
 تأکيد مدير عامل فوالد مبارکه بر استفاده بهينه از مواد 
اوليه و کاهش هزينه ها 

دکتر سبحاني مدير عامل فوالد مبارکه به همراه جمعي از معاونين 
 و مديران ارش��د  شرکت، روز س��ه ش��نبه 18 خرداد ماه از نواحي 
آهن س��ازي ، فوالد س��ازي و انرژي س��ياالت بازديد و از زحمات 

کارکنان اين نواحي در اجراي طرح هاي توسعه  قدرداني نمود.
به گزارش خبرنگار فوالد، در جريان بازديد از واحد بريکت سازي 
احيای مستقيم شهيد خرازي در ناحيه آهن سازي عالوه بر بررسي 
مش��کالت راه اندازي اين واحد، برنامه هاي بهب��ود فرآيند واحد 
بريکت سازي توسط مس��ئوالن واحد و کارشناسان مطرح گرديد 
و در ادامه مدير عامل شرکت، با ارايه رهنمودهاي الزم جهت رفع 
مشکالت و پيشبرد هر چه بيشتر اهداف ناحيه، بر اجراي اينگونه 
پروژه ها در سطح شرکت جهت استفاده بهينه از مواد اوليه، کاهش 

ضايعات و هزينه ها تأکيد نمود.
رحيم عبدي مدي��ر ناحيه آه��ن س��ازي در جريان اي��ن بازديد 
 در خصوص ض��رورت اج��راي اين پ��روژه گف��ت: ب��ا راه اندازي 
مگامدول هاي واحد احيای مستقيم و با توجه به افزايش ظرفيت 
توليد آهن اس��فنجي، واحد بريکت سازي قديم قادر به تبديل کل 
نرمه آهن اس��فنجي توليدي به بريکت نب��ود، بنابراين مقداري از 
نرمه توليدي روي زمين ذخيره سازي مي شد. انباشت اين مقدار 
نرمه روي زمي��ن عالوه بر اتالف مق��دار زي��ادي از آن، دچار افت 
 کيفيت نيز مي ش��د که در برخي م��وارد  قابل اس��تفاده در واحد 
بريکت سازي نبود. با س��اخت اين واحد، امکان تبديل اين مواد به 
بريکت نيز فراهم گرديد، که با توجه به سياست هاي شرکت فوالد 
مبارکه مبني بر کاهش ضايع��ات، ارزش افزوده قابل توجهي براي 

شرکت به همراه دارد.
محمد رضا فتحي رييس احيای مستقيم شهيد خرازي ضمن تشکر 
از حضور مدير عام��ل محترم به همراه معاوني��ن و مديران در اين 
واحد، يادآور شد:  با توجه به ماهيت فرآيند احيای مستقيم، همواره 
ح��دود 5 درصد از محصول آهن اس��فنجي تولي��دي اين واحدها 
تبديل به نرمه زير 5 ميليمترمي ش��ود، که امکان اس��تفاده آن در 
فوالدسازي به صورت مستقيم وجود نداشته، بنابراين قبل از ارسال 
به فوالدسازي سرند شده و جدا مي گردد، سپس نرمه آهن اسفنجي 
همراه با آهک هيدراته پودري و چس��ب سيليکات سديم مخلوط 
گشته و در ماش��ين هاي بريکت سازي و تحت فش��ار باال تبديل 
به بريکت مي ش��ود که اين فعاليت نقش مهمي در جهت کاهش 

ضايعات و صرفه جويي در هزينه هاي شرکت فوالد مبارکه دارد.
دهق��ان سرپرس��ت حم��ل م��واد واح��د ني��ز در ادامه با اش��اره 
 ب��ه تجهيزات اي��ن واح��د، گفت: اي��ن واحد ش��امل 2 ماش��ين

 بريکت سازي با ظرفيت هر کدام 30 تن در ساعت، 1عدد ميکسر، 
1تانک ذخيره س��ازي نرمه )ظرفيت 350 مت��ر مکعب(، 1تانک 
ذخيره آه��ک هيدراته )ظرفيت 250 متر مکع��ب( و 2 عدد تانک 
ذخيره چس��ب )هر کدام به ظرفيت 200 متر مکعب( مي باش��د 
که با س��اخت اين واحد عالوه بر افزوده ش��دن 350 ه��زار تن به 
ظرفيت توليد بريکت ، در اين واحد ام��کان تبديل کل نرمه آهن 
اس��فنجي توليدي و ذخيره ش��ده به بريکت وقابليت ارس��ال آن 
به فوالدس��ازي  به لحاظ کيفيت باال فراهم ش��ده اس��ت. وي در 
پاي��ان از کليه هم��کاران محترم ک��ه در مراحل مختل��ف اجراي 

اين پروژه مش��ارکت فعال داش��ته اند، تش��کر و قدردان��ي نمود.
س�اخت فن جديد خنک کننده موت�ور 5/5 مگا وات 

ناحيه  آهن سازي
حميد رضا جاللي تکنسين کارگاه برق تعميرگاه مرکزي از ساخت 
و بهينه س��ازي فن خنک کننده موتور 5/5 م��گاوات واحد گندله 
س��ازي خبر داد و گفت:  با تالش کارکنان کارگاه برق و دفتر فني 
تعميرگاه مرکزي، بومي سازي اين تجهيز با استفاده از توان داخلي 
و همراه با صرف��ه جويي اقتصادي براي ف��والد مبارکه، با موفقيت 

انجام شد.
جاللي افزود: فن مذکور پس از عدم امکان تهي��ه از طريق تأمين 
کنندگان خارجي و داخلي ، به کارگاه برق ارسال و با انجام مراحل 
نقشه برداري ، اصالح س��اختار ، تأمين متريال و مونتاژ ،  سرانجام 
س��اخته ش��د و پس از گذراندن موفق تس��ت هاي اس��تاتيکي و 

ديناميکي در زير مجموعه موتور مذکور شارژ گرديد .
تکنسين مکانيک کارگاه ماش��ين هاي الکتريکي درباره مشکالت 
فن قبل��ي گفت: پس از ارس��ال موتور فن 5/5 م��گاوات به کارگاه 
برق جهت تعمير، الزم بود با دمونت��اژ کاورها ، فن را که به صورت 
يکپارچه ساخته ش��ده با گرم کردن از روي ش��افت دمونتاژ شود، 
همچنين بايستي درحين انجام فرآيند مونتاژ نيز مجدد تمام فن 
را گرم نماييم تا بتوان آن را روي شافت موتور مونتاژ کرد ، که اين 
گرم و سرد شدن  فن در حين دمونتاز و مونتاژ  باعث دفرمگي و يا 
ترک خوردگي فن شده و باعث باالرفتن ويبره و درگير شدن فن با 

حفاظ آن مي گرديد.
وي اف��زود: جهت رف��ع اين عيب س��اخت فن به ص��ورت دو تکه 
در دس��تور کار قرار گرف��ت و در طراح��ي جديد، ه��اب و فن به 
صورت مجزا طراحي و س��اخته ش��د که با انجام اي��ن کار هنگام 
دمونتاژ، ابتدا ف��ن از روي هاب فن با باز ک��ردن پيچ هاي مربوطه 
دمونتاژ مي گردد و س��پس هاب ف��ن با اس��تفاده از جک و پمپ 
و با اس��تفاده از مش��عل از روي ش��افت جدا مي ش��ود، همچنين 
در حي��ن مونتاژ ني��ز ابتدا ه��اب فن گرم ش��ده و پ��س از مونتاژ 
روي ش��افت ، فن با بس��تن پيچ ه��اي مربوطه روي ه��اب مونتاژ 
مي گردد که در اي��ن روش در ه��ر دو وضعيت فن ب��ه هيچ وجه 

گرم نش��ده و دچ��ار دفرمگي ي��ا ت��رک خوردگي نخواهد ش��د .
جاللي به عنوان طراح و مجري اين پروژه در ادامه به مراحل ساخت 
اين تجهيز اش��اره نمود و افزود: جهت طراحي ساخت فن جديد ، 
ابتدا نقش��ه اوليه تهيه و بعد از رفع ايرادات فني در نقش��ه نهايي، 
نسبت به تأمين متريال هاي الزم از انبار متريال تعميرگاه مرکزي 
اقدام گرديد . در اين مرحله س��اخت هاب فن شامل برش متريال 
مطابق نقشه، تراشکاري، س��وراخکاري و قالويز در قسمت تراش 
سبک انجام و پس از انجام سنگ زني عمليات ساخت هاب تکميل 
شد. در مرحله بعد، ساخت پره هاي فن با برش پره ها و قالب فن ) 
پليت هاي دو طرف( در کارگاه اسکلت فلزي و ماشينکاري پره ها 
ومحل قرارگيري آنها در قسمت  فرز انجام شد و سپس فن جهت 
مونتاژ نهايي، به قسمت جوش ارسال شده وجوشکاري پليت و پره 
ها طبق نقشه انجام گرديد و براي تنش��گيري به قسمت عمليات 
حرارتي ارسال ش��د و در نهايت، فن کامل شده پس از طي کردن 
موفق تس��ت هاي LP باالنس در موقعيت پيش بيني شده در انبار 
شارژ گرديد تا اطمينان ناحيه نس��بت به وجود ذخيره مطمئن از 

تجهيز مذکور تأمين گردد.
وي درپايان ازقسمت هاي مختلف تعميرگاه مرکزی اعم از کارگاه 
برق، دفتر فني تعميرگاه، کارگاه مکانيک، قسمت تراش، بورينگ 
و جوش و همچنين بخش عمليات حرارتي کارگاه اس��کلت فلزي 
که در اجراي موفق اين پروژه  تالش نمودند، تشکر و قدرداني کرد.
 همکاري ف�والد مبارک�ه و آموزش وپ�رورش با هدف 

شکوفايي استعدادهاي درخشان در اصفهان
مدير روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: يکي از مهم 
ترين اهداف ما، همکاري دوطرفه با آموزش و پرورش جهت آشنايي 
دانش آموزان با صنايع اصفهان با هدف ش��کوفايي اس��تعدادهاي 

درخشان در استان است. 
به گزارش خبرگزاري ف��ارس از اصفهان، محم��د ناظمي هرندي 
در مراسم شش��مين جش��نواره جابربنحيان در اس��تان اصفهان 
 اظهار کرد: هر س��ال اق��دام به معرف��ي مجتمع ف��والد مبارکه و

  مزيت ه��اي وج��ودي آن در پيک ه��اي نوروزي دان��ش آموزان 
مي کنيم که خوشبختانه خروجي خوبي را به دنبال داشته است.

وي افزود: فوالد مبارکه، شرکتي اس��ت که بيش از 20 سال پيش 
احداث و به بهره برداري رسيد و هم اکنون نيز توسط دانش آموزان 

چند دهه پيش درحال اداره شدن است.
مدير روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: شرکت 
فوالد مبارکه، شرکتي است که در آن ميليون ها نفر از مردم ايران 
سهامدار هستند و اين موضوع نشان مي دهد که اين شرکت اهميت 
و نقش بزرگي در س��طح ملي دارد. وي عنوان ک��رد: از زماني که 
شرکت فوالد مبارکه شروع به توليد کرد، مديران ارشد اين شرکت 
همزمان در تعامل سازنده با جامعه اقدام به ساخت مدرسه و مراکز 

فرهنگي در نقاط مختلف استان اصفهان نموده اند.
ناظمي تصريح کرد: در طول چند سال گذشته چندين کار و پروژه 
اصلي و مهم در زمينه خدمت رس��اني به آموزش و پرورش استان 
انجام شده است از جمله اينکه مسير را براي بازديد دانش آموزان 
ازبخش هاي مختلف فوالد مبارکه مهيا کرده ايم به طوري که اين 
نوع از برنامه ها باع��ث ايجاد اميد و انگيزه در دانش آموزان ش��ده 
است.وي با بيان اينکه به منظور ش��کوفايي استعدادها تالش مي 
کنيم از طرح هاي مختلف دانش��جويي و دانش آموزي درس��طح 
استان حمايت کنيم، افزود: هم اکنون ش��هرک علمي تحقيقاتي 
اصفهان که از ابعاد بزرگي برخوردار است، با حمايت شرکت فوالد 
مبارکه ايجاد شده و امروز شاهد هستيم که به عنوان يکي از بهترين 

مراکز تحقيقاتي کشور محسوب مي شود.
 واگن برگردان انباش�ت و برداش�ت گندله درمجتمع 

فوالدسبا آماده بهره برداري
 مدير اج��راي پ��روژه هاي آهن س��ازي و ف��والد س��ازي از آماده 
به��ره ب��رداري ش��دن واگ��ن برگ��ردان انباش��ت و برداش��ت 
گندله)کاردامپر( مجتمع فوالد س��با خبر داد و گفت: با راه اندازي 
اين واحد، با ظرفيت 4 ميليون تن درس��ال، زنجيره انتقال مواد به 

پارک هاي انباشت و برداشت مجتمع فوالد سبا کامل خواهدشد.
عبدالرحيم زاده افزود : ق��رارداد پروژه واگن برگردان انباش��ت و 
برداش��ت گندله در مجتمع فوالد س��با با مبلغ اوليه 500 ميليارد 
ريال منعقد شد که با بهره برداري از اين طرح توليدي، ساالنه بيش 
از 130 ميليارد ريال صرفه جويي اقتصادي به همراه  خواهد آمد. 

مدير اجراي پروژه هاي آهن س��ازي و فوالدس��ازي تصريح نمود: 
در راستاي ترويج فرهنگ بومي س��ازي، بيش از 83 درصد از وزن 
تجهيزات اين پروژه در داخل کشور س��اخته شده که با راه اندازي 
اين واحد و حذف حمل و نقل جاده اي و اس��تفاده از خطوط ريلي 
عالوه بر صرفه اقتصادي، رعايت مسايل زيست محيطي را نيز همراه 

خواهد داشت. 
عبدالرضا معتم��دي رييس اجراي پروژه هاي ناحيه آهن س��ازي 
نيز در خصوص عملکرد و ظرفيت اين واح��د گفت: وظيفه اصلي 
واحد انباشت و برداش��ت، همگن س��ازي و مخلوط سازي گندله 
و ايجاد ذخيره مناس��ب به ظرفي��ت  2 ميليون تن مي باش��د و  با 
ارتباط خط��وط ريلي بيرون و داخل فوالد س��با م��ي توان عمده 
گندله  مصرفي را توس��ط واگن، حمل و تامين نمود ، بدين منظور 
واگن هاي ورودي توس��ط توزين ريل��ي وزن ش��ده و به محوطه 
 )Rotary Car Dumper ,Crescent Type(واگ��ن برگ��ردان
 براي تخليه وارد مي ش��وند که در آنجا اين دس��تگاه قادر است با 

چرخش 180 -140درجه اي، عمل تخليه را انجام دهد. 
وي افزود: حرکت دادن واگن ها به ط��رف واگن برگردان و تنظيم 
موقعيت آنها در داخل واگن برگردان از طريق دس��تگاه واگن گير 
 )CAR INDEXER( و ي��ا لوکوموتي��و انجام مي ش��ود که در آن 
واگن ها يک به يک توس��ط دس��تگاه واگن برگردان تخليه شده و 
از طريق تغذيه کننده هاي لرزش��ي و نوار نقاله به محوطه انباشت 
)پارک ها( انتقال م��ي يابند. وزن واگن خالي 30 ت��ن و مقدار بار 
داخل هر واگن براي چهار محور 90 تن و براي واگن ش��ش محور 
120 تن مي باشد. دو پارک به طول 450 متر و عرض 50 متر براي 
انباشت گندله اختصاص دارد که وظيفه انباشت را  با يک دستگاه 
استکر )Stacker( به ظرفيت 2000 تن بر ساعت و  برداشت را با 
دو دستگاه ريکاليمر از نوع اسکراپر به ظرفيت 1000 تن بر ساعت 

)Scrapper Re-Claimer( به عهده دارند. 
بنا بر اين گ��زارش، عل��ي طويرا کارش��ناس اجراي پ��روژه هاي 
ناحيه آهن س��ازي نيز در ادامه با اش��اره به ديگ��ر مزاياي اجراي 
اين طرح، گفت: اس��تفاده بهينه از فضاي انباشت و ايجاد ميکس 
يکنواخت،کاه��ش هزينه ها ب��ه دليل حذف ماش��ين آالت براي 
دپوس��ازي گندله و جلوگي��ري از خردايش گندل��ه و توليد نرمه 
که باعث افت کيفيت آهن اس��فنجي مي شود، توزين دقيق مقدار 
گندله ورودي،کاهش آلودگي هاي زيس��ت محيط��ي در اثر تردد 
کاميون و تخليه مواد، اس��تفاده از سيستم جداکننده مغناطيسي 
براي قطعات فلزي که بعضا در گندله مش��اهده مي شود و ممکن 
 اس��ت آس��يب جدي به نوار و تجهيزات وارد نماين��د و همچنين 
نمونه گيري اتوماتيک از گندله وارد ش��ده، س��رند نمودن گندله 
ورودي و کاه��ش نرمه که تأثي��ر درتوليد کيفيت آهن اس��فنجي 
دارد و کاه��ش هزينه تمام ش��ده گندله از جمل��ه مزاياي اجراي 
 اي��ن پ��روژه م��ي باش��د.مهندس س��عيدبخش مع��اون اجراي

  پروژه ها نيز از همه همکاران در فوالدمبارکه و مديران و کارکنان 
ش��رکت هاي پيمانکاري خصوصا ش��رکت توکا فوالد و ش��رکت 
مهندسي فوالدمبارکه، که دراجراي اين پروژه تالش کردند، تقدير 
نمود.وي در پايان ابراز اميدواري کرد با پايان يافتن مراحل اجرايي 
 پروژه خط ريل راه آهن حمل گندل��ه، پروژه به صورت کامل مورد 

بهره برداري قرارگيرد.

از فوالد مبارکه چه خبر؟

از ساخت فن جدید خنک کننده موتور، تا همکاری با آموزش و پرورش

گزارش ظریف

مدير امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

تخفیف 50 درصدی برای 
استفاده از مراکز فرهنگی

مديرعامل مجتمع فوالد مبارکه؛

تعطیلی برخی کارخانه ها، 
ربطی به فوالد مبارکه ندارد

معاون برنامه ريزی سازمان مديريت پسماند شهرداری:

روزانه هزار تن زباله در اصفهان 
پردازش می شود
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مسعود ده نمکی، مرد پرس��ود گيشه های سينما تصميم 
 گرفت��ه از آن رويک��رد س��اخت فيلم هايی ک��ه مبتنی 
بر مولفه های فروش است، مثل س��ه گانه » اخراجی ها « 
فاصله بگيرد و می خواهد از اين به بعد آثاری بس��ازد که 
شيوه و نگاه جديدی را دنبال می کند. اين شيب تغيير به 

شکل ماليمی در فيلم های اخير او قابل رديابی است. با اين 
حال مردم همچنان به فيلم های او اقبال نشان می دهند 
و » رس��وايی 2 « تا اينجا 2/5 ميليارد توم��ان فروخته و 
می تواند همچنان به رقم های باالتری فکر کند. ده نمکی 

آنقدر طی اين سال ها جای پايش را...

 عدم شرکت ايران در حج امسال نشان دهنده تاکيد نظام 
و رهبري و دولت بر حفظ عزت حجاج ايراني است.

وزارت خارجه تم��ام تالش��ش را براي اج��راي اقتصاد 
مقاومتي مي کند.

تا مثقال آخر حقوق مان را در برجام خواهيم گرفت.
 ما هيچ گاه به آمريکا اعتماد نمی کنيم .

براي ايجاد بسترهاي الزم در مقابل عهد شکني ها در قبال برجام، 
ما بر اساس چارچوب هاي شوراي امنيت عمل مي کنيم.

زاينده رود: روز گذشته محمدجواد ظريف ، وزير امورخارجه کشور به بهارستان رفت تا گزارشی از روند اجرای برجام به نمايندگان ارائه کند. ارائه اين گزارش ، واکنش نمايندگان اصفهان را نسبت به سياست های دوران 
پسابرجامی دولت به ويژه در حوزه اقتصاد به دنبال داشت. حجت االسالم والمسلمين احمد سالک، حسينعلی حاجی دليگانی و حميدرضا فوالدگر نمايندگانی بودند که سياست های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار دادند 
و از سوی ديگر محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان  نيز عنوان کرد که دولت در مديريت اقتصاد موفق عمل نکرده است. مشروح سخنان امام جمعه موقت و نمايندگان اصفهان را می توانيد در صفحات 2 و 3 بخوانيد ...  

زمزمه های تغيير در وزارتخانه به گوش می رسد؛

پایان کار آقای وزیر ورزش؟

3

ايران خودرو برای دومين بار در س��ال جاری قيمت سه 
محصول خود را افزاي��ش داد و در قيمت گذاری جديد، 
نرخ اين محصوالت حدود 300 هزار تومان افزايش يافت.

در قيمت گذاری جديد محصوالت ايران خودرو...

تغييرات در کابينه دولت روحانی همان نکته ای 
است که هر بار تکرار شده، نام محمود گودرزی 
وزير ورزش و جوانان به ميان آمده است.  تاکنون 

گودرزی به همراه چند وزير ديگر دولت...

اعمال قيمت های جديد، از اول تيرماه؛

خودرو باز هم گران شد

ده نمکی: 

دیگر فیلم پرفروش نمی سازم

6
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نمايندگان و امام جمعه موقت اصفهان از سياست های اقتصادی دولت می گويند؛
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وزير امور خارجه کشورمان به مجلس رفت؛
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زاینده   محمدجواد ظریف؛ وزیر امور 
خارجه کشورمان روز گذشته رود

در جلس��ه علن��ی مجل��س 
شورای اس��امی حضور پیدا کرد تا گزارشی از روند 
اجرای برجام به نمایندگان ملت ارایه دهد. این اولین 
حضور ظریف در بهارس��تان پ��س از انتخابات هفتم 
اسفندماه سال گذشته بود. اولین دیدار وزیرامورخارجه 
با موکان مردم در مجلس دهم، خالی از حاشیه نبود.  
ظریف ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات نمایندگان 
در ماه مبارک رمضان  گفت: این دعای خیر مردم بود 
که در روزهای سخت رمضان س��ال گذشته تا کنون 
پش��تیبان ما بود.  وزیر امورخارج��ه، در صحن علنی 
مجلس یادآور ش��د که مذاکرات هس��ته ای با اجازه 
 رهبری انجام ش��ده و نمی ت��وان انتظار داش��ت که 
با گذش��ت پنج ماه از توافق، دس��تاوردهای آن عیان 
 شود. وزیر امور خارجه  در پاسخ به سواالت نمایندگان 
از میزان سرمایه گذاري خارجي در 5 ماه گذشته یاد 
کرد. او خطاب به سالک و دلیگاني ، نمایندگان استان 

اصفهان که این سرمایه گذاري را کافي نمي دانستند، گفت: 
بروید از هر شرکتي که قبول دارید سوال کنید و ببینید کدام 
قراردادي 5 ماهه به نتیجه رس��یده اس��ت! من هم گفتم که 
مبناي ما سلطه ستیزي است و بارها گفته ام که آمریکا قابل 

اعتماد نیست.
اهم سخنان وي را در ادامه بخوانید:

تاریخ را تحریف نکنید، مذاکرات هس��ته اي به دستور 
رهبري صورت گرفته و ما آن را مایه افتخار کشور مي دانیم. 
علت اینکه عربستان و اسرائیل علیه ما تاش مي کنند همین 
استکبار ستیزي ماست. اینها سرمایه هاي نظام است که براي 

چند دالر آن را از دست نمي دهیم.
م��ن باره��ا در مجامع خارجي ه��م تاکید ک��رده ام که 
از اصول م��ان کوتاه نمي آیی��م و روي اصول مان پافش��اري 
 خواهیم کرد. کس��ي در جمهوري اس��امي ج��رات تخطي 
از اصول و آرمان هاي امام و انقاب را نداشته و ندارد. ما قدرت 

خود را در استکبار ستیزي مي دانیم.
ما دستاوردها و موانع اجراي برجام را دقیقا سه ماه پس 
از توافق، بر اس��اس قانون به مجلس ارایه داده ایم. اگر از نظر 

شما شفاف نبوده، در جلسات مي توانیم آن را بررسي کنیم. 
گزارش بعدي را هم در موعد مقرر ارایه مي دهیم.

فضاح��ت عربس��تان را در روزه��اي گذش��ته ببینید! 
این فضاحت در سال هاي گذشته هم وجود داشت، اما در سایه 
 ایران هراس��ي، دیده نمي ش��د. اما امروزه ای��ران یک قدرت 
صلح طلب و آرامش خواه در جهان شناخته مي شود و جنایات 

عربستان در یمن به دید عموم رسیده است.
عدم شرکت ایران در حج امسال نشان دهنده تاکید نظام 

و رهبري و دولت بر حفظ عزت حجاج ایراني است.
وزارت خارج��ه تمام تاش��ش را براي اج��راي اقتصاد 

مقاومتي مي کند.
یکي از ادارات کل وزارت خارجه، مربوط به اتباع ایراني 
خارج از کشور است که براي جذب سرمایه هاي آنان نیز تاش 

مي شود. اما الزمه آن ایجاد اطمینان در ایرانیان خارج 
از کشور است که هر زمان خواستند برگردند و آزادانه 
سرمایه گذاري کنند و هر وقت خواستند بتوانند ایران 

را ترک کنند.
اقدام��ات الزم را براي برخورد با دس��ت اندازي 
 به اموال ای��ران انج��ام دادیم. اینکه م��ي گویید چرا 
چراغ قوه گرفتیم که نشان دهیم تخلف مربوط به چه 
دوره اي بوده، براي این بود که برخي به ناروا مي گفتند 

که مردم، ما را پس از برجام تحقیر مي کنند! 
ما خواستیم بگوییم که امروزه تحقیرها تمام شده و این 

تحقیر مربوط به دوره دیگري است.
ت��ا مثق��ال آخ��ر حق��وق م��ان را در برج��ام 

خواهیم گرفت.
در مورد صنعت گردشگري، ما به شهروندان اکثر 
کشورها روادید یک ماهه مي دهیم. اما با هیچ کشوري 
لغ��و روادید نمي کنیم. اگر کش��وري حاضر نیس��ت 
شهروندان بزرگ ایران را بدون روادید به کشورش راه 
 دهد، ما هم عزت مان اقتضا مي کند که آنها را ناگزیر 

از اخذ ویزا کنیم. لغو روادید نمي تواند یک جانبه باشد.
براي ایج��اد بس��ترهاي الزم در مقابل عهد ش��کني ها 
در قبال برجام، ما بر اساس چارچوب هاي شوراي امنیت عمل 

مي کنیم.
7-8 سالي از مقررات دنیا عقبیم. به ویژه در امور بانکي که 
کنوانسیون هاي جدیدي در دنیا ایجاد شده است. از مجلس 
مي خواهیم که با تصویب این کنوانسیون ها که از سوي وزارت 
 دارایي ب��ه مجل��س ارایه مي ش��ود، ب��ه ما کم��ک کنند تا 

در چارچوب منافع ملي بتوانیم امور را پیش ببریم.
 حتی یک تحریم در حوزه هسته ای اضافه نشده است، اما 
افراد جدیدی را وارد لیست تحریم ها کرده اند که بیشتر این 
افراد مرتبط با  حوزه موشکی هس��تند که ما هم پاسخ آن را 
داده ایم. دوس��تان بدانند ما در حوزه موش��کی با هیچ فردی 

مذاکره نکردیم. 
 ما هیچ گاه به آمریکا اعتماد نمی کنیم .

به گزارش عصر ایران  به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پی درگذشت شاعر نامدار و هنرمند ثابت قدم 
آقای حمید سبزواری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 

پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسمه تعالی
با دریغ و تأسف خبر درگذشت ش��اعر نامدار معاصر جناب آقای حسین آقا 

ممتحنی معروف به حمید سبزواری را دریافت کردم. 
 این نام ماندگار و پر افتخ��ار، یادآور تاش ارزنده هنرمندی س��خت کوش 

و شجاع  در پشتیبانی از انقاب در عرصه ی شعر و ادب است.
 حمید سبزواری، صریح و ثابت قدم و موقع شناس، هنر واال و فاخر خود را به 
خدمت گرفت تا انقاب اسامی و نظام برآمده از آن را از جنبه اثرگذار شعر 
روان و جذاب، تغذیه و تأمین کند. س��رودها و منظومه های بلند و غزل ها و 
قصیده های خوش س��اخت و پر مضمون او، ثروت ادبی درخوری را تقدیم 
انقاب کرد.  با انقاب زیس��ت و برای اسام و انقاب س��رود و وفادارانه در 
 کنار انقاب ماند. رحمت و رضوان خدا نصیب او باد. مصیبت درگذشت او را 
به خاندان گرامی و همه دوستداران به ویژه همشهریان قدردان سبزواریش 

تسلیت عرض می کنم.
سیدعلی خامنه ای
 23 خرداد 1395

حجت االسام  سیدمحمود علوی صبح دیروز در جریان بازدید از پژوهشگاه 
رویان با بیان اینکه جهاد دانشگاهی در زمینه تولید علم و جنبش نرم افزاری 
که مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( به آن اش��اره کردند پیش��تاز بوده 
است، اظهار کرد: ما به موسسات دانش پژوه کمک می کنیم.  این دستگاه ها 
نیازهای خ��ود را تعریف کنن��د و در اختیار م��ا قرار دهند. عل��وی در ادامه 
تصریح ک��رد: الحمدا... باور به توانس��تن در نس��ل جوان ما ایجاد ش��د و ما 
امروز از دستاوردهای جهاد دانش��گاهی و رویان خوش��حال تر و امیدوارتر 
ش��ده ایم. رویان کار خود را از صفر آغاز کرد و اکنون به دستاوردهای خوبی 
رس��یده اس��ت.  وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه وزارت 
 اطاعات وظیفه امنیت، همراه با آرامش و س��رور را دارد، خاطرنش��ان کرد: 

اگر امنیت باشد، اما دل ها شاد نباشد پویایی و بالندگی ایجاد نمی شود. 
در جامعه زنده باید هم امنیت باشد و هم آرامش و سرور. باید امنیت در عرصه 
 اقتصاد، صنعت و دانشگاه به وجود  آید که این امنیت همراه با آرامش باشد 

تا در همه بخش های کشور حرکت و پویایی به وجود آید.

رییس جمهور طی دس��توری از معاون اول خود خواس��ت 
 تا در اس��رع وقت همه م��وارد تخلف در خص��وص حقوق 
و پ��اداش ه��ای پرداختی ب��ه مدی��ران در دس��تگاه های 
اجرایی را شناس��ایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت 
 ش��ده به بی��ت الم��ال مس��ترد و مدی��ران متخل��ف عزل 

شوند.
به گزارش خبرآناین به نقل از پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهوری، حجت االسام حسن روحانی همچنین از اسحاق 
جهانگیری خواسته است گزارش » اقدامات قاطع « در این 

زمینه به رییس جمهور ارایه شود.
متن دستور رییس جمهور به جهانگیری به این شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم
 پیرو دس��تور قبلی در مورد بررس��ی حقوق و پاداش های 
پرداخت��ی ب��ه مدی��ران در دس��تگاه های اجرای��ی، اینک 
 گزارش ه��ای واصل��ه نش��ان می ده��د ک��ه م��واردی 
از پرداخت ه��ای غیرمتع��ارف و ارقام��ی تح��ت عن��وان 
 »پاداش و وام« وجود داشته اس��ت که اگر چه ممکن است 
با مقررات به جا مان��ده از دوره های قبل توجیه پذیر باش��د 
ولی با موازی��ن عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منش��ور 
 اخاق��ی دول��ت ناس��ازگار و غیرقابل قبول اس��ت و حتی 
 در برخی موارد مصداق سو استفاده از اعتماد دولت به شمار 

می رود.
مقتضی اس��ت در اس��رع وق��ت همه م��وارد تخلف و س��و 
 استفاده شناسایی شود، وجوهی که به ناحق پرداخت شده 
به بیت المال مس��ترد ش��ود و مدیران متخلف عزل شوند و 

گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.

تسلیت مقام معظم رهبری:

 حمید سبزواری با انقالب زیست
 و وفادارانه در کنار انقالب ماند

وزیر اطالعات گفت:

 اگر امنیت باشد، اما دل ها شاد نباشد 
پویایی و بالندگی ایجاد نمی شود

 دستور روحانی به جهانگیری 
درباره حقوق نجومی مدیران:

  وجوهی که به ناحق پرداخت شده 
به بیت المال مسترد شود

خبرخبر

مدیر س��یا ضمن تاکید بر اینکه روابط آمریکا با عربس��تان در بهترین 
ش��کل قرار دارد، تصریح کرد که ریاض هیچ ارتباط��ی با حمات 11 

سپتامبر ندارد.
به گزارش انتخ��اب، جان برن��ان، مدیر س��ازمان اطاع��ات مرکزی 
 آمریکا )سیا(، در مصاحبه ویژه ای با ش��بکه العربیه گفت: ما همکاری 
» ممتازی « با عربس��تان داریم و برای س��ال ها با ش��رکای عربستانی 
مان همکاری کرده ایم. من پنج س��ال در عربستان بودم و با محمد بن 
نایف، ولیعهد این کشور فعالیت داش��ته ام. در طول پنج سال گذشته 
 عربستان یکی از بهترین هم پیمانان ما در زمینه مبارزه با » تروریسم « 
 بوده اس��ت. با وجود ملک س��لمان بن عبدالعزیز، پادش��اه عربستان 
و محمد بن س��لمان، وزیر دفاع این کش��ور ما احس��اس می کنیم که 

شرکایی قوی و واقعی در » جنگ علیه تروریسم « داریم.
وی ضمن تاکید بر اینکه عربستان هیچ رابطه ای با حمات 11 سپتامبر 
ندارد، گفت: به عقیده من 28 صفحه گزارش منتشر خواهد شد و من نیز 
انتشار آن را تایید می کنم. همگان باالخره خواهند فهمید که عربستان 

دستی در ماجرای 11 سپتامبر ندارد.
برنان در ادامه هرگونه همکاری با ای��ران را تکذیب کرد و گفت: » من 
نگران نق��ش ایران و نهادهایش در عراق و س��وریه و دیگر کش��ورها و 
تاش این کشور برای » برانگیختن تنش طایفه ای « هستم و از تهران 
می خواهم حمایت خود را از » شبه نظامیان طایفه گرا « متوقف کند. «

وی افزود: هیچ گونه تماس��ی با ایران وجود ندارد. تماس ما با ایران در 
واقع » صفر « اس��ت و من همچنان نگران فعالیت های » تروریستی « 
ایران و » حمایتش از گروه های تروریستی هس��تم. « ایران باید ثابت 
کند که در مبارزه با تروریسم متعهد است. ما از موافقت حسن روحانی، 
رییس جمهور و آیت ا... سید علی خامنه ای، رهبر انقاب اسامی ایران 
با توافق هسته ای راضی هستیم، اما ایران راه بسیار طوالنی برای قانع 

کردن ما به جدیت و تعهدش درباره مبارزه با تروریسم پیش رو دارد.

مجمع عمومی دادگاه فرجام ) دی��وان تمییز ( لبن��ان اعتراض خانواده 
امام موسی صدر را نسبت به حکم برکناری قاضي پرونده هانیبال قذافي 

پذیرفت.
این اعتراض از طریق وکای قانونی خانواده امام تسلیم شده بود و اجرای 
حکم دادگاه فرجام به ریاست قاضی جوزف سماحه را متوقف کرد. علت 
توقف این حکم خطای آشکار قاضی سماحه در تصمیم قضایي خود بود.

در نتیجه پذیرش این اعتراض، قاضی زاهر حماده بر اساس قانون، مجددا 
کار رسیدگي به پرونده هانیبال قذافي را ادامه خواهد داد.

پیش از این دادگاه فرجام لبنان، دادرسی پرونده هانیبال قذافی را از دست 
قاضی حماده خارج کرده و خانواده امام موس��ی صدر به این رای به طور 

رسمی اعتراض کرده بودند.

رییس سیا: 

با ایران تماسی نداریم

اعتراض خانواده امام موسی صدر 
پذیرفته شد

بین الملل

کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسامی این هفته عاوه 
بر ترکیب اعضا، اعضای هیئت رییس��ه و به ویژه روسای خود را 
می شناسند. همزمان با س��ومین هفته از فعالیت مجلس دهم و 
 در آستانه شکل گیری کمیسیون های تخصصی مجلس، عاوه 
بر آنکه بازار رقابت برای حضور در برخی کمیسیون های پرطرفدار 
مجلس داغ شده است، صندلی ریاست کمیسیون ها نیز از چشم 
نمایندگان دور نمانده و بررسی های خبرنگار مهر حاکی از رقابت 
تنگاتنگ میان چهره های شناخته شده مجلس دهم برای حضور 
در این جایگاه است. بر این اس��اس، جایگاه ریاست کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی به  عنوان یکی از حس��اس ترین 
و پرطرفدارترین کمیس��یون های پارلمان احتماال شاهد رقابت 
عاءالدین بروج��ردی نماین��ده بروجرد، مصطف��ی کواکبیان 
 نماینده تهران و حشمت ا... فاحت پیشه نماینده اسام آباد غرب 
خواهد بود. در کمیسیون صنایع و معادن نیز پیش بینی می شود 
رقابت اصلی میان حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان و رمضانعلی 
سبحانی فر نماینده سبزوار باش��د. در کمیسیون اجتماعی نیز 
احتماال رقابت اصلی میان عبدالرضا عزیزی نماینده ش��یروان و 
رییس این کمیسیون در مجلس نهم و سلمان خدادادی نماینده 
ملکان خواهد بود. در کمیس��یون آموزش، تحقیقات و فناوری، 
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرم��ان و راور و رییس این 
کمیسیون در مجلس نهم و محمد قمی نماینده مردم پاکدشت 
رقابت خواهند کرد و احتمال حضور محمدرضا عارف در رقابت 

برای این جایگاه بس��یار کم است. ریاس��ت کمیسیون اصل9۰ 
مجلس نیز احتماال با رقابت محمدعلی پورمختار نماینده مردم 
بهار و کبودرآهنگ و رییس این کمیسیون در مجلس نهم و حسن 
نوروزی نماینده مردم رباط کریم مشخص می شود. در کمیسیون 
اقتصادی، یک سوی رقابت برای ریاس��ت، سیدکاظم دلخوش 
نماینده مردم صومعه سرا و س��وی دیگر آن، سیدناصر موسوی 
الرگانی نماینده فاورجان و عضو هیئت رییس��ه موقت مجلس 
دهم خواهد بود. بر اساس قرائن و اخبار دریافتی، در کمیسیون 
برنامه و بودجه نیز رقابت میان غامرضا تاجگردون نماینده مردم 
گچساران و  رییس این کمیس��یون در مجلس نهم و عبدالرضا 
مصری نماینده مردم کرمانش��اه خواهد بود. ریاست کمیسیون 
فرهنگی نیز که یکی از کم طرفدارترین کمیسیون های مجلس 
است، با رقابت احمد س��الک کاشانی نماینده اصفهان و احتماال 
جمش��ید جعفرپور نماینده الرس��تان مش��خص خواهد شد. 
کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز که مانند کمیسیون فرهنگی 
 استقبال چندانی از آن نشده اس��ت، به احتمال زیاد، گزینه ای 
غیر از امیر خجس��ته نماینده مردم همدان و رییس س��ابق این 
کمیسیون نداش��ته باشد. کمیس��یون های دیگر خانه ملت نیز 
 این روزها خالی از نظر نمایندگان به ویژه نمایندگانی که چهره 
شده اند، نیست؛ هرچند سر و صدای کمتری از آنها بیرون می آید. 
هرچه باشد و نباشد، تکلیف هیئت رییسه کمیسیون های مجلس 

دهم تا پایان این هفته مشخص می شود.

 امام جمعه موق��ت اصفهان می گوی��د اثب��ات حقانیت ایران 
به جهانیان در مذاکرات هس��ته ای نقطه ق��وت دولت یازدهم 
است، اما در حوزه اقتصادی در حد انتظارات موفق نبوده است.

حجت االسام محمدتقي رهبر نماینده مجالس هفتم و هشتم، 
 در ارزیابي خود از عملکرد س��ه س��اله دولت یازدهم، با تاکید 
 بر اینک��ه قضاوت عادالنه کار بس��یار مش��کلي اس��ت، گفت: 
این دولت در کنترل تورم، کارهایي انجام داده، اما باید پرسید 
 به چ��ه قیمتي؟ ب��ه قیمت بی��کاري، افزایش رک��ود و گراني 
بي رویه؟ به نظر مي رسد که وعده هاي دولت در این زمینه ها 

آن طور که باید محقق نشده است.
وي ادامه داد: ش��اید دولت برنامه اقتصادي مناسبي براي حل 
این مشکات نداش��ته، بنابراین مي توان گفت که در مدیریت 
اقتصاد موفق عمل نکرده است. به نظر من مردم حاضرند تورم 
را تحمل کنند، اما بیکاري را نه و دولت باید به چنین مسائلي 

توجه کند.
این نماینده پیش��ین اصفهان خاطر نش��ان کرد: در مذاکرات 
هسته اي نیز دولت تاش فراواني داشته و نکته مثبت در این 
حوزه، اثبات حقانیت ایران به همه جهانی��ان بود. اینکه همه 
 دنیا به این باور رسیدند که جمهوري اسامي به دنبال ساح 

هسته اي نیست، نقطه قوت مذاکرات بود.
رهبرهمچنین تصریح کرد: موضوع قاب��ل توجه در این رابطه 
این است که غرب و آمریکا تحریم هاي خود را همچنان به نحو 

دیگر اعمال مي کنند وهمچنان پ��س از مذاکرات با ما تعامل 
خوبي ندارند. البته بي انصافي اس��ت ک��ه بگوییم تاش هاي 
دولت هیچ دستاوردي نداشته، اما به انتظارات ملت آن طور که 

باید جامه عمل پوشانده نشده است.
امام جمعه اصفهان با اشاره به مش��کات فرهنگي موجود در 
جامعه اظهار کرد: مقام معظم رهبري اخیرا از وضعیت فرهنگي 
کش��ور به عنوان » ولنگاري فرهنگي « یاد کرده اند که دولت 
موظف اس��ت ضعف ها را ببیند و هر چه س��ریع ت��ر براي این 

ولنگاري چاره بیندیشد.
رهبر در عین حال اظهار عقی��ده کرد: بعید مي دانم این دولت 
با عملکرد فعل��ي بتواند نظر مردم را براي 4 س��ال دیگر جلب 
 کند مگر اینک��ه روي موج تبلیغات س��رمایه گ��ذاري کند یا 
در یک س��ال باقي مانده تمام ت��وان خود را ب��ر تقویت تولید 
داخلي، اجرایي شدن اقتصاد مقاومتي و جلوگیري از واردات 

خارجي بگذارد.
این نماینده پیشین مجلس همچنین درخصوص رابطه دولت 
فعلي با علما و مراجع گفت: رویه همه دولت ها این اس��ت که 
هرچند وقت یک بار با مراجع قم دی��دار کنند و علما و مراجع 
نیز همین مشکات اقتصادي و فرهنگي و حرف هاي مردم را 
 به دولتمردان یادآوري مي کنند. چرا ک��ه علما بیانگر نظرات 
و افکار عمومي مردم هستند. دولت نیز باید در برنامه هاي خود 

همه این مسائل را مورد توجه قرار دهد.

یک اس��تاد دانش��گاه با بیان اینک��ه رای دادگاه کانادایی برای 
توقیف اموال ایران نباید موجب توقف مذاکرات دو کشور جهت 
 احیای روابط ش��ود، گفت: » ایران در مذاکرات ب��ا دولت کانادا 
می تواند چنین عنوان کند که ما قصد داریم بحث احیای روابط 
دو کشور را پیش ببریم منتهی برای این کار الزم است تکلیف این 

13 میلیون دالر نیز مشخص شود. «

همزمان با صحبت های وزیر خارجه کان��ادا درباره رایزني هاي 
 اولیه با ای��ران براي تجدی��د روابط، ی��ک دادگاه کان��ادا حکم 
کرده اس��ت که 13 میلیون دالر از دارایي هاي غیردیپلماتیک 
مسدود شده ایران در این کشور را به خانواده هاي آمریکایي که در 
چندین حمله در سراسر جهان در بین سال هاي 1983 تا 2۰۰2 
کشته شده اند و آمریکا مدعي است که ایران پشت این حمات 
بوده است، به عنوان غرامت پرداخت شود. این رفتار دوگانه این 
س��وال را ایجاد کرده که هدف کانادا از این اقدام چیست و ایران 

باید چه واکنشی نشان دهد؟ 
دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارش��ناس مسائل بین الملل 
گفت: » اینکه دولت قبلی کانادا تمایل��ی برای همکاری با ایران 
نداش��ت در راس��تای تفکرات محافظه کارانه ای بود که دولت 
 بوش در آمریکا داش��ت. به عبارت دیگر دولت آمری��کا و کانادا 

در یک راستا حرکت می کردند. «
وی ادامه داد: » اما با روی کار آم��دن اوباما در آمریکا و تحوالتی 
که در کانادا صورت گرفت باعث ش��د تغییرات��ی در افکار مردم 
و دول��ت کانادا به وجود بیای��د که معنای آن این ب��ود که مردم 

 دولتی را انتخاب کردند ک��ه مانند دولت گذش��ته از افکار تند 
 و افراط��ی برخ��وردار نب��ود و مردم ای��ن کش��ور از روش های 
 تندروان��ه ای که ب��وش در آمری��کا و دولت گذش��ته در کانادا 

در پیش گرفته بود رها شدند. «
این استاد دانشگاه اظهار کرد: » دولت جاستین ترودو قصد دارد 
رویکرد جدیدی در قبال ایران اتخاذ کن��د، منتهی همان طور 
 که دولت ایران در داخل دارای معضاتی اس��ت دولت کانادا نیز 
در داخل کش��ور خود با مش��کاتی روبه رو اس��ت. حتی دولت 
 آمری��کا برخاف آنک��ه دی��دگاه ه��ای مثبتی نس��بت به لغو 
تحریم ها ی��ا بهب��ود روابط ب��ا ای��ران دارد، ام��ا در داخل این 
 کش��ور برخی جناح ها و گروه ها علیه این مواض��ع دولت اوباما 
جبهه گیری می کنند و با اقداماتی چوب الی چرخ دولت آمریکا 

می گذارند. « 
وی ادام��ه داد: » بنابراین اتفاقی که در رابطه با مس��دود کردن 
دارایی های ایران در کانادا صورت گرفت لزوما به این معنا نیست 
که کار دولت جدید این کشور است بلکه کسانی در کانادا هستند 
که مخالف مواضع دولت جدید کانادا در قبال ایران بوده و قصد 

دارند به نحوی با آن مخالفت کنند و روش مخالفت آنها هم به این 
صورت است که حکمی علیه ایران صادر کنند. «

 وی افزود: » اگر موض��وع را از این زاویه ببینی��م می توان گفت 
 هر کش��وری یک پارچ��ه نیس��ت و نیروهای مواف��ق و مخالف 
در درون خود دارد ک��ه ضربه هایی به هم م��ی زنند. در چنین 
حالتی باید با نوعی صبر و شکیبایی برخورد کرد. یعنی ایران باید 
قضیه 13 میلیون دالر را در مذاکرات خود با دولت کانادا منظور 

بکند، نه اینکه با این موضوع درب مذاکره را ببندد. «
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: » بنابراین ایران در 
مذاکرات با دولت کانادا م��ی تواند چنین عنوان کند که ما قصد 
داریم بحث احیای روابط دو کشور را پیش ببریم منتهی برای این 
کار الزم است تکلیف این 13 میلیون دالر نیز مشخص شود. در 
این ش��رایط قطعا دولت کانادا برای حل مسئله راه حل پیدا می 
کند چراکه دولت جدید کانادا نش��ان داده که واقعا قصد دارد با 

دولت ایران همکاری کند. 
بنابراین اگر ایران چنین موضعی در پیش بگیرد موضوع احیای 

رابطه با کانادا چندان سخت نخواهد بود. «

رقابت چهره ها بر سر ریاست کمیسیون ها؛

صنایع و فرهنگ، به اصفهانی ها می رسد؟
محمدتقی رهبر:

 بی انصافی است که بگوییم تالش های دولت هیچ دستاوردی نداشته است

پس از رای دادگاه کانادایی برای توقیف اموال ایران؛

ایران با کانادا چه کند؟

 پس از آنکه وزیر امورخارجه گزارش��ی از رون��د اجرای برجام 
به نمایندگان ارایه داده و به س��واالت ش��ان پاسخ داد، رییس 
مجل��س از او قدردانی کرد. عل��ي الریجاني با اش��اره به اینکه 
نمایندگان سواالت منطقه اي دیگري هم از ظریف دارند، گفت: 
پاس��خ به این س��واالت با توجه به پیچیدگي اوضاع منطقه و 
مسائل فراواني که وجود دارد، وقت زیادي مي طلبد و جا دارد 
 در جلسه دیگري خدمت آقاي ظریف باشیم. ایشان امروز هم 

با زبان روزه خیلي توضیح دادند و گلوي شان گرفت.

صبح دیروز محمدجواد ظریف در مجلس ش��ورای اس��امی درباره مذاکرات هس��ته ای و دستاوردهای 
اجرای برجام به نمایندگان گزارشی را ارایه کرد. در ادامه جلسه حاجی دلیگانی که از منتقدان ظریف به 
شمار می رود، گفت: یک سری وعده ها به مردم داده شد که شرایط خوب می شود، مردم کی بایستی سر 
 س��فره خودش��ان نتیجه این اقدامات را ببینند؟ آیا خبر از جیب مردم داریم یا نه؟ آیا اطاع از کارخانه ها 
 و کارگاه های تعطیل ش��ده داریم یا ن��ه؟ آیا از وضعیت کارگران بیکار ش��ده خبر داری��م؟ آیا خبر داریم 
چه افرادی فقیر شدند و چه فقیرهایی فقیرتر شدند؟ آیا خبر دارید از دختران عقد کرده دم بخت که منتظر 
چند میلیون تومان برای تهیه جهیزیه هس��تند؟ آیا خبر داریم که جوانان بیکار ده ها جا فرم پر می کنند 

ولی یک جا به آنها زنگ نمی زنند؟
 مصطفی کواکبیان نماینده مردم ته��ران اما در نطق خود در حمایت از محمدج��واد ظریف و در واکنش 

به نطق حاجی دلیگانی گفت: مگر آقای ظریف قرار بوده جهیزیه را تهیه کند؟

الریجانی:

 آقای ظریف آنقدر برای نمایندگان 
توضیح داد که گلویش گرفت!

واکنش کواکبیان به نماینده ای که می گوید ظریف از دختران دم بخت خبر ندارد:

 مگر قرار بود آقای ظریف جهیزیه تهیه کند؟

وزیر امور خارجه کشورمان به مجلس رفت؛

گزارش ظریف 
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در شهر

خبر تعطیلی کارخانه ارج از قدیمی ترین کارخانه های ایران در روزهای 
 گذش��ته  که البته حرف های ض��د و نقیض زیادی پیرامون آن ش��نیده

 می شد، باعث تأسف بس��یاری از کارشناس��ان و مردم شد.  محمد رضا 
 حیدری عض��و هیئت علمی دانش��کده اقتص��اد دانش��گاه اصفهان، در

گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز، اظهار کرد: ما االن در دوره ای هستیم 
که بزرگ ترین رکود اقتصادی کشور را تجربه می کنیم.

استاد دانش��گاه اصفهان تصریح کرد: دولت به این دلیل که ماهیتا تفکر 
تکنوکراتی دارد به طور ذاتی اشتهای واردات دارد، این اشتهای واردات 
باعث می ش��ود این فعاالن اقتصادی احس��اس کنند این رقیب خارجی 
با تسهیالت و ش��رایط و زمینه هایی که دولت در اختیار آن می گذارد، 
بخواهد با تولید کنندگان داخلی رقابت کنند که البته این رقابت به دلیل 
باالتر بودن تکنولوژی در کشورهای خارجی در شرایط برابر نیست. وی 
ادامه داد: امروز تولید کننده داخلی در وجود خود یک رقابت ناعادالنه با 
کشورهای خارجی را احساس می کند، این امر باعث شده که تولید کننده 
انگیزه اش را از دست بدهد و احساس کند هر تولیدی محکوم به شکست 
است. حیدری خاطرنشان کرد: دولت ش��دیدا انتظارات خوش بینانه ای 
نس��بت به برجام و فعاالن اقتصادی ایجاد کرده اس��ت که س��رانجام آن 
مشخص نیست، توصیه ما به عنوان یک معلم اقتصاد به دولت برای بهبود 

اوضاع، نگاه درون زا و  اصالح فضای کسب وکار در درون است.

نماینده مردم فالورجان در مجلس با بیان اینکه وام های خود اش��تغالی نیاز 
 امروز صنعت کشاورزی است، گفت: وام های خوداش��تغالی با نرخ بهره کم

 می تواند فرصت های شغلی زیادی در عرصه کشاورزی ایجاد کند.
سید ناصر موس��وی الرگانی درباره تزریق وام های خود اشتغالی در صنعت  
کشاورزی، خاطر نش��ان کرد: ایجاد تس��هیالت و وام های خود اشتغالی در 
صنعت کش��اورزی می تواند تولید محصوالت کشاورزی را متنوع کند زیرا با 
توجه به عدم حمایت از برخی  محصوالت کش��اورزی کشاورز، مجبور است 
برای کسب سود مناسب محصوالتی را کشت کند که بیش از دیگر محصوالت 

مورد حمایت  قرار می گیرد.  
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سوء مدیریت، 
قاچاق کاال  و واردات بی رویه  بسیاری از محصوالت کشاورزی که روزگاری 
جایگاه مناس��بی در تولید داش��تند را از گردونه اقتصاد کش��اورزی حذف 
کردند، ادامه داد: با حمایت از فارغ التحصیالن دانشگاهی می توانیم بسیاری 
محصوالت کش��اورزی که به علت بی توجهی کارآیی الزم را دیگر درعرصه 
تولید ندارند را دوباره  فعال کنیم. موسوی الرگانی افزود: برخی از محصوالت 
کشاورزی که برای تولید نیازی به مقادیر زیاد منابع آبی ندارند نباید به علت 
 عدم  حمایت حذف ش��وند زیرا  محصوالتی که با حداق��ل منابع آبی تولید
 می شوند بدیهی است که می تواند برای اقتصاد کشاورزی ما مثمرثمر باشد.

استاد دانشگاه اصفهان:

دولت، اشتهای واردات دارد

موسوی الرگانی:

وام های خوداشتغالی نیاز امروز 
صنعت کشاورزی است

اوضاع روب��راه نیس��ت. ای��ن را آمار و 
شواهد می گوید. پس��ابرجام قرار بود 
راهگشا باشد ولی کارشناسان می گویند این گشایشی که 
رییس جمهور از آن حرف می زند، حداقل تاکنون خودی 
نشان نداده است. رهبرمعظم انقالب در فرمایشات خود بر 
»اقتصاد مقاومتی« و لزوم حمایت از تولید ملی تاکید می 
کنند تا نشان دهند در این زمینه دغدغه های جدی دارند. 
دولت همچنان چشم امید به برجام و پس��ابرجام دارد تا 
شاید گشایشی شود و در سوی دیگر مخالفان دولت اعتقاد 
دارند پسابرجام ، تنها شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی 
حادتر کرده و باید چاره ای اساسی اندیشیده شود. تعطیلی 
کارخانه ارج که از قدیمی ترین کارخانه های ایرانی است، 
طی روزهای گذش��ته بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به 
س��وی سیاس��ت های اقتصادی دولت تدبیر و امید برده 
است. انتقادات و اعتراضاتی که سبب شد تا روز گذشته ، 
صدای نمایندگان استان اصفهان نیز دربیاید. نمایندگان 
استان اصفهان در مجلس ، در روزی که وزیرامور خارجه 
کشورمان برای ارایه گزارش درباره روند اجرای برجام به 
بهارس��تان رفته بود،  در نطق های پیش از دستور و یا در 
گفت وگو با خبرگزاری ها، از سیاس��ت های دولت انتقاد 

کردند.     
 حاجی دلیگانی:

آیا از روند تعطیلی کارخانجات پ�س از برجام خبر 
داریم؟

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با طرح این سوال که 
آیا از روند تعطیلی کارخانجات پس از برجام خبر داریم؟ 
گفت: چرا جواب یاوه گویی های آمریکایی ها درباره برجام 

داده نمی شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در 
مجلس شورای اس��المی در صحن علنی مجلس و پس از 
ارایه گزارش محمد جواد ظری��ف وزیر امور خارجه درباره 
روند اجرا و دس��تاوردهای برجام با تاکید ب��ر اینکه اصل 
مذاکرات اراده نظام بوده و کسی مخالف آن نبوده و نیست 

گفت: اما در این میان سواالتی مطرح است.
وی از عدم امکان اعتماد به دشمن سخن گفت و با اشاره به 
نقد بودن تعهدات ایران و نسیه بودن وعده ها اظهار داشت: 
قرار بود که در مورد روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت 
ملی مجلس گزارش ارایه شود، اما نه در مجلس نهم و نه در 

مجلس دهم هیچ گزارشی ارای ه نشده است.
حاجی دلیگان��ی گفت: مردم از ما س��وال می کنند که در 
برجام چه داده و چ�ه گرفته ای�د؟ براس�اس قانون مصوب 
در مجلس نهم تکلیف شد که اگر طرف مقابل خلف وعده 
کرد ما کارخانه های تولید س��وخت را دوب��اره راه اندازی 

کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید نتیجه اقدامات ذیل برجام 
را بر سر س��فره خود ببینند با خطاب قرار دادن وزیر امور 
خارجه و نمایندگان مجلس پرسید: آیا خبر از جیب مردم 
داریم یا نه؟ آیا از روند تعطیلی کارخانجات خبر دارید یا نه؟ 
آیا خبر دارید که چه فقیرهایی در این مدت فقیرتر شدند و 
چه تعداد از دختران منتظر جهیزیه اند. چه تعداد از جوانان 

متقاضی اشتغال بودند اما هنوز بیکارند؟
نماینده مردم ش��اهین شهر در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: چرا درباره س��رقت 2 میلی��ارد دالر از دارایی های 
کشور توسط آمریکا یادآور شدچرا جواب یاوه گویی های 
آمریکا داده نمی ش��ود در حالی که به گفت��ه رهبر معظم 
انقالب اگر جواب این یاوه گویی ه��ا را ندهیم یعنی آن را 

تأیید کرده ایم.
 سالک:

اقتصاد و صنعت کشورمان تعطیل شده است
نماینده مردم اصفه��ان در مجلس، تحریم کش��ورمان از 
سوی جیبوتی و ایستادگی عربستان مقابل ایران را نتیجه 
دیپلماسی خنده خواند و گفت: اکنون در پسابرجام گرفتار 

مدیریت نیابتی رکود هستیم.
حجت االس��الم احمد س��الک، نماینده مردم اصفهان در 
صحن علنی مجل��س و پس از ارایه گ��زارش محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه درباره روند اجرا و دس��تاوردهای 
برجام با اس��تناد به اصل 43 قانون اساسی با موضوع لزوم 

جلوگیری از سلطه بیگانه در کشور گفت: گفتمان انقالب 
اسالمی در بیان امام و رهبری ظلم ستیزی است و در برابر 

ظلم، مذاکره معنا ندارد.
وی با یادآوری تاکید امام راحل مبنی بر حل مسئله جنگ 
در میدان جنگ و نه پای میز مذاکره در زمان دفاع مقدس 
خاطرنش��ان کرد: به اقتصاد مقاومتی باید در میدان عمل 

توجه کرد نه پای میز مذاکره.
سالک با طرح این سوال از وزیر امور خارجه که در جریان 
برجام چه چیزی به دس��ت آورده گفت: آمد و شد شما- 
ظریف - مورد تأیید اس��ت، اما امروز در پسابرجام گرفتار 
یک مدیریت نیابتی رکود هس��تیم و اقتص��اد و صنعت ما 

تعطیل شده است.
وی با یادآوری تحریم ایران از سوی جیبوتی و ایستادگی 
عربستان در برابر کشورمان اظهار داش��ت: آیا این نتیجه 

دیپلماسی خنده نیست؟
وی با اش��اره به اینکه رهبر معظم انقالب از قول وزیر امور 
 خارج��ه فرمودند که برخ��ی خطوط قرم��ز در مذاکرات 
هسته ای رعایت نشده است تصریح کرد: اگر این خطوط 

قرمز رعایت می شد امروز دچار این مشکالت نمی شدیم.
سالک در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از عدم تشکیل 
کمیسیون مشترک جهت بررسی روند اجرای برجام گفت: 
دعای مردم برای مذاکره کنندگان به جای خود، اما رفت 
و آمد ش��رکت های خارجی به چه اندازه دستاورد عملی 

برای کشور داشته است. به چه اندازه موجب تسهیالت در 
سرمایه گذاری فراهم آورده است.

نماینده مردم اصفهان در پایان از وزیر امور خارجه خواست 
که به صراحت بگوید آمریکایی ها به چه اندازه به تعهدات 
خود عمل کردند و ایران هراسی چقدر پس از اجرای برجام 

کاهش یافته است.
 فوالدگر، نماینده مردم اصفهان:

کمبود تسهیالت بزرگ ترین مانع صنعت است
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: بر اساس تحقیق 
مرکز پژوهش ه��ای مجلس، 22 مانع در راه کس��ب  و کار 
واحدهای تولیدی در ایران شناسایی ش��ده  که دسترسی 
نداش��تن به منابع بانکی برای تأمین س��رمایه در گردش 

مهم ترین مولفه است.
حمیدرضا فوالدگ��ر در مورد تش��دید تعطیلی بنگاه های 
بزرگ و نش��ان های مع��روف صنعت��ی گفت: بر اس��اس 
تحقیق صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش های مجلس، 
22 مانع در راه کس��ب  و کار واحده��ای تولیدی در ایران 
شناسایی شده اند که عدم دسترس��ی به منابع بانکی برای 
تأمین س��رمایه در گردش مهم ترین و اثرگذارترین مؤلفه 

در این زمینه است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از کمب��ود منابع بانکی ب��رای واحده��ای تولیدی گفت: 
بنگاه های کوچک و متوس��ط عمدتا از دسترسی به منابع 
بانکی محروم اند و به  ناچار برای تأمین هزینه های خود وارد 
بازار غیررسمی تأمین مالی ش��ده که این عمل مشکالت 
ش��رعی و اقتصادی فراوانی را برای صنایع به وجود آورده 

است.
حمیدرضا فوالدگر راهک�ار رفع مشکالت تولیدی را اجرای 
اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: مشکالت واحدهای 
تولیدی با پژوهش های صورت گرفته مشخص ش��ده و با 
توجه به تدوین سیاس��ت های اجرایی اقتص��اد مقاومتی، 
به نظر می رسد بهترین راه برای رفع این مشکالت، پیاده 
کردن این سیاست ها در س��طح اقتصاد باشد تا از فرآیند 

تعطیلی بنگاه ها و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
فوالدگر همچنین افزود: در این رابطه، سوق دادن نقدینگی 
به سمت تولید، در دسترس قرار دادن تسهیالت ارزان برای 
بنگاه های اقتصادی و اعمال برخی سیاست های مالیاتی در 

این زمینه راهگشاست.
عضو کمیس��یون صنایع مجل��س در خاتمه ب��ا انتقاد از 
بنگاه داری بانک ها گفت: یک��ی از عواملی که بانک ها را از 
وظیفه اصلی خود دور کرده، توجه به بنگاه داری و خروج 
از فعالیت های تخصصی برای تأمین مالی صنعت اس��ت 
که نتیجه آن افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه ها و کاهش 

دسترسی به منابع است.

نمایندگان اصفهان از سیاست های اقتصادی دولت می گویند؛

پسابرجام؛ گشایش یا نمایش؟

انتقاد از برخورد نامناسب
خودروسازان با مردم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که پیش از این چندین بار از کیفیت پایین 
خودروهای داخلی انتقاد کرده بود در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری 

خودرو هم از برخورد نامناسب خودروسازان با مشتریان انتقاد کرد.
در جدیدترین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو گزارش ارزیابی های صورت 
گرفته از کیفیت خودروهای داخلی ارایه ش��د. طبق این گ��زارش تعداد قابل 
توجهی از خودروهای داخلی در س��طح کیفی یک س��تاره )پایین ترین سطح 

کیفی( قرار دارند.
این موضوع مورد انتقاد محمدرضا نعمت زاده ق��رار گرفت؛ به گونه ای که وی 
اظهار کرد چرا خودروهای تولید داخل باید در س��طح کیفی یک س��تاره قرار 
داشته باشند. وی در این زمینه از مدیران عامل شرکت های خودروساز حاضر 
در جلسه خواست برنامه ای برای ارتقای سطح کیفی خودروهای تولیدی ارایه 

و اجرا کنند.
در ادامه جلسه شورای سیاست گذاری خودرو وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
تحویل خودروهای معیوب به مشتریان نیز انتقاد کرده و اظهار کرد معنا ندارد 
شرکت خودروساز خودروی معیوب را به مشتریان تحویل داده و برای رفع عیب 

نیز آنها را روانه نمایندگی های خدمات پس از فروش کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخورد نامناس��ب پرسنل بخش های فروش و 
خدمات پس از فروش برخی از خودروسازان با مش��تریان نیز انتقاد کرده و از 
خودروسازان خواس��ت با برگزاری دوره های آموزش��ی آموزش های الزم را به 

پرسنل خود در این رابطه ارایه کنند.

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد کشور گفت: امروز میزان نیاز سالیانه کشور به 
لوله و پروفیل به رقم 1/8 میلیون تن می رسد و بیش از این رقم مصرف نداریم و 

ظرفیت 14 میلیون تن ایجاد شده، مطابق با واقعیت و نیاز نیست.
بهرام سبحانی اظهار داشت: برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص نحوه تامین 
ورق مورد نیاز صنایع پایین دستی ناعادالنه بوده، استفاده ابزاری و تبلیغات منفی 
و غوغاس��االری عده ای در این صنعت موجب شده ش��رایط به شکل غیر واقعی 

جلوه کند.
وی یادآور شد: بررسی ها و اطالعات موجود نش��ان می دهد تولیدکنندگان لوله 
و پروفیل در ایران در دوران پیک مصرف ه��م کمتر از دومیلیون تن ورق مصرف 

داشتند و بنابراین باید با مسایل به شکل واقع گرایانه روبه رو شد.
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به تازگ��ی اعالم کرد: واحده��ای فوالد مبارکه، 
ش��رکت نورد و لوله اهواز و مجتمع فوالد گیالن در مجم��وع دو میلیون تن ورق 
مورد نیاز اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی را برای امسال 

تامین کنند. 
مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی امروز آغاز به 
کار نکرده و تولید کنندگان لوله وپروفیل نیز از سابقه فعالیت الزم در این بخش 
برخودارند، بنابراین دو طرف در تمام سال های گذشته بایکدیگر همکاری داشته 

و این روند کماکان ادامه دارد و باید منطقی با رویدادها برخورد شود.
وی پیرامون طرح موضوع گران فروشی فوالد مبارکه که موجب تعطیلی برخی از 

واحد های داخلی شده، گفت : این موضوع به دور از واقعیت است و با بررسی دقیق 
می توان دریافت بسیاری از این کارخانه ها به دلیل ناتوانی در تأمین مالی و مسایل 

حاشیه ای سال ها از چرخه تولید خارج شده اند.
سبحانی افزود: تولیدات فوالد مبارکه در بورس قیمت گذاری می شود و این امر 
رانت برخی از افراد را در دس��تیابی به اختالف قیمت کارخانه و بازار حذف کرده، 
بنابراین این موضوع سبب اعتراض آنها و طرح مطالب غیر واقعی شده است. وی 
اضافه کرد: سال 1394 برنامه صادرات 1/5 میلیون تن برنامه ریزی شده بود که 
یک میلیون و 793 هزار تن تحقق یافت که در واقع رکورد صادرات در این مجتمع 
از ابتدای فعالیت تاکنون، شکسته شد و در واقع 35 درصد تولید این واحد در خارج 

عرضه شد و بقیه در داخل کشور در اختیار مشتریان قرار گرفت.
 جمهوری اس��المی در س��ال گذش��ته 4/1 میلیون تن فوالد صادر کرد که رقم 

بی سابقه ای برای کشورمان در این بخش به ثبت رسید.
 به گفته س��بحانی ، فوالد مبارکه امس��ال برنامه ص��ادرات 1/8 میلی��ون تن را 
پیش بینی کرده که این رقم با توجه به ش��رایط بازار جهانی ممکن است، کاهش 
یابد.وی یادآور شد: براساس طرح های در دست اجرا امسال دستیابی به ظرفیت 
10 میلیون تنی پیش بینی شده است و انتظار می رود این مهم تحقق یابد.فوالد 
مبارکه بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و ش��مال 
آفریقاست که با سهم بیش از 50 درصدی در کشور و 22 درصدی در خاورمیانه و 

شمال آفریقا توانسته بخش عمده نیاز بازار داخل و خارج را تأمین کند. 

ایران خودرو برای دومین بار در سال جاری قیمت سه محصول خود را افزایش 
داد و در قیمت گ��ذاری جدید، نرخ ای��ن محصوالت ح��دود 300 هزار تومان 

افزایش یافت.
در قیمت گ��ذاری جدید محصوالت ای��ران خودرو، قیمت س��مند LX مالتی 
پلکس 30 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ پنج معادل 37 میلیون و 
100 هزار تومان و پژو 405 دوگانه سوز 30 میلیون و 800 هزار تومان تعیین 

شده است.
قرار است این افزایش قیمت از ابتدای تیرماه اعمال شود.

قیمت قبلی س��مند LX مالتی پلکس 30 میلیون و 283 هزار تومان، پژو 206 
تیپ پنج 36 میلیون و 842 هزار تومان و پژو 405 دوگانه س��وز 30 میلیون و 
569 هزار تومان است که البته این قیمت ها مش��مول کارت طالیی رایگان و 

دستگاه رهیاب رایگان نیز می شود.
قیمت محصوالت ایران خودرو ابتدای امسال در پی افزایش نرخ بیمه شخص 

ثالث افزایش یافته بود.
قیمت جدید سه محصول ایران خودرو در شرایطی تعیین شده که طبق مصوبه 
ش��ورای رقابت، قیمت پژو 405 دوگانه س��وز 25 میلیون و 124 هزار تومان 
تعیین شده بود در حالی که در مصوبه ایران خودرو قیمت 30 میلیون و 800 

هزار تومانی برای این خودرو تعیین شده است.      
در مورد پژو 206 با مشخصات تعیین شده در مصوبه ایران خودرو نیز قیمتی 

در مصوبه شورای رقابت مشخص نشده است.
در خصوص سمند ال ایکس قیمت 25 میلیون و 988 هزار تومانی در مصوبه 
شورای رقابت تعیین ش��ده، اما قیمت این محصول با مالتی پلکس در مصوبه 

ایران خودرو 30 میلیون و 500 هزار تومان مشخص شده است.
هرچند در مصوبه ش��ورای رقابت آمده بود که به ارقام ف��وق الذکر، نرخ بیمه 
ش��خص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری و سایر خدمات 
اضافه می شود و همچنین به قیمت نهایی خودروهای بنزینی ایران خودرو 100 
هزار تومان بابت الزام قانونی EOBD اضافه می شود،اما مشخص نیست اختالف 

بین قیمت های تعیین شده تا چه حد با این مصوبه همخوانی دارد.

مدیرعامل مجتمع فوالد مبارکه؛

تعطیلی برخی کارخانه ها، ربطی به فوالد مبارکه ندارد
اعمال قیمت های جدید، از اول تیرماه؛

خودرو باز هم گران شد

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی

محمدحسین شاملی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کش��ور 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب 71/12/16 هیئت محترم وزیران بر اساس تفویض 
اختیار شماره 704/100/90-72/4/27 سازمان جنگلها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

کالسه مساحت به هکتارحدود اربعهشهرستانمشخصات ثبتینام رقبهردیف
پرونده پالک 

اصلی
پالک 
فرعی

جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش

مراتع غرب 1
کهیاز 

)چشمه و 
آبگاه دکله(

محدود است به اجرای قانون مراتع اردستان17--
و مزرعه سرهنگ آباد موضوع 

آگهی شماره 25169-65/6/21 و 
اجرای قانون جنوب جاده آسفالته 

زواره -شهراب موضوع آگهی شماره 
76/5/22-18593

محدود است به اجرای 
قانون کهیاز موضوع 
آگهی شماره 9554-

77/3/30

محدود است به اجرای 
قانون چاه تاج الدین، 

چاه برزو، چاه شکر و ... 
موضوع آگهی شماره 
69/11/14-26395

محدود است به اجرای قانون 
ظفرقند موضوع آگهی شماره 

62/11/15-24099

03514/23003514/230093-37-87

مرتع و 2
مزرعه شرق 

کهنگ

محدود است به مزرعه فیروز آباد اردستان17متعدد96
پالک 209 اصلی برزاوند 

به اراضی موات پالک 
375/5 موضوع رأی 
موات 5381/5/59-

74/6/8 برزاوند

به رودخانه حدفاصل 
مزرعه منظریه

محدود است به اجرای قانون 
مراتع و مزارع جنوب روستای 
کهنگ موضوع آگهی شماره 

81/6/31-27491

14/635293/0441107/679391-37-85

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبه در متن آگهی قید و سوابق مربوطه دراداره منابع طبیعی شهرستان 
مربوطه و اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می ش��ود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبه معترض می باشند از تاریخ انتشار این 
آگهی درروزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده واحده مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستان تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد.ح- 95/3/19

م الف: 2507

شماره: 10236
تاریخ: 95/3/19

زایندهرود
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درآمد مشمول دوره سال عملکردتاریخ برگ تشخیصشماره برگ تشخیصنام و نام خانوادگیردیف
ادرس مودیاداره منبع مالیاتیاصل مالیات مالیات

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000150,000,000سوم130193002015044121393/10/301387آوا تجارت مبین اصفهان1

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000150,000,000چهارم130193002015044121393/10/301387آوا تجارت مبین اصفهان2

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000150,000,000اول130193002015044161393/10/301388آوا تجارت مبین اصفهان3

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000150,000,000دوم130193002015044161393/10/301388آوا تجارت مبین اصفهان4

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000150,000,000سوم130193002015044161393/10/301388آوا تجارت مبین اصفهان5

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000150,000,000چهارم130193002015044161393/10/301388آوا تجارت مبین اصفهان6

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده10,000,000,000300,000,000اول130193002015044201393/10/301389آوا تجارت مبین اصفهان7

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده10,000,000,000300,000,000دوم130193002015044201393/10/301389آوا تجارت مبین اصفهان8

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده100,000,000,0003,000,000,000سوم130193002015044201393/10/301389آوا تجارت مبین اصفهان9

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده10,000,000,000300,000,000چهارم130193002015044201393/10/301389آوا تجارت مبین اصفهان10

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000200,000,000اول130193002015044241393/10/301390آوا تجارت مبین اصفهان11

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000200,000,000دوم130193002015044241393/10/301390آوا تجارت مبین اصفهان12

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000200,000,000سوم130193002015044241393/10/301390آوا تجارت مبین اصفهان13

شهرک ولیعصر- خ هدایت- فرعی 25- پ 145-2019ارزش افزوده5,000,000,000200,000,000چهارم130193002015044241393/10/301390آوا تجارت مبین اصفهان14

اصفهان شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 22 پ 201920ارزش افزوده20,000,000,000600,000,000سوم130193002015026711393/10/301389راد تجارت امین زاینده رود15

اصفهان شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 22 پ 201920ارزش افزوده400,000,000,00012,000,000,000چهارم130193002015026711393/10/301389راد تجارت امین زاینده رود16

اصفهان شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 22 پ 201920ارزش افزوده20,000,000,000800,000,000اول130193002015026501393/10/301390راد تجارت امین زاینده رود17

اصفهان شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 22 پ 201920ارزش افزوده70,000,000,0002,800,000,000دوم130193002015026501393/10/301390راد تجارت امین زاینده رود18

اصفهان شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 22 پ 201920ارزش افزوده50,000,000,0002,000,000,000سوم130193002015026501393/10/301390راد تجارت امین زاینده رود19

اصفهان شهرک ولیعصر خ هدایت فرعی 22 پ 201920ارزش افزوده300,000,000,00012,000,000,000چهارم130193002015026501393/10/301390راد تجارت امین زاینده رود20

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام الختیار به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید . در غیر اینصورت 
به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مؤدیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد رأس ساعت 15 مورخ 95/4/15 در هیأت حل اختالف مالیاتی واقع در خیابان سپاه اداره کل امور مالیاتی ساختمان 
هیئت ها که در محل فوق تشکیل می گردد حضور به هم رسانید. در غیر این صورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رأی صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

تلفن مودیآدرس مودیمبلغ مالیاتدرآمد مشمول مالیاتمرحله رسیدگیشغلمنبع مالیاتینام و نام خانوادگیعملکردکالسهواحد مالیاتیردیف

خ ارتش ک شهید مدنی س غزل1/230/000/000341891670بدویسیمانمشاغلکامران مطلق1200145203490

بلوار کشاورز ک بهار س نگین1/230/000/000341891670بدویسیمانمشاغلبتول نوری دیزیچه 203590“2

خ صفه 2/160/000/000688404000بدویمواد غذاییمشاغلاصغر رهگذر182788“3

بلوار کشاور558/000/000148790600بدویکود و سم مشاغلعباس درویشی222386“4

““87““““1/255/500/000371241070“

““88““““1/302/000/000387546300“

““89““““1/308/000/000389650200“

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی نام ونام خانوادگی ردیف

14 1395/03/24 1400000 5600000 1388 1395/02/29 735 شرکت دژحفاران نوید کوشا 1

14 1395/03/23 207214629 5180365711 1391 1395/02/29 723 شرکت سپاهان پردازش پایتخت  2

م الف: 2549اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی که در محل  اصفهان خیابان سپاه اداره 
کل امورمالیاتی استان  اصفهان تشکیل می گردد حضور بهمرسانید . در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره 246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مس�تقیم با ابالغ اوراق مش�روحه زیر به مودیان مربوط اعالم می گردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رس�می ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی کاشان  به نشانی کاشان- میدان 
جهاد نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ صدور برگ قطعی شماره صدور برگ قطعی ردیف نام

مشاغل 18,419,360 99,200,000 1384 1395/03/17 13901 اسماعیل   اسماعیلی 1

مشاغل 64,618,660 304,000,000 1385 1395/03/17 13902 اسماعیل   اسماعیلی 2
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احضار
3/466 ش��ماره درخواس��ت: 9510460353300011 ش��ماره پرون��ده: 
9309980364601467 شماره بایگانی ش��عبه: 940853 نظر به اینکه در 
پرونده کالس��ه 940853 دادگاه کیفری دو اصفهان حس��ب شکایت آقای 
جواد آزادی فرزند احمد علیه آقای حمیدرضا خیری به اتهام مشارکت در 
تخریب، توهین، مشارکت در ضرب و جرح منجر به شکستگی مطرح نموده 
 که در وقت رس��یدگی مورخه 1395/05/02 ساعت 11 صبح در این شعبه 
می باشد نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد. حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب سال 1392 در امور 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
نامبرده از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از 
خود احضار گردد. در صورت عدم حضور در دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:7892 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 

جزایی سابق( )153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/467 در خصوص پرونده کالس��ه 265/95 خواه��ان منصور نیکونژاد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر کریمی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/2  ساعت 16 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7814 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/468 در خصوص پرونده کالس��ه 31/95 خواهان فی��روز خلیفی مبنی 
بر مطالبه وج��ه  به طرفیت علیرضا اصغر خرمی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/5/2  ساعت 10/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهش��ت ش��رقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 52 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:7828 شعبه 102 حقوقی مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 120 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/469 در خصوص پرونده کالس��ه 336/95 خواه��ان منصور نیکونژاد 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت رس��ول زاهدی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/2  س��اعت 18 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7804 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/470 در خصوص پرونده کالس��ه 93/95 خواه��ان غالمعلی باقرهادی 

با وکالت حسین محمدیان و حمیده س��لیمی مبنی بر محکومیت خوانده به 
پرداخت باقیمانده ثمن مبایعه نامه فروش یک دس��تگاه کامیون کشنده به 
طرفیت محمد مهدی شکرالهی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 95/5/2  ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 
راه پیروزی روبه روی مس��جد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7829 شعبه 102 
حقوقی مجتمع شماره سه ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 137 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/471 در خصوص پرونده کالس��ه 263/95 خواهان حس��ین معماریان 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد صفائی زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/6  ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7473 شعبه 27 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 101 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/472 در خص��وص پرونده کالس��ه 241/95 خواهان مجید عس��گری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی عرب زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 95/5/10  ساعت 17عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه  
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7426 
شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/473 در خصوص پرونده کالسه 259/95 خواهان عبدالحسین شاهباز 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
انضمام کلیه خسارات وارده  به طرفیت عبدالعلی مالکی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/10 ساعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 7467 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 127 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/474 در خص��وص پرونده کالس��ه 258/95 خواه��ان عبدالعلی مالکی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ری��ال بابت یک فقره چک 
به انضمام کلیه خسارات وارده  به طرفیت بهروز پدرام منش تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/10 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف: 7468 شعبه 22 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 129 

کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/475 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106839200940 ش��ماره پرون��ده: 
9409986839200066 شماره بایگانی ش��عبه: 940066  خواهان/ شاکی 
محمد آقاجانی فشارکی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم اکبر داراب 
نژاد به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت و تسلیم مبیع 
)تحویل مورد معامله( مالی غیرمنقول و مطالبه خس��ارت دادرسی و الزام 
به تنظیم سند رس��می ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 312  ارجاع و به کالسه 
9409986839200066 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/10 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
م الف:7510 ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان) 194 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/476 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 63/95 خواهان کم��ال مختاری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 26/000/000 ریال ب��ه طرفیت رضا 
بهرامی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/10 س��اعت 
9/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7459 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/477 در خصوص پرونده کالس��ه 950041 خواه��ان منصور نیکونهاد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر عابدینی خرزوقی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/10  س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7830 شعبه 14 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/478 در خصوص پرونده کالسه 427/95 خواهان محمد صفری با وکالت 
حسین محمدیان – نفیسه عرب زاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
سید نورالدین حسینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/10  
ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7831 
شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/479 در خص��وص پرونده کالس��ه 240/95 خواهان مجید عس��گری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت پرویز طاووسی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/5/10  ساعت 16/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه  
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7427 
شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 102 کلمه، 1 کادر(
احضار

3/480  ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354801189 ش��ماره پرون��ده: 
9509980365100244 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950270 محاکم کیفری 
دو دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواس��ت در پرونده 
کالسه 9509980365100244 حسب ش��کایت شاکی به نام فاطمه حسنی 
دره شوری ناش��ناس به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف 
رانندگی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1395/05/11 ساعت 11 تعیین گردیده است. با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:7889 شعبه 122 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق( ) 139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/481 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 179/95 خواهان رس��ول مطیعه 
 با وکالت داود ابن علی  دادخواس��تی مبن��ی بر الزام به انتق��ال به طرفیت

 1- حسین بنکدارپور 2- رضا دهقانی قهجاورس��تانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/11  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7807 شعبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(

آموزش و پرورش انتظامی

 حمیدرضا کف��اش معاون پرورش��ی و فرهنگی وزیر آم��وزش و پرورش 
در پاسخ به این پرسش که » برخی فرهنگیان معتقد هستند ماهیت زنگ 
پرورش��ی مبنی بر تبیین مباحث انقالبی برای دانش آموزان تغییر پیدا 
کرده است؛ نظر شما چیست؟ «،  اظهار داشت: قبال درس پرورشی شامل 
فعالیت های قرآنی و مرتبط با مس��ائل تربیتی و اخالقی دانش آموزان و 
پژوهش های دانش آموزی بود که هر کدام راهنمای عمل داش��ت؛ یعنی 
هم سرفصل داده می شد و نیز کتاب هایی در حوزه پرورشی وجود داشت. 
وی ادامه داد: درس پرورش��ی در اوایل نمره نداش��ت، ب��ه جهت اینکه 
دانش آموزان آزاد باشند و مربی آ نها روحیات شان را به دست آورد و بیشتر 
س��ر فصل داده می ش��د و اجباری در این خصوص وجود نداشت. کفاش 
افزود: این روش با برنامه درسی ملی و س��ند تحول بنیادین تغییر کرد، 
 یعنی در حال حاضر مربیان پرورش��ی درس دارند، اما آن درسی که قبال 

در اختیار ما بود و برای آن سرفصل می دادیم، تغییر کرده است.
معاون پرورش��ی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تغییرات، 
متناسب با تحوالتی است که در سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و 
فرامین رهبر معظم انقالب پیش بینی شده است؛ ایشان در سال های اخیر 

روی سبک زندگی و تفکر تاکید زیادی داشتند.
وی یادآور ش��د: در همین راستا در حال حاضر درس��ی به عنوان تفکر و 
س��بک زندگی تدوین شده است که ممکن اس��ت هنوز برخی از مربیان 
آموزش ندیده باش��ند،  اما این درس درحقیقت روش ه��ای فکر کردن،  

عقالنیت و اندیشیدن است و رویکردهای جدیدی را مطرح می کند.
معاون پرورش��ی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: درس کار 
و فناوری  نیز تدریس می ش��ود و در درس تفکر و سبک زندگی موضوع 
مهارت های زندگی در هر پایه تش��ریح شده است که این برای دختران و 

پسران به صورت جدا بیان شده است.

رییس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 
آموزش زبان های خارجی از سنین کم و از پیش دبستانی مورد موافقت 
آموزش و پرورش نبوده و ممنوع اس��ت، گفت: با چندین دبستان و مرکز 
پیش دبس��تانی که اقدام به آموزش زبان های خارج��ی کرده اند برخورد 
کرده ایم. مرضیه گرد درباره چگونگی مشارکت در تنوع بخشی به آموزش 
زبان های خارجی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری اظهار کرد:  ما آماده 
هستیم تا در آموزشگاه های زبان تحت پوشش آموزش و پرورش همچون 
کانون زبان، زبان های دیگری چون فرانس��ه، عربی، ایتالیایی و آلمانی را 
ارایه کنیم. وی افزود: در مدارس غیردولتی نیز در صورت تصویب شورای 
عالی آموزش و پ��رورش و اس��تقبال از این موض��وع، می توانیم آموزش 
زبان های خارجی را عالوه بر زبان انگلیسی داشته باشیم و در این خصوص 

قبال هم اعالم آمادگی کرده ایم.

رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز آگاهی ناجا از اجرای سومین 
مرحله از طرح سراس��ری مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اولویت برخورد 

با قاچاق فرآورده های نفتی و توزیع خارج از شبکه سوخت خبر داد.
سرهنگ کارآگاه مهدی قدمی با بیان اینکه این طرح از اردیبهشت ماه 
 سال جاری به مرحله اجرا گذاشته ش��ده است، افزود: تشدید مبارزه 
با قاچاق، عرضه خارج از شبکه سوخت و برخورد با افراد فرصت طلب 
 که با اس��تفاده از خالءهای نظارت��ی اقدام به قاچ��اق و عرضه خارج 
از شبکه فرآورده های نفتی می کنند، از اهداف اجرای این طرح است.

رییس پلیس مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز بیان ک��رد: کنترل و نظارت 
بر مصرف کنندگان عمده سوخت ) ش��رکت های تولیدی، صنعتی، 
کشاورزی، نیروگاه ها، جایگاه های عرضه سوخت و تانکرهای سوخت 

رسان... ( نیز بخشی از روند اجرای این طرح است.
وی گفت: برخورد با قاچاقچیان و سودجویان مواد سوختی به منظور 
باال ب��ردن هزینه های جرم با اج��رای طرح های ف��وق از راهبردهای 

عملیاتی پلیس آگاهی بوده و تداوم آن در دستور کار قرار دارد.

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا ط��ی اطالعیه ای اعالم ک��رد: به دلیل 
 عدم تامین اعتب��ارات ومنابع مالی توس��ط وزارت آموزش و پرورش 
و برابر ابالغ ستاد کل نیروهای مسلح تاریخ اعزام به خدمت مشموالن 

متقاضی این طرح تا یکم آبان ماه تمدید شد.
براس��اس این گزارش، این دس��ته از مش��موالن باید برگ آماده به 
 خدمت جدید خ��ود را از طریق دفاتر خدم��ات الکترونیک انتظامی 
)پلیس + 10( بگیرن��د؛ همچنین در صورتی ک��ه متقاضی اعزام در 
یکم تیرماه سال جاری به سایر نیروهای مسلح و خارج از طرح سرباز 
 معلمی هستند ، می توانند درخواست تعجیل در تاریخ اعزام خود را 

به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس +10( ارایه کنند.
این اطالعیه می افزاید: این سازمان نیز حتی المقدور و با نظر مساعد 
 با درخواست های آنها موافقت و در اعزام تیرماه نسبت به اعزام آنان 

به آموزش اقدام می کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

 ارایه مهارت های زندگی 
به دانش آموزان

آموزش زبان خارجی در مراکز 
پیش دبستانی ممنوع است

رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد؛

اجرای سومین مرحله طرح سراسری 
مبارزه با قاچاق

تمدی�د تاریخ اع�زام مش�موالن 
متقاضی طرح سرباز معلم

کمتر از بیست سال از عمر گردش��گری غذا می گذرد، اما 
شواهد از حضور کمرنگ کشور ما در این حوزه حکایت دارد. 
به راس��تی آیا نمی توان با تکیه بر تنوع فرهنگی به تقویت 

این مقوله همت گماشت؟
غذا، پدیده ای فرهنگی

دکتر س��ید علیرضا هاش��می، مردم ش��ناس در این باره 
می گوید: در صنعت گردش��گری، رابطه گردشگر و جامعه 
میزبان برای خوراک و تغذیه نه تنها به عنوان یک نیاز اولیه 
انسانی، بلکه به عنوان یک جاذبه و تجربه در جایگاه مهمی 
قرار دارد. امروزه سفر و گردش در قالب صنعت گردشگری، 
بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را شکل می دهد و از آنجا که 
»غذا« بخش بزرگی از هزینه گردشگری را تشکیل می دهد، 
نقش آن در این صنعت اهمی��ت دارد. در حقیقت، صنعت 
گردشگری تجربه خوردن غذاهایی را که متعلق به فرهنگی 
خاص هستند، برای مسافران ایجاد می کند و یک راه ورود 
آشکار به درون دیگر فرهنگ هاس��ت. از این رو گاهی غذا 
می تواند به عن��وان یک مقصد و هدف گردش��گری مطرح 
باش��د، زیرا بخش های گوناگونی از م��واد اولیه تهیه غذا تا 
پخت، س��رو و مصرف غذا، ارتباط تنگاتنگ��ی با فرهنگ و 
به خصوص فرهن��گ عامه هر منطق��ه دارد. بنابراین برای 
بسیاری از گردشگران، آشنایی با این مراحل چنان جذاب 
است که بخش بزرگی از صنعت گردش��گری در جهان به 
گردش��گری خوردن یا غذا )Food Tourism( اختصاص 
پیدا کرده اس��ت. از همین رو انسان شناسان امروزه از غذا 
به عنوان ی��ک پدیده کامال فرهنگی ی��اد می کنند. محمد 
 چقلوند، کارش��ناس ارش��د انس��ان شناس��ی نیز با اشاره 
به قابلیت » گردشگری غذا « در جذب گردشگر می گوید: 
کشور پهناور ما در بر گیرنده تنوع چشمگیری از قومیت ها 
و فرهنگ هاس��ت که هر ک��دام از این فرهنگ ه��ا در ابعاد 
 گوناگون، ویژگی های خاص خود را دارا هستند. این تنوع 
در رابط��ه با گردش��گر، برای ما ی��ک فرصت اس��ت، زیرا 
فرهنگ های قومی گوناگون دارای نظام های غذایی خاص 
 خود هس��تند که با ویژگی های فرهنگی و شرایط اقلیمی 
و معیشتی آنان پیوند دیرینی دارد. وی تاکید می کند: مردم 
با صرف غذاهای محلی یک قوم یا یک منطقه به چیزهای 
زیادی در رابطه با فرهنگ آن قوم می رس��ند. در واقع نظام 
غذایی بومی که با ش��رایط فرهنگی، ترجیح��ات، ذائقه و 
 معیش��ت ما مرتبط اس��ت، دریچه ای گویا برای شناخت 
به دس��ت می دهد. به عالوه، این تنوع ها خود عاملی برای 
برانگیخت��ن کنجکاوی و ترغی��ب به تجرب��ه فرهنگ ها و 
ذائقه های گوناگون اس��ت. پس در کش��ور چند قومیتی و 
چند فرهنگی ما، غذا می تواند به عنوان یکی از انگیزه ها و 

هدف های اصلی در گردشگری باشد.
 سفره هایی برای جلب گردشگر

 جوام��ع گوناگون تا چه ح��د از راه س��فره های خود موفق 
به جلب گردشگر شده اند؟

دکتر هاشمی در این باره می گوید: امروزه مناطق بسیاری 
هستند که شهرت خود در صنعت گردشگری را به واسطه 
غذاهایی که در آنجا تهیه می ش��وند، به دس��ت آورده اند، 
چنانکه در ایتالیا که نامدارترین کشور در زمینه خوراک و 
غذاست، بخشی از صادراتش را همین مواد تشکیل می دهد، 
 به گونه ای که می توان ریس��وتوی ونیز، پاستا، پنیر ترافل 
و انواع سبزی ها را در آن امتحان کرد. آشپزی کاتاالنی نیز 
در اسپانیا که بهترین شان در بارسلون پیدا می شوند، از آن 
دست جاذبه هایی است که گردشگران را از نقاط گوناگون 
 دنیا به این منطقه می کش��اند. آمریکای ش��مالی، مرکزی 
و جنوب��ی را نیز باید یک��ی از بهترین مقاصد گردش��گری 
خوراک و غذا دانس��ت، به دلیل رستوران های فست فودی 
که در سراسر دنیا شعبه های آن به طور روزافزون در حال 
گسترش است. مکزیکوس��یتی نیز آن قدر معروفیت دارد 
که به عنوان یک��ی از مقاصد اصلی گردش��گرانی که ذائقه 
 گرم دارند، همواره مطرح اس��ت و پرو به عنوان کش��وری 
که غذاهای رژیم��ی فراوان��ی دارد، راهبردهای گوناگونی 
برای جذب گردشگران خوراک و غذا به اجرا گذاشته است. 
در آسیا نیز هنگ کنگ از اعتبار و شهرت فراوانی برخوردار 
است، چنانکه به عنوان بهشت غذا مطرح است. کره جنوبی 
نیز در گزارش ساالنه سازمان جهانی گردشگری به عنوان 

یک مقصد گردشگری خوراک و غذا مطرح شده است. 
 تنگناهای گردشگری غذا

در جامعه ما چه تالش��ی برای جلب گردش��گر غذا انجام 
شده است؟

دکتر هاشمی در پاسخ می گوید: گردشگری غذا به تنهایی 
معنایی ندارد، زیرا این مقوله جزیی از فرآیند گردش��گری 
است که در کنار زیرس��اخت ها، امکانات، راه، امنیت، هتل 
و مکان اقامت، تس��هیالت ویزایی و فرهنگ عمومی کشور 
گردشگر پذیر معنا پیدا می کند. همان طور که گفته شد، 
در حوزه گردشگری، خوردن غذای ش��هرها و کشورهای 
گوناگون، روش��ی برای تجربه فرهنگ ها و شناخت سالیق 
متفاوت اس��ت. به طوری که مصرف غذا، گاهی یک سوم و 
حتی بیش��تر از کل هزینه گردش��گر را به خود اختصاص 
می دهد. از این رو می توان به آن به عنوان بخش درآمدزای 
 گردش��گری نگاهی ویژه داش��ت، زیرا گردش��گران اگر نه 
با انگیزه لذت که با انگیزه بقا نیازمند رفع گرسنگی هستند 
و صد البته که این انگیزه در س��فر همراه با لذت، مفهومی 
خاص و ماندگار پیدا می کند. از سویی نباید فراموش کرد 
که رونق گردش��گری غذا منجر به اش��تغالزایی و افزایش 

درآمد می شود.
 » غذا « یک میراث فرهنگی است

محم��د چقلوند نیز می گوی��د: پرداختن به غ��ذا به عنوان 
میراث فرهنگی و کاالیی برای عرضه در صنعت گردشگری 
 در جهان به سال های اخیر مربوط می ش��ود. در ایران هم 
با توجه ب��ه ظرفیت ه��ای موج��ود و تحت تاثیر رس��انه، 
اقدام هایی انجام گرفته که البته پیش از اقدام مس��ئوالن 
نیز در روابط فرهنگی ما موجود بوده است. به عنوان نمونه 
برای اصفهان و قم به ترتیب گز و س��وهان، نشان محسوب 
می ش��وند، اما نکته این اس��ت که این ظرفیت ها باید برای 
تمام اقوام و در گوشه کنار کشور تعریف شود، بنابراین تهیه 

اطلس غذایی کشور می تواند موثر باشد.

کارشناسان از ضرورت تدوین اطلس غذایی کشور می گویند؛

رونق گردشگری با چاشنی غذای ایرانی
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 پی��ش از اس��ام وقت��ی م��ی خواس��تند جمع��ی را از مس��ئله ای
آگاه س��ازند و ب��ه ق��ول ایرانی��ان در میادی��ن اصل��ی ش��هر »جار« 
 بزنن��د و خب��ری مه��م را بی��ان کنن��د، م��ی گفتن��د »اذان« 

بگویید.
عرفا نیز بر این باورند که گلبانگ اذان ندای حضور یار در دیار تفدیده 
دل اس��ت که می تواند این شوره زار را به بوس��تانی مملو از گل مبدل 
 س��ازد و باید تمام قد در برابر این نوای حضور ایس��تاد و کاه از س��ر 

برداشت.
 اذان در ایران

در ای��ران بیش��تر اذان را در آواز بیات ت��رک در گوش��ه روح االرواح 
 می خوانده اند. ب��ه وی��ژه اذان م��وذن زاده اردبیلی که این اس��تعداد 

در خانواده او موروثی است.
در س��ال ه��ای اخی��ر ایرانی��ان اذان را در ش��ور و ش��هناز و حج��از 
ابوعطا ه��م می خوانن��د. همچنی��ن اذان گوی��ی با لحن موس��یقی 
ایران��ی توس��ط برخ��ی خوانن��دگان آواز ایران��ی در گذش��ته انجام 
ش��ده اس��ت که از این دس��ت می توان به اذان ابوالحس��ن دماوندی 
 یک��ی از خوانن��دگان اواخ��ر قاجاری��ه و اوای��ل پهل��وی اش��اره 

کرد. 
اذان او که در فواصل بیات ترک اس��ت در واقع نخستین نمونه ضبط 
 ش��ده اذان روی صفحات گرامافون اس��ت که در س��ال 1308 ضبط 

شده است.
 اذان در اصفهان

در اصفهان نیز سیدحسین عندلیب اصفهانی که البته بعدها به تهران 
نقل مکان کرد و در مسجد سپهساالر اذان می گفت، سیدعبدالرحیم 
اصفهانی و اس��تاد تاج اصفهانی که اذان را در دستگاه بیات ترک اجرا 
کرد، از معروف ترین موذنین این ش��هر تاریخی فرهنگی بودند و حاال 
قرار است شهرداری اصفهان این نوای روح نواز اسامی را در700 نقطه 

از شهر پخش کند.
این اقدام زمانی صورت گرفت که شهرداری اصفهان در راستای اجرای 
 ارکان خاقیت در ش��هر و ایجاد نش��اط اجتماعی، اج��رای مجموعه 
برنامه هایی را در دس��تور کار خود قرار داد و در یک��ی از این برنامه ها 

نقاطی را برای طنین این صدا مشخص کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان با تاکید بر این که نوای 
اذان می تواند بس��یاری از معضات اجتماع��ی را کاهش دهد، گفت: 
شهرداری اصفهان در گام اول300 نقطه شهر را برای اجرای این نوای 

دلنشین مشخص کرده است.
علی قاس��م زاده اظهار کرد: این تعداد در س��ال 95 قرار است به700 

نقطه در شهر برسد.
 گفتنی است در سال 93 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

از بی توجهی برخی نهادها و ارگان ها به اذان انتقاد کرده  بود.

در 700 نقطه از شهر؛

گوش اصفهان به گلبانگ اذان
آنجلینا جولی برای بازسازی » قتل در قطار سریع السیر شرق « از سوی کمپانی  مزین می شود

فاکس دعوت ش��ده اس��ت. در حالی که بازیگر و کارگردان برجس��ته کنت برانا 
کارگردانی بازسازی فیلم » قتل در قطار سریع السیر شرق « بر عهده دارد و قرار 
است در نقش هرکول پوآرو هم بازی کند، از آنجلینا جولی نیز برای حضور در این 

فیلم دعوت شده است.
به گزارش ورایتی،  کنت برانا، ریدلی اسکات، سیمون کینبرگ و مارک گوردون 
تهیه کنن��دگان این فیلم هس��تند. مایکل گرین ) نویس��نده » بلی��د رانر ۲ « ( 
 فیلمنامه این فیلم را بر مبنای رمان آگاتا کریس��تی نوش��ته است. این داستان 
با تمرکز بر ش��خصیت هرک��ول پوآرو ب��رای تحقیق درباره  قتل ی��ک ثروتمند 
آمریکایی در قطار نوشته شده اس��ت. کتاب کریستی سال 193۴ نوشته شده و 
درباره قتلی است که در قطاری مشهور صورت می گیرد. در این فیلم هرکول پوآرو 
در نقش اصلی بازی می کند و باید موضوع قتل را روشن کند. در این قتل تعدادی 
 از مس��افران از این امکان بالقوه برخوردارند که به عوان قتل مورد ظن باش��ند. 
در سال ۲013 برای نخستین بار خبر بازسازی این فیلم مطرح شد. این در حالی 
است که س��ال 197۴ فیلمی بر مبنای این رمان توسط س��یدنی لومت با بازی 
آلبرت فینی در نقش پوآرو ساخته شده است. در آن فیلم نیز شماری از بازیگران 
برجسته از لورن باکال، اینگرید برگمن، ژاکلین بیسه، کالین بلیکلی، شان کانری، 

جان گیلگاد، آنتونی پرکینز، ونسا ردگریو و مایکل یورک بازی کرده بودند. 
این فیلم با موفقیت تجاری روبه رو شد و 35 میلیون دالر تنها در آمریکا فروش 
کرد و نامزد ۶ جایزه اسکار شد. اینگرید برگمن برای بازی در نقش یک سوئدی 

سومین اسکارش را از این فیلم گرفت که اولین اسکار او برای نقش مکمل بود. 
از این رمان در سال ۲001 نیز یک فیلم تلویزیونی ساخته شد.

بنیاد فیلم آمریکا با اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری از خالق موسیقی متن » 
جنگ ستارگان « تقدیر کرد. جان ویلیامز که به گفته خودش » برای چیزهای از این 
دست هنوز خیلی جوان است «، در طول شش دهه فعالیت هنری50 بار نامزد و پنج 
بار برنده جایزه اسکار شده است. ویلیامز خالق موسیقی متن برخی از ماندگارترین 
فیلم های تاریخ سینما از جمله » جنگ س��تارگان «، » ای تی «، »ایندیانا جونز«، 
 »پارک ژوراس��یک«، »س��وپرمن« و »ه��ری پاتر« اس��ت. او طی مراس��می که 
در دالبی تئاتر هالیوود برگزار ش��د، مورد تقدیر قرار گرفت. آهنگس��از برجس��ته 
آمریکایی که در 8۴ س��الگی از ش��وخ طبعی باالیی بهره می برد، گفت که پس از 
تماش��ای فیلم » فهرست ش��یندلر « به اسپیلبرگ گفته اس��ت که برای ساخت 
موسیقی فیلم باید آهنگس��ازی بهتر از او بیابد که با این پاسخ از سوی کارگردان 
فیلم روبه رو می ش��ود: » می دانم، اما همه آهنگس��ازان بهتر از تو مرده اند. « پیش 
از آن که ویلیامز برای دریافت جایزه اش در صحنه حاضر شود، برخی از چهره های 
سرشناس سینمای آمریکا چون استیون اس��پیلبرگ، جرج لوکاس، تام هنکس، 
ست مک فارلین و هریسون فورد در سخنانی به ستایش از این آهنگساز پرداختند.

 آنجلینا جولی 
سوار قطار سریع السیر شرق می شود

 تقدیر از مردی که پنجاه بار 
نامزد جایزه اسکار شد

سینمای جهان مسعود ده نمکی، مرد پرسود گیشه های سینما تصمیم 
 گرفت��ه از آن رویک��رد س��اخت فیلم هایی ک��ه مبتنی 
بر مولفه های فروش اس��ت، مثل سه گانه » اخراجی ها « 
فاصله بگیرد و می خواهد از این به بعد آثاری بس��ازد که 
ش��یوه و نگاه جدیدی را دنبال می کند. این شیب تغییر 
به شکل مایمی در فیلم های اخیر او قابل ردیابی است. 
با این حال م��ردم همچنان به فیلم های او اقبال نش��ان 
می دهند و » رس��وایی ۲ « تا اینج��ا ۲/5 میلیارد تومان 
فروخته و می تواند همچنان به رقم های باالتری فکر کند. 
ده نمکی آنقدر طی این س��ال ها جای پایش را در گیشه 
محکم کرده که حتی با قصد و نیت ساخت فیلم نفروش 

هم خوب می فروشد!
در خالصه داستان رس�وایی ۲ آمده قبل از این که 
خدا تکان تان دهد، به خودتان تکان بدهید. به نظر 
می آید،  بیهوده در این زمان سراغ ساخت رسوایی 
 ۲ نرفتید. از نظر ش�ما جامعه ما نیاز ب�ه این تکان 

و از نوع هشدار حاج یوسف دارد؟
حتما. جامعه ما در کنار نکات مثبتی که دارد، در معرض 
فروپاش��ی اخاقی اس��ت. آمارها این را نش��ان می دهد. 
جامعه ای اسامی که مصرف الکل و مواد روان گردان آن 
 نگران کننده است و بخشی از تصادفات رانندگی آن هم 
بر اثر همین مس��ئله اتفاق می افتد، جامع��ه ای که آمار 
طاقش رو به ازدیاد است، جامعه ای که سن ازدواج آن به 
باالی30 سال رسیده و مسائلی از این دست نشان می دهد 
که نیاز به یک تکان اساس��ی دارد. اگر تکانی به خودش 
ندهد، یک زلزله می آید. منظور من از زلزله در فیلم، یک 
زلزله طبیعی نیس��ت، بلکه تمثیلی اس��ت و یک اتفاق و 
فروپاشی اخاقی است. االن با رسوایی۲ سعی کردم این 

تلنگر را به اجتماع بزنم؛ هم به مسئوالن و هم به مردم.
ظاهرا در فرم و روایت هم کار جدیدی کرده اید که نسبت 

به فیلم های قبلی تان 
متفاوت است.

بله، رس��وایی 
۲ ی��ک فیلم 
فانتزی است. 
با این که قصه 

در شهری تخیلی می گذرد، با آدم های واقعی و گفتمان 
رایج در جامع��ه طرفیم. رفتن به س��مت چنین فضایی 
ریسک بود. رس��وایی ۲ به نوعی اولین فیلم آخرالزمانی 
س��ینمای ایران اس��ت. برخی صحنه هایی ک��ه در فیلم 
 وج��ود دارد، ب��رای اولین بار در س��ینمای ای��ران اتفاق 
افتاده است. نمی دانم داوران جشنواره فیلم فجر حاال که 
فیلم اکران ش��ده، چطور روی شان می شود که در چشم 
مردم نگاه کنند. واقعا چط��ور داوران جلوه های ویژه این 
فیلم را نادیده گرفتند و آن را در حد سیمرغ ندانستند؟ 
اتفاقا یکی از جاهایی که داوران مصلحت اندیشی کردند، 
این بود که به این فیلم جایزه ندهند. آقایان برای فیلم های 
خودش��ان میلیاردها دالر خرج می کنند و فیلم ش��ان را 
برای س��اخت جلوه های ویژه به خارج می برند ولی وقتی 
نس��ل جوان و امروزی ایران با ترکیبی از جلوه های ویژه 
میدانی، جلوه های ویژه رایانه ای و بدلکاران توانستند پنج 
دقیقه زلزله یک شهر را بازسازی کنند، غیرمنصفانه آن 
را نمی بینند. برای من که این مس��ئله عجیب نیست و از 

اول هم منتظر نبودم درباره فیلمم انصاف به خرج دهند.
زمان جشنواره دیالوگی در فیلم شما بود که باعث 
اعتراض خبرنگاران و اهالی رسانه شد. این جمله 

همچنان در اکران عمومی فیلم هست؟
بله، هست. چون واقعا مشکلی ندارد و اتفاقا مثبت است. 
کسانی که موقع جش��نواره این مسئله را ضدفیلم به کار 
بردن��د، اصا متوجه منظور فیلم نش��دند. ای��ن حرف را 
شخصیت بد فیلم به خبرنگار می زند، یعنی کسی که نه 
خبرنگار را می شناسد و نه سیاست را. ظاهرا عده زیادی 
از خبرنگاران هم در جشنواره ناراحت شدند و سالن برج 
میاد را ترک کردند. نه، از اول تا آخر فیلم جمعا ده بیست 
نفر بیشتر پا نشدند. چون ما آدم گذاشته بودیم دم در تا 
تعداد افرادی که می روند را بشمارد! بعد هم ساعت نمایش 
فیلم ما را از قصد ساعت ۲ شب گذاشتند که اساسا کسی 
نیاید ببیند یا خسته ش��وند و بروند، اما فقط چند نفری 

سالن را با هماهنگی قبلی ترک کردند!
جمله ای در فوتبال وجود 
دارد که می گوید مربی ها 
به ترکیب تیم ه��ای برنده 
دس��ت نمی زنند. ش��ما هم 
تقریبا همین طور عمل می کنید 
و بازیگرانی چون اکب��ر عبدی و 
ش��ریفی نیا و رجبی حض��ور تقریبا 

ثابتی در فیلم های تان دارند.
این ترکیب ض��رورت ادامه فیلمنامه بوده، 
چون رسوایی ۲، ادامه رسوایی 1 است، اما جز 

این هم اگر این بازیگران در فیلم های دیگرم حضور دارند، 
تیپ های مختلفی را به عهده می گیرند یا همیشه در کنار 

اینها، بازیگران جدیدی هم افزوده می شوند.
پی�ش آمده که ب�ه بازیگ�ران مطرحی پیش�نهاد 
 بازی داده باش�ید، ام�ا حاضر به همکاری با ش�ما 

نشده باشند؟
بله، پیش آمده. منتهی یا درگیر کار بودند یا نقش دیگری 
را در فیلمنامه می خواس��تند. بعضی از بازیگران هم که 
توهم دارند و همیش��ه می گویند ده نمکی به ما پیشنهاد 
بازی داد، اما ما قبول نکردی��م در صورتی که اصا چنین 

چیزی را به آنها نگفته ام.
شما عنوان پرفروش ترین فیلمساز سینمای ایران 
را یدک می کشید و رضا عطاران هم پرفروش ترین 
بازیگر این سال های س�ینمای ماست. به همکاری 
 مش�ترک فکر می کنید ت�ا گرد و خاکی اساس�ی 

در گیشه به پا کنید؟
هنوز قسمت نشده است، ضمن این که نمی دانم عطاران 

چقدر آدم سیاسی است.
اگر زمینه همکاری پیش بیاید، کار می کنید؟

بله، من محدودیتی در این زمینه ن��دارم. اگر به فراخور 
فیلمنامه اتفاق بیفتد، چراکه نه؟

با هیچ کدام از سینماگران ارتباط خانوادگی دارید؟
نه، فقط ارتباط کاری وجود دارد. اینقدر درگیر کار هستم 
که گاهی با فامیل خودم هم کم رفت و آمد می کنم. البته 
گاهی با آقای رضوی ) تهیه کنن��ده ( ارتباط و رفت و آمد 

خانوادگی داریم.
امکان دارد مردم روزی روی خوش به فیلم های شما 

نشان ندهند؟
بله، ممکن است فیلمساز فیلمی بسازد که بخشی از مردم 
آن را دوست نداش��ته باشند. ممکن اس��ت آدم بخواهد 
 روزی فیلمی بسازد که در تاریخ س��ینما ماندگار بماند. 
در ذهن خودم فیلم هایی اس��ت که مطمئن��م اگر آنها را 
بسازم، استقبال مخاطب عام در حد این فیلم ها نخواهد 
بود، اما ضرورت��ی ایجاب می کند که ب��رای روایت تاریخ 
 ایران، چنین فیلم هایی ساخته ش��ود، ولو این که نگاهی 

به گیشه نداشته باشد.
زمانی گفت�ه بودید که می خواهید س�ینما را کنار 
بگذارید و دیگر قصد فیلمس�ازی ندارید. درست 

است؟
با یک ش��یب مایم از فضای س��ه گانه اخراجی ها فاصله 
گرفتم و برایم مهم نیست آن حجم از استقبال اخراجی ها 

دیگر نباشد.
یعنی حرکت در این مسیر آگاهانه است؟

بله، می بینید که به مرور این شیب دارد بیشتر می شود. 
می بینم که خیلی ها در نظرات و نوشته های شان منتظر 
 شکس��ت فیلم های م��ن و ازجمل��ه همین رس��وایی ۲ 
در گیشه هستند. حاال آن چیزی که از منظر آنها اهمیت 
دارد، گیشه اس��ت و حاضرند هیچ برجستگی دیگر فیلم 

را نبینند. 
با این حساب، منتظر اخراجی های ۴ نباشیم؟

نه، االن به آن فکر نمی کنم.
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درحاشیهمو سیقی

هفته گذش��ته » امیر بی گزند « آخرین آلبوم » محس��ن چاوش��ی « پس از چندین 
هفته انتظار و تاخیر به صورت رسمی وارد بازار شد و با استقبال گسترده مخاطبین، 
رکورد های جالبی درزمینه فروش آثار موس��یقایی مجاز به اسم این خواننده پاپ و 
دوستدارانش ثبت شد. پخش آلبوم » امیر بی گزند « با کمپین » موسیقی را غیرقانونی 
دانلود نکنیم « همراه شد و شاید بر اثر همین اتفاق بود که رکوردهای فروش بسیاری 
به خصوص در فضای مجازی برای این آلبوم به وجود آمد. همچنین با پخش رسمی 
آلبوم از روز 17 خرداد نیز اس��تقبال از آلبوم در فضای مجازی بسیار چشم گیر بود. 
بر اس��اس اطاعات دریافتی، رکورد فروش آلبوم در روز اول توسط » امیر بی گزند « 
 شکسته ش��د، میزان فروش این آلبوم در روز اول دو برابر رکورددار قبلی بوده است 
و عجیب ترین آمار پخش ش��ده از س��ایت های دانلود موس��یقی مبنی بر این است 
که فروش آلبوم » محس��ن چاوش��ی « تنها در س��ه روز اول، برابر با مجموع فروش 
پرفروش ترین آلبوم س��ال گذش��ته در فضای مجازی بوده است. ش��هرت هنرمند، 
همکاری مناسب میان ناشر، هنرمند، سایت های خبری و سایت های پخش موسیقی 
در ارایه به موقع و با کیفیت اثر، کمپین های مبتنی بر جلوگیری از دانلود غیرقانونی و 
مهم تر از همه، اهمیت دادن بیشتر مردم به حق هنرمند را می توان از مهم ترین عوامل 
دخیل در این اتفاق دانست. اتفاقی که نقطه امیدی برای همه هنرمندان و ناشران بود.

پرهیز محسن چاوش��ی از اجرای زنده باعث ش��ده تا هر خبرنگاری که با او مصاحبه 
می کند، این سوال را از او بپرسد؛ چرا کنسرت نمی دهی؟

محسن چاوشی که اصالت خرمشهری دارد، اما در ش��هر مشهد بزرگ شده طی این 
سال ها آلبوم های مختلفی را روانه بازار موسیقی کرده، اما برخاف سایر خوانندگان 

عاقه ای به برگزاری کنسرت ندارد.
او در گفت وگو با روزنامه شرق بازهم به این پرس��ش، پاسخ داده و گفته: » اآلن حال 
خوبی دارم. تمام روز و شب وقت دارم کارکنم و در خلوتم چیزی خلق کنم. یک روز 
که وقت کنسرت دادن برسد، حتما این کار را خواهم کرد. اما فعا برای آن عجله ای 

ندارم. «
چاوشی پس از ترانه هایی که برای سریال شهرزاد خواند، به تازگی آلبوم امیر بی گزند 
را منتشر کرده اس��ت. او در این آلبوم در کنار استفاده از ترانه های ترانه سرایان امروز 
ایران، یک غزل از س��عدی و ش��ش غزل از موالنا جال الدین محمد بلخی را خوانده 
است. چاوشی در مورد این آلبوم هم گفته: در این آلبوم سعی شد از تم های مختلفی 
استفاده شود، از شرق تا غرب، از گوش��ه های مختلف و نواهای بومی و فولک ایران تا 
کشورهای دیگر. شاید یک بخش  آن به این دلیل باشد که خود من اصوال موزیک های 
روز دنیا را زی��اد گوش می کنم و عاوه بر گوش دادن، س��طح کیفیت و ارزش هنری 

آن ها هم برایم مهم است.
به گفته  این خوانن��ده، آن ها هم موالن��ا می خوانند و اگر صدای خوانن��ده را در نظر 
نگیریم، باید به این نکته توجه کنیم که در تنظیم ها و آهنگ س��ازی های ش��ان چه 
می کنن��د و از چه کیفیت و دانش��ی بهره می برن��د. اتفاقا من فک��ر می کنم خیلی از 
 موزیک هایی که در ایران تولید می ش��وند صدای بهتری از موزیک هایی که در اروپا 

و آمریکا تولید می شوند، دارند یا حداقل دست کمی از آن ها ندارند.

ساده ترین خبر در خصوص زندگی عادی و روزمره چهره های سرشناس کشور، 
 برای مردم جذاب اس��ت. یکی از این نوع اخب��ار، خب��ر ازدواج، جدایی و طاق 
 چهره هاس��ت، از این رو، اطاع��ات خبرن��گار افکارنیوز حاکی از آن اس��ت که 

حمید گودرزی بازیگر مشهور کشورمان در حال جدایی از همسرش است.
در مصاحبه هایی که از این زوج منتشر شده بود، خبری از مشکات و اختافات 
میان این دو نفر وجود نداش��ت، اما گویا جدایی این بازیگر مش��هور کش��ورمان 
 قطعی شده است. بدیهی است، این بازیگر سینما و تلویزیون خبر جدایی خود را 

رسانه ای خواهد کرد.

مجتبی راعی که از مدت ها پیش تصمیم داشت فیلمی درباره موالنا بسازد، گفت: 
ما پول نداشتیم درباره موالنا فیلم بسازیم، اما دیگران پول دارند و می سازند.

این فیلمس��از درباره س��اخت فیلمی درباره موالنا در هالیوود ادام��ه داد: موالنا 
شخصیتی نیست که فقط به ما تعلق داشته باشد و بزرگ تر از آن است که بخواهیم 
صاحبش شویم. راعی از موالنا به عنوان ش��خصیتی جهانی یاد کرد و افزود: این 
گونه نیست که امتیاز او صرفا به ما تعلق داش��ته باشد بلکه شخصیت هایی مانند 
موالنا جهان شمول هستند و به کل دنیا تعلق دارند. وی که چندی پیش تصمیم 
داشت فیلم » طاووس مس��ت « را درباره موالنا و با مشارکت ترکیه بسازد درباره 
دالیل ساخته نشدن این فیلم تصریح کرد: ما پول نداشتیم که مشارکت کنیم در 
 حالی که قونیه ) ترکیه ( و پول داش��ت و حاال هم هالیوود سرمایه خوبی از قونیه 
خواهد گرفت، البته ما هم می توانستیم این سرمایه را بگیریم، اما چنین نشد. راعی 
درباره بروز مخالفت های احتمالی در زمینه س��اخت فیلم موالنا توسط هالیوود 
توضیح داد: طبیعی است هر اثر هنری موافقان و مخالفانی داشته باشد. اگر فضای 
افراطی و بی ادبانه حاکم نشود، چه اشکالی دارد که یک فیلم مخالفانی هم داشته 
باشد چون قرار نیست همه با یک اثر هنری موافق باشند. راعی خاطرنشان کرد: در 
مورد فیلم موالنا هم مهم این است که آن ها با چه نگاهی به این کاراکتر می پردازند 
و نشان دادن رابطه آزاد زن و مرد در مورد چنین اثری، امتیاز به حساب نمی آید.

بازیگر» زیر آسمان ش��هر « گفت: از خوردن داروهای گوناگون خسته شده ام و 
نمی دانم که چرا نمی میرم. من منتظر مرگ هس��تم و یقین دارم که حالم بهتر 
نخواهد شد. رنجبر بازیگر سینما و تلویزیون گفت: این روزها حال خوشی ندارم 
و فکر می کنم که به خط آخر زندگی ام رس��یده ام. تنگی نفس باعث شده حال 
خوبی نداشته باشم. وی افزود: از خوردن داروهای گوناگون خسته شده ام و نمی 
دانم که چرا نمی میرم. من منتظر مرگ هستم و یقین دارم که حالم بهتر نخواهد 
شد. رنجبر ادامه داد: هفتاد سال برای هنر این مملکت خدمت کرده ام، اما حاال 
هیچ کس به سراغم نمی آید و از من حالی نمی پرسد همه به فکر پول درآوردن 
هستند. بازیگر » زیر آسمان ش��هر « خاطر نشان کرد: من زحمت بسیاری برای 
هنر این مملکت کشیدم تو س��ری زیادی خوردم، اما حاال که زمان قدرشناسی 

است کسی سراغی از من نمی گیرد فکر نمی کردم برای خودم چاه کنده باشم.

آلبوم چاووشی با استقبال گسترده مخاطبین روبه رو شد؛

»امیر بی گزند« رکورد زد

پاسخ محسن چاوشی به یک پرسش؛ 

چرا کنسرت نمی دهی؟

حمید گودرزی در آستانه جدایی از همسرش؟

واکنش یک فیلمساز به ساخت موالنا 
در هالیوود

ملکه رنجبر: 

خسته ام، نمی دانم که چرا نمی میرم! فقط چهار نفر! از۲90 نماینده مجلس شورای اسامی فقط ۴ نفر داوطلب 
عضویت در کمیس��یون فرهنگی ش��ده اند. رقابت بر سر کمیسیون های 
دیگر است. وکای مردم در مجلس برای امنیت ملی و سیاست خارجی، 
اقتصاد، صنایع و برنامه و بودجه صف بس��ته اند. فرهنگ جز همین چهار 

نفر هواخواهی ندارد. 
برای اثبات مظلومیت عرصه فرهنگ همین مسئله کافی نیست؟

ش��اید برای تکمیل ظرفیت، منشی کمیس��یون باید دم پله های ورودی 
صحن، مثل ش��اگرد ش��وفرهای ترمینال جنوب پای رکاب اسکانیا داد 
بزند: کمیسیون فرهنگی 8 نفر! کمیسیون فرهنگی حرکت! شاید مسافر 
دیگری همراه ش��ود. راس��ت می گویند س��مت های فرهنگی برای اهل 

سیاست مثل نیمکت ذخیره هاست. دوره ای برای گزار و تفرج. دوره ای 
برای پخش کردن پول بیت المال و عکس یادگاری گرفتن با هنرپیشه ها. 
دوره ای برای تشویق شدن روی س��ن موقع اهدای جوایز فان جشنواره 
بی خاصی��ت، دوره ای برای... بماند. از این چهر ها که س��ه تن آنها لباس 
روحانیت بر تن دارند، احمد س��الک سابقه ریاس��ت کمیسیون فرهنگی 
مجلس را دارد و نصرا... پژمانفر هم س��خنگوی این کمیسیون بوده است. 
 اگر به دس��ته بندی، اصولگرا - اصاح طلب قائل باش��یم ) که نیستیم ( 
از این چهار نفر، یکی به نام احمد مازنی اصاح طلب است با سابقه حضور 
در بنیاد شهید. باقی چهره های شناخته شده اصولگرا هستند که در دوره 
نهم نیز نماینده مجلس بوده ان��د و دوباره مورد اعتماد م��ردم خود قرار 
گرفته اند. حجت االسام احمد سالک ) اصفهان (، حجت االسام نصرا... 
پژمانفر ) مشهد (، دکتر جمش��ید جعفر پور) الرستان ( و حجت االسام 
 احمد مازنی)تهران( چهار ش��خصیتی هس��تند که با این انتخاب نشان 
داده اند » فرهنگ « برایشان از همه چیز بیشتر اولویت دارد. باید این چهار 
مرد را ستود که به دنبال چنین دغدغه مهمی هستند. تمام آن جوان ها و 
اهل فرهنگ و هنر باید بدانند در چهار سال آینده تنها نماینده های واقعی 
آنها در مجلس همین چهار نفر هس��تند و اگر آبی بخواهد برای فرهنگ 
 و هنر گرم ش��ود از آتش این ها خواهد بود. این چهار اس��م را باید خوب 

به خاطر بسپاریم.

اخیرا در جریان برخی از برنامه های تلویزیون��ی گفت وگومحور جریان دیگری باز 
به تبعیت از الگوهای آن سوی آبی متداول شده است، زیرا تا جایی که سراغ داریم 
معموال مد را خودمان تعیین نکرده بلکه وارداتی اس��ت و آن اینکه غالب کت های 
مورد استفاده از سوی مجریان مرد تلویزیون پارچه ساده نداشته و طرح دار هستند 
و از همین رو برآنیم که در این مجال مروری داش��ته باش��یم ب��ر تاریخچه ورود 
کت وشلوار به ایران و چرایی پرطرفدار شدن کت های تک و طرحدار و جای طرح 
این پرسش وجود دارد که به واقع خاستگاه کت های تک و طرحدار بر تن مجریان 

مرد تلویزیون چیست؟ 
همزمان با ظهور پهلوی اول و بر سر زبان ها افتادن اینکه لباس های مردان و زنان 
باید متحدالشکل باشد البته بر اساس آنچه رضاخان آن را برگرفته از پوشش غربیان 
اقتباس کرده بود، آن هم در تنها س��فر خارجی که به ترکیه داشت آرام آرام ذائقه 

پوششی مردان ایرانی نیز تغییر کرد و با آمدوشد چهره های فرنگی به ایران در قالب 
دیپلمات و هنرمند و ... زمینه برای جایگزینی پوشش رسمی مردان ایرانی با لباسی 
که از نظر شکل و شمایل شباهت هایی با قبا داشت فراهم شد و کت وشلوار، فوکول 

و کراوات آرام آرام لباس رایج و رسمی مردان ایرانی شد.
اقبال از کت وشلوار در میان مردان ایرانی و نوآوری در طرح ها و رنگ ها و سبک ها 
به حدی بود که دیری نپایید اغلب اقش��ار مردمی حتی قشر متدین و دین دار نیز 
لباس های رسمی و سنتی خود یعنی قبای پالتوگونه را کنار گذاشتند و به جهت 
راحتی این نوع پوشش یعنی کت وشلوار در روند جاری فعالیت های روزمره زندگی 

ملبس به کت وشلوار با الگوی دوخت فرنگی شدند. 
محدثه خلیلی سرپرست آموزش جهاد دانش��گاهی دانشگاه هنر و فعال حوزه مد 
و لباس درباره سبک های پوششی مجریان مرد تلویزیون و کاربرد کت های تک و 
طرح دار در بین آن ها گفت: طرح و نقش روی لباس و خاصه کت مردانه را می شود 
از دو جنبه بررسی کرد: زیبایی شناختی، مبادی سواد بصری و تاثیر آن بر مخاطب 
و دیگر نگرش و مفهوم انسان شناختی طرح ها که در آداب و رسوم و ادیان ملت ها 

و کشورها شکل می گیرد. 
او در ادامه افزود: طرح انتخابی ب��رای یک فرد که مجری تلویزیون و مبلغ فرهنگ 
جامعه اس��ت، در نوع خودش تاثیرگذار بر ی��ک جامعه بزرگی از افراد با س��نین 
مختلف بوده و باید موشکافانه انتخاب شود. پوشش مجریان مرد هم باید به لحاظ 
زیبایی شناختی قابل دفاع باش��د و هم اگر معرف فرقه، مذهب، گرایش، برند و مد 

خاصی است از قبل مورد بررسی قرار گرفته و با هدف مشخصی استفاده شود. 

وقتی کمیسیون فرهنگی خواهان ندارد؛

این چهارنفر

چرا مجریان تلویزیون بیشتر کت تک چهارخانه می پوشند؟

ده نمکی: 

دیگر فیلم پرفروش
 نمی سازم
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اخبار خبر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: س��ال 
گذشته ۱۱زندانی غیرعمد توسط کمیته امداد چهارمحال و بختیاری آزاد 
شدند. ابوالقاسم رستگار، اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان زندانیان جرائم 
غیرعمد با محکومیت مالی در استان با مشارکت کمیته امداد آزاد می شوند.
 وی افزود: در راستای آزادس��ازی زندانیان با محکومیت مالی کمیته امداد

 امام خمینی)ره( با همکاری خی��ران و نیکوکاران در م��اه مبارک رمضان 
مبالغی را جمع آوری و به زندانیان نیازمند کمک می کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری خاطر نشان 
کرد: سال گذشته 700 میلیون ریال جمع آوری  ش��د و۱۱ نفر از زندانیان 
جرائم غیرعمد در استان آزاد شدند اما امسال پیش بینی می  شود این میزان 

به ۱۱ میلیارد ریال افزایش یابد.
رستگار تصریح کرد: در راستای آزادسازی زندانیان کمیته امداد امام)ره( این 
آمادگی را دارد که در این ماه پر فضیلت به زندانیان کمک کرده و با پرداخت 

بدهی هایشان آن ها را به آغوش گرم خانواده برگرداند.
وی گفت: در ماه مبارک رمضان زندانیانی که محکومیت مالی دارند و نیازمند 
مبلغی برای پرداخت بدهی خود هستند با ارایه معرفی نامه از زندان به آن ها 

تسهیالت اعطا می شود.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان در 
حال حاضر دارای ۴0 هزار و ۸۹0 هکتار باغ می باشد که ۳0 هزار و 70۴ 

هکتار این باغات بارور هستند.
طاهر نوربخش در جمع خبرنگاران باغات استان را ۴0 هزار هکتار اعالم و 
اظهارداشت: استان در حال حاضر دارای ۴0 هزار و ۸۹0 هکتار باغ شامل 
۳0  هزار و 70۴ هکتار باغ بارور و ۱0 هزار و ۱۸5 هکتار نهال و درختان 

غیر بارور است.
وی با بیان اینکه برداشت گیالس در استان آغاز ش��ده، افزود: برداشت 
گیالس از باغات اس��تان از خردادماه آغاز و تا پایان تیرم��اه ادامه دارد، 

محصول بیش از ۱0 درصد باغات استان تاکنون برداشت شده است.
مدیر امور باغبانی جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
برداش��ت گیالس در اس��تان ۳ درصد افزایش یافته اس��ت، بیان کرد: 
پیش بینی می شود امسال ۱۸0 تن گیالس از باغات استان برداشت شود. 
نوربخش خاطرنشان کرد: سطح زیر کش��ت گیالس بارور در استان ۹0 
هکتار و سطح زیر کشت نهال گیالس ۸0 تن است که در مجموع سطح 

زیر کشت گیالس در استان ۱70 هکتار می باشد.
وی با بیان اینکه میزان برداشت گیالس از هر هکتار  هزار و 750 کیلوگرم 
می باشد، گفت: برای هر هکتار از باغات گیالس 6 هزار و 500 متر مکعب 

آب مصرف می شود.
مدیر امور باغبانی جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
 گیالس تک دانه س��یاه، تک دانه زرد و س��فید کرج در اس��تان برداشت

 می شودتصریح کرد: ۸0 درصد محصول تولید شده در استان مصرف و 
20 درصد آن به استان های همجوار صادر می شود.

نوربخش با اش��اره به برداش��ت ۳ هزار و 700 تن زردآلو از باغات استان 
ادامه داد: امسال به دلیل سرما زدگی باغ های زردآلو، برداشت محصول در 

استان ۴0 درصد کاهش یافته است.
مدیر امور باغبانی جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری خاطر نشان 
کرد: زردآلو برداشت ش��ده عالوه بر تأمین نیاز بازار استان به استان های 

خوزستان، اصفهان، فارس و تهران صادر می شود..
وی افزود: برداشت محصول زردآلو از اواسط خردادماه شروع می شود و تا 

پایان مردادماه ادامه دارد.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در 
استان سطح زیر کش��ت باغات زردآلو 7۱5 هکتار است که از این میزان 

۴۹۸ هکتار آن بارور هستند.
 نوربخ��ش بی��ان ک��رد: ش��کرپاره، مالی��ری، طالی��ی، جعف��ری،

تخم گردی،کتانی، ش��اهرودی، آصفی و محلی از مهم ترین نوع زردآلو 
کشت شده در اس��تان اس��ت،از هر هکتار باغات زردآلو 5 تن محصول 

برداشت می شود.
 وی گف��ت: کش��ت زردآل��و در ه��ر هکت��ار ۱0 ه��زار مترمکعب آب 
مصرف می ش��ود که آبیاری در باغات زردآلو به ص��ورت قطره ای انجام 

می شود.

مدیرکل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آخرین 
ارزیابی های به عمل آمده هیچ کدام از زمین و تجهیزات بازی پارک های 

استان استاندارد نبوده و مورد تأیید استاندارد نیستند.
عبداهلل نظری اظهار کرد: با توجه به ش��روع فصل تعطیالت مدارس و 
حضور خانواده ها در اماکن تفریحی، ضرورت استانداردسازی و ایمن 
سازی تجهیزات بازی مستقر در پارک ها بیش از پیش احساس می شود 
که متأسفانه علی رغم پیگیری های متعدد تاکنون این موضوع مورد 

توجه جدی شهرداری های استان قرار نگرفته است.
نظری ب��ه زمین و تجهی��زات بازی ک��ه بهره برداری آن ه��ا به بخش 
خصوصی واگذار شده اشاره کرد و گفت: تاکنون برای ۱5 وسیله بازی 
مستقر در این اماکن، گواهی بازرسی استاندارد صادر شده است که این 
تعداد گواهی پوشش دهنده تمامی تجهیزات بازی نیست و هنوز تعداد 
زیادی وسایل بازی بدون گواهی استاندارد در اختیار  بخش خصوصی 
هستند.مدیرکل اس��تاندارد اس��تان خاطرنش��ان کرد: شهرداری ها 
و س��ایر دس��تگاه های صادرکننده مجوز فعالیت در این زمینه، الزم 
اس��ت به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی نس��بت به 
استانداردس��ازی زمین و تجهیزات بازی اقدام کرده و از بهره برداری 
و فعالیت تجهیزات فاقد استاندارد مس��تقر در پارک ها و شهربازی ها 

جلوگیری کنند.

۱۱زندانی غیرعمد توسط کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری آزاد شدند

۳۰ هزار هکتار از باغات 
چهارمحال و بختیاری بارور شدند

هیچ  یک از زمین ها و تجهیزات بازی 
پارک های استان، استاندارد نیست

در ح��ال حاضر ح��دود 50 درصد مع��ادن چهارمحال و 
بختیاری غیر فعال اس��ت که امکان فعال سازی بسیاری 

از آنها وجود ندارد.
اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب 
غربی ایران است. این استان با ۱6هزار و ۴2۱ کیلومترمربع 
وس��عت معادل یک درصد از کل وس��عت ایران، بیست و 

دومین استان کشور ازنظر مساحت است.
یکی از استان های کوهس��تانی کشور به شمار می رود که 

دارای معادن باارزشی است.
بیش��تر معادن چهارمحال و بختیاری در حوزه کانی های 
غیرفلزی و سنگ و خاک نسوز هس��تند. در حال حاضر 

نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری تعطیل شده است .
مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری در خصوص وضعی��ت مع��دن در چهارمحال 
و بختیاری اظهار داش��ت: ۱۸۳ مع��دن در چهارمحال و 

بختیاری وجود دارد.
نعی��م امامی بیان ک��رد: س��ال ۹۴ از تع��داد کل معادن 
چهارمح��ال و بختیاری ۹۳ مع��دن فع��ال و ۹0 معدن 

چهارمحال و بختیاری غیرفعال گزارش شد.
وی بیان کرد: 50 درصد معادن غیرفع��ال چهارمحال و 
بختیاری به واس��طه این اس��ت که ذخیره اقتصادی آنها 

تمام شده و امکان فعال شدن وجود ندارد.
مدیرکل صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال 
و بختیاری اف��زود: به عنوان مثال منطق��ه معدنی فالرد 
چهارمحال و بختیاری که یک زمانی دارای ۱6 معدن فعال 
بود در حال حاضر دارای شش معدن فعال است و ۱0 معدن 
دیگر آن به سنگ نمی رسد و همه غیرفعال شده اند و کم کم 

باید این معادن در بخش بازسازی و رهاسازی قرار گیرند.
وی تأکید کرد: در سال هایی که مسکن مهر در کشور رونق 
داشت مجوزهای بسیاری برای معدن سنگ الشه در این 

استان صادرشد .
مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: طی بررس��ی های انجام ش��ده نیاز به 
این همه توسعه معدن سنگ الش��ه در این استان نبوده 

است.
وی بیان کرد: ساخت وساز طرح های عمرانی طی دو سال 
گذشته در این استان و سطح کشور کاهش پیداکرده است 
و این امر نقش مهمی در تعطیلی و غیرفعال شدن بسیاری 

از معادن سنگ الشه در این استان دارد.
وی تصریح کرد: کم ش��دن بازار فروش و همچنین پایین 
بودن کیفیت برخی از س��نگ های الشه تولیدی موجب 
پایین آمدن تولید و غیرفعال شدن این معادن شده است.

مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: چند قطب جدید معدنی در چهارمحال 
و بختیاری کشف شده است که کار جدید در تولید سنگ 
به ویژه در معدن جونقان آغازش��ده و س��نگ این معدن 

صادراتی است.
وی بیان کرد: در روستای قلعه ممکا و بلداجی دو معدن 
جدید کشف شده و این دو منطقه به قطب معدنی تبدیل 
خواهند ش��د که این مهم نقش مهمی در ایجاد اشتغال و 

افزایش درآمد مردم منطقه خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: پنج مع��دن قابل راه اندازی در منطقه 
حمزه علی چهارمح��ال و بختیاری وج��ود دارد که این 
امر یکی از برنامه های مهم در مس��یر اقتصاد مقاومتی در 

سالجاری است.
وی بی��ان کرد: از کل مع��ادن تعطیل اس��تان ۱5 معدن 
قابل برگش��ت و راه اندازی اس��ت که ۱5 میلی��ارد تومان 
اعتبار در س��ال جاری برای راه اندازی این معادن در نظر 

گرفته شده است.
مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: حدود 75 معدن این اس��تان قابلیت 

فعال سازی ندارند.
وی بابیان اینکه بخش معدن صنایع غیرفلزی در کش��ور 
راکد است، بیان کرد: بخش معدن چهارمحال و بختیاری 

خیلی فعال نیست.
مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: مطالعات زمین شناختی طی قراردادی 
با شرکت های پژوهشی زمین شناسی در حال انجام است 
 و به دنبال کش��ف مع��ادن جدید باارزش در این اس��تان

 هستیم.
یک��ی از کارشناس��ان ح��وزه مع��دن در چهارمح��ال و 
بختیاری در این خصوص اظهار داش��ت: معادن به عنوان 
 یک��ی از باارزش تری��ن مناب��ع در ه��ر منطقه  به ش��مار 

می روند.
هادی خلیل��ی بیان کرد: در بس��یاری از مناطق کش��ور 
معادن نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند که باید توسعه 
واحده��ای فرآوری از مواد اس��تخراجی معدن اش��تغال 

قابل توجهی در سطح منطقه ایجاد کند.
وی بیان ک��رد: در اح��داث و راه اندازی ی��ک معدن باید 
مطالعات کامل زمین شناسی به صورت کاماًل علمی انجام 
ش��ود و میزان ماده معدنی در منطقه موردنظر مشخص 

شود.
این کارش��ناس معدن ادام��ه داد: احداث مع��دن بدون 
تحقیقات علمی می تواند خسارت های جبران ناپذیری به 
سرمایه گذار وارد کند چراکه احتمال میزان ماده معدنی 
منطقه ای که معدن می خواهد در آن احداث شود بسیار 

کم بوده است.

خداحافظی با ۷۵ معدن ؛

تعطیلی ۵۰ درصدی معادن چهارمحال و بختیاری
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اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/483 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402340 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351401089 ش��ماره بایگانی شعبه: 941199  خواهان/ شاکی 
پیمان طبیبی دادخواس��تی به طرفی��ت  خوانده/ متهم محس��ن رضائی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
وجه بابت ...و مطالبه وجه بابت... و مطالبه وجه بابت ... و اس��ترداد الشه 
چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
 به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چه��ار ب��اغ ب��اال – خ ش��هید نیکبخ��ت- س��اختمان دادگس��تری کل 
اس��تان اصفه��ان- طبق��ه 3 ات��اق ش��ماره 323  ارج��اع و ب��ه کالس��ه 
9409980351401089 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/11 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:7521 ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/484 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351402346 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351401087 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941197  خواه��ان/ 
شاکی اسماعیل امینیان جزی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم مانی 
هدایت نیاورزی و محمد حسن بائی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  
ارجاع و به کالس��ه 9409980351401087 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/05/11 و ساعت 8  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 

از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:7522 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/485  ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000021 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837001139 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941685  خواهان خانم 
زهرا مینائیان فرزند نصراله دادخواستی به طرفیت  خوانده مهدی ایزدی 
فرزند ناصر به خواسته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه خانواده شهرستان 
اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 204  ارجاع و به کالسه 
941685 خ/10 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/12 و ساعت 11 
صبح  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 
م الف:7499 ش��عبه 10 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان)168 کلمه، 2 

کادر(
احضار

3/486 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354701249 ش��ماره پرون��ده: 
9509980360200349 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950301  نظ��ر به اینکه 
ش��اکی فاطمه کاظمی ش��کایتی علیه آقای محمدرضا آکوچکیان دائر بر 
صدور گواهی خالف  واق��ع در دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 121 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع 
و به کالسه بایگانی 950301 ک 121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/5/13 ساعت 8 صبح تعیین شده است و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
دعوت می گردد جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:7902 شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی 

سابق( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/487 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 457/95 خواهان محم��د نجیمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 53/000/000 ریال به طرفیت 1- شهرام 
نصری نصرآبادی 2- احمدرضا عبائیان  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ��ه 95/5/13 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپس��تی 8165756441 مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7819 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 123 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
3/488 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 455/95 خواهان محم��د نجیمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 40/000/000 ریال ب��ه طرفیت حمید 
اکبری تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/13 ساعت 8 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7820 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/489 ش 5 ح در خصوص پرونده کالس��ه 92/95 خواهان پیمان مدرس 
 اس��فه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه  ب��ه طرفیت 1- محمد ص��ادق آذری

 2- محمد جواد آذری تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای روز شنبه 
م��ورخ 95/5/16  س��اعت 8/30 صب��ح تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مس��جد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7806 
شعبه 101 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 129 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/490 ش��ماره ابالغی��ه: 9510466837000019 ش��ماره پرون��ده: 
9509986837000317 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950339  خواهان خانم 
نگین میالنی فرزند مهدی دادخواس��تی به طرفیت  خوان��ده مهدی میالنی 
فرزند عباس به خواس��ته صدور حکم رش��د تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 10 دادگاه خانواده 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 204  ارجاع و 
به کالس��ه 950339 خ/10 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/16 
و ساعت 9/30  تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:7501 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/491 در خص��وص پرونده کالس��ه 271/95 خواهان مجید عس��گری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به طرفیت هیبت ا... حسین پور 
تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/16  ساعت 4 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:7457 شعبه 39 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )114 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/492 در خصوص پرونده کالس��ه 469/95 خواه��ان زواره پور فتحی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال به طرفیت حس��ن 
قره خانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/5/16 ساعت 8 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7821 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 120 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/493 در خص��وص پرونده کالس��ه 281/95 ش 13 خواهان حمیدرضا 
گنجی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین امیری ماربینی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخه 95/5/16 س��اعت 10/30 تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 7843 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/495 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350301901 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350300064 شماره بایگانی ش��عبه: 950080  خواهان/ شاکی 
امیر اسمعیل عبدالهی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مصطفی جاللی 
و مجتبی قاس��می  به خواس��ته الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر  مطالبه 
خسارت دادرسی و تس��لیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیرمنقول و 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک  و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 9509980350300064 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/05/17 و س��اعت 9  تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده مجتبی قاسمی  و درخواست 
خواهان/ ش��اکی  و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 م الف:7852 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)208 کلمه، 

2 کادر(
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می ت��وان گفت طی50 س��ال گذش��ته بش��ر به واس��طه 
پیش��رفت هایی که داشته متاس��فانه باعث ش��ده ذخایر 
دی اکس��ید کربن را که در طول س��الیان دراز طبیعت از 
جو زمین خارج کرده، دوباره به اتمس��فر زمین بازگرداند. 
تایید شده که دی اکس��یدکربن مانع خروج گرمای زمین 
حاصل از نور خورشید می ش��ود و درنتیجه باعث افزایش 
گرمایش زمین ش��ده است. دی اکس��ید کربنی که انسان 
از منابع زمین خارج کرده عمدتا به خاطر به دست آوردن 
سوخت بوده است. در سوخت های فسیلی مانند گازوئیل 
و بنزین و همچنین قطع کردن و س��وزاندن درختان این 
منابع دی اکسیدکربن در جو متس��اعد می شود. حاال اگر 
بشر بخواهد طبیعت را دوباره به حالت قبلی خود بازگرداند 
باید دس��ت از آزاد کردن منابع دی اکسیدکربن کشیده و 
در مرحله بعد دی اکسیدکربن آزاد شده را دوباره به منابع 
خود بازگرداند و این کار س��اده ای نیست. زومیت نوشت، 
جذب دی اکس��ید کربن با تزریق آن ب��ه درون الیه های 
زیرس��طحی جهت ج��ذب آن ها به وس��یله س��نگ های 
آتشفشانی و تبدیل شدن به دی اکسید کربن جامد یکی 
از راه های مقابل��ه با افزایش این ماده در جو زمین اس��ت. 
جذب کربن از اتمس��فر و ذخیره آن یکی از راه هایی است 
که برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی شدید ناشی از 
دی اکسیدکربن پیشنهاد شده اس��ت که البته با خطراتی 
همچون آزاد شدن ناگهانی این ذخیره روبه رو است. برای 
رفع این مسئله پژوهش��گران راه حلی را پیشنهاد کرده اند 
که به نظر می رسد این مشکل را به شیوه ای مناسب بر طرف 
 خواهد کرد. آن ها در ای��ن روش گاز دی اکس��یدکربن را 
به درون سنگ های آتشفشانی تزریق می کنند تا در طول 
دو سال گاز به حالت جامد در بیاید؛ فرآیندی که به صورت 
طبیعی قرن ها به طول می انجامد. البته حتی با وجود این 
روش هنوز پرسش های زیادی پیش روی ما قرار دارد. آیا 
این روش ما را بیشتر از پیش به سوخت های فسیلی وابسته 
می کند؟ آیا این روش چراغ سبزی برای سوزاندن بیشتر 
سوخت یا قطع بیش��تر درختان خواهد بود؟ یا حتی این 
که ایمنی طوالنی مدت این روش تا چه حد است؟ در این 
روش در واحدهای بزرگ تولیدی یا نیروگاه ها- پیش از آن 
که دی اکسیدکربن وارد جو شود، طی فرآیندی شیمیایی 
 به درون بستری جامد وارد می ش��ود و در نتیجه اتمسفر 
از اثرات گرمایشی آن ایمن خواهد بود. به صورت خالصه در 
این روش، گاز ابتدا فشرده می شود تا حجم آن کاهش پیدا 
کند و به گاز دی اکسید کربن فوق بحرانی تبدیل شود. این 
گاز به صورت مایعی شناور رفتار می کند در نتیجه ذخیره 
کردن آن به این حالت احتمال نشتی بس��یار باالیی را به 
همراه دارد به طوری که برخی از کش��ور ها به همین دلیل 
این روش را ممنوع کرده اند. یکی از راه هایی که برای از بین 

بردن امکان نشتی پیشنهاد شده، بهره گیری از واکنش های 
شیمیایی است تا با حذف گاز امکان نش��ت آن نیز از بین 
برود. برای این کار نیز تاکنون راه هایی همچون استفاده از 
پسماند های قهوه یا خارپوست دریایی پیشنهاد شده است 
که البته بهترین روش در این بین اس��تفاده از سنگ های 
آتشفش��انی بوده اس��ت تا با واکنش بین مواد ش��یمیایی 
موج��ود در آن ها با دی اکس��یدکربن، گاز به ش��کل ماده 
معدنی کربناتی در بیاید. البت��ه این روش یک ایراد بزرگ 
دارد و آن طول مدت زمانی اس��ت که فرآیند شیمیایی به 
 طول می انجامد، در نتیجه در صورت به کارگیری آن باید 
تا مدت ها از آن به شکل دائمی مراقبت کرد که این موضوع 
هزینه های کار را به شدت افزایش می دهد. این هزینه باال 
موجب می ش��ود که نتوان از آن به عنوان روش��ی مناسب 
برای ذخیره گاز دی اکس��ید کربن ) به ویژه در حجم های 
باال ( بهره برد. از س��ال ۲00۷، گروهی از دانشمندان طی 
پژوهش��ی متوجه ش��دند که س��نگ های بازالتی مناطق 
زمین گرمایی آیسلند قادرند به شکل طبیعی دی اکسید 
 کربن را ذخیره کنند. این یافته موجب شد تا آن ها به فکر 
به کارگیری سازوکار این پدیده برای سریع تر کردن فرآیند 
دی اکس��یدکربن بیافتند. در این حالت، به جای فش��رده 
 کردن گاز دی اکس��یدکربن به صورت گاز ف��وق بحرانی، 
از آن برای تولید آب کربناته اس��تفاده کرده و سپس ۲۴۸ 
 ت��ن از آن را به زیر زمی��ن تزریق می کنند ت��ا در برخورد 
با سنگ های بازالتی موجود در زیر زمین که غنی از موادی 
همچون کلسیم، منیزیم و آهن هس��تند این مواد در آب 
حل شوند و با دی اکسیدکربن موجود در آب وارد واکنش 
دهند. آن چه که پژوهش��گران را در این روش شگفت زده 
 کرده است میزان دی اکسیدکربنی است که در این روش 

به حالت جامد در می آید. برای این کار آن ها نشانگرهایی را 
طی فرآیندی به چاه ها افزودند که در نهایت نشان از جذب 
۹5 تا ۹۸ درصدی دی اکسیدکربن در این روش طی مدت 
دو سال داش��تند. بازده باالی نتایج این گروه در دانشگاه 
Southampton که توسط دکتر جئونگ متر ) دکترای 
مهندسی زمین شناسی ( رهبری می شد در مقایسه با نتایج 
پیشین بس��یار امیدوار کننده به نظر می رس��د. این گروه 
هم اکنون در حال به کارگیری ای��ن روش در مرکز انرژی 
 زمین گرمایی Reykjavik هستند که مطالعات اصلی نیز 
در آن جا صورت گرفته اس��ت. آن ها ب��ه کمک این روش 
ساالنه حدود5000 تن دی اکسید کربن را به شکل جامد 
در می آورند. این میزان اگرچه در نگاه اول عدد بزرگی به 
نظر می آید، اما در مقایسه با میلیاردها تن دی اکسیدکربنی 
که ساالنه به جو وارد می شود، بسیار ناچیز است. البته خبر 
خوب این است که س��نگ های بازالتی در زیر سطح زمین 
بیش از هر نوع س��نگ دیگری پیدا می ش��وند. با این همه 
حضور این سنگ ها در سطح زمین چیزی حدود۱0 درصد 
 است که چندان هم زیاد نیس��ت ولی می توان امیدوار بود 
با قدری تالش بیشتر بتوان از این روش در دیگر مکان های 
زمین نیز بهره برد. این روش مزیت هایی دارد؛ مثال در این 
روش دی اکسیدکربنی که به شکل کربنات در آمده است، 
دیگر امکان نشتی یا بازگشت به اتمسفر را نخواهد داشت. 
در نتیجه می توان از چنین روشی به عنوان راه حلی دائمی 
و نسبتا زیست محیطی برای کاهش دی اکسیدکربن وارد 
شده به جو استفاده کرد. آن چه که در این بین اهمیت پیدا 
می کند، یافتن روشی است که بتوان از این فرآیند در دیگر 
نقاط جهان نیز به س��ادگی بهره برد. نتیجه پژوهش های 
این پروژه در نشریه علمی Science به چاپ رسیده است.

انتشار کربن در جو باعث گرم شدن زمین شده است؛

گازی که باید به حالت جامد درآید

محققان دانش��گاه پی��ام ن��ور مرکز تبری��ز تالش 
کرده اند با تولید نانوالیافی چن��د جزیی در مقیاس 
آزمایشگاهی پوست های آس��یب دیده، استخوان و 

بافت های عصبی را ترمیم کنند.
نیاز ب��ه جایگزینی ی��ا ترمیم بافت ه��ا و ارگان های 

آسیب دیده هر روز محسوس تر می شود.
از ای��ن رو در دهه های اخیر، تالش ه��ای تحقیقاتی 
گس��ترده ای در زمینه طراحی و گس��ترش بیومواد 
جهت نیل به اهداف مذکور صورت پذیرفته اس��ت. 
یکی از ملزومات اولیه  در مهندسی بافت، طراحی و 

ساخت داربست هاست.
داربست ها ساختاری مصنوعی هستند که سلول ها 
 درون آن ها کش��ت می ش��ود. این س��اختارها قادر 
 به تقلی��د و حمای��ت از س��اختار بافت س��ه بعدی 

هستند. 
ساختار داربست ها باید تا حد امکان به بافت منطقه  

کاشت شبیه باشند.
 بدین ترتیب بازس��ازی و بهبود باف��ت صدمه دیده 

از لحاظ کیفی و کمی افزایش پیدا می کند.
 بخش��علی معصومی، مج��ری طرح ضم��ن تاکید 

بر خواص مهم داربست ها به تشریح اهداف این طرح 
پرداخت و گفت: نانوالیاف پلیمری که دارای خواص 
زیست سازگاری، زیست  تخریب  پذیری، مکانیکی و 
رئولوژیکی مناسب باشند می توانند به عنوان داربست 

مورد استفاده قرار بگیرند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز 
ادامه داد: در این راستا هدف از انجام این طرح سنتز 
و ارزیابی یک داربست جدید جهت ترمیم بافت های 

آسیب دیده  پوست بوده است.
معصومی خاطرنش��ان کرد:  داربس��ت های س��نتز 
ش��ده در این طرح عالوه بر خواص ذکر شده، دارای 
رسانایی الکتریکی نیز هس��تند؛ این موضوع سبب 
می شود این داربس��ت ها در مقایسه با داربست های 
نارسانا عملکرد بهتری در مهندسی بافت هایی نظیر 
پوست، عصب و استخوان که نیازمند سیگنال های 

الکتریکی هستند، داشته باشند.
به گفته وی، در این طرح پژوهشی، سیستم پلیمری 
متش��کل از پلی اس��ترهای آلیفاتیک، پلی آنیلین و 
پلی کاپروالکتون به منظور س��اخت داربس��ت های 
ترمی��م بافت ه��ای آس��یب دیده پوس��تی معرفی 

 ش��ده اس��ت. خلل و فرج موج�ود در ای�ن سیستم 
پلیمری به صورت نس��بی محی�ط خ�ارج سلول�ی را 

شبیه سازی می کند.
معصومی در خصوص تهیه و ارزیابی این داربست ها 
 گف��ت: در مرحله  اول پلی اس��تر پرش��اخه س��نتز 
 و ب��ا اس��تفاده از آنترانیلیک اس��ید عامل دار ش��د؛ 

سپس پلی آنیلین از این پلی استر رشد داده شد.
 وی افزود: در گام بعد، مخلوط پلیمر س��نتز ش��ده 
با پلی کاپروالکتون، با استفاده از دستگاه الکتروریسی 
به نانوالیاف تبدیل شد و در نهایت خواص فیزیکی، 
شیمیایی و زیستی نانوالیاف سنتز شده بررسی شده 
و قابل استفاده بودن آن ها در مهندسی بافت پوست 

مورد ارزیابی قرار گرفت.
این تحقیقات حاص��ل تالش های دکتر بخش��علی 
معصومی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز 
تبریز-  رعنا سروری و مهدی جای مند- دانشجویان 

مقطع دکترای این دانشگاه است.
نتایج ای��ن کار در مجل��ه  RCS Advances )جلد 
۶، ش��ماره ۲۳، س��ال ۲0۱۶، صفحات ۱۹۴۳۷ تا  

۱۹۴5۱( به چاپ رسیده است.

رییس مرکز فناوری ه��ای راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از تشکیل واحد کنترل 
پروژه برای بررس��ی می��زان اثربخش��ی طرح های 
 ستادهای توس��عه فناوری معاونت علمی خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مه��ر، امید توکلی گفت: یکی 
 از دغدغه های موجود در حوزه طرح های ستادهای 
۱۴ گانه توس��عه فناوری معاونت علمی این اس��ت 
که چن��د درصد ای��ن طرح ها ب��ه اتمام رس��یده و 
 اعتبار پرداخت ش��ده به آن ها چه قدر مورد استفاده 

قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.
رییس مرکز فناوری های راهب��ردی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: متاسفانه برخی 
 از طرح های ستادهای توس��عه فناوری این معاونت 
به نتیجه نرس��یده و در مرحله مناسب و قابل قبولی 
قرار ندارن��د. به همین دلی��ل برای بررس��ی تعداد 
طرح های ب��ه نتیجه نرس��یده یا طرح ه��ای موفق 
یک واحد کنترل در معاونت تش��کیل شده و میزان 
تاثیرگذاری و اثربخشی این طرح ها را مورد بررسی 
قرار می دهد. توکل��ی با بیان این ک��ه بین۶0 تا۷0 
 درص��د اعتب��ارات پرداخت��ی معاونت ب��ه طرح ها 

در سال ۹۳ اختصاص پیدا کرده است، تصریح کرد: 
 بر اس��اس آمارهای ارایه ش��ده درص��د قابل قبولی 
از طرح هایی که از اعتب��ارات مصوب معاونت علمی 
استفاده کرده اند به نتیجه رسیده و در مراحل نهایی 
قرار دارند و بقیه طرح ها یا هنوز به نتیجه نرسیده اند 
یا این ک��ه نیاز به اعتبار بیش��تری دارن��د. وی بیان 
 کرد: طرح های مورد حمایت معاونت علمی با توجه 
 به میزان اعتب��اری که از معاونت علم��ی گرفته اند

 در ۴ گروه تقس��یم بندی می ش��وند ک��ه طرح های 
  A با اعتب��ار دریافتی ب��االی یک میلی��ارد در گروه
 قرار می گیرن��د و معاونت بی��ش از50 درصد آن را 
مورد حمایت قرار داده است که واحد کنترل پروژه، 
بررسی های خود را از این گروه آغاز کرده است زیرا 

حساسیت این طرح ها برای معاونت بیشتر است.
رییس مرکز فناوری های راهب��ردی معاونت علمی 
خاطرنش��ان کرد: واح��د کنترل پروژه به بررس��ی 
زمان بندی قراردادها می پردازد تا میزان پیش��رفت 
طرح ها در زمان مقرر و دستاوردهای پروژه مذکور را 

مورد ارزیابی قرار دهد.
توکلی طرح های مرز دان��ش را طرح های اولویت دار 

معاونت علمی خوان��د و گفت: معاون��ت در مرحله 
اول س��راغ این طرح ها رفته و میزان پیشرفت طرح 
 و کارای��ی آن را مورد بررس��ی قرار خواهن��د داد تا 
در قراردادهای بعدی دقت نظر و حساسیت ها بیشتر 

شده و کمبودها و نقایص موجود تکرار نشود.
وی اظهار کرد: تاکنون۱0 طرح توسط واحد کنترل 
پروژه مورد بررس��ی قرار گرفته و خوشبختانه نتایج 
قابل قبولی در پی داشته است و بررسی دیگر طرح ها 

نیز ادامه دارد.

فضاپیمای Juno ناسا در حال حاضر حدود ۱۷ میلیون و هفتصد هزار کیلومتر 
 تا س��یاره مش��تری فاصله دارد و با س��رعتی حدود ۲۳ هزار و ۱۷۴ کیلومتر 
بر ساعت در حال نزدیک شدن به آن است. کش��ش ناشی از جاذبه فوق العاده 
زیاد مش��تری دائما در حال کشیدن جونو به س��مت خود است به گونه ای که 
وقتی جونو به مش��تری برس��د می تواند تا ۲۳۱ هزار کیلومتر بر ساعت یعنی 
حدود ۱0 برابر حالت فعلی آن سرعت داشته باشد. در این مرحله، موتورهای 
 جونو به مدت ۳5 دقیقه روش��ن خواهند شد تا از سرعت فضاپیما کاسته شود 
و در نهایت بتوان��د در روز چهارم جوالی خود را وارد مدار مش��تری کند. این 
نهمین بازدید یک فضاپیمای زمینی از این غول گازی خواهد بود. هدف اصلی 
جونو کشف سرمنشأهای ش��کل گیری مشتری اس��ت؛ این که کی و چگونه 
شکل گرفته و در طول زمان چه تغییراتی کرده است. جونو در تالش برای پیدا 
کردن پاسخ این پرس��ش ها، جو مش��تری را از نزدیک زیر نظر خواهد گرفت. 
میزان آب و آمونیاک اطراف این س��یاره می تواند مش��خص کند کدام یک از 
نظریه های موجود در مورد سرمنش��أ ش��کل گیری آن ب��ه واقعیت نزدیک تر 
است. فضاپیمای جونو میدان های مغناطیسی و گرانشی مشتری را نیز تحت 
 نظر خواهد داشت تا مشخص شود هسته جامد دارد یا نه و اگر دارد اندازه آن 
چه قدر اس��ت. فضاپیمای جونو به ۹ ابزار مختلف مجهز اس��ت، از جمله یک 
 دوربی��ن رنگی به ن��ام JunoCam که قرار اس��ت بهترین تصاوی��ر ممکن را 
از قطب های این سیاره ثبت کند. فضاپیمای یاد شده به صورت مداوم در حال 
چرخش است که این امر کنترل آن را آسان تر و از قرار گرفتن تمام ابزارها رو به 
مشتری در هر چرخش اطمینان حاصل می کند. سرعت چرخش آن حدود ۳ 
دور در دقیقه است؛ به گفته متخصصان ناسا این یعنی تمام ابزارهای نصب شده 
روی آن هر دو ساعت۴00 بار رو به سیاره مشتری قرار می گیرند. فضاپیمای 
 جونو در مداری کامال بیضی ش��کل حول مش��تری گردش خواهد کرد. مدار 
یاد شده آن را به قطب های این سیاره نزدیک تر نگاه می دارد تا از کمربندهای 
تشعشعی فوق العاده قدرتمند این سیاره دور بماند. با این حال برای محافظت 
بیشتر این فضاپیما در برابر این تشعشعات، محافظ ضد تشعشع مخصوصی نیز 
برای آن در نظر گرفته شده است. در حالی که جونو تنها چند هفته با رسیدن 
به سیاره مشتری فاصله دارد، دانشمندان ناس��ا در حال برنامه ریزی تک تک 
جزییات ورود آن به مدار این س��یاره هس��تند. ریکی نیباکن، یکی از مدیران 
پروژه جونو طی بیانیه ای اعالم کرد: » در طول این پ��روژه، فرآیند بازبینی ما 
 تمام س��ناریوهای محتمل، غیرمحتمل و حتی بس��یار غیرمحتمل را بررسی 
کرده است. ما حاال به دنبال بررسی رویدادهای به شدت غیر محتملی هستیم 

که قرار گرفتن در مدار مشتری ممکن است ما را با آن ها مواجه کند. «

چین در حال ش��تاب دادن به تالش های خود برای ساخت یک ایستگاه جدید 
اس��ت؛ اما نه در مدار زمین ی��ا نزدیک ماه، بلک��ه حدود ده هزار پ��ا ) بیش از ۳ 
کیلومتر ( زیر سطح زمین و در بستر دریای جنوبی این کشور. این پلتفورم برای 
 جس��ت وجو به دنبال منابع نفتی و گازی مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت، اما 
به گزارش بلومبرگ ممکن اس��ت اس��تفاده های نظامی نیز داشته باشد. پروژه 
مذکور که در ارایه ای از س��وی وزارت علوم چین به توصی��ف در آمده، در طرح 
پنج ساله اقتصادی این کش��ور پیش بینی ش��ده و از بین۱00 اولویت برتر علم 
 و فن��اوری دولت چی��ن، در رتبه دوم قرار م��ی گیرد. ریی��س جمهوری چین 
ماه گذش��ته در یک کنفرانس علمی گفت: » اعماق دریاه��ا گنج هایی در خود 
 دارند که کشف نش��ده و توس��عه پیدا نکرده باقی مانده اند و برای آن که بتوان 
به این گنجینه ها دست پیدا کرد باید فناوری های اصلی مورد نیاز برای رسیدن 
به اعماق دریا، اکتش��اف در اعماق آب ها و توسعه در این محیط را تحت کنترل 
خود در بیاوریم. « تاریخ ساخت این پلتفورم بر بس��تر اقیانوس، محل و هزینه 
 دقیق آن هنوز معلوم نیس��ت، اما مکان آن از اهمیتی حیاتی برخوردار اس��ت. 
بر س��ر آب های دریای جنوبی چین که یکی از راه های اصلی رفت و آمد دریایی 
در این ناحیه محسوب می شود، میان کشورهایی نظیر چین، ویتنام و فیلیپین 
کش��مکش های فراوانی وجود دارد. چین بر بیش از۸0 درصد از آب های دریای 
جنوبی خود ادعای مالکیت ک��رده و در کنار بنادر و تاسیس��ات راداری، جزایر 
مصنوعی متعددی در این منطقه احداث کرده است. به این ترتیب ساخت یک 
ایس��تگاه زیردریایی در عمق آب های این ناحیه برای کمک به اکتش��اف منابع 
و احتماال عملیات نظامی، ب��رای چین اهمیتی اس��تراتژیک دارد. زو لیپینگ، 
یکی از محققان ارشد امور جنوب شرق آس��یا در آکادمی علوم اجتماعی چین 
در این زمینه به بلومبرگ گفته اس��ت: » توسعه و س��اخت و ساز در اقیانوس ها 
استراتژی مهمی برای دولت چین محسوب می ش��ود، اما ایستگاه زیردریایی 
مذکور در عمق اقیانوس علیه هیچ کش��وری طراحی نش��ده است. پروژه چین 
عمدتا استفاده غیر نظامی خواهد داشت، اما نمی توان احتمال وجود کاربردهای 
 نظام��ی ب��رای آن را رد کرد. بس��یاری از کش��ورهای جه��ان روی پروژه هایی 
 در اعماق آب ها تحقیق کرده و می کنند، چین نیز یکی از این کشورهاس��ت. «

یکی از اهداف این ایستگاه زیردریایی که هر بار تا یک ماه میزبان اعضای تیم های 
س��اکن خود خواهد بود این اس��ت که به چین کمک کند تا سال۲0۳0 به یک 
ابرقدرت فناوری در سطح جهان بدل شود. این اخبار چند ماه پس از آن منتشر 
می شوند که این کش��ور از برنامه اش برای س��اخت » دیوار بزرگ زیردریایی « 
خبر داد. دیوار بزرگ چین در زیر دریا مجموعه ای از حس��گرها خواهد بود که 
به شناسایی زیردریایی های آمریکایی و روس��ی در دریای جنوبی چین کمک 

خواهند کرد.

فضاپیمای جونو ناسا کمتر از ۳۰ روز دیگر وارد مدار مشتری می شود؛

سه دور در هر دقیقه!
ایستگاهی در عمق سه کیلومتری دریا؛

چین زیر آب می رود

خبرخبر

توسط محققان کشور؛

پوست آسیب دیده با نانوالیاف جدید ترمیم می شود
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

واحد کنترل پروژه طرح های ستادهای توسعه فناوری تشکیل شد

به همت انجمن ملی تحقیقات اسپانیا؛

معلوالن حرکتی هم می توانند راه بروند
سامسونگ هم برای کمک به باتری سازی تسال وارد میدان شد؛

کره هم به جمع ژاپن و آمریکا پیوست
در خال صورت گرفت؛

وقتی ترمز نور کشیده می شود

 ،CSIC انجمن ملی تحقیقات اسپانیا موسوم به
برای اولین بار موفق به تولید یک اسکلت خارجی 

برای توانبخشی کودکان معلول شده است.
این اسکلت روباتیک قرار است توانایی راه رفتن 
را به کودکانی که از ناهنجاری های ستون فقرات 
و تحلیل ماهیچ��ه ای رنج می برن��د، بازگرداند.

بدنه این ماش��ین ۱۱/۸ کیلوگرمی از آلومینیوم 
و تیتانیوم ساخته شده و دارای 5 موتور حرکتی 

یاری رسان برای هر پا است.
در هر کدام از این پاهای رباتیک سنس��ورهایی 
تعبیه شده تا هرگونه تنش غیرمجاز در حرکت 
پاهای کودک را تش��خیص دهند. رایانه کوچک 
تعبیه ش��ده در این اس��کلت خارج��ی می تواند 
الگوی حرک��ت ک��ودک را پای��ش و در صورت 
 ل��زوم آن را اص��الح کن��د، ت��ا راه رفت��ن بیمار 

به طبیعی ترین شکل ممکن صورت بگیرد.
از آن جا ک��ه کودکان در حال رش��د هس��تند، 

مفصل های ای��ن اس��کلت خارجی ب��ه صورت 
تلسکوپی طراحی شده و می تواند همگام با کاربر 
خود بزرگ شوند. باتری تعبیه شده در این ابزار 
توانبخش��ی می تواند تا 5 س��اعت پیاده روی را 
 تضمین کند. گرچه قرار اس��ت نمونه نهایی آن 

از دوام باتری بیشتری برخوردار باشد.
در حال حاضر س��ه کودک معلول در شهرهای 
مادرید و بارسلونا در حال انجام آزمایش های الزم 
با این ابزار هس��تند و هنوز تاریخ مشخصی برای 

عرضه محصول نهایی اعالم نشده است.
باید اش��اره ک��رد، تی��م CSIC تنه���ا گروهی 
نیس��تند که روی تولید اس��کلت خارج�ی برای 
افراد ناتوان کار می کنن�د؛ تیم�ی از مهندس��ان 
دانش��گاه ه��اروارد ب��ا همراه���ی متخصص�ان 
شرکت ReWalk Robotics هم در حال انجام 
آزمایش های اولیه روی دستگاهی مشابه، البته 

برای بزرگساالن، هستند.

 به نظر می رسد بدون از بین رفتن سهم پاناسونیک 
از تامین باتری های تس��ال حاال سامسونگ هم وارد 
شراکت با تسال شده است. زومیت نوشت پس از این 
که شاهد گزارش هایی در رابطه با تامین باتری های 
 خودروهای الکتریکی تس��ال توس��ط سامس��ونگ 
در محافل خبری بودیم ایالن ماس��ک - مدیر عامل 
تسال اعالم کرد که پاناسونیک که از سرمایه گذاران 
قدیمی در تس��ال اس��ت به صورت انحصاری وظیفه 
تامین باتری های مدل های S ،3 و X SUV را بر عهده 
خواهد داشت. با این حال وقتی از او پرسیده شد که 
آیا سامس��ونگ نیز باتری Tesla Energy را تامین 
 Tesla Energy .خواهد کرد، وی پاس��خ مثبت داد
واحدی تجاری اس��ت که برای خانه ه��ا باتری هایی 
موس��وم ب��ه Powerwall و برای کس��ب و کارها و 
تاسیسات باتری هایی موسوم به Powerpack ارایه 
می کند. در سه ماه اول سال، این شرکت۲500 عدد 
 Powerpack و و ح��دود۱00 ع��دد Powerwall

را در آمریکای شمالی، آس��یا، اروپا و آفریقا تحویل 
 داده است. تسال و پاناسونیک ش��راکت قدرتمندی 
با یکدیگ��ر دارند. در س��ال۲0۱0، پاناس��ونیک۳0 
میلیون دالر در تسال سرمایه گذاری کرد که در حال 
حاضر ارزش آن س��رمایه گذاری ب��ه۳00 میلیون 
دالر رسیده اس��ت و این دو ش��رکت قرارداد تامین 
۱/۸ میلیارد سلول تا سال ۲0۱۷ را نیز با هم منعقد 
کرده اند. اما برای Model 3 که با قیمت ۳5 هزار دالر 
نسبت به خودروهای دیگر ذکر شده در باال، خودروی 
مقرون به صرفه تری محسوب می شود و تنها با یک 
بار شارژ می تواند ۳۴5 کیلومتر را بپیماید، دو شرکت 
تسال و پاناس��ونیک در یک همکاری مشترک باتری 
سلولی سیلندر مانندی را توسعه می دهند که نسبت 
به باتری های مورد استفاده در مدل های S و X کمی 
بزرگ تر اس��ت. پاناس��ونیک همچنین در ش��رکت 
gigafactory وابسته به تس��ال هم سرمایه گذاری 

کرده است.

این حقیقت که س��رعت نور در خال ثابت است، 
 یک��ی از پایه های مهم عل��م فیزیک اس��ت، اما 
به تازگی دانش��مندان فیلیپینی موفق به تغییر 

سرعت نور در خال شده اند.
زومیت نوش��ت، ب��ا تغیی��ر در نح��وه چرخش 
پرتوهای نور، دانش��مندان انستیتو ملی فیزیک 
فیلیپی��ن موفق به کاهش س��رعت ن��ور در خال 

شده اند.
این دانشمندان از امواج متقارن دایره ای استفاده 
کرده ان��د تا نح��وه چرخش نور ب��ه دور خودش 
را تغیی��ر دهند ک��ه در جریان ای��ن کار به طور 
تصادفی متوجه کم شدن س��رعت نور شده اند. 
سال گذشته نیز دانشمندان در گالسکو توانسته 
بودند با اس��تفاده از یک ماسک، س��رعت نور را 

پایین بیاورند.
با بهره گیری از این ماس��ک امواج صاف به امواج 
مخروطی تبدیل  شده بودند، اما در تحقیق جدید 

با این که محققان روی ام��واج غیرصاف تمرکز 
داشتند، اما شکل آن ها را تغییر نداده اند.

هر موج دایره ای گشتاور زاویه خاص خود را دارد 
که دانشمندان موفق به تغییر این گشتاور بدون 

دخالت مستقیم در امواج شده اند.
البته نتایج ای��ن تحقیق هیچ قان��ون فیزیکی را 
رد نمی کنند چرا که هر فوتون با س��رعتی مانند 
گذشته به حرکت خود ادامه می دهد، اما به دلیل 
طی کردن مسیر طوالنی، مدت زمان بیشتری را 

برای رسیدن به مقصد نیاز دارد.
دانشمندان حتی موفق به محاسبه مقدار تاخیر 

قبل از انجام عملی آزمایش شده اند.
این تحقیق با وج�ود ق�رار داش��تن در مراح�ل 
اولی���ه می توان���د در زمین���ه فن�اوری ه��ای 
پردازش�ی و مخابراتی بس��ی�ار کارب�ردی باشد 
چرا که در ای�ن زمینه  ام��واج دای�ره ای متقارن 

کاربرد بسیاری دارند.
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اخبار  کوتاهاخبار

نماینده مردم سللمیرم در مجلس شللورای اسللامی با بیان اینکه اگر پرداخت 
خسارت به کشاورز در زمان مناسب و پرداخت منطقی داشته  باشد، بدیهی است 
که کشاورز می تواند در فصلی بعدی برداشت سللود مناسبی را رقم بزند، گفت:  
صندوق بیمه کشاورزی خسارت کشاورزانی را که محصوالت شان را بیمه کردند 
هنوز پرداخت نکرده است. اصغر سلیمی اظهار کرد: در حال حاضر صندوق بیمه 
کشاورزی170 میلیارد ریال به کشاورزان سللمیرمی بدهکار است که متاسفانه 
به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به این صندوق هنوز خسارت ها به کشاورزان 
سمیرمی پرداخت نشده است. وی گفت: کشللاورزانی که حق بیمه را مرتب به 
صندوق بیمه کشللاورزی پرداخت کردند بدیهی اسللت که باید بهای خسارت 
کشللاورزی را به میزان الزم بگیرند ولی متاسللفانه کشللاورزانی که محصوالت 
شان را بیمه کردند بهای خسارت تخریب محصوالت شان را دریافت نکرده اند. 
سلیمی گفت: دیدارها با مسئوالن بیمه های کشاورزی کشور و مشاور پارلمانی 
بانک کشللاورزی انجام شللده و این پیگیری را تا زمان وصول بدهی کشاورزان 
 سللمیرمی ادامه خواهیم داد. وی با اشللاره به بدهی چهار هزار میلیاردی دولت 
به صندوق های بیمه کشاورزی گفت: به زودی در صحن علنی مجلس به صورت 
کتبی و شللفاهی در این مورد به دولت تذکر خواهیم داد. نماینده مردم سمیرم 
در مجلس شورای اسامی تغییر الگوی کشت را راهکاری مناسب و عملی برای 
 کاستن از خسارات و تلفات در بخش کشاورزی و باغداری برشمرد و گفت: باید 
در این زمینه فرهنگسازی الزم از سللوی مروجان و مسئوالن در بین کشاورزان 
انجام شود تا با تغییر الگوی کشت و توسللعه کشت محصوالت سازگار با مناطق 

مختلف زمینه را برای کاستن از خسارات در بخش کشاورزی فراهم کرد.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسللامی گفت: همواره در مجلس 
سعی خواهیم کرد مشکات آموزش  و پرورش را به  صورت خاص و ویژه پیگیری 
 کنیم. مرتضی صفاری در جلسلله بررسللی مشللکات آموزش  و پرورش نطنز که 
در کانون شللهید مطهری برگزار شللد، اظهار کرد: آموزش  و پرورش سنگ بنای 
 توسعه و پیشرفت هر کشور است و اگر به آن توجه داشللته باشیم قطعا توسعه را 

در پی خواهد داشت.
وی با درخواست از مدیرکل آموزش و پروش جهت توجه ویژه به آموزش  و پرورش 
 شهرستان نطنز، افزود: همواره در مجلس سللعی خواهیم کرد مشکات آموزش  

و پرورش را به  صورت خاص و ویژه پیگیری کنیم.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای اسامی همچنین خطاب به معلمین 
تاکید کرد: از فرصت مغتنم حضور رییس جدید آموزش  و پرورش نطنز و ارتباطات 

خوب وی با اداره کل استان باید نهایت استفاده را داشت.

 سرپرسللت مرکز مدیریت حللوادث و فوریت هاي پزشللکي دانشللگاه 
علوم پزشللکی کاشللان، از تولد یک نوزاد دختر در داخللل کد عملیاتي 

اورژانس این شهرستان خبر داد.
سللید محمد حسللین مکي با اشللاره به تولد این نوزاد از مادر 35 ساله 
گفت: به دنبال تماس با مرکز اپراتوري 115 در ساعت 6 صبح و دریافت 
و تایید درخواست » فوریت زایمان «، یک کد عملیاتي اورژانس شهري 
 به همراهي 2 نفر از کارشناسللان فوریت هاي پزشللکي بلله صورت آني 

به خیابان امیرکبیر محله مصلي اعزام شد.
 وی افزود: پس از انتقال این مادر باردار بلله داخل کد عملیاتي و حرکت 
به سمت بیمارستان، آمبوالنس در مسیر راه به علت شروع فرآیند زایمان 
متوقف و کارشناسان این مرکز مجبور به گرفتن زایمان موفق و تولد نوزاد 
سالم شدند. مکی، با اشاره به اینکه در حال حاضر مادر و نوزاد دختر سالم 
هستند، تصریح کرد: این مادر و نوزاد برای درمان تکمیلي به بیمارستان 

و زایشگاه مرحوم شبیه خواني تحویل داده شدند.

رییس مرکز بهداشت شهرضا گفت: طرح » سللارا « با هدف بررسی وضعیت 
سطح توانمندی خانواده ها در مواجهه با بایای طبیعی در شهرضا اجرا می شود. 
سید حجت ا... موسوی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان 
اظهار کرد: مواجهه باالی ایران با انواع مخاطرات طبیعی و انسللان سللاخت، 

همواره از مهم ترین نگرانی های نظام سامت کشور بوده است.
 وی اضافه کرد: معاونت بهداشللت وزارت بهداشللت درمان و آموزش پزشکی 
به عنوان متولی اصلی پیشگیری از بیماری ها و پیامدهای سو آنها بر سامتی، 
اقدام به توسعه برنامه های کاهش خطر بایا از طریق تاسیس واحد مدیریت 
و کاهش خطر بایا، کرده است. موسللوی افزود: سازماندهی و تقویت کمیته 
 بهداشللت کارگروه سللامت در حوادث غیرمترقبه، مطالعللات ارزیابی تاثیر 
خطر بایا در تسهیات نظام سامت، تدوین برنامه های آموزشی مرتبط برای 
پزشکان خانواده و اجرای برنامه های آمادگی جامعه در برابر مخاطرات طبیعی 
 از جمله دیگر اقداماتی اسللت که تاکنون در این معاونللت در این زمینه انجام 
شده است. وی از اجرای » طرح دارت « در شهرستان شهرضا خبر داد و تصریح 
کرد: این طرح در شبکه بهداشت و درمان شهرضا از طرف واحد مدیریت خطر 
بایا توسط رابطان سامت، بهورزان و مراقبان سامت در خانه های بهداشت 
و پایگاه های سامت و با هدف ارزیابی آمادگی خانوارها در برابر بایا و آموزش 
آن ها در این زمینه اجرا می شللود. رییس مرکز بهداشت شهرضا همچنین از 
اجرای طرح دیگری تحت عنوان » طرح سللارا « در این شهرستان خبر داد و 
افزود: برنامهEOP با عنوان پاسخ نظام سامت به بایا است که توسط مراکز 
و خانه های سامت تدوین شللده و تحت عنوان طرح » سارا « در شهرضا اجرا 

می شود.

 رییس اداره تبلیغات اسللامی شهرسللتان آران و بیدگل، از اجرای طرح فرزندان 
روح ا... با قرآن در سنگر مساجد در آران و بیدگل خبر داد.

حجت االسللام سللمیع اهلل مردان گفت: طرح » فرزندان روح ا... با قرآن در سنگر 
مساجد « ویژه نسل سوم و چهارم انقاب در آران و بیدگل آغاز شد.

وی افزود: این طرح در راستای ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان و اوقات فراغت 
 جوانان توسللط روحانیون مسللتقر، کانون های فرهنگی، هیئللت های مذهبی 
 و خانه های قرآن و موسسات قرآنی به همت اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل 

در مساجد این شهرستان برگزار می شود.
رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل، ترویج فرهنگ انس با قرآن و برگزاری 
باشللکوه محافل قرآنی ماه مبارک رمضان و اسللتمرار آن در طللرح اوقات فراغت 
تابستانی را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: در این طرح، روحانیون و مبلغین 
 دینی بر اسللاس دسللتورالعمل اجرایی و کتاب ویژه این طللرح، در طول30 روز 
ماه مبارک رمضان، هر روز یک پیام از آموزه های قرآنی را در جلسللات مورد نظر 

تبیین می کنند.
حجت االسام مردان اظهار داشت: در این طرح، موضوعات مختلف در حوزه سبک 
 زندگی اسامی، فلسفه عبادات، اصول اعتقادی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسامی ل

 ایرانی، پیشرفت، اسللتکبار سللتیزی، جامعه اسللامی، معرفت الی ا... از دیدگاه 
امام خمینی ) ره ( گنجانده شده است.

 وی تصریح کللرد: در پایللان این طرح، پللس از برگللزاری آزمون پایانللی، به 18 
شرکت کننده برتر در سطح شهرستان آران و بیدگل، کمک هزینه سفر به مشهد 

مقدس اهدا خواهد شد.
به گفته وی، نفرات برتر مرحله شهرستانی، به مرحله استانی طرح راه پیدا خواهند 

کرد و با سایر برگزیدگان استان به رقابت خواهند پرداخت.

بدهی 170 میلیارد ریالی بیمه کشاورزی 
به کشاورزان سمیرمی

تولد نوزاد دختر در آمبوالنس اورژانس 
فوریت هاي پزشكي کاشان

طرح سارا در شهرضا اجرا می شود

آغاز طرح فرزندان روح ا... با قرآن
 در سنگر مساجد در آران و بیدگل

نماینده مردم نطنز در مجلس:

مجلس دهم به صورت ویژه پیگیر 
مشكالت آموزش  و پرورش خواهد بود

امللام جمعه تیللران  در شللورای فرهنللگ عمومی 
 شهرسللتان تیران و کللرون اظهار داشللت: انتخاب 
 یک روز برای شهرستان فرصتی برای معرفی تیران 

و کرون به کل کشور است.
حجت االسللام طاحونی افزود: بایللد برنامه ریزی 
 جدی و بللا تدبیر بللرای این موضوع صللورت بگیرد 

تا اینکه نتیجه خوبی داشته باشد.
امام جمعلله تیران در خصللوص اقتصللاد مقاومتی 
 نیز گفت: شللورای فرهنللگ عمومی ارایلله مصوبه 
در خصوص فرهنگ سللازی الگوی مصرف و مصرف 

بهینه را در دستور کار خود قرار می دهد.
 وی ادامه داد: دسللتگاه های فرهنگللی و روحانیون 

در این راستا فعالیت های تبلیغی انجام دهند.
فرماندار تیران و کللرون گفت: برناملله های متنوع 
فرهنگللی هنللری بللرای نشللاط اجتماعللی مردم 
شهرسللتان باید برنامه ریزی و به یک سللری برنامه 

محدود اکتفا نشود.
فرماندار تیران و کرون علی رحمانی در جلسه شورای 
 فرهنگ عمومی شهرسللتان تیران و کللرون افزود: 
 برنامه هللای مذهبللی باید در سللطح شهرسللتان 
 به مناسللبت هللای مختلف برگزار شللود، امللا باید 
 برنامه هللای متنللوع دیگللر فرهنگی و هنللری نیز 

برنامه ریزی و اجرا شود.
وی افزود: برنامه های هنری مانند موسیقی، تئاتر و 
جشللنواره ها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور 
باید برنامه ریزی شللود و متولیان امر در چهارچوب 
قوانین و مقررات باید زمینه نشللاط اجتماعی همه 

مردم را فراهم کنند.
فرماندار تیران و کرون با اشاره به اینکه انتخاب یک 
روز به عنوان روز ملی شهرستان باید در دستور کار 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان باشد، تصریح کرد: 
نامگذاری یک هفته و یک روز به عنوان شهرسللتان 
تیللران و کرون و ثبت آن در اسللناد کشللور موجب 

معرفی شهرستان تیران و کرون می شود.
وی ادامه داد: برنامه های هفته ملی شهرستان تیران 
و کرون فرصتی برای ایجاد شللور و نشاط اجتماعی 
مردم است که کمیته ای از نخبگان فرهنگی و هنری 
 شهرسللتان باید تشللکیل و برای انتخللاب یک روز 

و یک هفته به این مناسبت تصمیم گیری کنند.
 رحمانی افللزود: اگر حد و حدود شللادی و نشللاط 

بر اساس قوانین اسللامی در جامعه مشخص نشود 
آنگاه مردم بر اسللاس میل و سلیقه خود این موضوع 
را تعریف و نتایج از جمله افراطی گری ها را شللاهد 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: مردم نیازمند شللادی و نشاط هستند 
 و باید بر اسللاس تعریف مشخص از شللادی و نشاط 
برنامه های عمومی نیز برگزار شود که برگزاری این 
برنامه ها روابط اجتماعی را تقویت و اختاالت روانی 

و افسردگی ها را کاهش می دهد.
گفتم�ان س�ازی و فعالیت فرهنگ�ی در حوزه 

اقتصاد مقاومتی ضروری است
صادق صالحی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 
شهرستان تیران و کرون در این جلسه گفت: کمیته 
انتخللاب روز و هفته ملی شهرسللتان تیران و کرون 
تشکیل و یک زمان مشللخص برای این کار در منظر 
گرفته می شود و با تصویب شورای فرهنگ عمومی 
این روز ثبت می شللود. وی افزود: برنامه ریزی برای 
نشللاط اجتماعی مردم نیازمند برنامه ریزی فعاالن 
فرهنگی و هنری شهرستان بر اساس ضوابط و قوانین 
است. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان 
تیران و کرون شناخت ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی 
و معرفی آن به عموم مردم با عنوان گفتمان سللازی 
اقتصاد مقاومتی را ضروری دانسللت و اذعان داشت: 
 در این معرفللی ابعاد اقتصللاد مقاومتللی و فعالیت 
در این عرصه توجه به جنبه روانشناسللی، مهندسی 

فرهنگی و تبیین اهمیت تاش همگانی در توسللعه 
اقتصللادی در گفتمللان سللازی اقتصللاد مقاومتی 
 ضروری اسللت تا با ایللن کار فعالیت هللا موثر واقع 

شود.
صالحی با تاکید بر تشللکیل اتاق فکر با حضور  افراد 
توانمند در حوزه های تبلیغی، فرهنگی و اقتصادی، 
تصریح کرد: این اتاق فکر در عرصه گفتمان سللازی 
اقتصاد مقاومتی برنامه های راهبردی ارایه کند که 
البته در کنار این اتاق فکر نیاز به تشللکیل سللتاد و 
 مجموعه ای برای عملیاتی کللردن اقتصاد مقاومتی 

در بخش های مختلف نیز الزم است.
وی با انتقللاد از عدم مدیریت مصرف توسللط بعضی 
از مردم حتی بخش هللای اداری و خدماتی، افزود: 
اصاح الگوی مصرف و مدیریللت مصرف از مباحث 
مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید الگوهای 
 مفید برای مصرف معرفی نتایج ناشللی از  اسللراف 

و بی توجهی به اصاح الگوی تشریح شود.
رییس اداره فرهنگ و ارشللاد اسللامی شهرسللتان 
تیران و کللرون تقویت روحیه خودبللاوری در جهت  
کارآفرینی، انجللام فعالیت های تبلیغللی برگزاری 
مسابقات کتابخوانی با هدف ایجاد روحیه کار، تاش، 
بهبود مدیریت مصرف، معرفی ظرفیت های داخلی 
 به جوانان و نوجوانللان را از مهم تریللن راهکارهای 
گفتمان سازی و ترویج مولفه های اقتصاد مقاومتی 

بیان کرد.

امام جمعه تیران:

انتخاب روز تیران و کرون بر اسـاس هویت شهرستـان 
انجام شود

جانشللین فرمانده سللپاه صاحب الزمان ) عج ( در جلسه 
شورای اداری شهرستان خمینی شللهر گفت: شهرستان 
خمینی شهر بیشترین آمار متقاضی و داوطلب مردمی و 

بسیجی برای اعزام به سوریه را دارد.
سللردار مجتبی فدا با تاکید بر اینکه خون شهدای مدافع 
حرم در جامعه پایمال نخواهد شللد و تا ابد اثرگذار است، 
گفت: برخی به دنبال جوسللازی در مورد اعزام نیروهای 
مدافع حرم به سوریه هسللتند، کلیه نیروهای اعزامی به 

سوریه به صورت داوطلبانه عازم سوریه می شوند.
 جانشللین فرمانده سللپاه صاحب الزمان ) عج ( با اشللاره 
به انتشار خبر شهادت شهید مهدی اسحاقیان جدیدترین 
شهید مدافع شهرستان خمینی شهر بیان داشت: شهید 
مهدی اسللحاقیان از مجموعه نیروهای اعزامی به سوریه 
بود که به عنوان مترجم و مستشار در آنجا خدمت می کرد.

فدا تاکید کرد: شهدای مدافع حرم در شرایط کاما آرام و 
در امنیت با رها کردن آسایش و رفاه خود و خانواده برای 
حفظ دین اسللام در کنار گوش اسللرائیل در حال جهاد 

هستند.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس همه ظرفیت ها برای 
دفاع همه جانبه کشور به صورت الزامی وجود داشت ولی 

در شرایط کنونی شللهدای مدافع حرم با ایثار و فداکاری 
کامل و اختیللاری وارد عرصه دفللاع و مقابله بللا توطئه 

دشمنان می شوند.
 جانشللین فرمانده سللپاه صاحب الزمان ) عللج ( با تاکید 
بر اینکه زنده نگه داشللتن یللاد و خاطره شللهدا کمتر از 
شهادت نیست، تصریح کرد: کنگره ملی شهدا باعث خنثی 
شدن تبلیغات منفی رسانه ای دشمنان علیه شهرستان و 
با هدف جلوگیری از ضربه زدن دشللمن به نام بنیان گذار 

انقاب برگزار می شود.
وی با تاکید بللر اینکه حوادث اتفاق افتاده در سللال های 
 اخیر متعلللق به خللود شهرسللتان نبوده اسللت، گفت: 
در سال های گذشللته چهره  انقابی و مذهبی شهرستان 
 خمینی شللهر توسللط افراد غیربومی مورد خدشلله قرار 

گرفته است.
سردار فدا با بیان اینکه فرآیند حجم برنامه های برگزاری 
 اجاسللیه ملی شللهدا کمک زیادی به معرفی توانمندی 
و ظرفیت های شهرستان خمینی شللهر می کند، تصریح 
کرد: دیدار اعضای سللتاد کنگره ملی شهدا خمینی شهر 

با مقام معظم رهبری از جمله برنامه های کنگره است.
وی اظهللار کللرد: اجاسللیه ملی شللهدای شهرسللتان 

 خمینی شللهر ظرفیت دیدار مردمی مردم خمینی شللهر 
را با مقام معظم رهبری فراهم می کند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان ) عج ( با بیان اینکه 
نیروهای انقابی نقاط قوت مثبت مشترک و فصل خطاب 
زیادی در عرصه نظام، انقاب و فرهنگ ایثار و شللهادت 
دارند، گفت: مهم ترین نقطه ضعف متولیان امروز ما این 
 اسللت که بیش از اینکه به حجم نقاط مثبت توجه کنند 

به نقاط  ضعف محدود اختافی نگاه می کنند.
 سللردار فدا تصریح کرد: تاش می کنیم با حمایت مردم 
و مسئوالن شهرستان خمینی شهر اجاسیه ملی شهدای 
شهرستان به بهترین شکل نسبت به برنامه های گذشته 

در استان و کشور برگزار شود.
وی در تشللریح برنامه های این کنگره شهدا بیان داشت: 
برنامه های جنبی و مطالعاتی و تحقیقاتی از جمله  چاپ 
کتاب به عنوان یک حرکت ماندگار برای انتقال پیام شهدا 
به نسل امروز و آینده در شهرستان خمینی شهر و استان 
اصفهان محسوب می شود؛ اجاسیه ملی شهدا می تواند 
به بازخوانی فضای دوران دفاع مقدس اسللتان اصفهان و 

شهرستان خمینی شهر کمک کند.
جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان ) عج ( در پایان گفت: 

در شللرایط کنونی در نظر سللنجی های انجام شده نمره 
شهرسللتان خمینی شللهر در معیارهای استکبارستیزی 

باالترین امتیاز و بیش از90 درصد است.

آن سوی خبر
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جانشین سپاه صاحب الزمان ) عج (:

 خمینی شهر بیشترین آمار داوطلب مردمی برای اعزام به سوریه را دارد

طرح » سفره احسان « در شهرستان نطنز اجرا می شود

 رییللس اداره بهزیسللتی نطنز در جلسلله طرح » سللفره احسللان « اظهللار کرد: 
اداره بهزیستی شهرستان نطنز در حال خدمت رسانی به بیش از هزار و100 خانوار 
 تحت پوشللش در واحد توان بخشللی و بیش از500 خانوار تحت پوشللش در واحد 

امور اجتماعی است.
 مهدی محبی افزود: بر اسللاس اهللداف عالیه سللازمان به دنبللال ترویج فرهنگ 
احسللان و نیکوکاری، صدقه، ایثار، گذشت و کمک بهزیسللتی سعی در گسترش 

مشارکت مردمی در امور خداپسندانه دارد.
رییس اداره بهزیسللتی نطنز تصریح کرد: با توجه به روایات اسللامی در خصوص 
اطعام گرسنگان و محرومان و به خصوص اطعام روزه داران، طرح سفره های احسان 
با شعار هر شهروند میزبان یک فرشته آسمانی در شهرستان اجرا می شود. وی اضافه 
کرد: این طرح، طرحی است که با تاش واحد مشارکت های مردمی اداره بهزیستی 
 شهرسللتان نطنز و مشللارکت خیرین و عموم مردم جهت بهره مندی توان خواهان 
 با اولویت نقاط محروم و روسللتاها و حفظ منزلت و کرامت جامعه هدف، متناسب 

با شرایط و طبقه بندی جغرافیایی، فرهنگ بومی و منطقه ای اجرا می شود.
محبی گفت: در این طرح کمک به اقشار نیازمند در قالب سه محور توزیع سبد کاال، 
سفره اطعام افطاری و توزیع غذای گرم درب منازل صورت می گیرد. وی با بیان اینکه 
در طرح مذکور خیرین می توانند به صورت نقدی یا غیر نقدی در این کار خداپسندانه 
شللرکت کنند، بیان کرد: اقشللار مختلف مللردم و به خصوص خیریللن می توانند 
کمک های نقدی خود را به شماره حساب 2173۴507۴9007 به نام مشارکت های 

مردمی بهزیستی نطنز واریز و کمک های غیر نقدی خود را به واحدهای مردمی این 
اداره یا محل های مشخص شده در شهر و روستا یا محله خود تحویل بدهند. رییس 
اداره بهزیسللتی نطنز از همکاری امام جمعه شهرسللتان نطنز، امام جمعه بادرود، 
 فرماندار شهرستان نطنز، شهرداران نطنز، بادرود، طرق رود و خالدآباد، اداره اوقاف 
و امور خیریه، اداره تبلیغات اسامی، اداره فرهنگ و ارشاد اسامی، شورای شهرهای 
 نطنز، بادرود، خالدآباد، طرق رود و کلیه شللوراهای روسللتاهای شهرسللتان نطنز 

در این طرح خبر داد.

اجرای طرح نصب فیبر نوری برای مشترکان تلفن ثابت گلپایگان

  3G رییس اداره مخابرات گلپایگان با اشاره به اقدامات مخابرات در راستای توسعه نسل
تلفن همراه در شهرستان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 6 سایت 3G یا نسل سوم 
تلفن همراه در شهرستان به بهره برداری رسیده است و تا چند ماه آینده 3 سایت دیگر 
نیز تجهیز و راه اندازی خواهند شد و پوشش نسل سوم تلفن همراه در شهر گلپایگان 
کامل خواهد شد. مهدی یوسفی تصریح کرد: در آینده نزدیک شهرهای گوگد و گلشهر 
و روستای سعیدآباد نیز تحت پوشللش 3G قرار می گیرند، همچنین پیگیری جهت 
 راه اندازی نسل چهارم تلفن همراه در دو شهر شهرستان در دست اقدام است. یوسفی 

با اشاره به اینکه در شهرسللتان گلپایگان تلفن ثابت به مشللترکین به صورت روزانه 
واگذاری می شللود، تصریح کرد: بهینه سللازی شللبکه تلفن ثابللت در نقاط مختلف 
 شهرستان برنامه سال جاری شرکت مخابرات گلپایگان است؛ نقاط دوردست تجهیزات 
دی ال سی نصب می شود. یوسفی اذعان داشللت: اجرای طرح نصب فیبر نوری برای 
مشللترکان تلفن ثابت از سیاست های شرکت مخابرات اسللتان در سال جاری است؛ 
 سرویس دهی ADSL بسللتگی به فاصله کیفیت آن بهتر است. وی  با اشاره به اینکه 
با توجه به نیاز آینده مشترکان در 5 سال آینده و روند روبه رشد پهنای باند به سمتی 
 که پهنای باند فیبر ارایه می شود، بیان کرد: با بهسللازی در نقاط دوردست تجهیزات 
فیبر نوری نصب می شود تا فاصله مشترک تا منابع دیتا به حداقل برسد. رییس اداره 
مخابرات گلپایگان گفت: در سال جاری در حال نصب و راه اندازی فیبر نوری برای تلفن 
 ثابت90 مشترک  در روستای  رکاب دار هستیم. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 
با اجرای پروژه فیبر نوری  سلله راه موته به گلپایگان رینگ استان تکمیل شده است، 
 تصریح کرد: در سللال جاری پروژه فیبر نوری از مرکز گوگد تا سللعیدآباد راه اندازی 
خواهد شد. یوسفی گفت: در حال حاضر800  مشترک تلفن ثابت در مسکن مهر داریم 
که 50 در صد این مشترکین از خدمات ADSL برخوردار هستند. رییس اداره مخابرات 
 گلپایگان خاطر نشللان کرد: در حللال حاضر 11 مرکز مخابراتی بللرای خدمات دهی 
 به مشترکان تلفن ثابت و همراه در شهرستان گلپایگان فعال است. یوسفی بیان کرد: 
در هفته ارتباطات با حضور مدیر عامل شللرکت مخابرات کشللور هللزار و 31  پروژه 

مخابراتی با اعتبار هزار و 183 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.
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دانستنی هاخبر

سفیر و نماینده دائم ایران درس��ازمان ملل بااشاره به تکمیل نهایی برنامه 
جدید درمقابله با بیماری ایدز گفت: ایران با رویکردی عملگرایانه درمقابله 
با این بیماری یک��ی از موثرترین برنامه های کاهش آس��یب دراین رابطه 

درسطح خاورمیانه را با موفقیت به اجرا گذاشته است.
غالمعلی خوش��رو، در نشس��ت مقابله با بیم��اری ایدز در س��ازمان ملل، 

عملکردهای کشورمان در این زمینه را تشریح کرد.
سفیر کشورمان با اشاره به رویکرد عملگرایانه ایران در پاسخ به اپیدمی ایدز 
گفت: ایران یکی از موثرترین برنامه های کاهش آسیب را به اجرا گذاشته و 

موفق شده است انتقال ایدز در میان معتادان تزریقی را کنترل کند.
وی افزود: ایران به دنبال پاس��خگویی مقتضی به موج آت��ی ایدز با اتخاذ 
رویکردی جامع و فرابخش��ی اس��ت که ضم��ن توجه به ش��واهد علمی، 

حساسیت های فرهنگی را هم مد نظر دارد.
نماینده دائم کشورمان درس��ازمان ملل یاد آور شد که جمهوری اسالمی 
ایران اخی��را برنامه جدید کش��وری ایدز را که برای ریش��ه کن کردن این 

بیماری تا سال2030 تنظیم شده، نهایی کرده است.
خوشرو با اشاره به اینکه 95درصد از هزینه های مقابله با ایدز از منابع ملی 
ایران تامین می  ش��ود و کمک جامعه جهانی صرفا پنج درصد هزینه های 
مربوطه را پوشش می  دهد، گفت: ایران همچنان انتظار دارد پس از توافق 
هسته ای فرصت های بیشتری برای انتقال تکنولوژی و تخصص های الزم 

به ایران فراهم شود.
س��فیر و نماینده دائم جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان ملل متحد با 
تاکید بر اینکه ایران جز معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس 
 است که سیس��تم نظارتی و ارزیابی نیرومندی را دراین رابطه ایجاد کرده 
 از آمادگی کش��ورمان برای انتق��ال تجارب در زمینه های کاهش آس��یب 

و کنترل ایدز به ویژه در چارچوب ابتکارات جنوب خبر داد.
 بی��ش از70 نف��ر از ورزای بهداش��ت و ده ه��ا ت��ن از مقامات بهداش��تی 
 و س��ازمان های غی��ر دولتی در این نشس��ت س��ه روزه ک��ه از 19 تا 21 
خرداد ماه در نیویورک برگزار شد حضور داشتند و درنهایت اعالمیه سیاسی 
ایدز که براساس آن اپیدمی ایدز در جهان بایستی تا سال2030 ریشه کن 

شود، به تصویب رسید.

 یک متخصص طب س��نتی ع��وارض خوابیدن با ش��کم پر بعد از س��حر 
در ماه رمضان را تشریح کرد.

 حس��ین رضای��ی زاده درباره خ��واب در م��اه رمض��ان اظهار داش��ت: 
 احتم��اال هم��ه تجربه کردی��م، اگر ش��خص در وق��ت س��حر بالفاصله 
بعد از نماز صبح با شکم پر در ماه رمضان بخوابد، بعد از بیدار شدن بسیار 

احساس سنگینی  می کند.
به گفته وی یعن��ی عمال بین آخرین لقمه هایی که خ��ورده و خوابیدنش 
 متوسط10 دقیقه فاصله داشته باشد؛ معموال فرد ساعتی که برای رفتن 
به س��ر کار بیدار می شود، یک احس��اس سنگینی، س��ردرد، ثقل بدن و 
کوفتگی خاصی می کند و مخصوصا س��نگینی س��ر به او دست می دهد، 
بنابراین احساس بعد از بیدار شدن از آن، حس خیلی بدی است و معموال 
شخص همان لحظه به خودش می گوید که » ای کاش نخوابیده بودم «، 

یعنی » اگر توانسته بودم مقاومت کنم، سرحال تر بودم. «
رضایی زاده عنوان کرد: اگر شخص این فرصت را داشته باشد که حداقل 
نیم ساعت قبل از اذان وعده سحر را زودتر بخورد و استراحت یا مطالعه ای 
داشته باشند یا کارهای عقب مانده از شب قبل را انجام دهد و مثال حداقل 
یک س��اعت بین آخرین لقمه غذا با خوابیدن فاصله داش��ته باشد، معده 
فرصت هضم غذا را پیدا می کند و آن احساس سنگینی بعد از بیدار شدن 

بهتر می شود.
 وی عن��وان کرد: از دی��دگاه طب س��نتی اف��راد از خوابی��دن میان روز 
بعد از ناهار باید بپرهیزند ولی در م��اه رمضان چون افراد غذا نمی خورند 
در وعده ناهار خواب میان روز مناس��ب است به خصوص برای کسانی که 
سالمند هستند و همچنین برای کسانی که در سن جوانی و نوجوانی یعنی 

مزاج گرم و خشکی قرار دارند، مفید است.
این متخصص طب سنتی خاطرنشان کرد: خواب روز برای کسانی که مزاج 
گرم و خشک یا غلبه گرمی و خشکی دارند، بسیار مناسب است چرا که از 

گرم شدن بیش از حد بدن در روزه داری می کاهد.

اکثر کارشناسان تغذیه، س��حري را مهم ترین وعده غذایي در ماه مبارک 
رمضان مي دانند، از این رو انتخاب مواد غذایی مناس��ب و سالم برای این 

وعده غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
 با توجه به همزمان ش��دن م��اه رمضان امس��ال با فصل گرما و تش��نگی 
روزه داران درطول روز، کارشناس��ان تغذیه به روزه داران توصیه می کنند 
که در وعده سحری از غذاهایی اس��تفاده کنند که طی روز باعث تشنگی 

شدید آنها نشود.
غذاهایی که توصیه شده است روزه داران در وعده سحری از آن ها استفاده 
نکنند: سیب زمینی سرخ شده، پنیر ش��ور، فالفل، سوسیس و کالباس و 

انواع ترشی.

به اجراگذاشتن موثرترین برنامه های 
کاهش آسیب ایدز در ایران

 عوارض خوابیدن با شکم پر 
بعد از سحر در ماه رمضان

این غذاها را در وعده سحری نخورید

بیشتر بدانیم

میر غضنفری دکتری فیزیولوژی و طب سنتی، ضمن تاکید بر اینکه نمی توان 
 نس��خه غذایی واحدی برای همه مبتالن به دیابت نوش��ت، افزود: تعیین مزاج 
مهم ترین پایه در تجویز نسخه تغذیه ای در عموم افراد به ویژه مبتالیان به دیابت 
 است که از دیدگاه طب س��نتی دوگروه گرم مزاج و س��رد مزاج وجود دارند که 
هر یک از این گروه ها باید از دستور العمل های تغذیه ای و حتی درمانی خاص 
برخوردار شوند که بارعایت چند اصل اساسی به ویژه در طول ایام روزه داری همه 

افراد می توانند ماه مبارک رمضان را با کمترین مشکل سپری کنند.
وی با تقس��یم مزاج های غذایی به گروه گرم و تر، س��رد و تر گفت: سرد و تر ها 
)بلغمی( دارای جثه های کوچک و چاق هس��تند که مص��رف لبنیات به ویژه 
ماس��ت، دوغ و نیز ترش��یجات آبدار به مقدار زیاد در آنها توصیه نمی ش��ود در 
حالیکه گروه گرم و تر افرادی تنومند و عضالنی تری هستند که باید در مصرف 
 گوش��ت قرمز، ش��یرینی ها و ادویه های فراوان زیاده روی نکنند و کمتر از این 

خوراکی ها مصرف کنند.
این متخصص فیزیولوژی و طب سنتی با بیان گروه دیگری از مزاج ها تحت عنوان 
گرم و خشک و سرد و خشک نیز تاکید کرد: گرم و خش��ک ) صفراوی ( تقریبا 
اس��تعداد چاقی ندارند، اما مصرف ادویه های تند و گرمی همچون فلفل سیاه، 
دارچین ، نمک و غذاهای پرچرب به ویژه س��رخ کردنی ها به این گروه چندان 
توصیه نمی شود در حالی که افراد دارای مزاج های سرد و خشک با داشتن اندامی 
الغر و بدون اس��تعداد چاقی نباید خوراکی هایی همچون ترش��یجات فراوان، 

بادمجان و حبوباتی نظیر عدس را مصرف کنند.

 مدیر گروه تغذیه دانش��گاه علوم پزش��کی ته��ران ب��ه روزه داران تاکید کرد: 
نوشابه های گازدار را سر سفره افطار باز نکنید و از مصرف آن خودداری کنید.

دکتر احمدرضا درستی افزود: دس��تگاه گوارش، هنگام افطار از آنجا که مدتی 
طوالنی خالی بوده و حساس شده است، آماده هر گونه آسیبی است و نوشیدن 

نوشابه های گازدار برای آن بسیار مضر است.
وی توصیه کرد:  بهتر است افطار با آب گرم و یک ماده غذایی کم شیرین مانند 
خرما باز شود؛ نوشیدن نوشابه ها سر سفره افطار در طوالنی مدت موجب دفع 
 کلسیم و خراب شدن دندان ها و پوکی استخوان می شود؛ همچنین نوشابه ها

 به چاق ش��دن افراد کمک می کند و حتی نوش��ابه های بدون قن��د نیز چاقی 
می آورد.

 وی تصریح کرد: به روزه داران توصیه می شود حتی دوغ گاز دار بر سر سفره افطار 
نیز مصرف نکنند، چه برسد به نوشابه ها که ضرر بیشتری دارند.

ورود دلستر و ماء الشعیر به سفره افطار ممنوع
مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نوشیدن دلستر و ماء الشعیر 
نیز سر سفره افطار توصیه نمی شود؛ ماء الشعیر ها در حقیقت همان نوشابه های 
گاز داری به ش��مار می آیند که فقط به جای رنگ، چند قطره ماء الشعیر به آنها 
اضافه شده است. درستی افزود: ماء الشعیر ها چاق کننده اند؛ مصرف نوشابه ها 
 خارج از ماه مبارک رمضان، ماهانه یک تا 2 بار بد نیس��ت، اما به صورت دائمی 

به ویژه هنگام افطار، اشتباه است و به سالمت آسیب می رساند.

اگر می خواهید راحت تر روزه بگیرید 
مزاج خود را بشناسید!

 ورود نوشابه های گازدار 
به سفره افطار ممنوع

دریچه

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و 
دارو، گفت: بیماران نباید بدون مشورت با داروساز یا پزشک 
معالج خود، اقدام به قط��ع دارو، تغییر، کاهش دوز مصرفی یا 

تغییر زمان مصرف کنند.
دکتر یس��نا به منش، اظهار ک��رد: با فرا رس��یدن ماه مبارک 
رمضان، برای هموطنانی ک��ه به دلیل ابتال ب��ه بیماری دارو 
مصرف می کنند، همیش��ه این س��وال مطرح است که نحوه 
صحیح مصرف داروها در زمان روزه داری باید به چه ش��کل 
باشد و آیا قطع مصرف داروها یا انتقال دوز دارو به زمان های 

قبل از سحر یا بعد از افطار کار درستی است یا خیر؟
وی تصریح کرد: نکته اصلی که باید به آن اشاره کرد آن است 
که بارداری، ش��یردهی و برخی از بیماری هاهمچون دیابت، 
فش��ارخون، روده تحریک پذیر، یبوست، زخم های گوارشی 
) معده و دوازدهه (، اختالالت کلی��وی، بیماری های اعصاب 
و روان و آس��م  همگی از ش��رایط جس��می هس��تند که فرد 
 ملزم اس��ت پیش از اقدام به روزه داری، با پزشک معالج خود 
در زمینه اقدام به روزه داری و همچنین نحوه مصرف داروها، 

مشورت کند.
دبیر ستاد مرکزي اطالع رس��اني داروها و سموم سازمان غذا 

و دارو، عنوان کرد: بیماران نباید بدون مش��ورت با داروساز یا 
پزش��ک معالج خود، اقدام به قط��ع دارو، تغییر یا کاهش دوز 
مصرفی یا تغییر زمان مصرف کنند زی��را رعایت نکردن این 
اصول می تواند باعث عدم کارآیی دارو، عدم دستیابی به اثرات 

درمانی، بروز اثرات جانبی و تشدید بیماری شود.
 وی ادامه داد: چنانچه فردی بر خ��الف ابتال به بیماری، پس 
 از مشورت با پزش��ک معالج خود، مجاز به روزه گرفتن باشد، 
می بایست حتما به نکاتی که پزش��ک توصیه می کند، عمل 
کند. به منش گف��ت: بیماران مبت��ال به بیماری انس��دادی 
ریوی)COPD ( و صرع به وی��ژه در معرض خطر تغییر دوز 
دارو در ایام روزه داری هس��تند و پزشکان عالوه بر اینکه باید 
به بیم��اران صرعی که ب��ا قطع دارو دچار بازگش��ت حمالت 
تشنجی می شوند مشاوره دقیق بدهند، باید به بیماران مبتال 
به آس��م که با قطع داروهای استنشاقی و افشانه های تنفسی 
دچار حمالت آسمی می شوند توصیه های الزم را ارایه کنند.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات به عمل آمده روی داروهای ضد 
فشارخون و ضد انعقاد خون نشان می دهد که روزه داری تاثیر 
خاصی بر اثربخشی این داروها ندارد. البته گاهی اوقات الزم 
اس��ت در مورد داروهای مدر ) ادرار آور (، برای جلوگیری از، 
ازدست رفتن آب بدن، پزشک اقدام به کاهش دوز این داروها 

در بیماران روزه دار می کند.
به منش اف��زود: برخی از داروهای ضد الته��اب این قابلیت را 
دارند که دوب��ار در طول روز مصرف ش��وند. مصرف این گونه 
داروها را می توان با مشورت پزشک و داروساز به زمان افطار 

یا سحر موکول کرد.
دبیر ستاد مرکزي اطالع رس��اني داروها و سموم سازمان غذا 
و دارو اظهار کرد: در فرد روزه دار، پزشک معالج، برای درمان 
عفونت م��ی تواند اقدام ب��ه تجویز آنتی بیوتی��ک هایی کند 
که به جای چند بار مصرف در طی روز، ی��ک یا دو بار در روز 

مصرف شود.

به منش بیان کرد: برخی از داروها نیز به شکل آهسته رهش 
در بازار دارویی وجود دارند. در مورد این داروها به جای مصرف 
س��ه تا چهار بار در روز، پزشک می تواند داروی آهسته رهش 

که یک بار در روز تجویز می شود، توصیه کند.
دبیر ستاد مرکزي اطالع رساني داروها و سموم سازمان غذا و 
دارو عنوان کرد: تغییر نحوه مصرف برخی از داروها ) از شکل 
خوراکی به شکل پوستی ( در این ایام نیز بنا به دستور پزشک 
معالج ممکن است، در صورت وجود این شکل دارویی، به جای 
مصرف برخی از داروهای خوراکی، آنها به شکل زیست چسب 

) چسب پوستی دارو در صورت موجود بودن ( تجویز شود.
 به منش با بی��ان اینکه در زمین��ه بیماران دیابت��ی، هرچند 
روزه داری برای برخی از مبتالیان به دیابت بنابر تش��خیص 
پزشک معالج می تواند مفید باشد، گفت: تغییر خودسرانه دوز 
دارو و رژیم غذایی در برخی دیگر می تواند بس��یار خطرناک 

باشد.
وی در پایان تاکید کرد: بیمارانی که انسولین مصرف می کنند 
قبل از اقدام به روزه داری باید با پزش��ک معالج خود مشورت 
کنند و در تمامی بیماران دیابتی، تنظیم و کنترل مرتب قند 

خون بسیار مهم است.

زبان خوراکی ها

بیماران روزه دار توصیه های دارویی را جدی بگیرند

اگرچه افس��ردگی بیش از10 درص��د جمعیت عمومی 
 را تح��ت تاثی��ر ق��رار م��ی ده��د، ام��ا هنوز تص��ورات 

و اسطوره ها در مورد این بیماری ادامه دارند. 
به منظور تسخیر افس��ردگی، این مهم است که در مورد 

آن حقایق درست به جمعیت عمومی، آموزش داده شود.
تصورات غلط درباره افسردگی، یکی از موانع اصلی برای 

ادامه و پیگیری روند درمان هستند. 
در اینجا به برخی افس��انه ه��ای رایج در م��ورد بیماری 

افسردگی و حقایق پشت این افسانه ها اشاره شده است:
افس��ردگی یک بیماری واقعی نیست؛ بس��یاری از مردم 
به اش��تباه معتقدند که افس��ردگی به عنوان یک ضعف 
ش��خصیت یا غم و اندوه تعریف ش��ده اس��ت. ام��ا باید 
 گفت این عارضه، ی��ک اختالل پیچیده اس��ت و آن هم 
با ریش��ه های روانی، اجتماعی و بیولوژیکی. افس��ردگی 
یک بیماری روانی اس��ت که می تواند از راه های مختلف 
 از جمل��ه دارو و روان درمان��ی اص��الح ش��ود. داروهای 
ضد افسردگی همیش��ه می توانند افس��ردگی را درمان 
کنند؛ خوش��بختانه افس��ردگی یک اختالل قابل درمان 
است، اما داروهای ضد افس��ردگی برای درمان آن کافی 
نیس��تند. در حالی که این داروها قابلیت تغییر ش��یمی 
مغز و رفع مش��کالت بیولوژیک��ی ریش��ه دار را دارند، اما 
افس��ردگی گاه نیاز به روان درمانی نیز دارد. افس��ردگی 
همیش��ه به خاطر یک وضعیت تلخ رخ می دهد؛ اگرچه 
رویدادهای تلخ مانن��د مرگ منجر به ایجاد افس��ردگی 

می ش��ود، اما گاه این بیماری می تواند بدون هیچ رویداد 
منفی نیز رخ دهد، حتی زمانی که هم��ه چیز در زندگی 
مثبت به نظر می رسد. غم، بی حالی، تمایل به خودکشی 
و ... اغل��ب می توان��د بدون توضی��ح و به ط��ور ناگهانی 
 تظاهر کند. در واق��ع گاه هیچ دلیل منطق��ی برای ابتال 

به افسردگی وجود ندارد.
ابت��الی والدین به افس��ردگی، ب��ه معنای ابت��الی بقیه 
اعضای خانواده اس��ت؛ اگرچه تحقیقات نش��ان می دهد 
که افسردگی می تواند پایه های ارثی داشته باشد، اما به 
 طور کلی مشکالت بهداشت روانی یکی از اعضای خانواده 
م��ی تواند س��بب ای��ن مس��ئله را در بی��ن اف��راد دیگر 
خانواده نیز ش��ایع کن��د. اتفاقی ک��ه ب��ا دوری از عوامل 
 خطر افس��ردگی، کامال قابل پیشگیری اس��ت. داروهای 
ضد افسردگی، شخصیت افراد را تغییر می دهند؛ داروهای 
ضد افسردگی با تغییر مواد شیمیایی مغز منجر به کاهش 
اختالالت خلقی می ش��وند. فکر کردن در م��ورد تغییر 
مواد ش��یمیایی مغز می تواند ترس��ناک به نظ��ر بیاید، 
 اما ای��ن داروها تنها ب��رای تغییر مواد ش��یمیایی خاصی 
 در مغز طراحی ش��ده اند و نمی توانند ش��خصیت فرد را 

به طور کلی تغییر دهند.
داروهای ضد افس��ردگی را باید تا آخر عمر مصرف کرد؛ 
این داروها به عنوان یک راهکار طوالنی مدت برای درمان 
 افسردگی مطرح ش��ده اند. اما طول دوره درمان بستگی 
به ش��دت اختالل دارد و از فردی به ف��رد دیگر متفاوت 

 است. بسیاری از افراد مبتال به افسردگی الزم نیست بعد از 
دوره درمان، ای��ن داروها را در روزه��ای مابقی عمر خود 
مص��رف کنند. به همین دلی��ل گزین��ه روان درمانی نیز 
در کنار درمان های دارویی پیش��نهاد ش��ده است و فرد 
افسرده می تواند راهکارهای جدید و سالم را برای مقابله با 

افسردگی با هدف از بین بردن نیاز به دارو بیاموزد.
 افس��ردگی فق��ط مخصوص زن��ان اس��ت؛ اگرچ��ه بنا 
به گزارش ها زنان دو برابر بیش��تر از مردان به افسردگی 
مبتال می شوند، اما این بیماری مختص هر دو جنس است. 
در واقع نرخ خودکشی ناشی از افسردگی در مردان باالتر از 
زنان است. حرف زدن درباره افسردگی، روند آن را وخیم تر 
میکند؛ این یک تصور غلط است. بحث درباره افسردگی با 
دیگران احساسات مخرب را تقویت نمی کند و فرد را روی 
تمرکز منفی نگه نمی دارد. در واقع تنها بودن با احساسات 
منفی خطرناک تر است. داشتن یک شنونده حمایتی، قابل 
اعتماد و بدون قضاوت برای درمان افسردگی بسیار مهم 
است. در حقیقت گفتاردرمانی، برای درمان افسردگی های 
خفیف تا متوسط می تواند مفید باشد. افسردگی جزیی از 
روند پیری است؛ بسیاری از افراد مسن، افسرده نیستند، 
اما اگر افسردگی در افراد مسن به وجود آید، ممکن است 
نادیده گرفته شود. سالمندان ممکن است غم خود را پنهان 
کنند یا دارای عالئم مبهمی باشند از قبیل: طعم غذاها را 
دوست نداشته باشند، دردهای ش��ان بدتر شود یا تغییر 

الگوی خواب داشته باشند.

خرفه گیاهی خودرش��د اس��ت که در تمام نواحی مرطوب و 
باغچه ها می روید، این گیاه توس��ط سازمان بهداشت جهانی 

لقب اکسیر جهانی را به خود گرفته است.
یک کارشناس طب سنتی گفت: خرفه سرد و تر بوده و برگ 
و ساقه خرفه مسکن صفرا است و حرارت خون، کبد و معده را 
تسکین می بخشد، همچنین سبزی آن مفید در وعده سحر و 

افطار ماه رمضان است و از تشنگی پیشگیری می  کند.
س��ید جواد علوی درباره خرفه اظهار داش��ت: خرفه گیاهی 
خودرشد است که در تمام نواحی مرطوب و باغچه ها می روید، 
این گیاه توسط سازمان بهداشت جهانی لقب اکسیر جهانی 
را به خود گرفته اس��ت. به گفته وی خرفه دارای طبع س��رد 
و تر بوده و برگ و س��اقه خرفه مس��کن صفرا است و حرارت 
خون، کبد و معده را تسکین می بخشد و برای کاهش تب های 
صفراوی و تسکین عطش و کنترل ادرار در مورد بیماری دچار 
دیابت ناشی از گرما مفید است. همچنین برای ماه رمضان در 
وعده افطار و سحر سبزی بسیار مفیدی است. این کارشناس 
 طب س��نتی ادامه داد: گیاه خرفه مدر یا ادرارآور بوده و برای 
خرد کردن س��نگ مثانه و ازدیاد ترش��ح بول ی��ا ادرار مفید 
است. مصرف خوراکی » خرفه « به عنوان سبزی خام یا پخته 
همراه با پیاز و روغن برای تقویت روده ها، قطع اسهال و تبدار 

استفاده می شود و مصرف خام برگ و ساقه آن به صورت ساالد 
و همراه با س��رکه برای درد کلیه مفید است. علوی گفت: این 
گیاه در مص��رف داخلی قطع کنن��ده و بندآورنده خون ریزی 
است، ضماد برگ و س��اقه آن به تنهایی برای تسکین حرارت 
اعضا و سوختگی آتش مفید است. اگر بر معده و کبد گذارند، 
برای تسکین حرارت نیز مفید است. وی اضافه کرد: جویدن 
برگ خرفه به مقدار کم، کندی دندان را رفع می کند ) کندی 
دندانی که از خوردن میوه ترش یا علت دیگری ایجاد ش��ده 
باشد ( و زیاد جویدن آن کندی دندان ایجاد می کند. از عصاره 
آن برای التهاب های گرم چش��م با مالی��دن در محل ملتهب 
 استفاده می شود. این کارشناس طب سنتی ادامه داد: این گیاه 
در بیماران آس��می اثر گش��ادکننده مجاری تنفسی و پایین 
آورنده قند خ��ون را دارد و خاصیت تقوی��ت عضالت قلبی و 
 ضدتوموری نیز در آن دیده ش��ده اس��ت. علوی عنوان کرد: 
از خواص تخم خرفه می توان ب��ه تصفیه کنندگی خون، رفع 
التهابات گوارشی، رفع سرفه و تسکین دهنده تشنگی اشاره 
کرد. همچنین تخم خرفه تقویت کنن��ده قوای عمومی بدن 
است. تخم گیاه خاصیت ضدکرم، به خصوص علیه کرم کدو 

را دارد. 
همچنین افراد سردمزاج باید آن را با نعناع و کرفس بخورند.

خواص شگفت انگیز گیاه خرفه

ش��اید در نظر اول فکر کنید که بامی��ه هیچ خاصیت 
ویژه ای ندارد، اما این گیاه سرشار از مواد مغذی خوبی 

برای بدن انسان است.
اهمیت بامیه به این محدود نمی شود که منبع غنی ای 
از فیبر غذایی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها به حساب 
می آید، بلکه عملکرد ش��گفت انگیزی برای پوس��ت و 

چشم ها از خودش نشان می دهد.
مطالعات علمی زیادی در دس��ترس وجود ندارند که 
به طور خاص تاثیر مس��تقیم بامیه را بر روی پوست و 
چشم ها بررسی کرده باش��ند، اما یکی از متخصصان 
 )Schweiger( پوس��ت گروه درماتولوژی ش��وایگر
اطالع��ات مهم��ی را در ای��ن زمین��ه ارای��ه می کند: 
»بامیه دارای س��طح باالیی از ویتامی��ن A، ویتامین 
C و بسیاری از آنتی اکسیدان ها دیگر است. به همین 
دلیل، گزین��ه جایگزین موثر و مفی��دی برای کاهش 
 چین وچروک های پوستی به ش��مار می رود، به مقابله 
ب��ا آکنه ه��ا و اس��کارهای آکن��ه کم��ک می کن��د و 

ناراحتی های پوستی مختلف را کاهش می دهد.«
این متخصص درباره تاثیر بامیه برای چشم ها می گوید: 
» برخی از آنتی اکسیدان های موجود در بامیه، از جمله 

بتاکاروتن، زیگزانتین و لوتئین، برای س��المت چشم 
مفید هستند. 

 ای��ن ترکیب��ات آنتی اکس��یدانی، نق��ش مهم��ی 
در خنثی س��ازی رادیکال های آزاد در چشم دارند که 
باعث تجزیه س��لول های بدن و دژنراس��یون ماکوال یا 
آب مروارید می ش��وند. عالوه بر این، چش��م را تغذیه 
می کنن��د و از این طری��ق مانع ابتال ب��ه بیماری های 

چشمی می شوند. «

خواص شگفت انگیز بامیه برای پوست

9 باور غلط رایج 
درباره افسردگی را 

بشناسید



بیوگرافی

 »الكساندر كرنسكي«
  سیاستمدار برجسته روسي 
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حکوم��ت 470 س��اله اش��کانی ) 250 ق.م - 226 م(، آن ط��وری که باید، 
نتوانست دنباله تمدن هخامنش��ی باش��د و به آن، حیاتی جدید ببخشد. به 
همین لحاظ، آثار جالب و فراوانی از این سلس��له که ح��دود 5 قرن، با قدرت 
بر قس��مت های مهمی از جهان متمدن آن روز حکومت کرده، به دس��ت ما 
 نرسیده است؛ همچنین دین خاندان اشکانی به دلیل کمبود مدارک چندان 

روشن نیست.
 در زمان اشکانیان نیز مذهب رسمی وجود نداشت. بنابر سنت دوره هخامنشی 
مذهب آزاد بود چنانچه یونانیان مقیم ایران ، مذهب یونانی داشتند.پادشاهان 
اولیه اشکانی مذهب ایران باستان پیش از زردتشت را داشتند و میترا و آناهیتا 

را ستایش می کردند . 
در اواسط دوره اشکانی مذهب زرتشت رواج گرفت و بعضی از شاهان اشکانی 

بدان گرویدند.
ساسانیان اشکانیان  را زرتشتی نمی شمردند و پیداست که این گونه بوده ولی 

از نام هایشان آشکار است که به مهر اعتقاد داشتند. 
از زمان شاهی بالش یکم توجه بیشتری به دین زرتشتی شد. 

 ای��ن ش��اه فرم��ان ب��ه جم��ع آوری مت��ون پراکن��ده اوس��تا داد و از زمان 
 او ش��اهان اش��کانی بر یک روی س��که های خود تصویر آتش��دانی را نقش

 می کردند. 
 در این دوره نی��ز مانند دوره هخامنش��یان دی��ن های مختل��ف آزاد بودند 
و هیچ سختگیری در این کار نمی ش��د. اکثریت مردم اشکانی  ادیان زروانی 
و زرتش��تی داش��تند و ادیان دیگر مانند دین بودا، یهود و یونانی نیز پیروانی 

داشتند.
 اش��کانیان در آغاز به جهت معاش��رت با قوم داهه مظاهر طبیع��ت را مانند 
آفتاب و ماه و ستارگان می پرس��تیدند علت این پرس��تش آن بود که چون 
ایرانیان از دورترین زمان مهر )خورشید( و هر چه را که دارای نور و روشنایی 
 بود، س��تایش می کردن��د از این جه��ت ماه و خورش��ید و اجرام س��ماوی 

را نیز که نور و روشنایی داشتند، مقدس می شمردند. 
این رسم هنوز در روستاهای ایران به صورت قسم خوردن به نور یا سوی چراغ 

و... وجود دارد.
 پس از آنکه با س��لوکی ها و یونانیان نزدیک ش��دند به پرس��تش ارباب انواع 
 یونانی و خدایان ایش��ان نیز خو گرفتند، عده ای از ایشان به مذهب زرتشت 
در آمدند، اما هرگ��ز آیین زرتش��ت را کام��ال نپذیرفتند و ب��ه همین دلیل 
 ساس��انیان که در اس��تخر فارس می زیس��تند ایش��ان را راس��ت ب��اوران 

نمی شناختند .
 پادشاهان اش��کانی به اکثر ادیان احترام می گذاش��تند مثال به مغان تکریم 

می نمودند و آن ها را در شورای سلطنتی خود می پذیرفتند. 
 یکی از پادش��اهان اش��کانی به نام ب��الش اول به گرد آوری اوس��تا پرداخت 
 و برادر او تی��رداد از دینداران مزدیس��نی به ش��مار می رفت. ع��الوه بر این 
 تیرداد اول پادش��اه اش��کانی در معبدی به ن��ام ناهید )آناهیت��ا( تاجگذاری 

کرد. 
در هگمتانه مقر تابستانی شاهان اش��کانی و همچنین در کنگاور معبد ناهید 

را بنا کردند.
عالوه بر بت پرس��تی یونانی در سراسر مغرب اش��کانی ، آیین های گوناگون 

سامی که اساس آن بر شرک و بت پرستی بود رواج یافت. 
در شمال بین النهرین آیین های آش��وری همچنان رایج بود دین یونانی هم 

مانند فرهنگ یونانی بیشتر محدود به جامعه هلنی یا یونانی بود. 
بر اثر مراوده و ارتباط با خدایان اقوام مختلف از یونانی و سامی و ایرانی به هم 
آویختند و همه به طور یکسان مورد پرس��تش قرار گرفتند در مشرق فالت 

ایران آیین بودایی از هند به خراسان سرایت کرد و معابد بودایی در آن نواحی 
برپاشد.

  اش��کانیان ب��ر خالف پی��روان دی��ن مزدیس��نی که م��ردگان خ��ود را در 
 هوای آزاد می گذارن��د تا طعمه حیوانات درنده یا کرکس ها و زاغان ش��وند، 
 اجس��اد ام��وات خ��ود را دف��ن می کردن��د. ایش��ان غالبا الش��ه م��ردگان 
 خ��ود را در خمره ه��ا و تاب��وت های س��فالی ق��رار م��ی دادن��د و آن ها را 
 به خاک می س��پردند یا اجس��اد را در درون دیوار یا کف خش��تی خانه دفن

 می کردند. 
از آرامگاه های مردگان پارتی، قبور نسا در نزدیکی عشق آباد و قبرهای اربیل 

در نزدیکی موصل بوده است. 
از آیین های دیگر رایج در دوره اشکانیان مهر پرستی )میترا پرستی( بود.

خدای مهر یا خورشید که در عین حال خدای عدالت نیز بود از دیر باز در فالت 
ایران مورد پرستش بود . مهر با شمشا ) شمش( خدای بابلی یکی دانسته شده 

است و دینی بود که مردم را به صلح همگانی دعوت می کرد .
مهر پرس��تان یکدیگر را برادر و مربیان خویش را پدر می خواندند. س��پس 
مهرپرس��تی اش��اعه یافته از ایران به اروپا رفت و رومیان پیش از قبول دین 

عیسی غالبا مهرپرست بودند.
اش��کانیان نس��بت به مذاهب بیگانه بی نظر بودند و ادیان مختلف در کشور 

ایشان آزاد بود. 
اش��کانیان ، دین خود را در میان اقوام مغلوب، رواج دادند. اغماض اشکانیان، 

مخصوصا در روابط آنها با قوم یهود، آشکار است. 
یهودیان، شاهان ایران را، مدافعان حقیقی دین خود می دانستند. اشکانیان، 
احترام و تسامح نسبت به ملل تابعه  را در رابطه با مذهبشان، محفوظ داشتند 
و ضمن فتوحات و تشکیالت خود، مذاهب کشورهای گشوده شده را محترم 

 و همچنین تعصب ش��دید و حادی، برای محوآن ها یا آزار و اذیت پیروانشان 
 را، روا نم��ی دانس��تندو از همی��ن لح��اظ ب��ود ک��ه نف��وذ مزدا پرس��تی و 
 یا آیی��ن یونانیان، نتوانس��ت حت��ی اث��ر مذهب کهن آش��ور و باب��ل را که 
 در بی��ن النهری��ن که مرک��ز دگرگون��ی ه��ا و زد و خورده��ا بود، ب��ه کلی 

از بین ببرد. 
اثر این ادیان، در علوم و نوش��ته ها و افکار و اوراق، مخصوصا در علم کیمیا و 
ستاره شناسی دیده می ش��ود و ادیان مهم دیگر، از قبیل یهود، بت پرستی، 
صائبین بودایی، ب��ه حیات و توس��عه خود ادام��ه دادند و آیین ت��ازه ظهور 

مسیحیت نیز، در حال پیشروی و عرض اندام خود بود.
در دوره اشکانی، یهودی ها در تمام کشورهای آسیای غربی، متفرق بودند و 

توانستند مذهب خود را توسعه دهند. 
فکر زروانی، که در ایران از حدود قرن 2 ق.م، رایج شده بود، به فلسفه زروان 
یا زمان بی کران معتقد بودند  و می گفتند که همه اشیا، در حدود زمانه پدید 

آمده و ممکن نیست که از آن بیرون باشند. 
اشکانیان از نظر روح جنگ آوری و شجاعت، در ترویج مهرپرستی، به منتهای 
حد خود کوشیدند و اکثر نام های پادشاهان این دودمان مانند مهرداد، مهرباز، 
مهران، مهرزاد، از نام هایی اس��ت که با این واژه ) واژه مهر(، ترکیب یافته اند 
که در نتیجه، فتوحات اشکانی، درقرن اول قبل از میالد، تا کشورهای باختر 

زمین، رسوخ کرد.
 میترائیس��م، در قرن اول می��الدی، با مذهب مس��یحیت، رقابت ش��دیدی 
 می کرد و به س��رعت پیش م��ی رف��ت و در قرن س��وم، به س��ال 67 ق.م، 
 آیی��ن مه��ر، از راه آس��یای صغی��ر، در روم و اروپا نف��وذ ک��رد و در نتیجه، 
 امپرات��ور رم، به وس��یله تیرداد، پادش��اه ارمنس��تان، به آیین میترائیس��م 

گرایید. 

دریچه

در طی قرون متم��ادی گروه های پیکارجو و رژیم ه��ای تندرو نه تنها 
جان افراد بی گناه را گرفته اند بلکه آثار فرهنگی و باس��تانی که توسط 
قربانیانشان نگهداری می ش��د را نیز از بین برده اند. در افغانستان این 
کار توسط طالبان صورت گرفت. در س��ال 200۱ طالبان دو مجسمه 
س��نگی بودا در دره بامیان متعلق به قرن شش��م میالدی را با دینامت 

منفجر کردند.
  ام��ا ای��ن نخس��تین بار نب��ود ک��ه این مجس��مه ه��ا ه��دف حمله 
قرار می گرفتند. بری بیراک در س��ال 200۱ در نیویورک تایمز نوشت 
 که این مجسمه ها س��ال ها پیش از آنکه توس��ط طالبان از بین بروند 
در قرن هفدهم به دس��تور اورنگ زیب امپراتور مغول هدف حمله قرار 

گرفتند.
 خمرهای س��رخ در کامبوج نیز چنی��ن جنایاتی را مرتکب ش��ده اند.
  این رژیم طی س��ال ه��ای ۱۹75 تا ۱۹7۹ ج��ان دو میلی��ون نفر را

 گرف��ت. ت��س دیوی��س، ریی��س وکالی »کمیت��ه محافظ��ت 
از آث��ار باس��تانی«، کمیت��ه مس��تقر در واش��نگتن، در ل��س 
آنجل��س تایم��ز نوش��ت: »خمره��ای س��رخ و دیگ��ر گ��روه ه��ا 
 در پ��ی یافت��ن آث��ار گ��ران به��ا ب��رای ف��روش در ب��ازار هن��ری

 بین المللی، اماکن باستانی کشور را تخریب کردند.«
به گزارش آکاایران در آلمان، نازی ها چنین نقشی را بر عهده گرفتند. 
در دوران حکومت رایش سوم در سال های ۱۹۳۳ تا ۱۹45 صد ها هزار 
اثر با ارزش هنری ناپدید ش��ده و یا از بین رفتن��د. دعاوی حقوقی تا به 
امروز بر سر مالکیت آثار هنری که نازی ها به زور از دالالن هنری یهودی 

مصادره کرده بودند ادامه دارد.
آخرین گروهی که به این فهرست پیوست، گروه دولت اسالمی داعش 
اس��ت. ویدیویی توس��ط این گروه منتشر شد و موسس��ه غیرانتفاعی 
مطالع��ات خاورمیانه در واش��نگتن این ویدیو را روی ش��بکه یوتیوب 
گذاش��ت تا نش��ان دهد پیکارجویان داعش چگونه با ش��تاب مشغول 

تخریب آثار باستانی هستند.
در این ویدیو یک مرد ناشناس می گوید: »پیامبر به ما دستور داده تا از 
شر مجسمه ها خالص شویم، پیروان پیامبر نیز که پس از او به تسخیر 
 دیگر کش��ور ها پرداختند، چنین کردند.« در ادام��ه ویدیو مردانی را

 می بینیم که با چکش و مته به ج��ان آثار عتیقه موزه موصل افتاده اند 
و ظرف چند ثانیه یادگارهای تاریخی اعصار گذشته را به مشتی خاک 

بدل می کنند.
به گزارش آژان��س خبری آلمان، کارشناس��ان می گوین��د: »چندین 
مجسمه که قدمتشان به قرن هفتم پیش از میالد باز می گردد و متعلق 
به شهر نینوا بوده اند - شهری که ش��اید مهم ترین و بزرگ ترین شهر 
دنیا در آن دوران باشد - به طور جبران ناپذیری تخریب شده اند.« ایرینا 
بوکووا، مدیرکل سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو(، 
این تخریب را »یورش��ی به فرهنگ و تاریخ هزاران ساله عراق« نامید. 
نابودی این آثار با ارزش، بسیاری از تاریخ پژوهان هنر و هنردوستان را 

متاثر کرده است. 
توماس کمپبل، رییس موزه متروپولیتن نیویورک گفت: »این تهاجم 
احمقانه به آثار هنری، تاریخ و دانش بشری نه تنها یورشی تاسف بار به 
موزه موصل است، بلکه تجاوزی است به تعهدات همه مردم جهان برای 
بهره گیری از هنر به منظور اتحاد میان مردم و گسترش دانش بشری.«

الکساندر کرنسکي، سیاس��تمدار معروف روسي در س��ال ۱88۱م در 
این کشور به دنیا آمد و پس از پایان تحصیالت دانشگاهي، وارد صحنه 

سیاست شد. 
وي در مق��ام نمایندگي مجلس دوم��ا ،علیه بیدادگ��ري نیکالي دوم، 

آخرین تزار روس، زبان به اعتراض و حمالت تند گشود. 
کرنسکي در 27 فوریه ۱۹۱7م در پشت تریبون مجلس دوما ،که تزار آن 
را براي فرو نشاندن احساسات آزادي خواهانه مردم به وجود آورده بود، 
خاندان سلطنتي تزار را مسئول فالکت و هرج و مرج و اختناق آن زمان 

دانست و آشکارا خواستار برکناري تزار، حتي به زور گردید. 
در این زم��ان، بي ثباتي و تبعات ناش��ي از جنگ روس��یه علیه آلمان و 
نارضایتي عمیق مردم از حکومت تزاري مان��ع از هرگونه عکس العمل 

حکومت تزاري علیه کرنسکي شد. 
کرنسکي پس از آنکه تزار تحت فشار مردم، ناگزیر شد در مارس ۱۹۱7م 
از مقام خود استعفا دهد، در دولت موقت پس از وي اداره وازرتخانه هاي 

دادگستري و جنگ روسیه را برعهده گرفت. 
کرنسکي س��پس در 2۱ ژوئیه ۱۹۱7م، ریاست دولت موقت را برعهده 
گرفت. دولت او که بر مبناي مخالف��ت با حکومت تزاري زمام امور را در 
روسیه به دست گرفته بود، کمتر از سه ماه دوام آورد، زیرا در خالل این 
سه ماه، مورد حمالت شدید لنین و همفکرانش در روسیه قرار داشت. 

لنین، کرنسکي را عامل سرمایه داري مي دانست و مدعي بود که هدف 
وي، مهار کردن ق��درت مردم وباز گرداندن مجدد حکومت س��لطنتي 

است. 
کرنسکي با وقوع انقالب اکتبر ۱۹۱7م توسط بلشویک ها سرنگون شد 
و با آغاز تصفیه هاي خونین گروه لنین در روسیه، براي حفظ جان خود، 

ابتدا به پاریس گریخت و سپس راهي آمریکا گردید. 
کرنس��کي س��ال هاي طوالني در آمریکا به ایراد س��خنراني و نگارش 
کتاب هاي متعدد درباره انقالب بزرگ روسیه و سوسیال دموکراسي این 
کشور پرداخت. الکساندر کرنسکي سرانجام در سیزدهم ژوئن ۱۹70م 

در 8۹ سالگي درگذشت.

یورش به تاریخ، از نازی تا داعش
در چنین روزی

 تحمیل والیت عهدی به 
 امام رضا)ع( توسط مأمون عباسي

دشمني خاندان اموي و عباسي با اهل بیت از دیرباز وجود داشت. هر کدام از 
این خاندان جور، به نوبه  خود آزار و اذیت فراواني به اهل بیت و آل علي)ع( روا 
داشتند و حتي از به شهادت رساندن امام معصوم ابا نمي کردند. وقتي مامون 
بر مسند قدرت نشس��ت، از نفوذ امام رضا)ع( در میان مردم آگاه بود و چون 
مي خواست هم امام را تحت نظر داشته باش��د و هم خود را فردي دوستدار 
اهل بیت نشان دهد تا اقبال عمومي را به خود جلب کند، دستور داد تا امام 
رضا)ع( را از مدینه به خراسان آوردند و با اصرار فراوان والیت عهدي خود را به 
امام، واگذار کرد. سرانجام روز دوشنبه هفتم ماه رمضان سال 20۱ ق، منشور 
والیت عهدي به خط مأمون نگاشته شد و در پشت همان ورقه، حضرت علي 
ابن موسي الرضا)ع( نیز با ذکر مقدمه اي پر از اشاره و ایما، قبولي خود را اعالم 
فرمود؛ ولي یادآوري کرد که این امر به انجام نمي رسد. آن گاه در کنار همان 
مکتوب، بزرگان و فرماندهان کش��وري و لش��کري، این عهدنامه را گواهي 
نمودند. از این پس به امام، الرضا من آل محمد)ص( مي گفتند؛ یعني کسي 
که از آل محمد به وي )مامون( راضي شده است. مامون دختر خود، ام حبیب 
را به ازدواج آن حضرت درآورد و شعار عباسیان راکه لباس سیاه بود، تبدیل به 
شعار علویان و لباس سبز نمود. بررسي اوضاع و شرایط سیاسي زمان مأمون 
نشان مي دهد که وي با یک سلسله دش��واري ها و مشکالت سیاسي روبه رو 
شده بود و براي رهایي از این بن بست ها تالش مي کرد. او سرانجام به منظور 
حل این مشکالت، یک سیاس��ت چند بعدي در پیش گرفت که همان طرح 

ولیعهدي امام رضا)ع( بود.

دوره فتحعلی شاه قاجار ، از حیث سیاسی ، مش��کالت بزرگی داشته  اما  از جهات 
اقتصادی، فرهنگی ، مذهبی و فکری تاثیری به س��زا در تقدیر آتی ایران داش��ته  و 

نقش ایفا کرده است.
عباس میرزا فرزند نامی فتحعلی شاه

فرزندان عدیده ش��اه ،  که تعداد آنها به ده ها تن بالغ می شد،  اغلب نامی در تاریخ 
معاصر ایران باقی نگذاشته اند ، اما از میان آنها بدون تردید عباس میرزا قاجار، سر 
آمد بود. در کنار او می توان به محمدعلی دولتشاه ،حاکم کرمانشاه ، اشاره کرد که 
با عباس میرزا رقابت داشت که رقابت های او با ولیعهد قانونی کشور نقش به سزایی 
در شکس��ت ایران  در جنگ علیه روس��یه را ایفا کرد. بعد از دوره فتحعلی شاه می 
توان از شاهزاده هایی را نام برد که دلبسته فرهنگ و ادب بودند که از آنها می توان 
به علیقلی میرزا اعتضادالس��لطنه  که رییس دارالترجمه ناصری بود ، طهماس��ب 
میرزا مؤیدالدوله که در فقه و اصول شیعه دستی داشت ،    فرهادمیرزا معتمدالدوله 
هم نویسندگی می دانس��ت و هم در زبان و ادبیات عربی چیره دست بود، شاهزاده 
محمد طاهر میرزا مترجمی چیره دست بود که کتاب مشهور سه تفنگدار الکساندر 
دوما را ترجمه کرد و فرزند او یحیی میرزا از مشروطه خواهان بود و جان خود را در 
همین راه داد و بر این فهرست می توان نام خیلی از دیگر شاهزاده های قجری را نام 
برد که از جمله در میان زنان دربار قاجار بانوان هنرمند کم نبودند. هر کدام از آنها، 
بنابر عالقه و یا استعدادش��ان، به هنرهایی چون نوازندگی، خوشنویسی یا نقاشی 

روی می آوردند.
ام سلمه خواهر عباس میرزا

 ام س��لمه، مش��هور به گلین خانم، یکی از برجس��ته ترین این دختران بود؛ ش��عر
 می س��رود، در تذهیب کاری مهارت داش��ت و خط را بس��یار خوب می نوشت، او 
چهارمین دختر فتحعلی شاه قاجار بود. مادرش از اهالی گرجستان و زیباچهر خانم 
نام داشت. برادر تنی اش محمدعلی میرزا دولتشاه، پس��ر ارشد شاه، بود. ام سلمه 
خوشنویسی را نزد اساتیدی چون زین العابدین اصفهانی و حاج علی آقا، پسر میرزا 
علی محمدخان نظام الدوله، فرا گرفت. او در نوش��تن خط نسخ مهارت داشت، به 

طوری که در رده خوشنویسان مطرح قرن سیزدهم قرار گرفت.
خدمات عباس میرزا

از جمله فعالیت هایی که در راستای پیش��رفت علمی بوده است می توان به اعزام 
دانشجو به اروپا نام برد؛ عباس میرزا با ژنرال گاردان قرار می گذارد تا هر سال جمعی 
از جوانان ایرانی  برای تحصیل به پاریس بروند. وعده گاردان به نتیجه نمی رسد و وی 
به همراه همراهان خود عازم فرانسه می شود. پس از ورود سفیر انگلیس به ایران وی 
از اعزام جوانان ایرانی به لندن استقبال می کند. در سال ۱226 قمری که مأموریت 
سفیر انگلیس به اتمام می رسد، وی همراه با دونفر ایرانی عازم کشور خود می شود. 
این دو ایرانی عبارت بودند از محمدکاظم فرزند نقاش باشی و حاجی بابا افشار. اولی 
به دنبال تحصیل در نقاشی بود و دومی تحصیل طب .عباس میرزا تالش بسیار کرد تا 
به ارتش ایران نظم بخشد. او سعی کرد لباس های متحدالشکل را در ارتش رواج دهد 
.برخالف روایات مشهوری که آمده، همگی شاهزاده ها و درباریان قاجار اهل فسق و 
فجور و ناآگاهی  نبودند، در میان آنها برخی از بزرگان هنر و ادب این کشور و برخی 

دیگر نقش اساسی در تحوالت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشتند.

نامه 120 تن از نمایندگان مجلس براي 
بررسي طرح عدم كفایت بني  صدر

پس از آن ک��ه مقاومت مردمي علی��ه تهاجم قواي متجاوز بع��ث در جبهه هاي 
جنگ به علت عدم پش��تیباني الزم از جانب بني صدر به عن��وان فرماندهي کل 
قوا، به فرسایش گرایید و اختالفات داخلي بین رییس جمهور با مجلس شوراي 
اسالمي و قوه قضاییه و دیگر نهادهاي انقالبي به اوج رسید، همچنین نصایح امام 
خمیني)ره( نیز براي تفاهم و رفع اختالفات به جایي نرسید، در جلسه 24 خرداد 
۱۳60، نامه یکصد و بیست تن از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي قرائت شد 
که در آن تقاضاي رس��یدگي به صالحیت سیاسي بني صدر را داشته و خواستار 
طرح آن با قید دو فوریت ش��دند. در این میان، ه��واداران بني صدر در مجلس، 
سعي مي کردند با مخالفت با این طرح و نیز کارشکني در رسمیت یافتن جلسات 
مجلس و خروج از صحن علني، بني صدر را همچنان در رأس قدرت نگاه دارند. 
اما نمایندگان انقالبي مجلس، با تصویب این طرح در ۳۱ خرداد ۱۳60، عمال این 

عنصر خائن را به مرحله خلع قدرت رساندند. 
پس از تصویب عدم کفایت سیاسي بني صدر در مجلس شوراي اسالمي، حضرت 
امام نیز بر همین مبنا، وي را از ریاس��ت جمهوري اسالمي ایران عزل نمودند. با 
عزل بني صدر، هر چند یکي از ریشه هاي اصلي کارشکني ها و اختالفات موجود از 
بن کنده شد، ولي از این به بعد، دوران چند ماهه فعالیت هاي خرابکارانه ضد نظام 
و درگیري هاي مس��لحانه و خونین روي داد که به شهادت عالي ترین مسئوالن 
نظام تا مردم کوچه و بازار منجر شد. اما ملت ایران تحت رهبري هاي حضرت امام 
و با عنایات حق تعالي از این دوران پر اغتشاش گذشت و اهداف اسالمي و انقالبي 

خود را در پیش گرفت.

دین و مذهب در دوره اشکـانی

فرزندان فتحعلی شاه قاجار

پرتاب اولین موشك زمین به زمین 
توسط آلمان نازي علیه انگلستان 

از زمان اعالن جنگ آلم��ان نازي به 
انگلس��تان، آلماني ها با اس��تفاده از 
هواپیما، انگلیس را که از صحنه جنگ 
زمین��ي دور مانده بود، م��ورد حمله 
قرار مي دادن��د.  در طي این حمالت، 
خسارات عمده اي به نیروهاي هوایی 
و هواپیماهاي آلمان وارد مي آمد؛ در 
نتیجه آلمان درصدد ساخت سالحي 
بود که از راه دور، انگلس��تان را مورد 
هدف قرار ده��د. از ای��ن رو موفق به 
ساخت موش��ک ش��د و آن را برضد 

انگلستان و دیگر متفقین به کار برد. 
موش��ک هاي زمین به زمی��ن، براي 
ارتش آلمان، ارزان ت��ر وکم خطرتر از پرواز هواپیما برفراز خ��اک انگلیس بود. این 
سالح جدید که موشک »V یک« نام داشت نخستین بار در سیزدهم ژوئن ۱۹44م 
روي لندن پرتاب شد ولي دقت عمل آن، آن طور که انتظار مي رفت نبود و همزمان 
با تکمیل و رفع نواقص آن، مرکز تهیه و تولید این موش��ک ها توسط هواپیماهاي 
انگلیسي بمباران شد.  این موشک ها، اولین موشک هاي زمین به زمین در جهان 
بودند و پس از جنگ جهاني دوم، سایر کشورها با تکمیل تکنولوژي آن، موشک هاي 

زمین به زمین پیشرفته امروزي را ساختند.



اخباراخبار

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان گفت: در 
حال حاضر به طور متوسط روزانه هزار تن زباله در اصفهان پردازش می شود.

 حمیدرضا پورعالقه بندان اظهارکرد: میزان تولید زباله در فصول مختلف 
سال متفاوت است و اکنون به طور متوس��ط روزانه هزار تن زباله از سطح 
 ش��هر اصفهان جمع آوری می ش��ود. وی با بیان اینکه تمام��ی زباله های 
جمع آوری ش��ده پردازش می ش��ود، افزود: زباله ها پس از جمع آوری از 
سطح شهر به کارخانه پردازش و جداس��ازی مواد منتقل می شود سپس 

مواد عالی آن جداسازی شده و به کود کمپوست تبدیل می گردد.
معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پس��ماند شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: ضایعات زباله ها نیز که در حدود ۲۵۰ تن اس��ت نیز برای تبدیل به 
انرژی ذخیره سازی می شود. پورعالقه بندان با اشاره به اینکه اصفهان تنها 
شهری اس��ت که تمامی زباله های آن پردازش می شود، خاطرنشان کرد: 

روزانه 1۲۰ تن زباله در مبدا و 1۵ تن در کارخانه تفکیک می شود.

رییس ش��هرک علمی تحقیقاتی اس��تان اصفهان گفت: هم اکنون 
۴۵۰ ش��رکت دانش بنیان در اس��تان وج��ود دارد و ۶ ه��زار نفر از 

فارغ التحصیالن دانشگاهی در آنها مشغول به کار هستند.
 مهدی کش��میری در حاش��یه بازدید از ظرفیت های دانشگاه های

 پیام نور اردس��تان و زواره برای راه اندازی مرکز رش��د شهرستان با 
بیان اینکه شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان از نمونه های اول 
در بحث مراکز رشد و پارک های علمی فناوری است، اظهار داشت: 
هم اکنون در ش��هرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان بیش از ۴۵۰ 
شرکت دانش بنیان مستقر هستند که در زمینه های مختلف مشغول 

به فعالیت هستند. 
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی در ش��هرک علمی تحقیقاتی استان 
اصفهان پژوهش و تحقیقات نیس��ت، تصریح کرد: رویکرد اصلی ما 

ایجاد کسب و کار در حوزه های دانش و علم و فناوری است.
رییس ش��هرک علمی تحقیقات��ی اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه 
مجموعه های مستقر در ش��هرک علمی تحقیقاتی استان به دنبال 
تولید محصوالت دانش بنیان هستند تا در اختیار صنایع و جامعه قرار 
دهند، خاطرنشان کرد: حدود ۶ هزار نفر در شرکت های دانش بنیان 
استان اصفهان مش��غول به فعالیت هستند که عمدتاً فارغ التحصیل 
دانش��گاه ها هس��تند. وی گردش مال��ی ش��رکت های دانش بنیان 
 اس��تان اصفهان را بالغ ب��ر یک ه��زار و ۲۰۰ میلی��ارد تومان اعالم 

کرد . 

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 1۰۰ کیلوگرم 
تریاک که به طرز ماهرانه ای زیر بار قانونی سنگ آهن جاسازی شده بود، 

کشف و یک سوداگر مرگ دستگیر شد.
س��رهنگ جهانگیر کریمی با اش��اره به کش��ف 1۰۰ کیلوگرم تریاک در 
پوشش بار سنگ آهن اظهار داشت: در پی کس��ب خبری مبنی بر اینکه 
قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر قصد دارد، یک محموله مواد مخدر را از یکی 
از استان های شرقی وارد شهر اصفهان کند، بررسی موضوع در دستور کار 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان قرار گرفت. وی افزود: ماموران 
برای بررسی موضوع به یکی از محورهای ورودی شهر اصفهان در سمت 

شرق اعزام شدند و کامیون فرد قاچاقچی را شناسایی کردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان بی��ان کرد: این کامیون که 
حامل بار قانونی سنگ آهن بود، متوقف و پس از هماهنگی با مقام قضایی 

در بازرسی از آن 1۰۰ کیلوگرم تریاک زیر بار کشف شد.
وی با بیان اینکه در این زمینه یک نفر دس��تگیر شد، تصریح کرد: پس از 
تش��کیل پرونده برای س��یر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده 
شد. نیروی انتظامی با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ به شدت 

برخورد می کند و اجازه جوالن و سرکشی به آن ها نمی دهد.

رییس کل دادگس��تری اصفه��ان از توفیق در جلوگی��ری از تصرفات 
غیرقانونی در اراضی ملی استان خبر داد.

احمد خسروی وفا در ش��ورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و 
منابع طبیعی استان اصفهان اظهار کرد: با مساعدت و تعامل و همکاری 
تمامی اعضا و مسئوالن دستگاه ها، با بررسی آمار مقایسه ای با سال های 
گذشته توانستیم در حفظ و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی در اراضی 
ملی و مناب��ع طبیعی، برخورد و ب��از پس گیری حق��وق بیت المال از 
متصرفان، به توفیقات چشم گیری نائل ش��ویم. وی افزود: عملیاتی و 
اجرایی شدن مصوبات این شورا، دستگاه قضایی را در به نتیجه مطلوب 
رساندن پرونده ها و منتهی شدن آن ها به صدور احکام شایسته یاری 
رسانده و باعث شده است دادگستری اس��تان بتواند با نگاه پیشگیری 

مدیریت قانونی این گونه پرونده ها را پیگیری کند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان در پاش��ان خاطرنشان کرد: 
دستگاه قضایی استان با جدیت و سرعت بیش از پیش، در سال جدید 
نسبت به طی کلیه مراحل قانونی اعم از تعیین تکلیف و سنددار شدن 
برخی اراضی و منابع طبیعی و برخورد و پیشگیری از تصرفات و ساخت 

و سازهای غیرقانونی اقدام خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند شهرداری:

روزانه هزار تن زباله در اصفهان 
پردازش می شود

رییس شهرک علمی تحقیقاتی استان مطرح کرد:

 فعالیت ۶۰۰۰ نفر 
در شرکت های دانش بنیان

معاون فرماندهی انتظامی اصفهان:

 کشف ۱۰۰ کیلوگرم تریاک 
در پوشش بار سنگ آهن 

رییس کل دادگستری استان مطرح کرد:

 موفقیت دادگستری در جلوگیری 
از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان گفت: سالمندان، بازنشس��تگان، جانبازان و 
افراد دارای معلولیت با داشتن کارت منزلت می توانند 
از مراکز مرتبط با ش��هرداری با حداقل تخفیف نیم بها 

بهره مند شوند.
مسعود مهدویان فر در نشس��ت خبری پیرامون طرح 
»منزلت شهروندی« اظهار داشت: این طرح با تمرکز 
بر چهار قشر از جامعه شامل سالمندان، بازنشستگان، 
جانبازان و افراد دارای معلولیت برنامه ریزی شده تا با 
حمایت از این افراد، از امکانات ش��هری بهره بیشتری 

ببرند.
وی افزود: با توجه به اینکه در ح��ال حاضر 18۰ هزار 
سالمند، ۵۶ هزار بازنشس��ته، 8۲ هزار جانباز و 1۲3 
هزار اف��راد دارای معلولی��ت و در مجموع حدود ۴۵۲ 
هزار نفر مش��مول این طرح می ش��وند، طرح منزلت 
شهروندی یک پنجم جمعیت اصفهان را تحت پوشش 

قرار می دهد.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: این طرح توجه به کرامت انسان ها، 
رعایت عدال��ت در جامع��ه و توجه به اقش��ار خاص و 

آسیب پذیر را دنبال می کند.
وی تصریح کرد: منظور از افراد س��المند در این طرح 
تمام کسانی اس��ت که بیشتر از ۶۵ س��ال سن دارند، 
افراد بازنشسته کسانی هستند که از ارگان های دولتی 
با هر سنی بازنشسته شده باشند، جانبازانی که از بنیاد 
شهید کارت جانبازی داش��ته باشند بدون محدودیت 
درصد جانبازی و نی��ز افراد دارای معلولیت کس��انی 
محسوب می شوند که طبق قوانین بین المللی به عنوان 

یک فرد دارای یک معلولیت تعریف شوند.
مهدویان فر طرح منزلت اجتماع��ی را دارای 3 محور 
اعالم کرد و توضیح داد: خدمات فرهنگی - آموزشی، 
حمایت های تسهیالتی و نیز اقدامات مناسب سازی و 

کالبدی از محورهای این طرح هستند.
وی خدمات فرهنگی آموزشی را شامل 7 بند دانست 
و افزود: افزایش آگاهی های عمومی جه حفظ کرامت 
مش��موالن طرح، معرفی معلولیت ها و پیش��گیری با 
برنامه های آموزش��ی، همکاری در خصوص برگزاری 
تورهای گردش��گری، ارس��ال رایگان کتب آموزشی، 
تجهیزات کتابخان��ه به کتاب ه��ای الکترونیکی برای 
افراد کم بینا و نابینا، برگزاری جش��نواره های مرتبط 
و آموزش کارکنان ش��هرداری ب��رای ارایه خدمات به 

مشموالن طرح در این محور مدنظر قرار گرفته است.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان به حمایت های تس��هیالتی برنامه ریزی شده 

اشاره و عنوان کرد: افزایش کمک های مالی به سمن ها 
و نهادهای مردمی، احداث، تجهیز و توس��عه مراکزی 
که در راس��تای آموزش، کارآفرینی، توان بخش��ی و... 
مشموالن طرح فعالیت می کنند، خرید از شرکت هایی 
که حداقل س��ه درصد از کارکنانش��ان اف��راد دارای 

معلولیت باشند در این محور دیده شده است.
مهدویان فر تأکید کرد: شاید مهم ترین بحث در بخش 
حمایت ه��ای تس��هیالتی، ارایه تخفی��ف حداقل ۵۰ 
درصدی برای استفاده از ۲۰۰ مرکز فرهنگی، ورزشی، 
تفریحی و گردشگری در اختیار ش��هرداری است؛ به 
عبارت دیگر سالمندان، بازنشستگان، جانبازان و افراد 
دارای معلولیت با داش��تن کارت منزلت می توانند از 
مراکز مرتبط با ش��هرداری با حداق��ل تخفیف نیم بها 

بهره مند شوند.
وی در خصوص محور س��وم طرح منزلت ش��هروندی 
ابراز داشت: مناسب س��ازی و تجهیز مراکز آموزشی، 
ایجاد مراکزی ویژه مشموالن همچون خانه سالمندان 
و پارک ویژه معل��والن، اجرای اس��تاندارهای اماکن 
عمومی در ساخت وسازهای جدید و همچنین رعایت 
ضوابط و مقررات در صدور پروانه های جدید از مواردی 
اس��ت که در ذیل اقدامات مناسب س��ازی و کالبدی 

انجام می گیرد.
مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان جامعیت خدمات و تنوع مشموالن این طرح 

را منحصر به  فرد دانست و گفت: خانواده محور بودن، 
توجه ویژه به فرهنگ س��ازی و آموزش و در برگرفتن 
گروه های سنی و جنسی افراد دارای معلولیت از دیگر 

ویژگی های طرح منزلت اجتماعی است.
وی ادام��ه داد: این طرح در س��ه مرحله شناس��ایی و 
ثبت نام، تخصیص خدمات و درنهایت صدور و ارسال 
کارت برای مش��موالن ط��رح از ابتدای تیرم��اه آغاز 

خواهد شد.
مهدویان ف��ر ویژگی ه��ای کارت منزلت را برش��مرد 
و تصریح ک��رد: ای��ن کارت دارای نام و مش��خصات و 
همچنین عکس اس��ت، به ص��ورت رای��گان صدور و 
ارس��ال می ش��ود، با نام کاربری و رمز عب��وری که در 
اختیار فرد قرار می دهد این ام��کان را به او می دهد تا 
از امکانات و می��زان تخفیفات اطالع پیدا کند، قابلیت 
شارژ دارد و از همه مهم تر قابلیت داده کاوی را برای ما 
به دنبال خواهد داشت تا با کسب اطالع از مشخصات 
و ویژگی ه��ای اقش��ار توان خ��واه، برنامه ریزی هرچه 
بهتر انجام دهیم.مدیر امور اجتماعی و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان در پایان به زمان بندی این 
طرح اش��اره کرد و اظهار داش��ت: طب��ق برنامه ریزی 
انجام شده از زمان معرفی مش��موالن که در دو قالب 
ارتباط با نهاده��ای متولی مانند بهزیس��تی و کمیته 
امداد و همچنین فراخوان ص��ورت می گیرد، تا زمانی 

که کارت ها به دست افراد برسد دو ماه طول می کشد.
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مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

برگزاری اجالس
شورای جهانی صنایع دستی

مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان:

 شعب دوم و سوم بازار گیاهان دارویی 
راه اندازی می شود

شهردار استان خبر داد:

نمایشگاه قرآن اصفهان سال آینده
در سطح بین المللی برگزار شود

مدی��رکل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان در 
آیین تجلیل از خادمان صنایع دس��تی اصفهان 
اظهار داش��ت: ش��ورای جهانی صنایع دس��تی 
به عن��وان یک��ی از س��ازمان های زیرمجموعه 
یونسکو و با عضویت ۹۰ کشور یکی از مهم ترین 
مراجع بین المللی است و ایران حدود ۵۰ سال 
 اس��ت که به عضویت این ش��ورا درآمده است.

فریدون اللهیاری با اشاره به انتخاب اصفهان به 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی در سال گذشته 
بیان داشت: اکنون ۹ شهر در جهان با یک رشته 
خاص به عنوان شهر صنایع دس��تی ثبت شده 
است اما تنها دو شهر اصفهان و جی پور در دنیا 
هستند که با پذیرش تمامی صنایع دستی خود 

به عنوان شهر جهانی این هنر انتخاب شده اند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان 
اینکه در اردیبهش��ت امسال ش��اهد برگزاری 
نشست مجمع آسیا اقیانوس��یه شورای جهانی 
صنایع دستی در تبریز بودیم، ابراز داشت: شهر 
اصفهان در مهرماه ۹۵ میزبان اجالس ش��ورای 
جهانی صنایع دس��تی خواهد بود و در کنار آن 
مجمع منطقه ای آس��یا اقیانوس��یه نیز در این 

شهر  برگزار می ش��ود. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه پیش از این تصور 
بر این بود که از بیش از 3۰۰ رشته صنایع دستی 
در ای��ران، 1۹۶ رش��ته در اصفه��ان تولی��د 
می شود، گفت: در آخرین طبقه بندی سازمان 
میراث فرهنگی از ۲۹7 رش��ته صنایع دس��تی 
کشور، 1۹۹ رشته در اصفهان تولید می شود که 
این امر نشانه ظرفیت بزرگ این شهر در حوزه 

صنایع دستی است.
اللهیاری با بیان اینکه صنایع دستی در کشور ما 
جایگاه ویژه ای دارد و استان اصفهان نیز اهمیت 
ویژه تری در این زمینه دارد، گفت: نگاه دولت به 
صنایع دستی در هر دو بعد فرهنگی و تمدنی و 

اقتصادی است.
وی با تاکید بر اینکه صنایع دس��تی در اقتصاد 
و اش��تغال ظرفیت بس��یار ویژه و قابل توجهی 
دارد، گفت: دولت با وجود مشکالت  اقتصادی 
 توجه ویژه ای به صنایع دس��تی داشت و حدود

 8 میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت از طریق 
بانک ها و موسسات مالی به فعاالن صنایع دستی 

و کارگاه ها پرداخت شد.

ب��ا  داروی��ی  گیاه��ان  تخصص��ی   ب��ازار 
س��رمایه گذاری و هم��ت س��ازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل ش��هری شهرداری اصفهان 
برای اولین بار در کش��ور و حتی خاورمیانه در 

مساحتی حدود ۴۰۰۰مترمربع احداث شد.
این بازار ب��ا جمع آوری و اس��تقرار فعال ترین 
شرکت ها در زمینه های کشت و تولید، فرآوری، 
تبدیل و بازرگانی که تشکیل دهنده یک چرخه 
کامل در امر ب��ورس مبادالت عم��ده گیاهان 
دارویی و داروهای گیاهی است، در سال 1388 
به صورت رسمی افتتاح و به بهره برداری رسید.

ایجاد ارتباط مس��تقیم میان تولید کنندگان و 
بازارهای مصرف و نیز ساماندهی و ایجاد تمرکز 
در بازاریابی اینترنت��ی از اهداف راه اندازی این 
بازار است. مدیر بازارهای روز شهرداری اصفهان 
گفت: بازار گیاهان داروی��ی اصفهان تنها بازار 
تخصصی گیاهان دارویی کشور است که با هدف 
ارایه محصوالتی با کیفیت و قیمت مناسب به 

شهروندان فعالیت می کند.
س��عید خاکی افزود: با توجه به اینکه این بازار 
اولین ب��ازار تخصصی گیاهان دارویی کش��ور 

است، راه اندازی آن با مشکالت زیادی روبه رو 
بود و فعاالن این عرصه رغبتی برای حضور در 
این بازار نداشتند، اما در حال حاضر با آشنایی 
مردم با تغذیه و گیاهان دارویی سالم، بیشتر به 
بازار مراجعه می کنند و غرفه داران هم انگیزه 
بیش��تری برای فعالیت در این بازار دارند. وی 
اظهارکرد: این بازار در س��ال 1388 با 7 غرفه 
آغاز به کار کرد و اکن��ون تعداد غرفه های بازار 
گیاهان دارویی اصفهان ب��ه 3۲ غرفه افزایش 

یافته است.
خاکی با بی��ان اینکه در بازار گیاه��ان دارویی 
اصفه��ان محصوالت ه��م به ص��ورت عمده و 
 هم به ص��ورت جزی��ی ب��ا 1۵ ت��ا ۲۰ درصد 
ارزان تر نس��بت به قیمت های س��طح ش��هر 
 ارای��ه می ش��ود، گف��ت : در ای��ن ب��ازار انواع 
دمنوش های گیاهی ، عرقیجات گیاهی و... به 

فروش می رسد. 
وی اظهارکرد: چش��م انداز آینده و هدف ما در 
بازار گیاهان دارویی این اس��ت که ضمن حفظ 
این بازار، شعب دوم و سوم آن را نیز راه اندازی 

کنیم .

ش��هردار اصفهان گفت: این نوی��د را به مردم 
اصفهان می دهیم که نمایش��گاه قرآن س��ال 

آینده در قالب بین المللی برگزار شود.
مه��دی جمالی ن��ژاد در آیی��ن افتتاحی��ه 
سیزدهمین نمایش��گاه قرآن و عترت استان 
اصفهان با اش��اره به اینکه شهرداری اصفهان 
حمایت ه��ای الزم را ب��رای برگ��زاری ای��ن 
نمایشگاه در دستور کار قرار داده است، اظهار 
کرد: باید توجه داش��ته باش��یم ک��ه توجه به 
صورت و س��یرت قرآن می توان��د در تلطیف 
فضای ش��هری و ایدئولوژی حاک��م بر جامعه 

تاثیر به سزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه ما در عین حال که می توانیم 
در کالبد ش��هرهایمان مفاهیم قرآنی را لحاظ 
کنیم در س��یرت ش��هرها نیز می توانیم آن را 
مس��تتر کنیم، اضافه کرد: در این راس��تا در 
مس��ایل اجتماعی و فرهنگی می توان مباحث 

قرآنی را توسعه داد.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه امیدواریم که 
در سال آینده چهاردهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت را در نمایشگاه جدید برگزار کنیم،  بیان 

کرد: امسال این نمایشگاه ویژه تر از سال های 
قبل با توجه به حضور تش��کل ها و موسسات 
مردمی و قرآن پژوهان را داشتیم اما این نوید 
را می دهیم که نمایش��گاه سال آینده در قالب 

بین المللی برگزار شود.
وی چال��ش س��یزدهمین نمایش��گاه قرآن و 
عترت اصفهان را عدم حض��ور نمایندگانی از 
دیگر کشورهای اس��المی دانست و افزود: این 
نمایشگاه به حالت استانی بود و این در حالی 
اس��ت که در کش��ور ایران و دیگر کشورهای 
اس��المی در حوزه قرآن فعالیت ه��ای زیادی 
صورت گرفته که ما باید از این تجارب با دعوت 

برای حضور در نمایشگاه استفاده کنیم.
جمالی نژاد در ادامه، تجلیل از قرآن پژوهان را 
در کنار ادیبان، نویسندگان و هنرمندان را در 
دستور کار برنامه های شهرداری اصفهان عنوان 
کرد و گفت: س��عی می کنیم از امسال بودجه 
قرآنی تصویب ش��ده ش��ورا برای فعالیت های 
قرآن��ی را تخصی��ص دهی��م تا کاره��ای نو و 
خالقانه ای در حوزه فعالیت های قرآنی ش��هر 

شاهد باشیم.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه 
به فصل تابستان نزدیک می ش��ویم ضروری است 
که م��ردم آب را بهین��ه مصرف کنند اع��الم کرد : 
در چندس��ال اخیر باتوجه به افزایش دما در فصل 
تابستان و از س��ویی کاهش منابع آبی اما به لحاظ 
همکاری مناس��ب مردم با شرکت آبفا آب شرب در 
فصل تابستان بدون هیچ گونه محدودیتی در اختیار 

مردم قرار گرفت .
مهندس هاش��م امینی افزود : به رغ��م اینکه همه 
س��اله حدود ۴ الی ۵ درصد به مش��ترکین آب در 
استان اصفهان افزوده می ش��ود و از طرفی کاهش 
بارندگی کمب��ود منابع آبی را رقم زده اس��ت اما با 
این وجود با تالش مس��ئوالن امر در ش��رکت آبفا 
اس��تان اصفهان در تمام روزهای س��ال آب شرب 
مردم تأمین گردیده است البته در فصول گرم سال 
برخی از مناطق با افت فشار آب روبرو می شوند که 
این امر هم با مصرف بهینه آب از س��وی مشترکین 
برطرف می گردد. وی به راههایی که منجر به توزیع 
عادالنه می ش��ود پرداخت و اظهارداشت : شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان برای اینک��ه عدالت اجتماعی 

برقرار گردد و تمام مشترکین در اقصی نقاط استان 
دسترسی پایدار به آب شرب داشته باشند با تدابیری 
همچون مدیریت هوش��مند فشار ش��بکه توزیع ، 
اجرای سیستم تله متری و تله کنترل و نیز با اجرای 
برنامه ه��ای فرهنگی زمینه س��از فرهنگ مصرف 
بهینه آب در سطح جامعه ش��د و توانست با اعمال 

تدابیر آب شرب مردم را تأمین کند.
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت آبفا استان 
اصفهان ب��ه تأمین پایدار آب ش��رب مردم اصفهان 
در فصل تابستان سال جاری اش��اره کرد و تصریح 
نمود : در حال حاضر تنها تصفیه خانه آب اصفهان 
بزرگ که تأمین کننده آب بی��ش از ۴ میلیون نفر 
جمعیت استان اصفهان است با تمام ظرفیت و نیز 
تمام خطوط انتقال و توزیع آب با حداکثر ظرفیت 
مش��غول آبرس��انی به مشترکین هس��تند اما عدم 
جاری بودن رودخانه زاینده رود در فصل تابس��تان 
کمبود منابع آبی که به واس��طه بحران کم آبی رخ 
داده است می طلبد که مصرف آب در فصل تابستان 
بیش از پی��ش مدیریت ش��ود زی��را مؤثرترین راه 

مدیریت مصرف، صرفه جویی است.

مهندس امینی به برخی اقدامات که مانع از مصرف 
بیش از حد آب می ش��ود پرداخت و خاطرنش��ان 
ساخت: هرگونه شکستگی و حادثه لوله و هدررفت 
آب را به مرکز ارتباطات مردمی 1۲۲ اطالع دهید، 
نصب کولر در سایه با اس��تفاده از پوشش مناسب، 
عدم اس��تفاده از آب ش��رب برای فضای سبز، عدم 
استفاده کارگران ساختمان از آب تصفیه شده جهت 
ساخت و ساز ، استفاده از ابزار و تجهیزات کاهنده از 
جمله مواردی می باشد که رعایت آنها از سوی مردم 

مصرف بهینه آب را به همراه دارد.

معاون بهب��ود تولی��دات دام��ی س��ازمان جهاد 
کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: روزانه ۴۰۰ تن 
ش��یر خام از دامداران اصفهانی در طرح حمایتی 

خرید شیر خریداری می شود.
امیرحسین افیونی در خصوص طرح حمایتی خرید 
ش��یر از دامداران اظهار کرد: دول��ت و وزارت جهاد 
کشاورزی جهت حل مشکل جذب ش��یر در کشور، 
پیگیر طرح حمایتی خرید ش��یر از دام��داران و اخذ 
اعتبارات جذب مش��وق های صادراتی هس��تند. وی 
با اش��اره ب��ه اینکه ط��رح حمایتی خرید ش��یر خام 
محدودیت زمانی ندارد، افزود: این طرح از اول خرداد 
ماه آغاز شده و روزانه یک هراز تن شیر در سطح کشور 
خریداری و به صورت شیر خش��ک و بر پایه صادرات 

است و این میزان شیر وارد بازار داخلی نمی شود.
معاون بهب��ود تولی��دات دام��ی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان تصریح کرد: اس��تان 
اصفهان یکی از استان های پیش��رو در اجرای این 
طرح بوده و از روز اول ش��روع به خرید شیر کرده 
است. سهمیه استان اصفهان روزانه ۲۵۰ تن بوده 
که با رایزنی ها این مق��دار در حال حاضر به روزانه 

۴۰۰ تن شیر خام افزایش یافته است.
افیونی در خصوص بحث مشوق های صادراتی اظهار 
کرد: توسط دولت ۲۰۰ میلیارد تومان در خصوص 
صادرات شیر خشک و محصوالت لبنی در نظر گرفته 
شده تا با خرید شیر حمایتی و مشوق های صادراتی، 
بازار صادرات ش��یر خش��ک و محص��والت لبنی از 
آرامش بهتری برخ��وردار ش��ود. وی در ادامه بیان 
داشت: در سال 13۹۴ کل تولید شیر خام در کشور 
۹/۵ میلیون تن بود که بالغ  ب��ر یک میلیون و 1۵۰ 
هزار تن در اس��تان اصفهان تولید و روزانه بیش از 3 
هزار و 1۰۰ تن شیر خام در این استان تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه واردات شیر خشک 
در مقایس��ه با مص��رف و نیاز داخلی زیاد نیس��ت، 
بیان داشت: در س��ال 7۰ الی 8۰ هزار تن نیاز شیر 
خشک در صنایع داخلی است. طی این چند سال 
متأسفانه نرخ خرید شیر خام تغییری نداشته  ولی 
کارخانجات درصدی روی محصول گذاش��ته اند و 
بازپرداخت پول ش��یر دامدار طوالنی تر شده است 
که اگر طرح مشوق صادراتی اجرا شود، در تعدیل 

این اختالف کم��ک خواهد کرد. افیون��ی در پایان 
خاطر نشان کرد: یکی از سیاست های وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
ایجاد زنجیر تولید و زنجیر ش��یر خ��ام، فرآوری و 
عرضه محصوالت لبنی اس��ت. این زنجیره مهم در 
استان اصفهان با توانایی روزانه ۶۰۰ الی 7۰۰ تن 
شیر خام و باالی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و این زنجیره تا پایان امسال عملیاتی می شود. خرید 
حمایتی شیر خام توس��ط وزارت جهاد کشاورزی 

پیش بینی شده و در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان:

لزوم صرفه جویی در مصرف آب با فرارسیدن فصل گرم 
معاون بهبود تولیدات  دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

تولید روزانه بیش از 3۱۰۰ تن شیر خام در اصفهان

مدیر امور اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

تخفیف 50 درصدی برای استفاده از مراکز فرهنگی 
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خانه تکانی ویسی در اصفهان؛

رونمایی از لیست سیاه سپاهان

 مادری که دو پسرش در دو تیم ملی 
روبروی هم بازی کردند 

جنگ برانکو-کی روش علنی شد؛ 

ملی پوشان تمرین نکنند، جریمه می شوند

روابط عمومی باشگاه سپاهان، اسامی بازیکنانی که برای فصل آینده با آنها تداوم 
همکاری صورت نمی پذیرد را منتشر کرد.

در اطالعیه روابط عمومی باشگاه سپاهان آمده است: 
اس��امی بازیکنانی که برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر و ب��ا توجه به اعالم 
س��رمربی تیم و عدم نیاز فن��ی، با آنها تمدید ق��رارداد یا ادام��ه همکاری صورت 
نمی پذیرد، جهت مشخص ش��دن وضعیت آنها برای عقد قرارداد با سایر تیم ها به 

شرح ذیل است:
 ضمن س��پاس از این بازیکنان به جهت تالش هایش��ان در تیم فوتبال س��پاهان،

 برای ای��ن عزی��زان در ادام��ه آرزوی موفقیت و س��المتی داری��م و زحمات این 
طالیی پوشان را فراموش نمی کنیم.حسین پاپی، رحمان احمدی، شهاب گردان، 
لئوناردو پادوانی، هادی عقیلی، عبداهلل کرمی، عل��ی حمودی، امین منوچهری و 

فوزیل موسی اف.

در جریان دیدار تیم های آلبانی و س��وئیس در یورو 2016 دو ب��رادر در ترکیب 
دو تیم به میدان رفتند.  تیم های ملی آلبانی و س��وئیس از گروه A مسابقات جام 
ملت های اروپا به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر سوئیس��ی ها 
همراه شد. این دو برادر قبل از آغاز بازی یکدیگر را به آغوش کشیدند و مادر آن ها 
که روی سکوهای ورزشگاه حضور دارد، احساس دوگانه ای داشت و این احساس 
خود را با پیراهنی که بر تن دارد، نشان داد. نیمه پیراهن مادر ژاکا پرچم آلبانی و 

نیمه دیگر پرچم سوئیس بود.

برانکو ایوانکوویچ به بازیکنان ملی پوشش هشدار داد که حضور نداشتن در تمرینات 
به منزله جریمه شدنشان است. سرمربی پرسپولیس در نشست خبری اعالم کرد 
که تمام بازیکنان این تیم اعم از ملی پوش و غی��ر ملی پوش باید در تمرینات این 
 تیم و اردوی اکراین حاضر باش��ند و در صورتی که این اتفاق رخ ندهد آنها جریمه 
می ش��وند. برانکو جزو مربیانی بود که همیش��ه با کی روش رابطه خوبی داشته و 
از عملکرد و تصمیمات او در تی��م ملی دفاع می کرد. اما مثل ای��ن که باید این بار 
شاهد اولین تقابل سرمربی س��ابق و فعلی تیم ملی باشیم. دستور کی روش مبنی 
بر استراحت اجباری بازیکنان ملی پوش و ش��رکت نکردن آن ها در تمرینات تیم 
باشگاهی شان باعث عصبانیت برانکو شده است. سرمربی پرسپولیس در کنفرانس 
مطبوعاتی امروزش در این مورد گفت هرکس��ی در تمرینات غیبت کند، جریمه 
خواهد شد.او در واکنش به این مسئله که این موضوع دستور کی روش بوده است، 
گفت: شما می دانید که آنها از چه کسی حقوق می گیرند؟ بازیکنان از باشگاه حقوق 
می گیرند و موظف هس��تند خودش��ان را در تمرینات به ما معرفی کرده و بعد ما 

تصمیم بگیریم که چه کار کنند.

سیری در دنیای ورزش

دیدار تیم های ملی ایران و چین از هفته دوم مقدماتی جام جهانی 201۸ روسیه در یک شهر مرزی کره شمالی  در تاریخ 
16 شهریور ماه امس��ال برگزار می شود. طبق سیاست چینی ها، این کش��ور به منظور دربرگیری تمام کشور چین برای 

 حمایت از تیم ملی فوتبال این کش��ور، رقابت های مختلف را در ش��هرهایی
 غیر از پایتخت یعنی پکن میزبانی می کنند. 

ب��ر همی��ن اس��اس چینی ه��ا ب��رای میزبان��ی از تیم مل��ی ای��ران یکی از 
ش��هرهای ش��مال ش��رقی این کش��ور را تدارک دیده اند و قرار اس��ت این 
 دیدار در ش��هر ش��انگ ینگ ک��ه واقع در م��رز کره ش��مالی اس��ت برگزار

 شود.  به این ترتیب به نظر می رسد سنگ اندازی  چینی ها برای دیدار با تیم 
ملی ایران از حاال آغاز شده و چه بسا شاگردان کی روش برای رویارویی با این 
تیم روزهای س��ختی را پیش رو داشته باشند.  از س��وی دیگر تیم ملی ایران 
استارت خود برای حضور در این رقابت ها را از تاریخ 11 شهریور از تهران و در 
دیدار مقابل قطر خواهد زد.  این دیدار نیز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و 

پس از این دیدار ملی پوشان برای برگزاری دیدار با چین به سرعت راهی این کشور خواهد شد.

با حضور در مسابقات گزینشی کلمبیا، مشکالت به وجود آمده بر سر راه المپیکی شدن سهراب مرادی مرتفع شده و این 
وزنه بردار اصفهانی جواز حضور در ریو 2016 را بدست آورد. پس از مشکالتی که در دوران محرومیت دو ساله سهراب مرادی 
به وقوع پیوست، این وزنه بردار برای شرکت در المپیک با معضل بزرگی مواجه 
شد زیرا باید در دو رویداد گزینشی حضور پیدا می کرد. این مشکالت در شرایطی 
به وقوع پیوست که مرادی از آمادگی باالیی برخوردار بود و ازاین رو فدراسیون 
تالش کرد تا مشکالت به وجود آمده را رفع کند. حضور در مسابقات کاپ فجر 
نخستین اقدام در رفع مش��کل مرادی بود و وی با مجوز فدراسیون جهانی در 
رقابت های گزینشی پان آمریکن که به میزبانی کلمبیا برگزار می شود، شرکت 
کرد. مرادی در این مس��ابقات در حرکت یک ضرب وزنه 144 کیلوگرم را ثبت 
کرد و در حرکت دوضرب نیز وزنه 1۸0 کیلوگرمی را انتخاب کرد و درمجموع به 
رتبه پنجمی دست پیدا کرد. با حضور مرادی در این رقابت ها، وی توانست جواز 
شرکت در المپیک 2016 را به دست بیاورد  تاکنون سه ورزشکار اصفهانی موفق 

به کسب سهمیه المپیک در رشته های انفرادی شده اند و مرادی چهارمین ورزشکار لقب گرفت.

چهارمین سهمیه المپیکی اصفهان در دستان مرادیسنگ  اندازی چینی ها، برای شاگردان کی روش

تغییرات در کابینه دولت روحانی همان نکته ای اس��ت 
که هر بار تکرار شده، نام محمود گودرزی وزیر ورزش 

و جوانان به میان آمده است.
 تاکن��ون گودرزی به هم��راه چند وزی��ر دیگر دولت 
روحانی پ��ای ثابت تمام��ی گمانه زنی ه��ای تغییرات 

کابینه دولت یازدهم بوده اند.
گودرزی به همان نس��بت که با ناکامی چندین گزینه 
رییس جمه��وری بر صندل��ی وزارت تکیه داد در طول 
چند ماه گذش��ته از سوی منتقدانش در امان نبود. در 
یک س��ال اخیر با قوت گرفتن تغیی��ر کابینه نام های 
 زیادی ب��رای اداره ورزش مطرح ش��دند، ام��ا این بار

علی اصغر مونس��ان به همراه دو گزینه دیگر به عنوان 
گزینه های اصلی وزارت ورزش و جوانان مطرح هستند.

مونسان از نزدیکان دکتر روحانی است که نام او بیشتر 
از دیگ��ران در کابینه دولت ش��نیده می ش��ود. با آغاز 
ب��ه کار مجلس جدید، زمزمه ه��ای برخی تغییرات در 
کابین��ه روحانی و ترمیم هیئت دولت بیش از هر زمان 
دیگری به گوش می رس��د که تغییر در وزارت ورزش و 
جوانان همسو با سیاست های تازه دولت است. هر چند 
در این میان گ��ودرزی موافقانی هم دارد که معتقدند 
در عصر بی پولی وزارت ورزش و جوانان وی توانس��ته 

امور را به درستی بچرخاند.
موافق��ان گ��ودرزی مقابله و ایس��تادگی او ب��ا زد و بند 
مافیای پروژه های عمرانی را یکی از نقاط قوت مدیریت 
وی می دانن��د یا این که می گوین��د در زمان او مجامع 
انتخاباتی فدراس��یون های ورزش��ی آزادانه برگزار شده 

اس��ت، اما منتقدان گودرزی فق��ط این چند مورد کار 
وزی��ر ورزش و جوانان را کاف��ی نمی دانند هر چند بر 
خالف عقیده موافق��ان، حرف و حدیث های زیادی در 
برپایی مجامع فدراس��یون ها وجود دارد و بحث به آن 
روش��نی که وزارت یا موافقان اعالم می کنند، نیس��ت. 
نمون��ه اش انتخابات بس��کتبال و تالش هایی که وزیر 

ورزش برای بازگرداندن مشحون 74 
س��اله و بازنشس��ته به انتخابات 

انج��ام داد. ای��ن م��دارک در 
از  یک��ی  ش��کایت  پرون��ده 
نامزدها ک��ه از طریق مراجع 
قضایی به انتخابات فدراسیون 

بس��کتبال ش��کایت کرده 
موج��ود   ، ب��ود 

است.
ای��ن افراد 

نتیجه 

آش��فتگی های بس��یار در فدراس��یون های ورزشی را 
ضع��ف در برگزاری مجامع می دانند که معاونت ورزش 
قهرمانی وزارتخانه، قادر به مدیریت صحیح آنها نبود.

 ورود ب��ه برخ��ی جزئیات به ج��ای داش��تن برنامه و 
ن��گاه کالن در ورزش، انتق��اد از ک��ی روش که بازتاب 
منفی در جامعه برای وزیر داشت یا ورود به حاشیه های 
اس��تقالل و پرس��پولیس و ناکامی در واگذاری این دو 
باشگاه به بخش خصوصی با وجود شعارهای فراوان 
ازجمله مواردی اس��ت که وزی��ر ورزش و جوانان 
 را در ن��وک پی��کان حمالت منتق��دان قرار داده

 است. 
عالوه ب��ر آن با مش��کالت مالی ورزش در س��ال 
منته��ی ب��ه المپیک، ورزش��کاران 
موج��ود  ش��رایط  از  زی��ادی 
گله من��د هس��تند. در این 
می��ان، وعده ها کارس��از 
نبوده و موج اعتراض ها 
مش��کالت  ب��ه 
توس��ط  مال��ی 
و  ورزشکاران 

فدراسیون های المپیکی مدام بیشتر می شود.
تمام��ی ای��ن مش��کالت، تالش هایی ک��ه در حمایت 
را بی اث��ر گذاش��ته و  از گ��ودرزی ص��ورت گرفت��ه 
آنچ��ه تاکن��ون تصمیم تغیی��ر او از کابین��ه را قطعی 
 نک��رده فقط در پیش ب��ودن رقابت ه��ای المپیک ریو 
است. طبیعی هم است کسی در این زمان و در شرایط 
آش��فته ورزش با احتمال نتای��ج منفی آن در المپیک 
مسئولیت قبول نکند، اما از طرفی اگر وزارت ورزش و 
جوان��ان با گودرزی در المپیک نتایج مثبتی گرفت آن 
وقت تکلیف چیس��ت و آیا باز هم نام او به عنوان یکی 

از تغییرات کابینه مطرح می شود؟ 
پرسش��ی ک��ه خیلی ها برای رس��یدن به پاس��خ آن تا 
پای��ان المپیک صبر می کنند، اما ع��ده ای دیگر از هم 
اکنون نتایج المپیک ریو را با المپیک 200۸ پکن برابر 
می دانند که ایران به یکی از ضعیف ترین نتایج خود در 

تاریخ المپیک ها دست یافت.
نام گودرزی در ش��رایطی در بین وزرایی که از کابینه 
می روند مطرح اس��ت که پی��ش از او تجربه مدیریتی 
قره خانل��و و حمی��د س��جادی به عن��وان چهره ه��ای 
دانش��گاهی و ورزشی نش��ان داده مدیریت در ورزش 
با ورزش��کار بودن و به عبارتی ورزش��ی بودن ارتباطی 
ندارد. از طرفی تغییرات در سطح روسای قبلی و وزرای 
کنون��ی را بای��د در میدان معیوب ورزش هم بررس��ی 
کرد که س��تون های لرزانش برای هیچ وزیر و مسئولی 
پایگاه محکمی نمی سازد. ورزشی که از کج سلیقگی ها 
و مصلحت بینی ها زیور ش��ده تا هرکس که دس��تی بر 
س��وزنی دارد برایش قبای بی قواره ای ب��دوزد. در این 
میدان معی��وب فقط افراد در س��طح مدیریت ها چند 

صباحی جابه جا می شوند.

زمزمه های تغییر در وزارتخانه به گوش می رسد؛

پایان کار آقای وزیر ورزش؟

 قهرمان پارالمپیک 
به کمیته انضباطی می رود

حدادی قهرمان پرتاب دیسک تورنمنت 
دوومیدانی اشتوتگارت شد

تکلیف ملی پوش وزنه برداری معل��والن که از اردوی تیم ملی اخراج ش��ده بود، در 
کمیته انضباطی مشخص می شود. مجید فرزین وزنه بردار دسته ۸0 کیلوگرم تیم 
ملی جانبازان و معلوالن به دلیل مصاحبه ای که هفته گذشته انجام داد و در آن نسبت 
به شرایط مختلف از جمله عملکرد سرمربی تیم ملی به شدت انتقاد کرد، از ترکیب 
این تیم خط خورد. این اتفاق در حالی رخ داد که کمتر از سه ماه دیگر تا آغاز بازی های 
پارالمپیک 2016 ریو باقی مانده و فرزین به عنوان قهرمان پارالمپیک 2012 لندن 
یکی از امیدهای کسب مدال طال برای کاروان ایران محسوب می شود.قرار است در 
همین خصوص کمیته انضباطی در هفته جاری تشکیل شود و مسئوالن فدراسیون 
جانبازان و معلولین و کمیته ملی پارالمپیک درباره آینده فرزین برای حضور در تیم 

ملی تصمیم گیری کنند.

 پرتابگر المپیکی کشورمان در رقابت های دوومیدانی اشتوتگارت آلمان به عنوان 
قهرمانی دست پیدا کرد. احسان حدادی پرتابگر المپیکی کشورمان که در اردوی 
آماده سازی در کشور آلمان به س��ر می برد در تورنمنت دوومیدانی اشتوتگارت 
 ش��رکت کرد و به عنوان ارزش��مند قهرمانی دس��ت پی��دا کرد. وی  ب��ا پرتاب

 64.6۵ متر به عنوان نخس��ت این رقابت ها رس��ید وعملکرد خوب��ی از خود بر 
جای گذاشت. نایب قهرمان پرتاب دیسک لندن با رکورد 6۵.22 از رقابت های 
لوگزامبورگ آلمان در سال 201۵ س��همیه حضور در بازی های المپیک ریو را 
نیز کسب کرده است. حدادی نایب قهرمان المپیک 2012 لندن و شانس اصلی 

رشته دوومیدانی برای کسب مدال در المپیک ریوست.

خریدهای خارجی استقالل
 چشم بازار را کور کرد

محرومیت بوکسورهای ایران از سوی فدراسیون جهانی؛

 2 سهمیه  قبل از اعزام پرید؟!
رأی های فیفا علیه 

باشگاه انحالل یافته ایرانی!
 طی دو س��ال اس��تقالل تهران ۸ بازیکن خارجی خریده است که منهای 
مگویان دیگران تقریبا هیچ بازدهی برای تیم نداشته و برخی از آنها بدون 

یک دقیقه بازی، میلیاردها هزینه داشته اند.
ب��ا پروپئی��چ و غرام��ت ی��ک میلی��ارد و   ق��رارداد ۳۳0 ه��زار دالری 
دویس��ت میلیون��ی  برای فس��خ قرارداد با ای��ن بازیکن در واقع نش��ان از 
اش��تباهات اس��تقالل  در خرید خارجی های فصل گذش��ته دارد چرا که  

ریوالدو دسوزا، کرار، شیحی و پروپئیچ عمال به درد استقالل نخوردند. 
 کرار جاس��م که م��دام قهر و محروم ب��ود و یا دربی را به ه��دف بازی در 
 ج��ام ملت های عرب می پیچاند و موجب شکس��ت می ش��د. ریوالدو که

 40 هزار دالرش گم ش��د و خودش هم رفت. ش��یحی مصدوم بود و موفق 
نب��ود. پروپئیچ هم با وجود قیمت بس��یار باال و عجیبش کارایی درس��تی 
نداشت و اکثر دیدار ها را از روی نیمکت نگاه کرد. او به جز دو گلی که در 
مجموع ۳۸2 دقیقه بازی برای اس��تقالل به ثمر رساند، دیگر هیچ ثمره ای 
برای آبی ها نداش��ته است. در واقع منهای هرایر مگویان مدافع ارمنستانی 
باید تاکید کرد دیگر بازیکنان خارجی که طی این دو س��ال برای استقالل 
خریداری ش��ده اند عمال  فقط حرام کردن پول بوده اند. جمع مبلغی که 
برای این بازیکنان هزینه ش��ده است چیزی بیش از 6 میلیارد تومان بوده 
اس��ت که اس��تقالل طی این دو فصل ضرر و هزینه کرده و عمال کاربردی 
برای این تیم نداش��ته اس��ت.به نظر می رس��د جای خالی کمیته فنی در 
استقالل بس��یار خالی است. خرید های خارجی میلیاردها تومان را از بین 
برده اند که الزم است باشگاه استقالل برای این معضل چاره ای بیاندیشد.

 فدراس��یون جهان��ی بوکس در نام��ه ای به فدراس��یون بوکس کش��ورمان
 اع��الم کرد س��جاد محرابی و امید احمدی اجازه مب��ارزه در رینگ باکو را 

نخواهند داشت.
در حال��ی طی چند روز گذش��ته، ترکیب تیم ملی بوکس کش��ورمان برای 
حضور در رقابت های جهانی باکو که آخرین ش��انس کسب سهمیه المپیک 
ریو به شمار می رود اعالم شد که گویا از بین 9 بوکسور اعزامی به مسابقات 

جهانی، دو مشت زن کشورمان اجازه حضور در این رقابت ها را ندارند.
 امی��د احم��دی صفا، نماین��ده وزن 49 کیلوگ��رم تیم ملی کش��ورمان که 
6 م��اه پیش در مس��ابقات کیک بوکس��ینگ مبارزه کرده ب��ود و به همین 
دلیل مس��ئوالن کنفدراسیون آسیا اجازه مبارزه کردن به این بوکسور را در 
مس��ابقات قهرمانی آسیا)چین( ندادند و حاال دو روز پیش از اعزام تیم ملی 
به مسابقات کسب سهمیه المپیک خبرها حاکی از آن است که این بوکسور 

حتی اجازه مبارزه کردن در رینگ جهانی باکو را نیز ندارد.
البت��ه مس��ئوالن آیبا )فدراس��یون جهان��ی بوکس( در نامه ای رس��می به 
فدراس��یون بوکس کشورمان ابالغ کرده اند که سجاد محرابی، نماینده وزن 
7۵ کیلوگ��رم نی��ز اجازه حضور در ای��ن رقابت ها را ندارد. طبق ش��نیده ها 
محرابی طی یک ماه اخیر با حضور در کش��ور تانزانیا مبارزاتی کرده که بر 
خالف قانون آیبا است و به همین دلیل او تنها می تواند در مسابقات کسب 

سهمیه المپیک که در ونزوئال قرار است برگزار شود  وارد رینگ شود.
حال باید منتظر بمانیم تا ببینیم مس��ئوالن فدراسیون برای اعزام تیم ملی 

به این رقابت ها چه تصمیم خواهند گرفت.

ش��ورای حل اخت��الف فیفا هر از گاهی علیه باش��گاه ه��ای ایرانی 
رأی ص��ادر م��ی کن��د و ای��ن آرا ب��ه وجهه بی��ن الملل��ی فوتبال 
 ایران ضربه زده اس��ت. به خصوص که باش��گاه ها ب��ه آرای صادره 
 توجهی نمی کنند و در نهایت کمیته انضباطی فیفا مجبور به کسر امتیاز 

می شود.
 ش��ورای حل اختالف فیفا به تازگی آرایی علیه باش��گاه برق شیراز 
صادر کرده! این در حالی اس��ت که باش��گاهی به نام برق شیراز در 
ح��ال حاضر وجود خارجی ندارد و ب��ه خاطر انبوهی از بدهی ها به 
بازیکنان داخلی و خارجی منحل شده و به دنبال آن تیم برق نوین 
تشکیل شده است. همان اتفاقی که در مشهد بعد از نابودی ابومسلم 

به وجود آمد.
مارتین رائول یکی از بازیکنانی است که از باشگاه برق شیراز شکایت 
ک��رده. این دروازه بان قراردادش 1۵۵ ه��زار دالر بوده که ۵0 هزار 

دالر آن طلب کار است. 
دیگر بازیکن شاکی میشل آگوستا است که از ۵0 هزار دالر قرارداد 
منعق��ده تنها 7 ه��زار دریافت ک��رده و 4۳ ه��زار دالر طلب دارد. 
 ع��الوه بر اینکه در پرونده برق ش��یراز به ش��کایت های جدیدی بر

می خوریم. گویی رناتو هم از برق شیراز شکایت کرده است.
ب��ا توجه ب��ه انحالل تیم برق ش��یراز مش��خص نیس��ت مس��ئول 
 اج��رای آرای ص��ادره از س��وی ش��ورای ح��ل اخت��الف فیف��ا ب��ا 

کیست؟

 المپی��ک ری��و 2016 ب��ا مش��کالت زی��ادی از جمل��ه 
بحران اقتصادی آلودگی، مشکل فروش بلیت ها و اپیدمی 
ویروس زیکا دست و پنجه نرم می کند. تاکنون تنها نیمی 
از بلیت های بازی های  المپیک ریو فروخته شده است و 12 
درصد از بلیت های بازی های پارالمپیک نیز به فروش رسیده 
است. خراب ش��دن جاده دوچرخه س��واری ریو و افزایش 
نگرانی ها درباره ویروس زیکا، از دیگر مش��کالتی است که 
ترس و واهمه را درباره بازی های  المپیک افزایش داده است. 
یکی از مسئوالن بازی ها درباره بحران های پیش آمده اظهار 
کرد: با ش��رایطی که وجود دارد، تنها یک معجزه می تواند 

المپیک ریو را نجات دهد تا تبدیل به یک فاجعه نشود.
مس��ئوالن ریو تالش زیادی برای مقابله با شیوع پشه ها و 
فراگیر ش��دن زیکا کردند. با این حال به زنان باردار توصیه 
شده اس��ت که به ریو س��فر نکنند تا نوزادان آنها مشکالت 
مغزی پیدا نکنند. پشه هایی که حامل ویروس زیکا هستند، 
در سال 19۵0 به طور کامل در برزیل منقرض شدند اما با 
گذشت زمان، دوباره این پشه ها به این منطقه بازگشتند. از 
سال گذشته تاکنون، چهار هزار مورد نوزاد با مشکل مغزی 
به دنیا آمدند که همگی به دلیل ویروس زیکا این مشکل را 
پیدا کردند. در کنار همه اینها مشکالت اقتصادی و سیاسی 
برزیل نیز خودنمایی می کند. برکناری دیلماروسف، رییس 
جمهور برزیل و رس��وایی های دولتی در این کشور از دیگر 
بحران ها هستند. این مسائل باعث شد که معترضان زیادی 

به خیابان ها بریزند و اعتراض خود را اعالم کنند.
بح��ران اقتص��ادی در برزیل باعث ش��ده اس��ت امکانات 
اس��تادیوم ها کاهش یابد و خط متروی اصلی ریو نیز کامل 
نشود. ریو هنوز نیاز به کمک های مالی برای به پایان رساندن 
این پ��روژه   ها دارد. مش��کالت اقتصادی برزی��ل بر میزان 
بهداشت و رفاه پزشکی در این کشور نیز تاثیر گذاشته است. 
به دلیل نبود بهداشت کافی، اخیرا باکتری ها و میکرو ب ها 
خطرناک و بسیار مقاومی در س��واحل برزیل پیدا شده که 

می تواند سالمت ورزشکاران آبی را تهدید کنند.
یکی دیگر از عوامل اصلی مش��کالت بهداشتی نبود شبکه 

فاضالب مناسب در ریو است.
بدین ترتیب، بحران های مختلف باعث ش��ده اس��ت بلیت 
بازی ها را  المپیک و پارالمپی��ک، آن طور که باید فروخته 
نشود. ورزشکاران پارالمپیک این ترس را دارند که مجبور 

شوند در استادیوم خالی از تماشاگر مسابقه بدهند.
یکی از ورزش��کاران پارالمپیک��ی در این ب��اره اظهار کرد: 
در  المپیک لندن هو                                         اد                               ا          ران زیادی حضور داش��تند. خیلی 

شگفت انگیز بود.
 البته تالش می                              کنم این مسئله تاثیری بر عملکردم نداشته 
باشد اما اگر تش��ویق های مردم را نداشته باش��یم، ناامید 
خواهیم ش��د. اگر صندلی ه��ای خالی را ببینی��م، ناراحت 

می شویم.
 س��خنگوی کمیت��ه  برگ��زاری ری��و 2016 نی��ز درب��اره

 فروخته نش��دن بلیت ها گف��ت: کمی نگ��ران پارالمپیک 
هس��تیم. باید تبلیغ کنیم. در حال          حاضر مقایسه  المپیک 
ریو و  المپیک لندن نشان می             دهد ریو فاصله زیادی با هدف 

اصلی خود دارد که موفقیت در میزبانی بازی های  المپیک 
است. با این حال باید دید مسئوالن برزیلی در این زمان کم 

چه تمهیداتی برای مقابله با این مشکالت می اندیشند.
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  آقای خاص فوتب��ال دنیا هم از دیدن س��ه ب��ازی متوالی ی��ورو 2016 
خسته شده است!

 مورینیو سرمربی منچستر یونایتد به همراه پسرش در حال تماشای دیدار 
انگلیس و روسیه سومین بازی متوالی مسابقات یورو در خانه . آقای خاص 
در توضیح این پست نوش��ت: »سه بازی پشت س��ر هم، حتی مبل هم از 

دست ما خسته شده است!«.

مورینیو و پسرش شاهد بازی انگلیس

لنز دوربین

المپیک ریودوژانیرو  و چالش های پیش رو
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دانستنی های جالبهایالیت

برهنگی تنها به یک تکه پارچه بستگی ندارد، برهنگی؛ یعنی بی توجهی 
به انسانیت و شرافت انسانی و شخصیت انسان ها.

مادر ترزا
من می خواهم بدانم که، راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه 
جا، هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری 

هم توی دنیا می شود زندگی کرد؟ 
صمد بهرنگی
کتاب باید تبری باشد برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان. 

فرانتس کافکا
هیچ اشکالی ندارد احساساتی داشته باش��یم که دیگران چیزی از آن 

درک نکنند. هرکسی سفر خودش را می رود. 
جوجو مویز

حقیقت است این: پرنده را در آسمان که باش��د تیرباران می کنند، نه 
در قفس.

علیرضا روشن
آدمیزاد هرگز نمی فهمد که تا چه اندازه عاش��ق اس��ت؛ مگر زمانی که 

بکوشد دیگر عاشق نباشد. 
هریت بیچراستو

فقط یک نفر تو این دنیا هست که می تونه تصمیم بگیره من باید چیکار 
کنم؛ و اون هم خودمم.

 اورسن ولز
دنیا رو کسایی که بدی می کنن نابود نمی کنن؛ کسایی که بی تفاوت 

تماشا می کنن، نابود می کنن! 
اریک امانوئل اشمیت

درحقیقت همگی ما در برابر یکدیگر مسئولیم؛ حیف که آدم ها این را 
نمی دانند. اگر می دانستید، دنیا بهشت می شد. 

فئودور داستایوفسکی
مشکل بزرگس��االن این اس��ت که بزرگ نش��ده اند اما دیگر بچه هم 

نیستند! 
کریستین بوبن

با همان نگاهی که می بینی، نگریسته می شوی. 
ژان الکان

فقط  رمانتیک ها بخوانند

موهایم را که بافتی، دلم گره خورد به دلت؛ حاال که نیستی هر 
شب برای دلم، شعرهای عاشقانه می بافم ...

تو نمی تونی روی هیچکس غیر از خودت حساب کنی؛ ناراحت 
کننده است ولی واقعیت داره ...

رمضان، شکل دیگر دلتنگی های من است؛ وقتی روزه دارم به 
ندیدنت، به نشنیدنت ...

شب است و دیر وقت و جز دوستت دارم ، باقی کارها بماند برای 
فردا ...

خوشبختی مانند تلفن است؛ اگر دیگران نداشته باشند به هیچ 
درد شما نخواهد خورد ...

دچار یعنی؛ دو چشم داری اما حواست چهار چشمی پی کسی 
است ...

شفقت و مهربانی نسبت به کسی که با ما نسبتی ندارد، ویژگی 
خاص »انسان« است ...

گاهی باید بگذاری و بروی؛ وقتی می مانی و تحمل می کنی، از 
خودت یک احمق می سازی ...

معجزه اون کسیه که می تونه یه لحظه با حرفاش حالتو عوض 
کنه ...

 انقدر غرورت را محکم نچسب؛ بعضی آدم ها تکرار نشدنی 
هستن ...

گاهی آدم ها خوشی های کوچک را در انتظار خوشبختی های 
بزرگ از دست می دهند ...

اگر دوستش داری بگو؛ شاید تمام دغدغه هایش همین یک جمله 
باشد ...

صبح بی تو ؟! بی تو که صبح نمی شود!! همان امتداد شب است، 
کمی کمرنگ تر ...

بعضی ارزش تکرار شدن ندارن؛ اونا فقط توی خاطرات قشنگن ...
یه قانونی هست برای اثبات دوست داشتن؛ به اسم »نگاه« ...
وقتی دلیلی برای خوشحالی در زندگی ات داری، یعنی 

خوشبختی ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1882معمای 1883
مي گویند حضرت س��لیمان زبان هم��ه جانداران را 
مي دانست ، روزي از خدا خواس��ت تا یک روز تمام 

مخلوقات خدا را دعوت کند .
از خدا پیغام رس��ید ، مهماني خوب اس��ت ولي هیچ 
کس نم��ي تواند از هم��ه مخلوقات خ��دا یک وعده 

پذیرایي کند .
حض��رت س��لیمان به هم��ه آنه��ا ک��ه در فرمانش 
بودند دس��تور داد تا براي جمع آوري غذا بکوش��ند 
و قرارگذاش��ت که ف��ان روز در س��احل دریا وعده 

مهماني است .
روزي که مهماني بود به اندازه یک کوه خوراکي جمع 
شده بود . در شروع مهماني یک ماهي بزرگ سرش را 

از آب بیرون آورد و گفت : خوراک مرا بدهید .
یک گوسفند در دهان ماهي انداختند . ماهي گفت : 
من سیر نشدم . بعد یک شتر آوردند ولي ماهي سیر 

نشده بود .
حضرت سلیمان گفت : او یک وعده غذا مهمان است 

آنقدر به او غذا بدهید تا سیر شود .
کم کم هر چه خوراکي در ساحل بود به ماهي دادند 
ولي ماهي  س��یر نش��ده بود . خدمت��کاران از ماهي 

پرسیدند : مگر یک وعده غذاي تو چقدر است ؟ 
ماهي گفت : خوراک من در هر وعده سه قورت است 
و این چیزهایي که من خورده ام فق��ط به انداره نیم 

قورت بود و هنوز دو قورت ونیمش باقي مانده است .

ماجرا را براي سلیمان تعریف کردند و پرسیدند چه 
کار کنیم هنوز مهمان ها نیامده اند و غذاها تمام شده 

و این ماهي هنوز سیر نشده .
حضرت س��لیمان در فکر بود که مورچه پیري به او 
گفت : ران یک ملخ را به دریا بیاندازید و اس��مش را 
بگذارید آبگوشت و به ماهي بگویید دو قورت و نیمش 

را آبگوشت بخورد .
از آن موقع این ضرب المثل به وجود آمده و اگر فردي 
به قصد خیر خواهي به کسي محبت کند و فرد محبت 
شونده طمع کند و مانند طلبکار رفتار کند مي گویند: 
عجب آدم طمعکاري است و هنوز دو قورت ونیمش 

هم باقي است .

معما ی هفدهم :  چهار تا فیل و یک دونه 
زرافه از در پش��تی همان خانه وارد خونه 
می شن . حاال بگید دقیقا چند تا حیوون 

از در جلو بیرون میان ؟
معما ی هجدهم : 4 تا فی��ل با یک زرافه 
مس��ابقه  دو میدانی اجرا م��ی کنن و آقا 
 زراف��ه از یک فیل که نفر دوم باش��ه جلو 
می زنه ح��اال بگید که زراف��ه نفر چندم 

شده ؟
معم��ا ی نوزدهم : در همان مس��ابقه دو 
 میدان��ی قبلی فی��ل از آخری��ن نفر جلو 

می زنه حاال نفر چندم می شه ؟

جواب معما ی چهاردهم :
 ماشین بنز رو می فروشیم و دو تا پیکان 
می خریم و بعد تو هرک��دوم از پیکان ها 

پنج تا رو جا می دیم .
جواب معما ی پانزدهم : 

چون که دو تا پیکان رو به روی س��ینما 
پارک هستند .

جواب معما ی شانزدهم :
 4 تا حیوون بیرون میان چون زرافه رفته 

دستشویی.

معماهای فیلی طنز هنوز دو قورت و نیمش باقي مانده

دل نوشته

عزیز من!
باور کن که هیچ چیز به قدر صدای خنده  آرام و شادمانه  
تو، بر ق��درت کارک��ردن و سرس��ختانه کار کردن من 
نمی افزاید و هی��چ چیز همچون افس��ردگی و در خود 
فروریختگی تو مرا تحلیل نمی ب��رد، ضعیف نمی کند، 

و از پا نمی اندازد.
البته م��ن بس��یار خجلت زده خواهم ش��د اگ��ر تصور 
کنی که این » من « من اس��ت که می خواهد به قیمت 
نش��اط صنعتی و کاذب تو، بر ق��درت کار خود بیفزاید، 
و مردس��االرانه - همچ��ون بس��یاری از م��ردان بیمار 
خودپرس��تی ها - حتی ش��ادی تو را ب��ه خاطر خویش 

بخواهد. ن��ه... هرگز چنی��ن تصوری نخواهی داش��ت. 
راهی که تا اینجا ، در کنار ه��م، آمده ایم، خیلی چیزها 
را یقینا بر من و تو معلوم کرده است. اما این نیز، ناگزیر، 
 معلوم است که برای تو - مثل من - انگیزه ای جدی تر و 
قوی تر از کاری که می کنم - نوش��تن و باز هم نوشتن 
- وجود ن��دارد ، و دعوت از ت��و در راه رد غ��م، با چنین 
مستمسکی ، البته دعوتی است موجه؛ مگر آنکه تو این 

انگیزه را نپذیری...
پس باز می گویم: این بزرگ ترین و پردوام ترین خواهش 
من از توست: مگذار غم، سراسر س��رزمین روحت را به 
تصرف خویش در آورد و جای کوچکی برای من مگذارد. 

من به شادی محتاجم و به ش��ادی تو، بی شک بیش از 
ش��ادمانی خودم. حتی اگر این س��خن قدری طعم تلخ 
خودخواهی دارد، این مقدار تلخی را ، در چنین زمانه ای 

ببخش - بانوی من، بانوی بخشنده  من!
به خدایم قس��م که می دانم چه دالیل اس��تواری برای 
افس��رده بودن وجود دارد؛ اما این را نیز به خدایم قسم 
می دانم که زندگی، در روزگار ما، در افتادنی است خیره 
س��رانه و لجوجانه با دالیل اس��تواری که غ��م در رکاب 

خود دارد.
غم بسیار مدلل، دشمن تا بن دندان مسلح ماست.

اگر به خاطر تزکیه  روح ، ق��دری غمگین باید بود - که 
البته باید بود - ضرورت اس��ت که چنین غمی ، انتخاب 

شده باشد نه تحمیل شده.
غصه منطق خود را دارد. نه؟ علیه منطق غصه حتی اگر 

منطقی ترین منطق هاست، آستین هایت را باال بزن!
غم، محصول نوع روابطی است که در جامعه  شهری ما و 
در جهان ما وجود دارد. نه؟ علیه محصول، علیه طبیعت، 
و علیه هر چیز که غم را سلطه گرانه و مستبدانه به پیش 

می راند، بر پا باش!
زمانی که اندوه به عنوان یک مهاجم بدقصد سخت جان 
می آید نه یک شاعر تلطیف کننده  روان، حق است که 

چنین مهاجمی را به رگبار خنده ببندی...
عزیز من! 

قایق کوچک دل به دس��ت دریای پهناور اندوه مسپار! 
الاقل بادبانی بر اف��راز! پارویی بزن و بر خاف جهت باد، 

تقایی کن!
سخت ترین توفان، مهمان دریاست نه صاحبخانه  آن.

توفان را بگذران
بدان که تن سپاری تو به افس��ردگی ، به زیان بچه های 
ماس��ت و به زیان همه بچه های دنیا.آخر آنها ش��ادی 

صادقانه را باید ببینند تا بشناسند...

احتمال به دنیا آمدن شما 1 در 400 میلیون بوده است.
گوشی نوکیا 1100 با فروش 250 میلیون عدد، پرفروش ترین وسیله  

الکتریکی تاریخ شد.
در کشور چین مجازات کسی که پاندایی را بکشد، اعدام است.

فقط س��ه دس��ته از جانداران برای جنگیدن ارتش تشکیل می دهند؛ 
انسان ها، کاغ ها و مورچه ها.

قدیمی ترین آدامسی که پیدا شده، مربوط به 5000 سال پیش است.
در افسانه های یونانی باور بر این است که وقتی مو قرمزها بمیرند، تبدیل 

به خون آشام می شوند.
زیر چش��مان یوزپلنگ خط های س��یاهی وجود دارد که با جذب نور 
خورشید، مانند عینک آفتابی از چشمان این جانور محافظت می کند.

عنکبوت ها می توانند روی آب راه بروند و حتی زیرآب نفس بکشند.
اولین شهر خشتی جهان یزد است.

 طبق نتای��ج تحقیقات، س��االنه 2/5 میلی��ون نفر براث��ر مصرف الکل 
می میرند.

شما همیشه قادر به دیدن بینی خود هستید، فقط مغزتان این حرکت 
را نادیده می گیرد.

کواالها در طول روز 20 ساعت می خوابند.
حدود 8000 عصب در پای انسان است، به همین دلیل پا قلقلکی است.

 کاپوچینو اس��م خود را ب��ه دلیل ش��باهت رنگش با رن��گ لباس بلند 
راهب ها که کاپوچین نام دارد، گرفته است.

رنگ شیر کرگدن صورتی است.
نور خورشید یک داروی ضد افسردگی است.

توت تنها میوه ای است که دانه هایش خارج از آن رشد می کند.
مغز در هنگام خواب فعال تر از وقتی است که تلویزیون می بیند.

بیشتر غذایی که می خوریم برای مغز است. مغز با اینکه فقط 2 درصد 
از وزن بدن را تشکیل می دهد، 20 درصد از اکسیژن و کالری های آن 

را می گیرد.
پسران بیشتر از دختران در طول روز به دنیا می آیند و دختران بیشتر 

در شب متولد می شوند.
برای تولید 1 لیتر بنزین 22/5 تن گیاه در گذشته مدفون شده است.

شانس شبیه بودن دو اثر انگشت 1 به 63 میلیارد است.
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چهـل نـامه 
کـوتاه به همسرم

مرد ثروتمندي مباشر خود را براي سرکشي اوضاع فرستاده 
بود. پس از مراجعه پرسید:

- جرج ازخانه چه خبر ؟
- خبر خوشي ندارم قربان سگ شما مرد .

- سگ بیچاره پس او مرد. چه چیز باعث مرگ او شد ؟
- پرخوري قربان !

- مگر چه غذایي به او دادید که تا این اندازه دوست داشت ؟
- گوشت اسب قربان و همین باعث مرگ او شد.

- این همه گوشت اسب از کجا آوردید ؟
- همه اسب هاي پدرتان مردند قربان !

- چه گفتي؟ همه آنها مردند؟
- بله قربان همه آنها از کار زیادي مردند .

- براي چه اینقدر کار کردند؟
- براي اینکه آب بیاورند قربان !

- گفتي آب؛ آب براي چه ؟
- براي آنکه آتش را خاموش کنند قربان !

- کدام آتش را ؟
- آه قربان! خانه پدر شما سوخت و خاکستر شد .

- پس خانه پدرم سوخت! علت آتش سوزي چه بود ؟
- فکرمي کنم که شعله شمع باعث این کار شد قربان !

- گفتي شمع؟ کدام شمع ؟
- شمع هایي که براي تشیع جنازه مادرتان استفاده شد 

- مادرم هم مرد ؟
- بله قرب��ان. زن بیچاره پس از وقوع آن حادثه س��رش را 

زمین گذاشت و دیگر بلند نشد قربان !
- کدام حادثه ؟

- حادثه مرگ پدرتان قربان !
- پدرم هم مرد ؟

- بله قربان مرد. بیچاره همین که آن خبر را شنید زندگي 
را بدرود گفت .
- کدام خبر را ؟

- خبرهاي بدي قربان. بانک ش��ما ورشکست شد. اعتبار 
ش��ما از بین رفت و حاال بیش از یک س��نت ت��و این دنیا 

ارزش ندارید.
 من جسارت کردم قربان خواستم خبرها را هرچه زودتر به 

شما اطاع بدهم قربان!!!

خبر بد دادن!

 ایستگاه ضرب المثل
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ابالغ وقت رسیدگی
3/494 در خص��وص پرونده کالس��ه 272/95 خواهان مجید عس��گری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به طرفیت تقی رش��یدی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/16  ساعت 4/15 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7456 شعبه 39 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

3/496  آق��ای عزیزاله کریمی دارای شناس��نامه ش��ماره 203 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 129/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصراله کریمی به شناسنامه 106 
در تاریخ 1374/04/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عزیزاله کریمی،ش.ش 203 ت.ت 
1357/5/3 نس��بت فرزند 2- کبری کریمی، ش.ش 141 ت.ت 1354/5/25 
نس��بت فرزند 3- آیت اله کریمی، ش.ش 6 ت.ت 1349/1/4 نس��بت فرزند 
4- ولی اله کریمی، ش.ش 1026 ت.ت 1341/4/2 نسبت فرزند 5- شهربانو 
کریمی، ش.ش 123 ت.ت 1324/2/1 فرزند غالمرضا نسبت همسر ساکن 
روستای حس��ن آباد اولیا،  اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف 70 شورای حل اختالف 

بخش کرون )155 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/497 شماره: 186/94 به موجب رای شماره 540 تاریخ 94/7/27 حوزه 
26 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عشرت شیاسی اوانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 235/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له ولی اله ش��اه مرادی قهه به نشانی 
اصفهان خ سجاد حجتیه اول کوچه شهریار و پرداخت 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 به موق��ع 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:7808 
شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

)164 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/498 شماره: 1826/93 به موجب رای شماره 529 تاریخ 94/4/14 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه احسان پیرنجم الدین به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 6/500/000 ریال بابت اصل خواسته) با توجه به نظریه کارشناس( و 
پرداخت مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال 
بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان مهدی 
تیموری به نش��انی اصفهان چهارباغ باال روبروی کارخانه زمزم مجتمع 
کاویان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین 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 تسلیم کند و 

اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
 م الف:7810 ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/499 ش��ماره: 940781 به موجب رای ش��ماره 2005 تاریخ 94/12/8 
حوزه 11 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ابوالفضل مهدوی پور به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دو میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و سیصد 
هزار ریال حق الوکاله وکیل طبق وکالتنامه پیوست دادخواست که در حق 
محکوم له بهنام رنجبری با وکالت امیر پورآذر به نشانی اصفهان سه راه 
حکیم نظامی به س��مت فلکه ارتش کوی شهید عطایی ساختمان 71 واحد 4 
صادر  با احتس��اب نیم عش��ر اجرای احکام. 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 مف��اد 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:7813 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/500 شماره: 1088/94 به موجب رای ش��ماره 1222 تاریخ 94/12/24 
حوزه 20 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه آقای فریبرز کریمی فرزند شیرزاد شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت چهارصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 93/2/20( لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا در حق محکوم له آقای 
مرتضی صدیقی فرزند صادق ش��غل کارمند به نش��انی اصفهان سه راه 
سیمین خیابان س��هروردی جنب رس��توران ش��یرین نخل شرکت کیان 
پالست سپاهان. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
 اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که

 اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. پ
م الف:7818 ش��عبه 20 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/501 شماره: 273/94 به موجب رای شماره 524 تاریخ 94/6/31 حوزه 
22 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مجید محوری به نشانی مجهول المکان محکوم است به مبلغ سی و هفت 
میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هفتاد هزار 
ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان علی محمدیان به نشانی خ نیکبخت 
ضلع شمالی س��اختمان دادگس��تری مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 

302 و نیم عشر. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
 اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که

 اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 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:7825 ش��عبه 22 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )169 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/502 شماره: 941249 به موجب رای شماره 134 تاریخ 95/1/23 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه صمد رستمی فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رس��می سند خودرو پراید 
سواری مدل 1382 تیپ صبا GTX به پالک 728/58 ب 17 و پرداخت مبلغ 
یکصد و ش��صت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانون��ی در حق محکوم له مرتضی امضائی فرزند اکبر ش��غل 
آزاد به نشانی اصفهان فلکه ش��هدا حمام حق ورودی بن بست خرد پ 82 
صادر و نیم عش��ر حق االجرا طبق مقوم دادخواست به مبلغ پنجاه میلیون 
ریال. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه 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:7832 
شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  

)206 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/503 شماره: 141/94 به موجب رای ش��ماره 94-306  تاریخ 94/5/11 
حوزه شعبه 41 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه فیروزه جعفری فرزند بهرام به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دویس��ت و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و نشرآگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک ) 1382/2/5( ت��ا زمان اجرای حکم و 
نیم عشر حق االجرا در حق محکوم له فرهاد ضیائی فرزند محمد اسماعیل 
به نش��انی اصفهان خیابان میر مجتمع تجاری پگاه طبقه اول واحد 9828 
انفورماتیک سیس��تم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت 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 اجرائی��ه 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:7833 ش��عبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/562 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354800235 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359301609 ش��ماره بایگانی شعبه: 950030 شکات: 1- آقای 
مصطفی ناظمی سجزی فرزند حس��نعلی به نشانی سجزی شهرک سیتان 
خ والیت پ 20، 2- آقای سید علی حس��ینی ستا فرزند سید رضا به نشانی 
اصفهان- امین آباد قهاب منزل ش��خصی، 3- آقای عباس شجاعی فرزند 

حسین به نش��انی خ شهید رجایی ک ش��هید مهدی فروغی پ 47، 4- آقای 
اسدا... غالمعلی خمسه فرزند رضا به نشانی چهارباغ باال کوچه باغ زرشک 
پ 28 طبقه اول، 5-اداره برق اصفهان ب��ه نمایندگی آقایان کیوان معتمدی 
و علی متقی پور به نش��انی اصفهان اداره برق، 6- آقای رس��ول صابری 
فرزند حسین به نشانی خ عسگریه خ دشتستان پارک رامین  ک رامین پ 12، 
7- مجید تورجی زاده فرزند محمود به نش��انی خ احمدآباد ک قلعه شاهی 
 ک ش��هپو پ 22، 8- عبدالمجید شرکت فرزند محمد حس��ن  آبشار سوم 
خ مسرور باغ ارم پ 32، 9- حسن زمانی خیادانی فرزند حسین به نشانی 
پایانه شرق حسن آباد قهاب پ 163، 10- عبدالحسین عبدی خیادانی فرزند 
بمانعلی خوراسگان ایس��تگاه محله خیادان ک امام زاده محمد باقر بن الله 
پ 5، 11- حسن احمدی جوهرانی فرزند احمد خوراسگان ایستگاه مسجد 
علی مرغ مجید ک ش علی شفیعی فرعی ش امید اصفهانی، متهمین: 1- آقای 
میراحمد نورزهی فرزند س��لطان به نشانی اصفهان رهنان خ تعاونی جنب 
آرایش��گاه زنانه منزل اجاره- فعاًل بازداش��تگاه اصفهان 2- آقای رامین 
3- آقای اس��ماعیل اکبری 4- آقای مهدی 5- میث��م همگی مجهول المکان، 
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق 
و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح زیر مب��ادرت به صدور رای م��ی نمای��د. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقایان 1- میراحمد نورزهی فرزند س��لطان 2- اسماعیل 
اکبری دائر بر مشارکت در 10 فقره س��رقت ترانس های برق و کابل ها و 
سیم های برق رسانی موضوع شکایت شاکیان خصوصی بنام های آقایان 
1- مجید تورجی زاده 2- سید علی حسینی 3- حسن احمدی 4- عبدالحسین 
عیدی 5- حسن زمانی 6- رس��ول صابری 7- مصطفی ناظمی  8- اسد... 
غالمعلی خمسه 9- عبدالمجید شرکت 10- عباس شجاعی به عنوان مالکین 
خصوصی تاسیسات سیستم برق رسانی و شکایت نمایندگان حقوقی اداره 
برق به عنوان مالک و حافظ تاسیسات و سیستم برق رسانی و گزارشات 
واصله از مرجع انتظامی و سابقه کیفری متهم ردیف اول در مورد سرقت 
و فرار کردن وی از دست مامورین انتظامی و آنتن دهی تلفن همراه متهمین 
در زمان وقوع س��رقت در محل سرقت و کش��ف روغن مورد استفاده در 
ترانس��های برق از خودرو متهمی��ن و اقرار تلویحی مته��م ردیف اول در 
دادسرا و دادگاه و متواری شدن متهم ردیف 2 و عدم دفاع وی علیرغم نشر 
آگهی در روزنامه و کیفرخواست صادره از دادسرا و سایر قرائن و امارات 
دادگاه بزه انتس��ابی به متهمین را محرز دانس��ته و بلحاظ اینکه اداره برق 
منطقه اقدام به کابل کشی مجدد و نصب و تعمیر ترانسهای برق نموده است 
لذا دادگاه به استناد مواد 125 و 134 قانون مجازات اسالمی و مواد 661 و 
667 قانون تعزیرات مصوب سال 75 هر کدام از متهمین یاد شده را به تحمل 
ده فقره حبس تعزیری دو س��ال و یک ماهه با احتساب ایام بازداشت قبلی 
در مورد متهم ردیف اول که بازداشت می باشد و ده فقره 74 ضربه شالق 
تعزیری و مش��ترکًا به پرداخت 10/237/500 تومان بابت بهای سیم ها و 
کابلهای مسروقه و 42/300/000 تومان بابت بهای ترانسهای برق مسروقه 
در حق اداره برق محکوم می نماید و در خصوص اتهام س��ه متهم دیگر به 
نام های میثم و مهدی و رامین تبعه افغانستان که مشخصات دیگری از آنها 
به دست نیامده است دائر بر مشارکت در س��رقتهای مذکور به لحاظ عدم 
کفایت ادله اثباتی و عدم احراز انتس��اب بزه به س��ایر متهمین و استناداً به 
اصل 37 قانون اساسی و 120 قانون مجازات اسالمی و ماده 4 قانون آیین 
دادرسی کیفری رای بر برائت س��ایر متهمین صادر و اعالم می گردد رای 
صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در 

همین دادگاه قابل واخواهی است.  
م الف:7887 شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 122 جزایی سابق(  

)686 کلمه، 7 کادر(

حوادث جهان خبر

پسر حیوان آزار که سگی را دار می زد با انتشار فیلمش در اینستاگرام با اعتراضات 
شدیدی مواجه شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

در این فیلم تکان دهنده پس��ری که به نظر می رسد نوجوان است در فضای بازی 
طنابی را روی تیردروازه ای انداخته و سعی می کند سگی بی مقاومت را دار بزند. 
پسر سگ کش ابتدا جلوی دوربین می گوید این همان سگی است که به من700 
هزار تومان ضرر زده و باید اعدام شود سپس سگ را دار می زند و طناب را با تمام 
توان می کش��د و البته به خاطر س��نگینی س��گ و تقالیش که همراه با ناله های 

سوزناک بود نمی تواند این حیوان بی مقاومت را دار بزند.
در صحنه بعدی این فیلم دیده می شود پسر ش��کنجه گر در حالی که طناب دور 
گردن سگ اس��ت و آن را باز می کش��د با انتهای طناب مرتب به سگ تازیانه می 
زند و اعتنایی به ناله ه��ای این حیوان ندارد به گونه ای که در همان حالت س��گ 
 را روی هوا می چرخاند و روی زمین می کش��اند. در فیلم مشخص است که سگ 
 نمی می��رد و فیلمبردار نیز مرت��ب با گفتن اینک��ه: گناه دارد ولش کن. از پس��ر 
 س��گ کش می خواهد دست از س��ر س��گ بردارد. با انتش��ار فیلم شکنجه سگ 
 در اینس��تاگرام این پس��ر به نام پویا س��یل اعتراض��ات و واکنش های انس��انی 

به اندازه ای بود که پویا صفحه اینستاگرام خود را بست.

 زن پاکس��تانی با اطالع از ازدواج پنهانی دختر 18 س��اله اش در اقدامی 
جنون آمیز، او را زنده زنده به آتش کشید.

 مادر سنگدل  پس از دس��تگیری ادعا کرد  دخترش » زینت « مایه ننگ 
خانواده بوده و برای پاک کردن این ننگ باید مجازات می شد.

پدر زینت چند سال قبل فوت کرده و زینت همواره با مادرش سر مسائل 
مختلف اختالف داشته است. بنا بر اطالعات پلیس پس از ازدواج پنهانی 
زینت با  مرد مورد عالق��ه اش، خانواده وی با طرح نقش��ه ای برایش پیام 
فرستاده و گفتند قصد آشتی داشته و می خواهند برای آنها جشن مفصل 
عروسی برگزارکنند. اما هنگامی که دختر بیچاره  نزد خانواده اش بازگشت 
 آنها او را به تخت بس��ته و مادر با ریختن مواد آتش زا دختر نوعروسش را 

به آتش کشیده است.
پلیس الهور مادر زینت - قربانی - را به عنوان مجرم اصلی مرگ دخترش 

دستگیر و راهی زندان کرده است.

مرد جوانی ک��ه حین مرخصی از زن��دان از کانال کولر وارد منزلی ش��ده و 
 نقشه شیطانی خود را اجرا کرده بود، به اعدام محکوم شد. تحقیقات پلیس 
در این باره از چندی قبل آغاز ش��د. آن روز زنی به دادس��رای امور جنایی 
شیراز رفت و گفت شب گذشته مردی ناش��ناس او را مورد آزار و اذیت قرار 
داده اس��ت. زن جوان در توضیح این ماجرا گفت: نیمه ش��ب تک و تنها در 
خانه بودم. ناگهان متوجه سر و صدایی شدم. از اتاق بیرون آمده و دنبال این 
 بودم که متوجه شوم سرو صدا مربوط به چیست، اما همان موقع مرد جوانی 
به من نزدیک شد و یک اسلحه زیر گلویم گذاشت و من را وادار کرد ساکت 

در گوشه ای بنشینم.
زن جوان ادامه داد: مرد جوان تهدید کرد که اگر کوچک ترین سر و صدایی 
بکنم مرا می کشد. دس��ت ها و پاهایم را بست. وحشت کرده بودم و با گریه 
 التماس می کردم که رهایم کند، اما او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از

س��رقت از منزل فرار کرد. با اظهارات این زن جوان بازپرس دادسرای امور 
جنایی تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی را مامور دس��تگیری مرد شیطان 
 صفت کرد. کارآگاهان متوجه ش��دند که متهم جوانی اس��ت که به تازگی 
از زندان مرخصی گرفته اس��ت. در چنین ش��رایطی بازپرس جنایی برای 
وی ق��رار صادر و پرونده به دادگاه کیفری فارس ارس��ال ش��د. در جلس��ه 
 دادگاه متهم اقرارکردکه ازطریق کانال کولر وارد منزل زن تنها شده و او را 
 مورد آزار و اذیت قرار داده اس��ت. متهم در ادامه جلس��ه دادگاه بیان کرد 
پس از آن با سرقت از منزل وی متواری شده است. بدین ترتیب ختم جلسه 

رسیدگی اعالم و هیئت قضایی دادگاه کیفری وی را به اعدام محکوم کرد.

 زن افغان که نیمه های ش��ب ش��وهرش را م��ورد حمله اس��یدی قرار داد 
و او را کش��ت، درنهایت پس از گذش��ت یک هفته از این جنایت، از سوی 

پلیس پایتخت دستگیر شد.
ماجرا به چند روز پیش برمی گردد. وقتی که مرد ٣٣ ساله اهل افغانستان 
را برای درمان به بیمارس��تان مطه��ری پایتخت منتق��ل کردند. این مرد 
در خان��ه اش در خیاب��ان 1٣آبان م��ورد اسیدپاش��ی قرار گرفته و س��ر و 
 صورتش به شدت سوخته بود. همس��ایگان این مرد که او را به بیمارستان 
رسانده بودند، به کادر درمانی چنین گفتند: » این مرد با همسرش همیشه 

اختالف داشت و مرتب با هم درگیر بودند.
تا این که نیمه های ش��ب باز هم صدای درگیری آنها بلند ش��د و درنهایت 
 س��کوت همه جا را فرا گرفت. چند دقیقه بعد دیدیم که همس��ر این مرد 
به همراه دختر 8 ساله شان از آپارتمان خارج شدند و رفتند. بعد از آن صدای 
فریادهای مرد جوان بلند ش��د و ما هم به داخل آپارتمان رفتیم و متوجه 
شدیم که این مرد سوخته است. برای همین او را به بیمارستان رساندیم. « 
با مشخص شدن این موضوع تالش برای درمان و نجات جان این مرد آغاز 
شد. این مرد که به سختی می توانست صحبت کند به کادر درمانی گفت: 
» من و همسرم با هم اختالف داشتیم و من به او مظنون بودم. اما او تصور 
می کرد که می خواهم او را به قتل برسانم. برای همین نیمه های شب وقتی 
در خواب بودم همسرم روی من اسید پاشید و با دختر 8 ساله ام فرار کرد. «

در نهایت تالش های پزشکان برای نجات جان این مرد بی نتیجه ماند. 
ماموران وقتی متوجه ش��دند که این اسیدپاش��ی از س��وی همسر قربانی 
صورت گرفته است، تالش خود را برای دستگیری این زن آغاز کردند و وی 

درنهایت شناسایی و دستگیر شد.
 او پس از دستگیری اختالف  خانوادگی را انگیزه اش از این اقدام هولناک 

عنوان کرد.

 سوزاندن نوعروس دار زدن یک سگ توسط پسر شر 
به جرم ازدواج پنهانی

دزد از رابطه شیطانی فیلم گرفت 
تا زن شکایت نکند

حمله اسیدی به شوهر در خواب
برایم ب��اور پذیر نب��ود و بس��یار دگرگون کنن��ده بود 
ک��ه چگون��ه ممکن ب��ود م��ن ک��ه روزی با ه��زاران 
 آرزو و امی��د، دیوان��ه وار عاش��ق همس��رم، رامی��ن 

شده بودم، بتوانم، روزی او را به قتل برسانم.
ب��ا  داس��تان زندگ��ی م��ن، ) مری��م ( همگام ش��وید 
ت��ا ش��اید واگویی و آش��کار ک��ردن رازهای غ��م آلود 
 زندگیم، بتواند چش��مان دیگرانی راک��ه چون من فکر 

می کنند، به سوی حقایق زندگی بگشاید.
عقل��م را ب��ه کل��ی باخت��ه ب��ودم و ج��ز او ب��ه هیچ 
 کس دیگری نمی توانس��تم فک��ر کنم. م��ن و رامین 
در راه مدرس��ه با هم آش��نا شدیم و یک س��ال پس از 
ای��ن دوس��تی خیابانی در حالی که20 س��ال بیش��تر 
نداشتم، هنگامی که با مخالفت فراوان خانواده ام برای 
 ازدواج با رامین روبه رو ش��دم، دست به خودکشی زدم 
و تا یک قدمی مرگ پیش رفتم. پدرم به شرطی موافقت 
خود را با این ازدواج اعالم کرد که چند س��ال در دوران 
عقد بمانیم تا آمادگی های الزم برای تش��کیل زندگی 
مش��ترک را پیدا کنیم. به این ترتیب به عقد پسر مورد 
عالقه ام در آم��دم، اما از هم��ان روزه��ای اول دوران 
نامزدی متوجه شدم رامین تعادل روحی و روانی ندارد.

م��ن در م��دت کوتاه��ی فهمی��دم او به م��واد مخدر 
صنعتی معتاد اس��ت و همان موقع بود ک��ه تصمیم به 
جدایی از رامی��ن گرفتم. افس��وس در ش��رایطی قرار 
گرفتم که تصمیم گیری برایم خیلی مش��کل شد، چرا 
که باردار ش��ده بودم و به ناچار می بایس��ت به زندگی 
مش��ترک خود با او ادامه م��ی دادم. بیچ��اره پدرم که 
برایم س��نگ تمام گذاش��ته بود و تمام خرج و مخارج 
زندگی م��ان را پرداخت م��ی کرد، زی��را رامین کاری 

 جز مصرف مواد نداش��ت وبی��کاری و پرس��ه زدن در 
 کوچه ها حماقت کار روزانه اش شده بود و هیچ نسبت 
به خان��واده اش احس��اس مس��ئولیت نداش��ت. او که 
 خیل��ی نگ��ران آین��ده م��ن و فرزن��دم ب��ود چندین 
 و چند ب��ار از رامین ق��ول گرف��ت که اگ��ر اعتیادش 
 به مواد مخدر را کن��ار بگذارد، برایش تاکس��ی و خانه 
می خرد. متاسفانه شوهرم بارها و بارها قول مردانه داد 
که اعتیادش را ترک کند، اما او که اعتماد به نفس خود 
 را از دست داده بود، خیلی زود به فراموشی می سپرد که 
چه قراری با پدرم گذاش��ته اس��ت. من دوران بارداری 
بسیار س��ختی را پشت س��ر گذاش��تم و چون چند بار 
 رامین م��را ب��ه ط��رز وحش��یانه ای کت��ک زده بود، 
م��ی ترس��یدم بالی��ی ب��ه س��ر بچ��ه ام بیای��د، ام��ا 
 خوش��بختانه فرزن��دم صحیح و س��الم به دنی��ا آمد. 
با تول��د دخترمان، رامی��ن جوگیر ش��د و جلوی همه 
اعضای خان��واده قول داد که به خاط��ر فرزندمان ترک 
اعتیاد کند. در این ش��رایط پدرم برای او خودرو خرید 
تا پاداش کار نکرده اش را دریاف��ت کند و برای رهایی 
از باتالق اعتی��اد مصمم تر بتواند تصمی��م بگیرد. ولی 
باز هم نتیج��ه ای نگرفتیم و روز به روز حال همس��رم 
 وخیم ت��ر از گذش��ته می ش��د. دیگر خس��ته ش��ده 
و نمی توانس��تم به این زندگی نکبت ب��ار ادامه بدهم. 
به نا چار روزی دخترم مهسا را برداش��ته و راهی خانه 
پدرم ش��دم و ب��ه او گفتم که ب��رای جدای��ی از رامین 
 تصمیم قطعی گرفت��ه ام. برای طالق لحظه ش��ماری

می ک��ردم درس��ت مث��ل هم��ان هنگامی ک��ه برای 
 رس��یدن به مرد رویاهای��م س��ر از پا نمی ش��ناختم.

 هنگامی ک��ه رامین از تصمیم قطع��ی من برای طالق 

آگاه ش��د به خانه پدرم آم��د و ب��ا زور و تهدید دخترم 
را برد و گف��ت که یا باید بر س��ر زندگی خ��ود برگردم 
و یا این ک��ه کاری می کن��د که دیگر هی��چ گاه نتوانم 
دخترم، مهس��ا را ببینم. گرچ��ه دیگر نمی توانس��تم 
حتی لحظه ای به زندگ��ی در کنار او ادام��ه دهم ولی 
جدایی از دخترم که بس��یار به او وابسته بودم نیز برایم 
 غی��ر ممکن بود ب��ه همین دلی��ل تصمی��م گرفتم که 
 به دور از چش��م رامی��ن، رون��د اداری جدای��ی از او را

به وکیل��م واگذار کنم و ت��ا پایان پیدا ک��ردن کارهای 
 اداری ط��الق برای ای��ن ک��ه رن��ج دوری از دخترم را 
به جان نخرم، با وع��ده های پوچال��ی برخالف آن چه 
در وجودم می گذش��ت، به س��ر زندگیم باز گش��ته و 
 این چنی��ن وانمود کنم که هنوز او را دوس��ت داش��ته 
و عالق��ه مند ب��ه ادام��ه زندگی ب��ا او هس��تم. دوباره 
زندگ��ی را در کنار او آغ��از کردم، باز مجب��ور بودم که 
 همان اعمال ب��ی پایان ناب��ه هنج��ار او را تحمل کنم 
 و در حالی که از درون چون دریایی خروشان نا آرام بودم 
 در ظاه��ر خ��ود را آرام نش��ان داده و ب��ا ج��ان و دل 
از کودک خردس��الم محافظ��ت کنم، زی��را لحظه ای 
نمی توانس��تم او را درکن��ار فردی که تم��ام زندگیش 
 چیزی ج��ز مص��رف شیش��ه نب��ود و عاطف��ه پدری 
 در وج��ودش م��رده ب��ود، تنه��ا بگ��ذارم. در یک��ی 
از شب ها، رامین به علت مصرف شدید مواد گویی دچار 
جنون ش��ده بود، مدام در خانه داد و فری��اد می کرد و 
درحالی که چاقویی را در دست خود گرفته بود به سوی 
 من و فرزندم روانه ش��د، من از ترس ب��ه همراه دخترم 
به داخل ات��اق خواب پناه ب��ردم و در اتاق را از پش��ت 
قفل کردم. فایده ای نداش��ت و جنون او را پایانی نبود، 
 رامی��ن در را شکس��ت و در حالی که چن��دان تعادلی 
در حرکاتش نداش��ت با چاقو به س��وی م��ن آمد و من 
نیز که می ترس��یدم صدم��ه ای به فرزن��دم وارد کند 
دیوانه وار فریاد م��ی زدم و هنگامی که ب��ه خود آمدم 
 دریافتم ک��ه او ب��ه علت ضرب��ه ای که من به وس��یله 
 پایه آهنی چراغ خواب به س��رش وارد ک��رده ام، غرق 
در خون شده است. بسیار ترسیده بودم، باپدرم تماس 
گرفتم وبه کمک او رامین را به بیمارستان رسانیدم و در 
 کمال ناباوری، او پس از چن��د روز، به علت خون ریزی

مغزی در گذش��ت و من نیز به جرم قت��ل، روانه زندان 
ش��دم. ای کاش از ابتدا متوجه ش��ده ب��ودم که برای 
یک عمر زندگ��ی تنه��ا در راه مدرس��ه و در محدوده 
احساسات لحظه ای نمی توان تصمیم گرفت، ای کاش 
 به پندهای دلسوزانه پدر ومادر گوش فرا داده ودر غرور 
 خ��ود خواه��ی غوط��ه ور نم��ی ش��دم و ه��زاران 

ای کاش های دیگر.

همه چیز در اتاق خواب تمام شد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
عادت ها را تغيير دهيد، تا طاعات بر شما آسان 

شود.
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گردشگری

خواندنی

عکس نوشت

 بیش از ده اتوبوس قدیمی و از کار افتاده در منطقه ای توریس��تی در 
 تاییوان   ( Tayiuan )   ، مرکز استان شانکسی چین، پارک شده  اند.

ش��اید به این فکر کنیم که چه دلیلی دارد در منطقه ای پر تردد این 
 اتوبوس ه��ای از کار افت��اده را بچینند. اما برعک��س ظاهر  قدیمی و 

کهنه ای که این اتوبوس ها دارند داخل آنها همانند اتاق های هتل ها 
شیک و مدرن هستند.      

 تبدیل کردن اتوبوس های بی اس��تفاده به اتاق های��ی برای اقامت،
 ایده ای بود که توسط چینی ها عملی شد. این اتاق ها برای اقامت  زوج 
های جوان بسیار مناسب است، افرادی که دوست دارند با هزینه کمتر، 

تجربه های جدیدی در سفرشان داشته باشند. 
تجربه  اقامت در یک اتوبوس!  

 بی��ش از100000 ی��وان ب��رای بازس��ازی اتاق��ک داخل��ی ای��ن 
اتوبوس ها هزینه شده است تا به کیفیتی برسند که همانند اتاق های 
 هتل ها  دارای امکانات مدرن و ظاهری شیک باشند. درون این اتاق ها

تلویزیون، تهویه کننده هوا، آش��پزخانه کوچ��ک و یک حمام  وجود 
 دارد.  برخی ات��اق ها دارای تخت های دو طبقه نیز هس��تند که برای 
خانواده ها طراحی شده اند. پیش بینی ش��ده است که این ایده بین 
زوج  های جوان بسیار مورد استقبال قرار بگیرد، چرا که بسیاری از آنها 
معتقدند با این کار می توانند بخش زیادی از هزینه های  سفرشان را 
کاهش دهند و با توجه به این اس��تقبال، اتوبوس های بیشتری با این 

امکانات طراحی خواهند شد.

درختانى که تونـــــل شدند! اتوبوس های قدیمى با امکاناتى مدرن برای اقامت 

حجاب، به یونيفـورم پليس اسـکاتلند 
اضافه شد

پلیس اس��کاتلند قصد دارد با ه��دف جذب زنان 
مس��لمان بیش��تر برای خدمت در نیروی پلیس، 
یک پوشش حجاب را به یونیفورم های خاص خود 
اضافه کند. در حالی که نیروی پلیس اس��کاتلند 
نتوانسته است تنوع جمعیتی این کشور را بازتاب 
 دهد، اکن��ون قصد دارد با معرف��ی حجاب خاصی 
به یونیفورم ه��ای پلیس، زنان بیش��تری را برای 
خدمت در این نیرو جذب کند. در ش��رایط کنونی 
تنها ی��ک درص��د مام��وران پلیس اس��کاتلند از 
 سیاهپوس��تان یا اقلیت های قومی هستند و این 
در حالی اس��ت که اقلیت ه��ا بی��ش از ۴ درصد 
 جمعی��ت ای��ن کش��ور را تش��کیل م��ی دهند. 
اقلیت های قوم��ی در ش��هرهای اس��کاتلند نیز 
 درصد باالتری را تش��کیل می دهند به عنوا مثال 

در گالس��کو 1۲ درصد، ادینبورگ و آبردین نیز ۸ 
درصد. یک سند پلیس اسکاتلند اعالم می کند که 
حجاب معرفی شده توسط اداره پلیس در نشست 
عمومی هفته جاری در گالسکو بخشی از راهبرد 
 تنوع نیروی کار اس��ت و ب��ا هدف تش��ویق افراد 
در اقلیت های قومی برای اشتغال در نیروی پلیس 

بوده است.
 پیتر بلیر، رییس مدیریت منابع پلیس اس��کاتلند 
 در این باره گفت: این اقدام با هدف مقابله با موانع 
غیر ضروری بوده که بر استخدام در نیروی پلیس 
تاثیر منفی داش��ته و ما امیدواری��م این اقدام یک 
الگوی خوب و مناسب برای سایر ادارات پلیس در 

سراسر جهان باشد.  
از 1۷ ه��زار مام��ور پلی��س اس��کاتلند، ه��م 
 اکن��ون تنه��ا 1۷۵ نفر سیاهپوس��ت، آس��یایی 

یا از اقلیت ها هستند. 

چمدانى که دنبال تان مى آید!
یک شرکت آمریکایی چمدانی تولید کرد که به طور 
هوشمندانه مطابق با میل کاربر تغییر وضعیت می دهد 
و با استفاده از مجموعه حرکتی شبیه به تانک به آسانی 

از هر نوع پلکانی باال می رود.
چمدان Traxpack دارای دس��تگیره قابل تنظیم 
خودکار اس��ت تا اس��تفاده از آن در هر ش��رایط مثل 
باالرفتن از پلکان آسان ش��ود. همچنین این چمدان 
مجهز به ردیاب امواج سیستم موقعیت یاب جهانی و 
باتری داخلی اس��ت تا در صورت گم شدن به سرعت، 

قابل رهگیری باشد.
محققان ش��رکت س��ازنده با در نظ��ر گرفتن چالش 
 اس��تفاده از چمدان ه��ای چ��رخ دار در باالرفت��ن 
از پلکان  معمولی یا پلکان هواپیما با خلق یک نوآوری 
هوشمندانه و استفاده از مجموعه چرخ شبیه به تانک 

این مشکل را برطرف کردند.

 Traxpack س��خنگوی ش��رکت س��ازنده چمدان
 عنوان کرد: همه می دانیم که حمل چمدان همیش��ه 
 با مش��کالتی همراه اس��ت. این مش��کالت بیش��تر 
در مواردی پیش می آید که قرار باشد از پلکان هواپیما 

باال رفته یا از راهروهای باریک عبور کنیم.
وی در ادام��ه اف��زود: محقق��ان ما با در نظ��ر گرفتن 
مش��کالت موجود در سفر مثل در دس��ترس نبودن 
برق ب��رای ش��ارژ تلفن هم��راه، مش��کل حمل ونقل 
 در ش��رایط دش��وار مث��ل باالرفت��ن از پل��کان 
و در نهای��ت احتمال س��رقت یا گم ک��ردن چمدان 
از جدیدتری��ن نوآوری ه��ای ممک��ن اس��تفاده 
 کردند ت��ا چمدانی هوش��مند و با کارایی ب��اال تولید 
کنند. ش��رکت س��ازنده قیمت هر دس��تگاه چمدان 
هوشمند با تجهیزاتی مثل شارژر، باتری پنهان، استند 
نگه دارنده تبلت و تلفن همراه و سیستم رهگیر امواج 

GPS را ۵1۵ دالر اعالم کرد.

توليد آجر از ته سيگار!
 یک محق��ق ایرانی موف��ق به تولی��د آج��ر بازیافتی 

از ته سیگار با کاهش ۵۸ درصدی مصرف انرژی شد.
 مصرف سیگار در جوامع امروز بسیار رایج شده است. 
محققان تصیم گرفتند از ته سیگارها آجری تولید کنند 
که تا ۵۸ درص��د کمتر انرژی برای س��اختش مصرف 
می ش��ود. دکتر عباس مهاجرانی، مهندس دانش��گاه 
"RMIT ملب��ورن، این آجره��ای بازیافت��ی را تولید 
کرده است. بسیاری از افراد به بهانه از بین بردن استرس، 
سیگار می کش��ند و ته س��یگارهای خود را به اطراف 
 پرت می کنند که همین عم��ل کوچک منجر به تولید

 1/۲ میلیارد تن زباله می شود.
این ضایعات ارگانیک نیستند و زمانی که با محصوالت 
گیاهی مخلوط شوند، فلزات سنگینی تولید می کنند که 
آب و خاک را آلوده می کند. افزایش مصرف سیگارهای 
الکترونیکی هم این مشکل را برطرف نکرده و محققان 

پیش بین��ی می کنند که ت��ا س��ال ۲0۲۵ مصرف این 
سیگارها تا۵0 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

این آجرها با الهام از سیمان هایی که ته سیگار روی آنها 
ریخته شده است، طراحی و تولید شده اند. این محقق 
اظهار کرد: س��ال ها این ایده را داشتم که روشی پایدار 

و عملی برای حل مشکل آلودگی ته سیگار پیدا کنم.
وی عنوان کرد: اگر از ته سیگار برای تولید ۲/۵ درصد 
 تولید جهانی آجر اس��تفاده ش��ود، مش��کل زباله های 

ته سیگار نیز حل می شود.
آجر تولیدی با استفاده از ضایعات سیگار بسیار ارزان تر 
از آجره��ای معمول��ی اس��ت و انرژی کمت��ری را هم 
 مصرف می کند. انرژی مصرف��ی برای تولید این آجرها 
۵۸ درصد کمتر است که در نتیجه عایق تر بوده و هزینه 
گرمایش و سرمایش را هم کاهش داده و به واسطه وزن 
اندک به راحتی جابه جا می ش��ود. این آجرها مشکل 

آلودگی هوا را نیز اندکی رفع خواهند کرد.

در نقاط مختلف کالیفرنیا به ویژه ش��مال آن 
 کهن ترین و غول پیکر ترین درختان س��کویا 
در جهان را می توان پیدا کرد. بسیاری از آنها تا 
ارتفاع بیش از90 متر رشد کرده و 3 هزار سال 
قدمت دارند. تعدادی از کنده های به جامانده 
توس��ط بومیان به ش��کل تونل ه��ای طبیعی 
درآمده اند که هم رفت و آمد را آسان تر کرده و 

هم جاذبه توریستی شده اند.

لقمه  های گوشت و قارچ و پنير

معرفی کتاب

آشپزیخانه داری شبکه های اجتماعى

پرورش گل و گیاه

 مواد الزم:۴00 گ��رم آرد،1 عدد تخم م��رغ،3 ق چ روغن زیت��ون،۴0 گرم کره،
 1۲۵ میلی لیتر آب،1/۲ و۲ ق چ مخمر،۴0 گرم شکر،۲ ق چ پاپریکا،1 ق چ نمک،

۴ /1 ق چ فلفل سفید.
 مواد ميانى:۲۵0 گرم مخلوط گوش��ت چرخ کرده و پیاز سرخ شده،3 /1 پیمانه 
 هویج خرد و تفت داده شده،۲00 گرم قارچ تفت داده شده،1 عدد فلفل دلمه ای،

به میزان الزم نمک، فلفل و زعفران غلیظ،۲00 گرم پنیر بلوچیز.
مواد رومال:1 عدد تخم مرغ، مقداری کنجد و سیاه دانه.

طرز تهيه:  ابتدا مخمر را همراه با ش��کر و آب داخل یک ظرف مناس��ب بریزید، 
مخلوط کنید و ظرف را در یک جای نسبتا گرم قرار دهید تا مخمر به اصطالح عمل 
بیاید. در ظرفی دیگر کره نرم شده، تخم مرغ، روغن، نمک و ادویه ها را بریزید و آنها 
را خوب با هم مخلوط کنید. حال مخمر عمل آمده را هم اضافه کرده و به هم زدن 
ادامه دهید. در انتها آرد را کم کم اضافه کنید تا خمیر یک دست و مناسبی حاصل 

شود. روی خمیر را بپوشانید و به آن استراحت دهید تا حجمش دو برابر شود.
در این میان مواد میانی را آماده کنید. به این صورت که در ظرفی تمام مواد میانی 
به جز پنیر را خوب با هم مخلوط کرده، کنار بگذارید بعدازآنکه خمیر عمل آمد، آن 
را به ۸ قسمت مساوی تقسیم کنید. هرکدام از چانه ها را باز کنید و مقداری از مواد 

میانی را داخلش قرار دهید. روی مواد یک تکه پنیر هم بگذارید. 
 حاال خمیرها را به آرامی لوله  کرده و آنها را به شکل گل درآورید، سپس آنها را داخل 
سینی فر بچینید. روی تمام سطح خمیر تخم مرغ زده شده را بمالید. مقداری کنجد 
و سیاه دانه هم روی آنها بریزید. سینی را به مدت30-۲0 دقیقه داخل فر که از قبل 

با دمای۲00 درجه سانتی گراد گرم کرده اید، قرار دهید.

 از آنج��ا ک��ه یخچ��ال و فری��زر مح��ل نگ��ه داری
 مواد غذایی اس��ت، پاکیزگی در آن ش��رط اول است. 
برای تمیز کردن یخچال و فریزر ب��ه نکات زیر توجه 

کنید:
 تميز کردن فریزر:

1- کشو های فریز را با آب ولرم و صابون بشویید.
2- سبزیجات، گوشت مرغ، ماهي و گوسفند، هر کدام 

را در طبقه مخصوص قرار دهید.
  نکتـه: اگر هنگامی ک��ه ماده غذای��ی جدیدی تهیه 
 م��ی کنی��د و قص��د فری��ز ک��ردن آن را داری��د 
با برچس��ب های مخص��وص که نوع و م��ورد مصرف 
و تاریخ فریز  ش��دن، ماده م��ورد نظر را ک��د گذاری 
 کنی��د، م��واد غذای��ی را س��الم ت��ر و بهت��ر مصرف

 می کنید.
 3-  به تاریخ بس��ته ها دقت کنید و مواد را بر اس��اس 

تاریخ مصرف آنها در دس��ترس بچینی��د و مواد تاریخ 
مصرف گذشته را دور بریزید. فهرستی از مواد موجود 
در فریزر تهیه کنید ت��ا راحت تر بتوانی��د آنها را پیدا 

کنید.
  تميز کردن یخچال:

1-  غذا ها ومیوه ها و سبزیجات فاسد شده و مانده را 
دور بریزید. 

 تم��ام طبق��ات یخچ��ال را در آوری��د، دیواره��ا و 
طبقه ها را تمیز کنید. مواد شبیه به هم را در یک طبقه 

جای دهید. 
داروها و مواد تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید.

 2-  داخل یخچال را با پارچه ای آغش��ته به س��رکه 
ضدعفونی و بوگیری کنید. البته برای گرفتن بوی بد 
یخچال فیلتر هایی هم امروز به بازار آمده که می توانید 

بعد از تمیز کردن داخل یخچال از آن استفاده کنید.

 » مجموعه نامرئی « مشتمل بر چهل و پنج داستان کوتاه 
از ۲۶ نویس��نده  آلمانی زبان چون؛ آرتور شنیتسلر، راینر 
 ماریا ریلکه، روبرت موزیل، اشتفان تسوایگ و... است که 
به انتخاب و گزین��ش » علی اصغر ح��داد « در قالب یک 
مجموعه فراه��م آمده  و انتش��ارات ماهی آن را منتش��ر 

کرده است.
» مجموعه نامرئی « گستره نسبتا وسیعی از انواع داستانی 
را پوشش می دهد و مترجم در گزینش داستان های این 
 مجموعه، عالوه بر  آلمانی زبان بودن نویس��ندگان، تنوع 

در فرم و محتوا را مد نظر قرار داده است.
داستان های گرد آمده دراین مجموعه متعلق به سه نسل 
از نویسندگان آلمانی زبان اس��ت که هر نسل در وضعیت 
متفاوت با دیگ��ری و در مواجهه با بح��ران های مختلفی 
 از جمله مهاجرت، جنگ و ش��رایط اجتماعی و اقتصادی 

بعد از جنگ آثار خاص خود را پدید آورده اند.

این کتاب در سه بخش تنظیم شده است که عبارت اند از؛ 
نویسندگان اتریش، نویسندگان آلمان فدرال و دمکراتیک، 
نویسندگان سوییس و  پیش از داستان های هر نویسنده 
معرفی  کوتاهی  در مورد او وجود دارد که شامل اطالعاتی 

کلی است.
 در قسمتی داستان » ستوان گوس��تل « از این مجموعه 
می خوانیم: » تا کی طول خواهد کشید؟ بد نیست نگاهی 
به ساعت بیندازم... اما  انگار در یک چنین کنسرت وزینی 
نگاه کردن به ساعت کار پسندیده ای نیست. اما مگر کسی 
 به من نگاه می کند؟ اگر هم کسی به من نگاه کند معلوم 
می ش��ود هوش و حواس خودش هم چندان به موسیقی 
نیست، و از چنین کسی خجالت کشیدن بی معنی است... 
چی؟ « گفتنی است کتاب حاضر را انتشارات ماهی در قطع 
رقعی و ۴9۶ صفحه ، با بهای 3۲ هزار تومان برای ششمین 

بار تجدید چاپ کرده است.

نیروهای داعش در واکنش به حضور امیر نوری در فلوجه پیام تهدید 
فرستادند.

انتش��ار تصاویر حضور امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 
منطقه جنگی فلوجه عراق در شبکه های اجتماعی موجب واکنش 
 نیروهای تکفیری به این عکس ها ش��د. نیروه��ای تکفیری داعش 
در عراق برای این هنرمند خط و نشان کشیده و او را تهدید کرده اند.

یخچال و فریزری
 تميز و خوشبو

مجموعه نامرئى

خط و نشان داعش
 برای امير نوری در عراق 

 
شرایط نگهداری گل سيکالمن

 در مراحل مختلف رش��د رویش��ی گیاه س��یکالمن، 
نیازهای تغذیه ای متفاوتی برای سیکالمن ها وجود دارد. 

در مراحل اولیه رشد تا ۸ برگی افزودن ppm ۲00 نیتروژن 
و ppm 1۵0 پتاس��یم به طور ثابت به آب آبیاری هرهفته 
 توصیه ش��ده اس��ت. در زمان گل دهی نیز مقدارنیتروژن 
 ppm 100 تقلیل و مقدار پتاس��یم ب��ه حدود ppm ب��ه
۲00 افزای��ش پیدا کن��د.  بنابرای��ن اهمی��ت موادغذایی 
مخصوصاماکروالمنت ها ( پرمصرف ها ) در رش��د این گیاه 

بارز است.
 از نکات قاب��ل توجه در پ��رورش س��یکالمن حفظ و 
نگه��داری آن از باکت��ری ه��ا و عوام��ل قارچ��ی اس��ت 
س��یکالمن های مبتال به برخی از آلودگ��ی های باکتریایی 

دچار مرگ برگی خواهند ش��د بنابراین پیشگیری از چند 
طریق صورت می گیرد:

 استریل کردن خاک
 مجزا بودن گلخانه

 جلوگیری از تردد بی مورد کارگران در گلخانه
تکثير گل سيکالمن

تکثیر س��یکالمن، نیاز به تحمل س��ختی فراوان دارد. اگر 
بذرهای این گیاه را در آخر تابس��تان بکارید در اواخر پاییز 
 و اوایل دی ماه س��ال آین��ده گل خواهد داد ی��ا هر زمانی 
 از اواخر بهار تا تابس��تان اقدام به کاش��ت بذر کنید، تقریبا 
1۵ ماه بعد به گل خواهد نشس��ت. بذرها را در س��ینی بذر 
یا ظرف کم عمق، حاوی کمپوس��ت مخصوص بذر و قلمه 
بکارید و به آرامی روی آنها را بپوش��انید و دما را 1۸ تا ۲0 

درجه سانتیگراد نگاه دارید تا شروع به روییدن کنند. بذرها 
باید در تاریکی بمانند و جوانه ها باید یک جور و یک اندازه 

باشند. سیکالمن از هوای خفه و مرطوب متنفر است.
  سیکالمن ایرانی دارای بذر های سیاه رنگ، ریز و زاویه دار

 است و در یک بستر بس��یار س��بک، نرم و کم عمق کشت 
می شوند. با انجام مراقبت های اولیه حدود ۲۸ تا 3۵ روز بعد 
جوانه می زند. اولین گیاه جوانه زده بذری، برگ ریز به شکل 
یک برگ کوچک اولیه یا یک غده بس��یار ظریف، کوچک 
 و کم رنگ با ریش��ه ظریف دارد. تمام اندام ه��ای گیاه نیاز 
به مراقبت دارند تا یک س��یکالمن غده دار و پر گل پرورش 

پیدا کند.
 بعد از ای��ن مرحله، گیاهان ی��ک برگی را ب��ه گلدان های 
استکانی انتقال می دهند. زمانی که گیاه چهار برگی دارای 

غده ی گیاهی رشد پیدا کرده و آماده برای انتقال به گلدان 
بزرگ تری باشد شکل برگ ها به تدریج از حالت اولیه خارج 
شده و برگ ها به طرف کامل شدن و توسعه پیدا کردن پیش 
می روند. در مرحله هش��ت برگی، یک بار دیگر گیاهان را 
به گلدان هایی با قطر حدود 1۵ س��انتیمتر که در اصطالح 
باغبانی گلدان های خیاری گفته می شوند، منتقل می کنند.

 این مرحله که مصادف با ماه 1۴ و 1۵ زندگی گیاه اس��ت 
 به تدریج ش��رایط برای به گل رفتن گیاه آماده می ش��ود. 
در طی مرحله رویش��ی، م��واد غذایی کاف��ی به خصوص 
نیتروژن و پتاسیم ضروری است. در ۶ هفته قبل از گل دهی 
درجه حرارت محیط پرورشی باید در حدود 1۲ تا 1۵ درجه 
 سانتی گراد باش��د تا جوانه های گل در حدود ماه های آذر 

تا دی ظاهر شوند.

پرورش و نگهداری گل سيکالمن)2(
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