: به 
مناسبت روز 27 اردیبهشت »روز ملي ارتباطات 
و روابط عمومللي« گردهمایي خانللواده بزرگ 

روابط عمومي هاي شهر خاق اصفهان در...

بللازارکار ایللن روزها میزبللان هللزاران نیروی 
روزمزدی است که با رونق مشاغل کشاورزی در 
بهار و تابستان فعالیت دارند و روزانه۵۰ تا۱۰۰ 

هزارتومان مزد می گیرند؛ با این حال...

12

شانزدهمین رویداد »ایده شللو« شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان با موضوع کسللب و کارهای اجتماعی همزمان با 
دوازدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی برگزیدگان خود را 
شناخت.  در این رویداد ۱2 طرح  کسب  و کار با محورهای 
بهبود شللرایط اجتماعی شللهروندان، حفاظت از محیط 

زیست، ارتقای سطح معیشت افراد خاص، توسعه کیفیت 
اقتصادی جامعه و توسعه پایدار اقتصادی حضور داشتند 
و صاحبان ایده در حضور داوران ابتدا در مدت سه دقیقه 
به بیان طللرح، توجیه اقتصادی مبتنی بر رفع بخشللی از 

نیازهای جامعه پرداختند...

در حاشیه دوازدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی انجام شد؛
رویداد ایده شو  با موضوع

کسب و کار اجتماعی

12
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رییس شورای اسالمی شهر:
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رهبر معظم انقالب تاکید کردند: ارزش طلبگی به این اس��ت که شما خود را 
برای کاری آماده می کنید که هیچ  کاری جایگزین آن نیس��ت، شما طبیبان 

روحانی و هدایت گران مردم هستید.
به گزارش تس��نیم، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار جمعی از مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه تهران، »هدایت 
فکری و دینی«، »هدایت سیاسی و بصیرت افزایی« و »راهنمایی و حضور در 
عرصه خدمات اجتماعی« را س��ه وظیفه عمده روحانیت برشمردند و تأکید 
کردند: طالب باید با کسب صالحیت ها و آگاهی های الزم، در دنیای متفاوت 

امروز خود را برای ایفای مسئولیت های تعیین کننده در جامعه آماده کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ا توصیه به طالب برای قدر دانس��تن ارزش ها و 
مس��ئولیت های طلبگی افزودند: اگر همه تخصص های مورد نیاز یک جامعه 
به بهترین شکل وجود داشته باشد، اما جامعه، دینی نباشد، آن ملت در دنیا 
و آخرت دچار خسران و مش��کالت واقعی خواهد بود و این مسئولیت عظیم 
یعنی تبدیل جامعه به جامعه ای دینی، بر عهده علما و روحانیت و طالب است.

ایشان مفهوم هدایت دینی را »تبیین اندیش��ه های ناب اسالمی« خواندند و 
با اشاره به تأثیر فضای مجازی در افزایش ش��بهات دینی و وجود انگیزه های 
سیاس��ی برای تزریق افکار منحرف و غلط در ذهن جوانان تأکید کردند: این 
میدان، میدان واقعی جنگ است و روحانیون و طالب باید مسلح و آماده وارد 

عرصه مقابله با شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند.
روحانیون باید مسلح و آماده، وارد عرصه مقابله با شبهات و تفکرات 

غلط و انحرافی شوند
رهبر انقالب »اس��الم ارتجاعی، متعصب، بدون فهم حقای��ق معنوی و دچار 
جمود در ظواه��ر« را نمود واقعی تفکرات انحرافی برش��مردند و افزودند: در 
لبه دیگر این قیچی، »اسالم التقاطی« و »اسالم آمریکایی« مشغول مقابله با 

»اسالم ناب« هستند.
رهبر انقالب »درک اس��الم ناب و متکی بر کتاب و س��نت« را با ابزار خرد و 
اندیشه اسالمی، وظیفه مهم روحانیون برشمردند و افزودند: راه انبیاء، ترویج 
این تفکر اصیل اس��ت و روحانیون نیز ادامه دهنده همین راه سعادت بخش 

یعنی هدایت دینی مردم هستند.
ایشان هدایت عملی مردم را مکمل هدایت اندیشه ای آنان دانستند و افزودند: 
با بهترین روش ها، مردم را به عبادات و ظواهر و مصادیق دینی از جمله صدق، 

امانت، تقوا، ترک منکر، امر به معروف و سبک زندگی صحیح، هدایت کنید.
ایش��ان در همین زمینه عمق بخش��یدن به اعتقادات موروثی مردم را مهم 
برشمردند و خاطرنشان کردند: باید با استدالل صحیح، اعتقادات موروثی را 
که ممکن است در گذر زمان دچار زوال شده باشند، عمق ببخشید و به مسیر 

صحیح بکشانید.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای »هدایت سیاس��ی« را دیگر وظیف��ه مهم علما و 
 روحانی��ون خواندند و افزودند: عل��ت تأکید مکرر بر ض��رورت انقالبی بودن 
حوزه های علمیه این اس��ت که اس��تمرار حرکت صحیح و انقالبی کش��ور و 

جامعه، بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست.
رهبر انقالب با اش��اره به قضایای »تنباکو، مش��روطیت و نهضت ملی شدن 
صنعت نفت« افزودند: مشروطیت و نهضت ملی به علت استمرار نیافتن حضور 
روحانیت به اهداف خود نرسید، اما هنر امام خمینی)ره( این بود که نگذاشت 

دشمن، حضور روحانیت را در حرکت عظیم انقالب و پس از آن متوقف کند 
چرا که در غیر این صورت، نه انقالب پیروز می ش��د و نه جمهوری اسالمی به 

حرکت خود ادامه می داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: آمریکایی ها از اول انقالب نیز 
مانند امروز در صدد حذف روحانیت از حرک��ت عمومی ملت ایران بوده اند تا 
در مرحله بعد، حضور مردم در صحنه از بین برود و سپس انقالب به شکست 
بینجامد، اما تاکن��ون موفق به تحقق این هدف نش��ده اند و ب��ه فضل الهی 

نخواهند شد.
آمریکایی ه�ا از اول انق�اب مانند ام�روز درصدد ح�ذف روحانیت 

بوده اند تا حضور مردم از بین برود و انقاب به شکست بینجامد
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: در زلزله بیداری اس��المی هم، »دین«، 
مردم را به میدان کشاند، اما چون دستگاه های دینی در آن کشورها متفرق 
هستند، این کار استمرار نیافت و بیداری به نتیجه الزم نرسید، اما در جمهوری 
اسالمی، تداوم حضور علما و روحانیون و در نتیجه حضور مردم در عرصه ها، 

استمرار حرکت انقالب را ممکن کرده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تبیین هدایت دینی و هدایت سیاس��ی، به 
سومین وظیفه مهم روحانیت یعنی »حضور هدایتگر و نیز میدانی در عرصه 

خدمات اجتماعی« پرداختند.
ایش��ان افزودند: حضور طالب در خدمات رس��انی به مردم، مدرسه سازی، 
بیمارستان س��ازی، کمک به مردم هنگام حوادث و دیگر عرصه ها، نیروهای 

مردمی را نیز به صحنه می آورد و منشأ خدمات خواهد شد.
رهبر انقالب با توصیه به طالب برای »درس خواندن خوب و تهذیب نفس«، 
خاطر نشان کردند: همت خود را برای ایفای مسئولیت های روحانیت که هیچ 
تخصص دیگری نمی تواند جایگزین آن شود، به کار گیرید؛ البته این کار نباید 
به معنای هدف گیری مناصب و مقامات و عناوین باشد بلکه در همه اوقات باید 

کسب رضایت پروردگار و امام عصر)عج(، هدف اصلی قرار گیرد.
رهبر انقالب اس��المی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به مطالب 
 برخی از اس��اتید و طالب حوزه های علمیه تهران، گفتند: »مراقبت از اینکه 
حوزه های علمیه از شیوه  طلبگی به ش��یوه  دانشگاهی گرایش پیدا نکنند«، 
»طرح آموزش اخالق در حوزه ه��ا« و »منطقه ای ک��ردن گزینش و جذب 

طالب«، از مسئولیت مدیران حوزه هاست که باید پس از بررسی های الزم در 
خصوص این موضوعات تصمیم گیری کنند.

رهبر انقالب همچنین با اشاره به قدمت و اهمیت حوزه علمیه تهران و علما و 
فضالی برجسته ای که در این حوزه حضور داشته اند، خاطر نشان کردند: حوزه 
علمیه تهران اکنون دارای هویت است و این هویت نیز باید قدر دانسته شود 
 تا برجستگانی در فقه و علوم عقلی و تفس��یر و حدیث، در این حوزه پرورش 

یابند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم والمسلمین صادقی رشاد 
رییس شورای حوزه های علمیه اس��تان تهران با اشاره به سابقه حوزه علمیه 
تهران و نقش آن در تحوالت سیاس��ی و اجتماعی، گف��ت: این حوزه با 133 
مدرسه، شش مرکز تخصصی و 15 هزار طلبه و 1600 استاد در سطح استان 

تهران، فعال است.
حجت االس��الم والمس��لمین رش��اد با بیان اینکه حوزه های علمیه اس��تان 
 تهران 360 ش��هید تقدیم انقالب اسالمی کرده اس��ت، برخی از فعالیت ها و 
موفقیت های این حوزه را برشمرد و افزود: البته یکی از نگرانی هایی که امروز 
حوزه های علمیه با آن مواجه هستند، فاصله گرفتن از هویت اصلی و تبدیل 

هویت آنها به هویت دانشگاهی است.
همچنین حجج اسالم والمسلمین آقایان صدیقی، حسینی، پناهی، روحانی، 
تحصیلی، رستمی، بیرانوند، رفیعی، پناهیان و خانم ها راستی و میرمؤمنی، 
دیدگاه های خود را در خصوص موضوعات مختلف طالب و حوزه های علمیه 

بیان کردند.
برخی نکات مهمی که اساتید و طالب در س��خنان خود به آنها اشاره کردند، 

عبارت بود از:
  لزوم معنویت محوری در حوزه های علمی��ه، اهتمام به اخالق، معرفی 

الگوهای موفق و شناساندن سبک زندگی آنها
  تاکید بر پایبندی به زی طلبگی، برخورداری از روحیه و عمل انقالبی، 

نگاه حداکثری به دین و شناخت مقتضیات زمان
  اهمیت تعامل حوزه و دانشگاه در قالب کرسی های آزاداندیشی

  تقویت ارتباط مستقیم طالب و روحانیون با مردم
 معرفی طرح جام��ع »بنیان مرصوص« با هدف تقویت و به روزرس��انی 

توانایی ها و آمادگی های علمی، اخالقی و اجتماعی طالب
 مشکالت معیشتی طالب و پیشنهاد تقویت حوزه های علمیه در مناطق 

غیرمرکزی با هدف کاهش مهاجرت طالب برای تحصیل علوم حوزوی
 ضرورت تح��ول در نظام آموزش��ی حوزه های علمیه ب��ا هدف افزایش 

بهره وری علمی و جلوگیری از فرسایش انگیزه های طالب جوان
 حضور موفق بانوان طلبه در تحصیل و تبلیغ معارف دینی و پیش��نهاد 
تش��کیل »قرارگاه زن جهادی مس��لمان« ب��ه منظور مقابله با آس��یب های 

اجتماعی و خانوادگی
 لزوم پاسخگویی دقیق و حکیمانه حوزه های علمیه به شبهات و مسایل 

مورد نیاز جامعه و بهره گیری از مبانی استنباطی و قوی فقه جواهری
 ضرورت ایجاد مراکز تخصصی تبلیغ و آموزش مهارت های خطابه و اقناع
 در انتهای این دی��دار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اس��المی اقامه

شد.

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد: »جان کری« به منظور گفت و گو درباره 
مسایل منطقه ای و دوجانبه، لیبی و سوریه، درگیری های قره باغ، نشست سران 
ناتو و روابط با کشورهای آسیا - اقیانوسیه از 1۴ تا ۲6 می )۲5 اردیبهشت تا 6 
خرداد( به چند کشور از جمله عربستان، اتریش، بلژیک، میانمار و ویتنام سفر 
می کند. پایگاه اینترنت��ی وزارت امور خارجه آمریکا به نق��ل از »جان کربی« 
سخنگوی این وزارتخانه اعالم کرد: کری 15 تا 16 می )۲7-۲6 اردیبهشت( 
به جده س��فر می کند تا با مقام های دولت عربستان درباره مسایل دوجانبه و 

منطقه ای مذاکره کند.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین 16 تا 17 می )۲8-۲7 اردیبهشت( به وین، 
پایتخت اتریش س��فر خواهد کرد. وی به همراه »پائولو جنتیلونی« وزیر امور 
خارجه ایتالیا میزبان نشس��تی درباره لیبی خواهد بود. در این نشست، درباره 
حمایت بین المللی از دولت جدید وحدت ملی در این کشور با محوریت مسایل 
امنیتی مذاکره خواهد ش��د.وی همچنین میزبانی مش��ترک نشست وزیران 
گروه حمایت بین المللی سوریه را به منظور تاکید دوباره و تقویت توافق ترک 
مخاصمه، برعهده خواهد داشت. این نشس��ت، بررسی راه هایی برای تضمین 
دسترسی به کمک های انسان دوستانه در این کشور و تسریع انتقال سیاسی 

مورد مذاکره در سوریه را هدف قرار می دهد.
آمریکا همچنین به همراه روسیه و فرانس��ه به طور مشترک میزبانی نشستی 
 را درباره درگیری ه��ای ناگورنو- قره باغ برعهده خواهد داش��ت که با حضور

 »سرژ سرکیسیان« و »الهام علی اف« رییسان جمهوری ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان برگزار می شود.

کری سپس 18 تا ۲1 می )۲9 اردیبهش��ت تا 1 خرداد( عازم بروکسل بلژیک 
می شود تا با وزیران امور خارجه سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( درباره 
مقدمات اجالس سران ناتو در ورشوی لهستان که قرار است ژوئیه )تیر( برگزار 

شود؛ مذاکره کند.
کری ۲۲ می )۲ خرداد( به میانمار سفر می کند تا با مقامات نایپیداو )پایتخت 
میانمار( درباره حمایت آمریکا از دولت جدید منتخب و غیرنظامی این کشور 
و اصالحات بیشتر اقتصادی و دموکراتیک در این کشور مذاکره کند. وزیر امور 
خارجه آمریکا ۲۲ تا ۲5 می )دوم تا پنجم خرداد( نیز به ویتنام می رود. وی در 
این سفر، »باراک اوباما« رییس جمهوری آمریکا را در دیدار از هانوی پایتخت و 

بزرگ ترین شهر ویتنام و شهر »هو شی مین« همراهی خواهد کرد.
س��فر به ویتنام بر تعهد کنونی دول��ت آمریکا در تغییر رویکرد واش��نگتن به 
کشورهای آسیا اقیانوسیه تاکید دارد؛ رویکردی که با هدف افزایش تعامالت 
دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی با کش��ورها و مردم این منطقه طراحی ش��ده 
است. وزیر امور خارجه آمریکا در نشس��ت های رسمی اوباما با مقامات ویتنام 
حضور خواهد یافت. در این نشس��ت ه��ا، درباره روش ه��ای همکاری جامع 
آمریکا و ویتنام و همکاری درباره مجموعه گسترده تری از مسایل از جمله در 
زمینه مسایل اقتصادی، ارتباط ش��هروندان دو کشور، مسایل امنیتی، حقوق 
بش��ر و امور منطقه و جهان مذاکره خواهد شد.این دو مقام آمریکایی به عالوه 
با اعضای جامعه مدنی، ابتکار عمل رهبران جوان جنوب ش��رق آسیا، سرمایه 
گذاران و جامعه تجاری ویتنام دیدار خواهند کرد.در نشست هایی که در این 
 دو شهر ویتنام برگزار خواهد ش��د، مذاکرات بر اهمیت تقویت طرح مشارکت 

ترانس پسفیک در سال جاری متمرکز خواهد بود.

سفر ۱۳ روزه کری 
به خاورمیانه، اروپا و آسیا

بین الملل

وزیر امور خارجه کش��ورمان تاکید کرد: در ش��رایط جدید 
همه تالش های سفرا می بایست در راستای پیشبرد توسعه 
اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم متمرکز شود 

و مردم در عمل،  آثار و نتایج برجام را احساس کنند.
محمدج��واد ظریف، در جلس��ه افتتاحیه س��مینار محدود 
روس��ای نمایندگی های جمهوری اس��المی ایران در خارج 
از کش��ور با عنوان »برجام و اقتصاد مقاومت��ی، فرصت ها و 
ظرفیت ها«، اظه��ار کرد: ما امروز در اینجا جمع ش��ده ایم تا 
تمام��ی فرصت ها و ظرفیت ه��ای جدید ب��رای بهره برداری 
 از برجام در س��ایه اقتصاد مقاومتی را م��ورد تبادل نظر قرار

دهیم. 
در شرایط جدید همه تالش های سفرا می بایست در راستای 
پیشبرد توس��عه اقتصادی کشور و بهبود ش��رایط معیشتی 
مردم متمرکز ش��ود و مردم در عمل،  آث��ار و نتایج برجام را 

احساس کنند.
ظریف با تش��ریح رویکرد مخالفان توافق برج��ام در آمریکا، 
اظهار ک��رد: برخی مخالف��ان برجام که س��ابقه طرفداری از 
رژیم صهیونیس��تی در آمریکا را دارند سعی نمودند با اعمال 
دیدگاه های تنگ نظرانه خویش روند کند ساختن نتایج توافق 
برجام را دنبال کنند. این رویکرد مخالفان، نیازمند هوشیاری 

و طراحی ه��ای جدید ب��رای خلق چش��م اندازهای جدید و 
پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی ایران است.

وزیر امور خارجه با تبیین ضرورت واقع بینی در ارایه تصویر 
منصفانه از نتایج به دست آمده در پرتو برجام،  گفت: در حوزه 
اطالع رس��انی نیاز به ارایه گزارش دقیق و واقعی نس��بت به 
تالش های به عمل آمده برای تبلور آثار توافق برجام در حوزه 
بانکی و مالی و اطالع رس��انی شایسته نسبت به واقعیت های 
جاری حاکم بر فرآین��د برجام می باش��یم و نمایندگی های 
جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در ارایه این رویکرد 

و گشایش های جدید نقش بارز و اساسی دارند.

وزیر امور خارجه کشور: 

باید مردم در عمل،  آثار و نتایج برجام را احساس کنند
رییس جمهور روسیه ادعاهای غرب درخصوص استقرار 
سامانه س��پر موش��کی برای مقابله با تهدید هسته ای 

ایران را به تمسخر گرفت.
 والدیمیر پوتی��ن، رییس جمهور روس��یه در دیدار با 
مقامات نظامی بار دیگر یادآوری کرد که س��امانه سپر 
موش��کی در رومانی به بهانه ای قدیمی مس��تقر شده 
اس��ت، س��پس تمام حضار با صدای بلن��د گفتند که 
سپر موش��کی برای متحدان غربی و اروپایی به منظور 
جلوگیری از تهدید هس��ته ای از طرف ایران ضروری 

است.
 وی در ادام��ه ب��ا ب��ه تمس��خر گرفت��ن ای��ن بهان��ه

  غربی ه��ا گف��ت: اکن��ون تهدی��د هس��ته ای ای��ران 
ن��دارد.  وج��ود  تهدی��دی  چنی��ن   کجاس��ت؟ 
آمریکا خود توافق هسته ای با ایران را امضا کرده است 
و این کشور یکی از طرف های پیشگام برای این توافق 

بود. 
آنها کار درستی انجام دادند و ما نیز از این موضع دولت 
آمریکا حمایت کردیم، اما هیچ تهدیدی از سوی ایران 
وجود ندارد، با این حال اس��تقرار س��پر دفاع موشکی 

همچنان ادامه دارد.

پوتین همچنین گفت که مسکو به واشنگتن پیشنهاد 
همکاری در ای��ن زمینه را داده، ام��ا مقامات آمریکا از 

انجام آن سر باز زده اند.
 بر اس��اس این گ��زارش، این س��امانه دفاع��ی دارای
  ی��ک س��ایت در رومانی اس��ت ک��ه عملیاتی ش��ده

 است.
آمریکا ع��الوه  براین ب��رای ایجاد یک س��امانه دفاعی 
دیگر در ش��مال لهس��تان با مقامات این کشور برنامه 
ریزی کرده که قرار است که تا س��ال ۲018 تکمیل و 

عملیاتی شود.

رییس جمهور روسیه:

 تهدید هسته ای ایران وجود ندارد

منتخب مردم اراک در مجلس گفت: شرایط مناسب الریجانی اقبال وی را 
برای نشستن بر صندلی رفیع ریاست بیشتر کرده است.

علی اکبر کریمی، منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دهم  
اظهار داشت: مهم ترین موضوع پیش روی نمایندگان مجلس دهم، انتخاب 
هیئت رییسه به ویژه ریاست مجلس اس��ت و از آنجایی که تکیه بر صندلی 
ریاس��ت مجلس نیارمند دقت نظر و مدیریت همه سالیق است، منتخبان 
مجلس دهم باید با در نظ��ر گرفتن جمیع ش��رایط در اجماعی هماهنگ 
برای چهار س��ال پیش روی بهارستان مس��یر مدیریتی صحیح و روشنی 

ترسیم کنند.
کریمی افزود: اجماع و اتفاق نظر در مجلس بسیار مهم است و نمایندگان 
مردم می توانند با تفاهم و در نظر گرفتن صالح و مصلحت مجلس و کشور، 
فردی را که توانایی مدیریتی باالیی داشته باش��د بر صندلی ریاست خانه 

ملت بنشانند.
منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ده��م ادامه داد: بدون 
شک دو قطبی شدن فضای مجلس، آسیب جدی به مصالح عمومی مردم 
وارد می کند؛ چراکه آنها برای حل مشکالتش��ان صندلی بهارس��تان را به 
نمایندگان خود به امانت س��پرده اند و اگر مجلس به جای حل مش��کالت 
معیشتی و اقتصادی آنها اس��یر حاشیه س��ازی ها و یارکشی های جناحی 
ش��ود، مردم به عنوان برنده واقعی انتخابات، ناخواس��ته خود را بازنده این 

میدان خواهند دید.
وی با تاکید بر اهمیت جایگاه  مردمی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: قدر مس��لم مجلس باید بر اساس خواس��ت مردم پیش رود و 
س��کان دار آن باید در تالطم های مواج حوزه سیاس��ت داخلی و خارجی 

شفاف، صحیح و دقیق عمل کند.
 کریم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه مناس��ب ترین گزین��ه در فض��ای رقابت��ی 
موجود بین آقایان الریجان��ی و عارف، رییس دوره هش��تم و نهم مجلس 
شورای اس��المی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: با در نظر گرفتن همه شرایط 
کفه ترازو برای ریاس��ت الریجانی س��نگینی می کند و از آنجایی که وجود 
نمایندگان با سالیق مختلف در ترکیب مجلس دهم، نشان دهنده مشارکت 
همه جریان ها وگروه های سیاس��ی اس��ت، توانایی باال و تجربه مدیریتی 
می تواند در بزنگاه های حس��اس مجلس، تعیین کننده باش��د و بی تردید 
پیشینه هشت سال تکیه بر مسند ریاست مجلس شورای اسالمی، تعامل با 
جریان ها، احزاب و سالیق مختلف، مواضع صریح و عکس العمل های بجا و 
به موقع در مواقع ضروری و حساس انقالب، پشتوانه ای محکم و قابل دفاع 
در پرونده سیاسی و مدیریتی آقای الریجانی است.  البته مجلس دهم باید 
از ظرفیت های مدیریتی و سیاسی آقای عارف هم به طور شایسته استفاده 

کند.
منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب در پای��ان از مجلس دهم به عنوان 
مجلسی متکثر از نظر سیاسی یاد کرد و گفت:  امید است همه نمایندگان 
این دوره ضمن داش��تن گرایش ها و تمایالت سیاس��ی خود با نشستن در 
جایگاه نمایندگی مردم، عقالنیت و خ��رد جمعی را در تصمیمات مجلس 
حاکم کنند و همواره بر سر اصول مترقی اسالم و انقالب و آرمان های امام 
راحل)ره( و رهنمودهای رهبر معظم انقالب، مانند اس��تکبار س��تیزی و 
صیانت از استقالل کشور اتفاق نظر داشته باشند و چنانچه اختالف نظری 
وجود داش��ت، با گفتمان مصلحت اندیش��انه حول منافع ملی حل و فصل 

گردد.

منتخب مردم اراک مطرح کرد؛

مردم بازنده دو قطبی شدن فضای مجلس

رهبر معظم انقاب در دیدار مدرسان و طاب حوزه های علمیه  تهران:

روحانیت مورد اعتماد و سنگ صبور مردم است
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رییس اتحادیه آهن و فوالد هشدار داد:

صنعت فوالد کشور
در تنگنای رکود اقتصاد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مطرح کرد:

 پیش بینی برداشت 4579 تن 
گل محمدی از مزارع گل اصفهان

 رییس اتحادیه کش��وری آهن و ف��والد با بیان اینکه طرح ه��ای عمرانی دولت 
 سه سال اس��ت تعطیل ش��ده اس��ت، گفت: در حال حاضر میل گرد و تیرآهن 

با قیمت ارزان از چین وارد کشور می شود.
محمد آزاد، با ابراز ب��ا اصالح دریافت میزان مالیات ب��ر ارزش افزوده از اصناف 
انتظار داریم تا بخش��ی از مش��کالت برطرف ش��ود، اظهار داش��ت: همچنان 
 رکود شدیدی در سطح بازار ساخت وس��از وجود دارد و فقط کسانی که ناچار 
به نوسازی س��اختمان های خود هس��تند، اقدام به خرید آهن می کنند. وی با 
 بیان اینکه طرح های عمرانی دولت سه سال است تعطیل شده است، افزود: این 
در حالی اس��ت که بیش از30 درصد تولی��دات بخش آهن و ف��والد در حوزه 
طرح های عمرانی استفاده می شد، در کنار این میزان صدور مجوز ساخت وساز 
توسط شهرداری در س��ال گذش��ته 57 درصد کاهش پیدا کرده است که این 
موضوع نیز نشان از رکود ش��دید بازار آهن دارد. رییس اتحادیه کشوری آهن 
و فوالد تصریح کرد: وضعیت مس��کن روشن نیس��ت و انتظار داریم دولت یک 
سیاست روش��ن را برای رونق این حوزه به کار بگیرد. آزاد با اشاره به صادرات 
 4 میلیون و100هزارتنی فوالد در س��ال گذش��ته، افزود: رکود بازار باعث شد 
 تا بس��یاری از تولیدکنن��دگان درصدد شناس��ایی بازارهای صادراتی باش��ند 
به همین دلیل بخش فوالد نیز خوشبختانه توانست صادرات خوبی را در سال 
گذش��ته انجام دهد. رییس اتحادیه کشوری آهن و فوالد با اش��اره به واردات 
 میل گرد و تیرآه��ن ارزان قیمت از چی��ن، گفت: دولت باید ب��رای جلوگیری 

از این موضوع تعرفه واردات آهن میل گرد را از 26 درصد به50 درصد برساند.

مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: سطح 
 زیرکش��ت گل محمدی در اس��تان بالغ بر 2 هزار و 1۸ هکتار بوده که 
پیش بینی می شود از این سطح، چهار هزار و 57۹ تن گل تر برداشت 
ش��ود. احمدرضا رییس زاده با اش��اره به زمان برداشت گل محمدی از 
مزارع گل استان اصفهان، اظهار داشت: شهرستان کاشان با دارا بودن 
یک هزار و 72۹ هکتار سطح زیرکشت، عمده ترین و قدیمی ترین کانون 
تولید گل محمدی در استان اس��ت. وی افزود: شهرستان های شاهین 
شهر و میمه، نطنز، گلپایگان، فریدن، اردستان، اصفهان و سمیرم نیز 

بیش از 300 هکتار گل محمدی کشت و کار می شود.
مدیر باغبانی س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
 برداش��ت گل محم��دی هر س��اله از اواخ��ر فروردین م��اه در مناطق 
کم ارتفاع آغاز می شود و تا اواسط تیر ماه در مناطق مرتفع و کوهستانی 
 ادامه پیدا می کن��د. وی تصریح ک��رد: میزان برداش��ت گل محمدی 
از هر هکتار از س��ال چهارم به بعد از کاش��ت در ش��رایط مس��اعد سه 
تا پنج تن در هکتار اس��ت. رییس زاده گفت: س��رمای دی��ررس بهاره، 
مدیریت نامناس��ب هرس، تغذیه و آبی��اری از عوام��ل کاهنده میزان 
 برداشت محصول گل محمدی است. وی با بیان اینکه سطح زیر کشت 
گل محمدی در اس��تان اصفهان بالغ بر 2 هزار و 1۸ هکتار بوده است، 
 یادآور ش��د: پیش بینی می ش��ود از این س��طح، چهار هزار و 57۹ تن 

گل تر برداشت شود.

خبر اخبار فوالد

در جایی که شبکه بانکی از کمبود منابع قرض الحسنه سخن گفته و 
متقاضیان وام هایی مانند ازدواج باید مدتها در صف بمانند و درنهایت 
وام سه میلیونی دریافت کنند، دیده می شود که در بانکها وام هایی 
در قالب قرض الحسنه از سوی مشتریان دریافت شده، اما در بانکی 
دیگر سپرده گذاری می ش��ود، در نتیجه به منبعی برای سودآوری 

تبدیل خواهد شد.
وام های قرض الحسنه به عنوان تسهیالت ارزان قیمت با کارمزدی 
حدود چهار درصد، بخش های تعریف ش��ده داشته و باید عمدتا در 
سرفصل های ازدواج،اشتغال، تس��هیالت مددجویان کمیته امداد 
و نیازه��ای ضروری از جمل��ه تامین هزینه های درم��ان و تحصیل 
پرداخت شود. اما این منابع که از محل س��پرده های قرض الحسنه 
مشتریان بانکها تامین می شود در س��الهای اخیر به دالیل مختلفی 

محدود و در نهایت به کاهش پرداختی در این زمینه انجامید.
گرچه بر اساس اعالم بانک مرکزی، مجموع رقمی که ساالنه شبکه 
بانکی می تواند در قالب وام های قرض الحسنه پرداخت کند رقمی 
بیش از 5000 میلیارد تومان نیس��ت و آنهم از برگش��ت تسهیالت 
پرداختی تامین می شود که خود عاملی برای بسته شدن دست بانکها 
در این بخش ش��ده، اما در س��ویی دیگر بانکهای قرض الحسنه نیز 
حضور دارند که تسهیالت با کارمزد چهار درصدی می پردازند ولی 

ظاهرا تمامی وام های پرداختی در محل هدف پرداخت نمی شود.
این در حالی اس��ت که در بین متقاضیان دریاف��ت وام های قرض 
الحسنه دیده می شود که بعد از دریافت این تسهیالت که عمدتا باید 
رقمی را در بانکهای پرداخت کننده برای مدتی سرمایه گذاری کنند، 
آن را به بانکها و حتی موسسات غیرمجاز برده و با سودهای در حد 1۸ 
درصد مصوب ش��ورای پول و اعتبار و حتی در مواردی باالتر سپرده 
می کنند. روالی که وام های ارزان قیمت قرض الحسنه به جای محلی 
برای پیشبرد اهدافی همچون ایجاد شغل و تاثیر در اقتصاد به منبعی 
برای سود آوری آنهم به نحوی که تاثیری در تولید و یا سایر مصارف 

تعریف شده آن ندارد، تبدیل می کند.
ضعف نظارتی در مصارف و راهکار برای افزایش منابع قرض الحسنه

در همین رابطه عباس کمره ای -کارشناس امور بانکی- معتقد است 
که نظارت بر مصارف قرض الحس��نه باید تقویت شود تا مانع از این 

باشد که وام های ارزان قیمت به محلی برای سودآوری تبدیل شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه گرچه س��قف تس��هیالت پرداخت��ی در قالب 
قرض الحس��نه رقم خیلی باالیی نیس��ت، اما به هرح��ال وقتی که 
بانک ها و به ویژه بانک های اختصاصی قرض الحس��نه تا س��قف 15 
میلیون تومان تسهیالت پرداخت می کنند باید از این که این منابع به 
طور حتم در محل هدف هزینه شود، مطمئن باشند تا شاهد چرخش 
پول های ارزان قیمت آن هم در شرایطی که نیاز جدی به این منابع 

در پرداخت تسهیالتی مانند ازدواج وجود دارد، نباشیم.

 شي شه مدیر عامل شرکت MCC چین به اتفاق هیئت همراه ضمن بازدید 
از فوالدمبارکه در نشس��تي با مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت فوالد 

مبارکه راه هاي همکاري فیمابین را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش خبرنگار فوالد در این نشس��ت دکترسبحاني مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اظهار داشت: با توجه به تجربه شرکت MCC در طراحي و ساخت 
کارخانه هاي فوالدي و مشارکت در طرح هاي ۸ گانه فوالد در ایران و نقش 
این شرکت به عنوان رهبر کنسرسیوم اجراي طرح مجتمع سفید دشت، فوالد 
مبارکه از شرکت ام سي سي انتظار دارد ضمن رفع موانع در خصوص استفاده 
از تسهیالت اعتباري مربوطه، در اجرایي ش��دن پروژه فوالد سازي تسریع 
کند، ضمن اینکه با توجه به ش��رایط بازار تختال بنا داریم در پروژه مجتمع 

فوالدسفید دشت، طرح را به نوردگرم تبدیل کنیم.
مدیر عامل ش��رکت MCC نیز در این جلسه با ابراز خوش��نودي از بازدید 
شرکت فوالد مبارکه گفت: گروه ام سي سي بزرگ ترین شرکت در ساخت 
پروژه هاي متال��ورژي و تامین کننده خدمات مربوط ب��ه تولید و عملیات 
شرکت هاي متالورژي است که با در اختیار داشتن بیشترین منابع دولتي 
 داراي باالترین ظرفیت تولید فوالد در چین ب��وده و تاکنون 11 کارخانه 
با خالقیت هاي تکنولوژي ملي را در چین س��اخته اس��ت. وي گفت: بنا 
داریم توسعه فرصت هاي همکاري با ش��رکت فوالدمبارکه را نیز بررسي 
کنیم چون ما فقط تامین کننده تجهیزات و س��ازنده پروژه ها نیس��تیم 
بلکه این همکاري ه��ا مي توان��د در زمینه هاي طراحي و بهینه س��ازي 
 فرآیندهاي تولید و توسعه محصوالت و پروژه هاي زیست محیطي نیز ادامه 

داشته باشد.

کارکنان پ��ر تالش واحد تعمیرات واحد گندله س��ازي ب��ا انجام اقدامات 
 اصالحي ب��ر روي متعلق��ات بیروني ش��افت میکس��رهاي اولی��ه واحد 
گندله سازي ) 05x11,12 ( شرایطي فراهم کردند تا عمر شافت مذکور از 

سه ماه به بیش از 5 سال افزایش پیدا کند.
 اصغر هادي عابدیني سرپرس��ت تعمیرات واحد گندله سازي با اعالم این 
خبر گفت: در پي این عمل مبتکرانه از س��ال 13۸۹ تاکنون ش��افت این 
 میکسرها بدون هیچ گونه مشکلي و با بهترین عملکرد درحال کار بوده و 
به دلیل کاهش توقفات اضطراري واس��تفاده بیش��تر از سنگ آهن زبره و 
کاهش حجم تعمیرات این تجهیز، حدود 15میلی��ارد ریال صرفه جویي 
اقتصادي براي فوالد مبارکه در بر داشته اس��ت. سیامک الماسي، فورمن 
تعمیرات واحد گندله س��ازي نیز در خصوص جزییات و چگونگي اجراي 
 این بهینه س��ازي گفت: در طراحي اولیه شرایط به گونه اي بود که شافت 
فوق الذکر در اثر ورود ریز دانه هاي سنگ آهن پس از حدود سه ماه کارکرد 
دچار سایش، ارتعاش، شکستگي و در نتیجه توقف خط تولید مي شد که 

براي حل این مشکالت تصمیم گرفته شده است.

وام های قرض الحسنه کجا می رود؟

لنگر وام های ارزان
در سپرده های گران

 MCC بازدید مدیر عامل شرکت
چین از شرکت فوالد مبارکه 

 صرفه جویی15 میلیارد ریالی 
در واحد گندله سازی فوالد مبارکه 

بازارکار این روزها میزبان هزاران نیروی روزمزدی است 
که با رونق مشاغل کشاورزی در بهار و تابستان فعالیت 
 دارند و روزان��ه50 تا100 هزارتومان م��زد می گیرند؛ 

با این حال آنها از مزایای جانبی محرومند.
با وجود اینکه در چند سال گذشته تالش دولت ها برای 
به حرکت در آوردن بازار کار کشور از طریق بخشنامه 
 و تس��هیالت بانکی بی نتیجه ب��وده، ام��ا در برخی از 
 بخش های ب��ازار کار به صورت س��نتی و از گذش��ته 
در برخی فصول و دوره های سال، رونق ایجاد می شود.

معموال مشاغل کشاورزی در استان هایی که کشاورزی 
در آنه��ا رون��ق دارد در فص��ول بهار و تابس��تان رونق 
 داشته و کارگران می توانند به صورت روزمزد فعالیت 
داشته باشند. در عین حال، ویژگی مشاغل روزمزد این 
 است که نه از فردای ش��غلی خود با خبر خواهید بود و 
نه بیمه ای در کار است و نه عیدی، پاداش، اضافه کاری 

و خالصه حمایت های قانون کار.
اف��راد تنه��ا در س��اعات مش��خصی از روز ب��ه کاری 
مش��غول ش��ده و در پایان روز نیز مزد خود را دریافت 
می کنند. ای��ن گونه فعالی��ت ها در برخ��ی حوزه ها 
مانند کش��اورزی و مس��کن از گذش��ته رواج داش��ته 

و اف��رادی دائما در این بخ��ش ها آماده کار هس��تند.
 کوچ کارگران روزمزد از بخش مسکن

 آم��ار و ارق��ام مش��خصی از تع��داد ش��اغالن در این 
 بخش ه��ا وجود ن��دارد ولی در حوزه کش��اورزی طی 
سال های گذشته معموال 3 تا 3/5 میلیون نفر مشغول 
به کار بوده اند. البته همه این شاغالن کارگران روزمزد 
 نیس��تند بلکه ش��امل صاحبان زمین ها و مالکان نیز 
می شود؛ در عین حال بخشی نیز نیروی کار ساده فعال 

در این حوزه اند.
با وج��ود اینک��ه کارگران روزم��زد ش��اغل در بخش 
کش��اورزی در این روزها می توانند فعالیتی داش��ته و 
کسب درآمد کنند، اما این وضعیت برای کارگران شاغل 
در بخش مس��کن وجود ندارد و به دلیل رکود ش��دید 
ساخت و ساز مسکن در س��ال های اخیر، بخش قابل 
توجهی از نیروی کار ساختمانی کشور مجبور به ترک 
ش��غل یا انجام فعالیت های دیگر شده اند. خوشبینانه 
 این اس��ت کارگری ک��ه می توانس��ت در ای��ام رونق 
ساخت و س��از بیش از نیمی از ماه را کار داشته باشد، 

حال شاید 5 روز نیز کار نداشته باشد.
 این گون��ه هم نیس��ت ک��ه بت��وان گف��ت در تمامی 

اس��تان های کش��ور کارگران روزمزد فعال در بخش 
کش��اورزی داریم چون برخی اس��تان ها مانند تهران 
اصال کشاورزی به آن معنا ندارند که نیروی کار شاغل 
در بخش کشاورزی داش��ته باش��ند؛ از این رو نیروی 
 کار روزم��زد در این گون��ه مناطق احتماال در س��ایر 
فعالیت های خدماتی مانند مسکن و...  وارد می شوند.

 معیشت؛ دغدغه همیشگی کارگران
ممکن است یک کارگر ساده فعال در بخش کشاورزی، 
مس��کن و یا خدمات بتواند در س��ال ۹5 بابت هر روز 
 کار رقمی بین50 تا100 هزار تومان داش��ته باشد، اما 
به دلیل محرومیت کامل این گروه از ش��اغالن از کلیه 
مزایای قانون کار از قبیل بیمه، حق��وق ثابت، مزایای 
جانبی ش��غل، عیدی و ... فعالیت در بخش روزمزدی 

برای شاغالن مخاطرات فراوانی را به همراه دارد.
یکی از مهم ترین آس��یب های فعالیت روزمزدی این 
است که شاید به دلیل رکود فعالیت ها یا افزایش تعداد 
نیروی متقاضی کار در این بخش، ف��رد نتواند در ایام 
مختلف ماه کارفرما داشته باشد و بخشی از ماه را بیکار 
بماند. بیکار ماندن یک فرد روزمزد به این معنا اس��ت 
که آن فرد در آن روز حقوقی نخواهد داشت؛ بنابراین 
چگونگ��ی تامین هزینه ه��ای زندگی برای ش��اغالن 
روزمزد در فصول کاری و بدتر شدن اوضاع در فصولی 
که مش��اغل روزمزدی درخواس��ت کمتری دارد، یک 
معضل دائمی و دغدغه همیش��گی افراد شاغل در این 

بخش خواهد بود.
از س��ویی، فعاالن این عرصه اگر نتوانند برای آینده و 
دوران بازنشس��تگی خود فکری بکنند احتماال دوران 
 پس از کار س��خت و بدون درآمدی را خواهند داشت. 
به بیان دیگر، اگر افرادی توانس��تند از طریق کارفرما 
یا خ��ود اقدام ب��ه بیمه کنند ک��ه آینده روش��ن تری 
خواهند داشت و در غیر این صورت، فرد هیچ گاه نمی 
تواند خود را بازنشس��ته بداند و ت��ا روزی که توان کار 
 کردن دارد باید برای کس��ب درآمد در ب��ازار کار باقی 

بماند.
 هرچن��د در طول س��ال های اخی��ر دولت ه��ا برخی 
حمایت های این چنینی از ش��اغالن بخش ساختمان 
داشته و برخی نیز تاکنون بیمه ش��ده اند ولی هزاران 
نفر دیگر نیز هستند که در شهرها و روستاهای کشور 
سال ها در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری 
فعالیت داش��ته و تاکن��ون از هیچ گون��ه حمایتی نیز 

برخوردار نشده اند.

مش��اور وزیر نی��رو ب��ا اع��الم اینکه20 س��د در 
آس��تانه س��رریز ش��دن قرار دارد، گفت: به غیر از 
دو س��د درودزن در ف��ارس و زاین��ده رود در 
اصفه��ان که تامی��ن کننده آب ش��رب میلیون ها 
نف��ر هس��تند و محدودیت ه��ای ج��دی و 
 کمب��ود آب دارن��د، س��ایر س��دهای کش��ور 
 در ش��رایط مطلوبی ق��رار گرفته اس��ت. محمد 
حاج رس��ولی ها با اش��اره ب��ه اینک��ه از مجموع 
167 س��د مهم کش��ور که آم��ار آب آنه��ا رصد 
می ش��ود، آب مخزن حدود50 س��د بیش از ۹5 
درصد ظرفیت آنها بوده که آماده س��رریز ش��دن 
اس��ت، گفت: با مدیری��ت افزای��ش خروجی آب 
و افزای��ش دریاف��ت ان��رژی مانع از س��رریز این 
 تعداد س��د ش��دیم. مش��اور وزیر نیرو ب��ا تاکید 
بر اینکه 67 درصد مخازن س��دها پر است، اظهار 
داشت: ذخیره آب س��دها 34 میلیارد متر مکعب 
برآورد می شود. این س��دها که وظیفه تامین آب 

شرب را بر عهده دارد، در شرایط مطلوب است.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه 146 هزار رودخانه 
در کش��ور وجود دارد که حدود1700 تا 1۸00 
کیلومت��ر آن در محدوده شهرهاس��ت، افزود: در 
زمان وقوع سیالب، بیش از50 درصد خسارت به 
همین محدوده دو درصد وارد می شود که دلیل 
آن دخالت و تصرف انس��ان در حریم رودخانه ها 
است. وی با تاکید بر اینکه حریم و بستر رودخانه ها 
را باید به ص��ورت یکپارچه رص��د کنیم، تصریح 
کرد: پارس��ال در مش��هد رودخانه کش��ف رود، 
آزاد سازی ش��د، رودخانه ای در ش��رق اصفهان، 
رودخانه کن در تهران و خیل��ی از رودخانه ها را 
در برنامه ریزی ها به صورت یکپارچه آزاد سازی 
 خواهیم کرد تا سیالب های 25 س��اله را بتوانند 
از خود عبور دهند. این مقام مس��ئول در وزارت 
نیرو درب��اره برآورد خس��ارت س��یالب اخیر به 
تاسیس��ات آبی، گفت: مش��کل خاص��ی در این 
زمینه ب��ه وجود نیام��د، چون س��ازه های آبی با 
رعایت اس��تاندارد ساخته ش��ده و همه سدهایی 

که در محدوده س��یالب بوده به خوبی توانس��ته 
اس��ت نقش خود را ایف��ا کند. وی اف��زود:  از اول 
اس��فند تاکنون ح��دود 14 میلی��ارد مترمکعب 
آب ورودی به س��دها بوده که ح��دود 7 میلیارد 
آن را توانس��تیم ذخی��ره کنیم. حاج رس��ولی ها 
در م��ورد می��زان ب��ارش از ابت��دای س��ال آبی 
) مهرم��اه ( تاکنون نی��ز گف��ت:  میانگین بارش 
در کش��ور 21۸ میلیمت��ر گ��زارش ش��ده ک��ه 
 نس��بت به پارس��ال 22 درصد افزایش و نس��بت 

به دراز مدت یک درصد کاهش داشته است.
مش��اور وزی��ر نیرو با اش��اره ب��ه اینکه امس��ال، 
نوع بارش و مح��ل بارش ه��ا بس��یار تاثیرگذار 
بوده اس��ت بیان داش��ت: می��زان روان آب های 
 س��طحی60 درص��د افزایش نش��ان م��ی دهد.

2 درص��د رودخان��ه ه��ای کش��ور در مناط��ق 
ش��هری ق��رار دارد، اما خس��ارتی که ناش��ی از 
 سیالب از این لحاظ وارد می ش��ود بسیار بیشتر 

از این مقدار است.

 اغلب سازندگان مسکن برای دریافت وام150 میلیون 
تومانی ساخت مسکن با مشکل مواجه اند و بانک از آنها 
می خواهد که 15 تا20 درصد از مبلغ وام را در حساب 

خود، داشته باشند.
یک��ی از طرح هایی که دولت برای خ��روج غیرتورمی 
مس��کن از رکود مطرح کرده، تقوی��ت طرف عرضه و 
افزایش ساخت و سازها به منظور تامین نیاز متقاضیان 
مسکن است. به همین دلیل سیاست های تامین مالی 
از طریق تسهیالت بانکی یکی از مهم ترین برنامه هایی 
اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازی با هم��کاری بانک 
مسکن به اجرا رس��انده است. براین اس��اس وام150 
 میلیون تومانی ساخت مسکن برای سازندگان در نظر

گرفته شده که با اس��تفاده از این تسهیالت، ساخت و 
ساز رونق بیش��تری پیدا کند، چرا که در چهار سالی 
که از رکود مسکن می گذرد، س��اخت وساز با کاهش 
 بیش از70 درصدی روبه رو شده و صدها شغل مرتبط 

با حوزه ساختمان را با چالش مواجه کرده است.
کارشناس��ان پیش بینی می کنند انباش��ت تقاضا و 

افزایش ناگهانی قیمت ها، بازار را نسبت به خرید تشنه 
می کند که این موضوع از جمله مسائلی است که بازار 
مس��کن را در آینده نه چندان دور دچار مش��کالتی 
 خواهد کرد؛ به همی��ن دلیل تقویت عرض��ه و تقاضا 
در بازار مسکن از راهکارهایی است که همواره از سوی 
کارشناسان پیشنهاد شده است. به همین دلیل، عرضه 
تس��هیالت بانکی برای رونق بازار یکی از راهکارهای 
مناسب به خصوص در بخش عرضه به شمار می رود، 
اما بر سر اجرای این طرح هم مشکالتی وجود دارد که 
تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده و امکان استفاده 

از تسهیالت برای اغلب آنها وجود ندارد.
تولیدکنندگان معتقدند که مه��م ترین و اصلی ترین 
مشکل، مسائل بانکی است و این مشکالت موجب شده 
که استقبال چندانی از تسهیالت بانکی صورت نگیرد. 
در واقع سازندگان و تولیدکنندگان معتقدند که هنوز 
شرایط بانکی در کشور مطلوب نیست و برای آنها صرفه 
اقتصادی ندارد که با شرایط خاص تسهیالتی دریافت 

کنند و در نهایت سودهای باالیی را بابت آن بپردازند.

براساس این گزارش، یکی از مشکالت تولیدکنندگان 
در این بخش، اجبار بانک مسکن برای داشتن حساب 
بانکی فعال با گردش حس��اب باال قبل از دریافت وام 

است. 
شعب بانک مسکن از متقاضیان وام ساخت می خواهند 
 ک��ه 15 ت��ا20 درص��د از مبلغ��ی وام را در حس��اب

 بانکی داشته باشند و متوسط گردش حساب 6 ماهه 
آنها به رق��م قابل توجهی برس��د تا بانک ب��ه آنها وام 

بپردازد. 
 بانک درصدی از وام را بلوکه می کند

دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان در پاس��خ به این 
پرس��ش که آیا تاکنون تمایلی از س��وی انبوه سازان 
برای دریافت وام س��اخت مس��کن بوده است، گفت: 
ش��رایطی که بانک مس��کن برای دریافت وام تعیین 
کرده، مشکالتی را پیش روی س��ازندگان گذاشت و 
این موضوع اجرایی نش��ده بنابراین برای دریافت وام 
حداقل باید 15 ت��ا20 درصد از مبلغ وام در حس��اب 

متقاضی باشد.

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد:

سد زاینده رود و درودزن در وضعیت بحران
چرا مسکن از رکود خارج نمی شود؟

مشکالت دریافت وام 15۰میلیونی ساخت

حال و هوای بهاری بازار کار؛

فصل رونق برخی مشاغل رسید
مزد روزانه ۷۰ هزارتومان شد

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست مناقصه یک مرحله ای شماره 43/95/4

اداره کل راه آهن اصفهان در نظ��ر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج م��اده 12 قانون برگزاری مناقصات 
نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد ش��رایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر 

اقدام نماید.
1- شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن اصفهان

2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در ایستگاههای اصفهان، سیستان و کاشان.
* داش��تن گواهی تأیید صالحیت و گواهی صالحیت ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت 

شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.
3- مهلت و محل دریافت اسناد اس��تعالم ارزیابی کیفی: متقاضیان می توانند حداکثر تا س��اعت 13 روز پنج شنبه مورخ 
۹5/02/30 با در دست داش��تن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نش��انی: اصفهان – جاده شیراز- بعد از 

ترمینال صفه- ایستگاه راه آهن- تدارکات و قراردادها مراجعه نمایند.
4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز یکش��نبه مورخ ۹5/03/16 به نشانی: دبیرخانه امور 

اداری
5- هزینه اسناد ارزیابی کیفی: مبلغ 300/000 ریال.

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد 
مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

م الف 5314اداره کل راه آهن اصفهان

)نوبت دوم(
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عكس روز

ــت بيان كرد كه با  ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
برگزارى جشنواره فيلم «سبز» درواقع نوعى كار فرهنگى 
در سطح دنيا انجام مى دهيم و به نظرم اين جشنواره وجه 

مشتركى را ميان ما و ساير كشورها ايجاد مى كند.
 معصومه ابتكار معاون رييس جمهور در مراسم افتتاحيه 
پنجمين جشنواره بين المللى فيلم «سبز» گفت: خوشحالم 
ــنواره بين المللى فيلم «سبز» با همت،  كه پنجمين جش
ــه جمعى از هنرمندان  تالش، فداكارى و پيگيرى مصران
ــكل گرفت و امروز شاهد  ــت ش عالقه مند به محيط زيس

افتتاح اين جشنواره بين المللى هستيم.
وى ادامه داد: جشنواره بين المللى فيلم «سبز» نه تنها در 
ــتان برگزار مى شود. برگزارى  تهران بلكه در 31 مركز اس
جشنواره هنرهاى تجسمى كار بسيار ارزشمندى است و 
ــنواره شركت كردند  واقعا از همه هنرمندانى كه در جش

تشكر مى كنم و از ديدن همه اين آثار لذت بردم.
ــانى كه با جشنواره فيلم  ــكر از كس ابتكار همچنين با تش
ــت: از همه  ــان دادند، گف ــود را نش ــبز» همراهى خ «س
فيلمسازان نقاط مختلف دنيا كه با ما همراه بودند، ممنونم. 
ــت موضوع  ــد موضوع محيط زيس همانطور كه مى داني

جهانى است كه همه بشريت را به هم پيوند مى دهد.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست عنوان كرد: برخى 

ــينمايى موجب ناراحتى ما مى شود زيرا متوجه  از آثار س
مى شويم كه مداخله بدون حساب بشر بر زمين و طبيعت 
ــرار داده عوارض و  ــار ما ق ــه خداوند در اختي بى كرانى ك
خسارت جبران ناپذيرى را به جوامع انسانى وارد كرده ولى 

از طرفى بسيار اميد بخش است.
ــيدگى به اين معضالت  وى ادامه داد: با اين حال براى رس
ــته و اين تالش ها هر كدام  همواره تالش هايى وجود داش
براى استمرار زندگى و مقابله با خرابى ها و ويرانى ها ادامه 
دارد. اين اقدامات ارزشمند هستند و اين معجزه هنر است 
ــكوفا  كه در دل تاريكى و نااميدى بذرى از اميد و جوانه ش
مى كند و اميدواريم درختى تنومند در اين راستا رشد كند.

ــت همچنين گفت:  رييس سازمان حفاظت محيط زيس
ــروع كرديم كه  ــال 1377 درحالى اين جشنواره را ش س
ــتا در جهان برگزار  جشنواره هاى ديگرى در همين راس
ــران از اين  ــتيم كه در اي ــد و ما اميد چندانى نداش مى ش
جشنواره استقبال شود، اما همه هنرمندان ما ر ا همراهى 
ــنواره را به همراهى  كردند و ما توانستيم چهار دوره جش
هنرمندان بين المللى برگزار كنيم كه بسيار هم جالب بود.

ــنواره فيلم «سبز» در  ــفانه جش ابتكار ادامه داد: اما متاس
كمال ناباورى با يك تاخير چندين ساله با تعطيلى مواجه 
شد. از همت ويژه فرهاد توحيدى، مهدى توحيدپور و همه 

همكارانشان تشكر مى كنم كه اين جشنواره را دوباره احيا 
كردند. همچنين تشكر ويژه اى ازحاميانى داريم كه پيكرى 

را كه از نفس افتاده بود دوباره احيا كردند.
ــما مى خواهم  وى خطاب به حاضران بيان كرد: از همه ش
ــته باشد زيرا با  ــنواره استمرار داش با همت عالى اين جش
برگزارى جشنواره فيلم «سبز» درواقع نوعى كار فرهنگى 
ــنواره  ــطح دنيا انجام مى دهيم و به نظرم اين جش در س
وجه مشتركى را ميان ما و ساير كشورها ايجاد مى كند و 
همانطور كه مى دانيد زيباترين شكل انتقال پيام ها هنر 

است و موثرترين آن سينماست.
ــبزى دارد، گفت: ما  ابتكار با بيان اينكه سينما رسالت س
بايد بتوانيم بخشى از اين رسالت را در جشنواره به نمايش 
ــام حفاظت از  ــد. اميدوارم پي ــا همه لذت ببرن بگذاريم ت
ــه خدا به همه  ــت ك طبيعت كه پيام توجه به مواهبى اس
ــان ها قدر زمين و  انسان ها داده تاثيرگذار باشد و ما انس

حيات را بيشتر بدانيم.
ــى دعا كرديم و خدا وى در پايان گفت: در اين مدت خيل

ــور را فرا گرفت با اين حال  ــكر باران همه نقاط كش  را ش
ــرا مصرف  ــالى داريم زي ــوز خشكس ــى نقاط هن در بعض
آب بى رويه بوده و بايد سال ها تالش كنيم كه باران ببارد 

و جبران شود.

اخباراخبار

ــبز  ــنواره بين المللي فيلم س به گزارش «پاما» آيين افتتاحيه پنجمين جش
ــانه ها جمعي از فعاالن و  ــتان اصفهان با حضور هنرمندان، مديران رس در اس

دوستداران محيط زيست برگزارشد.
ــئوالن خبرگزاري ايرنا، ايسنا، روزنامه اصفهان زيبا،صدا   در اين مراسم از مس
وسيما و روزنامه زاينده رود كه در زمينه انتشاراخبار، اطالعات و دانش زيست 
محيطي تالش كردند توسط مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
تقدير شد. رونمايي از پويش نجات محيط زيست از برنامه هاي ديگر اين مراسم 
بود،همه شركت كنندگان با حضور درمقابل صحنه برگزاري مراسم، متن پيمان 

نامه پويش نجات محيط زيست را يك صدا قرائت كردند.
ــي (ره) ويژه  ــتان امام خمين ــنواره در اصفهان در نگارس فيلم هاي اين جش
ــتداران محيط زيست به عنوان مركز جشنواره  متخصان،عالقه مندان و دوس
واقع در ميدان فيض، سالن شماره دو كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
ــالن هاي نمايش وابسته به  ويژه اين گروه سني واقع در خيايان كاشاني و س
ــواده كاركنان آنها اكران ــتگاه ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي ويژه خان دس
 مي شود.جشنواره فيلم سبز ايران براي اولين بار در سال 77 آغاز به كاركرد، 

اما از سال 84 متوقف شد و امسال بعد از 10 سال شروع به كار كرده است.
ــمي از 38  حدود 1900 اثر به صورت فيلم، عكس، گرافيك و هنرهاي تجس
كشور جهان به اين جشنواره ارسال شده كه 110 اثر به عنوان منتخب به بخش 
مسابقه  آن راه پيدا كرده اند. استان اصفهان نيز بعد از تهران داراي بيشترين 
ــنواره بين الملي فيلم  ــالي و 14 اثر منتخب بوده است. پنجمين جش اثر ارس
ــر كشور برگزار  ــت ماه در تهران و همزمان در سراس سبز 24 تا 31 ارديبهش

مي شود.

همه شركت كنندگان در آيين افتتاحيه پنجمين جشنواره بين المللي فيلم سبز  
با حضور درمقابل صحنه برگزاري مراسم، متن پيمان نامه  پويش نجات محيط 

زيست را يك صدا قرائت كردند.
ــت با هدف اجراي اصل پنجاه قانون اساسي كشور و  پويش نجات محيط زيس
سياست هاي زيست محيطي نظام  و به منظورمشاركت گسترده تر در حمايت 

و حفاظت از محيط زيست انجام مي شود. 
متن اين پيمان نامه به شرح ذيل است:

ــم براي پايداري  ــي خواند و من و همراهان « زمين مرا به نجات خويش فرا م
سرزمينمان با اصالح رفتار هاي خود، مهرورزانه به پويش نجات محيط زيست 
مي پيونديم و با همه توان براي ادامه حيات سالم زيستمندان زمين مي كوشيم 

و بر اين پيمان پايدار مي مانيم.»
پويش نجات محيط زيست در پايگاه اطالع رساني محيط زيست اصفهان براي 

ثبت نام دراختيار عالقه مندان قرار گرفته است.

كيومرث پوراحمد نويسنده و كارگردان مطرح سينماي كشور با حضور در 
ــنواره بين المللي فيلم سبز ايران در اصفهان  آيين افتتاحيه پنجمين جش
ــت محيطي مهمي را بيان كرد. وي اظهار داشت: طبيعت بكر  نظرات زيس
و زيباي ايران زمين؛ به خصوص خطه شمال در اثر سوء مديريت ها و عدم 
ــت و ما با ندانم كاري و بي  آگاهي مردم امروز قابل مقايسه با گذشته نيس
عدالتي محيط زيستي از بهرمندي مواهب طبيعي خود را محروم ساخته 

ايم.
ــينما عالوه بر فرهنگ سازي بر تحقق عدالت  اين نويسنده و كارگردان س
ــم  ــت تاكيد كرد. در اين مراس ــرايط محيط زيس اجتماعي براي بهبود ش
همچنين حسن اكليلي ومحمد نريماني هنرمندان بازيگر اصفهان ضمن 
پيوستن به پويش نجات محيط زيست حمايت و مشاركت مستمر خود را 
از محيط زيست اعالم كرده و نسبت به مشاركت در فرهنگ سازي محيط 
ــدند. كارگاه هاي تخصصي در زمينه «محيط زيست و  ــت متعهد ش زيس
رسانه» با حضور اساتيد و صاحب نظران رسانه اي و محيط زيست با «زيبا 
ــي تصوير» و كارگاه تخصصي « نقش پرندگان در طبيعت»برگزار  شناس
ــنبه و چهارشنبه به  ــود.اين كارگاه ها در تاريخ هاي يكشنبه، دوش مي ش
ــالجاري در اداره كل حفاظت محيط  ــت س ترتيب 26، 27 و 29 ارديبهش

زيست استان اصفهان از ساعت 9 صبح تا 12 برپا مي شود.

ــت استان اصفهان در  مهندس حميد ظهرابي مديركل حفاظت محيط زيس
ــبز در استان  ــنواره بين المللي فيلم س مراسم آيين افتتاحيه پنجمين جش
ــته كه پس از ده سال  ــنواره در سال هاي گذش اصفهان، به پيشينه اين جش
وقفه با قدرت و قوت احيا شده اشاره كرد. وي هدف از برگزاري اين جشنواره 
را بردن مسايل مربوط به محيط زيست به بطن جامعه و درگير كردن مردم با 
ــت. وي ازجمله موفقيت هاي اين جشنواره را برگزاري  اين موضوع مهم دانس
ــازمان هاي مردم نهاد در سراسر كشور برشمرد و از پيوستن اين  آن توسط س
ــبزخبر داد و گفت: اين اتفاق جايگاه جشنواره به شبكه  جهاني فيلم هاي س
 بين المللي اين جشنواره را بيش از پيش ارتقا مي دهد. وي گفت: چالش هايي 
كه در حوزه محيط زيست با آن مواجه هستيم، يكي از جدي ترين مشكالت 
پيش روي جامعه است و اين نشان مي دهد كه بهره برداري از منابع خدادادي و 
طبيعت كشور و استان را به درستي مديريت نكرده ايم و اين بهره كشي از منابع 
ــب با توان و ظرفيت آن نبوده است . وي تاكيد كرد:  طبيعي و طبيعت متناس
شيوه هاي بهره برداري و استفاده از منابع طبيعي و طبيعت بايد تغيير پيدا بكند 
و اين تغيير مستلزم اين است كه خود مردم به ياري مسئوالن تغيير ايجاد كنند. 
ــتفاده بهينه از منابع بايد  ــت و اس وي اضافه كرد: فرهنگ حفظ محيط زيس
ــود اين مهم فقط با آموزش و آگاهي آنها امكان پذير در بين مردم نهادينه ش
 است. ظهرابي اعالم كرد: هيچ زباني شيواتر، بالنده تر، گويا و زيباتر از«هنر» 

براي رسيدن به اين هدف نيست.

از رسانه هاي فعال استان در زمينه 
زيست محيطي تقديرشد

رونمايي از پويش نجات محيط زيست 
در اصفهان 

نظرات زيست محيطي كيومرث پوراحمد

هنر،  بهترين ابزار براي آگاهي بخشي و 
توسعه فرهنگ ودانش زيست محيطي

دريچه

ــال و بختيارى از ــتى چهارمح ــكل هاى محيط زيس ــبكه تش نماينده ش
ــتى در پاى  ــط زيس ــات محي ــد مالحظ ــازه نده ــت اج ــكار خواس  ابت
مالحظه  اقتصادى ناپايدار ذبح شوند و به نام توسعه، محيط زيست تخريب 

شود.
ــبزكوه در ــرار گرفتن منطقه تنگ صياد - س ليال اخالصى گفت: يقينا ق

ــى  تحقيقات ــاى  فرصت ه ــت كره  زيس ــاى  ذخيره گاه ه ــمار  ش  
ــرد كه به  ــم خواهد ك ــى جامعى را فراه ــى و مديريت ــى، آموزش پژوهش
ــك خواهد  ــتى منطقه كم ــت از تنوع زيس ــدار و حفاظ بهره بردارى پاي

كرد.
ــبزكوه»  ــگ صياد – س ــت كره تن ــره گاه زيس ــت «ذخي ــم ثب  اميدواري
ــزى از ــرس مرك ــتره زاگ ــت گس ــد ثب ــى مانن ــتاوردهاى بزرگ دس

 لرستان تا فارس را به عنوان «ذخيره گاه بزرگ زيست كره زاگرس مركزى» 
داشته باشد.

ــك احياى تاالب گندمان نتيجه اعتماد به مردم  وى تاكيد كرد: بدون ش
ــان، به خوبى  ــر تاالب گندم ــانه هاى اين اعتماد را اضافه ب ــت. ما نش اس
ــت  ــرازان آذربايجان غربى، مياندش ــم در كمجان فارس، كانى ب مى تواني
ــان جنوبى و ده ها جاى اين  ــمالى، حسين آباد سربيشه خراس خراسان ش
ــى اتفاق افتاده ــردم و جوامع بومى محل ــه به كمك م مرزوبوم ببينيم ك

 است.
ــويى و همراهى  ــد كه همس ــاب به ابتكار گفت: يادمان باش اخالصى خط

ــازمان هاى مردم نهاد محيط زيستى، اداره كل حفاظت  جوامع محلى، س
محيط زيست و ديگر دستگاه هاى دولتى در احياى تاالب خشكيده گندمان 
عينيت پيداكرده است از همين رو به نمايندگى از اين جمع مشاركت كننده 
از سركار عالى تقاضاى حمايت و كمك در تسريع روند ثبت تاالب گندمان 

به عنوان تاالب بين المللى در كنوانسيون رامسر را دارم.
ــتى و منابع طبيعى چهارمحال  ــكل هاى محيط زيس نماينده شبكه تش
ــه دغدغه مندان اين  ــك انتظار ما و هم ــارى تصريح كرد:بدون ش و بختي
ــت  ــركارعالى به عنوان باالترين مقام حفاظت محيط زيس آب وخاك از س
كشور و ناظر بر عملياتى شدن آمايش سرزمين آن است كه با بهره گيرى 
از همه ظرفيت هاى قانونى تان اجازه ندهيد هيچ توسعه اى در كشور اتفاق 
ــود و حوادث تلخى مانند سد  بيفتد كه منجر به تخريب محيط زيست ش
ــعه هاى بى رويه ناپايدار در اصفهان و فارس و  ــتان و توس گتوند در خوزس

بسيارى از مناطق كشور رقم زده شود.
ــم بر  ــعه اى چش ــار داريم اجازه ندهيد به بهانه هاى اقتصادى و توس  انتظ
ــارت هاى غيرقابل جبران را بر  مالحظات محيط زيستى بسته شود و خس

اين سرزمين وارد كنند.
اخالصى افزود: در ماجراى مديريت آب انتظار ما نگاهى جامع و منطبق بر 
مالحظات محيط زيستى است. پروژه هاى انتقال آب به بهانه هاى كشاورزى 
و غير شرب، استان ما و كارون بزرگ را با بحران هاى محيط زيستى و حتى 

اجتماعى مواجه كرده است

معصومه ابتكار:

جشنواره فيلم «سبز»؛ وجه مشترك ميان ما و ديگركشورها

نماينده شبكه تشكل هاى محيط زيستى چهارمحال و بختيارى:

نگذاريد به نام توسعه، محيط زيست تخريب شود
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اس��ترس یکی از طبیعی ترین واکنش ها برای مقابله با وقایع ناخوشایند، غیرقابل 
کنترل و اجتناب ناپذیر زندگی اس��ت ک��ه از غریزه حفاظت در برابر فش��ار روانی، 
جسمی و مقابله با خطر نش��ات می گیرد که معموال نیز بروز بیرونی آن به صورت 
اضطراب تظاهر پیدا می کند، گرچه گاه شدت پیدا کردن اضطراب موجب رنجش 
و ناراحتی خود ش��خص و اطرافیانش می ش��ود، البته حضور اندکی از اس��ترس و 
اضطراب نه تنها ناخوشایند نیست، بلکه از ملزومات الزم و ضروری به شمار می آید 

که دستیابی به موفقیت و پیمودن مسیر کمال در طول زندگی را میسر می سازد.
نشانه های زیر از مهم ترین عالیم وجود استرس در فرد به شمار می آیند:

بدخلقی، احساس افسردگی، احساس گناه، خستگی، تعریق بسیار، دل درد، سردرد، 
اختالل خواب، اختالل تغذی��ه، خنده و گریه های بی دلی��ل، منفی گرایی، نفرت و 
انزجار از ارتباط گرفتن با دیگران، سرزنش و انتقاد مدام از خویشتن، فرار از پذیرش 
مسئولیت، مواخذه و توبیخ دیگران به خاطر وقایع ناخوشایندی که اتفاق افتاده اند، 
عدم عالقه یا کسب لذت از انجام فعالیت هایی که قبال برای فرد جالب و لذتبخش 
بوده اند، اما حال نه تنها حائز اهمیت نیستند بلکه به عنوان تحمیل شده و اجباری 
نیز قلمداد می شوند. با توجه به تدابیر زیر شما نیز می توانید به جنگ استرس بروید:

فهرستی از موقعیت های تنش زا تهیه کنید
ذره بین به دست شوید و تمامی روابط خود اعم از خانواده، اقوام، دوستان، مدرسه، 
همکاران و دیگر فعالیت های تان را زیرنظر بگیرید. ش��رایطی که دچار اس��ترس 
می شوید یادداش��ت کنید، مش��خص کنید در کدام یک از موقعیت های ارتباطی 
 خویش، تجربه اس��ترس تان بیشتر اس��ت، آنها را اولویت بندی کرده و سعی کنید 

به ترتیب درجه اهمیت بر موارد استرس فایق آیید. البته به خاطر داشته باشید، شما 
هرگز نمی توانید به یک باره هر آنچه را که فهرست کرده اید تحت کنترل در آورید. 
برای موفقیت الزم است صبر و حوصله بسیار داشته باش��ید و از مواجه با استرس 

ترسی به دل راه دهید، تمرین کنید که بی تردید موفقیت از آن شما خواهد بود.
 با دیگران گفت وگو کنید

فردی معتمد، عاقل و دلس��وز را برای گفت وگ��و پیدا کنید ت��ا در کمال آرامش و 
 اطمین��ان بتوانید در مورد احساس��ات و عواط��ف و چگونگی ش��رایط زندگی تان 
با او سخن بگویید، چه بسا همدلی و همدردی منتج شده از گفت وگو برای کاهش 
تنش و استرس بسیار کمک کننده و سازنده است. البته گاهی ممکن است مشکالت 
خانوادگی، ش��خصی و اجتماعی تان به راحتی قابل بیان و مطرح کردن با دیگران 

نباشد، در چنین شرایطی بهتر است با یک مشاور به گفت وگو بنشینید.
 احساسات خود را باور کنید

شناس��ایی احساس��ات و پذیرش آنه��ا یک��ی از مفیدترین روش هایی اس��ت که 
باعث می ش��ود ش��ما بتوانید بر احساس��ات نابه جای خ��ود غلبه ک��رده و با آنها 
مقابله کنی��د. توصیه می کنیم احساس��ات خوش��ایند ی��ا ناخوش��ایند تان را در 
آغوش بگیرید و هرگ��ز در جهت رفع ی��ا دفع آنها حرکتی نداش��ته باش��ید، چه 
بس��ا این عمل باعث س��رکوب موقت احساس��ات تان ش��ده و در اولی��ن فرصت 

پی��ش آم��ده، دوب��اره ب��ا ش��دت بیش��تری از قب��ل، تظاه��ر پی��دا می کن��د. 
 مسئولیت احساسات و رفتار خود را بپذیرید

با خالی کردن ناراحتی بر س��ر دیگران ی��ا انجام رفتارهای نامناس��ب راه به جایی 
نخواهید برد، چه بس��ا با این کار موجبات ناراحتی دیگران را فراهم می سازید که 
این خود باعث بروز رفتار نامناسبی از جانب آنها نسبت به شما خواهد شد. از سوی 
دیگر، توبیخ و س��رزنش خود یا دیگران نیز بی فایده اس��ت و نتیجه ای جز افزایش 
استرس نخواهد داش��ت، بنابراین اگر تالش کنید به جای انتقاد و مواخذه، خود را 
مسئول رفتارها و احساسات قلمداد کنید در آن صورت نه تنها خویش را از سرزنش 
و توبیخ نجات می دهید، بلکه با واقعیت حقیقی روبه رو شده و دیگر خود را قربانی 
اعمال دیگران نمی بینید و متعاقب آن نیز، می توانید کنترل احساس��ات تان را هم 

در دست بگیرید.
 انعطاف پذیری را تمرین کنید

برای مقابله و غلبه بر اس��ترس بای��د بتوانید در رفتار و ش��یوه برخوردتان 
با دیگران تجدید نظر ک��رده و تغییراتی بدهید. اگر فرد منعطفی باش��ید 
می توانید تنها با توجه کردن ب��ه صحبت های دیگران، نش��انه ها و عالیم 
اس��ترس را در آنان شناس��ایی کرده و خودتان رابا ش��رایط بحرانی فعلی 

تطبیق و سازگار کنید. 

 استراحت کنید
به هنگام مواجهه با استرس و فشار روانی بهتر است از موقعیت تنش زا دوری کنید. 
خارج شدن از صحنه مجادله، نه تنها باعث آرامش و تازه تر شدن فکرتان می شود 
بلکه فرصتی را نیز برای مقابله با مشکل فراهم می کند. به این ترتیب هنگام استرس 
سعی کنید استراحت کوتاه مدتی به خود بدهید، دراز بکشید و نفس عمیق بکشید 
یا فعالیت کنید مثال قدم بزنید یا ورزش کنید، این عمل باعث می شود هورمون های 

متضاد وضعیت استرس و آشفتگی در بدن تان شروع به ترشح کنند.

رییس مرکز اطالع رسانی نیروی انتظامی استان اصفهان:

با اقدام پلیس
قدرت نمایی و تهدید اشرار پایان پیدا کرد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد:

مدیریت  ریسک
جایگزین مدیریت بحران شده است

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران؛

شرایط واگذاری تاکسی
اعالم شد

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر خبر

 مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانش��گاه تربیت مدرس 
گفت: نرخ تکرار جرم در کشور همچون بسیاری از کشورها بسیار باال 
است که این مسئله می تواند با استفاده از سیاست های عدالت ترمیمی 

کاهش پیدا کند.
دکتر محم��د فرجی ها در نشس��ت خبری همای��ش عدالت ترمیمی 
و پیش��گیری از وقوع جرم با اش��اره به جزییات برگزاری این همایش 
گفت: این همای��ش در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهش��ت به همت گروه 
 حقوق کیفری و جرم شناس��ی دانش��گاه تربیت مدرس و با همکاری 
معاونت های مختلف از جمله معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع 
 جرم قوه قضائیه، نی��روی انتظامی، ش��هرداری، س��ازمان تعزیرات، 

شورای حل اختالف و سازمان زندان ها برگزار می شود.
وی با اشاره به حضور کشورهای مختلف در این همایش اظهار داشت: 
س��خنرانی از کش��ورهای مختلف از جمله کانادا، اس��ترالیا، بلژیک، 
فرانسه، آمریکا، انگلستان، عراق و افغانس��تان در این همایش حضور 
خواهند داشت. قبل از این همایش، ۱۲ پیش همایش با حضور۱۴۰۰ 

نفر برگزار شد.
دبیر همایش عدالت ترمیمی و پیش��گیری از جرم، عدالت ترمیمی را 
رویکردی همه جانبه به جرم و پیش��گیری دانس��ت و افزود: برخالف 
روش های س��نتی عدالت کیفری که تمرکز در احراز عنوان مجرمانه 
و س��رکوبی مجرمان اس��ت، عدالت ترمیمی به عوامل زیربنایی جرم 
 و اخت��الف کیفری می پ��ردازد و درصدد ایجاد تع��ادل و توازن میان 
دغدغه های بزهکار، بزه دیده و همه افرادی است که از وقوع جرم تاثیر 
پذیرفته اند. فرجی ها با تاکید بر اینکه عدالت ترمیمی یک واژه جدید 
 برای ساز و کار س��نتی اس��ت، اظهار کرد: عدالت ترمیمی پیشگیری 
از تکرار جرم و بزه دیدگی را از مجرای دس��تیابی به درک و شناختی 
عمیق نس��بت به ریش��ه های جرم و اختالف، جلب مشارکت جامعه 
 محلی در حل و فصل دعاوی و تاکید ب��ر ارزش های فرهنگی مبتنی 

بر صلح و سازش را دنبال می کند.
مدیرگروه حقوق کیفری و حقوق بین الملل دانش��گاه تربیت مدرس 
با اشاره به اینکه امن ترین کشورها انسانی ترین و ترمیمی ترین نظام 
کیفری را دارن��د، تصریح کرد: نظام های کیفری رس��می نمی توانند 
جامعه را به نظم و امنیت برس��انند و خالئی در این خصوص در نظام 
های حقوقی ایجاد شد به همین منظور از س��ه دهه پیش نظام های 
 حقوقی دنیا به سمت عدالت ترمیمی گرایش پیدا کردند. وی ادامه داد: 
در نهادهای رسمی و طبق مطالعات اعالم شده است که اکثر بزهکاران 
از رس��یدگی های طوالنی کیفری ناراضی هس��تند و معتقدند آبرو، 
حیثیت و حریم خصوصی آنها نقض ش��ده اس��ت. با این حال، طبق 
مطالعات نرخ اصالح و درمان مجرمان و تکرار جرم برای مجرمانی که 
موضوع شان از طریق عدالت ترمیمی به نتیجه رسیده است، به مراتب 

کمتر از افرادی است که عنوان مجرمانه داشته و مجازات شدند.

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: 
شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه ش��ورای اسالمی شهر و بر مبنای 
مسئولیت های اجتماعی خود از زنان سرپرست خانوار در حوزه های 

اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حمایت می کند.
مسعود مهدویان فر با بیان اینکه این حمایت ها با رویکرد توانمندسازی 
 و افزایش مش��ارکت زنان سرپرس��ت خان��وار در جامعه و ب��ه دور از 
 تولی گری انجام می ش��ود، اظهارکرد: ش��هرداری اصفهان امس��ال 
5 میلیارد ریال اعتب��ار به طور مس��تقیم برای توانمند س��ازی زنان 

سرپرست خانوار در حوزه های مختلف اختصاص داده است.
وی گفت: زنان سرپرست خانوار از سوی نهادها و سازمان های متولی 
همچون بهزیس��تی و کمیته ام��داد امام خمینی )ره( به ش��هرداری 

معرفی می شود.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان افزود: 
 ش��هرداری اصفهان در خصوص حمای��ت از زنان سرپرس��ت خانوار 
 در حوزه اقتص��ادی این ام��کان را فراهم م��ی کند تا تولی��دات آنها 
در نمایشگاه ها و جشنواره های فصلی که در نقاط مختلف شهر برگزار 

می شود، با قیمت رقابتی عرضه شود.
مهدویان فر گفت: تولیدات زنان سرپرست خانوار در این نمایشگاه ها 
و جشنواره های فصلی از طریق خیریه ها و سازمان های مردم نهاد که 

حامی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار هستند، عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته۱۰ نمایشگاه برای عرضه محصوالت 
زنان سرپرست خانوار و خانواده های آنان برگزار شد، ادامه داد: امسال 
نیز به منظور اش��تغالزایی و ایجاد درآمدپایدار3۰ نمایشگاه در نقاط 
مختلف شهر اصفهان برای عرضه محصوالت تولیدی زنان سرپرست 

خانوار و خانواده های آنها پیش بینی شده است.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان، ارایه 
خدمات تفریحی، ورزش��ی، برگ��زاری اردوهای زیارت��ی و همچنین 
زمینه برای ارتقای تحصیلی را از فعالیت های شهرداری اصفهان برای 
حمایت از زنان سرپرس��ت خانوار در حوزه فرهنگی برشمرد و گفت: 
 سال گذشته نیز ۴ مرکز برای توانمند س��ازی زنان سرپرست خانوار 

در شهر اصفهان تشکیل شد.
مهدویان فر ادام��ه داد: خدمات این مراکز، مختص زنان سرپرس��ت 
 خانوار نیس��ت و دیگر افراد هم می توانند از خدمات بهره مند شوند، 
ولی استفاده از خدمات این مراکز برای زنان سرپرست خانوار با تخفیف 

ویژه ارایه می شود.
وی، ارایه مش��اوره حقوقی مورد نی��از را از دیگر اقدامات ش��هرداری 
 برای حمایت از زنان سرپرست خانوار اعالم کرد و گفت: در این رابطه 
با برخی از خیریه ها هماهنگی های الزم انجام ش��ده اس��ت تا به زنان 
سرپرس��ت خانوار و خانواده های آنان به طور رایگان خدمات مشاوره 

حقوقی ارایه دهند.

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��انی شهرداری 
 اصفهان گفت: آم��ار حریق به چن��د پارامتر 
از جمله جمعیت و زیربنا و مساحت محدوده 
شهر بس��تگی دارد و هر س��ال این پارامترها 
افزایش پیدا می کند، از این رو آتش نش��انی 
اصفهان مدیریت ریسک را جایگزین مدیریت 

بحران کرده است.
بهزاد بزرگزاد افزود: این سازمان آموزش نکات 
ایمنی را از دوران مهدکودک، مقاطع ابتدایی، 
 راهنمایی و متوس��طه آغاز کرده اس��ت. وی 
 با اشاره به اینکه آتش نشانی به صورت چهره 
به چهره و نرم اف��زاری نکات ایمنی را آموزش 
می دهد، تاکید کرد: آموزش به صنوف مختلف 
و توجه به ایمنی پروژه های عمرانی نیز از دیگر 
برنامه های س��ازمان آتش نش��انی شهرداری 
اصفهان اس��ت. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری اصفهان با اشاره به کاهش ۴درصدی 
آمار حریق گفت: آموزش و افزایش سطح ارتقای 

دانش شهروندان رابطه مستقیمی در پیشگیری 
از حریق دارد. وی ادامه داد: ماموران آتش نشانی 
به صورت ش��بانه روزی در خدمت ش��هروندان 
اصفهانی هس��تند و تم��ام تالش خ��ود را برای 
ایمن س��ازی ش��هر به کار می بندند تا چنانچه 
آتش س��وزی و هر حادثه ای پی��ش آمد بتوانند 
در حداق��ل زمان ممکن خود را ب��ه محل حادثه 

برسانند.

 مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی شهر تهران 
 از راه اندازی س��امانه خرید و فروش تاکس��ی 

در سایت تاکسیرانی خبر داد.
میثم مظفر گفت: در گذشته در زمان خرید و 
فروش مشکالتی برای خریداران پیش می آمد 
که یکی از این مش��کالت عدم دریافت پروانه 
تاکسیرانی است و همچنین وجود دالالنی که 

از این خرید و فروش سود می بردند.
وی افزود: به همین منظور امکاناتی فراهم شد 
تا هر شخصی که می خواهد تاکسی خریداری 
کند برای آگاهی از ضوابط و شرایط واگذاری 
به س��ایت تاکس��یرانی مراجعه کند و این در 
حالیس��ت که به دلیل بدهی های تاکسیران 
به ش��رکت های خصوصی یا آرای انضباطی 
صادره، سبب ایجاد مش��کالتی برای خریدار 

شود.
مدیر عامل سازمان تاکس��یرانی شهر تهران 
اظهار ک��رد: از این پس با راه اندازی س��امانه 

خرید و فروش در س��ایت تاکس��یرانی عالوه 
بر حذف واس��طه و نقش دالالن، تاکسیرانان 
در صورت تمایل به فروش خودرو، با مراجعه 
به سایت تاکسیرانی اطالعات خودرو، قیمت، 
شماره تماس و ... را در سامانه خرید و فروش 
 تاکس��ی درج م��ی کنن��د و خری��داران هم 
می توانند با مراجعه به سایت تاکسی مد نظر 

خود را انتخاب و خریداری کنند.

سه فرد شرور که باقدرت نمایی و تهدید سالح سرد 
از یک شهروند اخاذی کرده بودند طی یک عملیات 
ضربتی ظرف ۲۴ ساعت دس��تگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.
رییس مرکز اطالع رس��انی پلیس اس��تان اصفهان 
گفت: در پی شکایت یکی از ش��هروندان، مبنی بر 
اینکه سه نفر از اوباش با ایجاد درگیری، قدرت نمایی 
و تهدید وی با سالح سرد از او اخاذی کردند، مراتب 
دس��تگیری متهمان به صورت ویژه در دس��تور کار 
ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. سرهنگ 
شهریاری افزود: با توجه به اینکه متهمان از وضعیت 
اخالقی و رفتاری مناسبی برخوردار نبوده و در محل 
نیز وجه خوبی نداش��ته اند و همچنین اهالی محل 
نیز از وضعیت نامبردگان به تنگ آمده بودند پس از 
انجام تحقیقات میدانی، مخفیگاه این افراد شناسایی 
و ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی این افراد را 

در دو عملیات ضربتی دستگیر کردند.
این مقام مسئول عنوان داشت: متهمان دارای سوابق 

متعدد کیفری در زمینه ایجاد شرارت و ناامنی برای 
شهروندان هستند که در این زمینه پرونده تشکیل 
و متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضایی شدند. وی خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان 
در راستای تامین نظم، امنیت و آرامش شهروندان 
 تالش کرده و ب��ه هیچ ف��ردی اج��ازه نخواهد داد 
با اقدامات غیرقانون��ی و خالف، موجبات برهم زدن 

نظم عمومی و آسایش مردم را فراهم کند.

باالبودن نرخ تکرار جرم در کشور؛

۳ برابر ظرفیت زندان ها
زندانی داریم

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

شهرداری اصفهان از زنان 
سرپرست خانوار حمایت می کند

باگذشت بیش از چهار سال از تشکیل شوراي عالي فضاي 
مجازي، آس��یب هاي مرتبط با آن روز به روز مش��هودتر 

مي شود.
ح��دود3۰ میلیون تلفن هم��راه در ایران وج��ود دارد که 
میانگین استفاده ایرانیان از ش��بکه هاي اجتماعي روزانه 
حدود ۹ ساعت برآورد شده که هر ۱۲ ثانیه یک نفر قرباني 
جرائم سایبري در آن ها مي شود و دلیل 6۸ در صد طالق 
ها نیز همین مسئله  اس��ت. اعتیاد به تلفن همراه، افزایش 
شدید س��قط جنین، ناباروري، سکته هاي قلبي و مغزي و 

فرصت سوزي از آسیب هاي دیگر این پدیده است.
در برخورد با فضاي مجازي با سه دیدگاه روبه رو هستیم؛ 
اول: ندیدن صورت مس��ئله به عنوان وی��روس و بیماري 
کش��ف نش��ده، دوم: خوش بیني با فکر که ای��ن ویروس 
 مال دیگران اس��ت و س��وم: بدبین��ي و برخورد س��لبي و 
پاک کردن صورت مسئله است. اما درست ترین دیدگاه را 

در کالم  مقام معظم رهبري پیدا مي کنیم:
» رایانه ه��ا و فضاي مج��ازي و س��ایبري االن در اختیار 

شماس��ت، اگر بتوانید این ها را یاد بگیرید مي توانید یک 
کلمه حرف درست خودتان را به هزاران مستمعي که شما 
آن ها را نمي شناسید، برسانید؛ این فرصت فوق العاده اي 
است؛ مبادا این فرصت ضایع ش��ود. اگر ضایع شد، خداي 

متعال از من و شما روز قیامت سوال خواهد کرد. «
 ایش��ان در ج��اي دیگر م��ي فرماین��د: » اگر م��ن امروز 
رهب��ر انق��الب نب��ودم حتم��ا ریی��س فض��اي مجازي 
کش��ور مي ش��دم زی��را دش��من نیز ب��راي هر ی��ک نفر 
 از 7۸ میلی��ون نف��ر جمعی��ت ای��ران پرون��ده درس��ت 
 ک��رده اس��ت « و در پاس��خ کتبي س��والي ک��ه درمورد 
 ش��بکه ه��اي اجتماع��ي از معظ��م ل��ه پرس��یده ش��د، 
از  اس��تفاده  کل��ي  ط��ور  ب��ه   « اس��ت:   آم��ده 
ش��بکه هاي اجتماعي و مانند آن اگر مس��تلزم مفس��ده 
مانن��د تروی��ج فس��اد، نش��ر اکاذی��ب و مطال��ب باطل 
و ب��ه ضرر اس��الم و مس��لمین ب��وده ی��ا خ��وف ارتکاب 
گناه ی��ا خ��الف قوانی��ن و مق��ررات نظ��ام باش��دجایز 
نیس��ت  و تش��خیص آن ب��ه عه��ده مکل��ف اس��ت.

س��فیر اس��بق ژاپن در ایران ب��ا حضور درس��مینار نحوه 
 مقابل��ه با انق��الب اس��المي  گفته اس��ت: » اگ��ر آمریکا 
مي خواهد با انقالب اس��المي ایران  برخورد کند، بهترین 
روش، اس��تفاده از بستر اینترنت و گس��ترش آن در ایران 

است.
انگلس��تان با اجراي طرح حزانت، فاصله، اینترنت کودک 
و نوجوان و اینترنت خانواده سعي داشته تا از آسیب هاي 
مرتبط با این پدیده در امان بماند در حالي که وضعیت در 
ایران بسیار وحش��تناک، امنیت و کنترل بسیار محدود و 

پایین است.
 با نگاهي به ش��بکه هاي مج��ازي در مي یابی��م که اکثر 
 آن ها ماهیتي صهیونیس��تي داش��ته و برخي از کشور ها  
از جمل��ه مص��ر، لبن��ان، عربس��تان و حتي تع��دادي از 
کش��ورهاي اروپایي نص��ب و اس��تفاده از آن ه��ا را جرم 
 تلقي کرده اند. صهیونیس��ت ه��ا بارها باره��ا یاهومیل و

جي میل را در ایران بس��تند، ام��ا یک بار هم ت��ا به حال 
 دس��ت به تحریم ش��بکه هاي مج��ازي نکرده ان��د و روز 
به روز با ایجاد امکاناتي با رنگ و لعاب زیباتر بستر رایگان 

استفاده از این شبکه ها را فراهم مي کنند. 
به طوري که وکیل گوگل در دعوایي که به اتهام جاسوسي 
علیه شرکتش برپاشده بودف گفت:» در کل دنیا افرادي در 
استخدام ما هس��تند آن ها به ما اطالعات خود و اطرافیان 
شان را مي دهند، ما نیز به آن ها خدمات رایگان ارایه مي 

دهیم « و تبرئه شد.
 در میان این ش��بکه ها تلگرام به راحتي ه��ک پذیر بوده 
و با ارایه استیکرهاي غیر اخالقي و ساخت استیکر با تصاویر 
کاربران بسیار حاش��یه ساز شده اس��ت، اما اینستاگرام با 
حدود۲۰ هزار الیک در ثانیه محبوب ترین شبکه اجتماعي  
در ایران به ش��مار مي رود در حالي ک��ه اصالتش به فیس 

بوک اسرائیلي بر مي گردد.
 ش��ورای عالی فضای مجازی از تاریخ ۱7 اس��فند۱3۹۰ 
به فرمان رهبر معظم انقالب اس��المی تش��کیل و موظف 
به راه اندازی مرک��ز ملی فضای مجازی کشورش��د و حاال 
 بیش از چه��ار س��ال  از این فرم��ان مي گ��ذرد و در این 
سال ها بارها شاهد برگزار نش��دن وتعطیل شدن جلسات 
 این ش��ورا بوده ایم وهن��وز مصوبات��ي که مرتب��ط با آن 

به تصویب رسیده همچنان خاک مي خورند.
گفته و ناگفته هاي بس��یاري درباره فضاي مجازي وجود 
دارد، اما آنچه که مهم اس��ت این که  بای��د ضمن رعایت 
موازین ش��رعي از مخاطب شناس��ي مناس��ب، صیانت و 
 رازداي، اثرگذاري و رفع ش��به به صورت منطقي و پرهیز 
 از عملک��رد ب��وم رنگ��ي، هدای��ت ه��دف مند اف��راد به 
 محیط ه��اي مجازي خ��وب غافل نش��د چرا ک��ه رفتن 
به جبهه فرهنگي در فضاي مجازی ایمان راسخ مي خواهد.

فضاي مجازي همچنان ابري است

راه های مقابله با استرس 
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 تهیه کننده س��ریال » مختارنامه « که یک س��ریال تاریخی  ب��ه کارگردانی
 کیومرث پوراحم��د برای تولید در دس��ت دارد، اعالم کرد: س��ریال تاریخی 
»آب« همچنان در حال نگارش اس��ت و فکر می کنم تا پاییز امسال نگارشش 

به پایان برسد.
محمود فالح در پاسخ به اینکه فکر می کند شرایط تولید این مجموعه تاریخی 
چه زمانی فراهم ش��ود؟ گفت: هنوز معلوم نیس��ت این مجموعه تاریخی که 
 مربوط به تاریخچ��ه آب از زمان قاجار تا حال حاضر اس��ت، ب��رای تلویزیون 
ساخته شود یا برای ش��بکه نمایش خانگی تهیه ش��ود. وی بیان کرد: اینکه 
سازمان صداوسیما سریال » آب « را بخواهد یا رسانه های تصویری و اینکه قرار 
است بودجه اش را چه کسی بدهد و با چه ارگان هایی مشارکت داشته باشیم، 
هنوز مشخص نش��ده اس��ت؛ بنابراین فعال تا پایان نگارش این مجموعه باید 

منتظر باشیم ببینیم چه تصمیمی گرفته می شود.
فالح همچنین خبر داد: با پایان نگارش س��ریال » آب  « امیدواریم بتوانیم تا 

پایان سال 95 این مجموعه30 قسمتی را کلید بزنیم.
تهیه کننده » مختارنامه « پیش تر در گفت و گویی اعالم کرده بود که قرار است 
با کیومرث پوراحمد همکاری داشته باشد. متن سریال تاریخی » آب « توسط 

چندین نویسنده در حال نگارش است. 
این سریال تاریخی درباره تاریخچه آب از زمان قاجار تا حال حاضر است.

بازیگر س��ریال » چرخ فل��ک « گفت: مردم ما همه س��اله ع��ادت کرده اند تا 
 س��ریال های دنباله دار و با یک قصه واحد را دنبال کنند، اما در این س��ریال 

این طور نیست و مخاطب راحت تر می تواند ۱5 قسمت را دنبال کند.
مثل این است که مخاطب ۱5 س��ریال یا فیلم را می بیند و اگر به عبارتی این 

اپیزودها را به هم وصل کنند، فیلم سینمایی خواهد شد.
» عباس غزال��ی « بازیگر س��ریال » چرخ فل��ک « درباره حض��ورش در این 
 س��ریال گفت:  بازی ام در این س��ریال به کارگردان��ی عزیزا... حمی��د نژاد و 
بهرام عظیم پور به پایان رس��یده اس��ت. وی ادامه داد:  » چرخ فلک « در ۱5 
اپیزود ساخته شده و هر قصه شامل دو قسمت است و بازیگران مخصوص به 
خود دارد. نقش��ی که در این سریال بازی می کنم برایم بس��یار متفاوت بود و 
 ویژگی و شکل و شمایل این نقش همیش��ه برایم جذاب بود و دوست داشتم 
تا این فرم را نی��ز تجربه کنم. امیدوارم اپیزود قابل قبولی ش��ده باش��د و این 
موضوع می تواند برگرفته از خصیصه های سهراب باشد و هم می تواند به گریم 
 او مرتبط باش��د. بازیگر س��ریال » مادرانه « افزود: تا به حال تجربه همکاری 
با عزیزا... حمیدنژاد را نداشتم و از این بابت بسیار خوشحالم که با کارگردانی 
همکاری کردم که بیشتر آثارش را در سینما ساخته است. همیشه طرفدار آثار 
درخشان ایشان در سینما بوده ام. از طرفی همان زمان که سریال »چرخ فلک« 
کلید خورد، نقشی در گروه دیگر همین سریال به کارگردانی بهرام عظیم پور 

به من پیشنهاد شد، اما به دالیلی نپذیرفتم.

سریال پوراحمد سهم تلویزیون می شود 
یا  نمایش خانگی؟

سریالی که هر قسمت آن می تواند
 فیلم سینمایی باشد!

اخبار کوتاه دین واندیشه

سینما موسیقی

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس��المی با تاکید بر اینکه 
از آثار و برکات مس��ابقات قرآن کریم به زانو در آمدن فرهنگ و تفکر 
تکفیری و داعشی اس��ت، گفت: این مس��ابقات  فضایی برای ترویج و 

گسترش فرهنگ قرآنی و اسالمی در جهان است.
احمد سالک با اش��اره به اینکه  یکی از رسالت های جمهوری اسالمی 
ایران بس��تر س��ازی برای انس عمیق ملت ه��ا با قرآن کریم اس��ت، 
 گفت: از نتایج این امر تربیت انس��ان های صالح برای اس��الم و انقالب

 است.
وی برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم  را بهترین موقعیت برای 
ایجاد انس عمیق ملت ها با قرآن دانس��ت و  اف��زود: در طول پیروزی 
انقالب اسالمی هر ساله شاهد برگزاری این مسابقات در کشور هستیم 
 و خوش��بختانه جمهوری اس��المی ایران در جهان درخشش ویژه ای 

در گسترش فرهنگ و تعالیم قرآنی و اسالمی داشته است.
 رییس فراکس��یون روحانیت مجلس نهم با اش��اره ب��ه اینکه یکی از 
راه های مقابله با فرهنگ تکفیری آشنا کردن کشورهای اسالمی و به 
 خصوص جوانان با عمق تعالیم قرآن کریم است افزود: باید در مسابقات 
 قرآن کریم ع��الوه برقرائت، رو خوان��ی  و ترتی��ل، مفاهیم ومضامین 
قرآن کریم نیز تبیین شود تا شاهد تربیت انسان های اسالمی و قرآنی 

در جهان اسالم باشیم. 
وی با اشاره به ضرورت آشنایی جوانان با قرآن و عترت افزود: اگر اقشار 
مختلف و به ویژه نسل جوان با مفاهیم قرآن آشنا شود به راحتی تسلیم 
 تفکرات وهابی و تکفیری نخواهند ش��د، چرا که فرهنگ اس��الم توام 
با منطق الهی و انس��انی اس��ت در حالی که منطق تکفیری و داعشی 

جنگ و خونریزی را در پی دارد.
حجت االسالم سالک با تاکید بر اینکه مکتب قرآن تربیت انسان های 
 مخلص و الهی را ب��ه عهده دارد، افزود: اس��الم تاکید به رعایت حقوق 
هم نوع خود دارد در حالی که تفکر تکفیری تجاوز به حقوق انسانیت را 

محور فعالیت های  خود قرار داده است.
وی قتل و جنایت تکفیری ها در جه��ان را عامل تجاوز به حقوق آحاد 
ملت ها دانست و افزود: سربریدن ها، کش��تار و جنایت های این افراد 
در جهان بی نظیر است در حالی که چنین جنایت هایی از دامن اسالم 

به دور است.
وی فرهنگ قرآن کریم را عامل بیداری ملت ها دانس��ت و افزود: اگر 
از طریق فضای مس��ابقات بین المللی قرآن کریم آگاه س��ازی در این 
خصوص صورت گیرد ش��اهد رش��د عقول ملت ها و گسترش ایمان و 

بصیرت در جهان اسالم خواهیم شد.
وی به مدیریت حداکثری در مسابقات قرآن کریم اشاره و با بیان این 
مطلب که باید از مدیریت ظاهری و حداقلی فاصله بگیریم، افزود: این 
مس��ابقات فضای تعقل وتفکر را فراهم ک��رده و از طریق آن می توان 
گفتمان قرآنی را در جهان جاری و ساری ساخته و منجر به  گسترش  

بیداری اسالمی شد.

فیلم های اکران دوم نوروزی مورد توجه مخاطب ق��رار گرفت و در این 
میان » رسوایی 2 « گوی سبقت را از فیلم های دیگر ربود.

در هفته گذشته فیلم های دوم اکران نوروزی توجه مخاطبین را به خود 
 جلب کرد و در این میان فیلم کمدی یک دزدی عاش��قانه نیز توانست 
با مخاطب ارتباط برقرار کند. رس��وایی 2 از جمله فیلم های اکران دوم 
نوروز است که توانس��ته به خوبی با مخاطب ارتباط برقرار کند و با آغاز 
تبلیغات این فیلم پیش بینی می شود روند سعودی بیشتری را طی کند.

امیر قطبی مدیر پخش دفتر فیلم ایران درباره فروش فیلم رسوایی و یک 
دزدی عاشقانه گفت: رسوایی پنج شنبه و جمعه تا پاسی از شب اکران 
فوق العاده داشت و 7 سالن س��ینما فیلم را به صورت فوق العاده نمایش 
دادند. سالن های آزادی، ایران، ملت، شکوفه، کوروش و ماندانا سالن هایی 

بودند که با اقبال مخاطب به فروش فوق العاده رسیدند.
رس��وایی 2 تا پایان روز جمعه در تهران به460 میلیون تومان دس��ت 
 پیدا کرد و تنها با نمایش 2 روزه فیلم در مش��هد فروش کل فیلم به رقم

 530 میلیون تومان رس��ید. پیش یینی می شود ش��نبه شب در تهران 
فروش فیلم500 میلیون توم��ان را رد کند. وی ادام��ه داد: یک دزدی 
عاش��قانه در تهران تا جمعه به فروش240 میلیون تومان رسید و اکران 
شهرس��تان های فیلم در هفته آینده خواهد ب��ود. وی درباره فیلم های 
س��ینمایی بادیگارد و ابد و یک روز گفت: بادیگارد در تهران ۱8 س��الن 
در اختیار داش��ت و پس از 57 روز نمایش در تهران به 4 میلیارد و۱50 
میلیون تومان و در شهرس��تان 2 میلیارد و250 میلیون تومان دس��ت 
پیدا کرد ک��ه مجموع ف��روش فیلم 6 میلی��ارد و400 میلی��ون تومان 
است. فیلم سینمایی ابد و یک روز در تهران به فروش 5 میلیارد و280 
میلیون تومان و در شهرستان به فروش 2 میلیارد و۱50 میلیون تومان 
 دس��ت پیدا کرد که در کل فروش فیلم 7 میلیارد و430 میلیون تومان 

بوده است.
قطبی ادامه داد: فیلم سینمایی ابد و یک روز جمعه در سینما آفریقا بعد 
از اتمام اکران فیلم محمد رسول اهلل به نمایش درآمد و۱0 میلیون تومان 
فروش داش��ت. مهدی صباغ زاده مدیر دفتر پخش نیمروز فیلم، درباره 
فروش فیلم مانی حقیقی، گفت: تا کنون فروش فیلم » اژدها وارد می شود 
«، قابل توجه بوده و چهارشنبه شب 52 میلیون تومان در تهران فروش 
داش��ته اس��ت. فروش فیلم به مبلغ650 میلیون تومان تا کنون رسیده 
است. مختاری مدیر دفتر پخش هدایت فیلم درباره فروش »پنجاه کیلو 
 آلبالو«، گفت:  فیلم در تهران 24 س��الن دارد و در هفته هشتم نمایش 
 به ف��روش 6 میلی��ارد و70 میلی��ون تومان دس��ت پیدا کرده اس��ت، 

در شهرس��تان به فروش 4 میلی��ارد و850 میلیون تومان دس��ت پیدا 
 کرده که روی هم فیلم تا کنون ۱۱ میلیارد و550 میلیون تومان فروش 
رفته است. سعید خانی مدیر دفتر پخش نسیم صبا درباره فروش »خشم 
و هیاهو« ،گفت:  فیلم پ��س از 8 هفته نمایش در ته��ران به فروش یک 
میلیارد و90 میلیون تومان رسید و در شهرستان به فروش 275 میلیون 
تومان. تا کنون فروش فیلم یک میلیارد و 365 میلیون تومان رس��یده 
است. وی درباره فروش » خنده های آتوسا « ، گفت:  فیلم پس از دو هفته 
نمایش در تهران به2۱0 میلیون تومان رس��ید و در شهرستان نیز 35 
میلیون تومان فروخته اس��ت که در کل تا کنون به فروش 245 میلیون 

تومان دست پیدا کرده است.

کنسرت آلبوم دخت پری وار با صدای علیرضا قربانی و آهنگسازی مهیار علیزاده 
در تهران برگزار می شود. این برنامه در حالی به میزبانی تاالر وحدت و با حمایت 
مالی ش��هر فرش روی صحن��ه خواهد رفت ک��ه تاکنون ف��روش بلیت هایش با 
 استقبال بس��یار خوب عالقه مندان رو به رو بوده و احتمال تمدید کنسرت برای 
دومین بار وجود دارد. علیرضا قربانی قرار است پس از مدت ها در تهران روی صحنه 
برود و قطعات آلبوم جدیدش با عنوان دخت پری وار را اجرا کند. رضا موس��وی 
کارگردان کنسرت اس��ت. او به همراه تیم  اجرایی در حال آماده سازی جلوه های 
 بصری و ویژوال افکت های متنوع هستند تا مکمل اتفاقات موسیقایی اجرای زنده 
دخت پری وار باشد. مهیار علیزاده آهنگساز این آلبوم درباره این اجرا گفت: رپرتوار 
اجرایی کنسرت شامل قطعات منتخبی از آلبوم دخت پری وار و همین طور چند 
قطعه از آلبوم » حریق خزان « است. در این کنسرت علیرضا قربانی سولیست آواز، 
من به عنوان آهنگساز و سرپرست و رضا موسوی هم کارگردان اجرا است. دوستان 
خوبم علی رضوی، مجید روغنی و مهس��ا نعمت هم در بخش اجرایی کنس��رت 

حضور خواهند داشت.

  ارکستر ایرانی دوش��نبه 27 اردیبهش��ت ماه عازم چین می ش��ود تا در دو پارت 
به رهبری فرهاد فخرالدینی و نصیر حیدریان موسیقی ملی ایران و کالسیک را به 

گوش جهان برساند.
 پس از جدا ش��دن علی رهبری از ارکس��تر سمفونیک تهران و س��فرش به خارج 
از کشور نگرانی ها بابت سرنوشت اجرای این ارکستر در شانگهای چین قوت گرفت 

تا جایی که شائبه لغو این رویداد هم ایجاد شد.
از طرفی نه تنها اهالی موس��یقی ایران که برگزارکنندگان این رویداد در کش��ور 
چین هم نس��بت به این ماجرا واکنش نش��ان دادند و درصدد پیگیری سرنوشت 
کنسرت برآمدند و اعالم کردند که کنسل کردن این اجرا آن هم در آستانه برگزاری 
 شدنی نیست. همچنین طرف چینی تاکید داشته که از ارکستر سمفونیک تهران 
به عنوان نماینده موسیقایی ایران دعوت کرده است و تغییر در رهبری ارکستر نباید 
اجرا را لغو کند. با توجه به مسایل پیش آمده در نهایت بنیاد رودکی تصمیم گرفت 
این کنسرت طبق برنامه ریزی قبلی در کش��ور چین برگزار شود و در کنار اجرای 
موسیقی کالسیک، رپرتواری از موسیقی ملی ایران نیز برای خارجی ها اجرا شود 
بنابراین در پارت اول رپرتوار موسیقی ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی و پارت دوم 
رپرتواری از موسیقی کالسیک به رهبری نصیر حیدریان روی صحنه خواهد رفت. 
این تصمیم به این دلیل گرفته ش��ده تا در کنار اجرای موسیقی کالسیک جهان 
توس��ط هنرمندان ایرانی، ظرفیت موس��یقی ملی ایران نیز در دنیا شنیده شود. 
همچنین به نظر می رسد این رویه در دیگر حضورهای بین المللی ارکستری ایران 
نیز عملی می شود و در کنار اجرای موسیقی کالسیک هر بار رپرتواری از موسیقی 
ملی نیز روی صحنه اجرا می ش��ود. بر اساس برنامه تعیین ش��ده قرار است گروه 
ارکستری ایران دوشنبه 27 اردیبهشت تهران را به مقصد کشور چین ترک کنند تا 

روز سه شنبه در شانگهای حضور داشته باشند و تمرین نهایی را آغاز کنند.
طبق ای��ن برنام��ه روز چهارش��نبه 29 اردیبهش��ت به اج��را اختص��اص دارد و 
 پنجش��نبه گروه عازم ایران می شوند. این ارکس��تر با 65 نوازنده و دو رهبر شامل 

فرهاد فخرالدینی و نصیر حیدریان در شانگهای چین اجرا خواهد داشت.

ترویج گفتمان قرآنی؛ 
دستاورد فرهنگی مسابقات قرآن

» رسوایی 2 « نیم میلیاردی شد

 علیرضا قربانی با دخت پری وار 
به تاالر وحدت می رود

ارکستر ایرانی به چین می رود

سریال س��ازی کنش��ی س��خت، تخصص��ی و نفس 
 گیر است که اس��تقامت و پایداری می طلبد و اراده 
و پیگیری متناوب. به همه این الزامات و عوامل باید 

خالقیت و ذوق و هنر را هم منضم کرد البته.
دش��واری ها و مش��قات چنین فرآین��دی در این و 
انفسای مشکالت بودجه ای که سازمان صداوسیما با 
آن دست و پنجه نرم می کند، مضاعف شده و عزم و 
انگیزه ای راس��خ را می طلبد برای به سامان رساندن 
یک اثر نمایشی. رس��انه ملی در چندس��اله اخیر با 
 تمام چالش ها و تنگناهایی که با آنها مواجه و دست 
به گریبان بوده، همه هم و غم خود را بر این مهم نهاده 
که برای مردم کم نگذارد و با ساخت و به روی آنتن 
بردن سریال های جذاب، سرگرم شان سازد و رنگ و 

لعاب بزند بر اوقات فراغت شان.
بر مبنای چنین سیاست و رویکرد اصولی و غیرقابل 
تغییری است که در طول سال شاید ده ها مجموعه 
نمایش��ی در ش��بکه های مختلف تلویزی��ون تولید 
و پخش می ش��ود. با همه کوش��ش ها و همت ها اما 
طبیعی اس��ت که گهگاه جدول پخش یک شبکه از 
مجموعه نمایش��ی خالی بماند و س��ریالی به پخش 
نرس��د. در چنین مواقع البته به ندرت اتفاق افتاده، 
 معموال مدی��ران گروه فیلم و س��ریال یک ش��بکه 
به برنامه های تامینی روی آورده و س��ریالی خارجی 
را در جدول پخش خود قرار می دهند؛ سریال هایی 
که عموما از جذابیت های الزم برخوردار نبوده و در به 

دست آوردن دل و دیده مخاطب ظفر پیدا نمی کنند.
در اینجاس��ت ک��ه اخ��ذ ی��ک رویک��رد اصول��ی 
 و اندک��ی خالقان��ه می توان��د ب��ه مص��داق مث��ل 
» ی��ک تیر و چن��د نش��ان « دارای فوای��د و برکات 
متعددی باشد. تلویزیون می تواند در ایام فراغت میان 
پخش دو سریال، یک مجموعه جذاب و خاطره انگیز 
قدیمی را که شاید سال ها از نمایش دادنش گذشته 
باش��د به روی آنتن ببرد به چند نیت. در وهله اول، 
تلویزیون نسل جدیدی از مخاطبان را به خود می بیند 
که شاید در زمان ساخت سریال های قدیمی حتی در 
قید حیات هم نبود ه اند و در صف طویل ورود به این 
دنیا انتظار می کشیده اند. پخش سریال های جذاب 
متعلق به گذش��ته ها برای این طیف از تماش��اگران 
تلویزیون، حکم مرتبه اول را دارد و به شکل طبیعی 
برای ش��ان جذاب بوده و طبعا با اقبال و توجه شان 
ه��م مواجه خواهد ش��د. مثال چنین س��ریال هایی 
 می شود س��ربداران، هزاردس��تان، کوچک جنگلی، 

بوعلی سینا و حتی دلیران تنگستان.
از منظری دیگر، تماشای س��ریال های خاطره انگیز 
 قدیم��ی ب��رای مخاطب��ان میانس��ال و آنهایی که 
 س��ن و سال ش��ان30 را رد کرده اس��ت ه��م خالی 
از لطف نیس��ت. اس��تقبال مخاطبان از سریال های 

شبکه آی فیلم موید این ادعاست.
تماش��ای دوب��اره یک اث��ر ج��ذاب و گی��را نه تنها 
مالل آور نیس��ت که می تواند خاطره انگیز باش��د و 

مرغ دل و ذه��ن مخاطب را پرواز دهد به س��ال های 
 دور؛ ایام خ��وش و بی دغدغه کودکی. ب��رای مثال، 
 چه کسی است که از پخش دوباره سریال همسران یا 

خانه سبز استقبال نکند؟
تلویزی��ون ب��ا اخ��ذ رویکرد پخ��ش آثار نمایش��ی 
خاطره انگیز و ماندگار به ش��رط نداش��تن س��ریال 
جدید برای پخ��ش، به نوعی ج��دول پخش خود را 
هم غنی و وزین می کند. به طور قطع، مجموعه های 
 ج��ذاب ایران��ی آم��ده از روزگار گذش��ته بیش��تر 
 به دل و جان مخاطبان رس��انه ملی خواهد نشست 
تا سریال های دست چندم خارجی که جرح و تعدیل 
هم شده است به دالیل کامال منطقی و موجه البته. 
نتیجه آن که به روی آنتن بردن دوباره س��ریال های 
 ایرانی ع��الوه بر س��رگرم کردن مخاطب��ان متعلق 
به چند نس��ل، نقش مهم��ی دارد در پررنگ کردن 
و رن��گ و لع��اب دادن به جدول پخش ش��بکه های 
تلویزیونی. شاید در پاس��خ به طرح چنین مسئله ای 
این گونه عنوان شود که شبکه  آی فیلم به شکل جدی 
به این حوزه ورود کرده و سریال های از پیش نمایش 
داده شده را به نوبت روی آنتن خود می برد. فراموش 
نکنیم ش��بکه آی فیلم اصوال یک شبکه برون مرزی 
است که جامعه مخاطبان هدفش را بینندگان ساکن 
در آن س��وی مرزها تعریف کرده. م��راد و مخاطب 
 این نوش��تار ش��بکه های اصلی درون مرزی کش��ور 

به خصوص سه شبکه یک، دو و سه است.

مدیرعامل کان��ون پ��رورش فکری گفت:جه��ت آش��نایی کودکان 
با لباس های محل��ی و فرهن��گ مناطق مختل��ف ایران، قرار اس��ت 

عروسک های دارا و سارا لباس محلی بپوشند.
علیرضا حاجیان زاده ضمن اعالم این خبر گفت: قرار است عروسک های 
دارا و سارا با۱0 نوع پوشش متفاوت که متعلق به مناطق مختلف ایران 

است، تولید شوند و تا پایان فصل بهار در اختیار کودکان قرار بگیرند.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل کان��ون پ��رورش فک��ری، این۱0 ن��وع لباس  
متعلق به اس��تان ها و منطقه های مختلف کش��ور همچ��ون گیالن، 
مازندران، خوزس��تان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، 

اصفهان)ابیانه(، کردس��تان، آذربایجان غربی و خراسان ) تربت جام ( 
است.

حاجیان زاده از راه اندازی ستاد ویژه دارا و سارا و تبدیل این دو شخصیت 
به یک جریان فرهنگی خبر داد و گفت: الزم اس��ت که دارا و س��ارا به 
یک جریان و پیوست فرهنگی تبدیل شوند، بر این اساس ما کارگروه 
و ستادی تش��کیل داده ایم تا به بررسی همه جانبه این طرح بپردازد و 
عالوه بر عروسک، فیلم، پویانمایی، مجموعه تلویزیونی و بازی رایانه ای 
بسازد تا هم دو شخصیت دارا و سارا و هم سبک زندگی ایرانی- اسالمی 

معرفی شوند. 
مدیرعامل کانون پ��رورش فکری با اش��اره به این که ه��دف از تولید 
 دارا و س��ارا، تنه��ا انجام ی��ک فعالیت اقتصادی نیس��ت، بی��ان کرد: 
 کار م��ا تنها س��اخت عروس��ک و فعالیت اقتص��ادی نیس��ت. ما باید 
در کنار  ساخت عروسک، یک کار فرهنگی انجام دهیم و با نوع پوشش 
عروسک ها، نوشتن رمان، قصه و حتی ساخت فیلم و پویانمایی براساس 

شخصیت های » دارا و سارا « سبک زندگی خود را ترویج کنیم.
حاجیان زاده هدف از تولید پوش��اک محلی برای عروسک های دارا و 
سارا را معرفی این گونه لباس ها و بخشی از فرهنگ هر منطقه به مردم 
دانست و افزود: لباس، بخشی جدانشدنی از تاریخ و فرهنگ هر قوم و 
ملتی است و ما جهت آشنایی بچه ها با این تنوع فرهنگی، لباس های 

محلی را بر تن عروسک ها کردیم.

یک تیر و چند نشـان در سیـما

» دارا و سارا « لباس های محلی می پوشند 

کتاب بشنوید
مدیر موسسه نوین کتاب گویا گفت: کتاب های گویا، تجسم شنیداری آوای 
 درونی کتاب اس��ت که در ذهن خواننده از اولین س��طر تا انتهای کتاب، واژه 

به واژه با خواننده همراه می شود و کتاب را برای او می خواند.
فاطمه محمدی افزود: این موسسه سال 85 با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی با هدف تولید و تکثیر کتاب های گویا و به عنوان نخستین و 
 تنها موسسه  ای که به طور تخصصی در کشور به کارتولید و انتشار کتاب گویا

 می پردازد، فعالیت خود را آغاز کرد.
به گفته محمدی، این آوا در وهله اول با صدای نویسنده یا مترجم کتاب ضبط 
و در صورتی که این امر میسر نباشد، از صدای آش��نای گوینده های نام آشنا 
استفاده می شود. مدیر موسسه نوین کتاب گویا با بیان اینکه تاکنون50 عنوان 
کتاب گویای داخلی و خارجی توسط این موسسه تولید شده، هدف از انتشار 
این کتاب ها را افزایش سرانه مطالعه عنوان و اضافه کرد: کتابخوان ها کتاب را 
می خوانند، اما برخی از افراد قادر به برقراری ارتباط با کتاب نیستند از این رو 
به دنبال راهی برای ترغیب آنها به مطالعه از این طریق گشتیم. وی با بیان اینکه 
صنعت کتاب گویا در سال های اخیر در سراسر جهان گسترش پیدا کرده اظهار 
داشت: کتاب گویا پیشینه ای حدود80 سال دارد، اما در ایران هنوز نوپاست و 
۱0 سال پیش که این موسسه کار خود را آغاز کرد، هیچ ناشر رسمی برای تولید 
این کتاب ها وجود نداشت. محمدی خاطر نشان کرد:  با وجود اینکه این مسئله 
کار ما را بسیار دشوار کرد، اما در سال های گذشته با حضور در نمایشگاه های 
کتاب به اندازه قابل توجهی به هدف خود رس��یده ایم و افراد کمابیش با این 

کتاب آشنا شده اند هر چند خیلی ها هنوز با آن غریبه هستند.
به گفته محمدی، کتاب گویا تلفیقی از متن کتاب و صدای خوانده ش��ده آن 

متن اس��ت هرچند ترکیب واژه » کتاب « و » گویا « ترکیب توصیفی دقیقی 
نیست، زیرا مفهوم » کتاب خوانده شده « به طور دقیق از این ترکیب استنباط 
نمی شود. وی تصریح کرد: سعی کرده ایم عناوین خوب توسط افراد حرفه ای 
 خوانده شود و خروجی کار شنیدنی و جذاب باشد از این رو هر فردی که یک 
 یا چند عنوان از کارهای موسس��ه را ش��نیده به کتاب گویا عالقه مند ش��ده 

به گونه ای که هر سال در نمایشگاه کتاب به دنبال عنوان های جدید است.
مدیر موسسه نوین کتاب گویا با بیان اینکه پروسه تولید کتاب گویا در مقایسه 
با نشر کتاب زمان بر و پرهزینه اس��ت، یادآور شد: برای تولید این کتاب ها در 
بیشتر حوزه ها نظیر ادبیات، رمان و داستان، روانشناسی، شعر، مدیریت، طنز و 
آثار آیینی و مذهبی ورود کرده ایم. وی با بیان اینکه برای همه گروه های سنی 
کتاب تولید کرده ایم، افزود: جوانان به دلیل اینکه بیشتر از ابزار تکنولوژیکی 
استفاده می کنند، بیشترین مخاطبان این کتاب ها هستند، اما افراد میانسال 

و مسن هم در میان عالقه مندان به کتاب های گویا به چشم می خورد.
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خبراخبار

مديركل روابط عمومي استانداري چهارمحال وبختياري گفت: هفتمين 
همايش روابط عمومي ها، با شعار روابط عمومي ها، آينه اقتصاد مقاومتي، 

اقدام و عمل نيمه اول خرداد ماه امسال در استان برگزار مي شود.
 محمد حسين بديعي اظهار كرد: اين همايش با هدف تجليل از روابط 
عمومي برتر در زمينه انعكاس دستاوردهاي دولت با محوريت شعار سال، 
روابط عمومي خالق، روابط عمومي داراي رتبه كشوري و روابط عمومي 
پويا و داراي تعامل بامردم ومسئوالن برگزار مي شود. وي با بيان اينكه 
ــت، گفت: روابط عمومي پويا و  اساس كار روابط عمومي ها فرهنگ اس
هدفمند مي تواندبا تدوين يك برنامه منسجم و اصولي و اجراي درست و 
به موقع اقتصاد مقاومتي با روش هاي ترويجي، تشويقي و فرهنگ سازي 
در زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي كمك كند.بديعى مهم ترين نقش هاي 
ــي و نيز جلب  ــه و تنوير افكار عموم ــي را تعامل با جامع روابط عموم
مشاركت هاي مردمي دانست و تصريح كرد: روابط عمومي هر سازماني 
ــن مخاطبان خود،  ــريح اقتصاد مقاومتي در بي مي تواند با تبيين و تش
ترويج فرهنگ مصرف كاالهاي داخلي و حمايت از توليد در كشور نقش 

كليدي ايفا كند.
به گفته وي، روابط عمومي ها با توجه به ابزارها و دانش موجود از جمله 
فضاي مجازي، نشريات، رسانه هاي شنيداري و ديداري كه در اختيار 
ــازي اقتصاد مقاومتي  ــزايي در فرهنگ س دارند مي توانند نقش به س

داشته باشند.

ــتان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه 60  ــتى اس مديركل بهزيس
درصد معلوليت ها در اين استان مادرزادى است، از اجراى موفق طرح 

غربالگرى ژنتيك با هدف كاهش معلوليت ها در اين استان خبر داد.
ــايى زوج هاى  ــرد: اين طرح با هدف شناس  محمد ميرزايى، اظهار ك
پرخطر و آگاه سازى افراد براى پيشگيرى از معلوليت ها از آذرماه سال  

گذشته همزمان با سراسر كشور در مركز اين استان آغاز شده است.
ــا اولويت ــال ب ــرح را افراد 15تا 25 س ــدف اين ط ــاى ه وى گروه ه

 دانش آموزان متوسطه دوم و همچنين جوانان در آستانه ازدواج عنوان 
كرد.مديركل بهزيستى استان مجموع افراد زير پوشش اين طرح را 15 

هزار نفر عنوان كرد.
 ميرزايى خاطرنشان كرد: در استان دو هزار و 500 نفر به معلوليت در 
ــانحه، سه هزار و  اثر بيمارى، يك هزار و 600 نفر ژنتيك، 844 نفر س
416 نفر بر اثر ساير موارد و 31 نفر به معلوليت ناشى از عوارض زايمان 

مبتال هستند.

ــهرك هاى صنعتى چهارمحال و بختيارى از  ــركت ش مديرعامل ش
حضور مشاوران و متخصصان آلمانى در شهرك هاى صنعتى شهركرد 

و بروجن – استان چهارمحال و بختيارى خبر داد.
ــال و بختياري  ــهرك هاي صنعتي چهارمح ــركت ش مديرعامل ش
ــام و  ــق برج ــر از تواف ــاى متأث ــت: در فض ــوص گف ــن خص در اي
براساس عالقه مندي مجدد خارجي به همكاري با ايران در زمينه هاي 
گوناگون، فرصت را مغتنم شمرده و با يك تعامل سازنده در چارچوب 
ــاوران و متخصصان آلماني در  اجراي اقتصاد مقاومتي گروهي از مش
دو شهرك صنعتي مهم و استراتژيك استان به صورت پايلوت حضور 

پيدا كردند.
ــوژي ــري تكنول ــه كارگي ــر ب ــد ب ــا تأكي ــفيع زاده ب ــا ش عليرض
 روز دنيابا تكيه بر توان و تفكر داخلي ،افزود: هدف از اين اقدام در بعد 
ــه ويژه  ــا و ب ــن دني ــاي نوي ــيوه ه ــه كارگيري ش ــي ب ــن الملل بي
ــه خانه  ــازي تصفي ــا و بهينه س ــعه ،ارتق ــوص توس ــا در خص اروپ
ــن  ــدي از آخري ــره من ــتان و به ــي اس ــاي صنعت ــهرك ه ش
ــاالى  ــت ب ــه كيفي ــيدن ب ــراى رس ــا ب ــاى روز دني ــوژى ه تكنول
ــتي ،  ــط زيس ــي محي ــو و آاليندگ ــرل ب ــى، كنت ــاب خروج پس
ــرژى ــرف ان ــش مص ــاب و كاه ــرداران از پس ــره ب ــالمت به س

 است.
ــي چهارمحال و  ــهرك هاي صنعت ــركت ش رييس هيئت مديره ش
ــر انعقاد تفاهم نامه  بختياري اظهار كرد:در صورت توافق نهايي بر س
همكاري في مابين اين شركت و شركت خارجي طرف مذاكره امكان 
ارتقاى آزمايشگاه هاي مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي استان و 
سپس كسب مجوز به عنوان آزمايشگاه معتمد محيط زيست نيز وجود 

خواهد داشت.
ــمندانه و  ــورت هوش ــه ص ــه ب ــر تصفي ــه اگ ــان اينك ــا بي  وي ب
ــتى كارگران صورت گيرد مسلما فرآيند  اتوماتيك بدون دخالت دس
تصفيه با بهترين كيفيت و با كمترين ميزان مصرف انرژى و آاليندگى 
ــوع متوالى  ــرد: با وق ــرد ،تصريح ك ــت صورت مي پذي محيط زيس
ــه منجر به  ــتان ك ــژه در اس ــور و به وي ــالى در كش ــده خشكس پدي
ــاب ها در  ــري از پس ــزوم بهره گي ــت ،ل ــديد گرديده اس كم آبي ش
ــت.  ــاب ها ضرورى اس ــذا ارتقاى كيفى پس ــده ل صنعت نمايان ش
ــوده و قديمى و خصوصا ــت كه با دستگاه هاى فرس اين درحالى اس
ــاب توليدى به سختى ــده ارتقاى كيفى پس ــيوه هاي منسوخ ش  ش
 صورت مى گيرد كه بر اين اساس چاره اى جز ارتقاى روش و تجهيز 
ــهرك ها و نواحي صنعتي استان  دستگاه ها در تصفيه خانه هاى ش

نيست.
ــي از  ــان آلمان ــاوران و متخصص ــد مش ــت در بازدي ــى اس گفتن
ــي  ــت فعل ــن ،وضعي ــهركرد و بروج ــي ش ــاي صنعت ــهرك ه ش
ــي قرار  ــورد ارزيابي و بررس ــهرك م ــن دو ش ــه هاي اي تصفيه خان

گرفت.

 برگزارى همايش روابط عمومي، 
آينه اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل

مشاوران و متخصصان آلمانى 
در چهارمحال و بختيارى 
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مديركل حفاظت محيط زيست چهارمحال و بختيارى گفت: به  زودى 
مهاجرت هاى اجبارى به داليل زيست محيطى از جمله كمبود آب در 

اين استان اتفاق خواهد افتاد.
ــبز كه  ــنواره بين المللى فيلم س ــن جش ــهرام احمدى در پنجمي ش
ــايل  ــاره به اهميت مس ــد، با اش ــهركرد برگزار ش در مجتمع غدير ش
ــيار شديد  ــت محيطى، اظهار كرد: در حال حاضر كمبود آب بس زيس
شده و مشكالت زيست محيطى فراوان به زودى منجر به مهاجرت هاى 

اجبارى در چهارمحال و بختيارى خواهد شد.
ــارى بيان  ــال و بختي ــت چهارمح ــط زيس ــت محي مديركل حفاظ
ــه تاكنون در  ــرزمين و بارگذارى هاى غلط ك ــت: عدم آمايش س داش
ــبب از بين رفتن تدريجى محيط زيست  ــور انجام شده س سراسر كش

شده است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر به مشكالت زيست محيطى افزوده 
شده  است، عنوان كرد: در گذشته به  جاى توجه به بارگذارى براساس 
ــاير استان ها  ــاس ميزان آب س ــايل اكولوژيكى بارگذارى ها براس مس

صورت مى گرفت.

ــت اهميت  ــه محيط زيس ــا زمانى كه ب ــان كرد: ت احمدى خاطرنش
ــعه را در پيش  ــام نداده و عمال راه توس ندهيم هيچ اقدام مفيدى انج

نگرفته ايم.
ــت  ــى از مظلوم ترين مقوله هاس ــت يك ــرد: محيط زيس وى اضافه ك
ــال 77  ــبز از س ــنواره فيلم س ــتاى توجه به اين مقوله جش و در راس
ــا عناوين مختلف  ــال هاى 79، 81 و 84 نيز ب ــه كار كرد و در س آغاز ب

اجرا شد.
ــاله در  ــبز با يك وقفه 10 س ــنواره فيلم س احمدى تصريح كرد: جش
ــت در تهران دوباره  آغاز به كار  راستاى اهتمام به موضوع محيط زيس

كرد.
ــت هر روز از ساعت 9  ــئول افزود: آثار مربوط به محيط زيس اين مس
ــرض ديد عموم  ــارى در مع ــب در چهارمحال و بختي ــا 21 ش صبح ت
قرار مى گيرد و اميد است با اجراى برنامه هاى فرهنگى و زيست محيطى 
ــت اين استان،  ــبت به محيط زيس ــازى نس مختلف در زمينه آگاه س
ــا  ــور و كره زمين اقدامى مؤثر انجام داده و در حفاظت از آن كوش كش

باشيم.

ــازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال و بختيارى با اشاره  رييس س
به توجه ديرهنگام به موضوع محيط زيست گفت: محيط زيست نبايد 

قربانى صنعت شود.
ــبز كه در مجتمع  ــنواره فيلم س ــتان در جش ــماعيل عامرى گلس اس
ــيار دير متوجه حفاظت از  ــهركرد برگزار شد، با بيان اينكه بس غدير ش
ــده ايم، اظهار كرد: نبايد اجازه دهيم محيط زيست  ــت ش محيط زيس

قربانى توسعه صنعت شود.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى چهارمحال و بختيارى ادامه داد: 
ــت بى توجه و صرفا به صنعت توجه  ــعه نبايد به محيط زيس براى توس
داشت، بلكه محيط زيست و توسعه صنعت بايد با هدف ايجاد اشتغال و 

توسعه پايدار در كنار هم قرار گيرند.
ــيارى از اهداف توسعه در ادبيات برنامه ريزى با هم  وى بيان داشت: بس
ــى برنامه ريزى و هماهنگى  ــرار مى گيرند كه بايد به صورت در تناقض ق
بين آنها انجام شود كه همه اهداف اجرا شده اما آسيب زيست محيطى 

نداشته باشند.
ــتگاه ها و مردم براى  ــتان عنوان كرد: الزم است همه دس عامرى گلس

ــئوالن زمينه اشتغال  حفاظت از محيط زيست مشاركت داشته و مس
ــود را  ــت انجام مى ش افرادى كه امرارمعاش آنها از طريق محيط زيس

فراهم كنند.
ــب همه مردم وارد عرصه  ــت هاى مناس وى تصريح كرد: بايد با سياس
حفاظت از محيط زيست شوند و اين سياست ها بايد مبتنى بر افزايش 

درآمد مردم قرار گيرد.
ــازى مردم را يكى از راهكارهاى ورود آحاد مردم  ــئول، آگاه س اين مس
ــمرد و خاطرنشان كرد: سينما نقش  به عرصه حفظ محيط زيست برش

اثرگذارى در ترويج فرهنگ حفاظت از محيط زيست دارد.
ــينماگران بايد به گونه اى اطالع رسانى انجام دهند كه  وى ادامه داد: س
مردم احساس كنند محيط زيست براى آنهاست و روش هاى حفاظت از 

آن را بيش  از پيش فراگيرند.
ــت گياهان دارويى، امكان استفاده از  ــد: كش عامرى گلستان يادآور ش
ــوى مسئوالن براى اين امر  تجهيزات الزم و اعطاى زمين مناسب از س
ــال اخير در راستاى حفظ  از جمله اقدامات مؤثرى بوده كه در چند س

محيط زيست اين استان اجرا شده است.

اخبار كوتاه

مديركل حفاظت محيط زيست استان:

مهاجرت هاى زيست محيطى در چهارمحال و بختيارى اتفاق خواهد افتاد
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان:

محيط زيست نبايد قربانى صنعت شود

ــت: بهره گيرى از  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گف اس
ــاورزى چهارمحال و بختيارى  ظرفيت هاى بخش كش

راهكار توسعه اين استان است.
قاسم سليمانى دشتكى اظهار داشت: حوزه كشاورزى 
يكى از ظرفيت هاى استان چهارمحال و بختيارى است 

كه بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد.
وى تاكيد كرد: استان چهارمحال و بختيارى به واسطه 
ــن حاصلخيز  ــتن ظرفيت هايى همچون آب، زمي داش
ــته در توليد بسيارى  و شرايط توپوگرافى خاص توانس
ــورى را  ــاورزى رتبه برتر كش ــوالت حوزه كش از محص

كسب كند.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى بيان كرد: اين استان  اس
هم اكنون در توليد محصوالت بخش كشاورزى از جمله 

بادام رتبه اول كشور را دارد.
قاسم سليمانى دشتكى يادآور شد: در حوزه شيالت نيز 
اين استان بزرگ ترين توليد كننده ماهى هاى سردآبى 
ــتان يكى از با  ــت كه ماهى توليدى اين اس ــور اس كش

كيفيت ترين ماهى هاى توليدى كشور است.
ــد از ظرفيت هاى بخش  ــا بيان اينكه باي وى در ادامه ب
ــتان بهره گرفت،  ــتر اس ــاورزى براى توسعه بيش كش
ــطه وجود  ــتان به واس گفت:حوزه باغدارى در اين اس

اراضى شيب دار بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرد.
پنج هزار هكتـار از اراضى اسـتان چهارمحال و 
بختيارى به توسـعه باغات ميـوه اختصاص پيدا 

مى كند
استاندار چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: در راستاى 
توسعه باغات استان چهارمحال و بختيارى و بهره گيرى 

ــت كه پنج هزار هكتار از  ــده اس از اين ظرفيت مقرر ش
اراضى استان به توسعه باغات ميوه اختصاص پيدا كند.

ــتكى تاكيد كرد: حدود 40 ميليارد  قاسم سليمانى دش
تومان اعتبار براى توسعه باغات اين استان پيش بينى 
شده است. وى در ادامه يادآور شد: بهره گيرى از حوزه 
كشاورزى از طرفى موجب توسعه استان و از طرف ديگر 
موجب ايجاد اشتغال مى شود كه اين مهم زمينه را براى 
راه اندازى واحدهاى صنايع تبديلى نيز در سطح استان 

فراهم مى كند.
ــه تاكيد كرد:  ــتاندار چهارمحال و بختيارى در ادام اس
ــى در چهارمحال و  ــتغال يكى از اهداف اصل ايجاد اش
ــوزه هاى  ــتيم در ح ــت كه در تالش هس بختيارى اس

مختلف از جمله كشاورزى، گردشگرى، صنعت، صنايع 
ــتغال قابل توجهى در سطح استان ايجاد  دستى و... اش

كنيم.
ــتكى با بيان اينكه ظرفيت ها و  ــليمانى دش ــم س قاس
ــتغال  ــال و بختيارى براى اش ــيل هاى چهارمح پتانس
مورد توجه قرار بگيرد، يادآور شد: بايدبا تالش بسيار از 
ظرفيت هاى استان براى توسعه استان و ايجاد اشتغال 

استفاده شود.
استاندار چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه بايد موانع 
ورود سرمايه گذاران به استان برداشته شود، تاكيد كرد: 
ــهيل راه ورود بخش خصوصى و سرمايه گذارى در  تس

استان، زمينه براى ايجاد اشتغال را فراهم مى كند.

قاسم سليمانى دشتكى عنوان كرد:

بهره گيرى از ظرفيت هاى كشاورزى راهكار توسعه  استان است

ــالمى چهارمحال و بختيارى گفت:  مديركل تبليغات اس
ــه 1000 مبلغ دينى  ــك ب ــارك رمضان نزدي در ماه مب
ــخ گويى و تبليغات دينى به روستاهاى استان  براى پاس

چهارمحال و بختيارى اعزام مى شود.
حجت االسالم سيد جعفر مرتضوى در نخستين نشست 
شوراى تبليغ استان اظهارداشت: با توجه به نياز و تعداد 
ــتان مبلغان به تمامى شهرستان هاى سراسر  هر شهرس

استان اعزام مى شوند.
ــن ماه براى تبليغ معارف  وى ماه مبارك رمضان را بهتري
ــاله شاهد اعزام  ــت و افزود: هر س قرآن و اهل بيت دانس
ــتيم كه  روحانيون و مبلغان دينى به مناطق مختلف هس

اين كار براساس نيازهاى منطقه و درخواست هاى مردمى 
صورت مى گيرد.

ــالمى چهارمحال و بختيارى تعداد  مديركل تبليغات اس
روستاهاى استان را 237 روستا اعالم و بيان كرد: در تالش 
ــتيم در ماه مبارك رمضان به تمام روستاها مبلغان  هس

دينى به تعداد اعزام شوند
ــه در  ــب هاى جمع ــى در ش ــزام روحان ــوى از اع مرتض
شهرستان هاى اردل، كوهرنگ و لردگان خبر داد و تصريح 
كرد: اين طرح در نقاط روستايى كه فاقد روحانى هستند 

در طول سال اجرا مى شود.
وى با بيان اينكه مبلغان دينى به مناطق عشايرنشين اعزام 

ــعبان تا پايان ماه مبارك  مى شوند، گفت: از اواخر ماه ش
رمضان اين روحانيون در شهرستان هاى اردل و كوهرنگ 
به مدت 40 روز به تبليغ دين در ميان عشاير مى پردازند.

مديركل تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى با اشاره 
به فعاليت هاى شوراى تبليغ در استان خاطر نشان كرد: 
فلسفه تشكيل شوراى تبليغ هم افزايى و كاهش آسيب ها 
در امر تبليغ است كه بايد از اين فرصت طاليى به خوبى 

استفاده شود.
ــأت گرفته از افق بلند مقام  ــوراى تبليغ نش وى گفت: ش
ــور از فرصت  ــت كه نقاط محروم كش معظم رهبرى اس

تبليغ بهره مند شوند.

مديركل تبليغات اسالمى چهارمحال و بختيارى:

1000 مبلغ دينى به روستاهاى استان اعزام مى شود

مديركل بهزيستى چهارمحال و بختيارى:

60 درصد معلوليت ها
 در  استان مادرزادى است

كشف ميلياردي چوب جنگلي
 قاچاق در لردگان

برگزارى مرحله استاني مسابقات 
مناظره دانشجويان استان

افتتاح موسسه قرآنى الشفاء 
در استان

كشت گياهان دارويى در 2 هزار و 
500 هكتار از اراضى استان

ــن چوب  ــف 11 ت ــردگان از كش ــتان ل ــي شهرس ــده انتظام فرمان
ــال خبر  ــك ميليارد ري ــه ارزش ي ــوط ب ــت جنگلي بل قاچاق درخ

داد.
سرهنگ خسرو نجفي، اظهار كرد: درپي كسب خبري مبني بر فعاليت 
ــوب درخت بلوط  ــودجو در زمينه قاچاق چ ــترده برخي افراد س گس
ــديد برخورد با قاچاقچيان محصوالت  به استان هاي ديگر، طرح تش

جنگلي در دستور كار اين فرماندهي قرار گرفت.
وي افزود: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضايي طي عمليات ايست 
و بازرسي در محور لردگان - بروجن محدوده روستاي گوشكي چهار 
دستگاه وانت بار و چهار دستگاه خودرو سواري، حامل چوب جنگلي 

را متوقف كردند.
اين مقام انتظامي خاطرنشان كرد: در بازرسي از اين خودروها 11تن 
چوب قاچاق درخت جنگلي بلوط به ارزش يك ميليارد ريال كشف و 

هشت قاچاقچي نيز دستگير شدند.
نجفى با اشاره به معرفي متهمان به مراجع قضايي از مردم شهرستان 
ــوالت جنگلي  ــت قاچاقچيان محص ــت هر گونه فعالي لردگان خواس
ــي اطالع  ــا پيامك به فوريت هاي پليس ــه از طريق تلفن ي را بالفاصل

دهند.

ــتاني  ــال و بختياري گفت: مرحله اس ــگاهي واحد چهارمح رييس جهاددانش
ــجويان» 27 ارديبهشت ماه در  ــابقات ملي مناظره دانش «پنجمين دوره مس
دانشگاه شهركرد برگزار مي شود.وحيد خليلي اردلي، اظهار كرد: اين مسابقات با 
حضور 28 تيم دانشجويي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي استان در دانشكده 
علوم پايه دانشگاه شهركرد برگزار مي شود. وى افزود: مراسم افتتاحيه در سالن 
فارابي دانشگاه شهركرد و با حضور جمعي از مسئوالن استاني، رؤساي دانشگاه ها 
ــپس تيم هاي منتخب در قالب  ــجويان عالقه مند، برگزار مي  شود و س و دانش
گروه هاي مخالف و موافق به رقابت با يكديگر مي پردازند.خليلي اردلي در ادامه 
ــگاه هاي استان، گفت: دبيرخانه  با تشريح روند ثبت نام اين مسابقات در دانش
مركزي مسابقات، موضوعات مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي 
را پيشنهاد كرده كه دانشجويان شركت كننده در مسابقات مناظره با مراجعه به 
معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي استان و بر اساس عاليق و ساليق خود، نسبت 
به انتخاب موضوع مورد نظر اقدام كرده اند. وي داوري اين مسابقات را بسيار مهم 
ــت و تصريح كرد: براي جلوگيري از هر گونه شائبه جانبداري سياسي، از  دانس
هر دانشگاه خواسته شد تا يك داور واجد شرايط بر اساس صالح ديد دانشگاه به 
ــگاهي معرفي كند. وى اظهار كرد: نتايج اين مسابقات با راي هيئت  جهاددانش
ــجويان و تيم هاي شركت كننده  ــنبه به اطالع دانش داوران در همان روز دوش

مي رسد و تيم هاي برگزيده به مرحله نيمه نهايي و نهايي راه پيدا مي كنند.

رييس اداره امور قرآنى چهارمحال و بختيارى گفت: موسسه قرآنى الشفاء در 
اين استان افتتاح شد. مهدى پرتوى، اظهار كرد: در راستاى توسعه فرهنگ 
قرآنى موسسه قرآنى الشفاء در چهارمحال و بختيارى افتتاح شد و اميد است 
ــعه فرهنگ قرآن و عترت در اين استان بيش   با راه اندازى اين موسسه توس
ــود.رييس اداره امور قرآنى چهارمحال و بختيارى بيان  از پيش نهادينه ش
داشت: توسعه موسسات قرآنى و برگزارى دوره هاى آموزشى نقش مهمى در 
راستاى ترويج فرهنگ قرآن در جامعه دارد و توجه به فرهنگ قرآنى زمينه 

رشد و تعالى جامعه را فراهم مى سازد.
ــى از قبيل قرائت، روخوانى، ترتيل، حفظ و  وى برگزارى دوره هاى آموزش
تفسير را از فعاليت هاى موسسه قرآنى الشفاء برشمرد و گفت: اين موسسه 
ــته هاى مختلف قرآنى را در چهارمحال و بختيارى  دوره هاى آموزشى رش

اجرا مى كند.
پرتوى با اشاره به آموزش قرآن كريم در رده هاى سنى مختلف در موسسه 
الشفاء خاطرنشان كرد: 37 موسسه قرآنى در چهارمحال و بختيارى فعال 
است كه به برگزارى دوره هاى آموزشى در رده هاى سنى مختلف مى پردازد.
وى از وجود 45 خانه قرآنى روستايى در چهارمحال و بختيارى خبر داد و 
گفت: در حال حاضر 45 خانه قرآنى روستايى و 35 خانه قرآنى شهرى در 

اين استان فعال است.

مديركل سازمان جهاد كشاورزى چهارمحال و بختيارى از كشت گياهان 
دارويى در 2 هزار و 500 هكتار از اراضى كشاورزى در اين استان خبر داد.

ــاورزى و باغات در اراضى  ــعه اراضى كش ذبيح اهللا غريب، اظهار كرد: توس
ــيب دار از طرح هاى اولويت دار اين نهاد در سال جارى بوده كه2 هزار و  ش
500 هكتار از اراضى اين استان به كشت گياهان دارويى اختصاص داده 
شده است.وى با اشاره به راه اندازى سامانه ثبت اطالعات طرح هاى توسعه 
ــتاى توسعه باغات و  باغات در چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: در راس
ــيب دار سامانه ثبت اطالعات  مزارع پرورش گياهان دارويى در اراضى ش

طرح هاى توسعه باغات در اين استان راه اندازى خواهد شد.
غريب با اشاره به اهميت كشت گياهان دارويى در چهارمحال و بختيارى 
خاطرنشان كرد: بايد از اراضى شيب دار در راستاى توسعه كشت گياهان 
ــود. وى گفت: چهارمحال و بختيارى از شرايط آب و  دارويى استفاده ش
ــت گياهان دارويى در اراضى شيب دار دارد  هوايى بسيار خوبى براى كش

و پرورش گياهان دارويى نقش مهمى در رونق اقتصاد اين استان دارد.
مديركل سازمان جهادكشاورزى چهارمحال و بختيارى از توسعه باغات 
ــت: با توجه به  ــتان خبر داد و بيان داش در 5 هزار هكتار از اراضى اين اس
نام گذارى امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل» طرح هاى 

مختلفى در بخش كشاورزى در اين استان اجرا خواهد شد.
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قرن ها از اختراع چرخ می گ��ذرد و بیش از یک قرن 
است که خودرو، موتور سیکلت، هواپیما و قطار برای 
تردد در اختیار بش��ر قرار دارند، اما با وجود تمام این 
روش های حم��ل و نقل همچنان م��ی توان گفت که 
هیچ وس��یله ای از نظر زیبایی، سادگی و کارآمدی به 
گرد پای دوچرخه نمی رس��د. دوچرخه در بس��یاری 
ش��هر های خوش آب و هوای جهان می تواند بهترین 
تلفیق از فعالیت بدنی، سالمتی، سادگی در رانندگی 
و البته حفظ محیط زیس��ت را ارای��ه دهد و به همین 

دلی��ل نی��ز در جوام��ع پیش��رفته 
کارب��ردی فراگی��ر دارد، اما به 
 شکل معمول در تمامی شرایط

 نمی توان از دوچرخه استفاده 
 ک��رد، دوری راه، آفت��اب ی��ا 
بارش های ش��دید، مسیر های 
پرشیب و لغزنده و ایمنی نسبتا 
پایین به دلی��ل وجود خودروها 
در مس��یر، از جمله مهم ترین 
مش��کالت دوچرخه س��واری 
هستند، اما حاال یک راه حل 

 میانگی��ن ارایه ش��ده که
 می تواند باعث رفع عموم 
مشکالت دوچرخه شود و 
کار آمدی این روش ساده 
و ارزان حم��ل و نق��ل را 
برای ش��رایط نه چندان 
مس��اعد نیز تضمین کند. 

یک مهندس جوان سوئدی 
 Mikael Kjellman ب��ه ن��ام

 POD ،با توس��عه ایده های خ��ود
RIDE را پدید آورده است. یک چهارچرخه 

برقی که اساسا بر طبق مکانیزم های رایج برای ساخت 
دوچرخه ها ساخته شده و از یک شاسی مقاوم و سبک 
فلزی و بدنه ای کامپوزیتی بهره می برد. طبیعتا یکی از 
مهم ترین مزایای این چهار چرخه نسبت به دوچرخه 
های برق��ی، حفظ سرنش��ین در مقابل ب��اد و باران و 
احتمال برهم خوردن تعادل )زمین خوردن( اس��ت. 
POD RIDE همچنی��ن از نظر موقعی��ت قرار گیری 
باتری ها و ظرفیت آن ها نیز نسبت به دوچرخه های 
برقی مزیت دارد، حداکثر سرعت این وسیله به حدود 
25 کیلومتر در ساعت می رسد و می تواند مسافتی در 
حدود 60 کیلومتر را با یک بار شارژ بپیماید. یکی دیگر 
از مزایای این وس��یله، به ارتفاع نسبتا زیاد آن مربوط 
می شود. طراحی POD RIDE به گونه ای انجام شده 

که ارتفاع س��قف آن تقریبا به اندازه خودروهای رایج 
باشد، تا امکان دیده ش��دن آن توسط رانندگان سایر 
خودروها به خوبی وجود داشته باشد. این درحالیست 
که دوچرخه سواران و انواع دیگر از خودروهای چهار 
چرخ دست ساز، عموما با مشکل ایمنی اندک و ارتفاع 
کم روبه رو هستند و در بسیاری از موارد در محدوده 
نقطه کور رانندگان س��ایر خودرو ها قرار می گیرند. 
سیس��تم فرمان این دوچرخه-ماش��ین با استفاده از 
دو اهرم انج��ام می ش��ود. راننده این 
وسیله برای 
ف  منحر
ک��ردن 
ن  آ

س��مت ب��ه 
راس��ت باید یک��ی از این 

بکش��د و اهرم ها را ب��اال و دیگ��ری را پایین 
برای منحرف کردن وسیله به چپ عمل عکس آن را 
انجام ده��د. روی هر اهرم دس��تگیره ای برای اعمال 
ترمز به چرخ های یک س��مت وجود دارد و راننده این 
وسیله باید برای متوقف کردن آن، از این دستگیره ها 
اس��تفاده کند. راننده این وس��یله هم می تواند آن را 
با نیروی پای خ��ود و هم باید نیروی موت��ور و باتری 
دس��تگاه، به حرک��ت درآورد. گفته ش��ده که میزان 
انتشار دی اکس��ید کربن در فضا توس��ط این وسیله 
تنها 7 گ��رم به ازای هر کیلومتر اس��ت که این میزان 
توس��ط یک خودروی سوخت فس��یلی به 140 گرم 
در هر کیلومت��ر و 70 گرم ب��ه ازای ه��ر کیلومتر در 
خودروه��ای الکتریکی اس��ت. در این وس��یله نقلیه 

محلی برای حمل بار و همچنین اتصال یک کش��نده 
 کوچک به آن تعبیه شده است. بر اساس ادعای سازنده

 POD RIDE، چ��ون این وس��یله از قوانین وس��ایل 
منطبق بر دوچرخه تبعیت می کند، نیازی به گرفتن 
گواهینامه ن��دارد و راحت می ت��وان از آن برای انجام 
حمل و نقل درون ش��هری اس��تفاده کرد. استحکام 
بدنه این وس��یله نقلیه به گونه ای در نظر گرفته شده 
که می تواند به س��رعت در س��ر پیچ ه��ا چرخیده و از 
سراش��یبی ها بدون مش��کل باال رود. بدنه این وسیله 
ضدآب بوده و باران و برف در آن نفوذ نمی کند. همانند 
اتومبی��ل از چراغ های جلو عق��ب و چراغ های راهنما 
جهت حرک��ت در پیچ ها برخ��وردار اس��ت. گفتنی 
اس��ت که این وس��یله از یک موت��ور 250 واتی بهره 
می برد و پیش از موتور از یک گیربوکس 18 س��رعته 
و پس از موتور از یک گیربوکس 14 س��رعته استفاده 
می کند. انتقال نیرو اعمال ش��ده توس��ط پ��ا در این 
وس��یله به وس��یله زنجیر به چرخ های 
 Mikael .عقب منتقل می ش��ود
Kjellman در صدد کسب 
سرمایه الزم برای تولید 
 POD RIDE نب��وه ا
اس��ت و بر ای��ن تصور 
اس��ت ک��ه در صورت 
تولید انب��وه، می تواند 
قیمت محصول نهایی 
را تا حدود 2 الی 4 هزار 
دالر کاهش دهد. هرچند 
این رقم با توج��ه به هزینه 
های تولید در اروپ��ا خواهد بود 
و هیچ بعید نیس��ت که ش��رکت های چینی 
یا هندی بتوانن��د POD RIDE یا مش��ابه های کپی 
ب��رداری ش��ده از روی آن را ب��ا رقم های ب��ه مراتب 
 کمت��ر راهی ب��ازار فروش جه��ان کنند. ب��ه هرحال

 می توان اذعان کرد که POD RIDE حلقه گم ش��ده 
بین دوچرخه و خ��ودرو اس��ت و در مواقع خاصی که 
اس��تفاده از خودروهای بزرگ، س��نگین وزن، جاگیر 
و گران قیمت توجیهی ندارد یا به سبب شرایط آب و 
هوایی تردد با دوچرخه امکان پذیر نیست، استفاده از 
چنین وسیله ای می تواند بسیار کارساز باشد. بنابراین 
امیدوارم روزی شاهد فراگیر ش��دن POD RIDE یا 
مش��ابه های آن برای زندگی ش��هری باشیم، چرا که 
چنین وس��یله ای بی ش��ک باعث کاهش قابل توجه 
هزینه های زیست محیطی، ترافیک و آلودگی صوتی 

خواهد شد.

توسط محققان دانشگاه تگزاس صورت گرفت؛

مواد مخدر از فاصله دور شناسایی شدند
صفحه کلیدهای خود را بپوشید؛

برای تایپ ،کلیدی را فشار ندهید
شرکت اپل به دنبال بازارهای جدید است؛

شرکت کرایه  اتومبیل چینی در نگاه اپل
یکی از اساتید ش��یمی دانش��گاه تگزاس به تازگی 
س��امانه ای را روی یک خودروی سدان فورد نصب 
کرده که م��ی تواند بوی م��واد مخدر )ی��ا هر ماده 
غیرمجاز دیگ��ر را( از فاصله دور تش��خیص داده و 
حتی موقعیت دقیق محل انتشار آن را تعیین کند. 
دکتر گویدو وربک )Guido Verbeck( از اس��اتید 
شیمی به همراه تیمش از دانشگاه تگزاس شمالی، 
در ابتدا قصد داشتند ابزاری را تولید کنند که بتوان 
با اس��تفاده از آن میزان آلودگی ه��ای محیطی در 
بزرگراه ها را در حین حرکت تشخیص داد، اما او و 
همکارانش به سرعت دریافتند که سامانه تولیدی 
آنها همچنین می تواند رد هر نوع ماده شیمیایی )از 
جمله مواد مخدر( را در هوا  بیابد و حتی موقعیت آن 
را نش��ان دهد. او برای آزمایش کارایی دستگاهش، 
مقدار ناچی��زی از یک نوع ماده مخ��در را از طریق 
سیس��تم تهویه مطبوع خودرویی آزمایشی در هوا 
پخش کرد. سیس��تم ابداعی این گ��روه تحقیقاتی 
توانس��ت رد بوی آن مخدر را از ی��ک چهارم مایلی 

)ح��دود 400 متری( تش��خیص ده��د. به محض 
تشخیص ماده شیمیایی مورد نظر در هوا، دستگاه 
ش��روع به انجام محاس��باتی برای تعیین موقعیت 
نسبی آن می کند. این ابزار می تواند در عرض چند 
دقیقه، با تنها 4 درصد خطا موقعیت محل انتشار بو 
را بیابد. دستگاه فوق برای تشخیص موقعیت منبع 
بو، میزان شدت آن را در جهات مختلف و با در نظر 
گرفتن شرایط اقلیمی از جمله جهت و سرعت باد و 
دمای هوا تعیین می کند. دکتر وربک می گوید که 
دستگاه های تش��خیصی فعلی از لحاظ برد به هیچ 
وجه با نمونه طراحی شده توسط تیم او قابل مقایسه 
نیستند. ضمن اینکه آنها تنها می توانند مواد فرآوری 
ش��ده و مصنوعی را تش��خیص دهند، در حالی که 
شناساگر جدید می تواند کوچک ترین رد مخدری 
طبیعی چون تریاک را نیز بیابد. این محصول هنوز 
راه زیادی تا تجاری ش��دن دارد، ام��ا تیم طراحان 
معتقدند که نمونه نهایی چیزی حدود 80 تا 100 

هزار دالر قیمت خواهد داشت.

وسیله ای ش��بیه به یک پنجه بوکس الستیکی 
را تصور کنید که با در دس��ت کردن آن بتوانید 
در موبایل یا رایانه خود به تایپ کلمات مشغول 
ش��وید؛ این همان تجربه ای اس��ت که کیبورد 
پوشیدنی و بیسیم Tap Strap برای شما فراهم 
می آورد. سنسورهای تعبیه شده در این صفحه 
کلید خاص )اگر بتوان به آن صفحه کلید گفت(، 
می توانند حرکات انگشتان شما را به حروف و 

کلمات ترجمه کنند.
در مجم��وع ب��رای یک دس��ت ۳1 ن��وع تپ 
 کردن مختلف وجود دارد، ضم��ن اینکه کار با 
Tap Strap نی��از ب��ه کمی تمری��ن و مهارت 
خواهد داشت، اما پس از آن تایپ حروف با دقت 

۹۹ درصدی به انجام خواهد رسید.
این ابزار تایپ یک دستی، به همراه یک سیستم 
کارآمد پیش بینی کلم��ات و اصالح غلط های 
امالیی، س��رعت بس��یار باالیی را در نوش��تن 
برایتان فراهم می کند. ع��الوه بر اینها در همه 

حال یک دس��ت آزاد برای انجام کارهای دیگر 
خواهید داش��ت. ش��اید Tap Strap آنقدرها 
برای دارن��دگان تلفن های هوش��مند ضروری 
نباشد، اما به طور قطع چنین کیبورد پوشیدنی 
عجیبی همان چیزی است که ابزارهای واقعیت 
مجازی و حتی ساعت های هوشمند نیازمندش 

هستند.
تجربه نشان داده که یکی از مهم ترین فاکتورها 
برای تایپ سریع و راحت، امکان لمس ابزار تایپ 
است. شاید به همین دلیل است که کیبوردهای 
ردیابی کننده حرکات انگش��تان از طریق لیزر 
و تکنولوژی های مش��ابه، آنقدرها به کار تایپ 

کننده حرفه ای نمی آیند.
Tap Strap فعال در مرحله توس��عه قرار دارد و 
هنوز تاریخ عرضه و قیمت نهایی آن اعالم نشده 
است. گرچه تصور می ش��ود که تا قبل از پایان 
سال 2016 و در صورت استقبال مناسب شاهد 

ورود آن به بازارها باشیم.

 کمپانی ب��زرگ اپل ب��ه انگیزه درک بیش��تر
  بازار چین، به تازگی مبلغ ی��ک میلیارد دالر

  در ش��رکت Didi، ک��ه از آن ب��ه عن��وان اوبر 
 چینی یاد می ش��ود، س��رمایه گ��ذاری کرده

 است.
این سرویس کرایه و یا به بیان بهتر همسفری 
خ��ودرو )Ride-Hailing Service(، همین 
حاال هم از ثروت خوبی برخوردار است. ارزش 
Didi در حال حاضر ح��دود 25 میلیارد دالر 

تخمین زده می شود.
  ای��ن ش��رکت 78 درص��د از س��هم ب��ازار 
س��رویس های اش��تراک گذاری خودرو را در 

کشور چین در اختیار دارد.
تیم کوک به عنوان مدیرعامل اپل اعالم داشته، 
این سرمایه گذاری به شرکت متبوعش کمک 
می کن��د درک بهت��ری از بازار چی��ن و البته 

خودروهایش به دست بیاورد.
الزم به یادآوری نیست که اپل یک سالی هست 

به کسب و کار تولید خودرو عالقه مند شده و 
قصد دارد وارد این بازار ش��ود. بنابراین به نظر 
می رس��د س��رمایه گذاری اخیر نیز بخش��ی 
از پروژه ب��زرگ تایت��ان ب��رای ورود به جمع 

خودروسازان باشد.
موبایل ساز چینی LeEco هم که چندی پیش 
از خودروی الکتریکی خود پرده برداش��ت، در 
اقدامی مشابه، دست به خرید بخشی از سهام 
دیگر ش��رکت کرایه خ��ودروی چینی، یعنی 

Yidao Yongche کرد.
اپل می خواهد وارد کس��ب و کاری ش��ود که 
فاصله زیادی با ریش��ه های��ش دارد. آنها عزم 
ورود به رقابتی را کرده اند که شناخت زیادی 

از قوانینش ندارند.
ش��اید به همین دلیل است که ش��رکت اپل و 
اهالی آن با چنی��ن اقداماتی م��ی خواهند از 
هر جهت خود را برای برداشتن چنین قدمت 

بزرگی مهیا سازند.

یک مهندس سوئدی برای حمل و نقل شخصی در شهرهای شلوغ چاره ای اندیشیده است؛

وسیله گم شده بین دوچرخه و ماشین

بزرگ ترین نشس��ت کارآفرینان موفق ایرانی سراس��ر 
جهان، در خرداد ماه برگزار می شود.

 سید علی هزاوه، عضو شورای راهبری مرکز شتاب دهی 
نوآوری گفت: رویداد س��یلیکون ایران ب��ا هدف تبادل 
تجربی��ات کارآفرینان ایرانی توس��ط مرکز ش��تابدهی 
نوآوری و با حمایت پارک فناوری پردیس در خرداد ماه 

سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.
دبیر نشس��ت س��یلیکون ایران افزود: این رویداد برای 
 تبادل نظر بین کارآفرینان موفق ایرانی با تجربه داخلی و

 بین المللی برنامه ریزی ش��ده اس��ت ت��ا در نتیجه آن 
تجربه های س��خت و دش��واری ک��ه در مس��یر ناهموار 
کارآفرینی اتفاق می افتد، همچنین روش های موفقیت 
و عبور از این چالش ها بررسی و به اشتراک گذاشته شود. 
هزاوه ادام��ه داد: حمایت از مدیریت کس��ب و کار های 
نوپا، بحث و گفت وگو پیرام��ون مباحث مهم این حوزه، 
چالش های موج��ود در حال حاض��ر و آین��ده،  معرفی 
ظرفیت های کارآفرینی داخلی با تکیه بر نیروهای بومی 
به ایرانیان خارج از کشور، چگونگی فعالیت و سازگاری 
با فرهنگ و زیست بوم کسب و کار در ایران از موضوعات 
دیگری است که در این نشس��ت مورد توجه قرار خواهد 

گرفت. مدیر مرکز رش��د فناوری نخب��گان در خصوص 
تفاوت سیلیکون ایران با س��ایر رویدادها گف�ت: با توجه 
به سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی و همچنین فض�ای 
اقتصادی جدیدی ک�ه در کش��ور وج��ود دارد، نیازمند 
ش��رایطی هس��تیم که بتواند ت�وان رقابتی کارآفرینان 
ایرانی را در س��ط�ح جهانی تقویت کن�د و رس��یدن به 
این مه�م نیازمن�د شناخت و بررسی تجربی�ات موف�ق 

کارآفرین�ی در ایران و خارج به شمار می روند.
مدیر مرکز رش��د فن���اوری نخب�گان پ���ارک فن�اوری 
پردیس با اشاره به ض�رورت جلب مشارکت، تبادل دانش 
و بهره من��دی از تجربیات ایرانیان کارآفرین در سراس��ر 
جهان اظهار داشت: انعکاس یک صدایی ایرانیان در تمام 
پهنه جغرافیای��ی جهان برای پیش��رفت و آبادانی ایران 
اس��المی را باید مغتنم دانس��ت و در این نشست تالش 
می کنیم با بهره مندی از تجارب موف��ق و حتی ناموفق 
ایرانیان، راهکارهای عملی ب��رای موفقیت فعاالن حوزه 
نوآوری و فناوری را با تاکید بر جوان��ان ایرانی به عنوان 

سرمایه اصلی کشور معرفی کنیم.
دبیر نشست سیلیکون ایران با بیان اینکه در گذشته نیز 
یکی از مهم ترین عوامل گسترش ارتباطات در دنیا، نیاز 

به توس��عه روابط اقتصادی و بازرگانی بوده است، افزود: 
باید با رویکرد حفظ منافع داخلی و توجه به مزیت های 
ملی در نظام کنونی فناوری و نوآوری به عنوان پایه اصلی 
توسعه اقتصادی به جایگاه ویژه خود در روابط بین الملل 
دست پیدا کنیم. مدیر مرکز شتاب دهی نوآوری اضافه 
کرد: امروزه بس��یاری از گفت وگوهای جهانی بر مبنای 
توس��عه فناوری و نوآوری ش��کل می گیرد و سیلیکون 
ایران ت��الش می کند زمینه آش��نایی و تعام��ل ایرانیان 
موفق سراسر جهان با کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان و 
اندیشمندان ملی را فراهم کند و فعاالن اقتصادی ایرانی 
را با نگاه به ت��وان و تولید بومی و داخلی ب��رای ورود به 

اقتصاد بین المللی تشویق کند.
رویداد س��یلیکون ایران در تاریخ ۳ و 4 خردادماه سال 
جاری در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران 
برگزار خواهد ش��د و در آن کارآفرینان موفق ایرانی در 
خالل پنل های تخصصی این رویداد تجربیات خود را در 
حوزه هایی از قبیل چگونگی انتخاب ایده مناسب برای 
ایجاد کس��ب و کار، نحوه تامین مالی در شرکتهای نوپا، 
مدیریت نوآوری و چالش نیروی انسانی در شرکت های 

نوآور به شرکت کنندگان ارایه خواهند کرد.

گردهمایی کارآفرینان موفق ایرانی؛

سیلیکون ایرانی برگزار می شود

اخبارخبر

س��اعت هوش��مند جدید گارمین که مخصوص فعالیت های ورزشی و به 
خصوص دویدن طراحی شده، می تواند عالوه بر اندازه گیری طول مسیر 
طی ش��ده، ضربان قلب و تعداد قدم ه��ا، حد توان بدنی ش��ما را در قالب 

»امتیاز استقامت« یا »suffer score« نشان دهد.
البته این محصول که عنوان Forerunner 735XT را یدک می کش��د، 
قادر است از لحاظ توان مالی نیز شما را به چالش بیندازد، چرا که باید برای 

خرید آن 450 دالر از بپردازید.
این س��اعت در کنار مدل قدیمی تر 920XT، به عن��وان گرانقیمت ترین 
اس��مارت واچ های گارمین به حس��اب می آیند. اپلیکیش��ن اختصاصی 
735XT با ان��دازه گیری ضربان قل��ب در طی انجام تمرینات ورزش��ی و 
مقایسه آن با الگوهایی خاص، می تواند میزان تاب و تحمل بدن شما را در 

مقابل فعالیت های فیزیکی شدید تعیین کند.
محصول جدید گارمین تا عمق 50 متری در مقابل نفوذ آب مقاوم اس��ت 
و امکانات خاصی برای ثبت عملکرد و فعالیت های جسمانی شناگران نیز 
دارد. 735XT عالوه بر دویدن و شنا، در ورزش های متنوع دیگری از جمله 
راهپیمایی، اسکی، آمادگی جسمانی و ورزش های چندگانه هم می تواند 
به کار ورزش��کاران حرفه ای و آماتور بیاید. گارمین ساعت ورزشی جدید 
خود را از جنس س��یلیکون انعطاف پذیر و با نمایش��گر با کیفیت لمسی 
 به بازار عرضه می کند. باتری این ابزار پوش��یدنی تا 14 ساعت شما را در

 فعالیت های ورزشی همراهی کرده و به عنوان یک ساعت معمولی، تا 11 
روز نیاز به شارژ نخواهد داشت.

مالکان 735XT م��ی توانند اپلیکیش��ن های مختل��ف و واچ فیس های 
متنوعی را برای ساعت خود از فروش��گاه Connect IQ گارمین دریافت 
 کنند. همچنین ب��ا عضویت در جامع��ه مجازی دارندگان این اس��مارت

 واچ ها، از امکان اش��تراک گذاری رکوردهای خود با دیگران و شرکت در 
چالش های متنوع ورزش��ی برخوردار می ش��وید. مانند بقیه ساعت های 
هوش��مند، Forerunner 735XT نیز می تواند به اس��مارت فون کاربر 
متصل شده و تماس های دریافتی و سایر ناتیفیکیشن ها را به اطالع وی 
برساند. همچنین کنترل پخش موسیقی روی موبایل از طریق این ساعت 
امکان پذیر است. اسمارت واچ ورزشی جدید گارمین در سه رنگ مختلف 

و با قیمت 450 دالر قابل تهیه است.
البته باندل های دیگری با امکانات بیشتر و قیمت های 500 و 600 دالری 

نیز برای آن در دسترس خواهد بود.

با آنکه وس��ایل نقلیه زمینی و هوایی در س��الیان اخیر پیشرفت های 
چش��مگیری را به خود دیده اند، اما ش��اخه خودروهای پرنده یا همان 
هواپیماهای ش��خصی یک یا دو نفره با کاربرده��ای روزانه، هنوز هم 

نتوانسته اند نماینده ای شایسته و کارآمد برای خود دست و پا کنند.
 ح��اال گروهی از محققان دانش��گاه مونی��خ آلمان، ب��ا حمایت آژانس 
 فضایی اروپا، طرح اولیه هواپیمای شخصی عمود پرواز Lilium را ارایه

 کرده اند تا ش��اید باالخره ش��اهد تولید و عرضه اولین نمونه موفق از 
چنین محصوالتی باشیم.

Lilium می تواند مانن��د یک بالگرد از روی زمین بلند ش��ود و تا 400 
کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد.

تنها مانعی که باعث می ش��ود این هواپیمای شخصی الکتریکی نتواند 
به سرعت های بیشتری دس��ت یابد، مشکل بغرنج محدودیت ظرفیت 
باتری هاس��ت. ظاهر این پرنده کوچک هیچ تفاوت��ی با یک هواپیمای 
معمولی ندارد، اما قابلیت تغییر جهت جریان ه��وای خروجی ملخ ها 
سبب می شود که بتواند به صورت عمودی از روی زمین بلند شود و در 

فضایی حدود 15 در 15 متر روی زمین بنشیند.
سرمایه گذاران قصد دارند Lilium را در رده هواپیماهای سبک ورزشی 
)Light Sport Aircraft ی��ا LSA( قرار دهند؛ تحت این ش��رایط، هر 
خلبانی با گذراندن یک دوره 20 ساعته آموزشی می تواند مجوز پرواز با 
این هواپیمای کوچک را در شرایط آب و هوایی مساعد به دست بیاورد. 
البته در آن صورت نیز تنها امکان استفاده از آن در فرودگاه های کوچک 

و محلی وجود دارد.
بنابراین بازهم نخواهید توانس��ت آن را روی س��قف خان��ه خود فرود 
بیاورید. مکانیزم فرود این هواپیم��ای عمودپرواز کامال خودکار بوده و 

نیازی به خلبان ندارد.
این وس��یله نقلیه پرنده برقی به اهرم هدایتگر، نمایشگرهای لمسی به 
عنوان صفحه کنترل و پنجره های پانورام��ا مجهز خواهد بود. به لطف 
غالف های دایره ای احاطه کننده ملخ ها، ص��دای تولیدی موتور این 

پرنده بسیار کمتر از بالگردهای هم اندازه است.
طراحان تا امروز توانس��ته اند یک نمونه اولیه از Lilium را با ابعاد 50 
درصد بسازند و به پرواز درآورند. نخستین نمونه با ابعاد واقعی نیز قرار 
اس��ت در تابس��تان مورد آزمایش قرار بگیرد. اولین پرواز آزمایشی با 

سرنشین هم برای سال 2017 برنامه ریزی شده است.

قبل از اینکه تست هایپرلوپ آغاز شود و چشم ها آماده نگاه کردن به 
آن شوند، مسیر به پایان رسید. این وسیله در عرض 1/1 ثانیه توانست 
به سرعت از 0 به 187 کیلومتر بر ساعت برسد و اندکی بیشتر از 100 

متر را در این زمان پشت سر گذارد.
اولین تس��ت عمومی هایپرلوپ وان، در صحرای نوادا برگزار شد و اگر 
شکی به ایده ایالن ماسک داشتید، حاال زمان آن رسیده که باور کنید.
هایپرلوپ کار می کند و در اولین آزمایش خود موفق عمل کرده است.

هدف این است که هایپرلوپ سرعت نقل و انتقاالت را بسیار باال برده و 
به نحوه جدید نقل و انتقاالت تبدیل گردد.

س��رعت 700 مایل برس��اعت که اندکی بیش��تر از 1200 کیلومتر بر 
ساعت است، هدف گذاری نهایی توس��عه دهندگان وسیله هایپرلوپ 

خواهد بود.
با این سرعت می توان طی 20 دقیقه از ش��رقی ترین ایالت آمریکا به 

سمت غربی ترین آن سفر کرد.
تست اصلی اواخر امسال انجام خواهد ش��د، زمانی که شرکت توسعه 
دهنده فرصت کرده باش��د تا تمامی تجهیزات را کن��ار هم قرار داده و 

مسیری را مشخص کند.
در حال حاضر، این تست برای راضی نگه داشتن مردم و سرمایه گذارها 

کفایت می کند.

گارمین از هوشمند پوشیدنی خود رونمایی کرد؛

وقت دویدن و شنا کردن است
گامی جدید برای تبدیل هواپیما به وسیله شخصی نه چندان گران؛

لیلیوم گل کرد

هایپرلوپ اولین تست عمومی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت؛

 از سرعت صفر تا 187 کیلومتر 
بر ساعت تنها در یک ثانیه!
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رییس اداره بهزیستی چادگان گفت: در سال 94 با اعتباری بالغ  بر 14 میلیارد 
و800 میلیون ریال برای 95 خانوار اشتغال ایجاد شد.

حمید زمانی اظهار کرد: واحد اشتغال زایی اداره بهزیستی شهرستان چادگان 
در سال گذشته برای 95 نفر از مدد جویان اشتغال ایجاد کرد.

وی افزود: تسهیالت برای افراد آسیب پذیر در شهرستان نیز از سوی بهزیستی 
اعتبارات دریافت وام پیش بینی شده بود که به افراد مورد نیاز نیز وام اشتغال 
پرداخت شد. رییس اداره بهزیستی چادگان به ایجاد اشتغال برای معتادین 
بهبود پیدا کرده اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته به 28 نفر از معتادین 
و بهبود یافتگان باالی یک سال در زمینه های کشاورزی، دامداری، قالی بافی 
و خدماتی وام اشتغال پرداخت شد. زمانی به بازسازی مسکن مددجویان نیز 
اشاره کرد و گفت: برای ایجاد مسکن مقاوم در سال گذشته 28 نفر به بانک ها 

معرفی شدند ولی 3 نفر موفق به دریافت وام مسکن شدند.

 مدیر جهاد کش��اورزی خ��ور و بیابانک گف��ت: برداش��ت محصول جو 
از550 هکتار زمین کشاورزی خور و بیابانک به پایان رسید.

حس��ین غالمرضایی اظهار کرد: پیش بینی می ش��ود در س��ال زراعی 
 جاری حدود1900 تن جو از مزارع این شهرس��تان، برداشت شود. وی 
با بیان اینکه بذر جو برداشت ش��ده در خوروبیابانک بیشتر از نوع بومی 
است، خاطرنشان کرد: این میزان برداش��ت جو به مزارع شهرهای خور، 
جندق و فرخی و همچنین روس��تاهای چاهملک، مص��ر، ابراهیم آباد و 

جعفرآباد و جنوبی شهرستان اختصاص دارد. 

در آیینی از پنج خیر قرآنی و بیش از100مقام آور مسابقات قرآنی، فرهنگی و 
هنری دانش آموزی تجلیل شد.

مدیر آموزش و پ��رورش آران و بیدگل در این آیین گفت: آموزش و پرورش��ی 
پویا اس��ت که نه تنها به آموزش به صورت جدی توجه کند، بلکه به مس��ائل 
تربیتی، پرورشی و اخالقی نیز توجه ویژه داشته باشد چون زیربنای توسعه و 
پیشرفت در آموزش، پرورش روح و جسم است. محمد معدن دار هدف اصلی 
 از برگزاری مسابقات قرآنی در س��نین کودکی و نوجوانی برای دانش آموزان

 را تقوی��ت روحی��ه اخالق��ی و انتق��ال فرهنگی دین��ی و قرآن��ی و فرهنگی 
 به دانش آموزان دانس��ت. وی با اش��اره به ش��رکت70 درصدی دانش آموزان

 آران و بیدگل در مس��ابقات مختلف فرهنگی و هنری و قرآنی در سال جاری 
 تصریح کرد: ش��رکت این تعداد دانش آموز در فعالیت ه��ای فرهنگی و قرآنی 

نشان دهنده عالقه دانش آموزان و همت مربیان پرورشی و مسئوالن است.

پرداخت بیش از 14 میلیارد ریال 
برای اشتغال مددجویان چادگان

اخبار

معاون هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری کاش��ان از برگزاری دوره آموزشی 
مبانی اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرداری این شهر خبر داد.

محس��ن فخری اظهار کرد: این دوره به مدت هشت ساعت با دو کالس مبانی 
اقتصاد مقاومتی در ای��ران و اقتصاد مقاومتی در مدیریت ش��هری و تدریس 
 اساتید برجس��ته در شهرستان کاش��ان برگزار شد. وی با اش��اره به برگزاری 
دوره آموزش��ی مبانی اجرای��ی اقتصاد مقاومت��ی برای مدیران و مس��ئوالن 
شهرداری کاشان گفت: تبیین و تشریح کالم برتر از آیات قرآن، مبانی نظری 
و فضای مفهومی، دس��تورات10گانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال، 
مؤلفه های10گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی و مفهوم آن در توسعه شهری 
از جمله موضوعات ارایه شده در این دوره بود. به گفته  معاون شهرداری کاشان، 
آشنایی مدیران و مسئوالن با مصادیق اجرایی مبحث اقتصاد مقاومتی در قالب 
 دوره آموزش��ی کوتاه مدت عالوه بر کاربردی کردن س��طح آموزش ها همگام 
با ش��یوه های نوین را هدف از برگزاری این دوره ذکر کرد. فخری تصریح کرد: 
عملیاتی کردن کالم مقام معظم رهبری در نامگذاری امسال با عنوان » اقتصاد 
مقاومتی، اق��دام و عمل « با محتوای راهکارهای آموزش��ی و تخصصی آن در 
حوزه شهرداری ها و افزایش بهره وری از دیگر اهداف برگزاری این دوره است.

 مسئول بسیج س��ازندگی ناحیه مقاومت بس��یج س��پاه برخوار گفت: با توجه 
به نیازی که در بحث س��ازندگی وجود داش��ت و اس��تفاده از نیروی جوانان و 
 پتانس��یل جوانان برای رس��یدگی به محرومان در سراس��ر کش��ور، به فرمان 
 مقام معظم رهبری بسیج س��ازندگی ) در هفدهم اردیبهش��ت ( تشکیل شد. 
اکبر ش��ریفیان در خصوص برنامه های بس��یج س��ازندگی برخوار خاطرنشان 
کرد: بسیج س��ازندگی ناحیه برخوار طبق سال های گذش��ته، اعزام گروه های 
جهادی را در سال 95 دارد و با توجه به شعار سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ 
 پیگیر طرح های اقتصاد مقاومتی مانند: طرح های دام، طیور و تولید قارچ و… 
 اس��ت. وی اضافه کرد: در خصوص صنایع تبدیلی در شهرس��تان برخوار اقدام 
به راه اندازی چهار قط��ب صنایع تبدیل��ی در بحث تولید ن��ان، منبت کاری، 
تریک��ودوزی و قن��ادی کرده ایم ک��ه به تفکیک، ن��ان در بخش حبی��ب آباد، 
منبت ش��هر دولت آباد، تریکودوزی در دس��تگرد و خورزوق و قنادی در شهر 
 سین را شامل می ش��ود. ش��ریفیان گفت: در مورد پرورش بلدرچین با شرکت 
 پرورش بلدرچین ای��ران تفاهم نامه ای داری��م و قصد فعالی��ت در این زمینه 
 در شهرس��تان را داری��م چون ای��ن ش��رکت در موضوعات مش��اوره، آموزش 
و راه اندازی کارگاه های تولید بلدرچین و همچنین در زمینه بازاریابی فعالیت 
دارد. مسئول بسیج سازندگی سپاه برخوار در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه 
کسانی که در تحقق شعار سال؛ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بسیج سازندگی را 
یاری می کنند، افزود: امیدواریم بتوانیم در خصوص موارد فوق، اطالع رسانی و 

اقدام به موقعی داشته باشیم.

 حجت االس��الم قاس��م باقریان در خطبه های نماز جمعه ب��ا تاکید بر لزوم 
اهمیت دادن به نسل جوان گفت: متاسفانه قشر جوان کشورمان با مشکالت 
عدیده ای روبه رو هس��تند. امام جمعه زرین ش��هر با توجه به فرهنگ غلط 
 و رایج در جامعه اقتصادی کش��ور متذکر ش��د: برخی از تعاریف غلط و رایج 
 در بازار کار باعث ش��ده اکثر س��رمایه داران به جای توجه ب��ه نیروی جوان 
به دنبال جذب بازنشس��ته ها باش��ند که این موضوع به طور یقین به کشور 

آسیب می زند.
وی با بیان اینکه غفلت از نیروی جوان تهدیدی برای کشور است، تشریح کرد: 
سرمنشاء بسیاری از مشکالت کش��ورمان به خاطر بی توجهی به قشر جوان 
کشورمان بوده و این را باید بدانیم که بیکاری به تنهایی سرمنشاء و زمینه ساز 

بسیاری از مشکالت در جامعه است.
 امام جمعه زرین ش��هر توجه به تحکیم بنیان خانواده را یک��ی از ضروریات 
امت اسالمی دانست و متذکر ش��د: بخش عمده ای از وقت انسان در محیط 
خانواده سپری می شود و خانواده ها باید بتوانند پیش از ورود افراد به جامعه 
 آنها را مورد تعلیم و تربی��ت خود قرار دهند تا در جامعه با کمترین مش��کل 
روبه رو شوند. خطیب نماز جمعه زرین شهر با اشاره به نقش اثر گذار مراجع 
تقلید و نیز علما در فراز و نشیب تاریخ کشورمان یادآور شد: یکی از این موارد 
فتوای میرزای شیرازی در خصوص حق انحصاری تنباکو در ایران بود که ابهت 
ابر قدرت های روز دنیا را در هم شکس��ت. امام جمعه زرین شهر ادامه داد: از 
آن روز به بعد دشمنان با درک این قدرت مهم به فکر دشمنی با علما و والیت 

فقیه افتادند و تا به امروز از هر فرصت و روشی برای مقابله با آن بهره بردند.

دوره آموزشی مبانی اجرای 
اقتصاد مقاومتی در شهرداری کاشان 

برگزار شد

راه اندازی چهار قطب صنایع تبدیلی 
در برخوار

 غفلت از نیروی کار جوان 
تهدیدی جدی برای کشور است

 مدی��رکل ام��ور عش��ایر اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
با حمایت های اس��تاندار اصفهان در سال گذشته 25 
میلیارد ریال به امور عشایر استان اختصاص پیدا کرد 
 که بخش��ی از این اعتبارات باید تا پایان تیرماه امسال 

در ردیف های مخصوص به خود هزینه شود.
 عل��ی اکبر نجفی در جلس��ه ش��ورای امور عش��ایری 
 شهرس��تان ش��هرضا عن��وان داش��ت: ش��هرضا یکی 
 از شهرس��تان های عش��ایری اس��تان اس��ت ک��ه 
با حمایت های سیس��تم مدیریتی آن، کمترین مشکل 
در حوزه عشایری در آن وجود دارد. وی اظهار داشت: 
مش��کالت و مسائل عش��ایر کش��ور، یکی از مهم ترین 
موضوعاتی اس��ت که هیئ��ت وزیران در س��طح ملی 
با اهتمام وی��ژه به دنبال ح��ل آن ها ب��وده و مصوبات 
مختلفی را نیز در این زمینه داش��ته اس��ت. مدیرکل 
امور عشایر اس��تان اصفهان با تاکید بر لزوم مشارکت 
تمام��ی دس��تگاه ها ب��رای ح��ل مش��کالت جامع��ه 
عش��ایری گفت: جامعه عش��ایری کش��ور نیز همانند 
 جامعه شهری و روستایی، مس��ائل و مشکالت مربوط 
به خ��ود را دارد ک��ه برطرف ک��ردن آن ه��ا در حوزه 
 وظایف و اختیارات تمام��ی نهادهای اجرایی قرار دارد. 
نجفی با اش��اره به برخی از مزایای زندگی عش��ایری، 
ضم��ن تاکید ب��ر ل��زوم حفظ زیس��ت بوم عش��ایری 
 کش��ور اظهار داش��ت: عش��ایر نقش موثری در تامین 
مواد پروتئینی و لبنی کشور داش��ته و بیشتری نقش 
را در تامین م��واد غذایی جامعه ایفا می کنند؛ عش��ایر 
کش��ور پایین ترین ن��رخ بی��کاری را دارن��د بنابراین 
 خدمات گسترده، خدمات اندکی را دریافت می کنند.

وی در خص��وص تالش ه��ای ص��ورت گرفت��ه برای 

 اختص��اص س��همی از ردیف ه��ای اعتباری اس��تان 
به عشایر منطقه عنوان داشت: با حمایت های استاندار 
اصفهان در س��ال گذش��ته مبلغ 25 میلیارد تومان به 
بخش عش��ایری اختصاص پیدا کرد که بخش��ی از آن 
باید تا پایان تیرم��اه امس��ال در ردیف های مخصوص 
به خ��ود هزینه ش��ود. مدیرکل امور عش��ایر اس��تان 
اصفهان، در بخش دیگری از س��خنان خود، با اش��اره 
به مصوب��ه هیئت وزیران در س��ال 1393 در خصوص 
امور عش��ایر تاکید ک��رد: یکی از مهم تری��ن خدماتی 
 که باید به عش��ایر ارایه شود پش��تیبانی از کوچندگان 
در حوزه های مختلف اس��ت. نجفی در ادامه در تشریح 
این گونه از حمایت ها اظهار داش��ت: متاس��فانه برخی 
از افراد س��اکن در روس��تاها و شهرهای اس��تان خود 
را به عش��ایر منتس��ب کرده و از حمایت های مصوب 
قانونی اس��تفاده می کنند، در حالی ک��ه از نظر قانون 
عش��ایر افرادی هستند که ش��جره ایلی داش��ته و در 
 مواقع مشخصی از سال بین ییالق و قشالق کوچ کند.

وی اذعان داشت: متاسفانه عدم وجود اطالعات دقیق 
آماری از عش��اری کوچنده و افرادی که به زندگی ایلی 

خود ادامه می دهند، باعث بروز این معضل شده است.
 مدیرکل امور عش��ایر اس��تان اصفهان در ادامه، یکی 
از مهم ترین وظایف سازمان امور عشایر کشور را انجام 
مطالعات جامع با هدف س��ازماندهی عشایر برشمرد و 
تصریح کرد: سازماندهی و اس��کان عشایر باید با توجه 
به این نکته اساس��ی باش��د که در هر ش��رایط زندگی 
عشیره ای آن ها حفظ شود. نجفی در ادامه این مطلب 
 افزود: زندگی عش��ایری در کش��ور ما ب��ه عنوان یکی 
 از ظرفیت های مهم فرهنگی ش��ناخته می شود و باید 

با برنامه ریزی دقیق برای حفظ آن تالش کنیم؛ هرگونه 
طرحی که منجر به حذف این شیوه زندگی از ساختار 

اجتماعی کشور بشود، باید متوقف شود.
وی با بیان این مطلب که » بیش از هزار و500 س��ایت 
اسکان عش��ایر در کش��ور وجود دارد «، عنوان داشت: 
 سرریز جامعه عش��ایری کش��ور که متمایل به اسکان 
در یک منطقه خاص هس��تند باید به صورت اختیاری 
اقدام ب��ه این کار کنند. مدیرکل امور عش��ایر اس��تان 
اصفهان جایگزینی س��وخت فس��یلی به جای سوخت 
 نباتی را یک��ی دیگ��ر از سیاس��ت های این س��ازمان 
در خصوص جامعه عشایری استان برش��مرد و افزود: 
عالوه بر این اق��دام، تالش های جدیدی ب��رای ترویج 

انرژی های نو در بین عشایر انجام شده است.
نجفی، در بخش دیگری از سخنان خود، دام های مازاد 
عش��ایری را یکی از مهم ترین مش��کالت آن ها دانست 
 و تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر300 ت��ا400 هزار دام 
 غیر مازاد عشایری در اس��تان وجود دارد که به لحاظ 
بر هم زدن تعادل بین نسبی بین تعداد دام ها و ظرفیت 

مراتع مشکالت زیادی را ایجاد می کند.
 وی ضمن انتقاد از عدم رعایت مصوب��ه هیئت وزیران 
در خصوص خرید تضمینی دام های مازاد عشایر گفت: 
این اق��دام به علت کمب��ود اعتبارات انجام نش��ده، اما 
اتحادیه عش��ایری اس��تان در این خصوص اقداماتی را 
انجام داده ولی در مجموع خدمات ارایه ش��ده در این 

زمینه ناکافی بوده و رضایت بخش نیست.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان، در بخش دیگری 
از س��خنان خود، ضمن تاکید بر ل��زوم اتخاذ تدابیری 
 در خص��وص تامین مناب��ع آب ش��رب انس��ان و دام 
در بین عشایر استان گفت: از محل اعتبارات مدیریت 
بحران استان، اعتباراتی برای حفر چاه های اضطراری 
پیش بینی ش��ده، اما باید طرح ه��ای عملیاتی در این 

خصوص نهایتا تا پایان تیرماه اجرا شود.
 نجفی در ادامه این مطل��ب افزود: بحران آب عش��ایر 
در شهرستان شهرضا بسیار جدی است، در صورتی که 
بتوان از برخی از قنوات موج��ود در منطقه حق آبه ای 
برای عشایر کوچنده خریداری کرد، شاید بتوان برخی 

از مشکالت آن ها در این زمینه را حل کرد.
وی ب��ا اش��اره به وج��ود برخ��ی مش��کالت در زمینه 
بیم��ه دام های عش��ایری تصری��ح کرد: ع��دم تعریف 
 شاخص دقیق و همچنین عدم ش��مول برخی بیمه ها 
در خصوص برخ��ی بیماری هایی که منج��ر به اتالف 
دام ها می شود، باعث بی رغبتی عش��ایر به بیمه دام ها 

شده است.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان خبر داد:

اختصاص 25 میلیارد ریال به امور عشایر استان اصفهان

پایان برداشت جو در خور و بیابانک

 آیین تجلیل از خیران قرآنی 
آران و بیدگل برگزار شد
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دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور گفت: خیرین سالمت طی پنج سال 
اخیر 4 هزار و300 مرکز درمانی در کشور ساختند.

سیدرضا نیری در ششمین همایش خیرین سالمت کاشان در باغ پرندگان 
قمصر اظهار داشت: خیرین س��المت همچنین طی این مدت طی 40 هزار 
میلیارد ریال برای ساخت، توسعه، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی در کشور 
 کمک نقدی کردند. وی با تاکید بر فرمایش های مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه بحث سالمت از اولویت های کشور اس��ت، افزود: وقتی مردم سالم 

شوند آثار و برکات فراوانی در کشور به وجود می آید.
 به گفت��ه وی، افراد توانمند با س��اخت مراکز درمانی و بهداش��تی می توانند 
عالوه بر ایجاد زیرساخت ها در تامین س��المت جسمی و روحی هموطنان 

باقیات صالحاتی جاوادن نیز از خود به یادگار بگذارند.

دبیر کل مجمع خیرین سالمت کش��ور افزود: اقدامات تاسیس این مجمع 
در پی دیدار رؤسای کمیسیون بهداش��ت و درمان و امور اجتماعی مجلس 
ش��ورای اس��المی و جمعی از خیرین اس��تان فارس با رهبر معظم انقالب 
 اس��المی در آبان ماه س��ال 1385 و توصیه و تاکیدات رهبری بر واگذاری 
امور س��المت مردم به مردم انجام ش��د. نیری تصریح کرد: مجمع خیرین 
 س��المت کش��ور در تاری��خ 19 دیماه س��ال 88 ب��ه عنوان یک س��ازمان 
مردم نهاد با هدف فراهم آمدن امکان شناس��ایی و ساماندهی خیرین فعال 
در امر سالمت کش��ور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها و 
مش��ارکت های مردمی و هدایت این کمک ها به اولویت های ملی در حوزه 
سالمت، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسس��ات غیرتجاری به ثبت رسید 
و فعالیت خود را به طور رس��می آغاز کرد. وی افزود: مجمع خیرین سالمت 
کشور با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و س��اماندهی خیرین سالمت 
کش��ور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها، مش��ارکت های 
مردمی و هدایت کمک ها به اولویت های ملی در حوزه سالمت تشکیل شده  
است. شش��مین همایش خیرین سالمت کاش��ان با حضور خیرین سالمت 
 در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل، مسئوالن مجمع خیرین سالمت، 
سید جواد ساداتی نژاد نماینده منتخب مردم و حمیدرضا مومنیان فرماندار 
کاشان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان در باغ پرندگان قمصر 

از توابع این شهرستان برگزار شد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا گفت: شهرستان شهرضا در اجرای 
طرح » آرامش بهاری « رتبه نخست کشوری را کسب کرد.

 حجت االس��الم رضا ابراهیمی در جمع خبرنگاران این شهرس��تان عنوان 
 داش��ت: شهرس��تان ش��هرضا در مجم��وع دارای 17 بقعه متبرکه اس��ت 

و از این نظر یکی از ظرفیت های مهم فرهنگی استان محسوب می شود.
وی تصریح کرد: ط��رح » آرامش بهاری « همه س��اله از س��وی اداره اوقاف 
و امور خیریه، در بقاع و اماکن مقدس��ه برگزار می ش��ود که در شهرس��تان 
شهرضا نیز امسال، در 8 امامزاده برگزار شد. رییس ادراه اوقاف و امور خیریه 
شهرضا اظهار داشت: بر اساس بررسی های انجام شده در ایام نوروز امسال، 
حدود چهار هزار و400 نفر از برگزاری طرح آرامش بهاری در بقاع متبارکه 
شهرس��تان بازدید کردند که کیفیت اجرای طرح و تعداد بازدید کنندگان 

باعث شد، شهرضا در جایگاه برتر کشور در این زمینه قرار گیرد.
ابراهیمی در بخش دیگری از س��خنان خود، از آغاز ثبت نام » سی و نهمین 
دوره مس��ابقات سراس��ری قرآن، اوقاف و امور خیریه « در این شهرس��تان 
 خبر داد و افزود: از امس��ال افراد مس��ابقات قرآنی رده 18 سال با محوریت 
اداره آم��وزش و پرورش و نظ��ارت اداره اوقاف و افراد باالی 18 س��ال نیز با 

محوریت اداره اوقاف برگزار می شود.
وی اضافه کرد: این مسابقات در رش��ته های مختلف، قرائت، ترتیل، صوت و 
لحن، حفظ جزء 20،10،5 و کل قرآن کریم، اذان، همخوانی، ابتهال و مفاهیم 

برگزار می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا تاکید کرد: مس��ابقات قرآنی اداره 
اوقاف در رشته مفاهیم بر اساس نفسیر نمونه تالیف آیت اهلل مکارم شیرازی 

از سوره یونس، انجام می شود.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: در سال قبل950 نفر 
در مسابقات » بزرگ ترین رویداد حفظ قرآن کشور « در شهرستان شرکت 
کردند. وی در ادامه افزود: سهمیه شهرستان شهرضا در سال جاری برای این 

مسابقات،1200 نفر است.
 ریی��س اداره اوقاف و ام��ور خیریه ش��هرضا گفت: عالقه مندان به ش��رکت 
 در این مس��ابقات می توانند به س��امانه www.s_igc.ir یا مرکز تخصصی 

حفظ قرآن کریم این اداره مراجعه کنند.

 آن سوی خبر

کمک 40 هزار میلیارد ریالی خیرین 
سالمت به مراکز درمانی

فرماندار مبارکه:

رونق اقتصاد و اشتغال بزرگ ترین دغدغه مردم و مسئوالن مبارکه است

فرماندار شهرس��تان مبارکه گفت: یکي از بزرگ ترین دغدغه هاي مردم 
ومس��ئوالن مبارکه کاهش آمار بیکاري و رونق اقتصاد و اش��تغال در این 

شهرستان است.
علي اصغر ذاکري در جلس��ه بررسي مش��کالت طرح انتقال آب شهرک 
صنعتي بر اجراي هرچه س��ریع تر این پروژه تاکید کرد و گفت: بهداشت 
آب شرب شهرک یکی از دغدغه فرمانداري است که باید هرچه زودتر این 

پروژه تکمیل شود.
ذاکري با اشاره به نامگذاری سال 95، به عنوان » اقتصاد مقاومتي؛ اقدام 
و عمل « اف��زود: انتقال آب به ش��هرک صنعتي یک��ي از بهترین راه هاي 
تحقق اقتصاد مقاومتي در شهرستان است. وی تصریح کرد: با اجراي این 
 پروژه، بس��یاري از صنایعی که به دلیل نبود آب شرب به حالت تعطیل یا 

نیمه تعطیل در آمده اند، فعال خواهند شد. 
فرماندار شهرس��تان مبارکه با بیان اینکه کشاورزاني که لوله آب از داخل 
زمین هاي ش��ان عبور مي کند کمال همکاري را با مسئوالن شهرستان 
 داش��ته اند، از ش��رکت ش��هرک هاي صنعتي اس��تان خواس��ت نسبت 
به پرداخت غرامت اراضي واق��ع در طرح با حق عبور لول��ه اقدام و با آنها 

تسویه حساب کند.
وي با انتقاد از اینکه اجراي این پروژه طوالني ش��ده، خاطرنش��ان کرد: 
تاکنون 13 کیلومتر از این پروژه اجرایي شده و حدود 4 کیلومتر آن باقي 

مانده است. ذاکری گفت: امیدواریم این طرح با همکاري همه دستگاه هاي 
خدمات رسان در آینده نزدیک افتتاح شود و بخشي از مشکالت صنعتگران 
شهرستان مرتفع شود. جلسه بررس��ي مشکالت طرح انتقال آب شهرک 
صنعتي که با حضور نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي، مدیر عامل 
شرکت ش��هرک هاي صنعتي استان، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان، هیئت مدیره شرکت خدماتي ش��هرک صنعتي سه راهي مبارکه 

و جمعي از مالکان اراضي واقع در طرح در محل فرمانداري برگزار شد.
 این طرح 15 لیتر آب شرب بر ثانیه به ش��هرک صنعتی مبارکه و ناحیه 
صنعتی ده سرخ منتقل می کند که از این مقدار 12 لیتر به شهرک صنعتی 

و سه لیتر به ناحیه صنعتی ده سرخ تعلق دارد.
 این پ��روژه ب��ا اعتبار بال��غ ب��ر 82 میلیارد ری��ال و با همکاری ش��رکت 
آب و فاضالب استان اصفهان اجرا می شود که بخشی از این هزینه توسط 
صنعتگران این شهرک ها و بخشی توسط ش��رکت شهرک های صنعتی 

استان اصفهان تامین می شود.
یکی از ب��زرگ ترین چالش های ش��هرک صنعتی مبارک��ه، آب مصرفی 
 است که با وجود فعالیت بیش از400 واحد صنعتی در آن، تاکنون تامین 

نشده است.
شهرستان مبارکه با 143 هزار نفر جمعیت در 45 کیلومتری جنوب غربی 

اصفهان قرار دارد.

شهرضا رتبه نخست کشور در طرح 
»آرامش بهاری« را کسب کرد
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دريچه

كبود شدن بدن مى تواند نشانه اى از وجود مشكلى جدى باشد. ممكن 
ــيب وارد شده باشد كه با  است به رگ هاى خونى در سطح پوست آس
ــد، اما اگر خيلى ساده و بيشتر از حد  مراقبت و توجه، خوب خواهد ش
عادى دچار كبودى مى شويد، خصوصا اگر با عاليم ديگرى همراه است، 

مى تواند نشانه مشكل حادى باشد.
آيا به راحتى بدنتان كبود مى شود؟

اگر جوابتان مثبت است، اصال نترسيد. بعد از سنين حدود 60 سالگى، 
بدن كالژن كمترى توليد كرده و اين به الغر شدن پوست منتهى شده 
ــى راحت تر دچار  ــود. اين يعن و خاصيت مراقبت آن هم كمتر مى ش

كبودى مى شويد.
اگر ميزان كبودشدگى تان در بازه زمانى كوتاهى (چند ماه يا كمتر) به 
طور چشمگيرى تغيير يافت، آن موقع كبودى هايتان مى تواند نتيجه 

چيزى فراتر از فرآيند طبيعى سالخوردگى تان باشد.
آيا ورزش هاى طاقت فرسايى انجام مى دهيد؟

كبودشدگى ممكن است بدون برخورد با جايى رخ دهد، از طرفى اگر 
بدنتان را تحت فشار زيادى قرار دهيد احتمال دارد كبود شود. احساس 
ــار و تمرين سخت عضالت باشد  درد بعد از ورزش مى تواند نتيجه فش
ــت مى انجامد و در نهايت آن  ــدن مويرگ هاى زير پوس كه به پاره ش

قسمت كبود مى شود.
آيا كبودشدگى تان خيلى سريع و به كرات رخ مى دهد؟

ــمگيرى داشته و توضيحى برايش  اگر نوع كبودشدگى تان تغيير چش
نداريد، حتما به پزشك مراجعه كنيد تا ببينيد آيا اين مسئله طبيعى 

است يا نه. 
هموفيلى و لوسمى هر دو باعث مى شود كبودشدگى راحت تر رخ دهد و 
اين به خاطر آن است كه بدنتان به شكل درستى خون را لخته نمى كند. 
بريدگى ها و ساير جراحت ها كه باعث پارگى پوست مى شود هم در اين 

مواقع خيلى دير و به سختى التيام پيدا مى كند.
آيا بيشتر كبودشدگى هايتان در اطراف قوزك پاست؟

ــكل لكه هاى  ــه انگار اطرافش به ش ــت ك اگر قوزك پايتان طورى اس
ارغوانى يا نارنجى كبود شده، احتماال دچار درماتوز پورپوريك شده ايد، 
نوعى بيمارى پوستى كه به خاطر آسيب به رگ هاى خونى رخ مى دهد. 
ــدگى هايى را با تغيير رنگ در اطراف قوزك پايتان  اگر چنين كبودش

ديديد، حتما به پزشك مراجعه كنيد. 

چرا بدن تان سريع كبود مى شود؟

دانستنى ها

خبر خبر

معموال در افراد مبتال به ديابت، گردش خون در پاها 
و انگشتان محدود مى شود و چون بيشتر اوقات پاها 
بدون حس مى شود و فرد اغلب درد و سوزش مربوط 
به صدمات و ضايعات پا را احساس نمى كند، هميشه 
ــود دارد و چون بهبود  خطر ايجاد زخم در پاها وج
زخم در مبتاليان به بيمارى قند به دليل متابوليسم 
ــا عفونت همراه  ــون با تاخير و اغلب ب ناقص قند خ
ــاران بايد به طور  ــت، در نتيجه اين گروه از بيم اس
ــى به خصوص پاها و  جدى مراقب اندام هاى تحتان

انگشتان باشند.
ــاهده كنيد  ــود را عريان و مش ــاى خ ـ روزانه پاه
ــاول، نقاط قرمز و متورم،  و از نظر وجود بريدگى، ت
ــاييدگى  ــكى، تغيير رنگ، س ــه، ميخچه، خش پين
ــى كنيد ــر بررس ــيب ديدگى ديگ ــوع آس ــر ن و ه

ــوار بود  ــان دش ــا برايت ــاهده كف پاه ــر مش  و اگ
از يك آينه يا يكى از افراد خانه كمك بگيريد. 

در صورت بروز  زخم اگر روند التيام پس از يك روز 
ــد به پزشك اطالع  آغاز نش

دهيد.
ـ براى از بين بردن 

ــه و ميخچه  پين
ــنگ پا  پا از س
استفاده كنيد 
ــا ماليمت  و ب
ــن  ي ا روى 
نواحى را صاف 

كنيد.
ــكى  ــر خش ـ اگ

ــد  داري ــت  پوس
ــازك از  ــك اليه ن ي

ــا روغن هاى  ــرم ي ك
نرم كننده روى پوست 

ــتان  پا به جز الى انگش
ــاژ  ــيد و آنقدر ماس بكش

ــرم و  ــت ن ــد تا پوس دهي
ــگ  ــى رن ــف و صورت لطي

شود. 
اين گونه به حركت بهتر جريان 

خون در پاها نيز كمك خواهيد كرد.
ــوييد و با  ـ روزانه پاهايتان را با آب گرم، نه داغ بش
حوصله با حوله اى نرم به خصوص بين انگشتان پا 

ــاى قارچى در  ــك كنيد تا از بروز بيمارى ه را خش
امان بمانيد.

ــرل حرارت آب، از پاها   نكته مهم تر آنكه براى كنت
ــزان گرمى آب را  ــا آرنج مي ــك نگيريد، بلكه ب كم

بسنجيد.
ــد  ــاف بگيري ــور ص ــا را به ط ــاى پ ـ ناخن ه
ــن گرد  ــوهان ناخ ــا س ــاى آن را ب ــپس لبه ه و س

كنيد. 
تيزى كناره هاى ناخن مى تواند موجب ايجاد زخم 

و عفونت گوشه انگشتان شود.
ــاف  ــه دار و ناص ــاى وصل ــز از جوراب ه ـ هرگ
ــى  ــگ و آنهاي ــاى تن ــد. جوراب ه ــتفاده نكني اس
ــفت دارند، محدودكننده گردش خون  كه كش س

هستند.
ـ در مكان هاى عمومى همچون مسجد و زيارتگاه ها 

پابرهنه راه نرويد.
ــه  ــيد و هميش ــتيكى نپوش ــز كفش پالس ـ هرگ

ــد  ــش باي ــد. كف ــتفاده كني ــرم اس ــش چ از كف
ــره از پايتان  ــك نم ــد و ي ــته باش پنجه پهن داش
ــاى  ــيدن كفش هـــ ــد. از پوش ــر باش بزرگ ت
ال انگشتى جدا اجتناب كنيد و يك جفت كفش را 

دو روز پى در پى نپوشيد. 
ــواى آزاد يا  ــس از درآوردن در ه كفش هايتان را پ

مقابل آفتاب قرار دهيد.
ــى دارد،  ــس پايين ــرد ديابتى ح ــاى ف ــون پ ـ چ
ــل آنها  ــا، داخ ــيدن كفش ه ــل از پوش ــار قب هر ب
ــويد كه  ــا مطمئن ش ــى كنيد ت ــت بررس را با دس
ــل آن قرار  ــاف و چيزى داخ ــطح داخلى آن ص س

ندارد. 
ــرما محافظت  ــر گرما و س ــود را در براب ـ پاهاى خ
ــفالت داغ  ــا روى آس ــا ي ــاحل دري ــد و در س كني
ــب  ــد و اگر هنگام ش ــب راه بروي ــش مناس با كف
ــد از ــردى كردي ــاس س ــان احس در پاهايت

 جوراب هاى جاذب رطوبت نخى استفاده كنيد. 
ــارى،  ــا از بخ ــردن پاه ــرم ك ــراى گ ــچ گاه ب هي
ــتفاده نكنيد چون امكان دارد  ــى اس منقل يا كرس
ــوزش را احساس  ــتان بسوزد و شما س پاها و انگش

نكنيد. 
ــا زير آفتاب  از قرار دادن پاه
ــوزان يا آب  داغ و س
سرد اجتناب كنيد.

ـ هنگام نشستن 
را  ــان  پاهايت
آويزان نگه نداريد 
ــه 3ـ  2 بار  و روزان
ــه مدت  ــر بار ب و ه
ــچ پا و  ــه م 5 دقيق
ــتان را به طرف  انگش
باال و پايين تكان دهيد 
و به مدت طوالنى چهار 
زانو ننشينيد و يك پا را 
روى پاى ديگر نيندازيد.

ــا به  ــكالت پ ــراى مش ب
ــك مراجعه كنيد و  پزش
خود درمانى نكنيد و هرگز 
ــخه و  از داروهاى بدون نس
درمان هاى خانگى استفاده 

نكنيد.

نكته

***ليستى از مواد غذايى مفيد براى هر يك از اعضاى بدن شما:
مغز

ــان، آلبالو،ماهى  ــذر كت ــكالت تلخ، ب ــى، بادام، ش ــردو، بادام زمين ــم بروكلى، گ كل
سالمون،قهوه، آواكادو، غالت.

چشم
ماهى ساردين،ماهى سالمون، هويج، فلفل دلمه اى، كلم بروكلى، كلم بروكسل، اسفناج.

سينه (پستان)
هندوانه، انگور قرمز، گوجه فرنگى، اسفناج، انواع لوبيا، چاى سبز و سياه ، ماهى سالمون، 

ماهى هاى پر چرب، كلم بروكلى، گل كلم، كلم بروكسل، كلم و شلغم .
ريه

كلم بروكلى، ماهى سالمون، ماهى هاى پرچرب (ساردين، ماهى تن)، گردو، تمشك، 
لوبيا قرمز و چيتى و سياه، سيب و آب سيب، آب، قيسى.

قلب
گردو، بادام، جو دوسر، روغن زيتون، آواكادو و ماهى سالمون .

حافظه
ماهى سالمون، شكالت، روغن زيتون، قهوه،سير، سيب، پياز، اسفناج .

گوش
ماهى سالمون، سير، زردچوبه، زنجبيل .

كليه
گل كلم، تمشك، آلبالو، توت فرنگى، قره قاط، گيالس، انگور قرمز، روغن زيتون، سير، 

پياز، سيب، فلفل دلمه اى قرمز، اسفناج، آب، جعفرى، ماهى سالمون، كلم بروكلى.
كبد

كلم بروكلى، گل كلم، كلم بروكسل، بادام، لوبيا، جو دوسر، آلبالو، چاى، سويا، اسفناج، 

كدو، ماست، ليموترش، سركه، آرتيشو، سير، پياز، لبو، آلو، كشمش، تمشك، شاه توت، 
پرتقال، گريپ فروت قرمز، طالبى، گالبى، سيب، نعنا كوهى، ماهى سالمون .

پروستات
كلم بروكلى، گل كلم، كلم بروكسل، كلم، گوجه فرنگى، آب انار، زردچوبه، بذر كتان، 

ماهى سالمون، چاى سبز، بادام برزيلى، سير، پيازچه.
كاهش دهنده قند خون

نان جو و جوى دو سر، برنج قهوه اى، كلم بروكلى،پياز، سير، دارچين، زردچوبه، شنبليله، 
لوبيا چيتى، لوبيا سياه، لوبيا چشم بلبلى، نخود ، عدس، اسفناج، كاهو، انواع بادام  (به 
ميزان كم)، ماهى سالمون، تخم كدو، بذر كتان، شكالت، چاى سبز، مركبات، آواكادو، 
آلبالو، گيالس، سركه سيب، 7تا 8 ليوان آب در روز، لبنيات كم چرب قهوه، توت فرنگى، 
سينه مرغ، گوشت قرمز بدون چربى (توضيح: در بيمارى قند از خوردن نان سفيد، برنج 
سفيد، سيب زمينى، نوشابه، قند، شكر، مربا، آب نبات و به طور كلى شيرينى جات بايد 

جدا خودارى شود).
LDL كاهش دهنده كلسترول بد يا

ماهى سالمون، ماهى هاى پرچرب، گردو، بادام، آلو بخارا، جو دوسر، لوبيا چيتى، سيب، 
گالبى، تمشك، موز، سير.

HDL افزايش دهنده كلسترول خوب يا
ماهى سالمون، ماهى هاى پرچرب، غالت كامل (جو دوسر و جو)، شكالت تلخ، ميوه و 
سبزيجات با برگ سبز، سير، گردو، بادام، كره بادام زمينى، دانه بذر كتان، لوبيا سويا، 

آب پرتقال، لوبيا.
پوكى استخوان

ماهى سالمون، شير و محصوالت لبنى، كلم بروكلى و سبزيجات با برگ سبز، ساردين، 
بادام، غالت و آب ميوه غنى شده با كلسيم.

آنتى اكسيدان ها
ماهى سالمون، كلم بروكلى، كلم، گردو، بادام، بادام زمينى،بادام هندى، پسته، فندق، 
ــاه توت، قره قاط، آلبالو، توت فرنگى، سيب زمينى، اسفناج، ميوه خشك،  تمشك، ش
چغندر،موز، طالبى، مارچوبه، آرتيشو، آلو، چاى سبز، لوبيا چيتى و قرمز، كشمش، آب 

سيب، آب گوجه فرنگى، آب انار، آب گريپ فروت، هويج.
كاهش فشار خون

ــفناج)، ماهى سالمون، ماهى آزاد،  كلم بروكلى، سبزيجات با برگ سبز (خصوصا اس
ماهى تن، موز، سير، پياز، مركبات(خصوصا گريپ فروت)، لوبيا (خصوصا سياه، سفيد، 
قرمز وچيتى)، سيب زمينى تنورى، انجير،غالت كامل، سينه يا فيله مرغ، شكالت تلخ 
70درصد،آواكادو،كشمش، آلبالو، تمشك، شاه توت، اخته، خرما،آلو بخارا، هلو، قيسى، 
پودر كاكائو، لوبيا سويا، تخم آفتابگردان بدون نمك، لبنيات كم چرب، حبوبات، نخود 

فرنگى، قارچ، سيب، انگور، آب، آب انار.
باز كننده عروق

ــكالت تلخ، غالت كامل، سيب با پوست، گالبى با پوست، انجير  گردو، بادام، پسته، ش
خشك شده، موز، كشمش، تمشك، توت فرنگى، ماهى سالمون، عدس، لپه، لوبيا سياه.

ضد سرطان ها
ماهى سالمون، كلم بروكلى، گل كلم، كلم بروكسل، كلم، هويچ، گوجه فرنگى، زردچوبه، 
فلفل تند، انجير، بذركتان، سير، پياز، پرتقال، ليمو، بادام ها، تمشك، انگورقرمز و سياه، 

گريپ فروت، چاى سبز، انواع ميوه ها، انواع سبزيجات، رزمارى.

اولين همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در حوزه سالمت 
كشور، از صبح شنبه 25 ارديبهشت 95 در محل هتل اسپيناس پاالس 

تهران آغاز به كار كرده است.
 دكتر محسن اسدى الرى قائم مقام وزير بهداشت گفت: در اين همايش 
ــد و همچنين ــالم آمادگى كرده ان ــركت هايى كه براى همكارى اع ش
ــم، با توجه به  ــكارى مطلع بودي ــركت هايى كه از تمايل آنها به هم  ش
قابليت هاى آنها در تامين منابع و اقدامات موثر، دعوت به عمل آمده است.
وى افزود: بحث سرمايه گذارى و تامين مالى نياز ويژه نظام سالمت است 
ــال اجراى برنامه طرح تحول سالمت اقدامات زيادى در اين  كه در دو س
ــتى هاى آن رضايت مندى مردم  زمينه انجام شده است كه فارغ از كاس

و عدالت در دسترسى به خدمات بهداشتى درمانى را پى داشته است.
ــروم و نيازمند به  ــات مح ــات طبق ــه مراجع ــاره ب ــدى الرى با اش اس
ــى و دولتى، توجه به بحث تامين مالى را براى  ــتان هاى آموزش بيمارس
ــت و اظهارداشت: در  ارايه خدمات بهتر و با كيفيت، يك ضرورت دانس
اين خصوص با توجه به تاكيد وزير بهداشت بر اين موضوع و عالقه مندى 
شركت هاى خارجى براى ايجاد ارتباط مستمر با ايران پس از برجام، ايجاد 

ساز و كارى براى اين ارتباط ها ضرورى به نظر مى رسيد.
وى گفت: بر همين اساس و براى دسترسى اطالعاتى يكسان كشورهاى 
عالقه مند براى همكارى، تصميم به برگزارى اولين همايش بين المللى 

فرصت هاى سرمايه گذارى در حوزه سالمت گرفته شد.
ــدى الرى در مورد اهداف اين همايش خاطرنشان كرد: تالش براى  اس
ــالمت،  ــا و اولويت هاى حوزه س ــركت ها به نيازه ــى كامل ش دسترس
ــرمايه گذاران داخلى با شركت هاى خارجى و پيش بردن  شناساندن س
ــده تا كنون از مهم ترين اهداف اجرايى اين همايش  مذاكرات انجام ش
ــى در همكارى ــش نقطه عطف ــرد: اين هماي ــود.وى تاكيد ك خواهد ب
ــراى اين نوع  ــروعى ب ــالمت خواهد بود و ش ــوزه س  بين المللى در ح
ــن زمينه موثر واقع ــت كه اميدواريم تالش هاى ما در اي همكارى هاس

 شود.

ــريح آخرين  ــازمان غذا و دارو، به تش ــت و رييس س معاون وزير بهداش
وضعيت حضور چند شركت اروپايى در بازار دارويى ايران پرداخت.

ــت: عالقه مندى براى سرمايه گذارى  ــول ديناروند اظهارداش دكتر رس
خارجى ها در بازار دارويى ايران بسيار زياد است و مذاكرات جدى هم در 

اين زمينه انجام شده است.
ــاى خارجى  ــركت ه ــد تفاهمنامه با ش ــاى چن ــن از امض وى همچني
ــرمايه گذارى هاى قطعى،  در حوزه دارو خبر داد و گفت: يكى از اين س
ــير ايجاد كارخانه  ــت كه در مس ــركت «نوو» دانمارك اس مربوط به ش

هستند. 
ــده و به زودى خريدارى  زمين مورد نياز احداث اين كارخانه انتخاب ش
مى شود و آنچه مسلم است، اين شركت كار خودش را دنبال خواهد كرد.

ــركت ها  ــرد و افزود: اين ش ــاره ك ــركت ديگر اش ــد به چند ش دينارون
سرمايه گذارى هاى كوچك ترى دارند كه حضور دو شركت براى توليد 

دارو در ايران قطعى شده است.
ــازمان غذا و دارو از احداث يكى از كارخانجات دارويى در شهر  رييس س
پرديس در شرق استان تهران خبر داد و گفت: زمين اين كارخانه توسط 
يك شركت فرانسوى خريدارى شده و در فاز اول حدود 12 ميليون يورو 

سرمايه گذارى انجام خواهد داد.
ــد دارويى ــراى تولي ــوى ب ــركت فرانس ــا تاكيد بر اينكه ش ديناروند ب

 سرمايه گذارى خواهد كرد كه تكنولوژى مهمى دارد، تصريح كرد: دارويى 
كه اين شركت فرانسوى توليد خواهد كرد براى سرطان هاى پروستات 

و رحم كاربرد دارد.
معاون وزير بهداشت همچنين از مشاركت يك شركت اسپانيايى با يكى 
از شركت هاى دارويى داخل كشور خبر داد و گفت: اين شركت اسپانيايى 
65 درصد سهم شركت داخلى را خريدارى كرده و قرار است توسعه توليد 

دارو داشته باشد.
ــذارى هاى بزرگ تر  ــرمايه گ ديناروند در پايان افزود: البته ما منتظر س

هستيم كه در بازار دارويى كشور اتفاق بيافتد.

در قالب اولين همايش بين المللى؛

حضور خارجى ها براى سرمايه گذارى 
در حوزه سالمت ايران

معاون وزير بهداشت عنوان كرد؛

تشريح جزييات ورود اروپايى ها 
به بازار دارويى ايران

هنگامى كه به طور مداوم، هوس غذاهاى شيرين، شور و لذيذ مى كنيد، نگه داشتن 
رژيم غذايى تان در مسير درست، به كارى دشوار تبديل مى گردد و وقتى شكم تان 

دائما غرغر مى كند، نمى توانيد كارى به جز خوردن بيشتر براى آن انجام دهيد.
مواد غذايى ضداشتها

به گفته دانشمندان، زمانى كه بدن احساس كند غذا به مقدار كافى موجود نيست، 
ــنگى، به نام گرلين مى كند. گرلين نه تنها مسئول  شروع به ترشح هورمون گرس
افزايش احساس گرسنگى است، بلكه مغز را نيز تحريك مى كند كه هوس غذاهاى 
ــركوب اشتها، بدون  ــالم كند. خبر خوب اين است كه راه هايى براى س عمدتا ناس
ــنگى دادن به خودتان وجود دارد. اين ترفندها به سير نگه داشتن شكم تان،  گرس

كمك خواهند كرد، بدون آنكه منجر به افزايش وزن شما شوند: 
پروتئين خالص

ــوخت سوزانده  ــط بدن به عنوان س ــرعت توس برخالف كربوهيدرات ها كه به س
مى شوند، هضم پروتئين، بيشتر طول مى كشد. خوردن پروتئين خالص، نه تنها به 
شما كمك مى كند كه به مدت طوالنى ترى احساس سيرى كنيد، بلكه همچنين 
ــت هاى  ــاند و به كاهش وزن كمك كند. تس مى تواند هوس هاى غذايى را فرو نش
ــان مى دهند كه خوردن يك صبحانه پر از پروتئين خالص، به سير نگه  بالينى نش
ــما به مدت طوالنى تر كمك كرده و از خوردن هله و هوله و پرخورى  ــتن ش داش

جلوگيرى مى كند.
سيب زمينى

ــد، زيرا اكثر  ــا اجتناب مى كنن ــرف كربوهيدرات ه ــدگان از مص اكثر رژيم گيرن

كربوهيدرات ها منجر به افزايش وزن بيش از حد مى شوند، اما سيب زمينى ها اين 
ــده اند كه در برابر  ــيب زمينى ها از نوع خاصى نشاسته تشكيل ش طور نيستند. س
آنزيم هاى گوارشى مقاومت مى كنند. به اين دليل، هضم سيب زمينى ها سخت تر 
ــتها و كاهش دردهاى  ــاير كربوهيدرات هاست. اين امر، منجر به سركوب اش از س

گرسنگى مى شود.
سيب زمينى ها تنها زمانى چاق كننده هستند كه آنها را با چاشنى بخوريد. از اضافه 
كردن طعم دهنده هايى كه كالرى را افزايش مى دهند،مانند پنير،كره،بيكن،مايونز 
و … اجتناب كنيد.در عوض،آنها را بپزيد يا ساالد سيب زمينى درست كنيد و به 
جاى سس مايونز در ساالدتان،سركه بريزيد.سعى كنيد سيب زمينى ها را با روغن 

درست نكنيد تا باعث چاقى شما نشود.
ادويه ها

ــتند كه به سركوب اشتها و تحريك  انواع خاصى از ادويه  ها حاوى آنزيم هايى هس
ــوزاندن چربى كمك مى كند. فلفل هاى تند به ويژه فلفل كاين، يك  بدن براى س

منبع غنى از تركيبى شناخته شده به نام كپسايسين هستند.
 كپسايسين كه باعث تندى فلفل چيلى مى شود، به جلوگيرى از دردهاى گرسنگى 

ــوزاند و باعث تعريق  ــترى بس كمك كرده، بدن را تحريك مى كند تا كالرى بيش
مى شود كه بدن را خنك مى سازد و سموم را از طريق تعريق از بدن خارج مى كند.

ــت نداشتند، ادعا  ــركت كنندگانى كه غذاهاى تند دوس در يك آزمون بالينى، ش
ــاس گرسنگى  ــار از فلفل، احس كردند كه بعد از پيروى از يك رژيم غذايى سرش

كمترى كرده و كمتر هوس تنقالت شيرين، شور يا خوشمزه كردند.
آدامس بجويد

جويدن آدامس، نه تنها در هر ساعت 11 كالرى مى سوزاند، بلكه مى تواند به شما 
ــرف كنيد. يك نظريه كه  ــه و ناهار، كالرى كمترى مص كمك كند كه بين صبحان
مى تواند اين مسئله را توضيح دهد، اين است كه، جويدن آدامس، اعصابى در فك 
را تحريك مى كند كه به بخش هايى از مغز كه مسئول سيرى اند، متصل هستند. 

هنگامى كه آدامس بجويد، كمتر احساس گرسنگى خواهيد كرد.
گريپ فروت

گريپ فروت نه تنها حاوى ويتامين هاى ضرورى، مواد معدنى، تركيبات ضد سرطان 
و بيو اكتيو افزايش دهنده سالمتى است، بلكه مى تواند از گرسنگى نيز جلوگيرى 
ــت كه  ــپ فروت، حاوى تركيباتى اس ــاند. چطور؟ گري كرده و هوس ها را فرو نش

انسولين را در بدن به حالت تعادل در مى آورند.
 انسولين، هورمونى است كه قند خون و سوخت و ساز چربى را تنظيم مى كند. در 
مطالعه اى كه توسط دانشمندان در مركز تغذيه و تحقيقات متابوليك در اسكريپس 
كاليفرنيا انجام شد، شركت كنندگانى كه در هر وعده غذايى نصف يك گريپ فروت 

را خوردند، در سه ماه حدود 1/6 كيلوگرم وزن كم كردند.

ــوار بود  ــان دش ــا برايت ــاهده كف پاه ــر مش  و اگ
از يك آينه يا يكى از افراد خانه كمك بگيريد. 

در صورت بروز  زخم اگر روند التيام پس از يك روز 
ــد به پزشك اطالع  آغاز نش

ـ براى از بين بردن 
ــه و ميخچه  پين

نواحى را صاف 

ــكى  ــر خش ـ اگ
ــد  داري ــت  پوس

ــازك از  ــك اليه ن ي
ــا روغن هاى  ــرم ي ك

نرم كننده روى پوست 
ــتان  پا به جز الى انگش

ــاژ  ــيد و آنقدر ماس بكش
ــرم و  ــت ن ــد تا پوس دهي

ــگ  ــى رن ــف و صورت لطي

اين گونه به حركت بهتر جريان 
خون در پاها نيز كمك خواهيد كرد.

ــوييد و با  ـ روزانه پاهايتان را با آب گرم، نه داغ بش
حوصله با حوله اى نرم به خصوص بين انگشتان پا 

ـ در مكان هاى عمومى همچون مسجد و زيارتگاه ها 
پابرهنه راه نرويد.

ــه  ــيد و هميش ــتيكى نپوش ــز كفش پالس ـ هرگ

ــب  ــد و اگر هنگام ش ــب راه بروي ــش مناس با كف
ــد از ــردى كردي ــاس س ــان احس در پاهايت

 جوراب هاى جاذب رطوبت نخى استفاده كنيد. 
ــارى،  ــا از بخ ــردن پاه ــرم ك ــراى گ ــچ گاه ب هي
ــتفاده نكنيد چون امكان دارد  ــى اس منقل يا كرس
ــوزش را احساس  ــتان بسوزد و شما س پاها و انگش

نكنيد. 
ــا زير آفتاب  از قرار دادن پاه
ــوزان يا آب  داغ و س
سرد اجتناب كنيد.

ـ هنگام نشستن 
را  ــان  پاهايت
آويزان نگه نداريد 

ــه  و روزان
ــه مدت  ــر بار ب و ه
ــچ پا و  ــه م 5 دقيق
ــتان را به طرف  انگش
باال و پايين تكان دهيد 
و به مدت طوالنى چهار 
زانو ننشينيد و يك پا را 
روى پاى ديگر نيندازيد.

ــا به  ــكالت پ ــراى مش ب
ــك مراجعه كنيد و  پزش
خود درمانى نكنيد و هرگز 
ــخه و  از داروهاى بدون نس
درمان هاى خانگى استفاده 

نكنيد.

با سركوب كننده هاى طبيعى اشتها 
آشنا شويد

اصـول مـراقبت از پـاى افـراد ديـابتى

براى هر عضو بدن چه بخوريم؟
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دريچه

حدود 8000 سال پيش از ميالد در ايران عصر نوسنگى  يا دوره روستاى 
ــنگى حدود 5500 سال پيش از ميالد اوليه آغاز شد وپايان عصر نوس

 مى باشد . 
ــتاى اوليه مرتبط با زمانى است كه درواقع عصر نوسنگى  يا دوره روس

ــم كردند  ــاى دائ ــكونت گاه ه ــكيل س ــه تش ــروع ب ــا ش ــان ه  انس
ــاورزى  ــراى كش ــبى ب ــى مناس ــا و بارندگ ــه دم ــى ك ــكان هاي و م
ــه همين  ــاب كردند. ب ــكونت انتخ ــل س ــوان مح ــه عن ــتند را ب داش
ــناخته  ــارى ش ــاورزى و آبي ــد كش ــا رش ــنگى ب ــر نوس ــل عص دلي

مى شود و شغل اكثر انسان ها در اين دوره كشاورزى بود . 
ــا چادر و يا  ــده از آجر نپخته و ي ــاخته ش ــراد يا در خانه هاى س اين اف
ــاس آثار به جا مانده از  ــرپناه هايى از علف زندگى مى كردند. بر اس س
عصر نوسنگى يا دوره روستاى اوليه زمان شروع استفاده از سفال دوره 
نوسنگى اوليه (8000-7300 قبل از ميالد) مى باشد كه از خاك رس 
ــاورزى هنرهايى نظير  ــفال استفاده شده و دركنار كش براى ساخت س
ــفال گرى نيز رواج پيدا كرده بودند كه منجر به توسعه روستاها و در  س

نتيجه ايجاد سيستم مبادالت كاال به كاال شد. 
ــاك  ــا از خ ــان ه ــوك و انس ــگ، خ ــفند، گاو، س ــكالى از گوس اش
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ك ــده اس ــف ش ــن دوره كش ــه اي ــوط ب رس مرب
ــزار  ــن اب ــدند و همچني ــى ش ــتفاده م ــى اس ــاى تزئين ــمه ه مجس
ــا  ــوب و ي ــاق، چ ــنگ چخم ــس س ــتر از جن ــنگى بيش دوره نوس
ــتفاده خود را  ــردى ابزارهاى مورد اس بافت هاى گياهى بوده كه هر ف
مى ساخت و براى برداشت محصوالت كشاورزى، قصابى، چرم كارى و 
ديگر چيزها ابزار هايى از سنگ چخماق ساخته مى شدند و براى ساخت

سنگ هاى آسياب، هاون و دسته هاون نيز از سنگ آهك استفاده مى 
ــت كه بدانيد در حفارى هاى انجام شده دستبندها و  كردند. جالب اس
آويزهايى نيز كشف شده اند كه مشخص مى كند افراد در آن دوره براى 

زيبايى خود از زيورآالت نيز استفاده مى كردند .

دانستنى هاى عصر نوسنگى 
يا دوره روستاى اوليه

مرگ با هزار برش (لينگ چى)
اين روش ريشه در كشور چين دارد و يكى از بى رحمانه ترين 
ــت كه تا به امروز استفاده  ــن ترين روش هاى اعدام اس و خش
شده است. اين روش اعدام تقريبا از سال 900 ميالدى تا سال 
ــتفاده از آن ممنوعيت يافت، استفاده مى شد و  1905 كه اس
ــتاخانه ترين جرايم، مانند خيانت يا  فقط مجازاتى براى گس
ــى بود. در مدت اجراى اين مجازات،  برادركشى و خواهركش
ــتن مجرم استفاده مى شد و به  چاقوى بسيار تيزى براى كش
مرور و طى زمان زيادى بخش هايى از گوشت او از بدنش جدا 
ــته  ــد. قربانى به يك تير چوبى، معموال در مألعام، بس مى ش
ــينه ها جدا مى كردند.  مى شد. سپس گوشت او را ابتدا از س
ــدند و بعد گوش ها، بينى و  سپس دست ها و پاها قطع مى ش
ــلى. بعد از 10 تا 20 دقيقه، سر قربانى قطع مى شد  آلت تناس
ــول اجراى مجازات،  يا خنجرى وارد قلبش مى كردند. در ط
ــف در مجازات  ــه عنوان تخفي ــات از مواد مخدر ب بعضى اوق

استفاده مى شد.
اره كردن

ــط، يكى از بى رحمانه ترين روش هاى اعدام  اره كردن از وس
بود كه بيشتر در اروپاى سده هاى ميانى مورد استفاده قرار مى 
گرفت. در اين روش، مجرم به صورت سروته از يك درخت يا 
چارچوب اعدام آويزان مى شد و با استفاده از اره بزرگى، بدن 
ــد. در مورد بعضى از  وى از وسط به دو قسمت تقسيم مى ش
ــدت رنج و درد، بعضى اوقات  مجرمان و براى افزايش دادن ش
مجرمان را تا قسمت شكم اره مى كردند. از آنجايى كه مجرمان 
را به صورت سروته آويزان كرده بودند، خون كافى به مغز مى 
ــد آنها تا وقتى كه اره به شكم  رسيد و اين مسئله باعث مى ش
ــند و درد بكشند. در بدترين  و قلب برسد، هوشيار و زنده باش
ــاعت ها به طول  ــت س ــدام به اين روش، مى توانس موارد، اع
بينجامد. در روش چينى اين نوع از اعدام، اره كردن از باالى سر 
شروع مى شد و مجرم سروته نبود و همين امر باعث مى شد او 

ظرف چند ثانيه كشته شود.
  به صليب كشيدن

به صليب كشيدن، يكى از روش هاى باستانى اعدام بود كه در 
آن دست ها و پاهاى مجرم را به ساختارى چوبى شكل به شكل 
صليب مى بستند يا ميخ كوب مى كردند. اين روش به عنوان 
ــرادى كه تفكرات  ــد مجازات در مورد بردگان، خائنان، اف اش
ضدمسيحى داشتند و معموال بدترين مجرمان، استفاده مى 
شد. اين روش اعدام در دوره پادشاهى اسكندر مقدونى رواج 
زيادى يافت، اما هنوز در بعضى از كشورها استفاده مى شود. 
ــت.  ــيدن وجود داش روش هاى متفاوتى براى به صليب كش
ــدود 45 كيلوگرم  ــى مجبور بود صليب را كه ح معموال زندان
وزن داشت با خود به سمت محل اعدام بكشد. سپس بازوان او 
را به صليب مى بستند يا با كوبيدن ميخ به مچ هاى وى، او را به 
صليب ميخ كوب مى كردند و صليب را به حالت عمودى روى 
ــديد  زمين نصب مى كردند. معموال مرگ به خاطر ناتوانى ش
بدنى يا مشكل قلبى اتفاق مى افتاد. بعضى اوقات به خاطر اينكه 
مجرم درد كمترى را متحمل شود، پاهاى او را با گرز يا چماق 
ــع آن، خفگى و كمبود هوا باعث پايان  خرد مى كردند تا به تب

يافتن هرچه زودتر زندگى وى شود.
  جوشاندن

در اعدام با استفاده از روش جوشاندن، در ابتدا مجرم را برهنه 
مى كردند و درون ديگى پر از مايع در حال جوشيدن يا ديگى 
مملو از مايعى سرد كه به مرور و با حرارت دادن به نقطه جوش 
ــتفاده از  ــيد، مى انداختند. بعضى اوقات، جالد با اس مى رس
طناب هايى با باال بردن يا پايين آوردن مجرم در ديگ، سرعت 
ــاندن او را كنترل مى كرد. مايعى كه استفاده مى شد،  جوش
مى توانست آب، روغن، قير، اسيد، موم، شراب يا حتى سرب 
ــدر روش هاى قبلى اعدام  ــد. اگرچه اين روش به ق مذاب باش

ــيارى از مناطق  ــاندن تا مرگ، در بس رواج نداشت، اما جوش
ــد. روش جايگزين اين روش با  ــتفاده مى ش ــيا اس اروپا و آس
استفاده از يك ظرف كم عمق محتوى روغن، قير يا سرب در 
حال جوشش اجرا شد كه به طور مؤثرى فرد را تا مرگ پيش 
ــاهى هنرى پنجم، اين روش مجازاتى  مى برد. در طول پادش

براى زندانى ها بود.
  چرخ كاترين

چرخ كاترين كه با نام چرخ شكننده نيز شناخته مى شود، به 
عنوان ابزارى براى شكنجه و اعدام در سده هاى ميانى استفاده 
مى شد. مجرم به يك چرخ ارابه بزرگ بسته مى شد به شكلى 

كه بازوها و پاهايش بيرون بود. سپس چرخ به آرامى به حركت 
ــنگين يا  ــى آهنى، ميله آهنى س درمى آمد و جالد با چكش
حتى چرخ ارابه اى ديگر، دست ها و پاهاى او را خرد مى كرد 
ــتخوان هاى او در نقاط مختلفى بشكند.  ــد اس و باعث مى ش
ــتخوان ها پايان يافت، دست  بعد از آنكه فرآيند خردشدن اس
ــد. اگر  ــخص بين پره هاى چرخ دوخته مى ش ها و پاهاى ش
ــده بود، بعد از خردشدن به جالد دستور رحم كردن داده ش

ــيم رحمت يا كود گراس مى وزيد و جالد  ــتخوان ها، نس  اس
استخوان هاى سينه و گردن مجرم را مى شكاند كه منجر به 
مرگ او شود. بعد از اعدام، اغلب چرخ ارابه در مكان بلندى قرار 
داده مى شد تا پرندگان بتوانند اعضاى مجرم كه بعضا زنده نيز 
ــالم به در مى برد، دو تا  بود را بخورند. اگر او از مجازات جان س
ــدت جراحات و كم شدن آب  سه روز طول مى كشيد تا از ش

بدن جان دهد.
سوراخ كردن

ــن ترين روش هاى اعدام بود كه اغلب  اين روش يكى از خش
ــد. در اين روش، مجرم  در قرون وسطى از آن استفاده مى ش
ــز و ضخيم  ــيار تي ــكل بس ــك تيرك چوبى نيزه ش را روى ي
ــاندند. اين تيرك چوبى به آرامى و به تدريج و توسط  مى نش
وزن مجرم باال مى آمد. بعضى اوقات اين فرآيند آرام و دردناك، 
ــته شود. اين  ــه روز به طول مى انجاميد تا فرد كش بيش از س
روش خصوصا در قرن پانزدهم ميالدى در رومانى و در مدت 
پادشاهى ولد دراكوال كه با نام ولد سوراخ كننده نيز شناخته مى 
شد، رايج بود. او اعالم كرد بيش از 80 هزار نفر را به اين روش 
اعدام كرده است. در نوعى از اجراى اين روش كه در شرق آسيا 
رايج بود، مجرم را به باالى نهال بامبوى بسيار تيزى مى بستند 
(بامبو گياهى شبيه به خيزران يا نى است). در طول چند روز 
نهال بامبو كه گياهى با رشد بسيار سريع بوده و البته چوبى تيز 
دارد، از پايين وارد بدن مجرم شده و بعد از سوراخ كردن بدن 
ــود اين روش در  وى، از طرف ديگر بيرون مى آمد. ادعا مى ش
قرن نوزدهم ميالدى در چين و مالزى و حتى در جريان جنگ 

جهانى دوم و توسط سربازان ژاپنى استفاده مى شده است.
كندن پوست

ــن ترين ــان، يكى از خش ــت مجرم ــدن پوس زنده زنده كن
 روش هاى اعدام در طول تاريخ است كه به خصوص در دوران 
باستان مرسوم بود و بيشتر روى سربازان اسيرشده يا مجرمان 
ــد. آزتك هاى مكزيك، اغلب در مورد  خطرناك اعمال مى ش
زندانى هاى خود و طى مراسم قربانى كردن انسان، اين گونه 

عمل مى كردند. 
ــتان نيز پوست  ــت كه آشوريان باس شواهدى نيز موجود اس
ــمن را مى كندند و پوست را  ــت خورده دش پادشاهان شكس
ــهر آويزان مى كردند تا هشدارى براى  با ميخ به ديوارهاى ش
ــديدا  ــود كه مجرم را ش ــد. روش ديگر اين ب ــيان باش شورش
ــت او را جدا مى كردند.  مى سوزاندند و سپس به تدريج پوس
ــوف و  ــود هيپاتيا، فيلس ــال 415 ميالدى، ادعا مى ش در س
رياضيدان زن مشهور، توسط عده اى از مسيحيان خشمگين 
ــتش كنده  ــده زنده پوس ــز صدف، زن ــتفاده از بدنه تي با اس

شد.

دانستنى ها

جالب است بدانيد كه مصرف طال در ايران در عصر ساسانيان بسيار 
زياد بوده و پس از چرخه  مبادالت كاال به كاال در دوره هاى مختلف 
ــت مى آيد ــاى مورخين به دس ــته ه ــواهد و نوش تاريخى كه از ش
ــى مصنوعات طال و  ــت هاى توليدى وبازرگان  مى توان گفت فعالي
ــنگ ها و مواد طبيعى قيمتى رونق فراوانى داشته است  جواهر و س
ــراف از انواع زيور آالت ساخته  و تمام ثروتمندان جامعه و طبقه اش
ــياى زينتى گرانبهايى كه از طال وجواهرات ساخته  شده از طال اش

شده بود استفاده مى نمودند . 
حتى در اين زمينه پادشاهان هخامنشى و ساسانى نظير هرمز اول، 
ــرافى و به ويژه تاج  ــرو دوم به گونه اى به ساخت زيور آالت اش خس
ــتند كه همه از جواهرات آن ها حيرت  و تخت پادشاهى توجه داش

زده مى ماندند . 
جالب است بدانيد كه طال سازان ايرانى در تمامى كشورها به ساختن 

برترين طال و زيورآالت از نظر زيبايى شهرت داشتند .
اولين سكه طال در زمان داريوش كبير در دوره هخامنشيان آن هم 
به عنوان اولين سكه طال در جهان توسط وى در ايران ضرب گرديد 

كه به آن داريك گفته مى شود. 
ــدند؛ اما اين  ــتفاده مى ش ــكه هاى رايج از مس، مفرغ و نقره اس س
داريوش كبير هخامنشى بود كه براى اولين بار سكه طال را رايج كرد 
و پس از داريوش در كشورهاى ديگر هم سكه  طال ضرب شده است، 

از اين سكه هاى طال در مبادالت، خريد و فروش استفاده مى شد .
ــا 42/8 گرم  ــى، با وزن 35/8 ت ــكه زر در دوره هخامنش داريك س
بوده است. بر يك طرف آن نگاره اى از يك كماندار هخامنشى در حال 
دويدن است كه كمانى در دست چپ و نيزه اى در دست راست دارد. 

آنچه مسلم است اينك ضرب سكه  زر از امتيازهاى ويژه شاه بود.
در زمان هخامنشيان هيچ يك از ساتراپ ها و فرمانداران محلى حق 
ــكه بزنند، تنها اجازه  ــتند بدون پروانه داريوش به نام خود س نداش
داشتند با پروانه داريوش سكه نقره بزنند؛ چرا كه ضرب سكه داريك 

در انحصار مركز بود.
ــيار باال بود و با آزمايش روى نمونه هاى  ــكه هاى داريك بس عيار س
به دست آمده روشن شده است كه فلزش تنها 3درصد آلياژ  داشته

 است.
ــد و همواره سكه هاى طالى  ــكه ش  اين درصد باال مايه رواج اين س
هخامنشى سخت معتبر بودند. در پايان دوران هخامنشى دوداريكى 
هم ضرب شد. كيفيت سكه هاى زر در تمام دوران هخامنشى ثابت 

ماند.
ــاهى هخامنشيان  ــى در درازاى دو سده پادش نقش كماندار پارس
دگرگونى هايى داشت. از آنجا كه سكه هاى هخامنشى تاريخ ضرب 
ندارند از روى نشانه هاى ديگر نقش هاى مربوط به دوران هر پادشاه 

را تعيين كرده اند. 
ــتثنايى تنها در يك سو داراى  ــى جز موارد اس سكه هاى هخامنش
ــكل  ــتر فرورفتگى چهارگوش ش ــت آنها بيش ــتند و پش نقش هس
ــمت برجسته  ــت. اينها اثر قس ــامانى هس و ناهموارى هاى نا به س

سندانى است كه هنگام چكش زدن بر سكه گذاشته مى شد.
ــاهى هخامنشيان، سكه هاى نيم دريكى و  در دوره 200 ساله پادش

يك چهارم دريكى نيز ضرب شدند.

داريك اولين سكه طال در جهان
اعالم موجوديت رژيم اشغالگر قدس 

در فلسطين 

انگلستان از سال 1839 م به طور رسمي از يهوديان ساكن در فلسطين، 
سوريه و شبه جزيره سينا حمايت كرد و اين حمايت را در سال هاي بعد 
ــرزمين تالش نمود.  ــد مهاجرت يهوديان به اين س افزايش داد و در رون
ــطين همت فراواني مبذول  انگلستان در راه تثبيت اقتدار خود در فلس
ــته  نمود ولي وقتي مقابله جامعه عرب را در برابر خود ديد، از اين خواس
ــرانجام همزمان با خروج كميسر عالي انگليس از  خود چشم پوشيد. س
ــرزمين به رهبري ديويد بن گورين  فلسطين، يهوديان ساكن در آن س
ــرائيل اعالم كردند. چند ساعت بعد،  ــما موجوديت خود را به نام اس رس
ــناختند. به دنبال اين  ــميت ش ــوروي نيز اين رژيم را به رس آمريكا و ش
ــور عربي مصر، سوريه، اردن و لبنان  مسئله، غروب همان روز چهار كش
ــرائيل اعالن جنگ دادند و اين اولين جنگ خونين  به دولت نوظهور اس
اعراب و اسرائيل بود. در اعالميه تشكيل اسرائيل، فلسطيني ها كه مالك 
ــور بودند با قيد عبارت «جوامع موجود غير  97 درصد از اراضي اين كش
ــدند. اين اعالميه باعث سرازير شدن غيرقانوني  يهود» ناديده گرفته ش
ــد و اين امر مورد حمايت دولت  ــر جهان به فلسطين ش يهوديان سراس
ــت 1327 ش برابر با 16 مه  آمريكا قرار گرفت. از آن زمان (26 ارديبهش
ــم غاصب بر ملت  ــاوزات و غارتگري هاي اين رژي 1948 م) تاكنون تج
ستمديده فلسطين ادامه دارد و مردم فلسطين راه نجات خود را مقاومت 

و مقابله يافته اند.

ــهبانوى اعظم «نفرتى تى» و مادرش تئيى نيز با اخناتون در روياى يك  ش
خداى واحد شريك بودند و هر دو روى فرعون نفوذ زيادى داشتند. 

«نفر تى تى» زيبا كه در نوجوانى به همسرى اخناتون در آمده بود مورد عشق 
و تحسين گسترده اى بود. در يكى از بناهاى تاريخى نوشته شده است كه او 
«بانوى دلربا و مورد قبول عامه بود، زنى بود كه وجودش ارباب دو سرزمين 

(مصر عليا و سفلى) را خوشحال مى كرد.»
ــوان يك مفهوم جديد  ــت و آن را به عن اخناتون به واقع گرايى اعتقاد داش
ــش از تصاوير آرمانى ــاى باقيمانده از آن زمان بي در هنر مطرح كرد. كاره

 (ايده آليستى) سلطنت قديم به هنر امروزى شباهت دارد. فرعون هنرمندان 
پايتختش را وا مى داشت تا موضوعاتشان را شبيه واقعيت خلق كنند.

ــايند و شكم  چين ها، ابروها و...و حتى خود اخناتون را با چانه دراز ناخوش
گردش تصوير كنند. اخناتون و نفرتى تى در صلح در شهر روياهاى فرعون 

فقط چند سالى زندگى كردند.
نفر تى تى به عنوان ملكه آينده اخناتون، اتاق هاى زيبايى در قصر سلطنتى 
داشت. افراد دربار درآنجا جمع مى شدند به اميد آن كه عالقه ملكه كوچك 
ــده را در بيوگرافى ــاق هاى ملكه آين ــب كنند. «اولين ولز » ات آينده را جل

 نفر تى تى توصيف كرده است.
ــى از بزرگ ترين  ــط يك ــمهايش را در تختخوابى كه توس نفر تى تى، چش
ــود باز  ــده ب ــى و طال كوب ش ــده كارى و نقاش ــوه» كن ــدان «طي هنرمن

مى كرد. 

ــم بز بود، ملحفه هاى تخت از ــك ها و بالش هايش از نرم ترين نوع پش تش
 لطيف ترين و نرم ترين كتان هاى دستباف بود و گونه هاى او روى زير سرى  

هاللى شكل از چوب كنده كارى و نقاشى شده قرار مى گرفت.
ــش دار آويخته يا  ــرده هاى نق ــده و روى زمين پ ــى ش روى ديوارها نقاش
گسترده شده بود تا جلوى گرماى خورشيد يا ماسه بيابان را هنگام وزش باد

بگيرد. 
در آنجا ميزهاى متعدد كوچك و بزرگ و صندلى ها و چهارپايه هاى كوچك 
و زيبا و جود داشت.اسباب و اثاثيه اى بود كه از چوب سدر - كه از لبنان وارد 
مى شد و كمياب بود - و نيز از آبنوس كه با آج و ورقه هاى طال يا گل ميخ هاى 
طال تزئين شده بود. مثل اثاثيه ظريفى كه قرن ها بعد در اروپا ساخته شد اين 

وسايل را بدون به كار بردن ميخ مى ساختند.
روى هر سطح براقى، چراغ هاى بزرگ زيبا و گلدان هايى پر از گل قرار داشت 

و در كاسه هايى از شيشه رنگى براق، ماهى ها شنا مى كردند. 
ــتند... مثل  ــت داش در همه جا چيزهاى كوچك عالى كه مصرى ها دوس
مجسمه هاى كوچك خدايان و حيوانات مقدس از چوب... سفال، مرمر، نقره 
ــه دار و گلدان هاى كوچك و  يا طال پراكنده بود.... درآنجا گيالس هاى پاي
بطرى و كوزه ها و كاسه هايى در تمام اندازه ها و انواع ممكن وجود داشت كه 

غالبا مرصع كارى شده بودند.
ــود. تمام  ــه او هديه كرده ب ــود كه اخناتون ب ــيارى از اينها، هدايايى ب بس

مصرى ها براى تهيه هداياى نامزد هايشان ولخرجى مى كردند.

در چنين روزى

رحلت عالم رباني 
آيت اهللا «حاج شيخ احمد اهري» 

ــال 1267 ش (1305ق) در  ــدود س ــيخ احمد اهري در ح آيت اهللا حاج ش
ــرقي به دنيا آمد. وي پس از گذراندن دوران  شهرستان اهر در آذربايجان ش
ــد و سپس براي ادامه  ــطوح حوزه، مدتي در تبريز ماندگار ش مقدماتي و س
تحصيل عازم نجف اشرف گرديد. آيت اهللا اهري در نجف به مدت ده سال از 
محضر بزرگاني همچون شيخ الشريعه اصفهاني، ميرزا محمدحسن ناييني، 
ميرزا علي شيرازي، آقا ضياءالدين عراقي، محمدحسن غروي و سيدابوالحسن 
ــال در كنار كسب علوم  ــپس به مدت بيست س ــتفاده برد و س اصفهاني اس
ــتاد حوزه  ــه طوري كه به عنوان اس ــس و تاليف پرداخت ب مختلف به تدري
علميه نجف مطرح شد. ايشان سپس در حدود سال 1330ش راهي زادگاه 
خود گرديد و پس از مدتي، سرپرستي حوزه علميه تبريز را بر عهده گرفت. 
ــود در آذربايجان و رهبري مذهبي  آيت اهللا اهري به دليل موقعيت خاص خ
مردم، در اكثر حوادث اجتماعي و سياسي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
شركت داشت و در جريان حمله مزدوران پهلوي به مدرسه فيضيه قم و نيز 
ــري و اعالم مخالفت  ــه انجمن هاي ايالتي و واليتي، موضع گي تصويب اليح
نمود. از اين عالم رباني آثاري بر جاي مانده كه حاشيه بر مكاسب، حاشيه بر 
رسايل، رساله در اجتهاد و رساله اي در قاعده الضرر از آن جمله اند. آيت اهللا 
شيخ احمد اهري سرانجام در 26 ارديبهشت 1348 ش برابر با هجدهم صفر 
1388 ق در 81 سالگي به رحمت ايزدي پيوست و پس از تشييعي با شكوه، 

در شهرستان قم به خاك سپرده شد.

شهادت
 شهيد يحيى مصلحى شوركى 

ــتم آبان ماه 1341ش چشم به جهان هستى  شهيد يحيى مصلحى شوركى، هش
ــاورز و مذهبى در شهيديه ميبد  گشود. محل تولدش، كانون گرم خانواده اى كش
بود و به همين دليل، به محض سپرى كردن دوران طفوليت، وى را جهت فراگيرى 
قرآن مجيد به مكتب خانه مى فرستند. يحيى پس از گذراندن دوران مكتب و آشنا 
شدن با قرآن مجيد، به مدرسه مى رود ولى به علت عالقه زيادى كه به علوم دينى 
دارد، از شهيديه به يزد مى رود و وارد مدرسه علميه مى شود. شهيد مصلحى پس از 
آن كه به سن چهارده سالگى مى رسد،  براى پيشرفت سريع تر در تحصيل به حوزه 
ــالى به تحصيل علوم دينى اهتمام مى ورزد از آنجا كه  علميه قم مى رود و چند س
جريانات انقالب اسالمى مصادف با دوران جوانى يحيى بود، وى نيز مانند هزاران 
ــدى در تظاهرات و  ــلمان، يكى از فعاالن اين جريان ها بود. او به طور ج جوان مس
راهپيمايى ها شركت مى نمود. با شروع جنگ تحميلى رژيم بعثى عراق عليه نظام 
مقدس جمهورى اسالمى ايران، وى براى دفاع عازم جبهه شود. وى همراه جمعى 
از طالب حوزه علميه قم به جبهه آبادان مى رود. پس از مدتى به سپاه مى رود و در 
آنجا پنجاه روز آموزش نظامى مى بيند و بالفاصله به خط مقدم اعزام مى شود. طلبه 
پاسدار، شهيد يحيى مصلحى به مدت نه ماه در جبهه هاى آبادان بود تا اين كه در 
فتح تپه هاى «مؤذنى» شركت نمود و عاشقانه و فعاالنه در اين فتح بزرگ تالش كرد 
و پس ازآن، براى محافظت تپه ها از حمله مجدد دشمن، در تپه همراه با گروهى ديگر 
از رزمندگان مستقر بود، بر اثر انفجار در تاريخ بيست و ششم ارديبهشت ماه سال 

1360 هجرى شمسى در سن بيست و يك سالگى، به آرزوى ديرينه خود رسيد. 

نفرتى تى،  ملكه  مصر

بى رحمانه ترين 
روش هاى اعدام در تاريخ 



خبرخبر

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: خالقیت و حس آفرینش 
ما را سرآمد دیگر کشورها خواهد کرد.

حجت االسالم محمد قطبی با حضور در جمع دانشجویان دانشگاه 
فرهنگیان اظهار داشت: اگر در فناوری به رتبه خوبی در جهان برسیم 

بقیه کشورها که با ما فاصله دارند، نیازمند ما خواهند بود.
وی بیان داشت: آفرینش گری صرفا این نیست که فردا چیز جدیدی 
ابداع کنیم بلکه نقطه آغاز این امر خالقیت اس��ت ک��ه می تواند در 

کارهای جزیی و کوچک نیز اتفاق بیفتد.
رییس دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان گفت: تا زمانی که دش��من 
 ستیزی باش��د انقالب پایدار اس��ت، دشمن دشمن اس��ت و فرقی

 نمی کند چه کسی و در کجا باشد ممکن است مخفیانه باشد و الزمه 
این امر بصیرت افزایی است که باید در دانش آموزان انجام پذیرد.

حجت االس��الم محمد قطبی بیان داش��ت: انقالبی که امروز مطرح 
می شود با انقالب سال ۵۷ متفاوت است، انقالبی که در سال های ۴۲ 
تا ۵۷ که به سرنگونی رژیم پهلوی منجر ش��د و بر اساس آرمان ها و 
به رهبری حضرت امام خمینی )ره( و همراه�ی مردم صورت گرفت 
انقالب خاص بود و انقالبی که ه�م اکنون مطرح است ادامه جریان و 

در افق پیشرو به منظومه  آن انقالب است، انقالب عام است.
وی به ش��اخصه های انقالب اش��اره و تصریح کرد: اولین ش��اخصی 
که با وج��ود آن می توانیم ادعای تربیت دانش آموز انقالبی داش��ته 
باشیم، آرمان خواهی است و در قدم اول باید روحیه آرمان طلبی را 
با روش های مختلف و تکنیک های مختلف در بچه ها زنده نگه داریم.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان دومین شاخص را دین مداری 
معرفی کرد و اظهار داشت: وقتی آرمان خواهی با دین گره خورد آن 
وقت منطق پیدا می کند و آرمان خواهی اگ��ر از آموزه های وحیانی 
باش��د آن وقت جهت پیدا کرده و هرچه تدین بچه ها تقویت ش��ود 

انقالبی تر خواهند بود.
وی حس مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت را سومین شاخص 
بیان کرد و اف��زود: باید این حس در دانش آموزان تقویت ش��ود و با 
شعله ور کردن این حس زمینه های تربیت انقالبی را تقویت کرده ایم، 
حس مسئولیت نس��بت به همکالس��ی، معلم و حتی نسبت به غیر 

مسلمانانی که مورد ظلم واقع شده است.
 حجت االسالم قطبی شاخص س��اده زیس��تی را که روح انقالب ما 
 س��اده زیس��تی بود به عن��وان چهارمین ش��اخص عن��وان کرد و 
 گفت: ت��الش علمی و جه��اد علمی ب��ه عنوان پنجمین ش��اخص 
 مطرح اس��ت و ام��روزه پیش��رفت های غربی ثمره ت��الش علمی و 
جهاد علمی آنهاس��ت و همین نکت��ه نیز مورد تأکی��د مقام معظم 
رهبری نیز بوده و هس��ت و آن جایی که بحث دانش بنیان را مطرح 
می کنند و بقای انقالب و رسیدن به تمدن اس��المی را نیازمند کار 

علمی می دانند.

در دیدار صمیمانه شهردار اصفهان و استاد فرشچیان، مقرر شد نظارت 
هنری بر پروژه مرک��ز همایش های بین المللی امام خامنه ای )س��الن 
اجالس( اصفهان به منظ��ور ایجاد فضا و س��یمایی هنرمندانه در این 

ابرپروژه به استاد فرشچیان سپرده شود.
 مهدی جمالی نژاد ش��هردار اصفهان در نشس��تی صمیمی با اس��تاد 
محمود فرشچیان، هنرمند و نگارگر برجسته کشور که رییس شورای 

اسالمی شهر نیز در آن حضور داشت، دیدار کرد.
استاد فرش��چیان در این نشس��ت به بازدید خود از پروژه بزرگ مرکز 
همایش ه��ای بین الملل��ی ام��ام خامنه ای اش��اره کرد و ضم��ن ابراز 
خرسندی از ایجاد چنین مجموعه ای در اصفهان گفت: هدف من نیز 

خدمت به مردم ایران و به ویژه همشهریانم در اصفهان است.
این نگارگر فرهیخته اصفهانی با اشاره به درخواست شهردار اصفهان 
مبنی بر نظارت هنری بر روی بهره برداری از پروژه سالن های اجالس 
همایش های بین المللی اصفهان گف��ت: من با کمال میل این امر را در 

دستور کارم قرار خواهم داد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته هرگاه نیاز باشد 

برای نظارت بر این امر به اصفهان سفر خواهم کرد.
فرشچیان با اشاره به اینکه برای بهره برداری از پروژه ای با این عظمت 
و با ترکیبات هنری خاص نباید تعجیل کرد، اضافه کرد: از مس��ئوالن 
ش��هری می خواهم چنانچه قصد دارند پروژه سالن های اجالس پروژه  
هنرمندان و شایسته اصفهان باش��د، نباید در بهره برداری از آن عجله 

داشته باشند.
وی در ادامه از پیگیری اش برای تدوین دانش��نامه هن��ر و راه اندازی 
دانشگاه هنری شاخص در ایران اش��اره کرد و گفت: بیش از ۴۵ سال 
اس��ت که این موض��وع را در دولت های مختلف پیگیری ک��رده ام، اما 

تاکنون به نتیجه نرسیده ام.
فرش��چیان ادامه داد: با توجه به جایگاهی که هنر در بین مردم ایران 

دارد باید مسئوالن به این زمینه توجه ویژه تری داشته باشند.
وی همچنین نظافت شهر اصفهان را زبانزد خاص و عام دانست و گفت: 
هر بار مهمانانی را برای اولین بار به اصفهان می آورم بدون اس��تثنا از 
نظافت شهر اصفهان حیرت زده می شوند و از این رو ضروری است که 

از شهردار اصفهان تشکر الزم را داشته باشم.
این اس��تاد برجس��ته نگارگری، ش��هردار بودن را کاری بسیار سخت 
و خطی��ر توصیف کرد و ادام��ه داد: ما برای اداره ی��ک خانه کوچک با 
هزاران مشکل روبه رو می شویم و در این راستا مدیریت شهر کار بسیار 

دشواری است.
وی با بیان اینکه من ارادت بسیار زیادی به اصفهان و وطنم دارم و هر 
کمکی که از دستم برمی آید برای پیش��رفت مملکتم انجام می دهم، 
اضافه کرد: عالقه دارم در س��اخت پروژه مرکز همایش ها که پروژه ای 

بی نظیر است، سهمی داشته باشم.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

خالقیت و آفرینش، ایران را
سرآمد خواهد کرد

در دیدار صمیمانه شهردار اصفهان و استاد فرشچیان؛

استاد فرشچیان ناظر هنری مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای

ش��انزدهمین رویداد »ایده شو« ش��هرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان با موضوع کس��ب و کارهای اجتماع��ی همزمان با 
دوازدهمین جشنواره ملی ش��یخ بهایی برگزیدگان خود را 
شناخت.  در این رویداد ۱۲ طرح  کس��ب  و کار با محورهای 
بهبود شرایط اجتماعی شهروندان، حفاظت از محیط زیست، 
ارتقای سطح معیشت افراد خاص، توسعه کیفیت اقتصادی 
جامعه و توس��عه پایدار اقتصادی حضور داشتند و صاحبان 
ایده در حضور داوران ابتدا در مدت سه دقیقه به بیان طرح، 
توجیه اقتص��ادی مبتنی بر رفع بخش��ی از نیازهای جامعه 

پرداختند.
 پس از بیان هر ایده داوران نیز انتقادها و یا پیش��نهاد و نظر 
خود را در ارتباط با هر کدام از  طرح ها بیان داش��ته و با رأی 
مردمی از میان این طر ح ها ۵ طرح برگزیده شد که در ذیل با 
این ایده های برگزیده و اسامی طرح هایی که نیازمند بررسی 

بیشتر هستند، آشنا می شویم.
درخ�ت الکترونی�ک: صاحب ای��ن ایده معتقد اس��ت با 
توجه به اینکه سرعت کاش��ت درختان از نابودی آنها کمتر 
است و روز به روز از وسعت فضای سبز کاسته می شود الزم 
اس��ت موضوع درختکاری از وابستگی صرف به فعالیت های 
سازمان های ش��هرداری و محیط زیس��ت خارج و به دست 

مردم سپرده شود.
برای آسان س��اختن این رویه س��امانه آنالین درختکاری با 
همکاری محیط زیست و شهرداری طراحی می شود و هر فرد 
با ثبت نام و انتخاب محل، از میان نهال های قابل کشت در آن 

نقطه یکی را انتخاب می کند.
درختکاری توسط شرکت ذی ربط انجام و درخت موردنظر 
با پالکاردی مزین به نام و پیام ش��خص م��ورد نظر در محل 

کاشته می شود.
در خانه همه ما وسایل بی اس��تفاده ای وجود دارد که شاید 
قادر به فروش آنها نباش��یم و با قرار دادن آنها در سایت های 

خرید و فروش نیز از حجم تلفن ها خسته می شویم.
مطابق این ایده وس��ایل مورد نظر با توضیح��ات الزم روی 
س��ایت قرار می گیرد اما فروش��نده و خری��دار فرآیند مالی 
با یکدیگر نداش��ته و تنه��ا در صورت رد و بدل کاال توس��ط 
گردانندگان سایت، پول به حساب فروشنده واریز می شود و 
کمتر از پنج درصد از هزینه نیز از هر فرآیند تراکنشی برای 

صاحبان سایت برداشت می شود.
اما وجه تمایز این س��ایت این اس��ت که با تعیین ش��خص 
فروشنده، پس از فروش جنس درصدی از قیمت به حساب 
یک خیریه  از خیریه های مورد قرارداد با س��ایت )به انتخاب 

فروشنده( وارد می شود.
کودکان کت�اب: صاحب ای��ن ایده می گوید: ک��ودکان کار 
معلول ش��رایط اجتماعی ما هس��تند و گاه عاملی برای بروز 
ناهنجاری های اجتماعی محسوب می شوند؛ این ایده  مبتنی 

بر کسب و کار اجتماعی، توانمندسازی فکری و اقتصادی این 
کودکان را مدنظر قرار داده اس��ت. در واقع تحقیقات نش��ان 
می دهد افرادی که در حیطه کتاب مشغول به کار هستند از 

نظر بزهکاری های اجتماعی در پایین ترین سطح قرار دارند.
شرکتی که در راستای این ایده تأسیس می شود چند رکن 
اساسی دارد: کودکان کار از این پس کودکان کتاب هستند 
و در قالب ف��روش کتاب در م��دارس، مهدکودک ها  و غیره 
بخش��ی از وقت روزانه خود را به فروش کتاب می گذرانند و 
در بخشی از روز نیز سرویس های رفاهی اجتماعی در اختیار 

آنها قرار می گیرد.
سوغات زائر: ایده ای اس��ت برای تأمین سوغات زائران در 
س��فرهای مختلف زیارتی تا آنها با خیال راحت به زیارت و 
س��یاحت خود پرداخته و در پایان نیز به جای سوغاتی های 
بی شمار چینی مطابق درخواست خود سوغاتی های ایرانی که 
حاصل کار افراد نیازمند )به طور مثال شاغل در انجمن زنان 
سرپرست خانوار و یا موارد مشابه( است را تحویل می گیرند.

هدبند هوش�مند ب�رای کم�ک به معلوالن جس�می 
حرکتی: با توجه به اینکه به طور معمول عضالت چش��م از 
آسیب های حرکتی مصون اس��ت مطابق این ایده هدبندی 
طراحی شده که اشخاص ناتوان از حرکت دست، پا و یا زبان 
تنها با حرکت هشت گانه چشم در کامپیوتر یا لپ تاپ حروف 

را تایپ و منظور خود را بیان کنند.
ایده هایی که نیازمند بررسی بیشتر است

ایده های سفرکار )فراهم سازی بستری برای استفاده از زمان 
مرده افراد در هنگام سفرهای طوالنی و تبدیل آن به ساعاتی 
مفید با انجام کاری درآمدزا(، با صدرا همه می تونن کار کنن 
)ایده ای برای آموزش صنایع دس��تی و فروش آنها در منزل 
توسط یک پکیج آموزش��ی و درآمدزایی برای روستاییان(، 
بیمارستان آنالین )ایده ای برای ارسال دارو، پزشک، پرستار 
و خدمات مورد نیاز بیمارس��تانی در زمان م��ورد نیاز حتی 
نیمه شب توسط شرکت مربوطه( و  اصفهان فا )اطالع رسانی 

رویدادهای فرهنگی اجتماعی شهر( از ایده هایی بود که در 
این ایده شو چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

همچنین تولید ظروف خشکبار با نمد، شوری زدایی از آب 
توسط الکترودیالیز ) طرحی در راستای کمک به شرایط کم 
آبی کشور برای شیرین سازی آب های شور که میزان پساب 
در شوری های با درصد باال را تا ۷۰ درصد کاهش می دهد(، 
تولید ساک خرید پارچه ای سلولزی )برای کاهش آسیب های 

زیست محیطی پالستیک( نیز در نهایت پذیرفته نشدند.  
مش��ابه بودن، عدم توجیه اقتصادی، عدم بیان ش��فاف در 
ارتباط با چگونگی جلب نظر مخاطب، مبهم بودن چگونگی 
اجرا به دلیل نیازمندی به س��اختارهای قانونی، مش��خص 
نکردن ش��یوه اجرای ایده و غیره از دالیل بیان شده توسط 

داوران در ارتباط با عدم پذیرش این ایده ها بود.
هر کدام از صاحبان این ۵ ایده انتخابی به مدت چهار دقیقه 
به سواالت داوران درباره ایده خود  جواب دادند و در نهایت 
س��ه ایده هدبند هوش��مند برای کمک به معلوالن جسمی 
حرکتی به ایده پردازی س��یما س��لطانی، کودکان کتاب از 
امیرحسین شبانی و سوغات زائر به ایده پردازی علی زمانی از 

میان این ایده ها برگزیده شدند.
 برگزاری ایده شوی هفتگی توسط شهرک علمی 

تحقیقاتی اصفهان
داوری این ایده شو را ش��وان صدرقاضی پژوهشگر سازمان 
ملل متحد، حمیدی مطلق مدیر گروه نوآوری کس��ب و کار 
اجتماعی دانشگاه شریف، ترکش مدیرعامل شرکت آذر چم 
اسپادان و حدیدی مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک 

علمی تحقیقاتی اصفهان بر عهده داشتند.
ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفه��ان چهارش��نبه هر هفته 
اقدام به برگ��زاری ایده ش��و می کند که این هفت��ه به دلیل 
برگزاری دوازدهمین جش��نواره ملی فن آفرینی این رویداد 
در بعدازظهر دومین روز جش��نواره در مهمانسرای عباسی 

اصفهان برگزار شد.
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مدیر عامل ش��رکت مترو منطقه اصفهان:

خط یک مترو سه ماه آینده
به تختی می رسد

با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری؛

مرکز نوآوری
دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

مدیر روابط عمومي شهرداري اصفهان:

روابط عمومي ها قلب تپنده
ادارات و سازمان ها هستند

تفاهمنام��ه هم��کاری بی��ن انجم��ن جهانی 
شهرهای فناوری »تکنوپولیس« )WTA(، مرکز 
منطقه ای پارک ها و مراکز رشد و فناوری غرب 
آسیا وابسته به یونسکو ) آیریس ( و شهرداری 
اصفهان همزمان با دوازدهمین جشنواره ملی 

فن آفرینی شیخ بهایی منعقد شد.
سرپرست دفتر علمی بین المللی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان گفت: عقد این تفاهمنامه 
همکاری یک��ی از مهمترین خروجی ها و نتایج 
فضای نشا ) نقطه ش��روع ارتباط( در جشنواره 
ملی ش��یخ بهایی اس��ت. مژگان یزدیان افزود: 
ای��ن تفاهمنامه همکاری با توج��ه به برگزاری 
جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری 
که ش��هرداری اصفهان، شهریور امسال میزبان 
آن است، منعقد ش��د.وی با بیان اینکه موضوع  
اصلی این تفاهمنامه درباره ش��هرهای علمی و 
هوشمند جهان است اظهار کرد: بر اساس این 
تفاهمنامه مقرر شد طرفین قرارداد، تجربه ها و 

دستاوردهای خود در زمینه های شهر هوشمند 
سبز )Smart Green City(  و انرژی های نو را 

به اشتراک بگذارند.
یزدیان اضافه کرد: همچنین مقرر ش��د با سفر 
ش��هردار ش��هر دائجونگ کره جنوب��ی )محل 
اس��تقرار انجمن جهانی تکنوپولیس ( به شهر 
اصفهان، پیمان خواهرخواندگی بین این دو شهر 
امضا شود. وی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه 
همکاری به پیشنهاد مرکز منطقه ای پارک ها 
 )IRIS( و مراکز رشد علم و فناوری غرب آسیا
و با اس��تقبال مرکز فناوری های نو ش��هرداری 
اصفه��ان و انجم��ن تکنوپولیس ک��ره جنوبی 

منعقد شد.
همچنین نخس��تین بار در کش��ور، طرح نش��ا 
)نقطه ش��روع ارتباط( با حضور سرمایه گذاران 
و متقاضیان س��رمایه گذاری روز پنجشنبه ۲3 
اردیبهش��ت همزمان با دوازدهمین جشنواره 
ملی فن آفرینی ش��یخ بهای��ی در اصفهان آغاز 

به کار کرد و دیروز ش��نبه ۲۵ اردیبهش��ت به 
پایان رسید.

در این فضا ۱۴ س��ازمان و شرکت سرمایه گذار 
در فض��ای نمایش��گاهی و غرفه ه��ای خود به 
 گفت و گو و مذاکره با صاحبان ایده و فناوری و 
شرکت های دانش بنیان برای سرمایه گذاری 

روی طرح های نوآورانه آنها پرداختند.
نخس��تین جش��نواره بین المللی فناوری های 
نوین شهری با حضور شهرداران کالنشهرهای 
 دنیا در ش��هریور امس��ال در اصفه��ان برگزار 
می ش��ود. این جش��نواره ب��ا ه��دف ترویج و 
 توسعه فن آفرینی، خالقیت و نوآوری، معرفی 
فن آفرین��ان به عنوان موتور حرکت و توس��عه 
اقتصاد دان��ش بنیان و ایجاد فض��ای تعامل در 
میان فع��االن عرصه های مختل��ف فن آفرینی 
دیروز ۲۵ اردیبهشت با معرفی طرح های کسب 
و کار، فن آفرینان و سرمایه گذاران برتر به کار 

خود پایان داد.

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: 
امیدواری��م با کم��ک و هماهنگی تم��ام ارکان 
حاکمیت در اصفهان تالش ش��ود ت��ا به زودی 
اصفهان صاحب س��اختمان زیبای م��وزه بین 

المللی شود.
رضا امینی در یکصد و س��ی و چهارمین جلسه 
علنی شورای اسالمی ش��هر اظهار کرد: امروزه 
دیگر نمی توان دف��اع را در مرزهای جغرافیایی 
معنا کرد که جریان کفر و اس��تکبار، ارزش ها و 
باورهای اصیل دینی و وحدت جهان اس��الم را 

نشانه گرفته است.
رییس ش��ورای ش��هر اصفهان با اش��اره به ۲۷ 
اردیبهش��ت ماه به عنوان روز ارتباطات و روابط 
عمومی اظهار کرد: امیدواریم که حوزه ارتباطات 
و روابط عمومی ها در این مجموعه با رویکردی 
علمی و تخصصی، نس��بت به اطالع رس��انی به 
موقع و صحیح در ایجاد ح��س تعامل و اعتماد 
بین ش��هروندان و مجموعه مدیریت ش��هری، 

عمل کنند. وی با اش��اره به ۲۹ اردیبهشت ماه 
روز جهانی موزه و می��راث فرهنگی تاکید کرد: 
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی در ش��هری 
همچون اصفهان جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد 
چرا که در حوزه میراث فرهنگی اعم از ملموس و 
ناملموس، این شهر بسیار غنی و اهمیت و شهرت 

جهانی دارد.
 امین��ی با بی��ان اینک��ه در اجرای پ��روژه های

 عمران��ی و ارای��ه خدم��ات در ش��هر بای��د 
رویک��رد حف��ظ ای��ن آث��ار و بسترس��ازی 
ب��رای تجل��ی عناص��ر ارزش��مند میراث��ی 
 تقوی��ت ش��ود، اف��زود: در ح��وزه م��وزه و 
موزه داری در شهر اصفهان، نظر به ظرفیت های 
بس��یار آن، تمام دس��تگاه های مرتبط به ویژه 
مجموعه شهرداری که متولی بخش عمدهای از 
موزه های این شهر است باید اقدامات بنیادی و 
زیرس��اختی هم در ارتقا و اعتالی کمی و کیفی 
موزه ها و هم در اطالع رسانی و بسترسازی برای 

استفاده بیشتر شهروندان در طرح و برنامه های 
خود لحاظ کنند. وی گفت: حق و شان اصفهان 
اس��ت که دارای موزه ای فاخر و ارزشمند باشد 
که محل مناس��بی برای نگهداری آثار و اقالم و 
عتیقه های در اختیار مردم باش��د که عموما در 
منازل مسکونی و در شرایط مناسبی نگهداری 

می شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
متاسفانه سال هاس��ت که در جلسات متعدد از 
احداث موزه اصفهان سخن به میان می آید اما 
عمال اتفاق خاصی صورت نپذیرفته و امیدواریم 
با کمک و هماهنگی تم��ام ارکان حاکمیت در 
اصفهان تالش شود تا به زودی اصفهان صاحب 

ساختمان زیبای موزه بین المللی شود.
امینی ادام��ه داد: امیدواریم در مس��یر خدمت 
رسانی با بهره گیری مطلوب از تمام ظرفیت های 
دینی، فرهنگی و تاریخی ایران اسالمی، آنگونه 

که شایسته و بایسته است، اقدام شود.

همزمان با جشنواره شیخ بهایی:

تفاهمنامه همکاری بین تکنوپولیس، آیریس و شهرداری اصفهان امضا شد
رییس شورای اسالمی شهر:

اصفهان نیاز ضروری به موزه بین المللی دارد

در حاشیه دوازدهمین جشنواره ملی شیخ بهایی انجام شد؛

رویداد ایده شو  با موضوع کسب و کار اجتماعی

مدیر عامل ش����رکت مت��رو منطقه اصفهان 
گفت: ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده ظرف 
سه ماه آینده خط یک مترو به ایستگاه تختی 

می رسد.
علیرضا فاتح��ی اظهارکرد: ف��از اول خط یک 
مترو از ایس��تگاه پاس��داران در خیاب��ان امام 
خمینی)ره( تا میدان شهدا س��ال گذشته به 
بهره برداری رس��ید. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر ف��از اول خط یک مترو ب��ه طول حدود 
۱۰ کیلومتر، روزانه از ۷ صبح تا س��اعت ۱۵ 
مشغول به کار اس����ت، افزود: با برنامه ریزی 
انجام شده ظرف سه ماه آینده خط یک مترو 

به ایستگاه تختی می رسد.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان با اشاره 
به اینکه قطار شهري اصفهان تاکنون بی��ش 
از ۱۵۰۰میلیارد تومان هزینه در برداش����ته 
است، تصریح کرد: این طرح عظیم به یک هزار 

میلیارد تومان بودجه دیگر نیاز دارد.
فاتحی با اش��اره به احداث ایستگاه های مترو 

خاطرنش��ان ک��رد: عملی��ات س����اختمانی 
تونل ه��ای مت����رو در جن��وب اصفه��ان از 
میدان امام حس����ین )ع(، میدان انق�ل�اب تا 
ایستگاه دفاع مق��دس در جریان اس��ت که 
به جز ایس����تگاه های ام��ام حس��ین )ع( و 
انق�ل�اب، س��فت کاری مابق��ی ایس��تگاه ها 

ب��ه اتمام رسیده است.

مرکز نوآوری دانش��گاه صنعتی اصفهان با حضور 
معاون علمی و فناوری ریی��س جمهوری افتتاح 
ش��د. مرکز نوآوری دانش��گاه صنعت��ی اصفهان 
با ه��دف تبدی��ل دانش ب��ه ارزش، ایجاد بس��تر 
مناس��ب برای تبدیل نمونه های آزمایشگاهی به 
 نیمه صنعتی و توس��عه نگرش کاربردی به نتایج 

پژوهش های علمی به بهره برداری رسید.
از جمله برنامه های مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی 
می توان به ارایه تس��هیالت به واحد های فن آور 
بدون ضمان��ت، تخفیف فضاهای مناس��ب برای 
توس��عه فن آوری های با قابلیت تجاری سازی و 
خدمات مش��اوره ای در حوزه تهیه طرح کسب و 

کار اشاره کرد.
رییس دانش��گاه صنعتی اصفهان در آیین افتتاح 
این مرکز گفت: از دو سال گذش��ته تدوین نظام 
پژوهش اقتصادی دانشگاه با نگاه نوآوری و فناوری 
شکل گرفت . سید محمود مدرس هاشمی افزود: 
امروز دانشگاه عالوه بر رس��الت خویش در حوزه 
تولید دانش و تربیت نیروی انسانی، بحث نوآوری، 

فن آوری و تجاری سازی را نیز بر عهده دارد. وی 
با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم 
انقالب به عنوان یکی از اولویت های کشور مطرح 
ش��ده اس��ت، گفت:اقتصاد دانش بنیان به عنوان 
پایه اقتصاد مقاومتی مطرح است و نقش و وظیفه 

دانشگاه در این مسیر بسیار پر رنگ می شود.
مدرس هاش��می یادآوری کرد: از یک سال و نیم 
پیش مدیریت نوآوری و تجاری سازی فن آوری در 
حوزه معاونت پژوهشی در این دانشگاه تشکیل شد 
که سه اداره نوآوری ، کارآفرینی و انتقال فناوری به 
عنوان زیر مجموعه های این مدیریت شکل گرفت. 
وی تصریح کرد:برای مرکز رشد دانشگاه که مکانی 
برای شکل گیری شرکت های دانش بنیان است 
با شهرک علمی و تحقیقاتی توافقنامه ای منعقد 

شد که این مرکز در شهرک مستقر شود.
این دانش��گاه در س��ال های اخی��ر افتخاراتی 
همچون قرارگیری در فهرس��ت ۴۰۰ دانشگاه 
برتر جهان و رتبه 8۵ فهرست یکصد دانشگاه 

ممتاز قاره آسیا را کسب کرد. 

مدیر روابط عمومي ش��هرداري اصفهان گفت: به 
مناسبت روز ۲۷ اردیبهشت »روز ملي ارتباطات 
و روابط عمومي« گردهمایي خانواده بزرگ روابط 
عمومي هاي شهر خالق اصفهان در اردوگاه شهید 

بهشتي برگزار مي شود.
 هادي نباتي نژاد در حاش��یه برگزاري جش��نواره 
ش��یخ بهایي در اصفهان، اظهار کرد: امروزه نقش 
روابط عمومی ها در کمک ب��ه تصمیم گیری های 
مدیریتی و استراتژیک یک سازمان نقشی در خور 
توجه اس��ت که باید آن را به طور جدي و اساسي 

مورد توجه قرار داد.
وي با اش��اره به اینکه روابط عمومی ها مهم ترین 
بخش برای سازماندهی و برنامه ریزی در دستگاه ها 
و ارگان ها به حساب می آیند، تصریح کرد: ویژگی 
شاخص مدیران توانمند، توانایی ایجاد ارتباطات 
درون و برون سازمانی اس��ت و چنانچه عالی ترین 
مقام هر دستگاه و س��ازمانی به این وظیفه خطیر 
بی تفاوت باشد یا در مدیریت کالن سازمان چنین 
مدیریتی اندیشیده نشود، بخش عمده ای از وظیفه 

دستگاه مورد نظر ناقص باقی مانده و نمی توان از 
حداکثر توان آن سازمان بهره برد.

مدیر روابط عمومي ش��هرداري اصفه��ان با بیان 
اینکه رواب��ط عمومي ها ب��ه عنوان قل��ب تپنده 
س��ازمان ها و نهادها عم��ل مي کنن��د، ادامه داد: 
روابط عمومي ها چشم بیناي دستگاه های مختلف 
خصوصی و دولتی هستند که پویایي آنها موجب 
رش��د و بالندگي ادارات و س��ازمان ها مي ش��ود. 
وی تاکی��د کرد: مدی��ران رواب��ط عمومي ها مي 
توانند با تعامل سازنده و کارآمد به مرز شکوفایي 
برسند چون رسانه ها هس��تند که در اکثر مواقع 
 اف��کار عموم��ي را مدیریت ک��رده و ب��ه چالش

 مي کشند.
نباتی نژاد اضافه کرد: امسال به مناسبت روز ملي 
ارتباط��ات و روابط عمومي در راس��تاي قدرداني 
از زحمات و کارکنان روابط عمومي س��ازمان ها و 
ادارات ش��هر خالق اصفهان، گردهمایي خانواده 
بزرگ روابط عمومي هاي ش��هر خالق اصفهان به 

میزبانی شهرداری برگزار مي شود.
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 ایران در انتظار تصمیم حساس 
فدراسیون جهانی وزنه برداری

رقابت های او - اسپرت قهرمانی آسیا؛
118 شرکت کننده به ایران می آیند

جریمه 30 درصدی 
مربیان و بازیکنان سپاهان

هشدار جدی AFC به تیم های حاضر
 در لیگ قهرمانان

استقالل خوزستان پرطرفدار می شود؟

هیئت اجرایی فدراس��یون جهانی وزنه برداری در صورتی که میزبانی مس��ابقات 
جهان��ی جوان��ان 2018 را به رژیم صهیونیس��تی بده��د، ایران در ای��ن رقابت ها 
غایب خواهد بود. پنج کشور برای میزبانی مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی 2018 
 جوانان جهان اعالم آمادگی کرده و درخواس��ت های خود را به فدراسیون جهانی 
فرستاده اند. بالروس، کره شمالی، امریکا ، ازبکستان و رژیم صهیونیستی کشورهایی 
هستند که برای گرفتن میزبانی مس��ابقات جهانی جوانان کاندید شده اند. هیئت 
اجرایی فدراس��یون جهانی وزنه برداری نیز 23-22 ماه می��الدی جون در جریان 
مسابقات جهانی جوانان2016 که در تفلیس گرجستان برگزارمی شود، در این مورد 
تصمیم می گیرد که میزبانی به کدام کشور داده شود. اگر رژیم صهیونیستی بتواند 
میزبانی مسابقات را بگیرد، تیم ملی جوانان ایران در مسابقات جهانی سال2018 
 غایب خواهد بود، از این رو تصمیمی که هیئت اجرایی IWF خواهد گرفت برای 

وزنه برداری ایران بسیار مهم است.

پنجمین دوره رقابت های آسیایی او - اسپرت به میزبانی اصفهان برگزار می شود.
مس��ابقات آس��یایی او - اس��پرت در دو بخش بان��وان و آقایان انج��ام خواهد 
 ش��د. شش��مین دوره رقابت های آس��یایی او - اس��پرت به میزبانی ایران30 
 اردیبهش��ت ماه  الی 3 خرداد ماه در حال��ی انجام می پذیرد ک��ه برای حضور 
در این رویداد آسیایی 9 کشور شرکت خواهند کرد. در ششمین دوره رقابت های 
آس��یایی کش��ورهای اندونزی، عراق، لبنان، سوریه، هندوس��تان، بنگالدش، 
فلسطین، افغانستان و پاکستان ش��رکت می کنند. رقابت های جهانی مردان و 
زنان او - اس��پرت 2016 به میزبانی آنتالیا-ترکیه و پنجمین دوره رقابت های 
آسیایی این رشته به میزبانی اصفهان و با حضور کشورهای تایوان، کره جنوبی، 
عراق، سوریه، لبنان، قطر، امارات، فیلیپین، هندوس��تان، عمان، افغانستان و 
 ایران انجام پذیرفته بود. این دوره از مس��ابقات با حضور 118 ش��رکت کننده 
در دو رده سنی جوانان و بزرگس��االن بخش مردان و زنان به میزبانی پایتخت 

فرهنگی جهان اسالم در سالن پیروزی اصفهان برگزار می  شود.

در پایان رقابت ه��ای لیگ برتر،کادرفن��ی و بازیکنان تیم فوتب��ال فوالد مبارکه 
 سپاهان جریمه شدند. با توجه به نتایج ضعیف تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
و کسب رتبه یازدهم در لیگ پانزدهم ، کلیه بازیکنان و کادر فنی تیم جریمه شدند 

و به میزان سی درصد مبالغ قراردادشان از سوی باشگاه کسر شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا قبل از آغاز بازی های یک هشتم نهایی هشداری جدی 
به تیم های حاضر در این مرحله داد. تراکتور سازی و ذوب آهن دو نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آس��یا هس��تند که توانس��تند جواز صعود به یک هشتم نهایی 
را به دس��ت آورند و باید در این مرحل��ه هفته جاری به مص��اف تیم های اماراتی 
 بروند. کنفدراس��یون فوتبال آس��یا قبل از برگزاری بازی های یک هشتم نهایی 
 به تیم های ش��رکت کننده درباره آش��وب هواداران هش��دار داد و تاکید کرد که 
هر گونه بی انضباطی و آشوب از سوی هواداران جریمه های سنگینی را به دنبال 
خواهد داشت. تراکتورسازی در این مرحله باید به النصر بازی کند و ذوب آهن هم 

تیم پرستاره العین را پیش رو دارد.

 استقالل خوزس��تان کار غیرممکن را ممکن کرد و قهرمان لیگ برتر ایران شد 
تا اندکی مرهمی باشد بر دل رنج دیده خوزستانی هایی که در سال های اخیر از 
سوی زمین و آسمان و بی تدبیری حاکمان مورد بی مهری فراوان قرار گرفته اند.

 عبدا... ویسی نش��ان داد که می توان با جوانان مس��تعد کاری کرد کارستان و 
با اتخاذ تاکتیک مناسب تیمش را در طول سی هفته در صدر جدول نگه دارد. 
 فوتبال دفاعی اس��تقالل خوزس��تان بر پایه اس��تعداد و توانایی بازیکنان تیم 
پایه ریزی ش��ده اس��ت و ویس��ی موفق ش��د بهترین تاکتیک تیم��ی را برای 

بازیکنانش بیابد.
 عبدا... ویس��ی امروز مرب��ی قهرمان لیگ لقب گرفته اس��ت و عن��وان بهترین 
 مربی ایرانی برازنده اوس��ت. باید از قهرمانی اس��تقالل خوزستان که با جوانان 
بی ادعا توانس��ت یک فصل کامل در صدر جدول بماند، خوش��حال بود. نباید 
فراموش کرد که استقالل خوزستان از سوی اهوازی ها چندان مورد استقبال 
قرار نمی گرف��ت وآن را تیمی غیر اصیل می دانس��تند. اما ویس��ی کاری کرد 
 که ورزش��گاه خالی غدیر در روزهای بازی های تیم��ش در فصل پیش تبدیل 

به ورزشگاهی لبالب از تماشاگر در روز قهرمانی شود.

 امید عالیش��اه که در تبریز درخش��ش زیادی داش��ت، در پیامی ب��رای هواداران 
 پرسپولیس از ناکامی در کسب قهرمانی عذرخواهی کرد. کاپیتان تیم پرسپولیس 

از حمایت های هواداران تشکر کرد.

لنز دوربین

پیام عالیشاه برای هواداران پرسپولیس

سیری در دنیای ورزش

209209209

استقالل خوزستان برای قهرمانی 
چقدر هزینه کرد

تاج: نگرانی های تیم ملی استقالل روی پل می رود؟
برطرف می شود

میلی��ارد   6 ح��دود  در  هزین��ه ای  ب��ا  ویس��ی  عب��دا...  ش��اگردان 
میلی��اردی   10 چن��د  تیم ه��ای  از  باالت��ر  توانس��تند  توم��ان 
ش��اگردان  ش��وند.  لیگ برت��ر  قهرم��ان   ... و  پرس��پولیس   اس��تقالل، 
عبدا... ویسی با شکست ذوب آهن در ایستگاه پایانی لیگ برتر با پرسپولیس 
در صدر جدول هم امتیاز ش��دند، اما تفاضل گل بهتر این تیم خوزس��تانی 

نسبت به پرسپولیس، موجب قهرمانی شاگردان ویسی شد.
 قهرمانی لس��تر س��یتی در لیگ برتر جزیره با هزینه بس��یار کم نس��بت 
ب��ه تیم های متمول انگلیس��ی، موجب امی��دواری بیش از ح��د هواداران 
 اهوازی برای قهرمانی ش��د. استقالل خوزستان هم در لیگ پانزدهم دست 
به خانه تکانی زد و با جذب جوان های جویای نام، توانس��ت ضمن کاهش 
هزینه های خود، قهرمانی را هم کس��ب کن��د؛ قهرمانی که موجب معرفی 
اس��تعداد های  ناب خوزس��تان به فوتبال ایران ش��د و یک بار دیگر نشان 
داد همیشه تیم هایی که بیش��تر هزینه کنند، قهرمان نمی شوند. این تیم 
خوزس��تان با هزینه ای در حدود5,820,000,000 تومان که در مقایس��ه 
با هزینه  تیم های اس��تقالل، پرسپولیس، س��پاهان، ذوب آهن بسیار ناچیز 
اس��ت، در سکوی نخس��ت لیگ برتر ایستاد. اس��تقالل خوزستان پس از 
راه آهن و اس��تقالل اهواز کمترین هزینه را در لیگ برتر داش��ت و همین 
موضوع شگفتی خوزستانی ها را برجسته تر کرده است. با قهرمانی استقالل 
خوزس��تان با این مبلغ پایین یاد جمله معروف پول خوش��بختی نمی آورد 
می افتی��م و برای تیم های متمول فوتبال ایران هم باید گفت پول قهرمانی 

نمی آورد به جز بدهی و ضرر.

 اعض��ای کمیت��ه انضباط��ی فدراس��یون فوتبال در جلس��ات ش��ان 
 با دیدن گزارش داور بازی و ناظران مسابقه استقالل و تراکتورسازی، 
 مه��دی رحمتی را برای رفتارش در بازی با تراکتورس��ازی در ارتباط 
با امیر قلعه نویی مقصر شناخته اند. اگرچه رحمتی برای دفاع از خود 
الیح��ه ای نداده و قطعا حرف های��ی دارد، اما گمانه زنی ها حکایت 
 از محرومیت 3 جلس��ه ای این بازیک��ن دارد. در این صورت، رحمتی 

از فینال جام حذفی محروم خواهد شد. 
خبری که بی شک بدترین خبر دنیا برای استقاللی هاست.

گفته می ش��ود حتی قرار بود رای پیش از بازی صبا اعالم ش��ود، اما 
گویا به دلیل س��فر اس��دی دبیر کل فدراس��یون اعالم آن به تعویق 
افتاده اس��ت. ش��نیده ه��ا حکای��ت از آن دارد که آبی ه��ا پیش از 
 اع��الم رس��می رای، اقدامات��ی را برای کاهش ای��ن محرومیت انجام 
 داده اند. استقاللی ها تمام تالش شان را برای تعلیق این حکم تا پایان 
جام حذفی می کنند و شانس هم دارند که رییس فدراسیون فوتبال 
ت��اج اس��ت و فقط کافی اس��ت به او گالیه کنند ک��ه این محرومیت 
رحمتی برای استقاللی ها شائبه ایجاد می کند که چرا این همه اصرار 
برای محرومیت رحمتی قبل از فینال جام حذفی است که رقیب شان 

شده ذوب آهن اصفهان.
 ش��ائبه ای که البته به دلیل شکایت خصوصی باشگاه تراکتورسازی 
در حمای��ت از س��رمربی تیم ش��ان و وضوح تصاویر بازی اس��تقالل 
و تراکتورس��ازی خیل��ی دور از ذه��ن اس��ت، اما آبی ها م��ی دانند 

حضورکاپیتان شان در فینال چقدر کلیدی است.

رییس فدراس��یون فوتبال گفت: بارها گفته ایم که اخبار را از س��ایت های 
رسمی دنبال کنید، اینکه می گویند وزارت ورزش به رفتن کی روش تاکید 
دارد، کذب محض اس��ت. مه��دی تاج در ارتباط با دی��دارش با کی روش 
گفت:  پنج ش��نبه هفته پیش جلس��ه دو تا سه س��اعته ای در هتل آزادی 
با آقای کی روش داش��تیم که جلس��ه خوبی ب��ود. وی درباره خبر یکی از 
سایت ها مبنی بر فشار وزارت ورزش روی فدراسیون برای تغییر سرمربی 
تی��م ملی اظه��ار کرد: این حرف ها کذب محض اس��ت. اخب��ار فوتبال را 
 باید از س��ایت های معتبر دنبال ک��رد. باز هم تاکید می کنم که این حرف 
 کذب محض اس��ت و دقیقا عکس این صحبت توصیه شده است که باید 
با کی روش به تعامل برس��یم. تاج افزود:  کی روش یک س��ری نگرانی هایی 
دارد که باید آن را رفع کنیم. در رابطه با خواست ایشان برای داشتن زمین 
مسابقه، تمرین و آماده سازی تالش کردیم تا زمین مناسبی در اختیارشان 
قرار بدهیم. از این رو با ورزشگاه شهید دستگردی یک سال قرارداد بستیم 
 و جا دارد از س��ردار اش��تری فرمانده محترم نیروی انتظامی تش��کر کنم 
که برای این کار وقت گذاش��تند. زمین یکی از مش��کالت جدی تیم ملی 
 بود چرا که زمین، امکانات و تجهیزات درس��تی نداریم، اما این زمینی که 
در اختیارش��ان ق��رار دادیم، امکان��ات کامل��ی دارد. وی همچنین گفت:  
پاداش های بازیکنان را از آبان پارسال پرداخت نکرده بودیم اما اکنون آن ها 
را پرداخت کردیم. حقوق کادر را تامین کردیم. ایراداتی در مرکز پزشکی 
وجود داش��ت که داریم تعامالت��ی در این رابطه انجام می دهیم. بازی های 
لیگ تمام شده و تا فینال جام حذفی هم امیدواریم این مسائل تمام شود.

ذوب آه��ن بازی آخر خودش در لی��گ برتر دوره پانزدهم 
را در حالی به اس��تقالل خوزس��تان باخت که تقریبا همه 
عالقه مندان به فوتبال در اصفهان می دانستند که نماینده 
فوتبال اصفهان شانس��ی برای رس��یدن به پله چهارم لیگ 

ندارد.
آه��ن  ذوب  امتی��ازی   2 فاصل��ه  ح��ال  ه��ر   ب��ه 
ب��ا تی��م تراکتورس��ازی و البت��ه ب��ازی راح��ت نماینده 
اه��واز در هفت��ه  تبری��ز در مقاب��ل اس��تقالل   فوتب��ال 
س��ی ام به خوب��ی بیانگر ای��ن موضوع بود که ش��اگردان 

امی��ر قلع��ه نویی پل��ه چه��ارم ج��دول لیگ را 
 برای خودش��ان رزرو کرده اند و در این ش��رایط 

ذوب آهن شانس��ی برای کس��ب س��همیه 
 پل���ی اف لی���گ قهرمان���ان آس���یا 

نداشت.
اما مهم ترین موضوعی که حساسیت 
ب��رای  را  پایان��ی  هفت��ه   ب��ازی 
ب��ود  ک��رده  زی��اد  آه��ن   ذوب 
یحی��ی  عالق��ه  داس��تان  ب��ه 
تی��م   گل محم��دی س��رمربی 
 ذوب آه���ن ب���ه پرس��پولیس 
بر می گش��ت و اینکه او دوست 
داش��ت به عنوان سرمربی یک 
تی��م دیگ��ر به نوع��ی قهرمانی 
ته���ران  قرمزه���ای  ب���ه  را 

 تقدی��م کن��د. به ه��ر حال 
از  بع���د  محم���دی  گل 

حض���ور  ه���ا  س���ال 
در تی��م پرس��پولیس 
لی��گ  اواس��ط  در 
ب�����ه  دوازده���م 

عن��وان س��رمربی در قرمزه��ای ته��ران حض��ور داش��ت 
و حت��ی ب��ا ای��ن تیم ت��ا فینال ج��ام حذفی هم رس��ید 
 و در آن ب��ازی ب��ه س��پاهان باخ��ت ول��ی با ای��ن وجود

گل محمدی در این س��ه سالی که از پرسپولیس دور بوده 
هی��چ گاه عالقه خودش به این تیم را پنهان نکرده اس��ت. 
گل محم��دی آنقدر به قرمزها 
تعص��ب دارد که حتی 
بعد از ب��ازی مرحله 
ی��ک چه��ارم نهایی 
ج��ام حذفی امس��ال 
داور  اش��تباهات  ک��ه 
ب��ازی باع��ث شکس��ت 
پرس��پولیس در مقاب��ل 
ذوب آه��ن و ح��ذف 

ای��ن تیم از گردون��ه جام حذفی ش��د در فضای مجازی و 
در حالی که نامش به عنوان سرمربی تیم برنده مطرح بود 

سعی در دلجویی از هواداران پرسپولیس را داشت.
ب��ه هر صورت او هن��وز در ابت��دای کار دوران مربی گری 
اس��ت وطبیعی اس��ت که در ذهن خودش شرایط را برای 
بازگشت دوباره به پرسپولیس و سرمربی گری در این تیم 

فراهم کند. 
ه��ر چه که باش��د پرس��پولیس یکی از دو تی��م پرطرفدار 
فوتبال ایران اس��ت و پذیرفت سمت سرمربیگری این تیم 
م��ی تواند یحیی گل محمدی را در بورس رس��انه ها قرار 

دهد. 
 همی��ن موضوع��ات باع��ث ش��د ت��ا ب��ازی جمع��ه برای 
گل محمدی تبدیل به یک بازی حیثیتی ش��ود 
که شکست اس��تقالل خوزستان می توانست 
خوش��بختی را به قلب هواداران پرسپولیس 
 و البت��ه خود یحی��ی گل محم��دی بیاورد. 
ذوب آهن در خانه استقالل خوزستان یک نیمه هم 

تحمل کرد ولی دو گل نزدیک به هم در یک ربع ابتدایی نیمه 
 دوم شرایط را برای او به هم ریخت که واکنش های عصبی 

گل محمدی در کنار زمین شکل بگیرد.
قب��ل از ای��ن کمت��ر دی��ده بودی��م ک��ه س��رمربی ذوب 
 آه��ن در کن��ار نیمک��ت واکنش ه��ای عجی��ب و غریبی 
 از خ��ودش به نمایش بگ��ذارد، اما برخ��ورد گل محمدی 
با دانیال اس��ماعیلی فر بازیک��ن تعویضی تیمش در دقیقه 

59 به خوبی نش��ان می داد ک��ه امتیازات این بازی چقدر 
برای س��رمربی ذوب آهن مهم و حیاتی ب��وده که از بابت 

سوختن آن ناراحت و عصبی شده است.
نباخت��ن یحی��ی گل محم��دی در این ب��ازی و قهرمانی 
 پرس��پولیس در لی��گ آنه��ا را ب��ه ع��رش فوتب��ال ایران 
 می برد و برعکس نتیجه ای که رقم خورد تمام پرسپولیسی ها

 و حت��ی یحیی گل محم��دی را هم مغموم و س��رخورده 
کرد.

نتیجه این اتفاق هم بالفاصل��ه در فضای مجازی رونمایی 
 ش��د و پرسپولیس��ی های خش��مگین ک��ه از بابت باخت 
ذوب آه��ن و البت��ه یحیی گل محمدی بس��یار از دس��ت 
بازیکن و سرمربی سابق خودشان عصبی بودند اینستاگرام 
 گل محم��دی را تح��ت تاثی��ر ق��رار دادن��د ت��ا او مجبور 
 به واکنش شود و دسترسی به این فضا را با محدودیت روبه رو 

کند.
به هر ح��ال قرمزها در انتظاری غیر معمول و غیر طبیعی 
 دوس��ت داش��تند ک��ه گل محم��دی عن��وان قهرمانی را 

ب��ه پرس��پولیس هدی��ه دهد که با درخش��ش اس��تقالل 
خوزستان این اتفاق نیفتاد، اما در حال حاضر گل محمدی 
از آن م��رد محبوب س��ابق تبدیل به یک مه��ره غیرقابل 
تحمل برای پرسپولس��ی ها شده و شاید احتیاج به زمانی 
طوالنی باش��د تا ه��واداران پرس��پولیس بتوانند با موضوع 
شکس��ت ذوب آهن در خانه استقالل خوزستان و ترکیبی 

که گل محمدی روانه میدان کرد به نوعی کنار بیایند.

شکس����ت مل����وان مقاب���ل 
 س��یاه جامگان، ج��ای دو تی��م را در انته��ای ج��دول 
عوض کرد تا قوی س��پید انزلی به لیگ دسته یک سقوط 

کند.
 روزجمعه  برای شمال و جنوب کش��ور شرایط متفاوتی 
داشت. وقتی در جنوب و خوزستان، استقالل هایی برای 
قهرمانی تیم شان پایکوبی می کردند و جشن به راه انداخته 
بودند، در شمال کشور مردم انزلی اشک می ریختند. قوی 
سپید در بازی آخر مقابل س��یاه جامگان، دیگر نای پرواز 

نداشت و سقوط کرد.
جمعه را بای��د روز مرگ ق��و بنامیم. اگر ق��رار بر انتخاب 
تیم های شایسته برای س��قوط به لیگ دس��ته یک بود، 
 هیچ کس یاد مل��وان و هوادارانش نمی افت��اد؛ ملوانی که 
پر از استعداد و تاریخ بود. سقوط ملوان ناباورانه بود، حتی 
ناباورانه تر  از قهرمانی استقالل خوزس��تان در لیگ برتر؛ 
س��قوطی که در دل خود آه و حس��رت یک خطه از ایران 
 را در بر داش��ت. هنوز هم باور س��قوط ملوان برای خیلی 
از فوتبالی ها مانند خواب می ماند. جمعه شب برای انزلی 
 و مردمش بسیار طوالنی و دردآور بود. وقتی در خوزستان 
تا صبح، ساز و دهل می زدند، مردم انزلی تا سپیده دم بیدار 
ماندند تا قاصدی خبر از بقای ملوان بیاورد. شاید هنوز هم 
در انزلی باور نکرده اند که تیم شان سقوط کرده است. قصه 
سقوط ملوان از وقتی نوشته شد که این تیم در آخرین روز 

 لیگ چهاردهم توانس��ت مجوز بقا در لیگ برتر را بگیرد. 
 از همان روز جنگ مدیرتی در این تیم آغاز ش��د و ملوان 
تا دو هفته مانده به شروع لیگ برتر حتی سرمربی نداشت.

وقتی مالکی نباشد، پولی هم نیست. پول همه چیز نیست، 
اما وقت��ی بازیکنی دغدغه خانواده اش را داش��ته باش��د، 
نمی تواند تمرکز کند. همین مشکالت مالی امیر قلعه نویی 
و حمید اس��تیلی و حتی بازیکنان مل��وان را از انزلی جدا 
 کرد؛ انزلی چی هایی که در هفته های پایانی لیگ برتر هم 
 با از دست دادن مهرداد اوالدی، قصد ماندن در لیگ برتر 

و شادی روح مهرداد را داشتند.
 تم��ام ای��ن مش��کالت و بی برنامگی ه��ا مل��وان را 
به لیگ پایین ت��ر فرس��تاد؛ ملوانی که در تاری��خ فوتبال 
 ایران س��همی برای خودش داش��ت. فراموش نمی کنیم 
س��یروس قایقران از همین تیم ملوان، نخستین کاپیتان 
شهرستانی تیم ملی لقب گرفت. جوان هایی که با هزار امید 
و آرزو در این تیم به میدان می رفتند. ملوانی که به کارخانه 

بازیکن سازی ایران مشهور بود.
ملوانی که وقتی بازی داشت، مردم انزلی را باید در ورزشگاه 
پیدا می کردید. اگ��ر ملوان به لیگ  یک هم س��قوط کند 
چی��زی از هواداران این تیم کم نمی ش��ود و س��ال آینده 
 می توان انتظار تول��د یک قوی دیگر را داش��ت. قویی که 
با قهرمانی در لیگ دسته یک، بار دیگر به لیگ برتر صعود 

کند و این بار قدرتمند تر از همیشه ظاهر شود.

سرمربی تیم فوتبال س��پاهان در نزدیکی نیمکت سپاهان قرار گرفته است.  
صحبت های فره��اد کاظمی  در گفت و گ��و با میزان  نش��ان داد این مربی 
برخالف صحبت های مالک باش��گاه س��یاه جامگان تمایلی به ماندن در این 
تیم ندارد. کاظمی اعالم کرد می خواهد به تیم��ی قدرتمند بپیوندد و برای 
قهرمانی بجنگن��د. با توجه ب��ه این صحبت ه��ا و کدهایی ک��ه داده به نظر 
 می رسد او در مسیر سپاهان قرار دارد و به احتمال زیاد در لیگ برتر شانزدهم

به اصفهان خواهد رفت. این مربی اولین قهرمانی سپاهان در لیگ برتر را برای 
این تیم به ارمغان آورد. نکته ای که او را به نیمکت پرافتخارترین تیم لیگ برتر 
نزدیک تر می کند، رابطه خوب کاظمی با محرم نویدکیا اس��ت. کاپیتان تیم 

 فوتبال سپاهان ارتباط صمیمانه ای با کاظمی دارد و به نظر می رسد زیر نظر این مربی دست به شورش نزند. همچنین 
عبدا... ویسی پس از قهرمانی با استقالل خوزستان در لیگ برتر احتماال در این تیم خواهد ماند تا شانس حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را از دست ندهد. از آنجایی که کاظمی گفته می خواهد به تیمی قدرتمند برود و برای قهرمانی بجنگد، 

به نظر می رسد منظور او بازگشت به سپاهان برای تکرار خاطره خوش قهرمانی در لیگ برتر دوم است.

از یونیفرم کارمن��دان و النتیرهای المپیک ریو 2016 رونمایی ش��د. این 
یونیفرم ها در چهار رنگ مختلف هستند. یونیفرم های کارمندان ریو شامل 
پیراهن، شلوار، ش��لوارک، ژاکت، کیف، مچ بند، جوارب و بارانی می شود و 
تنوع زیادی دارند. این که هر کس��ی چه رنگی بپوشد بستگی به وظایف او 
دارد. افرادی که در کارهای پزشکی -  درمانی هستند و رنگ قرمز می پوشند 
و مسئوالن فنی رنگ آبی می پوش��ند. افرادی که در تیم عملیاتی هستند 
لباس هایی با رنگ زرد به تن می کنند. بت ل��وال، مدیر طراحی لباس های 
ریو اعالم کرد که رنگ لباس ها از خصوصیات و فرهنگ برزیل گرفته شده 
است. او در این باره افزود: از طبیعت برزیل، انرژی مردم این کشور و هویت 
آنها الهام گرفتیم. می خواهیم المپیک و پارالمپیک به یادماندنی باش��د.پارچه لباس ها طوری طراحی 
شده است که عرق را از بدن خارج می کند و در مقابل باد مقاوم است. لوال در این باره گفت: هر کدام از 
کارمندان کار خاصی انجام می دهند؛ بعضی از آنها در اداره هستند و بعضی در فضای بیرون کار می کنند. 

به شرایط هر کدام از آنها فکر کردیم و در نهایت تصمیم گیری کردیم.

بازگشت » دایی فرهاد « به سپاهان؟ رونمایی از یونیفرم کارمندان ریو 2016

سقوط ملوان؛

 ناباورانه تر از قهرمانی استقالل خوزستان

فاصله گل محمدی از محبوبیت تا تنفر یک بازی بود؛

قـرمـزها  قهرمانی را از ذوب آهـن می خواستند!
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حذف عبارت استثنا بهاء ثمنیه اعیانی 

2/467 شماره : 1395/43/222869 نظر به اینکه مقدار یک دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 16/424 بخش 14 ثبت اصفهان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 
آن به نام مصطفی رضائی برزانی فرزند اسماعیل در جریان ثبت قرار دارد 
و نامبرده درخواست حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مربوطه را که متعلق 
به خانم فاطمه مارانی فرزند مهدی اس��ت نموده و طبق نظر کارش��ناس 
رسمی دادگستری بهاء ثمنیه اعیانی معادل 13835710 ریال می باشد که 
مالک نامبرده مبلغ مزبور را به موجب قبض شماره 9510428389716881 
مورخ 1395/2/21 به حساب سپرده تودیع نموده است لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه ماده 105 اصالح��ی آئین نامه قانون ثبت، مراتب در 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت 
مبلغ تعیین شده به ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه نماید 
و در صورتیکه مدعی تضییع حقی باش��د می تواند ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی 
را به منطقه ثبتی غرب اصفهان تس��لیم نماید. بدیهی است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین ش��ده و عدم ارائه گواهی 
طرح دعوی، عملیات ثبتی مربوطه به نام مالک مرقوم بدون استثناء ثمنیه 
اعیانی مربوطه ادامه خواهد یافت. م الف: 5311 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان
حذف عبارت استثنا بهاء ثمنیه اعیانی 

2/466 ش��ماره : 1395/43/222871 نظر به اینکه س��ند مالکیت 69 سهم 
مش��اع از 106 س��هم شش��دانگ پالک 16/1730 بخش 14 ثبت اصفهان 
به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی آن به نام مصطفی رضائ��ی برزانی فرزند 
اسماعیل صادر و تسلیم گردیده و نامبرده درخواست حذف استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی مربوطه را که متعلق  به خانم فاطمه مارانی فرزند مهدی است 
نموده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگس��تری بهاء ثمنیه اعیانی معادل 
7414290 ریال می باشد که مالک نامبرده مبلغ مزبور را به موجب قبض 
شماره 9510428389708883 مورخ 1395/2/21 به حساب سپرده تودیع 
نموده اس��ت لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه ماده 105 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت، مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا ذینفع جهت دریافت مبلغ تعیین شده به ثبت اسناد و امالک منطقه 
 غرب اصفهان مراجعه نمای��د و در صورتیکه مدعی تضییع حقی باش��د 
می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به منطقه ثبتی غرب اصفهان تسلیم نماید. 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین 
ش��ده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، سند مالکیت مربوطه  بدون استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 5312 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان
اجرايیه

ش��ماره   9510420352200037 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /468
پرونده:9409980352200920 شماره بایگانی شعبه:941041  بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9409970352201634 محکوم علیهما 1- علی اورنگی فرزند حس��نعلی 
2- اعظم عزیزی فرزند رضا هر دو به نش��انی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان هرند خیابان امامزاده اسحاق کوچه شهید رمضان امینی کوچه 
رضا اسالمی پالک 22 کد پستی 8374144166  محکوم اند به پرداخت مبلغ 
542/520/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 17/380/600 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 14/600/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان احس��ان حیدری فرزند حسن به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر خ عالم��ه امینی خ کلمان ک محم��دی پ 14 با وکالت 
علیرضا هاشمیان فرزند محمد حسین به نشانی استان اصفهان شهرستان 
خمینی شهر خیابان شریعتی جنوبی روبروی بانک ملت مجتمع قصر طبقه 
دوم و نیم عشر اجرایی به مبلغ 27/126/000 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و 
اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خ��ودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 3826 شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرايی

2/469 شماره: 470/94 به موجب رای شماره 848 تاریخ 94/8/14 حوزه 
24 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ابوالفضل جنیدی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رس��می یک باب آپارتمان به پالک 
ثبتی به شماره 31/7717 بخش 14 ثبت اصفهان به انضمام انتقال پارکینگ 
و انباری در حق خواهان محسن س��عیدی با وکالت آقای محمود محسنی 
مفرد به نش��انی اصفهان خ آیت ا... طیب مقابل س��ه راه میرداماد مجتمع 
مهتاب 9 طبقه 4 واحد 27 و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4478 
شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايی
2/470 شماره: 674/94 ش 6  به موجب رای شماره 1144 تاریخ 94/6/31 
حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه غالمرضا قیصری فرزند علی به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 505/000 

ریال پانصد و پنج هزار ریال بابت نش��ر آگهی و هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک ) 94/3/23( لغایت زم��ان اجرای حکم طبق 
ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له اکبر نصوحی فرزند رمضان به 
نشانی 22 بهمن س��اختمان آرمانی واحد 5. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4477 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/471 ش��ماره: 941125 ش 11 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1885 تاریخ 
94/11/19 حوزه 11 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه مجید چراغیان به نش��انی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت چک شماره 788128 به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ س��یصد هزار ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک 93/5/11 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له ناهید 
نکوئیان با وکالت الهام مستاجران به نشانی اصفهان سه راه سیمین جنب 
پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402 صادر با احتساب نیم عشر 
اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:4493 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/472 ش��ماره: 941126 ش 11 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1883 تاریخ 
94/11/19 حوزه 11 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه مهرداد منتظری به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت چک شماره 408818 
به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ دویس��ت و نود هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک 93/6/25 تا تاریخ وصول که در 
حق محکوم له علی هنری فرد با وکالت الهام مستاجران به نشانی اصفهان 
سه راه سیمین جنب پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402 صادر 
با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4491 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/473 ش��ماره: 941141 ش 11 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 1889 تاریخ 
94/11/19 حوزه 11 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه 1- زهرا جعفری کمش��چه 2- محسن بهار زاده 
هر دو به نش��انی مجهول المکان محکومند به نح��و تضامنی به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال بابت چک ش��ماره 9326/824200 به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/4/29 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له راضیه بهنام 
حقیقی با وکالت الهام مس��تاجران به نشانی اصفهان سه راه سیمین جنب 
پمپ بنزین ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402 صادر با احتساب نیم عشر 
اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:4490 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/474 ش��ماره: 1411/94 ش 13 ب��ه موجب رای ش��ماره 1894 تاریخ 
94/10/30 حوزه سیزده ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که 
قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمدرضا موسی وند فرزند محمد جواد 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی با احتس��اب اجرای حکم ) به مبلغ 600/000 ریال( و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/12/5 لغایت زمان اجرای حکم در 
حق محکوم له اکبر نصوحی فرزند رمضان شغل آزاد به نشانی 22 بهمن 
 مجموعه اداری امیر کبیر س��اختمان آرمان واحد 5 و پرداخت نیم عش��ر 
حق االجرا به حساب صندوق دادگس��تری. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 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 نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4489 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/475 شماره: 676/94 ش 13 به موجب رای شماره 1035 تاریخ 94/6/26 
حوزه سیزده شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه رمضانعلی ضامنی فرزند حمزه علی ش��غل آزاد به نش��انی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررس��ید چک مورخ 86/11/15 لغایت زم��ان اجرای حکم در حق 
محکوم له محمد حسن رضائی فرزند ذوق علی شغل آزاد به نشانی خانه 
اصفهان فلکه ماه فرخی جنب بانک استان پالک 7  دفتر وکالت نیکو نهاد و 
پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است 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 نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4488 ش��عبه 13 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/476 ش��ماره: 94-770 به موجب رای ش��ماره 922 تاری��خ 94/9/30 
حوزه 23 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مهدی آبدار اصفهانی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 8/900/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 345/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
94/7/18 تا زمان وصول شماره چک 515903-94/7/18 در حق خواهان 
حسین صادقی به نشانی شاپور آباد خ ش��هدا کوچه شهید حسین پلوئی 
پ 18 صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
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 نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اع��الم نماید. م الف:4486 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/477 شماره: 641/94 ش 12 به موجب رای شماره 1549 تاریخ 94/9/30 
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمود داوری دولت  آبادی به نشانی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به محکومیت خوانده به پرداخت خس��ارت تاخیر تادی��ه از زمان 
سررسید چک به ش��ماره 313896-91/10/1 به مبلغ 21/000/000 ریال 
لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ 155/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان 
احسان امین فر به نش��انی اصفهان خ فردوس��ی مقابل بانک مسکن پیک 
موتوری فردوس��ی صادر و اعالم می گردد و هزینه نیم عشر 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 ب��ه 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 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:4507 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اجرايیه
ش��ماره   9510420354200001 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /478
پرونده:9409980358400117 ، 9409980354200012 شماره بایگانی 
ش��عبه:940126، 940245  بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به 
ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه محکوم علیه نعیمه رجبی دستجردی 
به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 371/758/000 
ریال بابت اصل خواسته و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
 تا زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه 
می گردد و کلیه خس��ارات دادرس��ی از جمله حق الوکال��ه وکیل در حق 
خواهان ها 1- محمد تقی فقیهی رنانی فرزند اس��داله به نش��انی اس��تان 
اصفهان شهرستان خمینی شهر میدان شهدا ابتدای خ طالقانی جنب اداره 
برق ط فوقانی فروش��گاه نادری واحد 3 ، 2- ش��رکت گلس��تان )سهامی 
خاص( با مدیریت و نمایندگی 1- احمد نصیری پور و 2- علی اکبر نوذری 
گلسفید به نشانی اصفهان سه راه سیمین بلوار کشاورز جنب اتوبان شهید 
حبیب اللهی ساختمان برج آزاد ط 8  با وکالت محمد تقی فقیهی رنانی فرزند 
اسداله به نشانی اس��تان اصفهان شهرستان خمینی ش��هر میدان اسداله 
شهدا ابتدای خ طالقانی جنب اداره برق ط فوقانی فروشگاه نادری واحد 3 
و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اع��الم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم ل��ه یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 4516 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )116 جزایی سابق( 
اجرايیه

ش��ماره   9510420361700060 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /479
پرونده:9409980361700592 شماره بایگانی شعبه:940644  بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9510090361700435 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409970361701679 محکوم علیه حمید رضا 
قبادی فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان محکوم است به شرح دادنامه 
ذیل: رای دادگاه:  در خصوص دعوی آقای سید رضا پور موسوی و آقای 
حمید خرمیان اصفهانی به وکالت از آقای علی اصغر عکاشه فرزند هاشم 
به طرفیت آقای حمی��د رضا قبادی فرزند عبداله به خواس��ته مطالبه مبلغ 
180/000/000 ریال به اس��تناد دو فقره چک به ش��ماره های 455237 و 
455238 با سررسید 92/7/28 و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی که داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده نس��بت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانون��ی در دادگاه حاضر نگردیده و ای��راد و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و 
مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ 
180/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 12/240/000 ریال به 
عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی، تعرفه دفتر خدمات 
قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید 
لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواه��ی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد و نیز پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. 
مشخصات محکوم له: علی اصغر عکاش��ه فرزند هاشم به نشانی استان 
اصفهان شهرستان اصفهان بهارس��تان خیابان فروردین غربی مجتمع 
محتشم کاشانی س��وپر مارکت لقمه کدپس��تی 8144164534 با وکالت 
1- حمید خرمیان اصفهانی فرزند عبدالرسول 2- سید رضا پور موسوی 
فرزند سید مجتبی هر دو به نشانی اصفهان چهار باغ عباسی ابتدای خیابان 
س��ید علیخان جنب مس��جد الهادی طبقه فوقانی کتاب فروش��ی مرکزی. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و 
اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خ��ودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4536 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجرايیه

ش��ماره   9510420361700055 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /480
پرونده:9409980361700903 شماره بایگانی شعبه:940989  بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به ش��ماره 9510090361700423 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409970361701716 محکوم علیه امیر منفرد 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به ش��رح دادنامه ذیل اجراییه: رای 
دادگاه: در خصوص دعوی آقای امیر عباس خیاطی اس��کوئی به طرفیت 
آقای امیر منفرد به خواس��ته مطالبه مبلغ 80/00/000 ریال به استناد یک 
فقره چک به ش��ماره 952500-94/7/3 و گواهی عدم پرداخت صادره از 
بانک محاله علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف 
ابالغ قانونی در دادگاه حاض��ر نگردیده و ایراد ودفاع��ی در قبال دعوی 
خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و 
مستنداً به مواد 198، 515 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 
313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به م��اده 2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 6/855/000 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه وفق ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت 
هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
 بیس��ت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان 
می باشد و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. مشخصات 
محکوم له: امیر عباس خیاطی اسکوئی فرزند محمد باقر به نشانی اصفهان 
خ پروین خ شیخ طوسی شرقی روبروی کوچه 25 عطاری آدینه کدپستی 
8198137857 محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 4537 

شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرايی

2/486 شماره: 94-965 به موجب رای ش��ماره 1133 تاریخ 94/11/26 
حوزه 31 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مهدی هارون الرش��یدی فرزند علی محمد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و ش��صت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/1 
لغایت زمان اجرای حکم و همچنین هزینه نشر آگهی در حق خواهان سید 
امیر حس��ین مدرس صادقی فرزند محسن به نشانی خ مدرس جدید کوی 
اعرفی ک ش 19 پ 17 صادر و اعالم می نماید و نیم عشر حق االجرا در حق 
دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3772 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
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اجراييه
ش��ماره   9510420361700053 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /481
پرونده:9309980361701360 ش��ماره بایگانی شعبه:931379  بموجب 
درخواس��ت اجراي حكم مربوط��ه به ش��ماره 9510090361700419 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409970361700976 محكوم علیه رحیم امانی 
معروف به حسین فرزند محمد علی به نشانی مجهول المكان محكوم است 
به ش��رح دادنامه مندرج در ذیل اجراییه: رای دادگاه: در خصوص دعوی 
خانم فاطمه غفوری به وکالت از آقای ابراهیم اکبری جاوانی فرزند رضا به 
طرفیت آقای رحیم امانی )معروف به حسین( فرزند محمد علی به خواسته 
مطالبه مبلغ 257/300/000 ریال به استناد یک فقره فاکتور به شماره 4415 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و تصویر مصدق مس��تند ابرازی که داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
نس��بت به خواهان می نماید و نظر به اینكه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاضر نگردیده و ای��راد و دفاعی در قبال دعوی مطروح به عمل 
نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 
198 ، 515 و 519 و 522 قانون آئین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حكم به محكومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 257/300/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 16/640/200 ریال به عنوان 
خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله 
بدوی طبق تعرفه و خس��ارت تاخیر تادیه وفق ش��اخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ) 93/12/12( لغایت هنگام پرداخت 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد و نیز پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. مشخصات محكوم له: ابراهیم جاوانی 
فرزند رضا به نشانی اصفهان رهنان خیابان ش��هیدان غربی نبش کوچه 
26 فرش مروارید با وکالت فاطمه غفوری باغ ابریش��می فرزند حسین به 
نشانی اصفهان خ شمس آبادی بین چهار راه عباس آباد و چهار راه قصر 
مجتمع قمرالدوله ط 3 واحد 313.  محكوم علیه مكلف اس��ت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مف��اد آنرا به موقع اج��را گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدن��ی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محك��وم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظ��ور فرار از اجرای حكم، 
حبس تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد. )ماده 34 قان��ون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری 
درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اج��رای محكومیت مال��ی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محكوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 م��اده 3 قانون نحوه اج��رای محكومیت مالی 

1394(. م الف: 4538 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرايی

2/487 شماره: 91-581 به موجب رای ش��ماره 1003 تاریخ 91/10/11 
حوزه 27 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه سید مصطفی خاتمی به نش��انی مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 35/600/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 400/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
شماره 881298 مورخ 89/5/27 تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمی از بانک مرکزی بر عهده اجرای احكام می باشد و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محكوم له شرکت بازرگانی و توزیع ارکان 
ساختارنوین انتخاب به وکالت محسن عبداللهی به نشانی اصفهان میدان 
آزادی اول خ هزار جریب ساختمان فراز طبقه چهارم واحد 27 دفتر وکالت 
آقای محمود یوسفی و نیم عش��ر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3757 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/489 ش��ماره: 877/94 به موجب رای ش��ماره 1164 تاریخ 94/11/28 
حوزه 23 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه خانم شایسته صادقی فرزند عباس به نشانی مجهول المكان 
محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال ) 48/00/000 
ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 330/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها و حق الوکاله وکیل حین 
تعرفه در حق خواهان حامد محققیان فرزند حس��ن به نش��انی اصفهان خ 
میدان طاهر غربی آخر کوچه ش��ماره 19 مجتمع آوا ب��ا وکالت مصطفی 
ملكیان به نشانی خ هشت بهش��ت غربی قبل از گلزار ساختمان وکال طبقه 
دوم دفتر وکالت آقای حمیدیا، صادر و اع��الم می نماید. ضمنًا تاریخ چک 
ه��ا 280320-93/8/30 و 280317-93/2/30 و 280316-92/12/25 و 
833449-93/06/30 و 280314-92/8/30 و 280318-93/4/30 م��ی 
باشد. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ 
شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم 
و اس��تیفاء محكوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارایی 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3744 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/488 ش��ماره: 94-1342ش 45 به موج��ب رای ش��ماره 2084 تاریخ 
94/11/19 حوزه 45 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محكوم علیه خدا رحم مطهری نژاد به نش��انی مجهول المكان 
محكوم است به حضور در دفترخانه اسناد رس��می و انتقال رسمی سند 
موتور س��یكلت به ش��ماره انتظام��ی 6319 بوش��هر 19 و پرداخت مبلغ 
300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 600/000 
ریال در حق محكوم له محمد سعیدی به نشانی اصفهان پل چمران به سمت 
پارک الله ابتدای چمران کوچه آرام فرعی پنجم )شهید میرزائی( پالک 234 

و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم 
علیه ابالغ ش��د، محكوم علیه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:3750 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/490 شماره: 796/94 ش 22 به موجب رای شماره 912 تاریخ 94/12/12 
حوزه 22 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه نادر پیرمحمدی به نش��انی مجهول المكان محكوم اس��ت به 
پرداخت مبلغ سی و س��ه میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت سیصد و 
پانزده هزار ریال خسارت دادرسی و هزینه نش��رآگهی و تاخیر تادیه از 
تاریخ 90/12/25 و نیم عش��ر در حق محكوم له سهراب سعیدی به نشانی 
خ کشاورزی بن بست آبان پ 187 . ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ ش��د، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محكوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3740 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/491 شماره: 797/94 ش 22 به موجب رای شماره 221 تاریخ 94/11/12 
حوزه 22 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه نادر پیرمحمدی به نش��انی مجهول المكان محكوم اس��ت به 
پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت سیصد و پانزده 
هزار ریال خس��ارت دادرس��ی هزینه نش��ر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ 
90/11/21 و نیم عشر اجرایی در حق محكوم له سهراب سعیدی به نشانی 
خ کشاورزی بن بست آبان پ 187 . ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که 
اجرائیه به محكوم علیه ابالغ ش��د، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محكوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حكم و اس��تیفاء محكوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3739 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/492 ش��ماره: 1574/94 ش ح 6 ب��ه موجب رای ش��ماره 2114 تاریخ 
94/11/27 حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محكوم علیه 1- ابوالفضل دیانی 2- فاطمه یزدی هر دو به نشانی 
مجهول المكان محكومند به محكومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 
7/800/000 ریال و همچنین محكومیت تضامن��ی هر دو نفر خواندگان به 
پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 485/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی ) مبلغ 365/000 ریال + 120/000 ریال نشر آگهی مرحله اول( و 
همچنین هزینه نشر آگهی تا مرحله اجرای حكم در صورت لزوم و احتساب 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف ) چک شماره 
139836-93/2/15  به مبلغ 2/000/000 ری��ال و 139832-93/6/15  به 
مبل��غ 1/700/000 ریال و 139833-93/7/15 به مبل��غ 1/700/000 ریال 
و 139834-93/8/15  ب��ه مبلغ 1/700/000 ری��ال و 93/9/15-139835 
به مبلغ 1/700/000 ریال و 711978-93/4/15 به مبلغ 1/000/000 ریال 
( تا زمان اجرای حكم در حق خواهان اصغر بیتی فرزند حس��ن به نشانی 
اصفهان خ سروش خ مصلی خ ش حیدری )نادری( کوچه ش مهدی ارجمند 
پ 22 . ماده 34 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ 
شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و 
استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3727 
شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايی
2/493 ش��ماره: 1576/94 ش 6 ب��ه موج��ب رای ش��ماره 2131 تاریخ 
94/11/29 حوزه ششم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محكوم علیه محمود دارابی فرزند مرادعلی به نشانی مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 685/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چكها 962520-93/5/22 به مبلغ پانزده میلیون و پانصد 
هزار ریال و 962521-93/6/22 به مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال 
لغایت زمان اجرای حكم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محكوم له اصغر 
بیتی فرزند حسن شغل آزاد به نشانی اصفهان خیابان سروش خ مصلی خ 
شهید حیدری )نادری( کوچه شهید مهدی ارجمند پالک 22. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3726 شعبه 6 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/494 شماره: 273/94 ش 16 به موجب رای شماره 609 تاریخ 94/8/27 
حوزه 16 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه فرید س��لطانی اصل به نش��انی مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال اصل خواس��ته و 300/000 ریال هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 93/9/10 لغایت وصول 
در حق محكوم له محسن فتاحی وانانی به نش��انی شاهپور جدید شهرک 
نمایشگاهی فاز 2 نمایشگاه زنده رود و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3719 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/495 شماره: 94-347 ش 14 موجب رای ش��ماره 766 تاریخ 94/5/25 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه سیف ا... حس��ین پور آقائی به نشانی مجهول المكان محكوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت سه 
فقره چک به شماره های 121144/001605/17 و 246100 و 282919 به 
عهده بانک صادرات و ملت و پرداخت مبل��غ یكصد و نود و پنج هزار ریال 

بابت خسارات دادرسی و هزینه نش��رآگهی طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید 1389/8/30 و 1388/11/15 و 
1389/7/15 لغایت زمان وصول در حق محكوم له س��ید مجید عس��گری 
فرزند سید رضا شغل آزاد به نشانی اصفهان زیار جنب مسجد امام سجاد 
)ع( ایزوگام عسگری و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:3714 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايی

2/496 شماره: 94-297 ش 14 به موجب رای شماره 607 تاریخ 94/4/25 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محكوم علیه اصغر س��عیدی به نش��انی مجهول المكان محكوم اس��ت به 
پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال موجب یک فقره چک به شماره 227346 به 
عهده بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ یكصد و شصت و پنج هزار ریال بابت 
خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید 89/7/20 لغایت زمان وصول در حق محكوم له 
سید مجید عسگری فرزند سید رضا به نشانی زیار جنب مسجد امام سجاد 
)ع( ایزوگام عسگری و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:3715 ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اجراييه

ش��ماره   9410420351300578 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /497
پرونده:9409980351300524 ش��ماره بایگانی شعبه:940538  بموجب 
درخواس��ت اجراي حكم مربوط��ه به ش��ماره 9410090351304705 و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9409970351301669 محكوم علیه  سید غفار 
موس��وی فرزند محمد حسین به نش��انی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
شهرس��تان گچس��اران دو گنبدان بلوار سمت راس��ت 500 متر نرسیده 
به جهاد کش��اورزی پ 1 شرکت پیمان کوش گچس��اران محكوم است به 
پرداخت مبلغ یكصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و 
سیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 90/7/25 تا زمان تادیه 
آن در حق خواهان علیرضا شعاعی فرزند محمود به نشانی اصفهان مهر 
آباد فرعی دوم غربی بن بست شب بو پ 26 با کدپستی 8158875483 و 
تلفن همراه 09132698109 با وکالت امین رجبی فرزند عبدالرضا به نشانی 
اصفهان توحید میانی روبروی بانک سامان نبش بن بست بنفشه )پارکینگ 
طبقاتی شهرداری( ساختمان سرو طبقه اول واحد 1 دفتر وکالت آقای محمد 
حاج باقری ضمنًا حق االجرا از ماخذ محك��وم به بر عهده محكوم علیه می 
باشد) حكم غیابی(. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم 
و استیفا محكوم به از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اج��رای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه ش��ود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3838 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

ش��ماره   9510420350200047 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /498
پرونده:9309980350200329 ش��ماره بایگانی شعبه:930388  بموجب 
درخواس��ت اجراي حكم غیاب��ی مربوطه به ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
9409970350200716 محكوم علیه سیمین دخت ملک پور فرزند ابراهیم 
به نشانی مجهول المكان محكوم اس��ت به 1- پرداخت مبلغ پانصد و نود 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفده میلیون و هشتصد و شصت 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و ش��صت درصد حق الوکاله در مرحله 
بدوی 15/360/000 ریال در حق محكوم له سیروس ملک پور فرزند ابراهیم 
به نشانی اصفهان برج های مسكونی سپهر دفتر فروش برج سپهر ورودی 
امیر 2 با وکالت علی غضنفرپور خولنجانی فرزند حسن به نشانی خیابان 
نیكبخت غربی روبروی فضای سبز دادگستری ساختمان کلوپ تندرستی 
طبقه دوم.  2- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 29/500/000 ریال. 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای اح��كام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسس��ات مالی و اعتباری ایران��ی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزی��ری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمان��ده اموال برای پرداخت دیون 

کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3832 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

ش��ماره   9510420350200046 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /499
پرون��ده:9409980350200595 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه:940670  
بموجب درخواس��ت اجراي غیاب��ی مربوطه به ش��ماره دادنامه مربوطه 
9409970350201520 محكوم علی��ه  مجید آقاجان به نش��انی مجهول 
المكان محكوم اس��ت به 1- پرداخت مبلغ یكصد و هفتاد میلیون و یكصد 
و بیس��ت و نه هزار و هفتصد ریال بابت اصل خواس��ته و نی��ز مبلغ پنج 
میلیون و نهصد و سی و سه هزار و هشتصد و نود و یک ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی 
در مرحله بدوی 5283112 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 94/3/25 لغایت اجرای حكم بر اساس شاخص تورم در حق 
محكوم له مهدی شفیعی فرزند محمد به نشانی استان اصفهان شهرستان 
اصفهان نیک آباد جاده اژیه مرغداری چهارم سمت راست پالک 1 کدملی 
5649722439 کدپستی 8377139181 همراه 09133007464 با وکالت 
ابراهیم جاللی فرزند حسن به نشانی اصفهان میدان جمهوری خیابان امام 
خمینی بعد ازچهار راه شریف نرس��یده به بانک سپه ساختمان 121 دفتر 
وکالت و 2- نیم عش��ر حق االجرا در حق صندوق دولت 8506485 ریال . 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای اح��كام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسس��ات مالی و اعتباری ایران��ی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزی��ری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمان��ده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3830 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراييه

ش��ماره   9510420352200033 اجرایی��ه: ش��ماره   2 /500
پرونده:9409980352201006 ش��ماره بایگانی شعبه:941127  بموجب 
درخواس��ت اجراي حكم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9409970352201716 محكوم علیه قدرت ا... دادخواه فرزند مصطفی به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبل��غ 3/175/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احكام می باش��د در حق خواهان منصور ترکی فرزند غالمرضا به 
نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان خ امام خمینی خ شریف شرقی 
کوچه 52 بن بست شهید ترکی با کدپس��تی 81898085138 با تلفن همراه 
09131170928 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 3/800/000 ریال در حق صندق  
دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانكها و موسس��ات مالی و اعتباری ایران��ی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزی��ری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمان��ده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 3827 شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

2/378 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعی پالک 1882 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقای سید احمد توالیی زواره فرزند سیدرضا  و غیره در 
جریان ثبت اس��ت بعلت اینكه تحدید حدود عمومی آن قبال از نوبت خارج 
شده  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15 قانون ثبت وبر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزدوشنبه مورخه  17 / 03 /1395 
از ساعت 9صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد .لذا بموجب این آگهی به 
کلیه ما لكین و مجاورین اخطار  می گردد که در ساعت و روز مقرر در این 
آگهی در محل حضوریابند. اعتراضات ما لكین مجاور مطا بق ماده20قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا30روز پذیرفته خواهدش��د و 
طبق تبصره 2 ماده  واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبتی، 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست اخذ 
و به این  اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار1395/02/26ذبیح اله فدائی رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم برای تهیه کلوچه کنجدی : 
 بکینگ پ��ودر 1 قاش��ق غذاخوری،کنجد ب��ه مق��دار الزم، نمک 1/4
  قاش��ق چای خوری، وانیل 1/2 قاش��ق چ��ای خوری، پ��ودر هل 1/4
  قاش��ق چای خوری،آرد س��فید 3 لیوان، تخم مرغ 2 عدد، پودر ش��کر

 1 لیوان، روغن مایع 3/4  لیوان، ماست شیرین 3 قاشق غذاخوری پر.
طرز تهیه کلوچه کنجدی:

 ابتدا تخم و مرغ و پودر شکر را با هم پنج دقیقه با همزن می زنیم. 
روغن مایع را وقتی تخم مرغ و شکر خوب پفکی شد اضافه کرده و کمی 
هم می زنیم. حاال بیکینگ پودر را با ماست مخلوط کرده و چند دقیقه 

صبر می کنیم تا پف کند.
حاال با مواد تخم مرغی مخلوط می کنیم. آرد، نمک، وانیل را سه مرتبه 
الک کرده و با هم مخلوط می کنیم. ب��ه مواد اضافه کرده و هم می زنیم. 
در این مرحله غلظت مواد کمی س��فت تر از مواد کیک باید باشد تقریبا 

مثل غلظت حلوا...
نیم ساعت داخل ظرف دربسته در فریزر قرار می دهیم. از فریزر که بیرون 
آوردیم با دس��ت چرب اندازه یک گردو بزرگ برداشته گرد می کنیم و 
 بین دو کف دس��ت کمی فش��ار می دهیم یا به ش��کل بیضی این کار را

 می کنیم. 
 داخ��ل کنجد م��ی غلطانی��م و داخل ف��ر از قبل گرم ش��ده ب��ا دمای 

180 درجه به مدت20 دقیقه می گذاریم تا بپزد.

اکثر ما هتل ها را به عنوان استراحتگاه هایی لوکس و مجهز می شناسیم که 
امکانات رفاهی قابل توجهی در آنجا وجود دارد. در این مطلب، به معرفی ۵ 

هتل معروف دنیا پرداخته ایم که مورد عالقه  افراد ثروتمند است. 
هتل رافل در سنگاپور

هتل کالس��یک راف��ل با معم��اری اس��تعماری اواخر قرن 1۹ س��اخته 
 ش��د و 10۷ ات��اق مبل��ه و مجل��ل دارد. هنگام��ی  ک��ه پرن��س ویلیام 
به همراه همس��رش کیت میدلتون به س��نگاپور س��فر کردن��د، در این 
 هتل اقامت داش��تند. هزینه  هر اتاق دونفره در این هتل شبی۶00 دالر 

است.
هتل دو کاپ-ادن راک؛ شهر آنتیب فرانسه

 این عم��ارت بزرگ در س��ال18۷0 س��اخته ش��د و یک��ی از زیباترین 
مکان های موجود در ش��هر س��احلی آنتیب اس��ت. این هت��ل تا کنون 
میزبان افراد معروفی چون کندی، وینس��تون چرچی��ل، الیزابت تیلور و 
ریچارد برتون بوده است. در زمان جش��نواره کن، بسیاری از ستاره های 
 س��ینما این هتل را ب��رای اقام��ت انتخ��اب می کنند. هزین��ه  یک اتاق 

دو نفره در این هتل شبی ۶2۵ دالر است.
هتل مندرین اورینتال در شهر لندن

 هت��ل مندری��ن ک��ه در همس��ایگی ناحی��ه  نایتس��بریج ق��رار دارد 
 از فروش��گاه معروف ه��اروی نیکولز تا پ��ارک هاید ادامه پی��دا می کند. 
 هتل مندرین مکانی مجلل اس��ت که از بازس��ازی یک مدرس��ه  قدیمی 
و به سبک ادواردین ساخته شده است. این هتل 1۶۹ اتاق دارد و بهترین 
هتل لندن محسوب می شود. هزینه  اقامت در یک اتاق دونفره در این هتل 

شبی۵۷0 دالر است.
هتل پالزا در نیویورک

هتل پالزا مکانی شاخص و معروف در منهتن است و در نزدیکی سنترال 
پارک ق��رار دارد. در ورودی این هتل فرش قرمز ق��رار دارد و یک راهنما 
 میهمانان را با اتومبیل به البی هتل می رس��اند. هزین��ه یک اتاق دو نفره 

در این هتل شبی ۷2۵ دالر است.
هتل بالژیو در الس وگاس

هتل بالژیو در سال 1۹۹8 افتتاح شده است و 3۶ طبقه دارد. ساختمان 
این هتل دارای رستوران هایی است که توسط افراد معروف اداره می شود. 
یک مرکز خرید هم در این هتل قرار دارد. گفتنی است سیرک آفتاب هم 

در بالژیو اجرا می شود.
در فصل بهار هزینه  یک شب اقامت در هتل200 دالر است.

چطور می توانیم لیمو ترش را برای زمستان نگهداری 
کنیم؟ اگر می خواهید لیمو ترش تازه برای زمس��تان 
داش��ته باش��ید، با م��ا هم��راه ش��وید و روش زیر را 
بخوانید. لیموهای کامال س��الم را انتخاب کنید. یعنی 
 دقت کنید حتی به اندازه س��ر س��وزن لک��ه قهوه ای 
نداشته باشد سپس بشویید و روی دستمالی بگذارید 
تا دور تا دور لیمو خش��ک ش��ود. بع��د وقتی مطمئن 
شدید که لیمو روی پوس��تش آبی وجود ندارد داخل 
نایلون فریزر یا زیپ پک بگذاری��د و طوری ببندید که 
هیچ گونه هوایی داخ��ل آن باقی نماند بع��د با خیال 
راحت داخل فری��زر بگذاری��د و برای زمس��تان فریز 
کنید. موقعی که می خواهید استفاده کنید کافیست 
 یک ربع زودتر از فریزر خارج کنید س��پس اس��تفاده 

کنید.  
نکات مهم در خرید لیمو ترش: لیمو هایی را انتخاب 

کنید که دارای پوس��تی صاف و ش��فاف، درخشان و 
س��الم هس��تند و وزن زیادی نس��بت به سایزش��ان 
 دارند.   لیموهایی که پوس��ت کلفت و اسفنجی دارند 
کم آب هستند. زدگی و خرابی روی پوست لیموترش 
نشان دهنده شرایط نگهداری و انبار کردن غیر استاندارد 
 اس��ت.  لیموهای بزرگ را انتخاب کنید چون پر آب تر 
 از لیموه��ای کوچ��ک هس��تند.  لیمو ت��رش پس از 
چیده شدن نمی رسد پس به هنگام خرید دقت کنید 
که لیموهای رسیده و مناس��ب را انتخاب کنید و پس 
از خرید در یخچال نگهداری کنی��د.  به طور معمول، 
برای نگهداری و انتقال لیمو، پوست آن را با مواد نفتی 
می پوشانند که سالم تر باقی بماند؛ به همین دلیل باید 
لیمو را خوب بشویید و بهتر اس��ت لیموترش هایی را 
بخرید که در مناطق کشاورزی نزدیک به محل زندگی 

شما پرورش داده شده اند.

 کتاب تحلیل داس��تانی از سوره یوس��ف )ع( به قلم
» محم��د رض��ا سرش��ار « ب��ه هم��ت انتش��ارات 
»پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی « منتشر شد.

 یک��ی از بخش های مهم ق��رآن که از صدر اس��الم 
 تاکنون، پیوس��ته مورد توجه و عالقه مس��لمانان، 
 از ه��ر صنف و قش��ری ب��وده، قصه های آن اس��ت. 
این بخش قاب��ل توجه از کالم خدا، ب��ه دلیل وجود 
 عناصر ادبی و هنری برجس��ته نهفته در آن، خاصه 
 با تاکیدی که خداوند در آیه سوم » سوره یوسف « 
بر آن کرده، خود به خود، برای اهالی ادبیات، اهمیتی 
دوچندان پیدا کرده اس��ت. به گونه ای که، در قرن 
حاضر، ب��ه ویژه پس از انقالب اس��المی، ب��ه غیر از 
مفس��ران و قرآن پژوهان، در میان داستان نویسان 
� و اخیرا نمایش��نامه و فیلمنامه نویسان � مسلمان، 
بحث های بس��یاری برانگیخته و منجر به ترجمه و 
نگارش مقاله ها و کتاب های متعددی ش��ده است؛ 

که اغلب، هریک از جنبه ای، حاوی نکاتی ارزشمند 
درب��اره قصه های ق��رآن، و به طور خاص، » س��وره 

یوسف « اند.
بی کرانگ��ی و عمق ناپیدایی ق��رآن و امکان درک و 
دریافت های تازه و نوبه نو از برخی س��وره ها و آیات 
این کتاب آسمانی و آش��نایی کم برخی از قلم زنان 
این ح��وزه، ب��ه گونه ای تخصص��ی با اص��ول نقد و 
نظریه پردازی در عرصه ادبیات داستانی و در نتیجه 
 مغفول مان��دن بعضی وجوه فنی و داستان نویس��ی 
در بررسی ها و داوری ها نگارنده را بر آن داشته است 
تا ضمن بهره من��دی از مطالعات پیش��ین و داوری 
آن ها، یافته های نو خود را به شکلی کاربردی و مفید 
به حال عالقه من��دان و متخصصان ح��وزه ادبیات 
داستانی دینی ارایه کند. این کتاب به قلم محمدرضا 
سرشار با شمارگان300 نسخه، 2۷۹ صفحه و قیمت 

20000 تومان منتشر شده است.

برج ایفل هتل های محبوب ثروتمندان در سراسر جهان

دخت�ری که ب�ا همت و تالش�ش جه�ان را 
در شوک فرو برد 

 » دختر توپي « بدون پا، موانع را از پیش رو برداشته و 
قله هاي موفقیت را فتح کرده است.

 اگر روزي مایوس شدید داستان این دختر را به یاد آورید 
که بدون پا به دنیا آمد، اما اکنون به دختر توپ معروف 
ش��ده و تمام موانعي ک��ه در مس��یر آرزوهایش وجود 
 داشت را از سر راه برداشت. این دختر که از اهالي یکي از

 استان هاي فقیر چین است، » کیووان هون جیان « نام 
دارد که داستان زندگي اش صفحات اینترنت را به خود 
 اختصاص داد. خانواده اش آن قدر فقیر بودند که قادر 
به پرداخت هزینه نصب پاي مصنوعي براي وي نبودند، 
بنابراین او را با همان وضع رها کردند تا به اصطالح روي 
پاي خود بایستد. یک توپ بسکتبال را دو نصف کردند 
و نیمي از آن را به او دادند تا رویش بنشیند و تعادلش 

حفظ شود. از دس��تان و دیگر وسایل اس��تفاده کرد تا 
بتواند حرکت کند. به همین دلیل اهالي منطقه اش او 
را بسکتبالیست نامیدند. پس از آنکه تصویرش منتشر 
 Rehabilitation Centre ش��د یک مرکز به ن��ام 

در شهر » پکن « به وي پاي مصنوعي اهدا کرد.
در س��ال 200۷ پاهاي بزرگ تري به وي داده شد، اما 
خانواده اش نتوانستند هزینه درمان دیگري را بپردازد. 
اینجا بود که با ش��جاعت به باش��گاه ش��ناي معلولین 
پیوست. ابتدا شنا برایش دشواري هایي به همراه داشت، 
 اما با کوش��ش فراوان و عزم خس��تگي ناپذیر توانست 
به ورزشکاري موفق تبدیل شود. وي امیدوار است روزي 

در بازي هاي المپیک شرکت کند.
موفقیت چشمگیرش باعث ش��ده در چین به شهرت 
برسد، اما مهم تر آن است که باعث شده مردم سراسر 

جهان از وي الگو بگیرند.

 سنگ فرشی برای برق ارزان
 محققان انگلیس��ی پس از هفت س��ال مطالعه، موفق 
به ساخت سنگ فرش پیاده رو با توان تولید برق ارزان 
ش��دند. ش��رکت انگلیس��ی Pavegen اولین نمونه 
س��نگ فرش مبدل انرژی مکانیکی به برق به وس��یله 

حرکت عابران را طراحی و تولید کرد.
فناوری به کار رفته در س��اخت سنگ فرش های مبدل 
 انرژی در نوع خود جالب توجه اس��ت چرا که هر کدام 
از آنها قادر به تشخیص جهت اعمال نیرو هنگام حرکت 
عابران پیاده هستند که این قابلیت در نهایت در تولید 
 Pavegen اقتصادی برق اثرگذار است.محققان شرکت
برای اطمینان از کارایی این سیستم، سنگ فرش های 
مبدل برق را در مناطق شلوغ مثل استادیوم های فوتبال 

و مسیر راهپیمایی رسمی مورد آزمایش قرار دادند.
آنها پس از بررس��ی نتای��ج آزمایش ه��ا دریافتند که 

س��نگ فرش جدید مثلثی در مقایس��ه با اولین نمونه 
سال 200۹ حدود200 برابر بیشتر برق تولید می کند 
به طوری که در بهترین ش��رایط قادر به تولید پنج وات 
برق با هر قدم است. سنگ فرش مثلثی از هر نظر ساده 
و مقاوم اس��ت و می توان هم در داخل ساختمان و هم 
در پیاده روه��ا نصب کرد. با اس��تفاده از انرژی تولیدی 
مجموعه س��نگ فرش ها می توان معابر و پیاده روها را 
روشن کرد و همچنین با قابلیت تولید نور با هربار قدم، 
 Pavegen س��طح معابر را تزئین کرد. مدیر ش��رکت
اظه��ار کرد: متاس��فانه در ح��ال حاضر ق��ادر به بیان 
جزییات هزینه ساخت هر سنگ فرش نیستیم، اما باید 
با خرسندی اعالم کنیم که از زمان آغاز مطالعه ساخت 
سنگ فرش مبدل برق، هزینه ساخت هر قطعه بسیار 
کمتر شده، هرچند که هنوز تا تولید انبوه این فناوری 

مطالعات بیشتری الزم است.

برترین کاربران یک بازی موبایلی در تونس، 
گاو جایزه گرفتند

طراحان یک بازی ویدئویی در تون��س به نام بقره 
یا گاو به برترین کاربران ای��ن بازی گاوهای واقعی 
 و زن��ده جایزه دادن��د. برندگان اف��رادی بودند که 
در جریان اجرای بازی یاد شده بیشترین امتیازات 
را کس��ب کردند. در جریان این بازی کاربران باید 
ضمن حفاظ��ت از گل��ه گاو خود مراقب س��ارقان 
 دیگر باشند و نگذارند آنها گاوهای شان را بدزدند. 
در عین حال ه��ر کاربر باید ب��رای موفقیت تا حد 
امکان گاوهای گله های دیگر رقبا را بدزدد و به گله 

خود ملحق کند.
شرکت تونسی Digital Mania سازنده این بازی 
به دارندگان بیشترین امتیاز در این بازی امکان داد 
تا یک گاو زنده به عنوان هدیه دریافت کنند. البته 

برندگان در صورت تمایل می توانستند این گاو را به 
مراکز خیریه اعطا کنند تا ذبح شده و برای خوردن 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد. با توجه به رونق گرفتن 
و افزایش اس��تفاده از بازی های همراه بسیاری از 
شرکت های سازنده این نوع بازی ها برای جلب نظر 
کاربران به روش های عجیبی متوسل می شوند تا 
نام خود و بازی های شان را بر سر زبان ها بیندازند.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
هر كه حكمت در دلش جاى گيرد، عبرت شناس 

شود.
32

16

28
11

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1860. May 15 . 2016
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول :

 بهمن زین الدین 
یکشنبه  |  26 ا ردیبهشت  1395 | 8شعبان 1437

 شماره 1860 | 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، 
اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

ایفل، برجی فلزی در میدان ش��ان دو مارس و در کنار رود سن واقع 
در شهر پاریس اس��ت که امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته شده 

 و پربازدیدتری��ن بن��ای جهان و یکی از ش��ناخته ش��ده ترین بناها 
در دنیاست.

نحوه نگهداری لیمو ترش 
در فریزر

 تحلیل داستانی 
از سوره یوسف )ع(

تکثیر کاکتوس 
 بهترین زمان برای این کار بهار اس��ت ول��ی در دیگر فص��ول نیز این کار 

امکان پذیر است. 
 ب��ه دس��ت آوردن قلم��ه مناس��ب نی��از ب��ه حس��ن انتخ��اب دارد 
کاکتوس ه��ا از راه قلمه زدن ب��ه راحتی تکثیر می ش��وند. ولی این عمل 
 بیشتر از کاکتوس های جز جز صورت می گیرد. زیرا به گیاه آسیب کمتری 
می زند. از جوانه هایی استفاده کنید که سطح تماس کمتری با گیاه دارند. 
از گرفتن قلمه از پایه گی��اه خودداری کنید. رطوبت این قس��مت از گیاه 
بیشتر است و خطر گندیدگی گیاه مادر بیشتر است. اگر این کار را کردید 
و پایه گیاه شروع به فاسد شدن کرد سریعا قس��مت گندیده را جدا کرده 
و گیاه مادر را یک هفته خارج از خاک قرار داده و س��پس به گلدان انتقال 
 دهید.  بهترین زمان برای این کار بهار است ولی در دیگر فصول نیز این کار

  امکان پذیر اس��ت. برای این کار از چاقویی تیز اس��تفاده کنید. از چاقوی 

اره ای استفاده نکنید.
 کاکتوس ها س��ر و ته رش��د نمی کنند، بنابراین وقتی چن��د برش از یک 

کاکتوس بر می دارید به این نکته دقت کنید. 
برای جلوگیری از بین رفتن کاکتوس و پوس��یدگی آن قب��ل از اینکه آن 
 را در خ��اک قرار دهید چن��د روزی آن را در س��ایه قرار دهید تا قس��مت 

بریده شده خشک شود . 
هر چه قدر کاکتوس بزرگ تر باش��د به زمان بیشتری برای خشک شدن 
احتیاج دارد )3 تا 1۵روز(. همچنین گرم وس��رد بودن ه��وا نیز به ترتیب 
موجب کاهش و افزایش زمان خش��ک شدن می شود. پس از این دوره آن 
را در گلدانی با زه کشی مناس��ب قرار داده مانند دیگر کاکتوس های بالغ 

آبیاری کنید. معموال 2 تا 3 هفته طول می کشد تا ریشه ها نمایان شوند.
نکات و اطالعاتی کامل درباره نگهداری کاکتوس

کاکت��وس ه��ا را بای��د در فص��ول س��رد، گ��رم نگ��ه داش��ت. بهترین 

نقطه ب��رای نگه��داری کاکت��وس در داخ��ل خانه،کنار پنجره ای اس��ت 
 ک��ه آفتاب گی��ر باش��د. البت��ه کاکتوس ه��ا اصوال ب��ا آفتاب مس��تقیم 
 میانه خوش��ی ندارند و نباید آنها را در مقابل تابش مس��تقیم خورش��ید 
 قرار داد ) البته به جز تعدادی معدود که باید حتما جهت رش��د و گلدهی 

در برابر اشعه مستقیم خورشید باشند. (
گاه��ی در وقت جاب��ه جایی کاکتوس ها مش��اهده می ش��ود که ریش��ه 
 گی��اه وض��ع مناس��بی ن��دارد و حال��ت پوس��یده پی��دا ک��رده اس��ت 
 در ای��ن حال��ت بهتری��ن راه، ه��رس کردن ریش��ه اس��ت و بای��د فقط

 ریشه هایی را باقی گذاشت که سالم و قوی باشد، درصورتی که تمام ریشه 
وضع نامناسبی داشت از بریدن تمام ریش��ه ها نترسید. ریشه های جدید 

سریعا رشد خواهند کرد.
 معموال پس از جابه جایی گلدان و اصالح ریشه ها تا ده روز نباید به گیاه آب 

داد.

گیاه 
کاکتوس )2(
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