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حس��اب های تعیین تکلیف  نشده س��پرده گذاران تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج از بیستم تیرماه سال جاری تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان به بانک عامل منتقل می شود. به گزارش جام 
جم آنالین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مقرر شد 
حساب های س��پرده و تس��هیالت نزد آن تعاونی براساس 
شیوه نامه جدید، تا سقف تعیین شده به ازای هر مشتری 
به بانک عامل انتقال یابد. بر این اس��اس مشتریان تعاونی 
یاد شده باید با دردست داشتن مدارک مورد نیاز به شعب 
تعاونی که در آن حساب افتتاح کرده اند مراجعه و گواهی 
تسویه حساب دریافت کنند. در این مرحله، پس از انتقال 

تدریجی حساب ها به بانک عامل، سقف های...

رونمایی از ویژه ترین نماد دفاع مقدس 
کشور در اصفهان

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

شهردار اصفهان با اش��اره به ضرورت توجه ویژه به تولید 
آثار فاخ��ر در اصفهان گف��ت: اولویت ش��هرداری در این 
زمینه،حمایت بیشتر از آثارفرهنگی و هنری و تالش برای 
عدم خروج آثار هنرمندان از شهر است. مهدی جمالی نژاد 
با اش��اره به رونمایی از اثر »رویای یک ع��ارف« پیرامون 

ضرورت توجه بیشتر به هنر و هنرمندان در شهر اصفهان 
اظهار داشت: اصفهان خود به عنوان یک قطب فرهنگی و 
هنری ایران و در گستره بین المللی به شمار می رود، با این 
حال، به نظرم هنر و آثار هنری اصفهان، این شهر را در بعد 

فرهنگی بزرگ جلوه نمی دهد، بلکه...

جمالینژاد:

شهرداری مانع خروج آثار فاخر 
هنرمندان از اصفهان می شود
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آوارگی ۶۰۰ دانش آموز نخبه 
اصفهانی

آغاز بازپرداخت سپرده های 
ثامن الحجج تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان از ۲۰ تیر

سازمان شانگهای برای ایران، 
آنقدرها مهم نیست

کاهش۱.۵درصدیقیمتنفت،درهفتهایکهگذشت؛

عواقب  شوک انگلیسی!

توقیف برنج های دولتی،
در حال تعویض گونی

خارجی های سپاهان
 قصد جدایی ندارند
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روزنامه »النش��ره« به نقل از وب س��ایت آمریکایی »دیلی بیست« نوشت: 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از زمان انتخاب شدن به عنوان وزیر دفاع 
و جانشین ولیعهد سعودی، نظر کشورهای جهان را با اقداماتی مانند حمله به 

یمن با هدف کاهش نفوذ ایران در منطقه، به خود جلب کرده است.«
النشره در ادامه نوشت: »محمد بن س��لمان در دیدار با باراک اوباما، رییس 
جمهوری آمریکا، درباره اقدامات ایران در منطقه که به نظر عربستان بی ثبات 
کننده هستند، رایزنی کرد و بر سر راه هایی برای کاهش تنش ها توافق کردند 
که این تنش ها، همان ش��کاف رو به افزایش میان عربستان و آمریکا و قرار 

گرفتن سیاست های ریاض با تهران در مقابل یکدیگر است.«
النشره ادامه داد: »عربس��تان، ایران را تهدیدی برای خود حساب می کند و 
 این مسئله باعث شده تا عربستان به فکر راهکارهایی برای این منظور باشد؛

 به وی��ژه اینکه ریاض، دیگر روی واش��نگتن ب��رای مقابله با ایران حس��اب 
باز نمی کند.«

این روزنام��ه در ادامه مدعی ش��د: »در این میان فاِرس بن س��یف الحربی، 
سرهنگ سعودی از مشاوران شاه عربستان، نامه ای خطاب به ملک سلمان 
نوش��ته که در آن، برنامه ای برای نبرد اجتناب ناپذیر با فارس ها و ش��یعیان 

مطرح شده است.«
النشره در ادامه، به نقل از دیلی بیس��ت ادعا کرد: »در ابتدای این نامه آمده 
است که نظامیان ایرانی، از سطح جنگ آوری خوبی برخوردارند و ما سعودی 
ها هم باید قوی و باهوش باشیم و اطمینان داشته باشیم که تنها نمی جنگیم. 
در یک دوره زمانی می ش��د روی آمریکایی ها حساب باز کنیم؛ اما دیگر این 

مسئله امکان پذیر نیست.«
مشاور ش��اه عربس��تان ادامه داد: »یکی از مهم ترین تهدیداتی که شیعیان 
متوجه ما کرده اند، تهدید علیه زیرس��اخت های نفتی ما در خلیج ]فارس[ 
است. نیروهای دریایی، موشکی و نامنظم سپاه پاسداران ایران، پاالیشگاه ها 
و تأسیسات نفتی ما را در سواحل تهدید می کنند.« بن سیف افزود: »ما باید 
س��رمایه گذاری خود را در نیروهای هوایی، دریایی و پدافند استاندارد ناتو 
ادامه دهیم و ناوچه های کوچک تر و شناورهای گشتی سریع تر، جهت مقابله 
با مجموعه بزرگ قایق های تهاجمی ایران در خلیج ]فارس[ بخریم و جوخه 
فعلی هلی کوپترهای آپاچی که می توانند علیه شناورهای دریایی کوچک 

مؤثر باشند، در نزدیکی الظهران مستقر شوند.«
مشاوران شاه عربس��تان در ادامه این نامه خاطرنشان کرد: »باید دانست که 
دفاع کافی نیست و الزم است مانند فارس ها، برای تهدید زیرساخت های آن 
ها و گسترش قدرت از طریق محدوده ساحلی خود، موشک های ضدکشتی 
مستقر در ساحل و موشک های بالستیک بیشتر را در دستور کار قرار دهیم.«

وی افزود: »هر چند که آمریکایی ها چالش دیپلماتیک بزرگی هستند،  اگر 
در جنگ در کنار ما باش��ند، نبرد در عین کوتاه بودن، از قاطعیت بیشتری 
برخوردار خواهد بود. ما نباید خطر تکرار اش��تباه صدام را در جنگ با ایران 

تکرار کنیم.«
بن سیف در پایان خاطر نشان کرد: »هیالری کلینتون، برای ریاست جمهوری 
آمریکا، نسبت به دیگران گزینه بهتری است؛ ولی به هر حال باید در نظر داشت 

که جنگ پیش رو در هر شرایطی سخت خواهد بود.«

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل و عدم تکثیر، با ادعای 
این که ایران و سوریه از مشتریان اصلی فناوری نظامی کره شمالی هستند، 

خواستار قطع روابط نظامی این کشورها با »پیونگ یانگ« شد.
توم��اس کانتریمن، معاون وزیر ام��ور خارجه آمریکا، در ام��ور مربوط به 
 امنیت بین المللی و عدم تکثیر در کنفرانس تابس��تانی موسسه مطالعات 
کره-آمریکا تصریح کرد که واشنگتن، از کش��ورهای دیگر می خواهد در 
ایران و سوریه اعمال نفوذ کرده و تمامی روابط نظامی خود را با کره شمالی 

قطع کنند.
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش کرد در ماه مارس، شورای امنیت سازمان 
ملل به اتفاق آرا، قطعنامه ای را به تصویب درآورد که تحریم های سختی 
را علیه کره شمالی تحمیل می کرد و این بخشی از تالش های بین المللی 

برای جدا کردن کره شمالی از تجارت خارجی بود.
کانتریمن ادامه داد: »درست همانطور که با دولت هایی همکاری می کنیم 
که به تعه��دات بین المللی خود ب��رای قطع رابطه نظامی با کره ش��مالی 
احترام می گذارند، یک اولویت اس��ت که ایران و س��وریه را به قطع روابط 

ترغیب کنیم.«
وی هشدار داد که کره شمالی، مقادیر چشمگیری ارز، از طریق صادرات 
فناوری نظامی به کشورهای سراسر جهان به دست می آورد و مدعی شد 

که ایران و سوریه، جزو مشتریان مهم این فناوری هستند.
ماه گذش��ته، اوگاندا اعالم کرد که رس��ماً تمامی روابط نظامی خود را با 
کره شمالی قطع کرده اس��ت و این اقدام، بعد از س��فر پارک گئون های، 

رییس جمهور کره جنوبی، به اوگاندا صورت گرفت.

حجت االسالم و المسلمین، سید علی خمینی گفت: خیلی از مسئوالن 
کشور، دلسوزانه برای نظام و مردم کار می کنند.

س��ید علی خمینی شامگاه جمعه در جمع مردم شهرس��تان ازنا، با بیان 
اینکه متأسفانه برخی از مسئوالن کشور نیز در طول سالهای بعد از انقالب 
بد عمل کردند، افزود: عملکرد برخی از مسئوالن باعث شده تا این میزان 
بیکاری در کشور وجود داشته باشد. وی ادامه داد: اما اینکه بگوئیم همه 
مسئوالن خائن یا دزد هستند، اینگونه نیس��ت؛ چرا که این مسئوالن را 
مردم انتخاب کردند و من با خیلی از این مس��ئوالن در ارتباط هس��تم و 

خیلی از آن ها دلسوز نظام و مردم هستند.
وی در بخش دیگری از س��خنانش، با گرامیداشت یاد امام)ره( و شهدای 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: وقتی که انقالب اسالمی 
ایران در میان ناباوری دنیا به پیروزی رسید و ملت مسلمان ایران نهضت 
خود را به ثمر رساندند، دش��منان نظام در مقابل این موج مردم و انقالب 

اسالمی، اهدافی را برای خود قرار دادند.

یک افس��ر بازنشسته س��عودی، همسر س��وری خود را در ش��مال ریاض، 
پایتخت عربستان س��ر برید. این افسر بازنشسته س��عودی، هنگام تمرین 
سربریدن، سر همسر س��وری خود را برید. پلیس اس��نادی پیدا کرده است 
که تأیید می کند وی عضو داعش است. ش��بکه تلویزیونی سوریه نیز اعالم 
ک��رد: دو برادر تروریس��ت عضو داعش، مادر خودش��ان را کش��تند و پدر و 
برادر کوچکتر خ��ود را زخمی کردند. این دو تروریس��ت، در محله حمرا در 
ش��هر ریاض این جنایت را مرتکب ش��دند و تعدادی ضرب��ات چاقو به بدن 
 مادر خود وارد کردند و س��پس س��رش را از تنش جدا کردن��د و پدر و برادر

کوچک تر خود را نیز زخمی کردند و از محل جنایت گریختند. این دو جوان به 
یک راننده کامیون فیلیپینی شاغل در عربستان نیز چندین ضربه چاقو زدند. 
شبکه سوریه گفت: هنوز علل و انگیزه های این جنایت در خاستگاه اندیشه 
تکفیری وهابی و زادگاه شبکه های تروریستی مشخص نیست؛ اما شبکه العالم 
در خصوص جنایت این دو جوان سعودی عضو داعش گفت: آن ها مادرشان 
 را به علت آنکه به داعش فحش داده بود، کشته و سربریدند. تحقیقات نشان 
می دهد آن ها این جنایت را براس��اس فتوای یکی از مبلّغان داعش مرتکب 

شدند.

اع��الم خبر ع��دم توافق اعض��ای س��ازمان همکاری 
ش��انگهای با طرح موض��وع عضویت دائم ای��ران، به 
بحث های زیادی در محافل تحلیلی دامن زده است. در 
همین راستا، در روزهای گذشته، خبری مبنی بر ترک 
اجالس شانگهای از سوی وزیر خارجه ایران منتشر و 
البته به سرعت تکذیب ش��د. پس از انتشار خبر اولیه 
و تکذیب معاون وزیر خارجه، »تابناک« نوشت که به 
جزئیات جدیدی درباره این ماجرا دست یافته است. 
یک منبع آگاه، جزئیات بیش��تری از آنچه در تاشکند 

گذشت، بیان کرده است.
به گزارش »تابناک«، اجالس دو روزه سران سازمان 
همکاری ش��انگهای از روز پنج ش��نبه در تاش��کند، 
پایتخت ازبکستان آغاز شد و محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران نیز به نمایندگی از ایران در این نشست 

شرکت کرد.
این در حالی اس��ت که پنجشنبه ش��ب خبر رسید با 
وجود اصرار روس��یه بر آغاز روند عضویت دائم ایران 
در سازمان همکاری شانگهای، مخالفت برخی دیگر 
از اعضا، س��بب منتفی ش��دن این موضوع در شرایط 

کنونی شده است.
در همین راس��تا، ظهر روز جمعه خب��ری در برخی 
رسانه ها منتشر شد، مبنی بر اینکه وزیر خارجه ایران، 
نشست سازمان را در تاشکند، به نشانه اعتراض ترک 

کرده اس��ت. در خبر مذکور آمده بود بنابر آیین نامه، 
در نشست سازمان، ابتدا کش��ورهای عضو سخنرانی 
می کنند و سپس کش��ورهای ناظر و نمایندگان دیگر 
س��ازمان های حاضر، نظیر س��ازمان ملل؛ اما به دلیل 

اینکه کش��ورهای ازبکستان 
و تاجیکستان و دبیر اجالس 
که تاجیک است، نامی از ایران 
نبردند، وزیر خارجه کشورمان 
در میانه نشس��ت، جلس��ه را 

ترک کرد.
با ای��ن ح��ال، اندک��ی پس 
از انتش��ار این خب��ر، معاون 
وزیر امور خارجه کش��ورمان 
ضمن تکذیب ترک اعتراضی 
نشس��ت توس��ط ظری��ف، 
گفت: »آقای ظریف نشس��ت 
ش��انگهای را برای ادای نماز 
ترک کرده بود، نه اعتراض«. 
ابراهیم رحیم پ��ور، در محل 
اس��تقرار خبرنگاران در هتل 
بزرگ تاشکند، به خبرنگاران 

گفت: »اعتراضی در کار نب��وده و تنها برای ادای نماز، 
ظریف جلسه را ترک کرده است.«

همچنین به گفته وی، چین، قرقیزستان، قزاقستان، 
روسیه، هندوس��تان، پاکستان و روس��یه، از عضویت 
 ایران استقبال کردند؛ اظهاراتی که معنای آن می تواند 
مطرح ش��دن نام ازبکستان و تاجیکس��تان به عنوان 

کشورهایی باشد که موافق عضویت ایران نبوده اند.
در این می��ان، یک منبع آگاه در گفت و گ��و با تابناک، 
جزئیات بیشتری از آنچه در نشست شانگهای گذشت، 
بیان کرده است. به گفته وی، اساساً در نشست سازمان 
شانگهای، اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده بود که نیازی 
به اعتراض وزیر خارجه ایران داشته باشد؛ اما با توجه 
به روند کلی اوض��اع در رابطه با ایران، ظریف س��عی 
داشته در عمل نشان دهد که این سازمان آن قدر ها هم 
برای ایران مهم نیست و به همین دلیل، تنها در چند 
سخنرانی ابتدایی جلسه حضور داشته و سپس سالن 

را ترک کرده است.
به گفته این منبع آگاه، دس��تگاه دیپلماس��ی کشور 
اصوالً با رویکرد سابق ایران در قبال سازمان شانگهای، 
مبنی بر اصرار بیش از ح��د برای عضویت ایران موافق 
نبوده و بر این باور اس��ت که به جای درخواس��ت های 
مکرر از جانب ایران، این خود س��ازمان است که باید 
خواستار عضویت جمهوری اسالمی ایران شود؛ درست 
مشابه رویکردی که سازمان شانگهای در قبال هند و 

پاکستان در پیش گرفت.
این منبع همچنین اش��اره کرد که اساساً دلیل غیبت 
رییس جمهور کشورمان در 
این اجالس که در س��طح 
سران برگزار ش��ده بود نیز 
همین بوده؛ زیرا از ابتدا قرار 
نب��وده در نشس��ت جاری، 
رون��د عضوی��ت ای��ران در 

سازمان مطرح شود.
به عبارت دیگ��ر، مجموعه 
دولت و دستگاه دیپلماسی، 
برخ��ورد  ض��رورت  ب��ر 
عزتمندان��ه ب��ا موض��وع 
سازمان ش��انگهای تأکید 

دارند.
منب��ع مذک��ور همچنین 
تأکی��د ک��رد ک��ه ظریف 
رؤس��ای  س��خنرانی  در 
کش��ورهای عضو سازمان 
حضور داشته؛ ولی هنگام سخنرانی دبیرکل سازمان، 

جلسه را ترک کرده است.

رییس دس��تگاه اطالعات نظامی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد: این رژیم 
خواستار شکس��ت گروه تروریستی داعش نیس��ت و برای باقی ماندن آن 
در سوریه تالش خواهد کرد. روزنامه النشره لبنان نوشت: هرتسی هلیفی 
در س��خنانی، به تمایل این رژیم برای باقی ماندن گروه تروریستی داعش 
در س��وریه اذعان کرد و افزود: رژیم اش��غالگر قدس ترجیح می دهد گروه 
تروریس��تی داعش، همچنان علیه س��وریه که متحد ایران است، فعالیت 
کند. وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: رژیم صهیونیستی نمی خواهد 
داعش در جنگ شکست بخورد؛ زیرا این مسئله باعث بدتر شدن اوضاع این 
رژیم خواهد شد. این مقام نظامی صهیونیست در پایان گفت: اسرائیل همه 
تالش خود را به کار خواهد گرفت تا در این وضع سخت قرار نگیرد و ارتش 
اسرائیل، مسئله حمایت مستقیم از داعش را به عنوان یک مسئله سیاسی 

بررسی می کند. این موضوع در حد حرف باقی نخواهد ماند.

در پی رأی م��ردم انگلیس به خ��روج این کش��ور از اتحادی��ه اروپا، گروه 
تروریستی داعش در بیانیه ای، درخصوص این مسأله ابراز خرسندی کرده 
و حامیان خود را به حمله علیه برلین و بروکسل دعوت کرد. گروه تروریستی 
داعش در بیانیه خود اعالم کرده از این جدایی که نتایج اقتصادی به دنبال 

داشته و اتحادیه اروپا را متوجه پیامدهایی می کند، خوشحال است.
در این بیانیه همچنین داعش، به منظور فلج کردن اروپا، نیروهایش را به 

حمالت تروریستی علیه برلین و بروکسل دعوت کرد.
پیش از این، مسئوالن سازمان اطالعات انگلیس، نسبت به حمالت مستقیم 

و خطرناک داعش علیه مراکز گردشگری در اروپا هشدار داده بودند.

نقشه عربستان علیه ایران، به شاه این کشور ارایه شد؛

 جنگ سختی خواهد بود
معاون وزیر امور خارجه آمریکا؛

آمریکا خواستار قطع روابط ایران
با کره شمالی شد!

سیدعلی خمینی:

نباید بگوییم همه مسئوالن، دزد یا 
خائن هستند

افسر سعودی
گردن همسرش را برید

ما از داعش در برابر ایران
حمایت می کنیم

واکنش داعش به خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا

یادداشتنگاه

بین المللی

جزئیاتی از دلیل ترک جلسه توسط ظریف:

سازمان شانگهای برای ایران، آنقدرها مهم نیست

گاردین نوشت: خارج ش��دن انگلیس از اتحادیه 
اروپا، واکنش های مختلفی از رهبران کشورهای 
مختلف داشته که از یک سو هراس آشکار برخی 
را در پی داشته و از سوی دیگر، تهران و مسکو به 
سختی توانستند شادی خود را از آن پنهان کنند. 
به گزارش »انتخاب«، یک مسئول ارشد نظامی در 
پایتخت ایران پیش بینی کرد اسکاتلند و ایرلند به 
زودی از حکومت استبدادی پادشاهی به اصطالح 

بریتانیای کبیر آزاد می شوند.
رییس جمهور روسیه، والدمیر پوتین این گمانه ها 
را رد کرد که دستی در خروج انگلستان از اتحادیه 

اروپا و عواقب آن داشته است.
او که در دیدار از ازبکس��تان با گزارشگران گفتگو 
می کرد، گفت: این اتفاق می تواند عواقب مثبت و 
منفی به همراه داشته باشد که در آینده نزدیک، 
خود را تصحی��ح می کند. او عل��ت تصمیم مردم 

انگلیس را  نگرانی های آن ها در زمینه مهاجرت 
و امنیت و همچنین نارضایتی آن ها از سیس��تم 

بوروکراسی اتحادیه اروپا عنوان کرد.
باراک اوباما ب��ا بیانیه ای از واش��نگتن اعالم کرد 
آمریکا به تصمیم مردم انگلیس احترام می گذارد 
و اطمینان داد انگلی��س و اتحادی��ه اروپا، هر دو 
 شرکای جدایی ناپذیر آمریکا در مذاکرات پیش رو

 خواهند ماند. اوباما از حامیان سرس��خت ماندن 
انگلیس در اتحادیه اروپا بود.

پکن هم از نتیجه این رفراندوم انگلیس��ی ها ابراز 
نگرانی کرد. رییس جمهور چین، ژی جینپینگ، 
در سفر اکتبر گذشته خود به انگلیس، عالقه چین 
به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا را برای تقویت 

روابط چین با اروپا اعالم کرده بود.
در ته��ران، حمید ابوطالبی، دس��تیار سیاس��ی 
ارش��د رییس جمهور ایران، حس��ن روحانی، در 

پیامی در توئیتر گفت: خ��روج انگلیس، فرصتی 
تاریخ��ی برای ایران ب��ه وجود آورده؛ ام��ا درباره 
چگونگ��ی س��ود ب��ردن ای��ران از ای��ن وضعیت 
توضیحی نداد. معاون رییس س��تاد کل نیروهای 
 مسلح ایران، س��ردار مس��عود جزایری، به نقل از

 خبرگزاری فارس گفت: »اتحادیه اروپا مهره ای 
در دستان آمریکا است.«

جزای��ری گف��ت: »انگلی��س باید بهای س��ال ها 
اس��تعمار و جنایات��ی را که علیه بش��ریت کرده، 

بپردازد.«
او گفت: این هزینه اس��تقالل خواهی اسکاتلند و 
بخش های دیگر انگلیس از این کشور خواهد بود.

همچنی��ن اف��زود: »م��ردم ایرلند، اس��کاتلند و 
بخش های دیگر، ح��ق آن را دارند تا از حاکمیت 
استبدادی پادش��اهی به اصطالح بریتانیای کبیر 

بیرون بیایند.«

پس از پیروزی 7 بر 5 فراکس��یون والیت بر فراکس��یون امید در کسب 
کرس��ی های هیئت رییس��ه مجلس، این فراکس��یون در هیئت رییسه 

کمیسیون های تخصصی نیز اکثر کرسی ها را از آن خود کرد.
اصولگرای��ان موفق به تصاحب 10 کرس��ی ریاس��ت کمیس��یون های 

تخصصی شدند.
لیست امید، به ریاست دو کمیس��یون قناعت کرد و مستقلین توانستند  

به ریاست دو کمیسیون شوراها و کشاورزی برسند.
 از جمل��ه ن��کات برجس��ته در ای��ن انتخاب��ات از ن��گاه رس��انه ه��ا،

عدم  کاندیداتوری عارف برای ریاس��ت کمیس��یون آموزش و واگذاری 
این کرس��ی به محمدمهدی زاهدی، وزیر احمدی ن��ژاد بود. غالمرضا 
تاجگردون و عل��ی نوبخت، دو چهره اصالح طلبی بودند که به ریاس��ت 

کمیسیون برنامه و بودجه و بهداشت رسیدند.
اما محمدرضا پور ابراهیمی از اصولگرای��ان،  از الیاس حضرتی و محمود 
بهمنی پیش��ی گرفته و رییس کمیس��یون اقتصادی ش��د. عالء الدین 
بروجردی نیز برای چهارمین مجلس پیاپی، ریاس��تش را بر کمیسیون 

امنیت ملی تمدید کرد. 

پیروزی اصولگرایان
در مدیریت مجلس

گزارش گاردین از واکنش کشورها به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا:

ایران به سختی توانست شادی خود را پنهان کند

اینفوگرافی
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 اساسًا اتفاق خاص و جدیدی 
در نشست سازمان شانگهای 
نیفت�اده ب�ود ک�ه نی�ازی به 
اعت�راض وزیر خارج�ه ایران 
داش�ته باش�د؛ اما با توجه به 
روند کلی اوض�اع در رابطه با 
ای�ران، ظریف س�عی داش�ته 
در عمل نش�ان دهد ک�ه این 
سازمان آنقدر ها هم برای ایران 
مهم نیس�ت و به همین دلیل، 
تنها در چند سخنرانی ابتدایی 
جلس�ه حضور داشته و سپس 

سالن را ترک کرده است.
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چهره روز

اخبار کوتاه

پیشنهاد هفته

خبر

برخی رس��انه های خبری خبر دادند: یکی از افرادی ک��ه اخیرا فیش حقوق 
نجومی وی منتش��ر ش��ده، از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( از 
کشور خارج شده اس��ت. گفتنی اس��ت علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه و 
شریک صرافی حس��ین فریدون، برادر رییس جمهور است؛ البته علی صدقی 

روز گذشته اعالم کرد در ایران است و از کشور خارج نشده است.

حساب های تعیین تکلیف  نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج از 
بیستم تیرماه سال جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به بانک عامل منتقل 

می شود.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مقرر ش��د 
حساب های سپرده و تسهیالت نزد آن تعاونی براساس شیوه نامه جدید، تا 

سقف تعیین شده به ازای هر مشتری به بانک عامل انتقال یابد.
بر این اساس مشتریان تعاونی یاد شده باید با دردست داشتن مدارک مورد 
نیاز به شعب تعاونی که در آن حساب افتتاح کرده اند مراجعه و گواهی تسویه 

حساب دریافت کنند.
در این مرحله، پس از انتقال تدریجی حس��اب ها به بانک عامل، سقف های 
پرداختی اعالم شده تاکنون به همه مش��تریان تعلق خواهد گرفت و به هر 

مشتری، حداکثر تا نصاب اعالم شده پرداخت می شود.
همچنین الزم است مشتریان، قراردادی مبنی بر عدم مطالبه وجوه حساب 
های خود طی مدت تعیین ش��ده را با بان��ک عامل منعقد کنن��د تا در این 
مدت، فرصت کافی برای تبدیل دارایی ه��ای تعاونی به وجوه نقد به منظور 

بازپرداخت به سپرده گذاران فراهم شود.
بدیهی اس��ت به تدریج س��قف های قاب��ل انتق��ال و همچنین ب��ا تبدیل 
 دارایی ه��ا، س��قف ه��ای قاب��ل پرداخ��ت ب��رای تمام س��پرده گ��ذاران

افزایش خواهد یافت.
گفتنی است هر گونه تصمیم گیری در خصوص پرداخت سود به حساب های 
انتقال یافته طی مدت قرارداد مشتریان در بانک عامل به پس از نتایج ارزیابی 
امالک تعاونی و حصول اطمینان از تکافوی دارایی ها برای بازپرداخت اصل 

وجوه حساب های سپرده گذاران و اخذ مجوزهای الزم موکول خواهد شد.
در این مرحله مش��تریانی که در قبال سپرده،تس��هیالت دریافت کرده اند 
ابتدا می بایست در تعاونی نسبت به تهاتر سپرده و تسهیالت اقدام و خالص 
مطالبات خود را تا نصاب پیش گفت به صورت گواهی تس��ویه حساب برای 

انتقال به بانک عامل ارائه کنند.
الزم به ذکر است مش��تریان دارای تسهیالت در قبال س��ایر وثایق نیز باید 
خالصه پرونده تس��هیالتی خود را از تعاونی دریافت و در اختیار بانک عامل 

قرار دهند.
این گزارش در ادامه می افزاید؛ به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده 
احتمالی، دریافت اقساط تسهیالت تعاونی از تاریخ 27 اردیبهشت ۱395 در 
شعب و از طریق درگاه اینترنتی بانک عامل آغاز شده و تسهیالت گیرندگان 
باید اقساط خود را صرفاً به شماره حس��اب 5۰۱۰2۱9۰۱۰2۱4 نزد بانک 
پارسیان واریز کنند. بدیهی اس��ت از تاریخ یادشده، دریافت هرگونه اقساط 

در شعب تعاونی ممنوع بوده و قابل پذیرش نخواهد بود.
شایان ذکر است بر اس��اس تصمیمات متخذه و به منظور کاهش هزینه ها 
و جلوگیری از هدررفت منابع محدود موج��ود، درحال حاضر بیش از ۱3۰ 
شعبه تعاونی در سایر شعب ادغام ش��ده و این فرآیند برای اغلب واحدهای 

استیجاری و برخی از واحدهای ملکی نیز تداوم خواهد داشت.

نماینده مردم سمیرم درمجلس، با بیان اینکه نبود خرید تضمینی، کشاورزان 
حبوبات کار را متضرر می کند، گفت: کش��اورزان باید بر طبق میزان تقاضا، 
حبوبات را کشت کنند؛ نه اینکه اگر در سالی فروش محصول مناسب بود، در 

سال بعدی نیز تولیدات را افزایش دهند.
اصغر سلیمی درباره وضعیت حبوبات کاران گفت:باید محصوالت کشاورزان، 
به ویژه حبوبات کاران، خرید تضمینی شود؛ زیرا زمانی که محصول کشاورز 
خریداری نمی ش��ود، دولت می تواند  با خرید تضمین��ی، اقتصاد تولیدی 

کشاورز  را سر و سامان بدهد.
 نماینده مردم سمیرم در مجلس، با بیان اینکه کشاورزی جزو مشاغلی است 
که نیازمند یارانه سبز است، یادآورشد: در بسیاری از کشورهای جهان،  برای 
صنعت کشاورزی یارانه درنظر می گیرند؛ تا کشاورز در راستای تولید متضرر 
نشود. سلیمی افزود: یارانه سبز باید به بخش تولید و زراعت کشاورزی تعلق 
بگیرد؛ این یارانه نه تنها به طور حتم، می تواند ش��رایط تولیدات کشاورزی 
را بهینه کند، بلکه می تواند کش��اورز را نیز با توجه به ن��وع  تولید و زراعت، 
تحت حمایت خویش قرار دهد. عضوکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجلس، همچنین درباره وضعیت  هندوانه کاران  س��میرم تصریح کرد: 
هندوانه  سمیرم در پاییز  برداشت می ش��ود و در این مقطع، کشاورز حتی 
راضی است محصول را برای برداشت، مجانی در اختیار  افراد قرار دهد؛ زیرا 
هزینه تولید با فروش همخوانی ندارد و از همین رو  هندوانه درسمیرم با نرخ 
پایین خریداری می شود؛ این درحالی است که وجود دالالن و عدم نظارت، 

دو عاملی است که نمی گذارند سود هندوانه در جیب کشاورز برود.

سه روز پیش دو شرکت هواپیمایی روسی، مجوز راه اندازی ۱2 پرواز مسافرتی 
هفتگی به ش��هرهای تهران، اصفهان و مش��هد را دریافت کردند. این اقدام در 
چارچوب گس��ترش روابط گردش��گری دو کش��ور صورت می گیرد. ش��رکت 
هواپیمایی »سیبیر« روس��یه اعالم کرد در حال انجام کارهای مقدماتی برای 
آغاز پروازهای خود از مسکو به چند شهر ایران است که از آن جمله، می توان به 
مسیر مستقیم پایتخت این کشور به مشهد، با بهترین هواپیماها در چارچوب 
مجوز آژانس فدرال حمل و نقل هوایی وزارت راه روس��یه  اش��اره کرد. وزارت 
حمل و نقل روسیه، افزون بر س��یبیر که گروه  های اس 7 را نیز دربر می گیرد، 
به ش��رکت »خطوط هوایی اورال« نیز اجازه داده که به مقاصد تعیین شده در 

ایران پرواز کنند.
پیش از این خبرگزاری، ایرنا به نقل از اس��پوتنیک گزارش داده است: پیش از 
این، پیشنهاد پروازهای مستقیم از سوی برخی شرکت های حمل و نقل هوایی 
روسیه برای برقراری پرواز در مسیر ایران داده شده بود که رد شد که از آن جمله 
می توان به »گروزنی آویا«، »سورنی وتر«، »ویم آویا« و »ایکار« اشاره کرد.  بنا 
به گزارش این خبرگزاری، برای دو شرکت »اس 7« و »خطوط اورال«، پس از 
امضای یادداشت تفاهم بین تهران و مسکو در ماه فوریه سال جاری و تمایل به 
افزایش تا 2۸ پرواز در هفته، مجوز الزم صادر شد و اکنون توافق ها از حرف، در 
حال رسیدن به مرحله عمل است. آنا باشینا، دبیر مطبوعاتی شرکت هواپیمایی 
سیبیر، در گفت وگو با خبرنگار رادیو اسپوتنیک، در این باره اظهار کرد: ما چهار 
مسیر مسکو - تهران، مسکو- اصفهان، مسکو - مشهد و سن پترزبورگ - تهران 

را انتخاب کرده ایم. 

 پس از رأی انگلیس��ی ها به خ��روج از اتحادی��ه اروپا، طال ج��ذاب ترین گزینه 
س��رمایه گذاری خواهد بود. به گزارش اقتصاد آنالین، تنها در یک ش��ب، طال 
 از کانال ۱2۰۰ دالر به کانال ۱3۰۰ دالر وارد ش��د. بعضی از س��رمایه گذاران 

پیش بینی می کنند که اونس طال به حدود ۱5۰۰ دالر خواهد رسید.
بسیاری دیگر از کش��ورهای حوزه یورو، با این تصمیم دچار تردید و مشکالت 
بسیاری خواهند شد که به بی ثباتی دامن زده و باعث افزایش قیمت طال خواهد 

شد. تا پایان سال 95، طال بهترین گزینه سرمایه گذاری خواهد بود.

 صاحب فیش نجومی ۵۲۰میلیونی 
از کشور خارج شد؟

بانک مرکزی اعالم کرد؛

آغاز بازپرداخت سپرده های ثامن الحجج 
تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از ۲۰ تیر

سلیمی تأکید کرد:

 حبوبات کاران، 
در انتظار خرید تضمینی

یک شرکت هواپیمایی روسی خبر داد:

پرواز اصفهان- مسکو برقرار می شود

طال  بخرید

اکثریت زنان و دختران ایراني، از چادر به عنوان پوشش 
روزمره خود اس��تفاده مي کنند؛ اما آن ه��ا باید به انتظار 
پهلوگیري کش��تي هاي ک��ره اي و ژاپني باش��ند تا این 

کشورها، چادر را براي حفظ حجاب شان وارد کنند.
به گ��زارش خبرگزاری ایمنا، سال هاس��ت این پرس��ش 
مطرح است که چرا ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین 
کشورهای اس��المی، باید واردکننده چادر مشکی باشد؛ 
در حالی که صنعت نس��اجی قابلی دارد؟ آن هم کاالیی 
که یکی از اصلی ترین نمادهای ملی و مذهبی کش��ور را 

تشکیل می دهد.
ایران، بزرگترین مصرف کننده چادر مشکی در دنیاست 
و س��الیانه به ۸۰ تا 9۰ میلیون مترمربع پارچه مش��کی 
نیازمند اس��ت؛ اما در ازای تولید، راه واردات را در پیش 
گرفته و هر س��ال حداقل ۱5۰ میلیون دالر را به واردات 

پارچه مشکی اختصاص می دهد.
پنجاه سال اس��ت که ایران، رتبه نخس��ت مصرف چادر 
مش��کی در دنیا را دارد و با وجود ارزبری چشمگیر خود، 
متأسفانه هیچگاه مسئوالن این عزم و اراده را نداشته اند 
که تقاضای بازار را از طریق کارخانج��ات داخلی تأمین 
کنند و به همین دلیل، ایران هم��واره واردکننده پارچه 

چادرمشکی بوده است.
در س��ال های ن��ه  چن��دان دور، کش��ورهایی نظی��ر 
س��وئیس، ژاپن و کره که به  ج��رأت می ت��وان ادعا کرد 
که ب��ه هیچ وج��ه مصرف کننده این محصول نیس��تند، 
عمده تأمین کنندگان بازار داخلی کش��ورمان بودند؛ اما 
اکنون تولیدات س��ایر کش��ورها نظیر تایلند، اندونزی و 
 ویتنام نیز اضافه و بعضاً  جایگزین ش��ده اند و ما همچنان 
اندر خم نح��وه تولی��د، چگونگی س��رمایه گذاری، تهیه 

الیحه، طرح، بررس��ی م��کان و محل اح��داث کارخان��ه تولید 
چادرمشکی هستیم. بر اس��اس آمار، در ۱۰ سال اخیر، حداقل 
۶۰ میلی��ون مترمربع و حداکثر ۸۰ میلیون مترمربع در س��ال، 
 واردات پارچه چادر مش��کی داش��ته ایم ک��ه ارزش وارداتی آن 

به طور میانگین، 42 میلیون دالر در هر سال بوده است.
بر اساس آمارهای موجود، در کش��ور، تنها چهار کارخانه تولید 
چادر مشکی »حجاب« ش��هرکرد، »کرپ ناز« کرمانشاه، »نای 
زرین«  اصفهان و نس��اجی »یزد باف« وجود دارد که متأسفانه 
 خط تولید پارچ��ه چادر مش��کی، تنه��ا در کارخانه نس��اجی 
یزد باف فعال است و سه کارخانه  دیگر تعطیل هستند. کارخانه 
حجاب شهرکرد تا سال 9۱، حدود یک میلیون مترمربع پارچه 
مش��کی تولید می کرد؛ اما در ح��ال حاضر هی��چ تولید پارچه 

مشکی ای ندارد.
میزان تولید فعلی پارچه چادر مشکی در ایران فقط حدود یک 
میلیون مترمربع برآورد شده که تقریبا یک درصد نیاز مصرفی 
کشور است؛ درحالی که ظرفیت کارخانه های تولید پارچه چادر 
مشکی کشور، به حدود 3۰ میلیون مترمربع می رسد؛ البته نقش 
و تأثیر مافیای واردات بر ورشکستگی و عدم موفقیت کارخانجات 
تولید کننده پارچه چادر مش��کی در ایران، به خوبی محسوس و 
ملموس اس��ت.  افرادی که از واردات و قاچاق کاال در کشور نفع 

می برند، نه تنها از تولید داخلی حمای��ت نمی کنند، بلکه پیش 
پای کارخانج��ات داخلی نیز س��نگ اندازی ک��رده و خط های 
 تولید را به ورط��ه تعطیلی کش��انده و کارگران آن ه��ا را بیکار 

می کنند.
از واردات این کاال که بگذریم، قاچاق سرسام آور چادر مشکی نیز 
کمر صنعت نساجی را خم کرده؛ به طوری که ساالنه حدود ۸۰ 

تا 9۰ میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی در کشور نیاز است.
9۵ درصد چادر مش�کی مصرفی کش�ور، وارداتی 

است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی استان اصفهان گفت: با 
پتانسیل باالی صنعت نساجی در کشور، به جای صادرات، بیشتر 

واردکننده مصنوعات قاچاق به کشور هستیم.
مظفر چلمقانی، با اش��اره به اینک��ه امروز در صنعت نس��اجی 
بیشتر واردکننده هس��تیم، اظهار داش��ت: با توجه به سودمند 
بودن صنعت نس��اجی، به دلیل بی توجهی در ارایه مواد اولیه به 
کارخانه ها، امروز واردات مصنوعات نساجی با قوت بیشتری در 

کشور انجام می شود. 
وی همچنین به گفته دبیر انجمن نس��اجی ایران اش��اره کرد و 
اینچنین اظهار داشت: به گفته حائری، 95 درصد چادر مشکی 

مصرفی کشور، وارداتی است. 
فروش اجناس داخلی با مارک خارجی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی استان 
اصفه��ان، درخص��وص گرایش مردم ب��ه خرید 
مصنوع��ات نس��اجی وارداتی گفت: متأس��فانه 
 ای��ن موض��وع ریش��ه فرهنگ��ی دارد؛ چ��را که 
درحال حاضر، برخ��ی از تولیدکنندگان داخل، 
 با مارک خارج��ی، اجن��اس خود را ب��ه فروش 
می رسانند؛ در حالی که همین اجناس، با مارک 

داخلی در کشور خریدار ندارد.
وی با اش��اره به اینکه مقرر شده بود تولید پارچه 
چادری به عن��وان پارچه ملی ایرانی در کش��ور 
صورت بگیرد، افزود: زم��ان زیادی از این رخداد 
گذشته اس��ت و تاکنون هیچ گونه بسترسازی و 
حمایت از تولیدکنندگان، ب��رای تولید این نوع 

پارچه صورت نگرفته است.
چلمقان��ی اضافه کرد: همچنان این کش��ورهای 
خارجی هس��تند که از تولید پارچه چادری سود 

خوبی حاصل می کنند.
وی بی��ان داش��ت: اصفه��ان از دیرب��از، قط��ب 
صنعت نس��اجی ایران بوده و تولی��د انواع پارچه 
در این اس��تان انجام می گیرد؛ ام��ا تولید پارچه 
چادرمش��کی که س��الیانه به میزان زی��ادی به 
کشور وارد می شود و با قیمتی بس��یار نازل تر از 
پارچه داخلی به دس��ت مصرف کننده می رسد، 
ب��رای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نیس��ت و 

مصرف کنندگان هم اقبالی به آن ندارند.
جلوگیری از قاچاق؛ اولین گام پیش از 

تولید پارچه مشکی در کشور
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نس��اجی استان 
اصفهان تصریح کرد: اولین گام، پیش از تولید پارچه مشکی در 
داخل کشور، جلوگیری از قاچاق این نوع پارچه و واردات آن به 
داخل کشور است و س��پس، یاری دولت به تولیدکنندگان، در 
راس��تای تولید پارچه چادر مش��کی و کاهش هزینه های تولید 
اس��ت. وی گفت: دولتمردان باید متوجه باشد که با وارد نکردن 
پارچه چادر مش��کی به کش��ور و تولید آن در داخل، چه میزان 
ش��کوفایی اقتصادی حاصل می ش��ود و چه تعداد از جوانان، به 

اشتغال گماشته می شوند.
واردات چادر مش�کی از کش�ورهای بیگانه، نقطه 

ضعف است
عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س، با انتق��اد از وارداتی بودن 
بخش اعظم چادر مشکی مصرفی در کشور، گفت: برای کشوری 
که نماینده سبک زندگی اس��المی و ایرانی است، واردات چادر 

مشکی از کشورهای بیگانه، یک نقطه ضعف محسوب می شود.
سید ناصر موسوی الرگانی، با یادآوری اینکه نماد حجاب اصیل 
اس��المی، نباید قربانی ثروت ان��دوزی معدودی از افراد ش��ود، 
اظهار داش��ت: طبق آمارها، 95 درص��د از ۸۰ میلیون مترمربع 
 پارچه چادری مورد نیاز ساالنه کشور، از خارج تأمین می شود؛

در صورتی که صنعت نس��اجی ایران، واجد پتانس��یل رقابت با 
دیگر کشورهاست.

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان، در 
حالی از کشف و شناس��ایی 57 تن برنج آلوده در اصفهان خبر 
داده و از قاچاق یا دولتی ب��ودن آن اظهار بی اطالعی کرده که 
اسناد جدید نشان می دهد این برنج ها، دولتی بوده و در حال 

تعویض گونی، توقیف شده بود.
هفته گذشته، مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان، از کش��ف و شناس��ایی 57 تن برنج آلوده در اصفهان 
خبر داد و گفت: آلوده بودن این میزان برنج، امروز مورد تأیید 

قرار گرفت.
خبرگزاری تس��نیم، به اسناد جدیدی دس��ت یافته که نشان 
می ده��د این محموله، بخش��ی از چن��د ده هزار ت��ن برنجی 
 است که در آخرین س��اعات از آخرین روز کاری سال گذشته،

از س��وی ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی، ب��ه ش��رکت س.ت.ج 
فروخته ش��ده اس��ت. بخش��ی از این برنج نیز اخیراً از س��وی 
تعزیرات و بازرس��ان س��ازمان صنعت معدن و تجارت استان 
توقی��ف گردیده اس��ت؛ آن ه��م در حالی که افراد، مش��غول 

 تعوی��ض گون��ی ه��ای آن و درج اطالع��ات نادرس��ت روی 
بسته بندی های جدید بودند.

پس از ف��روش برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر به ش��رکت 
س.ت.ج، آن هم به صورت غیر نقدی و صرفاً در قبال یک قطعه 
چک، اعتراضاتی به وزارت جهاد کشاورزی واصل گردید و پس 

از آن، دستور توقف عملیات فروش هم صادر شد.
مه��دی رفیعی، مدیر گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت 
استان، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان و با اشاره به 
کشف و شناسایی 57 تن برنج آلوده در این شهر، اظهار داشت: 
در روزهای گذشته، حدود 57 تن برنج آلوده در یکی از انبارهای 
برنج اصفهان، از س��وی بازرس��ان گروه بهداشت محیط مرکز 

بهداشت استان اصفهان کشف و شناسایی شد.
وی در خصوص این موضوع که شنیده ش��ده است این میزان 
برنج آلوده، با مجوز دولتی وارد کشور ش��ده و آیا این موضوع 
صحت دارد، تصری��ح کرده بود: هنوز مش��خص نیس��ت این 
برنج ها قاچ��اق بوده یا خی��ر و در جریان اینک��ه این محموله، 

با چه شرایطی وارد شده است، بررس��ی این موضوع مرتبط با 
دستگاه ما نیست.

مدیر گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداشت اس��تان اصفهان، 
با بیان این جمله که»م��ا بابت کیفیت محصول توزیع ش��ده 
در واحدها، انبارها یا مراکز عرضه، بررس��ی های الزم را انجام 
می دهیم«، گفته بود: نتیجه آزمایش��گاه درباره آلوده بودن یا 
نبودن این برنج ها، امروز مش��خص و آلوده بودن برنج ها تأیید 
شد. وی تصریح کرده بود: تا جایی که در جریان هستیم، آلوده 
بودن اکثر این میزان برنج  محرز شده است که آلودگی شامل 
کپک، مخمر، بوی تعفن شدید و الرو زدگی از مواردی است که 

باید به آن اشاره کرد.
رفیعی درباره وارد ش��دن 3 تن از این برنج ه��ای آلوده به بازار 
و اینکه آیا این اتفاق رخ داده اس��ت، گفته بود: در جریان این 
 موضوع نبوده و فعاًل در حال بررس��ی هس��تیم؛ ت��ا جایی که 
بر اساس مدارک و فاکتورها و اقرار افراد به این موضوع برسیم، 

سریعاً برخورد الزم را انجام می دهیم.

جزئیات تازه از کشف ۵۷ تن برنج آلوده در اصفهان

توقیف برنج های دولتی،
در حال تعویض گونی

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی، 
درخصوص موضوع حقوق های نجومی برخی مس��ئوالن اظهار 
داشت: حقوق های نجومی، ظلمی از سوی افراد دریافت کننده 
این حقوق ها به جامعه است. دریافت این مبالغ، نه تنها ظلم به 
مردم، بلکه ظلم به نظام جمهوری اس��المی نیز هست و سبب 

بدبینی به نظام می شود.
 حس��ینعلی حاج��ی دلیگان��ی، درب��اره اقدام��ی ک��ه ب��رای 
ریش��ه کن ک��ردن پرداخت های نجوم��ی باید ص��ورت گیرد، 
تصریح کرد: با توجه به اینکه دریافت ای��ن مبالغ، ظلم به ملت 
 و نظام جمهوری اس��المی اس��ت، باید پرداخت آن قطع شود.

عالوه بر این، افراد دریافت کننده این حقوق ها نیز از سمت خود 
برکنار شوند؛ چرا که انسان های امانت داری نیستند.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: در این راس��تا، این افراد باید به دستگاه قضا سپرده 
ش��وند و آنچه تاکنون دریافت کرده اند، با س��ودش به صندوق 

دولت و بیت المال بازگردانده شود.

نماینده شاهین شهر در مجلس: 

این حقوق ها، ظلم
به ملت و نظام است!

پارلمان

نتایج یک نظرسنجی جدید در ارتباط با قیمت های جهانی، نشان 
می دهد پس از هند، کشورهای همسایۀ آن، پاکستان و نپال، در 

رتبه های بعدِی ارزان  ترین ها قرار می گیرند.
وب سایت مؤسسۀ اقتصادِی نامبیو، در گزارش تازۀ خود نوشت: 
غذا، لباس و اقالم روزمره مانند خمیردندان، در مقایسه با درآمد 
افراد در شهرهای بزرِگ هند مانند دهلی نو، بمبئی و بنگلور، بهای 
نس��بتاً پایینی دارند؛ بنابراین زندگی در این کشور در مقایسه با 

دیگر نقاط جهان، بسیار ارزان تر است. 
با این حال، به گفتۀ کارشناسان، بهره گیری از یک زندگی ارزان 
در هند به این مسئله بستگی دارد که »شما چه کسی باشید و کجا 
زندگی کنید« و شامل بهای امالک و مستغالت و یا اقالم وارداتی 
نمی شود. یکصد روپیۀ هند، حدوداً برابر با ۱.5۰ دالِر آمریکاست 
و براس��اس داده های تازه، قیمت ی��ک بلیط اتوب��وس در هند، 
 حدود ۱5 روپیه اس��ت، یک لیتر بنزین ۶7 روپیه می ارزد و برای 
اجاره کردِن یک آپارتمان در ش��هر، باید هر ماه حدود ۱۱ هزار و 

۶۰۰ روپیه پرداخت کنید.

ارزان ترین کشور برای زندگی کجاست؟

هند 
ارزان است

اقتصاد جهان

قیمت هر بش��که نفت در معامالت هفته گذش��ته، ۱.5 درصد 
کاهش یافت و در پایان معامالت، به 4۸ دالر و 4۱ سنت رسید.

پس از آنکه رأی انگلیسی ها به جدایی از اتحادیه اروپا، موجب 
خروج دارایی ها از بازارهای پرریس��ک و سرازیر شدن به سمت 
بهشت های امن س��رمایه گذاری نظیر دالر آمریکا شد، قیمت 

نفت در پایان معامالت دیروز، افتی 5 درصدی را تجربه کرد.
بازارهای مالی، ماه ها نگران تبعات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
برای آینده اروپا بودند؛ اما به طور کامل، ریسک خروج از اتحادیه 

را در نظر نمی گرفتند.
ش��اخص دالر روز جمع��ه، ح��دود 2 درصد افزای��ش یافت که 
بیشترین رش��د از س��ال 2۰۰۸ تاکنون بود؛ در حالی که ارزش 
استرلینگ به پایین ترین رقم در 3۱ سال گذشته رسید؛ آن هم 
بعد از اینکه دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس اعالم کرد که 
 تا ماه اکتبر کناره گیری می کند. افزای��ش ارزش دالر، موجب 
گران تر شدن نفت و همچنین سایر کاالهای ارزش گذاری شده 

به ارز آمریکا، برای دارندگان سایر ارزها می شود.

کاهش ۱.۵ درصدی قیمت نفت، در هفته ای که گذشت؛

عواقب
 شوک انگلیسی!

انرژی 

مطابق با آمار بانک مرکزی، بیشترین سهم از معامالت انجام شده 
طی بهار س��ال جاری در ش��هر تهران، به واحدهای مسکونی با 
زیربنای ۶۰ تا 7۰ مترمربع معادل 7. ۱5 درصد اختصاص داشته 
است؛ ضمن آنکه بالغ بر 5۶ درصد از معامالت واحدهای مسکونی 
انجام ش��ده در یک ماهه اردیبهشت در ش��هر تهران، متعلق به 

واحدهای مسکونی کمتر از ۸۰ مترمربع است. 
مشاوران مس��کن در ش��هر تهران، به ویژه در مناطق جنوبی و 
مرکزی ش��هر تهران می گویند: در حال حاضر، تعداد زیادی از 
فروشنده ها که نتوانس��تند به دلیل تفاوت قیمت پیشنهادی با 
قیمت واقعی منطقه، ملک خود را به فروش برس��انند، از اصرار 
بر قیمت اولیه پیشنهادی خود دست کش��یده اند و ملک خود 
را با قیمت مناس��ب، روانه بازار کرده اند. این مش��اوران امالک، 
به خریداران مصرفی ب��ازار توصیه می کنند ک��ه به دلیل ثبات 
نسبی قیمت ها در فصل جاری، با آگاهی از قیمت خرید و فروش 
ملک در منطقه موردنظر، به قیمت های پیشنهادی سرسام آور 

فروشنده ها تن ندهند.

توصیه مشاوران امالک  به خریداران:

به قیمت های سرسام آور 
تن ندهید

مسکن

نیاز 9۰ میلیون مترمربعی به پارچه مشکی در کشور؛

تولیدچادرمشکیداخلی؛قربانیثروتاندوزیرانتخواران

از تاریخ 1395/3/6 تا تاریخ 1395/4/4
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دریچه

خبرخبر

دو محیط  بان هرمزگانی که س��وم تیرماه در ارتفاع��ات منطقه تحت 
حفاظت خود با شکارچیان درگیر شده بودند، به ضرب گلوله مستقیم 
متخلفان به ش��هادت نایل آمدند. زنده یاد محمد دهقانی 35 س��اله با 
12 س��ال س��ابقه از نیروهای پیمانی حفاظت محیط زیست در استان 
هرمزگان بود و زنده یاد پرویز هرمزی 54 ساله و اهل جزیره هرمز بود 

که 23 سال با اداره کل محیط زیست این استان همکاری داشت.
 مجید وف��ادار، مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان هرمزگان 
اظهار کرد: خوش��بختانه با اقدام��ات اطالعاتی و امنیت��ی، قاتالن دو 

محیط بان هرمزگانی، دستگیر و تحویل مراجع ذی صالح شدند.
او افزود: جای تاس��ف دارد که بگوییم، این شکارچیان قاتل، یک پدر و 

پسر هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان هرمزگان با اش��اره به این که 
قاتالن بعد از ارت��کاب این جنایت هولناک اقدام به س��رقت یک قبضه 
اسلحه محیط بانان کرده بودند، خاطرنش��ان کرد: متاسفانه گلوله های 
 ش��لیک ش��ده به س��مت محیط بانان، به س��ر و س��ینه آن ها برخورد 

کرده بود.
 وفادار تصریح کرد: فردی که قصد داش��ت حین دستگیری قاتالن، به 

فرارآنها کمک کند نیز دستگیر و تحویل مجاری قانونی شد.
»حمزه ولوی« مدیر کل محیط زیست فارس نیز اعالم کرد که »منوچهر 
ش��جاعی محیط بان پارک ملی بمو نیز، عصر جمع��ه حین درگیری با 
ش��کارچیان مورد اصابت گلوله آنها قرار گرفت و از ناحیه س��ینه و گلو 

زخمی و از روی صخره نیز به پایین پرتاب شد«.
وی افزود: این محیط بان که حال بس��یار وخیمی داش��ت به ش��یراز 
منتقل ش��د و تحت عمل جراحی نیز قرار گرفت اما حوالی ساعت 24 
 جمعه به علت ش��دت جراحات وارده در بیمارستان رجایی به شهادت 

رسید.
به گفته مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان فارس، با پیگی��ری و تالش 
جدی نیروی انتظامی استان، دو شکارچی متخلف با نام های »حسین 
جعفری« و »محمد جعفری« دستگیر ش��دند و از آنان دو قبضه سالح 
شکاری غیر مجاز کشف شد. این شکارچیان متخلف برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
نماینده مردم اردکان و رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار 
مجلس در پی شهادت سه نفر از محیط بانان هرمزگان و فارس خواستار 
 تس��ریع در اقدامات قوه قضاییه برای رس��یدگی و مج��ازات مجرمان 

 شد.
در پی شهادت سه نفر از محیط بانان هرمزگان و فارس؛ محمدرضا تابش 
طی مذاکره تلفنی با رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ضمن اطالع 
از روند اقدامات انج��ام گرفته و گفت وگو پیرام��ون پیگیری های الزم 

بعدی، از آمادگی مجلس برای ورود به موضوع خبر داد.
وی این ضایعه را به خانواده داغدار آنان و خانواده بزرگ محیط زیست 

کشور تسلیت گفت.

 رییس کمیسیون کش��اورزی مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به ضرورت 
برخورد قاطع با قاتالن محیط بانان هرمزگانی تاکید ک��رد: جرایم متجاوزان به 
محیط زیست به قدری باید افزایش یابد که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته 

باشد.
 علی محمد ش��اعری، گف��ت: ت��ا ام��روز تع��دادی از محیط بانان به ش��هادت 
 رس��یده اند و تعداد زیادی ه��م در دفاع از حریم محیط زیس��ت کش��ور جانباز 

شده اند. 
شرایط کنونی نیازمند این است که مسئوالن کشور برنامه ریزی کامل و حمایت 

جدی از محیط بانان به عمل آورند.
وی تاکید کرد: باید حمایت همه جانب��ه  از محیط بانان صورت گیرد تا در مقابل 
شکارچیان متخلف و متجاوزان بتوانند مقاومت کنند. بنابراین باید تجهیزات الزم 

برای حفاظت از کیان محیط زیست کشور را داشته باشند.
شاعری افزود: به نظر می رس��د در حال حاضر محیط بانان کشور در یک شرایط 
خاص قرار دارن��د و باید فراهم کردن امکان��ات الزم برای آنها را در دس��تور کار 
جدی قرار دهیم. در این ش��رایط چند پیش��نهاد می توان ارائه ک��رد؛ اول اینکه 
 مجازات قاتالن به شدیدترین شکل صورت گیرد تا درس عبرتی برای متخلفان 
باش��د و دوم امکانات و تجهیزات کاملی برای محیط بانان فراهم کنیم و عملیات 
مراقبتی آن ها را باال ببریم.به گفته شاعری، افزایش پایش و سیستم های کنترل 
هوش��مند در مناطق حفاظت ش��ده ضرورت چرا که  سیس��تم های هوش��مند 
 به پیگی��ری حوادث ناگ��وار کمک می کن��د. همچنین باید جرای��م متجاوزین 
به محیط زیست به قدری افزایش یابد که برای متخلفان هزینه سنگینی در پی 

داشته باشد.
دولت الیحه  افزایش حقوق و حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را ارائه 

دهد
رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به وضعیت 
نامناس��ب معیش��تی محیط بانان نیز اظهار کرد: دولت الیحه افزایش حقوق و 
حمایت از محیط بانان و جنگل بانان را تنظیم کند و در قالب یک الیحه جامع به 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ارائه دهد تا خارج از نوبت در دستور کار 

این کمیسیون قرار گیرد و به صحن مجلس ارائه شود. 
الزم اس��ت که  دول��ت در اولین فرصت ب��ه منظ��ور حمای��ت از محیط بانان و 
 جنگل بانان این الیحه را تنظیم کرده  و ارائه دهد تا بیش از این شاهد جان باختن 
 محیط بان��ان و جنگل بان��ان کش��ورمان نباش��یم و از س��وی دیگ��ر مجل��س 
 بتوان��د نقش خ��ود را در حمایت از این قش��ر که ب��ا حداقل حق��وق و وضعیت 
 نامناس��ب معیش��تی از طبیعت و س��رزمین مان حمایت می کند  به درس��تی 

ایفا کند.
شاعری همچنین درباره تش��کیل کمیسیون محیط زیس��ت در مجلس گفت: 
اولویت ما  این است که کمیسیون محیط زیست تشکیل شود. اگر این کمیسیون 
در صحن مجل��س رای نیاورد، از طریق کمیس��یون آیین نام��ه  داخلی مجلس، 
 عنوان محیط زیس��ت را به کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی اضافه 

می کنیم.

برای حمایت از محیط بانانگلوله؛ سهم محیط بانان شد
دولت الیحه بدهد  رییس بخش جانوران س��می موسس��ه رازی گفت: 

مارهایی که توس��ط این موسس��ه مورد استفاده قرار 
 می گیرن��د در معرض خط��ر و تهدید نیس��تند زیرا

 نمونه گیری در محل انجام و مارها رها می شوند.
به تازگ��ی مدی��رکل دفترحی��ات وحش س��ازمان 
 محیط زیست با اعالم اینکه ش��ش مار مورد استفاده

 سرم س��ازی رازی در معرض تهدید هستند از ارسال 
پیش نوی��س موافقت نام��ه ای به این موسس��ه برای 

مدیریت برداشت مار از طبیعت خبر داده است.
ناصر محمدپور رییس بخش جانوران سمی موسسه 
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به پرسش های 
 مطرح ش��ده در این خصوص پاس��خ داد که در ادامه 

می خوانید.
*  آیا مارهایی که توسط موسسه رازی مورد استفاده 

قرار می گیرند در معرض تهدید هستند؟
این موضوع صحت ندارد بیش از هشت سال است که 
موسسه هیچ گونه برداشتی از طبیعت انجام نمی دهد 

و مارها در محل نمونه گیری شده و رها می 
شوند باید به این نکته توجه داشت که حفظ 

محیط زیس��ت از جمله این مارها وظیفه ای همگانی 
است که باید رعایت شود.

*آیا  برداشت مار از طبیعت را تکذیب می کنید؟
موضوع برداشت مارها از طبیعت را به شدت تکذیب 
می کنم. در این راستا کپی موافقت نامه های گذشته 
که میان س��ازمان حفاظت محیط زیست با محوریت 
مدیریت برداشت مار از طبیعت منعقد شده نیز موجود 
اس��ت. انعقاد موافقت نامه با محوریت سم گیری در 
محل با نظارت محیط بانان مسبوق به سابقه بوده و از 
شش سال پیش میان سازمان محیط زیست و موسسه 
رازی منعقد می شود. در حال حاضر زمان این موافقت 
نامه به پایان رسیده و  پیش نویسی که از سوی سازمان 
محیط زیست ارسال شده در دس��ت بررسی است تا 

نظرات کارشناسی موسسه نیز در آن لحاظ شود.
 * سازمان محیط زیس��ت مدعی شده س��م مارها را

 می توان در مراکز تکثیر در اسارت استحصال کرد، در 
این خصوص توضیح دهید؟

موضوع تهیه پادزه��ر از مارهای در اس��ارت، حرفی 
غیرکارشناسی و غیرتخصصی اس��ت بر اساس اعالم 
صریح بهداش��ت جهان��ی، پادزهر باید  علیه س��موم 
طبیعی ساخته شود چرا که انسان ها در طبیعت دچار 
مارگزیدگی می شوند نه در آزمایشگاه، زمانی که مار 

 در اس��ارت قرار می گیرد، خصوصیات سم آن تغییر
 می کند و مس��لما تهیه س��م از مار در اسارت و تولید 

پادزهر آن برای موسسه رازی بسیار راحت تر است!
در مباح��ث مرب��وط ب��ه دارو و درم��ان ب��ا توجه به 
 اهمی��ت موضوع و ارتب��اط آن با جان انس��ان ها باید 
کارشناسی ش��ده صحبت کرد و هر شخصی باید در 

حوزه تخصصی خود اظهار نظر کند.
موسس��ه تحقیقات واکس��ن و سرم س��ازی رازی از 
1۰ س��ال پیش موض��وع تحقیق در ح��وزه تولید در 
آزمایشگاه ها را آغاز کرده است در صورتی که یکسان 
بودن پادزهر تولید ش��ده از س��م مار در اسارت و مار 
در طبیعت تایید شود، اس��تفاده از سم مار در اسارت 
برای موسسه آس��ان تر خواهد بود. مرجع ذیصالح در 
 این زمینه سازمان بهداش��ت جهانی و سازمان غذا و

 دارو ست که در صورت اعالم وزارت بهداشت، این کار 
انجام می شود.

* میزان درخواست پادزهر مار در کشور چگونه است؟
با افزایش میزان درخواست پادزهر مواجه هستیم به 
گونه ای که در س��ال ۹2 حدود 4۰ هزار ویال پادزهر 
مورد نیاز بود و در حال حاضر ای��ن میزان به ۸۰ هزار 

ویال رسیده است.
* آیا کیفیت پادزهر تولید ش��ده در موسسه رازی با 

استاندارد جهانی قابل مقایسه است؟
علی رغم اینکه ایران دومین کش��ور دنیا از نظر تنوع 

م��ار و میزان گزش اس��ت، ام��ا حتی ی��ک مرگ در 
نتیجه مارگزیدگی گزارش نش��ده اس��ت ک��ه این به 
 دلی��ل کیفیت باالی پادزهر تولید ش��ده ب��ا توجه به 

حساسیت ها و استانداردهای بهداشت جهانی است.
تولید پادزهر در صالحیت موسسه تحقیقات واکسن 
و سرم س��ازی رازی و وزارت بهداشت است که میزان 
اثربخشی آن را تعیین می کند .ما در کنار فعالیت های 
روتین و استاندارد، تحقیقات انجام می دهیم و در این 
راستا در صورت اثبات یکسان بودن سموم مربوط به 
مارهای در اسارت و طبیعت، نتایج به وزارت بهداشت 
ارسال می ش��ود و در نهایت وزارت بهداشت در مورد 

این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.
* شنیده شده که موسس��ه رازی سرم صادر می کند 
و  همین موضوع باعث واکنش سازمان محیط زیست 

شده است در این خصوص توضیح می دهید؟
موضوع مطرح ش��ده در مورد صادرات سرم نیز بحثی 
غیرکارشناسی است چرا که پادزهر، فرآورده ای بومی 
است که تنها در ایران کاربرد دارد و با توجه به تفاوت 
گونه های مار و محیط زندگی آنان، در سایر کشورها 
موثر نیس��ت همچنین موسس��ه رازی اقدام به تهیه 
ذخایر ژنتیکی جانوران سمی مورد استفاده در موسسه 
کرده است تا در صورتی که به هر دلیلی با انقراض این 
جانوران رو به رو شدیم، بتوانیم از این ذخایر ژنتیکی 

استفاده کنیم.

مارهای سرم سازی رازی در معرض تهدید نیستند

عکس روز )شیرکوهی(

 راس��وها گروهی از ش��کارچیان قدیمی جهان هس��تند ک��ه در همه جا 
پراکنده اند. ای��ن جانور از ناش��ناخته ترین و در عین ح��ال از مکارترین 

پستانداران روی زمین است. 
راسوها سرده ای از پستانداران گوش��تخوار و کوچک اندام هستند که 

بدنی کشیده و باریک و دست و پاهایی کوچک دارند. 
گردن این جانور کشیده و دمش نسبتا بلند و پر مو است.

 گونه های مختل��ف راس��و از 12 ت��ا 45 س��انتیمتر درازا دارند. 
خز برخی گونه های راس��و در 

زمس��تان کامال س��فید 
می شود. 

تمام انواع راس��وها 
توانای��ی خوب��ی 
برای ب��اال رفتن 
و  درخ��ت  از 
کن��دن زمی��ن 

دارند.
راسوها از اعضای 
خانواده موستلید 

هستند.

 در انتهای بدن راس��وها غ��ده ای وج��ود دارد که در
 صورت لزوم بوی ش��دید و زنن��ده ای از آن تولید

 م��ی کنن��د و ب��ه همی��ن دلی��ل موس��تلید 
نامیده شده اند.

 این جان��وران از این بو اس��تفاده ه��ای گوناگونی
 می کنند آنها به وسیله آن می توانند غذاهایی را که قبال 
به این بو آغشته و در زیر خاک پنهان کرده اند دوباره پیدا 
کنند و یا برای این که جانوران دیگر به غذایش��ان دستبرد 

نزنند آن را با بوی خود آلوده می کنند.
همچنین راس��وها از ای��ن بو برای جل��ب جفت خود اس��تفاده 
م��ی کنند و ی��ا ح��وزه قلمروی خ��ود را مش��خص م��ی نمایند تا 
برای جانوران ناآش��نا اع��الم خطر ک��رده باش��ند.همچنین هنگامی  
 که از س��وی جان��وران تهدید می ش��وند از ب��وی خود برای دفاع س��ود 

می جویند. 
 راس��وها النه های خود را در زیر س��نگ ها، تن��ه های درخت��ان و یا در 

 سوراخ های ایجاد شده توسط جانوران دیگر بنا می کنند. 
راس��وها در فصل تابس��تان جفت گیری می کنند ولی به علت تاخیر در 
باروری تخم در داخل رحم، نوزادان در بهار سال بعد به  دنیا می آیند و از 

این رو امکان بیشتری برای زنده ماندن دارند.

نکاتی جالب درباره راسوها
 راسوها تنها می توانند با سرعت 16 کیلومتر در ساعت بدوند.

 در ط��ول فصل جف��ت گی��ری، یک نر ب��ا چن��د م��اده در ارتباط
 است.

 راسوها اغلب برای خوردن زنبورهای عسل به کندوهای عسل حمله 
می کنند.

 راسوها همه چیزخوارند به این معنی که هم گیاهان و هم جانوران را 
می خورند. راس��وها به خوردن میوه ها، حش��رات، کرم ه��ا، خزندگان و 

جوندگان عالقه دارند.
 دو غده در نزدیکی مقعد راس��و وجود دارد که م��اده بد بویی تولید
 می کند و زمانی که جان��ور در معرض تهدید قرار می گی��رد این ماده را 

 منتش��ر می کند. این ماده برای قربانی مضر نیس��ت اما ت��ا چند روز
 نمی تواند از شر این بو خالص شود!

 قبل از این که راسو این اسپری را به قربانی بپاشد، پشتش را به 
او می کند، دمش را بلند می کند و شروع به درآوردن صدای خش 
خش و سروصدا توسط  پاهایش می کند. اینها عالیم هشدار دهنده 

قبل از پاشیدن اسپری است.
 راس��و می تواند ماده چرب و بد بویش را تا فاصله 3 متری 

بپاشد.

 بینایی راسوها ضعیف است، اما حس بویایی و شنوایی بسیار خوبی 
دارند.

 بدترین دش��منان راسوها، ش��غال ها، گربه های وحش��ی و جغدها 
هستند.

 راسو می تواند از نیش مار جان سالم به در برد.
 راسوها می توانند هاری را انتقال دهند.

 راسوها بیش از 3 سال در حیات وحش و تا 1۰ سال در اسارت زندگی 
می کنند.

خواندنی درباره راسوها
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 یک کارش��ناس حوزه دخانیات گفت:  ش��رکت های دخانیات 
از طریق تبلیغات خود زنان را هدف قرار دادن��د و با پیام هایی 
که حاوی این بود سیگار کشیدن با آزادی و قدرت زنان ارتباط 
دارد و با تبلیغات فریبنده کاری کردند که تعداد زنان سیگاری 
افزایش پیدا کرد. مهناز ابراهیمی گفت:  از حدود یک قرن پیش 
زمانی که شرکت های دخانیات زنان را تبلیغات فریبنده هدف 

قرار دارند تعداد زنان سیگاری افزایش پیدا کرد. 
وی ادامه  داد: ش��رکت های دخانی تالش کردن��د تا از طریق 
تبلیغاتی که مدل های جذاب و مورد پسند زنان را نشان می داد 
پیام های تبلیغاتی خود را با تمایالت زنانه و دخترانه متناس��ب 

کنند. 
ابراهیمی گفت: این شرکت ها با پیام انتخاب خود را پیدا کنید 
و با نشان دادن زنانی از زمینه های قومی و نژادی مختلف زنان و 

دختران را هدف گرفتند. 
این پیام نشان می داد که سیگار کشیدن با آزادی و قدرت زنان 
ارتباط دارد. این کارش��ناس دخانی��ات گفت: ترفند دیگر این 
شرکت ها شامل پیشنهاد تخفیف غذا یا اجناس خانگی، هدیه 

دادن یا دفترچه تلفن یا لباس با خرید سیگار بود. 
ابراهیمی گفت:  در سال2010 حدود200 میلیون زن در سراسر 
جهان س��یگار مصرف می کردند که نیمی از آنها در کشورهای 
با درآمد باال و نیمی دیگر در کش��ورهای با درآمد پایین بودند. 
وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد در سال2010 در کشور 
ما نیز 9 ده��م درصد دخت��ران 13 تا 15 س��اله و کمتر از یک 
 درصد زنان 15 تا 64 س��اله ب��ه صورت روزانه س��یگار مصرف 

می کرده اند.

 زنان کره جنوبی برای هماهنگ ک��ردن امور مربوط به خانواده 
و وظایف شغلی شان دچار چالش جدی هستند.

 در نظرس��نجی انج��ام ش��ده از3000 ش��رکت و کارخانه که 
س��ال گذش��ته صورت گرفت بیش از۸0 درصد ش��رکت های 
 خصوصی اعالم کرده اند که تنها یک س��وم کارمندان زن پس 

از اتمام دوران مرخصی زایمان به سر کار برگشته اند.
 با ای��ن ح��ال مقامات ای��ن کش��ور تاکی��د دارند که اش��کال 
 در سیاس��ت های عموم��ی نیس��ت. قان��ون تصوی��ب ش��ده 

در کره جنوبی ش��رکت های خصوصی را ملزم کرده که به زنان 
یک س��ال مرخصی زایمان با حقوق بدهند. » پارک گون هه « 
 رییس جمهور این کش��ور نیز تعهد داده بود ک��ه یک میلیون 
و۷00 هزار شغل برای زنان ایجاد کند و نرخ اشتغال را با هفت 

درصد افزایش به 62 درصد برساند.
با این وجود بسیاری از مردم این کشور از پذیرش اشتغال زنان 
ناراضی هستند و ش��رکت ها اغلب در توجه کردن به نیازهای 
مادران شاغل موفق نیستند. سهم زنان کره جنوبی که در سن 
اشتغال هستند و مش��غول به کار، افزایش ناچیری در دو دهه 
گذشته داشته اس��ت. برخی مردم کره جنوبی معتقدند مردان 
نسبت به زنان بیشتر به شغل نیاز دارند زیرا آنان وظیفه تامین 

مخارج خانه را بر عهده دارند. 

 بدزبانی کودکان یکی از مسائلی است که برخی از خانواده ها 
با آن روبه رو هستند و این مسئله سبب ناراحتی والدین شده 
به طوری که پدرو م��ادر در مقابل این رفتار واکنش هجومی 
به دنبال دارند که این خود س��بب ش��دت گرفتن این رفتار 

ناخوشایند در کودکان می شود.
یک فوق تخصص روانشناس��ی کودک در این زمینه عنوان 
کرد: تمام کودکان در هر س��نی که باش��ند گاهی ناسزا می 

گویند. 
 بهتر اس��ت پدر و م��ادراز روش های دیگری ب��رای برخورد 
 با این کودکان استفاده کنند که برخی از این توصیه ها در زیر 

می آید:
 الهام ش��یرازی ف��وق تخصص روانش��ناس ک��ودک گفت: 
 در ابتدا که با ناسزاگویی کودک مواجه می شویم اولین سوال 

پیش آمده برای والدین، محل یادگیری کودک است. با توجه 
 به اینکه محیط هایی که کودکان در آن ه��ا قرار می گیرند 
به مه��د ک��ودک ی��ا خان��واده مح��دود م��ی ش��ود، باید 
 مش��کالت روانشناس��ی او را در این م��کان ها ریش��ه یابی 

کرد.
وی افزود: اگ��ر یاد گیری بد زبانی ریش��ه در محیط خانواده 
 داشته باشد، والدین باید با کنترل و پرهیز از بد زبانی، فرزند را 

از این مسئله دور نگه دارند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه پرخاش��گری ک��ودکان ب��ه هنگام 
ناراحت��ی و نارضای��ی ص��ورت م��ی گی��رد، اف��زود: ای��ن 
پرخاش��گری ها ب��ه دو ن��وع پیام��ی و فیزیک��ی در کودک 
 نمود می کن��د که ب��د زبانی ج��ز » پرخاش��گری پیامی «

 است.

وی اذعان داش��ت: در ابتدا پیشنهاد می ش��ود هنگامی که 
والدین برای اولین بار با بد زبانی فرزند خود مواجه می شوند، 
با در نظر گرفتن اینکه کودک در ابتدا منتظر واکنش والدین 
اس��ت، بهترین روش نادیده گرفتن و بی اهمیت جلوه دادن 

است تا به تدریج نسبت این بدزبانی را فراموش کند. 
اما اگر این مس��ئله در دوران کودکی همچنان ادامه داشت، 

بهتر است که با زبان خود کودک را آگاه سازیم.
 مراقب محت��وای برنام��ه ه��ای تلویزیون��ی و ویدیوئی که 

فرزندتان می بیند یا آهنگ هایی که گوش می دهد باشید.
 امروزه کودکان بیش��تر از زمان کودکی م��ا در معرض انواع

 برنامه ها قرار دارند. 
اگر از برنامه ای خوش تان نمی آید این مسئله را با فرزندتان 

درمیان بگذارید یا اجازه ندهید برنامه مزبور را تماشا کند.

وی در پای��ان اضافه کرد: 
اما اگ��ر فرزن��د در دوران 
نوجوانی از ناسزا برای ابراز 
ناراحت��ی و ع��دم رضایت 
خود اس��تفاده ک��رد بهتر 
اس��ت با صحبت ک��ردن و 
آگاهی دادن فرزند، از معنای 

بد این کلمات، از آنها بخواهیم 
که از به کار گی��ری این الفاظ 
دوری کنند و اگ��ر این موضوع 

همچنان ادامه داش��ت فرزند را 
 با جریمه ک��ردن از این مس��ئله

 باز دارند.

 علی باقرزاده رییس س��ازمان نهضت س��وادآموزی در پاس��خ 
 به این پرسش که » آیا س��وادآموزی زندانیان پیگیری می شود 
و ش��رایط در این خص��وص چگونه اس��ت؟ «، اظهار داش��ت: 
تفاهم نامه با سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
از همکاری های مش��ترک و خیلی خوب سوادآموزی محسوب 

می شود.
وی افزود: تقریب��ا در تمام زندان ها، س��ازمان زندان ها فعالیت 

آموزشی از دوره ابتدایی تا دانشگاه دارد که البته این واحدهای 
آموزشی ایجاد شده عمدتا ماهیت غیردولتی دارد.

باقرزاده با اش��اره به افرادی که امکان آموزش س��واد برای آنها 
در زندان ها فراهم است، خاطرنش��ان کرد: افرادی هستند که 
مشخصات آنها کامل است و دارای کد ملی هستند و در پایگاه 
سوادآموزی به عنوان بی س��واد ثبت شده اند؛ این دسته از افراد 
 تحت عنوان بخش رس��می س��وادآموزی محس��وب می شوند 
و ثبت نام، آموزش، کتاب و امتحان آنها با ضوابط سازمان نهضت 

سوادآموزی انجام می شود.
وی ادامه داد: بخشی هم هستند که به دالیل مختلف کد ملی 
نمی دهند یا کد ملی و مش��خصات آنها دقیق نیس��ت، اما ادعا 
می کنند که بی سواد هستند؛ آموزش سواد این دسته از افراد را 
خود سازمان زندان ها به موازات فعالیت های سازمان زندان ها 

انجام می دهد.
رییس س��ازمان نهض��ت س��وادآموزی تصریح ک��رد: در یک 
سال هایی تحت پوشش زندانیان در این قسمت10 تا 12 هزار 
 نفر اس��ت و در یک س��ال هایی هم 5 تا 6 هزار نفر می شوند که 

این موضوع به مجرمین و سطح سواد آنها بستگی دارد.

جانشین رییس پلیس راه راهور ناجا از لغو یک ساله مجوز فعالیت 
 ش��رکت اتوبوس��رانی مقصر در تصادف اتوبوس حامل سربازان 

در نی ریز فارس خبر داد.
س��رهنگ قاس��میان در ای��ن راس��تا گف��ت: ب��ر این اس��اس 
اعض��ای کمیس��یون ش��رکت تعاون��ی میهن ن��ور کرم��ان را 
 ب��ه دلی��ل دس��تکاری در سیس��تم اصل��ی خ��ودرو و نص��ب

 ب��اک اضاف��ه، ع��دم بازدید مدی��ر فن��ی از اتوبوس یاد ش��ده، 
عدم ممهور ب��ودن صورت وضعیت مس��افری به مهر ش��رکت، 

 حم��ل کاالی غیرمج��از، حم��ل مس��افر اضاف��ه ب��ر ظرفیت
 و عدم دریافت مج��وز حرک��ت کاروانی از پلی��س راه برای 15 
 دس��تگاه اتوب��وس در اختیار این ش��رکت که مس��افران خاص 
 از جمله سربازان پادگان 05 را حمل می کرد، متخلف تشخیص 

دادند.
بر این اساس پروانه فعالیت شرکت تعاونی اتوبوسرانی میهن نور 
کرمان به اس��تناد تبصره یک ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی و ماده 12 آیین نامه اجرایی این قانون به مدت یک سال 

به حالت تعلیق در آمد.
 گفتن��ی اس��ت روز چهارش��نبه ی��ک اتوب��وس در مح��ور 
 س��یرجان - نی ریز  از مس��یر خود خارج و به دره سقوط کرد که 

در این حادثه  19 سرباز جان باختند.

برخی سفره خانه ها یا قهوه خانه های سنتی بدون پروانه کسب 
که مجوز ارایه قلیان به مشتریان را ندارند در فاکتور خرید ارایه 
شده هنگام اخذ وجه به جای آوردن نام » قلیان « و قیمت آن، 

عبارت » ژله « را درج می کنند.
سفره خانه ها و قهوه خانه های دارای مجوز می توانند به مشتری 
قلیان عرضه کنند و هیچ مشکلی در این زمینه ندارند، اما اخیرا 
مواردی گزارش شده که برخی قهوه خانه ها یا سفره خانه های 

س��نتی هنگام ارایه فاکتور خرید به مش��تریان به جای قلیان 
عبارت » ژله « را درج می کنند. محسن نظری ، رییس اتحادیه 
قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی -  با اشاره به این که اگر 
در سفره خانه یا قهوه خانه ای قلیان سرویس داده می شود باید 
به صورت مس��تقیم نام آن در فاکتور خرید به مشتری عرضه 
شود، گفت: سفره خانه های س��نتی یا قهوه خانه ها نمی توانند 
نام دیگری را به جای قلیان در فاکتور خرید به مشتری عرضه 
کنند و اگر چنین اقدامی صورت گیرد به احتمال فراوان مربوط 

به واحدهای بدون پروانه کسب است که مجوز ندارند.
 وی همچنی��ن درب��اره  این ک��ه در برخ��ی س��فره خانه ها 
یا قهوه خانه ها شاهد این هستیم که به جای نام قلیان عبارتی 
به نام » ژله « یا موارد این چنینی در فاکتور خرید به مشتری 
ارایه می ش��ود، گف��ت: چنین مس��ئله ای غیرقانونی اس��ت و 
توسط واحدهای غیرمجاز انجام می ش��ود که در صورت ارایه  
 گزارش ی��ا مش��اهده آن برخوردهای الزم ص��ورت می گیرد، 
 س��رویس دهندگان نیز بای��د دقیقا آن چه را که به مش��تری 
می فروش��ند به صورت مس��تقیم در فاکتور فروش خود درج 

کنند.

رییس پلیس آگاه��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
 گفت: برآوردهای ما نش��ان می دهد 95 درص��د افرادی که 
به رمال ها مراجعه می کنند، خانم هستند و همین امر باعث 

شده تا زمینه سو استفاده از آنان فراهم شود.
سرهنگ ستار خس��روی گفت: یکی از رمال هایی که امسال 
دستگیر شده به قدری در کارش حرفه ای بود که در بازرسی 
از من��زل وی چهار دس��تگاه پوز به همراه ی��ک دفتر حاوی 
اطالعات شخصی چند هزار مشتری به دست آمد. وی ادامه 
داد: این ش��خص از خانواده ای که کودک سرطانی داشتند، 
توانس��ته بود بابت درمان بیماری کودک مبلغ سه میلیارد 
ریال از این خان��واده کالهبرداری کند و ع��الوه بر این برای 

تعدادی از مشتریان زن خود نیز مزاحمت ایجاد می کرد.
 این مق��ام انتظام��ی درخصوص رم��االن گفت: ای��ن افراد 
 بسیار خطرناک هس��تند به طوری که عالوه بر کالهبرداری 
و تحصیل نامش��روع، سو استفاده های جنس��ی و مزاحمت 
برای مش��تریان زن نیز از دیگر جرایمی است که در پرونده 

آنان دیده می شود.
رییس پلیس آگاهی استان در خصوص علت مراجعه به این 
افراد گفت: برآوردهای ما نش��ان می دهد 95 درصد افرادی 
که به رمال ها مراجعه می کنند، خانم هس��تند و همین امر 
باعث شده تا زمینه سو اس��تفاده از آنان توسط این عده نیز 

فراهم شود.
  وی، بخت گش��ایی، پیداش��دن اموال و اش��یای گمشده یا 
به سرقت رفته، افزایش محبت همس��ر و نزدیکان، کاریابی 
 و حل اختالف��ات خانوادگی را از مهم تری��ن دالیل مراجعه 

به رمال ها و فالگیر ها دانست.
 سرهنگ خس��روی با بیان این که در سال 94 تعداد هشت 
رمال و در دوماهه امس��ال نی��ز دو  رم��ال و فالگیر حرفه ای 
شناسایی و دستگیر ش��دند، گفت: همگی این افراد که بین 
 45 تا۷0 س��ال هس��تند، معتاد ب��ه مواد مخدر، س��ابقه دار 

و تحصیالت آنان نیز زیر دیپلم است.
 این مقام مسئول به یک نمونه عجیب از کار این رمال ها اشاره 
کرد و گفت: در یکی از این پرونده ها با فردی مواجه ش��دیم 
 که به یکی از این رمال ها مراجعه کرده و برای این که دختر 
مورد عالقه اش با ازدواج با او موافقت کند، چهار گنجش��ک 
مرده را به مبلغ چهار میلیون تومان خریداری و به دستور او 
در کنار منزل وی آویزان کرده بود.  این کار نه تنها مشکل او را 
حل نکرده ، بلکه اوضاعش را وخیم تر نیز کرده بود.

ویتری��ن رنگارنگ مغازه های لباس فروش��ی که چش��م ها را خیره 
می کنند م��ی توانند ح��اوی لباس هایی ب��ا آلودگی هایی بس��یار 
خطرناک و حتی مرگبار باش��ند. کارشناس��ان به افرادی که البسه 
 نو حتی ب��ا قیمت ه��ای ب��اال از معتبرترین فروش��گاه ه��ای برند 
 در سراس��ر جهان خریداری م��ی کنند توصیه م��ی کنند که قبل 

از استفاده برای بار اول لباس را بشویند.
 گفتن��ی اس��ت، براس��اس تحقیق��ات، لباس ه��ای ن��و، ب��ه ویژه 
 لب��اس هایی ک��ه توس��ط اف��راد مختل��ف در فروش��گاه امتحان 
ش��ده اس��ت، می توانند حاوی میکروب ها و قارچ ه��ای بدن افراد 
باش��ند و به این ترتیب از فردی به فرد دیگر آلودگی منتقل ش��ود، 
آلوده ترین لباس ه��ا در یک فروش��گاه در ویترین ق��رار دارند زیرا 
 گرد و خاک، رطوبت و نور محیط بستری مناس��ب برای رشد انواع 

میکروب ها و قارچ ها است. 
 همچنین ترکیبات��ی که در رنگ��رزی لباس ه��ا به کار م��ی روند 
و از جمله مشهورترین آنها می توان آزو آنیلین و رزین فرمالدئید را 
نام برد، مواد شیمیایی بسیار خطرناک برای ایجاد آلرژی، حساسیت 
های پوستی و حتی ابتال به سرطان هستند. افرادی که به ویژه دارای 
حساسیت های پوستی هستند و سابقه کهیر و اگزما را دارند عالوه 
بر دقت در انتخاب جنس پارچه لباس که از مش��تقات نفت نباشد 
باید قبل از خرید لباس حتما آن را شس��ته و در آفتاب یا با اتو آن را 
خش��ک کنند. رزین فرمالدئید یک گاز بی رنگ است که به برخی 
لباس ها اسپری می ش��ود تا چین و چروک و کپک در لباس در اثر 
 نگهداری در انبارها کاهش پیدا کند. به ویژه لباس هایی که مستقیما 
با بدن در ارتباط هستند از جمله ش��لوار و لباس های درونی بسیار 

مستعد انتقال انواع عفونت ها به افراد هستند.
کارشناس��ان حتی اعتقاد دارند افراد پس از ه��ر تغییر فصل و نیاز 
 ب��ه درآوردن لباس ها از کم��د، آنها را ی��ک بار دیگر بش��ویند زیرا 
در عرض چند ماه لباس ها در کمد می توانن��د دچار کپک در ابعاد 

میکروسکوپی شده و عامل ایجاد آلرژی در افراد شوند. 
براساس تحقیقات در حین فرآیند نخ ریس��ی و بافت الیاف پارچه، 
 آسترکش��ی و برش قطعات مواد ش��یمیایی فراوانی ب��ه پارچه ها 
 زده می ش��وند ک��ه برای س��المت ب��دن بس��یار مضر هس��تند، 
 شست وشوی اولیه لباس می تواند تا حد زیادی این مواد شیمیایی را 

از بین ببرد.

چرا زنان
سیگار می کشند؟

چالش جدی زنان کره ای برای 
هماهنگی بین خانواده و شغل

با کودک بد زبان چگونه برخورد کنیم؟

زندانیان بی سوادبا سواد می شوند

لغو مجوز شرکت اتوبوسرانی 
مقصر در تصادف اتوبوس  سربازان

ژله غیرقانونی به جای قلیان

فروش 4 گنجشک مرده
به قیمت 4 میلیون!

لباس های درون ویترین
تعیین بیمه سالمت از سوی نظام سالمت قدم مثبتی بود که مغازه ها را نخرید!

سبب شد آنهایی که از هیچ گونه بیمه ای برخوردار نیستند 
بتوانند از بیمه سالمت استفاده کنند.

 دلخوشی مردم از این بود که با به وجود آمدن نظام سالمت 
تا حدی ب��ه دارو و درم��ان آنها ک��ه توانای��ی ندارند کمک 
چشمگیری شود و انصافا وزارت بهداشت در این مورد نهایت 
 س��عی و تالش خود را به کار گرفت که جای تشکر دارد، اما 
گله مندی مردم و مس��ئوالن از بی قولی و بی وفایی و عمل 
نکردن بیمه هاس��ت که ب��ا نپرداختن فرانش��یز و مطالبات 
خود باعث ایجاد مشکالت ش��ده اند یا امروز و فردا می کنند 
برخالف اینکه تمام بیمه ها از تامین اجتماعی گرفته - آینده 
س��ازان – خدمات درمان��ی- نیروهای مس��لح و دیگر بیمه 
ها همه را س��رگردان و دچار بال تکلیفی ق��رار داده، با وجود 
دریافت حق بیمه ه��ای هنگفت این مش��کالت را به وجود 

آورده اند.
بررس��ی حوزه بهداش��ت و درمان ب��دون توجه ب��ه اقتصاد 
سالمت تحلیلی غیر منطقی اس��ت. این روزها نظام سالمت 
کش��ور با بحران بدهی بیمه ها روبه روست، طوری که تمام 
س��اختار بهداش��ت و درمان کش��ور را تحت تاثیر قرار داده 
 اس��ت. در این بین بیم��اران ب��دون آن که نقش��ی در بروز

 این مش��کل داش��ته باش��ند بیش��تر ت�اوان و چوب بدهی 
بیمه های درمانی را می خورند. 

سخنگوی وزارت بهداشت از بدهی ۷ هزار و 395 میلیاردی 
بیمه ها به نظام سالمت خبر داد.

این بدهی های انباشته شده در سال 94 و سال 95 زنگ خطر 
جدی برای سالمت بیماران به حس��اب می آید زیرا یکی از 
عمده ترین شرط های درمان بیماران تامین اعتبارات مالی 
است. سازمان بیمه س��المت و س��ازمان تامین اجتماعی را 
باید دو بدهکار بزرگ بیمه ای در سال های 94 و 95 دانست 
طوری که گاهی تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان ها، 
پزشکان و سایر مراکز درمانی تا ده ماه هم طول کشیده است، 
گرچه امس��ال س��ازمان تامین اجتماعی با کمک بانک رفاه 
توانس��ت بخش مهمی از بدهی های خ��ود را پرداخت کند، 
اما هنوز س��ازمان دولتی بیمه سالمت نتوانسته است از پس 
انبوه بدهی های خود بر آید البته رقم بدهی ها آنقدر باالست 
 که با دادن ای��ن چنین مبال��غ، مقدار رقم بده��ی ها صاف 
نخواهد شد و باید مسئوالن مربوطه در این مورد فکر و تدابیر 

اساسی بیندیشند.
 بیم��اران ب��ه عن��وان مخاطبان اصل��ی نظام س��المت بین 
 ش��کل دهی بیم��ه ه��ا و مطالبات مراک��ز درمان��ی گرفتار 
شده اند و به محض کم و زیاد شدن این بدهی ها ضربه های 
آن مس��تقیم برای بیماران و هدف قرار گرفتن تیررس آنان 

هستند.
اینکه فکر کنیم شکل بدهی بیمه ها دعواهای سازمانی است 

که ربط چندانی به س��المت مردم ندارد تصور کامال غلطی 
است البته در صورتی که بدهی بیمه ها افزایش پیدا کند و 
تاخیر در مطالبات صورت گیرد این خود بر مشکالت افزوده 
 ش��ده و باید منتظر بود ک��ه برخی پزش��کان مراکز درمانی

 و مراکز تشخیص قراردادش��ان را به طور کلی با بیمه های 
درمانی قط��ع کنند زیرا امی��دی به وصول مطالبات ش��ان 
ندارند؛ در این ش��رایط قطعا هزینه بیم��اران افزایش پیدا 
می کند زی��را در این حالت باید بیمار خ��ودش هزینه های 
 درمانی اش را پرداخت کند و حمایت های بیمه ای او قطع 
می شود و کمترین آسیبی که ممکن است متوجه بیماران 
 ش��ود س��رگردانی آنها ب��رای پیدا ک��ردن مراک��ز درمانی 

طرف قرارداد با بیمه هاست.
 اگر بیمه ه��ای درمانی به ب��د قولی های ش��ان ادامه دهند 
خیلی از مراک��ز درمانی با بیم��ه ها قطع می ش��ود، در آن 
 صورت بیمار برای کاهش هزینه هایش مجبور می شود مدام 
 در جس��تجوی مراک��ز ط��رف ق��رارداد ب��ا بیم��ه ه��ا 

بگردد.
 بای��د توج��ه داش��ت افزای��ش بده��ی بیم��ه ه��ا و تاخیر 
در پرداخت مطالبات مراک��ز درمان��ی روی کیفیت درمان 
هم اث��ر می گ��ذارد؛ مث��ال در این ص��ورت مراک��ز درمانی 
 مجبورند از برخ��ی تجهیزات ضروری و س��رویس هایی که 

می باید به بیماران بدهند، فاکتور بگیرند یا تجهیزات پزشکی 
و تش��خیصی بی کیفیت تر یا داروی ارزان ت��ر را خریداری 
 کنند که در نهایت همین مس��ائل به س��المت بیمار لطمه 

می زند.
 اگر پای ح��رف س��ازمان ه��ای بیمه گ��ر بنش��ینی�د آنها 
از ن�اتوانی مالی برای پرداخت تمام و کمال بدهی های شان 
صحبت می کنند، اما مسئوالن نظ�ام سالم�ت چیز دیگری را 
 می گویند که با هم سنخی�ت ن�دارد، اگرچه طی چند سال

اخیر بخش��ی از درآم��د هدفمن��دی یارانه ها ی��ک درصد 
 ارزش افزوده کاالها و مالیات س��یگار به عنوان بودجه پایدار

 به نظام س��المت تزریق ش��د، ام��ا این بودجه ه��ای پایدار 
به گون��ه ای نبوده اس��ت که بتوان��د همه مطالب��ات مراکز 
درمانی را پرداخت کند، از س��وی دیگر انباشته شدن بدهی 
بیمه های درمانی خطر ارتباط مالی بیش��تر بین پزش���ک 
 و بیم��ار را افزایش م��ی دهد و از س��وی دیگ��ر همین امر

 باعث افزایش تعرف�ه ه�ای پزش��کی می ش��ود که خود هم 
معضلی دیگر است در نتیج�ه بیمار مجبور می شود ارتباط 
مالی بیش��تری با پزشک داش��ت�ه باش���د، مخدوش شدن 
 ش��أن پزش��ک و بیمار و افزایش احتمال��ی پرداختی های

غیر قانون��ی در حوزه س��المت بدتری��ن نتیج��ه این وضع 
نابه سامان خواهد بود.

بدهی بیمه ها، بالی جان نظام سالمت
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 ی��ک س��لبریتی محب��وب، در ازای 
یک ماه ک��ه روی صحنه ب��ازی می کند 
چقدر پول می گیرد؟ ش��اید برای خیلی 
از آدم های عادی، دس��تمزد مس��ئله ای 
هم ردیف ناموس باش��د که چش��م هیچ 
نامحرمی نبای��د به آن بیفت��د؛ اما وقتی 
پای س��لبریتی ها و آدم ه��ای معروف به 
میان بیاید، سوال از دستمزد دیگر سوال 

شرم آوری نیست.
فیش حقوقی مدیران تئاتری؛   

روشدنش آبروریزی است!
این روز ها که موضوع فیش های حقوقی 
داغ اس��ت و هر روز یک تصوی��ر جدید از 
عددهای روی فی��ش حقوقی یک مدیر و 
سیاستمدار رو می شود،  سراغ هنرمندان 
ش��ناخته ش��ده تئا تر و مدیران این هنر 
رفتیم  و س��وال کنجکاوانه خیلی از مردم 
 را از آن ها پرسیدیم: »چند می گیری؟«

و در جواب شنیدیم:»نگفتنش آبروداری 
برای مدیران است!« این را مهدی شفیعی، 
مدیرکل مرکز هنرهای نمایش��ی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی وقتی از رقم 

حقوق ماهیانه اش می پرسیم، می گوید. 
دریافت��ی او »دو میلی��ون و ۸۰۰ ه��زار 

تومان« است.
تئا تر جزو مع��دود حوزه هایی اس��ت که 
در آن مدی��ر و فعاالنش به ی��ک اندازه و 
»کم« پ��ول درمی آورند! به ط��وری که 
سرپرست ش��ورای ارزش��یابی و نظارت 
اداره کل هنرهای نمایشی هم معتقد است 
دریافتی کارکن��ان دولتی تئا تر، رقم های 
ناچیزی اس��ت. رحمت امینی می گوید: 
چه مدیران اداره کل هنرهای نمایشی و 
چه مدیران س��الن های نمایشی متصل 
به دولت حقوق هایی معمولی و متوس��ط 
دریافت می کنند؛ حقوق هایی که از پایه 

دانشگاهی هم پایین تر است. 
حقوق ماهانه دریافت��ی رحمت امینی به 
گفته خودش »معادل ی��ک عضو هیئت 
علمی دانشگاه دولتی در مرتبه استادیار 

است«؛ یعنی حدود دو میلیون تومان.
یکی از مطرح ترین سالن های دولتی تئا تر 
در پایتخت، مجموعه »تئا تر شهر« است 
که چهار سالن دارد. پریسا مقتدی، مدیر 
این مجموعه هم فیش حقوقی اش را نشان 
می دهد؛ خالص دریافتی این مدیر سالن 
دولتی تئا ت��ر، یک میلی��ون و ۹۹۳ هزار 

تومان است.

بودجه تئاتری ها چقدر است؟ از 
کجا می آید؟

بودجه امس��ال تئا تر ۵۵ میلی��ارد تومان 
اس��ت. مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی 
 وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امی،

 می گوید:طبیع��ی اس��ت ک��ه وضعیت 
اعتباری تئا تر با انتظاراتی که از این حوزه 
می رود؛ متناسب نباشد. مهدی شفیعی 
درباره اینکه چقدر از این بودجه به دست 
اهالی تئا تر می رسد، می گوید: ردیف های 
بودجه ای دولت اقلیتی هستند یعنی تمام 
هزینه های یک وزارت خانه از محل همین 
ردیف ها تامین می شود و طبیعی است که 
مثل سال های گذشته بخش عمده ای از 
این اعتبار ص��رف هزینه های نگهداری و 
پشتیبانی ستاد وزارت خانه شود.شفیعی 
می گوید: در شرایط خوش بینانه، شاید ۵۰ 
درصد این مبلغ به معاونت هنری برسد. 
البته حتی اگر خوش بینانه هم نگاه کنیم، 
۵۰ درصدی که به معاونت هنری می رسد، 
به معنی رسیدن به دست هنرمندان تئا تر 
نیس��ت. طبق گفته های مهدی شفیعی، 
بخش��ی از این بودجه  ص��رف رویداد ها، 
انتش��ارات و دیگ��ر هزینه ها می ش��ود و 

بخشی از آن به عنوان هزینه تولیدی، به 
 دست گروه های تئاتری می رسد. شفیعی 
معتق��د اس��ت بودج��ه تئا تر نس��بت به 
سال گذشته رشد داش��ته و اگر در حوزه 
تخصیص و رس��یدنش به حوزه تئا تر هم 
خوب عمل شود، بس��یاری از مشکات و 
مسائل س��ال های گذش��ته تئا تر، امسال 

کمتر می شود.
حقوق بازنشس�تگی نصیریان، 
مش�ایخی، اسدپور، س�لیمی چقدر 

است؟
فعاالن تئا تر حقوق بگیر نیس��تند و اغلب 
درآمدشان دس��تمزدی است که وابسته 
به نوع کار تغیی��ر می کند. ام��ا در میان 
قدیمی های این رش��ته، هستند کسانی 
که با عن��وان بازیگ��ر و کارگ��ردان تئا تر 
اس��تخدام نهادهایی مثل اداره هنرهای 
دراماتیک، اداره فرهنگ و هنر و… شدند 
و این روز ها حقوق بازنشس��تگی ش��ان 
را دریاف��ت می کنند. »عل��ی نصیریان« 
چهره ماندگار بازیگری تئا تر و سینماست 
و ب��ا بردن نام��ش، تصاویر آش��نایی از او 
در نقش های��ی مختلف ب��ه ذهن می آید. 
این بازیگر ۸۱ س��اله تئا ت��ر، تلویزیون و 

س��ینما ه��م بازنشس��ته وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��امی اس��ت. علی نصیریان 
درباره حقوق بازنشستگی خود می گوید: 
»قبا یک میلی��ون و ۷۰۰ ه��زار تومان 
دریافت می کردم که از امسال شده است 

دو میلیون تومان.«
»جمش��ید مش��ایخی« ه��م حق��وق 
بازنشس��تگی خود را ماهیانه از حس��اب 
خود برداشت می کند و تصویری از فیش 
حقوقی خ��ود در اختی��ار ن��دارد؛ او که 
نزدیک به ۵۰ سال پیش به استخدام اداره 
هنرهای دراماتیک درآمده است،حقوق 
بازنشس��تگی این روزهای خ��ود را »دو 

میلیون تومان« اعام می کند.
بازیگری ش��غل هفتاد س��اله »داریوش 
 اس��دزاده« اس��ت. این بازیگ��ر قدیمی و

 نام آش��نای تئا تر و تلویزیون و س��ینما 
می گوید: فیش حقوقی  ندارد که تصویرش 
را در اختیار کسی قرار دهد. چون این پول 
همیشه از صندوق بازنشس��تگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��امی به طور ماهیانه 
به حس��ابش ریخت��ه می ش��ود.دریافتی 
داریوش اسدزاده در س��ن ۹۳ سالگی به 
گفته خودش، حدود یک میلیون تومان 

است.
۱۰  میلیون برای چن�د ماه کار    

سخت
دستمزد یک بازیگر و کارگردان در تئا تر 
وابسته به عوامل زیادی است؛ از سابقه و 
شهرت و استعداد گرفته تا شانس و روابط 
و کار مستمر و مانند آن. یک کارگردان و 
یک بازیگر شناخته ش��ده، برای یک کار 
خوب در س��النی خوب، به طور میانگین 
دس��تمزدی حدود ۱۰ میلی��ون تومان 
خواهد داش��ت. یعنی آن ۱۳۰ میلیونی 
که حقوق یک ماه مدیران خاص اس��ت، 
به اعتقاد فعاالن تئا تر، مع��ادل دریافتی 
۱۳ بازیگر ب��رای حدود ۵ م��اه تمرین و 

بازی است. 
ایوب آقاخان��ی، کارگ��ردان و بایگر تئا تر 
معتقد اس��ت عدم امنی��ت مالی هنرمند 
در ازای کار تولی��دی اش مهم تری��ن 
مسئله اهالی تئا تر اس��ت. »ممکن است 
دس��تمزد ی��ک هنرمن��د تئا ت��ر مقدار 
مشخصی باش��د اما اصا ضمانتی مبنی 
بر اینکه در ازای کاری ک��ه انجام داده به 
 این دستمزد دسترس��ی پیدا کند، وجود 

ندارد.«
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توضیح تهیه کننده »شهرزاد« درباره فیلم اصغر فرهادی؛

قرار بود حق پخش »فروشنده« 
را بخریم، اما نه 4 میلیارد تومان

شلوار عجیب و غریب بازیگر جوان
 در یک مراسم

بیست و هشتمین جشنواره تئاتر 
استان اصفهان برگزار می شود

نیمه دوم تیرماه؛

نمایش مالی سویینی در فرشچیان به 
روی صحنه می رود

روایت کارگردان »پژمان«
 از اولین عشق زندگی اش

محرما نه

عکس  نوشت

در شهر نوستالژی

در جریان دریافت پروانه نمایش فیلم »فروش��نده«، خب��ری درباره خرید حق 
پخش 4 میلیاردی این فیلم از سوی محمد امامی تهیه کننده سریال »شهرزاد« 
منتشر شد، اما طولی نکش��ید که فیلمیران به عنوان پخش کننده آخرین فیلم 
فرهادی اعام شد و حاشیه ها دراین باره پایان یافت. امامی که تاکنون درباره این 
شایعه سکوت کرده بود، توضیحات جالبی در این باره می دهد.  در مدت حضور 
عوامل فیلم »فروش��نده« در کن، محمد امامی نیز با گروه فرهادی همراه بود و 
ویدیوهایی که او از حال و هوای جشنواره ارسال می کرد، از جمله تصاویری بود 
که در تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی میان مردم دست به دست می شد. به 
همین دلیل بود که پس از بازگش��ت عوامل این فیلم به ایران، خبر خرید حق 
پخش »فروشنده« از س��وی امامی متعجب کننده به نظر نمی رسید. اما رقم 4 
میلیارد تومانی که در این باره شایعه شده بود عدد غیرمتعارفی برای حق پخش 
فیلم در ایران بود. بر اس��اس گفته های امامی، اصل این خبر درس��ت بوده اما 
جزئیات آن ساخته و پرداخته کسانی بود که دست به انتشار این خبر در فضای 
مجازی زده بودند. او درباره رقم 4 میلیاردی ک��ه در فضای مجازی مطرح و در 
برخی رسانه ها نیز تکرار شده بود، می گوید: »بدون اطاع خبری منتشر و اعداد 
و ارقامی را اعام می کنند که حقیقی نیست و ما را در تصمیم گیری دچار مشکل 
می کنند، درواقع چنین برخوردهایی فضای تصمیم ها را می س��ازند و به نوعی 
تصمیم گیری های فرامتنی را شکل می دهند. قرار بود حق پخش »فروشنده« 

را بخریم، اما نه 4 میلیارد تومان!«. 

به گزارش سینماسینما، س��یاوش خیرابی بازیگر تلویزیون که اخیرا به 
برنامه دورهمی مهران مدیری پیوسته، در مراسم رونمایی از فیلم زاپاس 

با این »شلوار« شرکت کرده بود!

بیس��ت و هشتمین جش��نواره تئاتر اس��تان اصفهان با توجه به ش��عار اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عمل و با محوریت ارتقای سطح کیفي و اجرا و گزینش عمومي 
آثار برگزار می ش��ود تا اقتصاد هنر و درآمد زایي بیش تر مورد توجه قرار گیرد. 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی اس��تان اصفهان با مشارکت انجمن هنرهای 
نمایشی استان اصفهان و با توجه به نام گذاري سال۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر اس��تانی را برگزار می کند. آن 
دسته از گروه هایی که از مهر ماه ۱۳۹4 تا 2۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ اجراي عمومي 
نمایش هاي خود را به پایان رس��انده اند می توانند در این جش��نواره ش��رکت 
نمایند.  همچنین به گ��روه های راه یافته به جش��نواره تئاتر فجر کمک هزینه 

پرداخت خواهد شد.
 عاقه من��دان تا 2۰ مردادماه فرص��ت دارند تا تقاضانامه خ��ود را به دبیرخانه 
جشنواره واقع در خیابان آبشار دوم، بعد از پل غدیر، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��امی، امور هنرهای نمایشی دبیرخانه دائمی تئاتر اس��تان اصفهان ارسال 

نمایند.
 زمان بازبینی آثار 24 لغای��ت 2۹ مردادماه و زمان برگزاری جش��نواره  ۱۳ تا 

۱۷شهریور ماه خواهد بود.

نمای��ش مالی س��ویینی به 
کارگردانی میثم کیان نیمه 
دوم تیرماه در مجتمع استاد 
فرش��چیان اجرا می ش��ود. 
نمای��ش مالی س��ویینی به 
کارگردانی میثم کیان ۱6 تا 
۳۰ تیرماه در مجتمع استاد 
فرش��چیان به روی صحنه 
می رود.  این نمایش نوشته 
برایان فری یل اس��ت که با 
ترجم��ه ای از حمید احیاء 
ارائه شده است.  کارگردان و 
دراماتورژ این نمایش میثم 

کیان است، ضمن این که نورا موسوی نور، معین وصال و فرهاد فتحی بازیگران 
آن هس��تند.   عاقه مندان ب��رای تهیه بلیت م��ی توانند با موسس��ه فرهنگی 
هنری رویش مهر با ش��ماره ۳62۷۰۰6۸-۳6242۱2۷، کتاب زمان با شماره 
2۳2242۸۷ و با آموزش��گاه هنرهای نمایش��ی آدمک به شماره ۳662۵62۳ 

تماس حاصل نمایند.

سروش صحت نویس��نده، کارگردان و بازیگری که بیشتر با نقش های 
طنز می شناسیمش مدتهاس��ت که س��تونی به نام »تاکسی نوشت « 
 را در روزنام��ه »اعتماد« دارد و به ش��رح اتفاقاتی می پ��ردازد که حین 

تاکسی سواری برایش رخ داده است.
یکی از تازه ترین نوش��ته های صحت در »تاکسی نوشت« درباره اولین 
 عش��ق زندگی اش و دیدار با وی بعد از س��ال ها در یک تاکس��ی بوده 

است.
اولین عشق زندگی ام

کارگردان »پژمان« و »س��اختمان پزش��کان« در ش��رح اولین عشق 
 زندگی اش نوشته اس��ت: اولین عش��ق زندگي ام مربي مهدکودکمان 

بود. 
خانم قاسمي که او را خاله ش��هرزاد صدا مي کردیم به نظرم زیباترین، 
مهربان ترین، باشعورترین و بهترین زن عالم بود و من در چهار سالگي 

یک دل نه صد دل عاشقش بودم…
سالم خانم قاسمی

وی ادامه داده است: چند روز پیش س��وار تاکسي که شدم دیدم خانم 
قاسمي کنارم نشسته است.

 با همان نگاه اول ش��ناختمش، هر چند که س��ال هاي سال از آن دوره 
عشق و عاشقي گذشته بود. 

خانم قاسمي االن در آس��تانه ۸۰ س��الگي بود و کنار دخترش که زن 
میانسالي بود نشسته بود و روبه رو را نگاه مي کرد.

 گفتم: »سام خانم قاسمي.« خانم قاسمي نگاهم کرد اما جواب سامم 
را نداد. گفتم: »منو یادتون هست؟ شما توي مهد، مربي من بودید.«

دروغگو
صحت افزوده اس��ت: دخترش س��ام و علیکي ک��رد و توضیح داد که 
متاسفانه حافظه مادرش مخدوش ش��ده و خاطراتش را از دست داده 

است. 
ناامید نشدم و گفتم: »من عاشق شما بودم.« خانم قاسمي نگاهم کرد 
و باز هم جوابي نداد. گفتم: »هنوزم عاش��قتونم.« خانم قاسمي گفت: 

»دروغگو«!

یک بازیگر تئا ترچقدر دستمزد می گیرد؟

2 میلیـون تومـان !

آمار ف��روش فیلم ه��ای در حال اکران در س��ینماهای 
سراسر کشور اعام شد.

فیلم »آاادت نمی کنیم« که چن��د روزی با توقف اکران 
روبه رو شد این روزها پس از گذشت بیش از دو هفته به 

فروش نزدیک به یک میلیارد تومان رسیده است.
»آاادت نمی کنیم« به کارگردان��ی ابراهیم ابراهیمیان 
با 2۰ س��الن س��ینما در تهران تا س��وم تیرماه به ۸۹4 

میلیون توم��ان رس��ید و این فیل��م در شهرس��تان ها 
 ه��م ب��ا ۱۸ س��الن ۱۸۵ میلی��ون توم��ان فروخت��ه 

است.
 »ایستاده در غبار« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
هم پس از ۱6 روز نمایش به فروش ۵۱۰ میلیون تومانی 

دست یافت. 
این فیلم در تهران با در اختیار داش��تن 2۳ سالن، 4۰۰ 

میلیون تومان و در دیگر شهرها با نمایش در 2۰ سالن، 
۱۱۰ میلیون تومان فروش داشته است.

همچنین ف��روش کل فیل��م »بارکد« ب��ه کارگردانی 
مصطفی کیایی از بیستم خردادماه تا پایان هفته گذشته 

به دو میلیارد و 2۰ میلیون تومان رسید.
فروش آخرین ساخته  مس��عود ده نمکی نیز پس از ۵۰ 

روز نمایش به دو میلیارد و 62۰ میلیون تومان رسید.

»رسوایی 2« با بازی اکبر عبدی، محمدرضا شریفی نیا، 
امیر نوری، س��حر قریش��ی و... در تهران با ۱۵ س��الن 
نمایش، یک میلیارد و ۵2۰ میلیون تومان و در شهرهای 
دیگر با مجموع ۳۵ س��الن، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 

تومان فروش کرده است.
 فروش کل فیلم »اژدها وارد می شود« مانی حقیقی به 

دو میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان رسید.

گیشه دو میلیاردی برای »بارکد«

گیشه

بهاره رهنما بازیگر مینی سریال »کشیک قلب« به کارگردانی 
حسین مهکام که ویژه شب های قدر از شبکه اول سیما روی 
آنتن می رود درب��اره حضورش درای��ن مجموعه گفت: پیش 
از این حس��ین مهکام را به عنوان نویس��نده می شناختم و با 
علی پورکیانی تهیه کننده س��ال هاس��ت در عرصه تولید و 
برنامه س��ازی آش��نایی دارم. از آنجا که آرامش در کار برایم 
از هر چیزی مهم تر است وقتی پیش��نهاد شد که با این گروه 
کار کنم با ش��ناختی که از تک تک ش��ان داش��تم استقبال 
کردم. وی افزود: به دلیل مش��غله تحصیلی و کاری و دغدغه 
 هایی که غیر از بازیگری دارم ترجیح می دهم س��ریال های 
طوالنی مدت ب��ازی نکنم ولی حجم کار ای��ن مجموعه برای 
من مناسب بود و عاوه بر این ها آنچه که مرا برای قبول نقش 
مصمم ک��رد قصه ای بود که قرار اس��ت در »کش��یک قلب« 
 روایت شود. رهنما با اشاره به اینکه این سریال نمی خواهد با

 سوژه های سیاه و س��فید آدم ها را خط کشی و به شما خوب 
 و بد قصه را تحمیل کند، بیان کرد: اگرچه این س��ریال برای

 شب های قدر در نظر گرفته شده اما دنبال نشان دادن غم و 
غصه نیست بلکه در الیه های خود مضامینی دارد که بیشتر 
به تلنگر اجتماعی ش��بیه است. »کش��یک قلب« در واقع به 

موضوعی پرداخته که نمونه آن در جامعه ما وجود دارد.

پرس��تو صالحی با حضور خود در هفدهمی��ن روز از ماه 
مبارک رمض��ان۹۵، در لحظات منتهی ب��ه افطار برنامه 
ماه عس��ل، از روایت تلخ و خانمان س��وزی به نام اعتیاد 
پرده برداش��ت و گفت: دردس��رهای زندگی م��ا، از یک 
 منقل و دوس��ت های پدرم شروع ش��د که پایان خوبی 

نداشت.
 اعتیاد سرطانی بود که  در زندگی ما افتاد و خوشبختی 

خانواده مرا  گرفت. 
 اولین بار  وقتی که  مادرم متوجه شد پدرم معتاد است، 

من ۸ ساله بودم.
صالحی گفت: نیامدم  بگویم پدرم بد اس��ت آمدم بگویم 

که اعتیاد پدرم را از من گرفت.
پس از پایان برنامه ماه عسل، کاربران به صفحه شخصی 
او رفتند .پرس��تو صالحی  پ��س از دلداری و احس��اس 
همدردی کاربران،  در صفحه شخصی اش در اینستاگرام 
نوشت: »ممنونم که ش��نیدید ممنون که دیدید ممنون 

که فهمیدید. 
ممن��ون از احس��ان علیخان��ي و برنام��ه ماه عس��ل که 
 این  فرصت  را دادن��د تا بغض مانده در گلویم بش��کند،

سپاس.

بهاره رهنما: »کشیک قلب« یک 
تلنگر اجتماعی است

چه بالیی بر سرجولی
 آمده است؟

الغری آنجی در هاله ای ازابهام

اظهارات پرستو صالحی 
یک روز بعد از پخش ماه عسل؛ 

ممنون که شنیدید

تلویزیون

  ت��ازه تری��ن س��ریال عرض��ه ش��ده ب��ه ش��بکه خانگ��ی 
»آس��پرین «ن��ام دارد.  ای��ن س��ریال را فره��اد نجف��ی 
کارگردان��ی ک��رده و ب��ه زعم خ��ود کوش��یده گون��ه ای از 
س��ریال س��ازی معمایی-ماجرایی را تجربه می کن��د؛ البته 
ک��ه در ای��ن دو قس��متی ک��ه  از س��ریال  عرضه ش��ده دوز 
دیالوگ بیش��تر از اکت ب��وده و ای��ن نقطه قوتی ب��رای ژانر 
 انتخابی نجفی نیس��ت. فارغ از کیفیت س��ریال که بررس��ی

 دقیق ت��ر آن نی��از دارد به عرضه الاقل س��ه قس��مت دیگر، 
یک نکت��ه درباره اث��ر قاب��ل توجه به نظ��ر می رس��د، و آن 
هم اس��تفاده از برخ��ی الف��اظ و واژگان نامتع��ارف و رکیک 
در دیال��وگ هاس��ت. از جمله ای��ن واژگان در قس��مت اول 
»آس��پرین« و در سکانس��ی ق��رار داش��ت ک��ه تع��دادی از 
 کاراکتره��ا  را ک��ه در س��ریال محافظ��ان انتق��ال پ��ول به

 بانک ها معرفی می شوند در خودروی کاروان در حال مکالمه 
می دیدیم؛ »زندگی …ی«، »م��ال تو که …«، »خودتو … 
نکن«،»…خ��ورده«، »…زاده«  و البته ص��رف زمان حال 
اس��تمراری فعل »…« به فاصله زمانی چن��د ثانیه، از جمله 

چنین واژگانی هستند.
این که چطور می شود سریالی مختص شبکه خانگی به راحتی 
با چنین واژگانی  از ممیزی عبور کرده باشد موضوعی است که 

اعضای شورای پروانه نمایش خانگی باید به آن پاسخ دهند!

نگرانی نس��بت به کاهش وزن »آنجلینا جولی« مسئله 
تازه ای نیست .

جولی از س��ال 2۰۰۷ که مادرش را از دست داد و بعد از 
عمل های سختی که در سال 2۰۱۳ و دو سال بعد انجام 

داد، همواره با مشکل نوسان وزن رو به رو بوده است. 
با ای��ن ح��ال در پای��ان آوری��ل عکس��ی از او در حال 
خروج از رس��تورانی در لندن منتشر ش��دکه او را زار و 
نزارتر از همیش��ه نش��ان می داد. حتی »رادار آناین« 
نیز نوش��ته اس��ت که کاه��ش وزن او ب��ه 2۵ کیلوگرم 
 رس��یده در حالی که ی��ک مت��ر و 6۹ س��انتی متر قد

 دارد.
 همین مسئله نگرانی نزدیکان او از پدر تا شوهرش را به 

همراه داشته است.
 اکنون به نظر می رسد که وضعیت آنجی در این دو ماه 

هیچ تغییری نکرده است. 
عکس هایی که ۱۸ ژوئن از او و پس��رش در خیابان های 
 نیویورک منتشرش��ده و باعث تعجب شده است، نشان 
می دهد جولی برای پنهان کردن وضعیت وخیم جسمی 
اش لباس هایی کاما پوشیده انتخاب کرده است.  ظاهرا 
 کس��ی نمی داند و هنوز عل��ت آن در هال��ه ای از ابهام 

قرار دارد.

آیا اعضای شورای پروانه نمایش خانگی »آسپرین«
 را دیده اند؟!

یک  سریال  و کلی واژه خط قرمزی

شبکه خانگی اینستاگرامچهره
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خبراخبار

تکمیل ساختمان کلینیک 
تخصصی درمانی لردگان

 نصب 27 هزار شبکه
 اینترنت پرسرعت در شهرکرد

لزوم صرفه جویی در مصرف آب

اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان عمومی 
تبدیل شود

توقیف میلیاردي کاالي قاچاق
در چهارمحال و بختیاري

ساخت مرکز نگهداری سالمندان 
در روستای ده چشمه

فعالیت 100 گروه جهاد بسیجی 
در چهارمحال و بختیاری

 شهرکرد میزبان اردوی
 تیم فوتبال سپاهان اصفهان

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان:

مراسم بزرگداشت شهدای 7 تیر 
در شهرکرد برگزار می شود

رمضان، از س��ال های دور تاکن��ون، در فرهنگ مردم از 
جایگاهی ممتاز برخوردار بوده و همواره آیین های ویژه ای 
در ارتباط با این ماه، در میان مردم کش��ورهای اسالمی  

ازجمله شهرهای مختلف ایران به اجرا درآمده است.
آداب ورس��وم ماه مبارک رمضان یک��ی از مباحث مهم 
فرهنگ مردم اس��ت که متأس��فانه در زندگی شهری و 
ماشینی، بس��یاری از این س��نت های زیبا فراموش  شده  
و بسیاری دیگر نیز کم رنگ تر شده اند ولی ازآنجاکه این 
رسوم زمینه س��از همبس��تگی در جامعه اسالمی است، 

اهمیت فراوانی نیز دارند.
مردم استان چهارمحال و بختیاری احترام خاصی برای 
این ماه مبارک قائل هس��تند و در این استان نیز همانند 

سایر استان ها آداب ورسوم  ویژه ای وجود دارد.
بیشتر آداب ورسوم چهارمحالی ها در مناطق مختلف این 
استان شبیه به هم است، اما در برخی نقاط به واسطه نوع 
فرهنگ متفاوت است. پختن غذاهای مختلف در استان 
زاگرس نشین چهارمحال و بختیاری از مهم ترین آداب 

این استان به شمار می رود.
پخت آش ه��ا در این اس��تان در م��اه مب��ارک رمضان 
موردتوجه قرار می گیرد وزنان این اس��تان ب��ا توجه به 
فصل و نوع گیاه��ان موجود در طبیعت اق��دام به پختن 

آش می کنند.
  »اوماج« آش مخصوص رمضان در استان

آش »اوماج« یک��ی از مهم ترین آش هایی اس��ت که در 
چهارمحال و بختیاری در ماه مبارک رمضان توسط زنان 
پخته می شود؛ این آش از اس��فناج و نخود خیس شده و 
خردش��ده و پیازداغ به همراه آرد و تخم مرغ و ادویه های 

محلی تهیه می شود.
آش »کاردین« دیگر آشی است که در ماه مبارک رمضان 
پختن آن بیشتر از ماه های دیگر س��ال انجام می شود و 

اختصاص به ماه مبارک رمضان دارد.
آش کاردین با گی��اه کاردین ک��ه در ارتفاعات اس��تان 
رویش دارد تهیه می شود. این گیاه ترش مزه است و آش 
پخته شده با این  گیاه طعم ترش دارد و بسیار لذیذ است.

در ماه مبارک رمضان همچنین آش کش��ک، آش دوغ، 
آش رشته نیز توسط زنان چهارمحالی پخته می شود، اما 
تفاوت آن این است که در برخی از این آش ها ازجمله آش 
دوغ گیاهان معطر خاص چهارمح��ال و بختیاری که در 
کوهستان های این اس��تان رویش دارد استفاده می شود 

و طعم آن با آش های دیگر نقاط کشور متفاوت است.
»کاالجوش« غذایی س�اده و پران�رژی در ماه 

رمضان
کاالجوش نیز یک نوع غذاست که بیشتر در ماه مبارک 

رمضان توسط چهارمحالی ها پخته می شود. ماده اصلی 
این غذا کشک، گردو، نعناع داغ، پیازداغ و کشمش است.

پختن نان های مختلف نیز در نقاط مختلف اس��تان طی 
ماه مبارک رمضان از آداب مهم چهارمحالی ها به ش��مار 

می رود.
مردم روستاهای شهرستان س��امان استان چهارمحال و 
بختیاری قبل از ورود به ماه مب��ارک رمضان و زمانی که 
می خواهند به استقبال ماه مبارک رمضان بروند به پخت 

نذری به نام »یوخا« می پردازند.
نان یوخا توسط زنان روستایی در منازل تهیه می شود و 
شامل نان و شیره ای است که از شیره انگور، گردو، بادام 

روغن حیوانی و ... تهیه می شود. 
 »کاکول��ی پ��زون« رس��می قدیم��ی در اس��تان

 چهارمح��ال و بختیاری اس��ت. کاکولی پ��زون یکی از 
آداب قدیمی است که در سرتاس��ر این استان به ویژه در 
 شهر فرخ شهر و شهرهای دیگر اس��تان از جمله بروجن

 رایج اس��ت؛ در بروجن این نان به نام »کپچی« معروف 
است.

در ش��ب ۲۷ ماه رمضان تمامی ش��هرهای این اس��تان 
کاکولی پزان دارند و در این ش��ب هر خانواده با توجه به 
بضاعت مالی برای برآورده شدن حاجت و استجابت دعا 
به پخت کاکولی پرداخته و این نان را در بین مردم توزیع 

می کند.
کاکول��ی نوعی نان اس��ت که خمی��رش از ش��یر، آرد و 
خشکبار)گردو، کش��کش، بادام( تشکیل ش��ده و برای 

پختن آن روی این نان زرده تخم مرغ، گل رنگ، زعفران، 
رازیانه، سیاه دانه و بادیانه و...زده می شود و در تنور پخت 

می شود.
زنان اس��تان چهارمح��ال و بختیاری، بیش��تر به صورت 
گروهی کاکلی می پزند. در شهرکرد افرادی که کاکولی 
پخته اند در صحن مطهر ام��ام زادگان، حلیمه و حکیمه 
خاتون، آنها رابین زائران، رهگذران و نمازگزاران پخش 

می کنند.
 درش��تی، نان کوچکی اس��ت که از ترکیبات آرد گندم، 
آرد جو،  ش��یر، کش��ک، ش��نبلیله، کنجد، آویش��ن و... 
 در شهرس��تان کوهرنگ چهارمح��ال و بختیاری پخت 

می شود.
پختن »فتیر« نیز یکی از سنت های قدیمی است که به 
ویژه در شب ۲۱ ماه رمضان و شب های قدر، در شهرستان 

»بن« استان چهارمحال و بختیاری انجام می شود.
در این ایام، هر خانواده با توجه به بضاعت مالی، و با نیت 
برآورده شدن حاجت و استجابت دعا، به پخت و نذر فتیر 
پرداخته و این نذر را هنگام افطار در بین مردم روزه دار و 

همچنین احیا کنندگان شب قدر توزیع می کنند.
جش��ن »س��ر روزه ای« یک��ی دیگ��ر از آداب مه��م 

چهارمحالی ها در ماه مبارک رمضان است.
در مراسم جشن سر روزه ای هدیه به همراه نان کاکولی، 
آش و... برای تازه عروس توسط خانواده داماد برده می شود 
و این جشن به مناسبت اولین ماه رمضان عروس و داماد 

گرفته می شود.

احسان زارع ، سرپرست بیمارستان شهدای لردگان گفت: تا 
پایان سال جاری س��اختمان کلینیک تخصصی درمانی این 

شهرستان تکمیل خواهد شد. 
سرپرس��ت بیمارس��تان ش��هدای لردگان گفت: امس��ال در 
راستای اجرای طرح تحول نظام سالمت شش دستگاه یونیت 
دندانپزشکی و یک دستگاه آندوس��کوپی به این بیمارستان 

اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: زیباسازی و فضاسازی محوطه بیمارستان 
شهدای لردگان در حال انجام بوده و امید است تا پایان فصل 

تابستان این طرح به اتمام برسد.
زارع افزود: توس��عه و ارتقای خدمات بهداش��تی و درمانی از 
برنامه های اولویت دار این نهاد در سال جاری است و هم اکنون 

خدمات خوبی در این بخش ارایه می شود.

مدیرکل مخاب��رات چهارمحال و بختیاری از نصب ۲۷ هزار ش��بکه 
اینترنت پرسرعت در شهرکرد خبر داد.

حس��ن آقایی، اظهار کرد: تاکنون ۲۷ هزار و ۱68 ش��بکه اینترنت 
پرسرعت در شهرستان شهرکرد نصب شده و بیش از ۱۱8 هزار تلفن 

ثابت در این شهرستان به متقاضیان واگذار شده است.
مدیرکل مخابرات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خدمات خوبی در 
حوزه تلفن و شبکه های اینترنت به متقاضیان در شهرستان شهرکرد 

ارایه می شود و ضریب نفوذ تلفن ثابت در این شهرستان 38 است.
وی بیان داشت: ضریب نفوذ تلفن در روستاهای چهارمحال و بختیاری 

۲0 است و ۱۷ هزار پورت در روستاهای این استان فعال شده است.
آقایی خاطرنش��ان کرد: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت خوبی در 
بخش مخابرات و پوشش شبکه های اینترنت برخوردار بوده و دارای 

ضریب نفوذ خوبی در سطح کشور است

فرماندار شهرستان شهرکرد با اش��اره به منفی شدن بیالن آب 
دشت این شهر گفت: صرفه جویی در مصرف آب در فصل تابستان 

توسط شهروندان شهرکرد الزم و ضروری است.
حمیدملک پ��ور دهکردی، در نشس��ت کارگروه احیای دش��ت 
شهرستان ش��هرکرد، اظهار کرد: با توجه به کاهش میزان بارش  
در این شهرس��تان صرفه جویی در مصرف آب در فصل تابستان 
 الزم و ضروری اس��ت که باید مورد توجه ش��هروندان شهرکرد 

قرار گیرد.
فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به منفی شدن بیالن دشت 
این شهرستان گفت: در چند سال اخیر میزان بارش برف و باران 
به صورت قابل توجه ای در سراسر نقاط چهارمحال و بختیاری به 
خصوص در شهرستان شهرکرد کاهش یافته و پدیده خشکسالی 
نقش مهمی در کاهش ذخایر آب های زیرزمینی در این شهرستان 
داشته است و باعث شده بیالن آب در دشت شهرکرد منفی شود.

وی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در بخش های 
شرب، صنعت و کشاورزی عنوان کرد: باید اراضی کشاورزی در 
شهرستان ش��هرکرد به س��امانه آبیاری نوین مجهز شوند تا در 

مصرف آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شود.
ملک پور با اش��اره به افت سطح ایس��تابی آب  های زیرزمینی در 
دشت های شهرستان شهرکرد افزود: متأسفانه ما در هر سال شاهد 
کاهش یک متر سطح ایستابی آب  های زیرزمینی در دشت های 
شهرستان شهرکرد هستیم که در این زمینه مدیریت کارشناسانه 
و مدبرانه مص��رف و ذخیره مناب��ع آب الزم و ضروری اس��ت و 

مسئوالن مربوطه باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه تدابیری در این خصوص اندیش��یده شده 
اس��ت گفت: تزریق آب از طریق پروژه های انتق��ال آب، انتقال 
آب چندین سد خاکی به دشت ش��هرکرد، جمع آوری و هدایت 
روان آب های حاصل از بارش برف و باران، تغذیه مصنوعی دشت 
توسط روش های نوین، توسعه فرهنگ استفاده از آبیاری نوین و 
تحت فشار، تجهیز اراضی کشاورزی به س��امانه آبیاری نوین در 
شهرستان شهرکرد، فرهنگ س��ازی و برنامه ریزی در خصوص 
مصرف بهینه آب از برنامه های پیش بینی شده در خصوص تقویت 
و احیای دشت شهرکرد و افزایش سطح ایستابی این دشت است 

که باید اجرایی شود.
فرماندار شهرستان شهرکرد بیان داشت: اجرای این راهکارها نقش 
مهمی در تقویت و احیای دشت های این شهرستان به ویژه دشت 

شهرکرد دارد که باید توسط کارشناسان منابع آب انجام شود.
وی با اش��اره به اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و 
شرب باید مدیریت شود  عنوان کرد: باید با برنامه ریزی مشخص 
و مدون مصرف منابع آب در بخش کش��اورزی، صنعت و شرب 

مدیریت شود.
ملک پور با اشاره به اهمیت بهره گیری از روش های علمی و نوین 
برای افزایش سطح ایستابی دشت شهرکرد افزود: مهم ترین عامل 
فرونشست دشت شهرکرد پدیده خشکس��الی و کاهش میزان 

بارش برف و باران در این شهرستان است.
وی خاطرنش��ان کرد: به علت عدم وجود زیرساخت های الزم و 
مدیریت منابع آب نمی توانیم بارش های برف و باران و روان آب ها 

را در این دشت هدایت و جمع آوری کنیم.
فرماندار شهرستان ش��هرکرد با اش��اره به افت ۲۷ متری سطح 
ایستابی آب در دشت شهرکرد بیان داشت: متأسفانه با برداشت 
بی رویه از آب های زیرزمینی، عدم صرفه جویی در مصرف آب و 
کاهش بارش برف و باران و خشکس��الی سطح ایستایی آب های 

زیرزمینی در دشت شهرکرد ۲۷ متر کاهش یافته است.
وی با اش��اره به اینکه آب یک منبع حیات بخش است ادامه داد: 
مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و استفاده از آبیاری نوین و 
تحت فشار کمک بزرگی به احیای دشت شهرکرد و جلوگیری از 

کاهش منابع آب خواهد کرد.

مسئول بخش سازندگی بسیج دانش��جویی چهارمحال و 
بختیاری از فعالیت ۱00 گروه جهاد بسیجی در این استان 

خبر داد.
 وفا همت��ی اظهار ک��رد: همزمان با تعطیالت دانش��گاه ها

و آغاز فص��ل تابس��تان ۱00 گ��روه جهاد س��ازندگی در 
بخش های عم��ران، بهداش��ت، درم��ان، اش��تغال زایی، 
کش��اورزی و تولیدات در چهارمح��ال و بختیاری فعالیت 

می کنند.
مسئول بخش س��ازندگی بسیج دانش��جویی چهارمحال 
و بختی��اری ادام��ه داد: ای��ن گروه های جهاد س��ازندگی 
در حوزه های مختل��ف در تالش برای خدمت رس��انی به 
محروم��ان و اف��راد نیازمن��د جامع��ه هس��تند و کمک 
به محروم��ان جامعه جه��اد در راه خداوند اس��ت که این 
امر توس��ط ۱00 گ��روه جهاد س��ازندگی دانش��جویی و 

دانش آموزی در حال انجام است.
 وی بی��ان داش��ت: ای��ن گروه ه��ای جه��ادی در مناطق 
محروم شهرس��تان های لردگان، اردل، فارسان و کیار در 
چهارمحال و بختیاری به محرومان جامعه کمک رس��انی 

می کنند.

 طهمورث حی��دری، رییس هیئ��ت فوتب��ال چهارمحال
  و بختی��اری گف��ت: ش��هرکرد میزب��ان اردوی تی��م
  فوتبال س��پاهان اصفهان اس��ت و ورزش��کاران این تیم

  زی��ر نظ��ر مربی��ان تی��م خ��ود ب��ه تمرین��ات الزم 
می پردازند.

 رییس هیئ��ت فوتب��ال چهارمح��ال و بختی��اری گفت:
  اردوی تی��م فوتب��ال س��پاهان اصفه��ان از پنج��م 
 تیرم��اه ب��ه م��دت ی��ک هفت��ه در ش��هرکرد برگ��زار 

می شود. 
وی با اشاره به ظرفیت این استان در میزبانی اردوهای تیم 
ملی خاطرنش��ان کرد: چهارمحال و بختی��اری از ظرفیت 
خوبی در برگزاری اردوه��ای تیم ملی برخوردار اس��ت و 
 داوران و ورزش��کاران ملی و بین المللی در رش��ته فوتبال 

دارد.
حیدری با اشاره به حضور بانوی فوتبالیست چهارمحال و 
بختیاری در فستیوال فوتبال آسیا خبر داد و افزود: بانوان 
این اس��تان از ظرفیت خوبی در رش��ته فوتبال برخوردار 
هستند و این استان چندین بانوی ورزشکار عضو ثابت تیم 

ملی فوتبال دارد.

حجت االس��الم محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان 
عمومی در همه حوزه ها باید تبدیل شود، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی 

در جامعه بسیاری از مشکالت کشور را حل می کند.
 وی افزود: باید زمینه تحقق اقتص��اد مقاومتی در کش��ور فراهم گردد و تالش 
 ش��ود از ظرفیت ه��ا و پتانس��یل های اس��تان برای تحق��ق این امر اس��تفاده 

شود.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان 
کرد: بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور در سایه تحقق اقتصاد مقاومتی حل 

می شود.
وی در ادامه یادآور ش��د: یکی از بخش ه��ای پر ظرفیت ب��رای تحقق اقتصاد 
 مقاومتی بخش صنعت و معدن اس��ت که باید این حوزه مورد توجه بیشتر قرار 

بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس، تاکید کرد: 

روز قدس روز همبستگی مسلمان در برابر  دشمنان اسالم است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان 
داش��ت: مبارزه با اس��رائیل یکی از آرمان های مهم انقالب اسالمی است و باید 
با حضور در راهپیمایی امس��ال روز قدس حمایت خود را بار دیگر از مسلمانان 

فلسطین نشان دهیم.
  نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به فرا رس��یدن 
شب های قدر، اظهار داشت: شب های قدر شب های ارزشمندی برای مسلمانان 

است و باید این شب ها را قدر بدانیم.

جانشین فرمانده انتظامي استان 
چهارمحال و بختی��اري از توقیف 
محموله یک میلیارد ریالي کاالي 
قاچ��اق و توقیف چهار دس��تگاه 
خودرو در محوره��اي مواصالتي 

استان خبر داد.
جمش��ید  س��تاد  س��رهنگ 
محب�ت خاني اظ�ه��ار کرد: پس 
از کس��ب اخباري مبني بر حمل 
کاالي قاچ��اق از محوره��اي 
مواصالتي چهارمحال و بختیاري 
به سمت اس��تان هاي مرکزي کش��ور، ماموران طرح مبارزه با قاچاق کاال را به مرحله اجرا 
گذاشتند. وي افزود: ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان لردگان پس از هماهنگي با مقام 
قضایي در محور لردگان – بروجن یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه سواري پژو پارس 
حامل کاالي قاچاق را متوقف کردند. محبت خاني گفت: در عملیات دیگري ماموران انتظامي 
شهرستان فارسان دو دستگاه پراید حامل کاالي قاچاق را در سطح شهر متوقف کردند. این 
مقام انتظامي خاطرنشان کرد: در بازرسي از این خودروها یک هزار و 660 عدد انواع ظروف 
چیني، 890 ثوپ انواع البسه و ۱69 دستگاه جي پي اس و ۲8 کارتن متعلقات آن به ارزش 

یک میلیارد ریال کشف و چهار نفر نیز دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامي استان با اشاره به معرفي متهمان به مراجع قضایي، از عموم مردم 
خواست تا هرگونه اطالع از فعالیت قاچاقچیان کاال را براي اقدام سریع و ضربتي پلیس، به 

تلفن یا پیامک ۱۱0 گزارش کنند.

مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری از ساخت مرکز نگهداری سالمندان 
در روستای ده چشمه با مشارکت یک خیر، خبر داد.

محمد میرزای��ی، اظهار کرد: با مش��ارکت یک خیر س��اخت مرک��ز نگهداری 
سالمندان در روستای ده چشمه آغاز شده است.

مدیرکل سازمان بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اهمیت تکریم 
و اکرام س��المندان ادامه داد: مجموع اعتبار الزم برای س��اخت مرکز نگهداری 
سالمندان در روستای ده چشمه 500 میلیون تومان است که این اعتبار از سوی 
یک خیر فارس��انی که در یکی از کشورهای حاش��یه خلیج فارس ساکن است 

تأمین خواهد شد.
وی بیان داشت: سالمندان جامعه گنجینه ای از تجربیات و ارزش ها هستند و باید 
خدمات خوبی در حوزه های فرهنگی، معنوی و اجتماعی به این افراد ارایه شود.

میرزایی بیان داشت: مشارکت خیران در ساخت و توسعه مرکز نگهداری معلوالن 
و سالمندان نقش مهمی در ارایه خدمات مطلوب و بهتر به جامعه هدف دارد و 
در دین مبین اسالم به تکریم سالمندان به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه 

تأکید فراوانی شده است.
 وی عنوان ک��رد: این مرکز نگهداری س��المندان در س��ه طبقه و در روس��تای 
ده چشمه از توابع شهرس��تان فارس��ان احداث می شود و امید اس��ت تا پایان 
 سال جاری به بهره برداری برس��د و خدمات خوب و شایسته به سالمندان ارایه 

شود.
مدیرکل س��ازمان بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اجرای طرح 
غربالگری ژنتیک در این اس��تان ادامه داد: در راس��تای کاه��ش آمار معلولیت 

نوزادان طرح غربالگری ژنتیک در این استان انجام می شود.

علی گرجی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و 
بختیاری گفت: مراسم بزرگداشت شهدای ۷ تیر روز دوشنبه ساعت 

۱9 در مسجد جامع شهرکرد برگزار می شود.
وی با بی��ان اینکه مراس��م راهپیمای��ی روز ق��دس در ۱۲۲ نقطه 
اس��تان از س��اعت ۱۱ صبح برگزار می ش��ود، اف��زود: راهپیمایی 
روز قدس در ش��هرکرد روز جمع��ه ۱۱ تیرماه س��اعت ۱۱ صبح از 
محل میدان امامزادگان دوخاتون)ع( به س��مت چه��اراه مولوی، 
 خیابان ش��ریعتی، خیابان باهنر و در انتها به سمت مصالی بزرگ 

امام خمینی)ره( برگزار می شود.
 رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به اهداف هفته بازخوانی و افش��ای حقوق بشر بیان کرد: 
بازتولی��د و بازتعریف مبانی اساس��ی انقالب اس��المی در ۲ محور 
استکبارشناسی و استکبارستیزی از اهداف هفته بازخوانی و افشای 

حقوق بشر آمریکایی است.
گرجی با بی��ان اینکه زمینه هوش��یاری و آگاهی مردم نس��بت به 
سیاس��ت های خصمانه آمریکا علیه انقالب اسالمی را فراهم کنیم، 
گفت: مجاری و بسترهای نفوذ دشمنان را شناسایی و معرفی کنیم 

و ابعاد اقتدار نظام اسالمی در مواجهه با تهدیدات تبیین شود.
وی با بی��ان اینکه چه��ره نفاق و س��ازمان تروریس��تی منافقان به 
عنوان ابزار دست استکبار جهانی معرفی شود، تصریح کرد: روحیه 
ظلم ستیزی و دفاع از حقوق واقعی مظلومان را تقویت و به درک و 
شناخت مردم در زمینه اقدامات و سیاست های خصمانه آمریکا علیه 
انقالب اسالمی عمق ببخشیم. رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات 
اس��المی چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد: اقالم فرهنگی 
ویژه ای در نظر گرفته شده است که با مشارکت مردم و مسئوالن در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.

از پخت»کاکلی« تا جشن»سر روزه ای«؛

آداب رمضان در چهارمحال و بختیاری 
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شیائومی یکی از شرکت های چینی است که در چند سال 
اخیر با تولید محص��والت مختلف در حوزه فن��اوری نام و 
نش��انی برای خود دس��ت و پا کرده و هواداران خاص خود 
را هم دارد. این ش��رکت به تازگی یک دوچرخه الکتریکی 
تاش��و تولید کرده که برای رفت  و آمدهای داخل ش��هری 
بسیار مناسب به نظر می رس��د. به نقل از زومیت، شیائومی 
همچنان در حال رس��اندن این پیغام است که این شرکت 
فقط ی��ک تولیدکننده موبایل نیس��ت بلکه یک ش��رکت 
فناوری است. در طی چند سال گذشته محصوالت مختلفی 
توس��ط این ش��رکت معرفی ش��ده که از جمله می توان به 
تصفیه کننده های هوشمند هوا، لوازم پوشیدنی، اجاق گاز 
هوشمند و کتری های هوشمند اشاره کرد. اما جدیدترین 

محصول این ش��رکت چیس��ت؟ یک 
دوچرخه تاش��وی الکتریکی به 
ن��ام QiCycle محصول جدید 
ش��یائومی اس��ت. ب��ا توجه به 

امکانات دوچرخه تاشو و الکتریکی 
Mi QiCycle و نیز قیمت تعیین شده 

ب��رای آن ک��ه ۴۵۵ دالر 
است، به نظر می رسد 

محص��ول  ای��ن 
خری��د  ارزش 
داش��ته  باالی��ی 
باش��د. دوچرخ��ه 
مورد بح��ث مجهز 

می تواند تا ۴۵ کیلومتر 
با هر بار شارژ کامل، دوچرخه را برای شما به حرکت درآورد. 
این محصول همچنی��ن دارای نرم افزار اختصاصی اس��ت 
که مسافت طی شده شما، س��رعت، کالری سوخته شده، 
 QiCycle .موقعیت مکانی و م��وارد دیگر را ثب��ت می کند
همچنین مجهز به دنده ای است که می توان با آن سرعت را 
در سه سطح کنترل کرد. این دوچرخه همان طور که اشاره 
شد تاشو است و می توان آن را تا کرد تا بسیار کوچک شود. 
وزن این محصول نیز 1۴/۵کیلوگرم بوده و مجهز به دو چراغ 

روشنایی در جلو و عقب است که روی فریم اصلی دوچرخه 
سوار شده اند. هنوز مشخص نیست که دوچرخه الکتریکی 
و تاشوی  QiCycle بنا به افکار و ایده های شیائومی ساخته 
شده باشد. اوایل س��ال جاری این شرکت از دوچرخه ای به 
نام QiCycle R1 رونمایی کرد که نه ویژگی تا شدن داشت 
و نه الکتریکی بود و به گزارش دیجیاتو بر چس��ب قیمتی 
به مراتب گران تر و ۳۰۰۰ دالری داش��ت. در هرحال این 

دوچرخ��ه توس��ط اس��تارتاپ iRiding که 
ش��یائومی روی آن س��رمایه گذاری 
انجام داده، س��اخته ش��ده اس��ت. 

قیمت QiCycle R1 بس��یار باالتر از 
جدید ش��یائومی بود و دوچرخه 

نیس��ت  ب��د 
این  نید  بدا

ل  محصو
 ۳۰۰۰

ر  ال د
قیمت 

داشته است. 
برخ��ی از گزارش ه��ا اع��ام کرده اند که محص��ول جدید 
شیائومی نیز توسط اس��تارتاپ iRiding ساخته شده ولی 
تا کنون ش��یائومی این خبر را تایید نکرده اس��ت. در واقع 
شیائومی اعام کرده که این دوچرخه با کمک شرکت های 
همکار س��اخته ش��ده اس��ت. در نهایت مهم این است که 
دوچرخه جدید ش��یائومی س��اخته ش��ده تا بتواند بخش 
بیش��تری از بازار را نس��بت به R1 تصاحب کند. شیائومی 

در تبلیغات و بازاریابی خ��ود، این محصول را به عنوان یک 
دوچرخه بی نظیر برای ش��هر های پرجمعیت چین معرفی 
کرده چراکه پیش از این موتوره��ا و خودروهای الکتریکی 
راه خود را به جاده های این ش��هرها باز کرده اند. شیائومی 
در حال وارد شدن به یک بازار بس��یار شلوغ است اما نباید 
فراموش کرد که این شرکت یک برگ برنده خوب دارد که 
در واقع همان قیمت تعیین شده برای دوچرخه جدیدش 
است. حتی اگر ۴ گیگابایت 
رم در نظر گرفته شده برای 
ای��ن دوچرخ��ه را در نظر 
 QiCycle نگیریم، مشخصا
جدید یک محصول بس��یار 
خوب به نظر می رس��د. البته 
برند مذکور تنها ش��رکتی 
نیست که تاش می کند 
از طریق دوچرخه های 
هوش��مند به کسب 
درآم��د در چی��ن 
بپردازد و نام های 
متع��دد  فع��ال 
دیگ��ری نی��ز در 
سرزمین اژدهای 
سرخ وجود دارند 
ک��ه محصوالت��ی 
مش��ابه و بس��یار 

عاقه مندان عرضه متن��وع را ب��ه 
الزم اس��ت اش��اره می کنن��د. در پای��ان 

کنیم ک��ه Mi QiCycle از طریق بلوتوث با موبایل ش��ما و 
نرم افزار مربوطه اش در ارتباط خواهد ب��ود. این دوچرخه 
موتوری ۲۵۰ واتی دارد، از یک باتری 1۸۶۵۹ پاناسونیک 
متشکل از ۲۰ سلول لیتیوم یونی ۲۹۰۰ میلی آمپر ساعتی 
بهره می گیرد و نمایش��گری که روی دسته آن نصب شده 
اطاعاتی همانند آن چه در نرم افزار موبایلش در دسترس 

است، به شما نشان خواهد داد.

مشاور عالی س��تاد توس��عه علوم ش��ناختی معاونت علمی 
گفت: دوره پسا برجام بهترین فرصت برای تعریف دوره های 
مشترک با سایر کشورها در رشته علوم اعصاب است و این کار 
را به زودی عملی می کنیم. دکتر محمد تقی جغتایی، رییس 
انجمن علوم اعصاب گفت: هدف ما تعریف دوره های مشترک 
بین ایران و کشورهای دیگر اس��ت تا منجر به اخذ مدرک در 
کشور در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد در رشته علوم 

اعصاب ش��ود. دکتر جغتایی با بیان اینکه ت��ا کنون فرصت 
برای تعریف این رشته در کشور نبوده است، افزود: امیدواریم 
به زودی این اتفاق در کش��ور رخ دهد تا شاهد تبادل بیشتر 
دانشجو و اس��تاد در این زمینه باش��یم. به گفته وی، تاکنون 
ایران با کشورهای دیگر در راستای پروژه های مشترک تعامل 
داش��ته اما تعریف رش��ته علوم اعصاب به صورت مشترک با 
کشور دیگر صورت نگرفته است. جغتایی گفت: با تعریف این 

رشته ها، بخشی از تحصیل دانشجو در ایران و بخش دیگری 
در خارج از کشور صورت می گیرد ولی مدرک مشترک ایران و 
دانشگاه مورد نظر در خارج اعطا خواهد شد. وی با بیان اینکه 
در این صورت تبادل دانشمندان ایرانی و دنیا به راحتی انجام 
می گیرد، گفت: البته در حوزه علوم ش��ناختی این ارتباطات 
با سایر کشور ها بوده به طوری که دانشجو می تواند به مدت 
۶ ماه به کش��ور دیگری برود. دکتر جغتایی افزود: پسا برجام 
فرصتی را برای کشور ما فراهم آورده که تعداد تبادل دانشجو 
و استاد بیشتر شود؛ البته این ارتباطات  پیش از این نیز وجود 

داشته است ولی اکنون افزایش خواهد یافت.

شیائومی با تولیدکنندگان دوچرخه های الکتریکی چین وارد گود رقابت شد؛

شارژ کنید و 45 کیلومتر راه بروید

محققان دانشگاه اصفهان با بهره گیری از نانوصفحات اکسید 
گرافن موفق به بهب��ود عملکرد کاتالیس��تی و پایداری آنزیم 

پرکاربرد زایاناز شده اند.
 این آنزیم اصاح ش��ده  در مقیاس آزمایش��گاهی می تواند در 
صنایع مختلفی مانند صنایع غذایی، کشاورزی، تولید کاغذ و 
غیره کاربرد داشته باشد. آنزیم به کاتالیستی اطاق می شود 
که سرعت فرآیندهای زیس��تی را افزایش می دهد. مهندسی 
آنزیم در واقع اصاح آنزیم هاس��ت به نحوی ک��ه در عملکرد 
 آن بهبود حاصل شود. یکی از خصوصیات آنزیم ها عمر کوتاه 
آنها س��ت که می توان با اصاح آن و یا به عبارتی با مهندسی 
آنزیم بر ای��ن عیب غلبه کرد. در س��ال های گذش��ته از مواد 
گوناگون��ی از جمل��ه ذرات مغناطیس��ی، م��واد پلیم��ری و 
نانولوله های کربنی برای مهندس��ی آنزی��م و افزایش کارآیی 

آنها استفاده شده است.
اصغر طاهری کفرانی با اشاره به آنزیم زایاناز و کاربردها 
و محدودیت های آن، به تبیین اهداف دنبال شده در 
این طرح پژوهش��ی پرداخت و گفت: آنزیم زایاناز 
در فرآیندهای صنعتی مختلفی مانند شفاف  سازی 
آب میوه، رنگ  زدایی خمیر کاغذ، بهبود خمیر نان، 
شیرین کننده  نوشابه و کمک به استخراج روغن از 

گیاهان کاربرد دارد.
وی اف��زود: عم��ر کوت��اه، پای��داری ک��م، بازیاب��ی 

مجدد دش��وار و فرآیند خالص  س��ازی پر زحمت محصول از 
محدودیت های اصلی آنزیم ها هس��تند. ازاین رو هدف اصلی 
 ای��ن پژوهش اصاح آنزیم اس��ت، ب��ه  نحوی  که عم��ر آنزیم

 افزایش  یافته و بازیابی آن نیز آسان شود.
این پژوهشگر تاکید کرد: روش اصاح آنزیم در این پژوهش بر 
پایه تثبیت آنزیم بر روی نانوحامل بوده است. طاهری کفرانی 
خاطرنشان کرد: آنزیم تثبیت شده پایداری باالتری نسبت به 
آنزیم آزاد و هزینه  سنتز پایین تری نسبت به دیگر روش های 

تثبیت آنزیمی دارد.
همچنین استفاده از این آنزیم در صنایع مختلف، اثرات جانبی 
مضر و س��می نخواهد داش��ت. به گفت��ه  وی، کوچکی و نظم 
صفحات گراف��ن و همچنین ظرفیت ب��االی اتصال گروه های 
کربنی و مساحت سطح باالی آنها موجب شده است از این ماده 
به عنوان بستر تثبیت آنزیم استفاده ش��ود. به عاوه نانوذرات 
مغناطیسی اکسید آهن جهت اعطای قابلیت بازیابی و استفاده 

مجدد به آنزیم اضافه شده است.
این پژوهش��گر اضافه کرد: ابتدا با تبدی��ل صفحات گرافیت 
به گرافن اکسید به  وس��یله  واکنش هامر و مغناطیسه کردن 
بستر توسط نانوذرات اکس��ید آهن، تغییراتی در سطح ایجاد 
کردیم. آنزیم به  وسیله  گروه های سیانوریک کلراید به صورت 
کوواالنسی بر بستر متصل شد. طاهری کفرانی گفت: در طول 
مراحل س��نتز از روش های میکروس��کوپی SEM و TEM و 

روش های VSM، FT-IR، XRD و TGA برای بررس��ی مواد 
سنتز شده استفاده ش��د و همچنین ش��رایط بهینه  دمایی و 
pH با فعالیت بیشینه آنزیمی برای هر دو آنزیم آزاد و تثبیت 
شده تعیین ش��د. وی عنوان کرد: برای باز فرآوری و استفاده  
مجدد آنزیم تثبیت ش��ده، میزان فعالیت آن طی سیکل های 
متناوب آزمایش و میزان پایداری آنزیم مش��خص ش��د. این 
پژوهشگر تاکید کرد: نتایج نشان داده اند که آنزیم اصاح شده 
در pH=۵/۶ و دمای ۶۰ درجه سانتی گراد بیشترین فعالیت 
و پایداری خود را به نمایش می گذارد. همچنین این آنزیم در 
طی سه ماه و نیم نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد، ۷۰ 
درصد فعالیت کاتالیتکی خود را حفظ کرده اس��ت. طاهری 
کفرانی خاطرنش��ان کرد: از آنزیم تثبیت شده می توان طی 
1۰ چرخه فعالیت آنزیمی اس��تفاده کرد به نحوی که میزان 
کاهش فعالیت آنزیم در استفاده مجدد محسوس نباشد. این 
نانوصفحات می توانند برای تثبیت آنزیم های دیگر نیز مورد 
اس��تفاده قرار گیرد.  این تحقیقات حاص��ل تاش های اصغر 
طاهری کفرانی و امیر لن��دران اصفهانی اعضای هیات علمی 
دانشگاه اصفهان و شیما محمدی و مریم رویوران دانشجویان 

کارشناسی ارشد این دانشگاه است.
 Chemical Engineering  نتایج این پژوه��ش در مجل��ه 
Journal )جلد ۲۸۸، سال ۲۰1۶، صفحات ۴1۴ تا ۴۲۲( به 

چاپ رسیده است.

خودروهای مسابقه ای س��بک وزن در بریتانیا طرفداران 
زیادی دارد. از این رو شرکت های خودروسازی مختلفی 
در این زمینه فعالیت می کنند. شرکت Elemental نیز 
در همین راس��تا در آس��تانه عرضه جدیدترین محصول 

خود است.
به گفته زومیت، کمبودی از بابت خودروهای سبک وزن 
مسابقه ای بریتانیایی وجود ندارد. خودروهای کاسیکی 
همچون AC Cobra و Lotus Seven از دیرباز دس��تی 

بر این آتش دارند.
ای��ن بخ��ش در س��ال های اخی��ر ب��ا روی کار آم��دن 
خودروسازانی همچون Ariel، BAC و KTM با مدل های 
Atom، Mono، X-Bow ج��ان دوباره ای گرفته اس��ت. 
حاال با ورود شرکت Elemental رقابت میان خودروهای 

سبک وزن مسابقه ای انگلیسی داغ تر شده است.
المنتال )Elemental( برای اولین بار در س��ال ۲۰1۲ با 
هدف گس��ترش خودروهای مسابقه ای س��بک وزن و با 
فناوری پیشرفته تاسیس شد. اولین خودروی تولیدی این 
شرکت RP1 است که دو سال پیش رونمایی شد. اکنون 
آخرین نسخه تولیدی المنتال هفته آینده به طور رسمی 
در جش��نواره GoodWood of Speed 2016 عرض��ه 
خواهد شد. در مقایسه با نمونه اولیه، شرکت المنتال اظهار 
کرده است که فیبرکربن استفاده شده در محفظه راننده 
خودرو دارای کیفیت مرغوب تر، جانمایی بهتر و پرداخت 
مناسب تری است. همچنین بهبود وضعیت آیرودینامیک 

خودرو از دیگر ویژگی های این نسخه جدید است.
محفظه راننده وزنی معادل ب��ا ۷۰ کیلوگرم دارد و مانند 
رانندگان خودروه��ای فرمول یک کنون��ی دارای مکان 
مناسب پای راننده اس��ت. دارا بودن پکیج آیرودینامیک 
که شامل المان های زیر بدنه است، از خودروهای فرمول 

یک وارد خودروهای المنتال شده است.
این بس��ته ویژه کم��ک می کند ت��ا RP1 نی��روی ۴۴۰ 
کیلوگرمی رو به پایی��ن را در س��رعت ۲۴۰ کیلومتر بر 
ساعت تولید کند. ذکر این نکته قابل توجه است که این 
خاصی��ت در خودرویی وجود دارد که اس��تاندارد ارتفاع 
ش��هری خودرو در آن رعایت شده اس��ت. المنتال گفته 
اس��ت؛ تولید نیروی رو به پایین بیشتر نیز در صورتی که 
از مجموعه )پکیج( اسپرت تری استفاده شود، امکان پذیر 

است.
سیستم تعلیق RP1 به راحتی قابل تنظیم است به طوری 
که به وسیله دست یا استفاده جزئی از ابزار این امر محقق 
می شود. سیس��تم کنترل نیروی جلو برنده )ترکشن( در 
پنج حالت مختلف وجود دارد تا نیروهای ترکشن مختلف 

و برنامه تنظیماتی موتور احتراقی را کنترل کند.
این حاالت متعدد در محدوده جاده تا پیست مسابقه قابل 

برنامه ریزی است.
مش��تریان دو انتخاب مجزا برای سیستم قوای محرکه و 

انتقال قدرت RP1 در اختیار دارند.
آپشن اولیه پیشرانه یک لیتری س��ه سیلندر توربو شارژ 

شده است که توان تولید نیروی 1۸۰ اسب بخار را دارد.
گزینه  دوم پیشرانه چهار س��یلندر دو لیتری توربو شارژ 
شده است که می تواند ۳۲۰ اسب بخار توان روانه چرخ ها 
کند. شتاب گیری ۰ تا 1۰۰ کیلومتر بر ساعت RP1 نیز 

تنها در ۲/۸ثانیه انجام می شود.
المنتال RP1 درجشنواره GoodWoof of Speed که 
 GoodWood House در روز های ۲۳ تا ۲۶ ماه ژوئن در
واقع در جنوب انگلیس برگزار می شود، معرفی خواهد شد.

رای بریتانیایی ها برای خروج از اتحادیه اروپا ش��وک اقتصادی 
بزرگی را به همراه داش��ته، به طوری که پوند انگلیس با کاهش 
1۰ درصدی به پایین ترین حد خود در س��ی سال اخیر رسیده 
اس��ت اما جدایی بریتانیا از اتحادی��ه اروپ��ا و مجموعه عوامل 
وابس��ته به آن باعث ش��ده تا ارزش بیت کوی��ن افزایش یابد. 
زومیت نوش��ت؛ مردم بریتانی��ا با آرای خ��ود تصمیم به خروج 
از اتحادیه اروپ��ا گرفتند که ای��ن موضوع باعث ایجاد ش��وک 
اقتصادی بزرگی در سراس��ر جهان ش��د. پون��د انگلیس در اثر 
همین موضوع ب��ا کاهش 1۰ درصدی همراه ش��د که رکوردی 
کم سابقه در سی س��ال اخیر اس��ت. هرچند واکنش بازار های 
پولی به این موضوع بیش��تر رویکردی منفی داش��ته است  اما 
بیت کوین یا پول رمزنگاری شده برخاف بسیاری از واحد های 
 پولی عمل کرده و ارزش آن افزایش یاف��ت. با افزایش یکباره و 

بی سابقه ارزش بیت کوین در آخرین روزهای هفته گذشته، 
ارزش پول رمزنگاری ش��ده که  به ۵۵۰ دالر 

رس��یده بود، پس از  جدای��ی بریتانیا از 
اتحادیه اروپا با افزای��ش ارزش 1۰۰ 

دالری روبه رو شد و دوباره به رکورد 
۷1۹ دالری هفت��ه پی��ش نزدیک 
شد. علل مختلفی را می توان برای 
افزایش ارزش بیت کوین برشمرد. 
از جمله آخرین دالیلی که می توان 

آن ها را ب��ه افزایش قیمت بیت کوین 
ارتباط  داد، توقف فعالیت چند س��اعته 

بورس بیت کوین هنگ کنگی Bitfinex است 
که هفته گذشته اتفاق افتاد. همچنین شماری از گمانه ها 

حکایت از این دارند که برکس��یت، افزایش ارزش بیت کوین را 
شعله ورتر از پیش کرده است، چراکه کاهش ارزش پوند و سایر 
واحد های پولی منجر به کاهش ارزش ی��وان چین به کمترین 

میزان در پنج سال اخیر شده است. 
این روزها بس��یاری از تراکنش های بیت کوین در کشور چین 
اتفاق می افتد و از این رو کوچکتری��ن تغییرات در اقتصاد چین 
باعث ایجاد تح��والت بزرگی در وضعیت بیت کوین می ش��ود. 
همزمان با اعام رای بریتانیایی ها که منج��ر به افزایش ارزش 
بیت کوین شد، قیمت طا نیز در بازار های جهانی افزایش پیدا 
کرد. بس��یاری از کارشناس��ان، بیت کوین را مأمن خوبی برای 
س��رمایه گذاری عنوان می کنن��د اما هنوز ب��رای برابری ارزش 
س��رمایه گذاری طا و بیت کوین زود اس��ت. گردش مالی بیت 
کوین بیش از 1۰/۵میلیارد دالر برآورد ش��ده که در مقایسه با 
میلیارد ها دالر گردش مالی بازار های بورس جهان هنوز چندان 

زیاد و چشم گیر نیست.

المنتال محصول خود را معرفی کرد؛

رقابت سبک وزن ها
داغ تر می شود

پول الکترونیکی هم از تصمیم مردم انگلیس تاثیر گرفت؛

بریتانیا جدا شد
بیت کوین صعود کرد

رییس انجمن علوم اعصاب خبر داد؛

تعریف دوره مشترک رشته علوم اعصاب با دانشگاه های خارجی

خبرخبر

توسط محققان کشور انجام شد؛

تثبیت و بهبود عملکرد آنزیم ها با فناوری نانو

سندیسک به مبارزه با محدودیت های آیفون برخاست

با حافظه از گوشی خود محافظت کنید
 Swon برای تولید محصول خود سرمایه جذب می کند؛

از مصرف آب خود در حمام مطلع شوید
آیا به وسیله دستکاری ژنتیک می توان بیماری های خاص را درمان کرد؟

تربیت گلبول های سفید برای مبارزه با سرطان
در ش��رایطی که تفاوت قیمت ی��ک مدل خاص 
تلفن هوش��مند با حافظه داخلی متفاوت چیزی 
mi-  کم از کاه ب��رداری نیس��ت، درگاه حافظه

croSD می تواند نیاز بس��یاری ب��ه فضای اضافه  
برای  ذخیره س��ازی اطاعات را ب��ا هزینه ای کم 

برطرف  سازد.
با این وجود روز به روز از تع��داد پرچمدارانی که 
دارای این درگاه هستند کم می شود ، آیفون های 
اپل هم که هرگز به این توانایی روی خوش نشان 

نداده اند.
به همین دلیل ش��رکت خوش��نام سندیس��ک 
)SanDisk( به فکر افت��اده تا در قالب یک کیس 
محافظ و با اس��تفاده از پورت الیتنینگ، حافظه 
اضافی را به ش��کلی متفاوت در اختی��ار کاربران 

موبایل های هوشمند اپل قرار دهد.
این کیس محافظ ک��ه iXpand ن��ام دارد، فعا 
تنها برای آیفون 6 و 6s قابل تهیه اس��ت و عاوه 
بر محافظ��ت از موبایل ش��ما، می توان��د حافظه 
 داخلی آن را نیز ۳۲، ۶۴ یا حتی 1۲۸ گیگابایت

 افزایش دهد.

قیمت این کیس بس��ته به میزان حافظه آن ۶۰، 
1۰۰ و 1۳۰ دالر تعیین شده است.

این ارقام هرگ��ز ارزان به حس��اب نمی آیند، اما 
 کارک��رد دوگان��ه ای��ن محص��ول خری��د آن را

 توجیه پذیر می کند.
به عاوه این ک��ه می توانید ب��ا پرداخت ۴۰ دالر 
دیگر توان باتری آیفون خود را نیز به مقدار 1۹۰۰ 

میلی آمپر ساعت بهبود بخشید.
البته باید اشاره کرد که  محصول iXpand خالی 

از اشکال هم نیست.
از جمله این که قطر و وزن آیفون شما با این کیس 
محافظ به ش��کل قابل توجه��ی افزایش می یابد. 
حافظه جانب��ی افزوده ش��ده نیز تنه��ا از طریق 
اپلیکیشن اختصاصی ارائه شده توسط سندیسک 

قابل دسترس خواهد بود.
البته مقصر اصلی در این می��ان محدودیت های 
خ��اص سیس��تم عامل موبای��ل اپل اس��ت. باید 
اشاره کرد، امکان س��فارش کیس محافظ آیفون 
سندیسک در رنگ های آبی، خاکستری، قرمز و 

سبز وجود دارد.

تا ب��ه ح��ال نمونه ه��ای مختلف���ی از ابزارهای 
هوش��مند حمام به بازار معرفی ش���ده که شاید 
جالب ترین آنها سردوشی باش��د که می تواند به 
پخش موس��یقی پرداخته و با نورهای خود رنگ 
آب را تغییر دهد اما کارکرد Swon کمی مفیدتر 
از این توانایی هاس��ت؛ این ابزار کوچک  س��ر راه 
دوش حمام قرار می گیرد و میزان مصرف آب شما 
را اندازه گیری نموده و در صورت لزوم هشدارهایی 

را ارسال می کند.
این محصول به راحتی نصب می ش��ود و می تواند 
اطاعات ثبت شده خود از میزان مصرف و دمای 
آب را از طریق وای فای به هاب مرکزی خانه و یا 

موبایل شما ارسال کند.
باتری این دس��تگاه کوچک قابل تعویض بوده و 
هر بار می توان��د تا حدود یک س��ال دوام بیاورد. 
Swon عاوه بر این که به حفظ منابع آب کمک 
می کند، شما را از خطر قبض های سنگین آب نیز 

خاص می کند.
ش��اید همین امر بتواند خری��د آن را توجیه پذیر 
کند. س��ازندگان برای جمع آوری س��رمایه الزم  

برای تولید محصول خود، کمپینی را در وبسایت 
س��رمایه گذاری جمع��ی Indiegogo ب��ه راه 

انداخته اند.
هر ف��رد می تواند با پرداخ��ت ۳۰ دالر، در برنامه 
طراحی و ساخت این محصول هوشمند مشارکت 

نموده و صاحب این ابزار شود.

محققین دانشگاه پنسیلوانیا قصد دارند تا سیستم 
 T ایمنی بدن انس��ان به خصوص سلول های مبارز
CRISPR- را با دستکاری ژنتیکی از طریق تکنیک

Cas9 آماده به مقابله با سرطان کنند.
این آزمای��ش فوق العاده مه��م که اخیرا توس��ط 
مقامات دولت��ی و اخاقی مورد تایی��د قرار گرفته 
است توسط »انستیتو پارکر« برای ایمنی و درمان 

سرطان تامین خواهد شد.
ش��ان پارکر، میلیاردر دنیای فناوری است که این 
انستیتو را اوایل امسال تاسیس کرد. اگرچه دریافت 
تاییدیه از کمیته اخاقی فدرال کار دش��واری بود 
و حاال یک امتیاز مهم به حس��اب می آید اما هنوز 
دریافت تاییدی��ه از FDA یا س��ازمان غذا و داروی 
آمریکا در پیش است. قبل از آن که چنین فرآیندی 
بخواهد به طور فراگیر م��ورد آزمایش قرار بگیرد، 

باید کاما صحت و سامت آن تایید شود.
ویرایش ژن��وم CRISPR-Cas9 ب��ه دالیل عمده 
اخاقی، هیچ گاه روی انس��ان آزموده نش��ده بود، 
بنابراین تحقیق��ات اولیه روی امنی��ت و تاثیر آن 
تمرکز داش��ت. دانش��مندان قرار است سلول های 

T را از 1۵ بیمار مبتا به س��ه نوع سرطان متفاوت 
 CRISPR-Cas9 خارج کرده و آن ها را با فناوری
آماده مبارزه با تومورهای بدخیم کنند. آزمایش ها 
در مراک��ز س��رطان MD Anderson واق��ع در 
دانشگاه های تگزاس، سان فرانسیسکو و پن انجام 
خواهد ش��د. جدا از افزایش امید ب��ه درمان انواع 
مختلف س��رطان به این طریق، زیس��ت شناسان 
و محققان حاال بیش از پیش خوش��حال هستند 
که توانایی اصاح ژنوم انس��ان را ه��م می توانند 

پیدا کنند.
آین��ده ای که چن��دان دور به نظر نمی رس��د. اگر 
بتوانی��م دس��تکاری ژنتیک��ی را خ��ارج از دایره 
اخاقی��ات تعریف کنی��م، امید ب��ه درمان طیف 
گس��ترده ای از بیماری های اکتسابی و مادرزادی 

بسیار افزایش می یابد.
سال گذشته بود که دانشمندان چینی برای اولین 
ب��ار کار روی ژنوم انس��ان را آغاز کردن��د. آن ها با 
دستکاری ژنتیکی تعدادی جنین، قصد داشتند تا 
جلوی شکل گیری یک بیماری را بگیرند اما آزمایش 

با موفقیت کامل همراه نشد.
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خبراخبار

بهره برداری  از پاسگاه 
محیط بانی قمیشلو تیران و کرون 

نجات جوان 28 ساله 
چم کهریزی از مرگ

مردم در روز قدس بار دیگر
شکوه حضور خود را ثبت خواهند کرد

فلسطین
 اولویت اول جهان اسالم است

کاشاناردستانآران و بیدگل

روز قدس از یادگاری های ماندگار 
امام خمینی ) ره ( است

میانگین اهدای خون در کاشان 
باالتر از شاخص کشوری است

کمك 75 میلیارد ریالي
 کمیته امداد تیران به نیازمندان

هوشیاری و مراقبت خانواده ها 
بزرگ ترین کمك به قوه قضائیه 

خروج ساالنه یك میلیارد و 500 میلیون متر مکعب آب از سمیرم 

با استفاده از آبیاری تحت فشارحاصل شد؛

تولید 2۱ هزار تن سبزی 
و صیفی گلخانه ای در دهاقان مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 

از جمله طرح های مورد بررسی در سطح استان پیش بینی 
تس��هیالتی برای افزایش میزان صادرات اس��تان اصفهان 
اس��ت که در نتیجه آن سهم شهرستان ش��هرضا نیز از این 
نظر افزایش پیدا خواهد کرد. اسرافیل احمدیه در » جلسه 
 بررسی مسائل و معضالت صنعت، معدن و تجارت شهرضا «

عنوان داش��ت: با توجه به معضالت اقتصادی و ایجاد رکود 
حاکم بر بازار سرمایه کشور، قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور 
در سطح کشور تشکیل شده است. وی تصریح کرد: بر اساس 
طرح های ابالغی در این قرارگاه 7 پروژه برای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیش بینی شده اس��ت که مهم ترین آن ها 
احیای صنایعی است که بیش از60 درصد فرآیند راه اندازی 
بخش های مختلف آن تکمیل شده یا با نهایت ظرفیت تولید، 
فعالیت نمی کنند. مدی��ر کل اداره صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: در کل کش��ور تسهیالتی بالغ بر160 
ه��زار میلیارد ریال برای این منظور قرار داده ش��ده اس��ت 
که ای��ن میزان اعتبار زمینه اش��تغال190 ه��زار نفر و حل 

مشکالت10 هزار واحد تولیدی را ایجاد می کند.
احمدیه تصریح کرد: با اختصاص این میزان اعتبار در استان 
اصفهان با اختصاص اعتباری بالغ ب��ر 987 میلیارد تومان، 
مش��کالت مجموعا 714 مورد از صنایع ش��امل 551 مورد 
از صنایع با ظرفیت اش��تغال زیر50 نفر، 61 مورد از صنایع 
 با ظرفی��ت50 تا100 نفر اش��تغال و 122 م��ورد از صنایع 

با پیشرفت بیش از60 درصد، برطرف خواهد شد.
 وی اضافه کرد: دولت یارانه ای مع��ادل 5 درصد برای احیا 
 و راه ان��دازی مجدد این طرح ه��ا در نظر گرفته اس��ت که 
ب��ه موج��ب آن قرارداده��ای بانکی ب��رای واگ��ذاری این 
تس��هیالت به 17 و 15 درصد کاهش پی��دا می کند. مدیر 

کل اداره صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: 
در اس��تان اصفهان تاکنون 263 مورد از واحدهای تولیدی 
متقاضی دریافت تسهیالت با حجم تسهیالت بیش از250 
 میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی ش��ده اند. احمدیه 
در بخش دیگری از س��خنان خود، عنوان داش��ت: صادرات 
نیز از مهم ترین بخش هایی است که بسته اقتصاد مقاومتی 
دولت پیش بینی شده است که بر اساس آن سهم صادرات 
اس��تان اصفهان نیز باید افزایش پیدا کند. وی تصریح کرد: 
بر اساس طرح های ابالغی در راستای اجرای اصول اقتصاد 
مقاومتی سهم صادرات اس��تان اصفهان باید از10 میلیارد 
ریال در ش��رایط فعلی با رش��د 3/25 درصد به 15 میلیارد 

ریال افزایش پیدا کند.
 شـــهرضا، بزرگ تریــن شهرســتان صنعــتی 

استان اصفهان است

محمد جواد بگی، رییس شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان نیز در این جلس��ه اظهار داش��ت: در س��ال جاری 
اعتباری بالغ بر160 میلیارد ریال در قالب اعتبارات عمرانی 
 برای تکمیل زیرساخت های ش��هرک های صنعتی شهرضا 
 در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. وی اضافه ک��رد: خدمات آب 
 و مخاب��رات ش��هرک های صنعتی ش��هرضا تا پایان س��ال 
راه اندازی و تکمیل می شود، با پیگیر های انجام شده خدمات 
برق رسانی نیزدر همین مدت به بهره برداری می رسد. رییس 
شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان تاکید کرد: 
شهرستان شهرضا با داش��تن 5 هزار و100 هکتار شهرک 
صنعتی،1100 ناحیه و 2 ه��زار و 207 هکتار منطقه ویژه 
اقتصادی بیشترین زمین صنعتی را در استان اصفهان داشته 
و شهرستان های کاشان، شاهین ش��هر و میمه در رده های 

بعدی قرار دارند.

امام جمعه س��میرم گفت: س��االنه بیش از ی��ک میلیارد 
 و500 میلیون متر مکعب آب از شهرستان سمیرم خارج 

می شود. 
حجت االسالم حسین رجایی پور در خطبه های نماز جمعه 
 س��میرم، اظهارکرد: بح��ران کم آبی و خشکس��الی یکی 
از مش��کالت نقاط مختلف کش��ور و از جمله شهرس��تان 
س��میرم اس��ت. وی افزود: دلیل50 درصد خشکسالی را 
می توان مصلحت الهی و کاهش نزوالت آسمانی دانست، 
اما50 صد دیگر ناشی از کم توجهی یا بی توجهی مسئوالن 
و به نوعی باغداران است. امام جمعه سمیرم تصریح کرد: 
در دولت قبل مراحل مطالعه س��ه س��د تنگ آب، گردنه 

خاکی و جنگ آباد در سمیرم انجام شد که اگر این سدها 
هرچه سریع تر احداث شوند مانع خروج آب از شهرستان 
می شود و از طرفی سبب رفع مشکالت ناشی از خشکسالی 

خواهد شد.
حجت االسالم رجایی پور خاطرنش��ان کرد: ساالنه بیش 
از یک میلیارد و500 میلیون متر مکعب آب از شهرستان 
سمیرم خارج می شود. وی با اشاره به حفر بیش از دو هزار 
چاه مجاز و غیر مجاز در شهرس��تان سمیرم، تصریح کرد:  
از مسئوالن استانی و کشوری می خواهیم که در خصوص 
مسائل و مشکالت ناش��ی از خشکس��الی توجه بیشتری 
داشته باش��ند، در غیر این صورت در آینده با بحران  های 

جدی تری مواجه خواهیم شد.
 ام��ام جمعه س��میرم در ادام��ه با اش��اره به دی��دار اخیر 
ریی��س جمهور و اعض��ای هیئ��ت دولت با مق��ام معظم 
رهبری، گف��ت: رهبر معظم انقالب در ای��ن دیدار بر نفی 
 هرگونه تشویق حرکات فتنه گران تاکید کردند و با اشاره 
به حقوق ه��ای نجوم��ی، خواس��تار پیگی��ری و برخورد 

مسئوالن با این موضوع  و افراد متخلف شدند.
وی ادامه داد: در این دیدار مقام معظم رهبری حفظ زبان را 
از سوی انسان یک ضرورت دانستند و فرمودند باید مواظب 
زبان مان بود تا خدای نکرده حرفی که باعث تفرقه و ضربه 

به نظام می شود را نگوییم.

رییس اداره محیط زیست شهرس��تان تیران و کرون گفت: 
پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده و پارک ملی قمیشلو 
تیران و کرون ب��ه بهره برداری رس��ید. عل��ی غالمی اظهار 
داشت: پاسگاه محیط بانی منطقه حفاظت شده و پارک ملی 
 قمیشلو تیران و کرون در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع 
 و هزین��ه ای اف��زون ب��ر500 میلی��ون ریال ب��رای احداث 
به به��ره ب��رداری رس��ید. وی افزود: این پاس��گاه توس��ط 
شکارچیان این شهرستان و مشارکت اداره کل محیط زیست 
 استان اصفهان احداث شده که شکارچیان، شکار را ترک و با 
محیط زیست برای حفاظت از این منطقه همکاری می کنند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان تیران و کرون با اشاره 
 به ظرفیت ه��ای منطقه گردش��گری داالنکوه شهرس��تان 
تیران و کرون بیان داشت: این منطقه نیز نیازمند یک پاسگاه 
است که با همکاری اداره کل محیط زیس��ت و خیرین باید 
این پاسگاه احداث می ش��ود. وی ادامه داد: احداث پاسگاه 
های محیط بانی و حفاظت از محیط زیس��ت ضروری است 
 تا اینکه ظرفیت های وی��ژه این مناطق حفظ ش��ود و البته 
فرهنگ سازی برای جلب مشارکت همگانی در راستای حفظ 

محیط زیست نباید فراموش شود.

عصر جمعه ج��ان ج��وان 28 س��اله چم کهریزی توس��ط 
نجاتگران جمعیت هالل احمر شهرستان لنجان نجات پیدا 
کرد. علی اس��کندری اظهار کرد: طی تماس تلفنی اورژانس 
 115 با پایگاه ام��داد و نجات جمعیت هالل احمر مس��تقر 
در محور سامان مبنی بر غرق شدگی فردی در روستای چم 
کهریز از توابع شهرستان لنجان اس��تان اصفهان نجاتگران 
آماده س��ریعا به محل وقوع حادثه اعزام ش��دند. وی افزود: 
امدادگران بر اساس مش��اهدات عینی در بدو ورود به صحنه 
حادثه که حاکی از گیر کردن یک نفر وس��ط رودخانه روی 
تخت سنگ پس از غرق شدن بود بالفاصله تیم امداد و نجات 
با رعایت مس��ائل امنیتی به سمت غریق ش��نا کردند تا وی 
را به خ��ارج از رودخانه انتقال دهن��د. رییس جمعیت هالل 
احمر شهرستان لنجان تصریح کرد: پس ارزیابی اولیه، احیا 
 فرد حادثه دیده آغاز ش��د و پس از احی��ا موفقیت آمیز، فرد 
حادثه دیده به وس��یله کارگاه بسته ش��ده به کنار رودخانه 

منتقل و تحویل پرسنل اورژانس 115 شد.

مدی��ر کمیته ام��داد ام��ام خمین��ی ) ره ( شهرس��تان تیران و 
 کرون گفت: رس��الت کمیته امداد این اس��ت که به خانواده های 
بی سرپرست و نیازمند کمک کند و مددجویان را به سوی اشتغال 

سوق دهد.
 عل��ی طالب��ی اظه��ار ک��رد: س��ال گذش��ته کمیت��ه ام��داد 
 امام خمینی )ره( شهرستان تیران و کرون بالغ بر 75 میلیارد ریال 

به خانواده های نیازمند کمک کرده است.
 وی افزود: این مبلغ در زمینه های اش��تغال مددجویان، ساخت 
 و تعمی��ر مس��کن، پرداخت ب��رای تامین معیش��ت مددجویان 
تحت پوشش، کمک هزنیه خرید جهیزیه نوعروسان، بیمه تامین 
 اجتماعی زنان سرپرس��ت خانوار، وام قرض الحس��نه و... هزینه 
ش��ده اس��ت. مدیر کمیته امداد امام خمینی ) ره ( شهرس��تان 
 تیران و ک��رون اضافه کرد: رس��الت کمیته امداد این اس��ت که 
به خانواده های بی سرپرست و نیازمند کمک کند و مددجویان را 
به سوی اشتغال سوق دهد تا مددجو خودکفا و مستقل و از تحت 

حمایت کمیته امداد خارج شود.
طالبی خاطرنشان کرد:3350 خانوار تحت پوشش کمیته امداد 
شهرستان تیران و کرون هستند و برای تامین معیشت آن ها بالغ 

بر 25 میلیارد ریال پرداخت شده است.

رییس دادگس��تری شهرس��تان فریدن با بیان این که حجم 
 پرونده ه��ای وارده به دادگس��تری شهرس��تان در مقایس��ه 
 با جمعیت منطقه بس��یار باال اس��ت، اظهار کرد: رس��یدگی 

به برخی از این پرونده ها زمان براست.
محمدرضا توکل��ی با ارایه آماری از تع��داد پرونده های وارده، 
تصریح کرد: متاسفانه کمرنگ ش��دن فرهنگ کدخدامنشی، 
بی توجهی به تزکیه نفس و اخالق، عامل افزایش پرونده های 

قضائی است.
وی با تاکید ب��ر این که برخورد ب��ا مجرم  وظیف��ه اصلی قوه 
قضائیه است، گفت: وقتی کسی مرتکب جرم می شود یعنی آن 
 قوانینی که همه ما به آن احترام می گذاریم را نقض کرده است 

و قوه قضائیه باید با این فرد برخورد کند.
رییس دادگستری شهرستان فریدن در ادامه با شرح پیامدهای 
اعتیاد ب��رای  کانون خانواده خاطرنش��ان کرد: ب��ی اخالقی، 
 ضعف ایمان و باورهای دینی  و فاصله گیری از سنت ها عامل 

از هم گسیختگی بنیان خانواده و افزایش جرم است.
 وی هوش��یاری و کمک خان��واده ه��ا را ب��زرگ ترین کمک 
 به ق��وه قضائیه دانس��ت و ب��ر تربی��ت دین��ی و ل��زوم ارایه 

آموزش  های الزم در این زمینه تاکید کرد.

امام جمعه ورنامخواس��ت در خطبه های عبادی - سیاس��ی 
این هفته  نماز جمعه ورنامخواست با اشاره به اینکه حمایت 
از مظلومین مقابل ظالمان دراندیش��ه سیاس��ی امام ) ره ( 
مرز نمی شناسد، اظهار کرد: در اندیش��ه سیاسی امام ) ره ( 
حمایت از مظلومین در برابر ظالمان مرز نمی شناسد، مسئله 
 فلسطین، سوریه، عراق، یمن و... مس��ئله تمام جهان اسالم 
و همه آزادی خواهان است و البته موضوعی که  بسیار رنج آور 
است، سکوت مجامع بین المللی مدعی حقوق بشر در قبال 

این جنایت هاست.
حجت االسالم قاسم ترکی افزود: باید توجه داشت که حمایت 
 از هر جنبش اس��المی و رهایی بخش درس��ی اس��ت که ما 
در مکتب امام آموختیم و  اولویت ما، دفاع از استقالل، آزادی 

و ارزش های انسانی و اسالمی و همراهی با آنهاست.
 امام جمعه ورنامخواس��ت تصریح کرد: ام��ام ) ره ( وهابیت 
 و عربس��تان س��عودی را فتنه ای می دانس��تند که مجری 
 طرح های امریکایی - اس��راییلی برای ارایه بدترین ش��کل 
 از اسالم و بدنام کردن مسلمانان اس��ت، از این رو باید گفت 
از دید امام ) ره ( عربستان سعودی علیه وحدت اسالمی است 
و از طرفی باید گفت بر اساس آموزه های دینی ما نمی توانیم 
نسبت به مظلوم  بی تفاوت باش��یم و ما نمی توانیم نسبت به 
 دشمنی صهیونیست با اسالم، مکتب تشیع و قرآن بی تفاوت

باشیم.
وی با اشاره به لزوم مقابله با جبهه استکبار، ادامه داد: مطمئنا 
هفته آینده همزمان با روز جهانی قدس شاهد حضور گسترده 
 مردم والیتم��دار در ای��ن راهپیمایی خواهیم ب��ود و مردم 
بار دیگر خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی، آمریکای 
جنایت��کار و  تمامی حکوم��ت های ظالم جه��ان به نمایش 

خواهند گذاشت.
ترکی در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه متذکر شد:  از 
یک قاضی انتظار می رود که با شجاعت، شهامت و قدرتی که 

قانون و خداوند در اختیار او قرار داده، به عدالت حکم کند.
 وی با بی��ان اینکه م��ردم از ق��وه قضائی��ه انتظ��ار دارند تا 
با فسادهای اداری، مالی و حقوق های نجومی برخورد جدی 
داشته باشند، تصریح کرد: هر نظامی، قوانین حقوقی خاص 
خود را داش��ته و جامعه اس��المی نیز راهکارهای پرداختی 
مختص به خود را دارد که مهم تری��ن ویژگی آن، به صورت 
 آرمانی، عادالنه ب��ودن آن اس��ت از ای��ن رو بایدموانعی که 
در تسریع اجرای احکام وجود دارد برطرف شود و مردم زودتر 
به حق شان برسند چرا که جامعه منتظر برخورد قاطع قانون 

با این گونه مسائل بدون جانبداری است.
امام جمعه ورنامخواست با اشاره به اینکه دریافت حقوق های 
نجومی خالف قانون است، یادآور شد: دریافت این حقوق های 
نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست هرچند که عده زیادی 
شاید نباشند که حقوق نجومی می گیرند، اما به هر تعداد هم 
که باشند قابل قبول نیست چرا که در نظام اسالمی یک مورد 
آن هم زیاد بوده و یک فساد مالی هم در دستگاه های دولتی 

ما نباید وجود داشته باشد.

امام جمع��ه آران و بیدگل گف��ت: آمریکا و اذن��اب آن قصد دارند با برجس��ته 
کردن داعش فلس��طین را از توجه امت اس��المی خارج کنند، در حالی که روز 
 قدس نشانه  توجه مس��لمانان به فلس��طین به عنوان اولویت اول جهان اسالم 

است.
آی��ت اهلل س��یدمحمد موس��وی در خطب��ه ه��ای نم��از جمع��ه آران و 
 بی��دگل اظه��ار ک��رد: ش��هادت بهش��تی چه��ره واقع��ی منافقان را آش��کار 

کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه بیانی��ه  س��ردار س��لیمانی در حمای��ت از م��ردم و علمای 
بحری��ن خاط��ر نش��ان ک��رد: ای��ن بیانی��ه نش��ان داد جمه��وری اس��المی 
 مالحظ��ات سیاس��ی را ب��رای حمای��ت از م��ردم انقالب��ی بحری��ن تغیی��ر 

می دهد.
امام جمعه آران و بیدگل به لغو تابعیت آیت اهلل ش��یخ عیس��ی قاس��م از سوی 
حکومت آل خلیفه اشاره کرد و افزود: اگر مردم بحرین دست به سالح ببرند اثری 

از آل خلیفه نخواهد ماند.
 موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سخنان مقام معظم رهبری 
در دیدار با هیئت دولت پرداخت و اضافه کرد: ایش��ان مانند گذش��ته بر تحقق 
اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد تاکید داش��تند و پیگیری موضوع حقوق های 

نجومی را نیز گوشزد کردند. 
وی در ادام��ه اهمی��ت حض��ور در راهپیمای��ی روز ق��دس را ی��ادآور ش��د 
 و ب��ا دع��وت هم��گان ب��ه حض��ور در ای��ن راهپیمای��ی خاطرنش��ان ک��رد: 

روز قدس، روز حمایت از همه  مستضعفان عالم است.

فرماندار شهرستان اردستان اظهار کرد: روز قدس  یکی از یادگاری های خوب وماندگار 
حضرت امام خمینی ) ره ( است که به بهترین شکل برگزار می شود.

علیرضا غیور در جلسه برنامه ریزی روز قدس افزود: اگر مردم نبودندحفظ و ارتقا افزایش 
این ارزش معنوی که از این مناسبت باقی مانده و به طور قطع ویقین آن چیزی که امروز 
می بینیم،  اتفاق نمی افتاد. غیور ب��ا بیان اهمیت راهپیمایی روز ق��دس و روز مبارزه با 
استکبار جهانی خاطر نشان کرد: جهت ترغیب و شرکت اقش��ار مردم در مراسم نهایت 
تالش را انجام دهید. فرماندار اردستان گفت: قطعاحضور اقشار دانشجویی، دانش آموزان 
وکارگران وکارخانجات بزرگ  وکارکنان دولت می تواند  درجهت باش��کوه برگزار شدن 

این برنامه کمک کند. 
وی خواستار هماهنگی بیشتر دس��تگاه های اجرایی برای بسترسازی مناسب به منظور 
حضور پررنگ مردم برای حمایت از مردم مظلوم مسلمان فلسطین در روز راهپیمایی شد.

 فرماندار در خصوص بحث امنیتی مراس��م تاکید کرد: با توجه به اقدامات اخیر دشمنان 
 در منطقه، به خصوص قضایای کش��ورهای همس��ایه وگروهای تکفیری که ساماندهی 
گروه های انتحاری را داش��ته اند و توسط س��ربازان گمنام امام زمان دستگیر شده اند، 
تصریح ک��رد: اما این تهدید وج��ود دارد که می طلب��د در این زمین��ه نیروهای امنیتی 

تمهیداتی را انجام دهند. 
 در پایان این جلسه رؤسا و نمایندگان هریک از دستگاه های اجرایی برنامه های خود را 
در خصوص هرچه باش��کوه تر برگزار ش��دن روزجهانی قدس مط��رح کردند. همچنین 
ش��ایان ذکر اس��ت: مراس��م راهپیمای��ی روز جهانی ق��دس در ش��هر اردس��تان روز 
 جمع��ه مورخ��ه 95/04/11  مصادف ب��ا 25 رمضان راس س��اعت 11 صب��ح از میدان 

حضرت امام خمینی ) ره ( تا محل برگزاری نمازجمعه در مسجد جامع برگزار می شود.

رییس پایگاه انتقال خون شهرستان کاش��ان خبر داد: در سه ماهه  ابتدای سال 
95 حدود3500 نفر به پایگاه انتقال خون مراجعه کرده اند که از این تعداد حدود 

3000 نفر موفق به اهدای خون شده اند.
 حس��ین اعتمادی گفت: ش��اخص کش��وری اهدای خون 7/2 درصد است که 

در کاشان اهدای خون از میانگین کشوری باالتر بوده و حدود 3 درصد یعنی 
به ازای هر100 نفر، 3 نفر است.

وی افزود: ما تا کنون کمبود خون نداشته ایم و حتی مازاد بر مصرف هم داشته ایم 
که به مرکز استان انتقال می دهیم، اما با توجه به توسعه  بیمارستان ها و دائر شدن 
مرکز جراحی قلب در شهرستان کاشان، این نیاز روز به روز در حال افزایش است، 

که بالطبع باید برای آن تدابیری اندیشید.
 اعتمادی با توج��ه به اینک��ه در ایام م��اه مبارک رمض��ان قرار داری��م، گفت: 
به روزه داران عزیزی که قصد اهدای خون دارند، توصیه می ش��ود تا طرف صبح 
به اهدای خون اقدام کنند و از انجام ای��ن کار در بعدازظهر پرهیز کنند، تا دچار 

حالت ضعف و عوارض ناشی از آن نشوند.
وی همچنین افزود: خون های اهدایی به مصرف بیماران خاص از جمله تاالسمی، 
هموفیلی، دیالیزی و بیماران سرطانی که شیمی درمانی می شوند، می رسد؛ از 
همین رو از شهروندان عزیز خواستاریم تا با توجه به فصل گرما که میزان اهدای 

خون کاهش پیدا می کند، از این سنت حسنه غفلت نکنند.
رییس پایگاه انتقال خون شهرستان کاشان در ادامه گفت: فرآورده های خونی 
از جمله پالکت ها عمر کوتاهی در حدود 4 تا 5 روز دارند و به همین خاطر نیاز 

به آنها بیشتر است.

رییس اداره جهاد کش��اورزی دهاقان از تولی��د 21 هزار و 411 تن 
سبزی و صیفی در سال گذشته با استفاده از آبیاری تحت فشار خبر 
داد و گفت: اجرای140 هکتار آبیاری تحت فشار از محل اعتبارات 
بالعوض ملی و تس��هیالت بانکی به منظور مدیریت خشکس��الی 
صورت گرفت. امیر صفرپور با اش��اره به ضرورت کش��ت گلخانه ای 
اظهار داشت: در حال حاضر کشاورزان دهاقان با معضل خشکسالی 
مواجه هستند و 5 حلقه از قنوات شهرس��تان به طور کامل خشک 
شده اس��ت بنابراین مدیریت و مصرف بهینه آب تنها راه برون رفت 
از این بحران اس��ت. وی با بیان اینکه آبیاری غرقابی در این بحران 
خشکسالی پاسخگوی نیاز مزارع نیست، افزود: روی آوردن به آبیاری 
تحت فشار به سبب مصرف بس��یار کمتر و مدیریت آب، نیاز مبرم 
و ضروری شهرس��تان برای مواجهه و مقابله با بحران کم آبی تلقی 

می شود که از کشاورزان انتظار می رود بیشتر به این امر بپردازند.
ریی��س اداره جهاد کش��اورزی شهرس��تان دهاقان با بی��ان اینکه 
کالس های آموزش��ی فراوانی در راس��تای ترویج فرهنگ استفاده 
از آبیاری تحت فش��ار برای کش��اورزان برگزار ش��د، تصریح کرد: 
شهرستان دهاقان از جمله مناطقی اس��ت که در استفاده از کشت 
گلخانه ای و آبیاری تحت فشار اس��تقبال خوبی داشته اند و در حال 
حاضر 18 واحد تولیدی با 141 هزار و200 مترمربع مساحت فلزی 
با پوشش پالس��تیک در زمینه تولید گل و گیاهان تزئینی فعالیت 

دارند که تولیدات آن در سراسر ایران توزیع می شود.
وی با اش��اره به اجرای140 هکتار آبیاری تحت  فشار افزود: اجرای 
 140 هکت��ار آبیاری تحت  فش��ار از محل اعتب��ارات بالعوض ملی 
 و تس��هیالت بانکی به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب در زراعت 

و کشاورزی و مدیریت خشکسالی صورت گرفت.
 صفرپور می��زان تولید س��بزی، صیف��ی و محص��والت گلخانه ای 
در سال گذشته را 21 هزار و 411 تن دانس��ت و بیان کرد: با 127 
 واحد تولیدی و400 هزار و 22 مترمربع س��طح زیر کشت، 7 هزار 
و 865 تن خیار در سطح گلخانه های شهرستان کشت و تولید شد.

وی اظهار داش��ت: همچنین گلخانه های کشت گوجه فرنگی با 83 
 واحد تولیدی، 305 هزار و500 مترمربع سطح زیر کشت و 7 هزار 

و 26 تن محصول تولیدشده را روانه بازار کردند.
رییس اداره جهاد کشاورزی شهرس��تان دهاقان افزود: در مجموع 
گلخانه های کاشت سبزی، صیفی و میوه های گلخانه ای شهرستان 
 دهاقان با اس��تفاده از آبیاری تحت فش��ار به منظور استفاده بهینه 
از آب 32 هزار و500 مترمربع سطح زیر کشت گلخانه چوبی، یک 
میلیون و130 هزار و 771 مترمربع سطح زیر کشت گلخانه فلزی، 
یک میلی��ون و 163 هزار و 271 مترمربع کل س��طح زیر کش��ت 
گلخانه ای، 21 ه��زار و 411 تن تولید، 316 واح��د تولیدی و 398 

بهره بردار فعالیت داشت.

مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

افزایش سهم شهرستان شهرضا از صادرات استان اصفهان
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نکته هادریچه

یکی از منابع غذایی که در افطار توسط مشاوران تغذیه توصیه می شود 
فیبر و امالح آب است که ساالد این مواد را تامین می کند.

جواد واحدی متخصص علوم تغذیه گفت: اس��تفاده از غذاهای خشک 
و پروتئینی به هنگام افطار و س��حر موجب خشکی دهان و تشنگی در 

طول روز برای فرد روزه دار می شود.
این متخصص تغذیه در ادامه بااش��اره به اینکه فیبر و امالح را می توان 
در سبزیجات یافت گفت: تمام سبزیجات و میوه های ساده، آب زیادی 
ذخیره می کنند و به مرور این آب در بدن فرد آزاد و از عطش در طول 

روز پیشگیری می نماید.
وی اضافه کرد: تنوع سبزیجات در وعده افطار و سحر می تواند آب بدن 
فرد را به مدت طوالنی حفظ و از تشنگی وی جلوگیری کند. سبزیجاتی 
مانند کلم پیچ، بروکلی، گل کلم، هویج، خیار که 90 درصد آن آب است 
وکاهو ، سبزیجات برگ سبز تیره  که دارای آهن، ویتامین ها و سرشار 

از کلسیم است همراه با افطار میل شود.
واحدی در ادامه گفت: ساالد یکی منابع تامین فیبر بدن است بنابراین 
در وعده افطار و همراه همه غذاها از ساالد استفاد کنید تا در طول روز 
با کمبود آب مواجه نشوید .وی تصریح کرد: ازخوردن غذاهای خشک 
مانند کوکو، کتلت، کوکوی سیب زمینی، غذای  چرب ، شور، شیرین 

به هنگام روزه داری بپرهیزید.

طبق یافته های ی��ک مطالعه جدید، مصرف رژیم غذایی سرش��ار از فیبر 
به شکل یک کاسه س��بوس گندم و زردآلو خشک شده در صبح و مصرف 

ویتامین A می تواند به کاهش آلرژی های غذایی کمک کند.
یافته های محققان دانش��گاه موناش استرالیا نش��ان می دهد موش های 
دارای آلرژی به ب��ادام زمینی در صورت تغذیه با رژی��م غذایی پرفیبر، در 

مقابل آلرژی مصون بودند.
به گفته جیان تان، سرپرست تیم تحقیق، محصوالت غذایی غنی از فیبر 
موجب شکل گیری مجدد میکروبیوم های روده شده و در نتیجه به مقابله 

با آلرژی های غذایی کمک می کنند.
به گفته محققان، سیستم ایمنی بدن با همکاری باکتری های مفید روده 
به حفاظت از ب��دن در مقابل واکنش های خطرن��اک آلرژیک کمک می 
 کن��د. میکروبیوم های روده از طری��ق تجزیه فیبر به اس��یدهای آمینه با

 زنجیره های کوتاه به سیس��تم ایمنی بدن در مقاومت در برابر آلرژی ها 
کمک می کند.

این اس��یدهای آمینه ، موجب تقویت زیرمجموعه خاص سیستم ایمنی 
موسوم به سلول های دندریتی می شوند که بر واکنش آلرژیک به غذاهای 

آلرژی زا کنترل دارند.
همچنین کمبود ویتامین A هم می تواند موجب بروز آلرژی های غذایی، 

به خصوص در نوزادان و کودکان شود.

مکمل های کلس��یم اغلب در کابینت هر خانه ای پیدا می شوند و افراد 
در گروه های س��نی مختلف آنها را مصرف می کنند. در واقع، آن دسته 
از افرادی هم که ورزش��کارند از مکمل های کلس��یم استفاده می کنند 
تا اندام خ��ود را حفظ نمایند؛ البته به جز زنانی که در دوران یائس��گی 
بوده یا آنهایی که از پوکی استخوان یا آرتروز رنج می برند. متخصصان 
می گویند اگر مکمل  کلس��یم در دوز کم و یا هم��راه با برخی داروهای 

خاص مصرف نشود، به یکی از عوارض جانبی زیر منتهی خواهد شد:
یبوست

پزشکان دریافته اند که بس��یاری از بیمارانی که از مکمل های کلسیم 
اس��تفاده می کنند دچار مش��کل یبوست هس��تند. در واقع هر کسی 
نمی تواند به ط��ور مرتب از مکمل های کلس��یم اس��تفاده کند. غیر از 
یبوس��ت، این مکمل ها می توانند موجب التهاب معده و تورم شکم هم 

بشوند. 
سنگ کلیه

اگ��ر از دوزهای باالی مکمل های کلس��یم بیش از میزان تجویزش��ده 
روزانه آن یعنی ۱000 تا ۱۳00 میلی گرم در روز استفاده کنید، ممکن 
است دچار سنگ  کلیه شوید. سایر عواملی که می تواند شما را بیشتر در 
معرض شکل گیری سنگ کلیه قرار دهد به جز مصرف دوزهای نادرست 
از مکمل های کلسیم عبارت اس��ت از مصرف زیاد ویتامین C ، مصرف 

کم آب و رژیم غذایی با محتوای نمک فراوان. 
D مسمومیت ویتامین

اگر مکمل کلسیم مصرف می کنید و به طور جداگانه داروهای ویتامین 
D هم می خورید، این مسئله منجر به مسمومیت ویتامین D می شود. 
میزان نرمال ویتامین D در بدن تان بین ۳0 تا ۷0 نانوگرم بر میلی لیتر 
است و اگر این میزان بیشتر از ۱00 نانوگرم بر میلی لیتر باشد منجر به 
مسمومیت ناشی از ویتامین D خواهد شد که به خاطر رسوب کلسیم 

در خون شکل می گیرد.
درد عضالنی

از دیگر عوارض جانبی شاخص مصرف مکمل های کلسیم این است که 
منجر به گرفتگی عضالنی و درد می ش��ود. این عارضه جانبی اغلب در 
افراد مسنی که از این مکمل ها استفاده می کنند شایع تر است؛ چرا که 

بافت ها و عضالت آنها کلسیم را انباشته می کند.

همراه افطار ساالد بخورید

پیشگیری از آلرژی غذایی 
با رژیم سرشار از ویتامین A و فیبر

عوارض جانبی مکمل  کلسیم

پیام سالمت

 مطالعات مربوط به تاثیر الگوهای غذایی بر س��المت نش��ان می دهد
 بی نظمی در غ��ذا خوردن ب��ا افزایش ریس��ک س��ندروم متابولیک 

)فشارخون باال، دیابت نوع۲ و چاقی( مرتبط است.
 یافت��ه ه��ای تحقیق��ات مختلف نش��ان می ده��د خ��وردن نامنظم 
 بر س��اعت درون��ی ب��دن موس��وم ب��ه »ریت��م ش��بانه روزی« تاثیر 

می گذارد. 
 بس��یاری از فرآیندهای متابولیکی ناش��ی از تغذیه در ب��دن از الگوی 
شبانه روزی نظیر اش��تها، هضم غذا و متابولیس��م چربی، کلسترول و 

گلوکز پیروی می کنند.
مصرف غذا می تواند بر ساعت درونی بدن، به خصوص در اعضایی نظیر 
کبد و روده، تاثیر بگذارد؛ درحالی که ساعت مرکزی بدن هم از طریق 
چرخه تاریکی/روشنی تنظیم می شود که آن هم می تواند تحت تاثیر 

زمان مصرف غذا باشد.
تعدادی از مطالعات نشان داده اند که افراد دارای شیفت کاری با افزایش 
ریسک ابتال به شماری از بیماری ها نظیر سرطان، بیماری قلبی،عروقی 
و سندروم متابولیک روبه رو هستند. شیفت کاری موجب بروز تغییر در 

الگوی رژیم غذایی می شود.
 س��فرهای متع��دد کاری هم موج��ب ب��روز اختالفات فاحش��ی بین 
س��اعت درونی بدن و س��اعت اجتماعی می ش��ود که این اختالف با 
 افزایش ریسک ابتال به بیماری هایی نظیر چاقی و سندروم متابولیک 
همراه اس��ت، در حالی که مدت زمان کوتاه خواب ه��م با افزایش وزن 

همراه می باشد.
همچنین مطالعه تاثیر الگوهای نامنظم غذایی نشان می دهد که توجه 

به نوع غذای مصرفی فرد هم اهمیت دارد. 
 برخ��ی از مطالعات ب��ه رابطه بی��ن نظم غذای��ی و انتخاب ن��وع غذا 
پی برده اند، به عنوان مثال، یکی از گزینه های اشتباه غذایی ، نخوردن 

صبحانه است.
 محقق��ان هش��دار م��ی دهندتغییر م��داوم در زم��ان غ��ذا خوردن 
 موج��ب اخت��الل در ریت��م ش��بانه روزی ب��دن ش��ده و در نتیج��ه 
 بر میزان اش��تها، روند هضم غ��ذا و فرآیندهای متابولیک��ی بدن تاثیر 

می گذارد. 
به مرور زمان این عدم تعادل باعث تغییرات متابولیکی شده که منجر 

به چاقی، بیماری قلبی و سرطان می شود.

 اهمیت زمان غذاخوردن 
به اندازه سالمت غذا

دانستنی ها 
زبان خوراکی ها

گوجه فرنگی یکی از بهترین گزینه ها برای حفظ زیبایی 
است. گوجه فرنگی می تواند برای درخشان کردن پوست 
استفاده شود.همچنین بسیاری از مشکالت پوستی نظیر 

آکنه و جوش را از بین می برد.
1- یک قاشق غذاخوری آب گوجه فرنگی به همراه چهار 
قطره آب لیمو می تواند برای بس��تن منافذ باز استفاده 

شود.
2-با اس��تفاده از تکه های گوجه فرنگی روی صورت، از 

آکنه خداحافظی کنید.
3- گوجه فرنگی را به همراه دانه هایش با آووکادو )بدون 
هس��ته( مانند خمیر درس��ت کنید و به صورت بزنید تا 
 به طور طبیعی صورت خود را پاک س��ازی کنید.بعد از 

۲0 دقیقه بشویید.
4- ماس��ت را با گوجه فرنگی مخلوط کنید تا مانند یک 
پوره نرم در آید س��پس به عنوان یک خنک کننده برای 
زیربغل، صورت و گردن استفاده کنید ، بعد از ۱0 دقیقه 

بشویید.
5- قبل از خواب با اس��تفاده مرتب از آب گوجه فرنگی 
به همراه آب خیار ، با عمل بس��تن منافذ ، پوست چرب 

را درمان کنید.

6- با س��اییدن نیمی از گوجه فرنگی به صورت حرکت 
دورانی روی پوست به مدت ۱۵ دقیقه، از شر جوش های 

صورت رها خواهید شد.
7- گوجه فرنگی له ش��ده را با کمی عسل مخلوط کنید 
و در طول ش��ب روی پوس��ت نگه دارید ت��ا در کل روز 

صورتتان تازه و درخشان دیده شود.
8- گوجه فرنگی را با شیر مخلوط کنید و و دوبار در روز 
بنوشید. در طی چند هفته پوس��ت شما به طور طبیعی 

درخشان می شود.
9- دانه های ذرت را با گوجه فرنگی له کنید تا مخلوطی 
 دانه ش��کل به دس��ت آوری��د، آن را برای الی��ه برداری

 سلول های مرده پوست اس��تفاده کنید تا صورت گرفته 
و تار شما باز شود.

10- در مواقعی که پوست شما بر اثر بخار یا آشپزی دچار 
 سوختگی ش��ده باش��د دوغ به همراه آب گوجه فرنگی

 می تواند استفاده شود.
11- برای لک های سیاه پوست می توانید ذرات شکر را 
روی آن ناحیه بریزید. سپس با نیمی از گوجه فرنگی روی 

آن بسایید و تفاوت را نگاه کنید.
12- اگر احساس خستگی می کنید می توانید با له کردن 

900 گرم گوجه فرنگی و استفاده آن در کل بدن ، حمام 
گوجه فرنگی بگیرید.

13- برای داشتن انگش��تان نرم و زیبا می توانید گوجه 
فرنگی را خرد کرده هر انگش��ت را با آن به شکل کاله به 

مدت ۱ س��اعت بپوشانید. 
اگر این کار را هر روز انجام 

دهید ، پاهایتان بسیار 
زیبا خواهد شد.

کلسترول باال یک عامل خطر جدی برای بیماری  های 
قلبی، عروقی اس��ت. تش��خیص این عارضه اغلب با 
اش��تباهاتی همراه اس��ت، چون معموال هیچ عالیم 
مش��خصی ندارد. حرف و حدیث های بس��یاری در 
مورد عوارض کلسترول باال وجود دارد. برخی از آنها 
کامال درست می باش��ند، با این حال شمار زیادی از 
آنها اشتباه هس��تند. در ادامه به رایج ترین باورهای 
نادرست موجود در رابطه با کلسترول باال می پردازیم:
اگر کلس�ترول بدن تان کمتر از 200 است 

الزم نیست نگران بیماری های قلبی باشید
با اینکه کلس��ترول یک��ی از عوامل خط��ر جدی در 
رابطه با بیماری های قلبی اس��ت، ب��ه تنهایی باعث 
ابتال به این عارضه نمی ش��ود. فشار خون باال، سابقه 
خانوادگی و دیابت از جمله عواملی هستند که خطر 
ابتال ب��ه بیماری های های قلبی، عروق��ی را افزایش 
می دهند. عالوه براین، ممکن است سطح کلسترول 
کلی بدن تان مناسب باشد، اما سطح LDL بیش از 
حد معمول یا سطح HDL کمتر از حد معمول باشد. 
این وضعیت خطر بروز بیماری های قلبی، عروقی را 

افزایش می دهد.
کلس�ترول باال، تنها در افراد مسن اتفاق 

می افتد
ممکن اس��ت کلس��ترول باال بیش��تر در افراد مسن 
رخ دهد، اما این عارضه در افراد جوان هم مش��اهده 
می ش��ود. انجمن قلب آمریکا توصیه می کند حتی 
اگر در سالمت کامل به س��ر می برید، هر چند وقت 
یک بار س��طح کلس��ترول تان را چک کنید. در عصر 
فست فود و بازی های ویدئویی، کلسترول باال حتی 
می تواند کودکان را نیز درگیر کند. اگر کلسترول باال 
در خانواده شما ارثی است، از ۲0 سالگی به بعد سطح 

کلسترول خود را کنترل کنید.
احس�اس بیمار بودن ندارید، پس س�الم 

هستید
بیماری قلبی یک بیماری مهلک اس��ت؛ به خصوص 
اگر به طور منظم مورد معاینه قرار نگیرید. در واقع، 
بسیاری از افراد حتی نمی دانند مشکل قلبی دارند، 
تا اینکه ناگهان دچ��ار حمله قلبی یا س��کته مغزی 
می ش��وند. بنابراین، باید هر چند وقت یک بار به یک 
پزشک متخصص مراجعه کنید تا از سالمت قلب تان 
اطمینان یابید. کلس��ترول باال مثل فشار خون باال و 
دیابت عالیم مشخصی ندارد و در سکوت و آرامش، 

شما را به بیماری های قلبی نزدیک تر می کند.
نتایج تست کلسترول و غربالگری سالمت 

بسیار دقیق هستند
در واقع به این بس��تگی دارد که چه نوع تستی انجام 
گرفته اس��ت. به عنوان مثال، تس��ت هایی هس��تند 
که صرفا سطح کلس��ترول کلی بدن را اندازه گیری 

می کنند.
در حال��ی ک��ه ممکن اس��ت ای��ن تس��ت ها نقش 
تعیین کننده ای در اندازه گیری س��طح کلس��ترول 
در اف��راد داش��ته باش��ند، آم��ار دقیقی از س��طح 
کلسترول های LDL، HDL و تری گلیسیرید ارایه 
نمی کنند. به عنوان مثال، ممکن است فردی سطح 
کلسترول باالیی داشته باشد، اما اگر کلسترول های 
بدن او به دقت تجزیه و تحلیل ش��وند، می بینیم که 
سطح کلسترول های HDL یا همان کلسترول های 
خوب، باال می باشد. توصیه می شود از ۸ ساعت مانده 

به انجام تست کلسترول چیزی نخورید.
محصوالت طبیع�ی جایگزین خوبی برای 

داروهای کلسترول هستند
بسیاری از گیاهان، ویتامین ها و محصوالت طبیعی به 
کاهش سطح چربی در بدن کمک می کنند، اما تاثیر 
آنها معموال حداقلی است. برخی از مکمل های گیاهی 
نیز به کاهش سطح کلسترول کمک می کنند. اما اگر 
پزشک برای تان دارو تجویز کرده است، سر خود آنها 

را با داروهای گیاهی جایگزین نکنید.
داروهای اس�تاتین  ممکن اس�ت به کبد 

آسیب بزند
اس��تاتین ها که ب��ه عن��وان داروهای مه��ار کننده 
HMG-COA شناخته می شوند، به طور معمول 
با هدف کاهش سطح کلس��ترول تجویز می گردند. 
البت��ه فواید دیگری ه��م دارند، مث��ال باعث کاهش 

التهاب می ش��وند. مطالعه منتش��ر ش��ده در مجله 
النست در سال ۲00۲، خطر ابتال به عوارض جانبی 
ناشی از مصرف استاتین را در بیش از ۱0 هزار بیمار 
مورد بررسی قرار داد. از بین بیماران، تنها ۱۱ مورد 
دچار اختالالت کبد شده بودند. این آمار در مقایسه 
با ۲۱۱ مورد حمله قلبی، ۱۳۷ مورد سکته مغزی و 
۱۱۷ مورد مرگی که مصرف اس��تاتین از وقوع شان 

جلوگیری کرد، چندان قابل توجه نیست.
 ورزش و رژی�م غذای�ی بای�د ب�ه تنهایی 

موجب کاهش کلسترول شوند
در برخ��ی موارد، رعای��ت یک رژیم غذایی س��الم و 
فعالیت منظم فیزیکی به کاهش س��طح کلسترول 

کمک می کند. 
با این حال، در برخی موارد بی تاثیر است؛ صرف نظر از 
اینکه چه رژیمی دارید یا چه ورزشی انجام می دهید. 
کلس��ترول باال در برخی افراد ممکن اس��ت ژنتیکی 
باش��د. دانش��مندان با تحقی��ق روی ای��ن بیماران 
دریافتند که در برخی افراد عوامل ژنتیکی باعث ابتال 

به این عارضه شده است. 
ورزش و رژیم غذایی به طرق مختلف باعث افزایش 
سالمتی می شوند، اما ممکن اس��ت تاثیری بر روند 
کاهش سطح کلس��ترول و تری گلیس��یرید در بدن 
نداشته باش��ند. در این موارد، پزش��ک از داروهای 
کاهنده کلس��ترول برای کاهش س��طح چربی ها در 

بدن بیمار استفاده می کند.

با وجود اینکه ذرت سرشار از ویتامین است، متخصصان درباره 
برخی مصارف آن هشدار می دهند.

پیام فرحبخش متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: ذرت در 
کنار نان، برنج و س��یب زمینی، از خانواده ن��ان و غالت و منابع 
کربوهیدرات محسوب می شود. این ماده سرشار از ویتامین های 

خانواده B است.
وی با بیان اینکه از لحاظ انرژی ۳0 گرم نان، پنج قاش��ق برنج، 
حداکثر شش قاش��ق ماکارونی و نصف لیوان ذرت پخته تقریبا 
معادل یکدیگر هس��تند، ادامه داد: اگر فردی تمایل به مصرف 
ذرت یا بالل دارد، باید از سهم نان و غالت مصرفی در وعده های 
روزانه خود، کم کند؛ به عنوان مثال باید به جای پنج قاشق برنج، 

یک لیوان ذرت مکزیکی خورده شود.
این متخصص تغذیه درباره ذرت های کباب شده یا همان بالل 
اظهار داشت: هر آن چیزی که روی آتش تهیه و بسوزد، به دلیل 
کربن ایجاد شده در قسمت های سوخته، میزان ابتال به سرطان 
را افزایش می دهد. خوردن دانه های سوخته بالل )که معموال 
هم تعدادشان در بالل ها کم نیست( باعث ورود کربن به بدن و 
در نهایت با مصرف زیاد آن، فرد را مستعد ابتال به سرطان های 

کبد و معده می کند.
 وی عنوان ک��رد: بنابرای��ن مصرف ب��الل به ص��ورت آب پز یا 
بخار پز ش��ده، به مراتب بهتر از ش��کل کبابی آن است؛ چرا که 
 باعث می شود دیگر از یک منبع اضافی نمک هم استفاده نشود.

 )با توجه به خواباندن بالل بعد از کبابی شدن روی آتش(.
 فرحبخش با اش��اره به اینکه خواباندن ش��کل کبابی ذرت در

 آب نمک توصیه نمی ش��ود، یادآور ش��د: ایرانی��ان نمک خور 
هستند و مصرف سرانه ایرانیان بیش از دوبرابر مصرف توصیه ای 
سازمان بهداشت جهانی اس��ت، توصیه می کنیم در آب نمک 
 خوابانده نشود تا دیگر از یک منبع اضافی نمک استفاده نشود.

گفتنی اس��ت؛ اضافه کردن کره، نمک و برخ��ی افزودنی های 
دیگر سبب افزایش کالری ذرت مکزیکی می شود. این ترکیب 
غذایی بسیار پرکالری، چرب، شور و تند بوده و مصرف آن برای 
بیماران قلبی ،عروقی و مبتالیان به فش��ار و چربی خون و افراد 
دارای اضافه وزن بسیار مضر و خطرناک است. البته اگر این غذا 
با کمترین میزان نمک تهیه و به جای کره و روغن جامد درصد 
اندکی به آن روغن مایع اضافه ش��ود می توان��د یکی از تنقالت 

خوب به حساب آید. 

بررسی های اخیر نشان می دهد برخی از درمان های گیاهی، 
از جمله مکمل های حاوی ترکیبات یافت شده در سویا، ممکن 

است موجب کاهش عالئم یائسگی شود.
مرکز پزشکی دانش��گاه اراس��موس هلند اطالعات به دست 
آمده از ۶۲ مطالعه قبلی که ش��امل بی��ش از ۶۶00 زن بود را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.در این مطالعات زنان یا تحت 
درمان های گیاهی، نظیر مصرف مکمل های گیاهی یا درمان 
گیاهی، قرار گرفته بودند یا برای درمان عالئم یائسگی دارونما 
مصرف کرده بودند.درمان های گیاهی ش��امل گروه ترکیبات 
موسوم به فیتواس��تروژن که در مواد خوراکی مشخصی نظیر 
سویا یافت می شود، بودند.محققان دریافتند در مجموع زنانی 
که فیتواستروژن مصرف کرده بودند در مقایسه با زنان مصرف 
کننده دارونم��ا، در ط��ول روز کمتر دچار گرگرفتگی ش��ده 
بودند. به گفته محققان، این فایده ب��رای زنان چه در صورت 
مصرف خود س��ویا و چه در حالت مصرف مکمل های حاوی 
فیتواستروژن که دارای عصاره سویا بود، تفاوتی نداشت.با این 
حال محقق��ان دریافتند فیتواس��تروژن موجب کاهش تعداد 
دفعات عرق کردن های شبانه که زنان در دوره یائسگی تجربه 

می کنند نشده بود.
فیتواس��تروژن ها می توانند به کاهش عالئم یائس��گی کمک 
کنند؛ چراکه این ترکیبات از لحاظ ساختاری مشابه هورمون 
استروژن هس��تند.با وجودی که ش��یوه هورمون درمانی می 
تواند منجر به کاهش عالئم یائسگی شود، اما از آنجایی که این 
درمان با افزایش ریس��ک ابتال به سرطان سینه، مرتبط است، 
از این رو محققان به دنبال شیوه های درمانی تکمیلی از جمله 

درمان های گیاهی هستند. 

مصرف سویا موجب کاهش عالئم یائسگی می شودبالل را آب پز شده بخورید نه کبابی

13 راه استفاده از گوجه فرنگی برای زیبایی

باورهای رایج نادرست درباره کلسترول باال
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دریچه

در پی شهادت آیت اهلل بهش��تی و یارانش در جریان انفجار هفتم 
تیر، بنیان گذار جمهوری اسالمی فردای آن روز در دیدار با اقشار 
مختلف مردم در رابطه با این واقع��ه بیاناتی ایراد کردند: »من این 
ضایعه بزرگ را به ملت ایران و شما آقایان که نزدیک بودید با آقای 
بهشتی و مطلع بودید از افراد دیگری که شهید شدند، به همه شما 

آقایان و ملت مان تسلیت عرض می کنم.
بنای دشمن های شما بر این است که افرادی که لیاقتشان بیشتر 
اس��ت بیش��تر مورد حمله قرار بگیرند. آنها اف��رادی را هدف قرار 

می دهند که از آنها خوف دارند که مبادا یک وقتی صدمه بزنند. 
ای��ن را من ک��رارا گفت��ه ام که مرح��وم آق��ای بهش��تی در این 
مملکت مظلوم زیس��ت. تم��ام مخالفین اس��الم و مخالفین این 
کشور حمله مسقیمش��ان را به ایش��ان و بعضی دوستان ایشان 
کردند. کس��ی را که من بیش��تر از بیس��ت سال می ش��ناختم و 
روحیات��ش را مطلع ب��ودم و می دانس��تم چه جور م��رد صالحی 
و مرد به درد بخوری برای این کش��ور اس��ت، مخالفی��ن او را در 
کوچه و ب��ازار و محل��ه و صحبت های��ی که هم��ه می کردند، آن 
 طور جلوه دادن��د. یک مرد صالح��ی را به صورت ی��ک دیکتاتور 

درآوردند! 
و شما باید مهیای این جور مسائل باشید؛ یعنی کشوری که نهضت 
کرده برای آزاد ش��دن و برای مس��تقل بودن و برای اینکه وابسته 
نباشد به هیچ قدرتی از شرق و غرب، باید خودش را مهیا کند برای 
توابعی که پیش می آید. یا باید انسان تن در بدهد به همه ذلت ها و به 
همه زیر بار بودن ها و تحت سلطه بودن ها و یا اگر بخواهد مستقل 

باشد، باید عوارض و لوازمش را بپذیرد. 
و ملت ما چون خواسته است مستقل باشد و خواسته است که آزاد 
باشد و خواسته است که دست جنایتکاران را از این کشور قطع کند 

البد در این پیامد ها هم ایستادگی می کند.
این جنایتکاران اشتباه ش��ان این اس��ت که خیال می کنند ایران 
با وضعی که از اول داش��ته تا حاال، در زمان انقالب داش��ت، مثل 
جاهای دیگر است که اگر چند تا بمب در چند جا منفجر کنند و 
چند نفر از عزیزانش��ان را از بین ببرند و به شهادت برسانند، ملت 

عقب می نشیند.
 در صورتی که اینها تجربه کردند از اول نهضت تا حاال؛ اش��خاص 
سر شناس ما، دانش��مندان ما، متفکران ما را ترور کردند و ملت با    
همان استقامتی که داشت بیشتر و مصمم تر جلو رفت و از این به 
بعد هم همین طور است. این طور نیست که اگر چند نفر را شهید 

کردند، دیگران کنار بنشینند.
این س��نتی بوده که از صدر اسالم بوده اس��ت که در مقابل همه 
ناامنی ها و همه ناراحتی ها و همه گرفتاری ها، اولیای خدا  ایستادند. 
شاید کسی مثل رسول خدا – صلی اهلل علیه و آله و سلم - رنج نبرد 
در تمام عمر؛ از جوانی و کودکی تا وقتی که رحلت فرمود آن قدر که 
او رنج برد و آن قدر که او در مقابل قدرت ها، در مقابل جنایتکاران 
ایستاد شاید کس دیگری در تمام عمرش این طور نبود و این یک 

ارثی است که به دست ما رسیده است از اولیا.«

امام خمینی: 
بهشتی مظلوم زیست

برگی از تاریخ

در چنین روزی

قتل »قائم مقام فراهاني« از رجال نامدار دوره قاجار و صدر اعظم   
محمدشاه قاجار )1214ش(

قیام م��ردم تبریز به رهبري س��تارخان و باقرخان علیه اس��تبداد 
محمدعلي شاه قاجار )1287 ش(

سوء قصد به جان حضرت آیت  اهلل »خامنه اي« امام جمعه تهران در 
مسجد ابوذر )1360ش(

زد و خورد شدید بین مأموران ژاندارمری و هفت تن از عمال عراقی 
در مرز ایران و عراق)1351ش(

 امام علی علی��ه الس��الم پ��س از خاتمه جنگ نه��روان و
بازگش��ت به کوفه در صدد حمله به ش��ام بر آم��د و حکام 
ایاالت نی��ز در اجرای فرم��ان آن حضرت تا ح��د امکان به 
بسیج پرداخته و گروه های تجهیز ش��ده را به خدمت وی 

اعزام داشتند.
تا اواخر شعبان سال چهلم هجری نیروهای اعزامی از اطراف 
وارد کوفه ش��ده و به اردوگاه نخیله پیوستند.امام علی )ع(

 گروه های فراهم ش��ده را س��ازمان رزمی داد و با کوشش 
شبانه روزی خود در مورد تامین و تهیه کسری ساز و برگ 
آنان اقدامات الزمه را به عمل آورد. فرماندهان و س��رداران 
او هم در این کار مهم حضرتش را ی��اری نمودند و باالخره 
 در نیمه دوم م��اه مبارك رمض��ان از س��ال چهلم هجری 
امام علی )ع( پس از ایراد یک خطابه غراء، تمام س��پاهیان 
خود را به هیجان آورده و آنها را برای حرکت به س��وی شام 
آماده نمود ولی در این هنگام خامه، تقدیر سرنوشت دیگری 

را برای او نوشته و اجرای طرح وی را عقیم گردانید.
فراریان خوارج، مکه را مرک��ز عملیات خود قرار داده بودند 
و س��ه تن از آنان به اس��امی عبد الرحمن بن ملجم و برك 
بن عب��د اهلل و عمرو ب��ن بکر در یکی از ش��ب ه��ا گرد هم 
آمده واز گذش��ته مس��لمین صحبت مي کردند. در ضمن 
 گفتگو به این نتیجه رسیدند که باعث این همه خونریزی و 
 ب��رادر کش��ی،معاویه و عم��رو ع��اص و عل��ی )ع(

هستند و اگر این س��ه نفر از میان برداشته شوند مسلمین 
به کلی آس��وده ش��ده و تکلیف خود را معین می کنند.این 
سه نفر با هم پیمان بس��تند و آن را به سوگند مؤکد کردند 
 که هر یک از آنها داوطلب کش��تن یکی از این سه نفر باشد 
عبد الرحم��ن بن ملج��م متعهد قت��ل علی علیه الس��الم 
 ش��د،عمرو بن بکر عهده دار کش��تن عمرو ع��اص گردید،

برك بن عبد اهلل نیز قتل معاویه را به گردن گرفت و هر یک 
شمشیر خود را با س��م مهلک زهر آلود نمودند تا ضربتشان 
مؤثر واقع گردد. نقشه این قرارداد، به طور محرمانه و سری 
در مکه کشیده شد و برای اینکه هر س��ه نفر در یک موقع 
مقصود خود را انجام دهند ش��ب نوزدهم ماه رمضان را که 
ش��ب قدر بوده و مردم در مس��اجد تا صبح بیدار مي مانند 
برای این منظور انتخاب کردند و هر یک از آنها برای انجام 
ماموریت خود به س��وی مقصد روانه گردی��د. عمرو بن بکر 
برای کش��تن عمرو عاص به مصر رفت ، ب��رك بن عبد اهلل 
جهت قتل معاویه رهسپار شام شد و ابن ملجم نیز راه کوفه 

را پیش گرفت.
برك بن عبداهلل در شام به مسجد رفت و در لیله نوزدهم در 
صف یکم نماز ایستاد و چون معاویه سر بر سجده نهاد برك 
شمشیر خود را فرود آورد ولی در اثر دستپاچگی شمشیر او 

به جای فرق معاویه بر ران وی اصابت نمود.
معاویه زخم ش��دید برداش��ت و فورا به خانه خود منتقل و 
بستری گردید و ضارب را نیز پیش او حاضر ساختند،معاویه 

گفت: تو چه جرأتی داشتی که چنین کاری کردی؟
برك گفت: امیر مرا معاف دارد تا م��ژده دهم.معاویه گفت: 

مقص��ودت چیس��ت؟برك گفت همی��ن االن عل��ی را هم 
کشتند!معاویه او را تا تحقیق این خبر زندانی نمود و چون 
صحت آن معلوم گردی��د او را رها نمود و ب��ه روایت بعضی 

)مانند شیخ مفید( همان وقت دستور داد او را گردن زدند.
عمرو بن بکر نیز در همان شب در مصر به مسجد رفت و در 
صف یکم به نماز ایستاد اتفاقا در آن شب عمرو عاص را تب 
شدیدی رخ داده بود که از التهاب و رنج آن نتوانسته بود به 
مسجد برود و به پیشنهاد پس��رش قاضی شهر را برای ادای 

نماز جماعت به مسجد فرستاده بود!
پس از ش��روع نماز در رکعت اول که قاضی س��ر به سجده 
داشت عمرو بن بکر با یک ضربت شمشیر او را از پا در آورد. 
همهمه و جنجال در مس��جد بلند ش��د و نم��از نیمه تمام 
ماند و قاتل بدبخت دس��ت بس��ته به چنگ مصریان افتاد.

 چون خواس��تند او را نزد عمرو عاص ببرند، مردم وی را به 
 عذاب های هولن��اك عمرو ع��اص تهدیدش م��ي کردند 

عمرو بن بکر گفت: مگر عمرو عاص کشته نشد؟
شمش��یری که من بر او زده ام اگر وی از آهن هم باشد زنده 
نمی ماند مردم گفتند: آن کس که تو او را کشتی قاضی شهر 

است نه عمرو عاص!!
عمرو آن وقت فهمید که اشتباها قاضی بي گناه را به جای 
عمرو عاص کشته اس��ت بنابراین از کثرت تأسف نسبت به 
مرگ قاضی و عدم اجرای مقصود خود شروع به گریه نمود 
و چون عمرو عاص علت گریه را پرس��ید عمرو گفت: من به 
جان خود بیمناك نیستم بلکه تأس��ف و اندوه من از مرگ 
قاضی و زنده ماندن توس��ت که نتوانستم مانند رفقای خود 

مأموریتم را انجام دهم!عمرو عاص جریان امر را از او پرسید 
عمرو بن بکر مأموریت سری خود و رفقایش را برای او شرح 
داد؛ آن گاه به دس��تور عمرو عاص گردن او هم با شمش��یر 

قطع گردید.
اما سرنوشت عبد الرحمن بن ملجم؛این مرد نیز در اواخر ماه 
شعبان سال چهلم به کوفه رس��ید و بدون اینکه از تصمیم 
خود کس��ی را آگاه گرداند در منزل یکی از آش��نایان خود 
مسکن گزید و منتظر رس��یدن ش��ب نوزدهم ماه مبارك 

رمضان شد.
مقارن ورود ابن ملجم به کوفه، امام علی )ع( نیز جس��ته و 
گریخته از شهادت خود خبر مي داد حتی در یکی از روزهای 
ماه رمضان که باالی منبر بود دس��ت به محاسن شریفش 
کشید و فرمود: شقی ترین مردم این مو ها را با خون سر من 
رنگین خواهد نمود و به همین جهت روزهای آخر عمر خود 
را هر شب در منزل یکی از فرزندان خویش مهمان مي شد 
 و در شب ش��هادت نیز در منزل دخترش ام کلثوم مهمان 

بود.
موقع افطار سه لقمه غذا خورد و به عبادت پرداخت و از سر 
شب تا طلوع فجر در انقالب و تشویش بود.گاهی به آسمان 
نگاه مي کرد و حرکات س��تارگان را در نظر مي گرفت و هر 
چه طلوع فجر نزدیک تر مي ش��د تش��ویش و ناراحتی آن 
حضرت بیشتر مي گشت به طوري که ام کلثوم پرسید:پدر 
جان چرا امشب این قدر ناراحتی؟ امام فرمودند: دخترم من 
تمام عمرم را در معرکه ها و صحنه ه��ای کارزار گذرانیده و 
با پهلوانان و شجاعان نامی مبارزه ها کرده ام.چه بسیار یک 

تنه بر صفوف دش��من حمله ها برده و ابطال رزمجوی عرب 
را به خاك و خون افکنده ام ترس��ی از چنین اتفاقات ندارم 
ولی امشب احساس مي کنم که لقای حق فرا رسیده است.

 باالخ��ره آن ش��ب تاری��ک و هولناك ب��ه پایان رس��ید و 
امام علی )ع( عزم خروج از خانه را نمود. در این موقع چند 
مرغابی که هر ش��ب در آن خانه در آشیانه خودمي خفتند 
پیش پای امام جس��تند و در حال بال افش��انی بانگ همی 

دادند و گویا مي خواستند از رفتن وی جلوگیری کنند!
امام علی )ع( فرمود: این مرغ ها آواز مي دهند و پش��ت سر 
این آوازها نوحه و ناله ها بلند خواهد ش��د!ام کلثوم از گفتار 
آن حضرت پریشان شد و عرض کرد: پس خوب است تنها 
نروید.امام  فرمودند: اگر بالی زمینی باشد من به تنهایی بر 
دفع آن قادرم و اگر قضای آسمانی باشد که باید جاری شود.

امام علی )ع( رو به سوی مس��جد نهاد و به پشت بام رفت و 
اذان صبح را اعالم فرمود و بعد داخل مسجد شد و خفتگان 
را بیدار نمود ب��ه محراب رفت و به نماز نافله صبح ایس��تاد 
 و چون به س��جده رفت عبد الرحمن بن ملجم با شمش��یر

 زهر آلود در حالي که فریاد م��ي زد هلل الحکم ال لک یا علی 
ضربتی به س��ر مبارك آن حضرت فرود آورد و شمش��یر او 
بر محلی که س��ابقا شمش��یر عمرو بن عبدود بر آن خورده 
 بود اصابت نمود و فرق مبارکش را تا پیش��انی ش��کافت و

 ابن ملجم و همراهانش فورا بگریختند.
خون از س��ر مبارك امام علی )ع( جاری ش��د و محاس��ن 
ش��ریفش را رنگین نمود و در آن حال فرمود :)س��وگند به 
پروردگار کعبه که رستگار شدم( و سپس این آیه را تالوت 
نمود:)ش��ما را از خاك آفریدیم و به خاك بر مي گردانیم و 
بار دیگر از خاك مبعوث تان مي کنیم( و شنیده شد که در 
آن وقت جبرئیل میان زمین و آس��مان ندا داد و گفت: )به 
خدا سوگند ستون های هدایت در هم شکست و نشانه های 
تقوی محو شد و دستاویز محکمی که میان خالق و مخلوق 
بود گسیخته گردید. پس��ر عم مصطفی صلی اهلل علیه و آله 
کشته ش��د،علی مرتضی به شهادت رس��ید و بدبخت ترین 

اشقیاء او را شهید نمود .(
همهمه و هیاهو در مسجد بر پا شد حسنین علیهما السالم 
از خانه به مس��جد دویدند عده ای هم به دنب��ال ابن ملجم 
 رفته و دس��تگیرش کردند.حس��نین به اتفاق بنی هاش��م

 امام علی )ع(را در گلیم گذاشته و به خانه بردندو فورا دنبال 
طبیب فرستادند.طبیب باالی سر آن حضرت حاضر شد و 
چون زخم را مشاهده کرد به معاینه و آزمایش پرداخت ولی 
با کمال تأس��ف اظهار نمود که این زخم قابل عالج نیست 
زیرا شمش��یر زهر آلود بوده و به مغز صدمه رسانیده و امید 
بهبودی نمي رود .امام علی )ع( از شنیدن سخن طبیب بر 
خالف سایر مردم که از مرگ مي هراسند با کمال بردباری 
به حسنین علیهما السالم وصیت فرمود؛ زیرا امام علی) ع(

را هیچگاه ترس و وحش��تی از مرگ نب��ود و چنانکه بارها 
 فرموده بود او برای مرگ مش��تاق تر از طفل برای پس��تان 

مادر بود!

بعد از پیروزي انقالب اسالمي ، توطئه هاي استکبار جهاني علیه 
نظام نوپاي اسالمي فزوني گرفت. یکي از این توطئه ها ، تجهیز 

و تقویت گروهک ها و جریانات ضد انقالب بود . 
این گروهک ه��اي منحرف که با سوءاس��تفاده از موقعیت در 
اوایل انقالب ب��ه جمع آوري و دزدي و غارت س��الح و مهمات 
پرداخته بودند، ش��روع به بمب گذاري در گوشه و کنار کشور 
و ترور روحانیون مب��ارز و انقالبي و حتي مردم عادي نمودند و 

شخصیت هاي ارزشمندي را به شهادت رساندند. 
یکي از این گروهک ها،  گروهک ضاله فرقان بود که با اندیشه 
التقاطي و منحرف خود در ترور شخصیت هاي ارزشمند نظام 
قدم پیش نهاد.  از جمله اش��خاص ترور شده توسط این گروه 
مي توان به سپهبد قرني، ش��هید مطهري، شهید حاج مهدي 

عراقي، آیت ا... قاضي طباطبایي و استاد مفتح اشاره کرد. 
در روز 6 تیر ماه 1360،  حضرت آیت ا... خامنه اي که نمایندگي 
امام در شوراي عالي دفاع و نیز امامت جمعه تهران را بر عهده 
داشتند در مسجد ابوذر تهران جهت پاسخ به پرسش هاي مردم 
پشت تریبون قرار گرفتند، اما انفجار ضبط صوت بمب گذاري 
شده باعث شد از س��مت راس��ت بدن مورد اصابت ترکش ها 

قرار گیرند. 

روي قسمتي از ضبط صوت که در محل انفجار افتاده بود عبارت 
»هدیه گروه فرقان«  که با ماژیک نوش��ته ش��ده بود به چشم 
مي خورد.  پس از انفجار، ایشان به بیمارستان منتقل شدند و 
مورد عمل جراحي قرار گرفتند .  اراده خدا بر این تعلق گرفته 
بود که ایشان براي آینده نظام حفظ ش��وند و به عنوان افتخار 

جانبازان در خیل جانبازان انقالب اسالمي قرار گرفتند. 
حضرت امام خمیني در پیامي به مناسبت سوء قصد نافرجام 
به ایشان فرمودند:  » خداوند متعال را شکر که دشمنان اسالم 
را از گروه ها و اشخاص احمق قرار داده است و خداوند را شکر 
که از ابتداي انقالب شکوهمند اسالمي هر نقشه که کشیدند 
و هر توطئه که چیدند ملت فداکار را منس��جم تر و پیوندها را 

مستحکم تر کردند. 
اینان به کسي س��وء قصد کردند که آواي دعوت او به صالح و 

سداد ، در گوش مسلمین جهان طنین انداز است .... 
 م��ن ب��ه ش��ما خامن��ه اي عزی��ز تبری��ک مي گویم ک��ه در 
جبهه هاي نبرد با لباس س��ربازي و در پش��ت جبهه با لباس 
روحاني به این ملت مظلوم خدمت نم��وده و از خداوند متعال 
س��المت ش��ما را براي ادامه خدمت به اس��الم و مس��لمین 

خواستارم.«

سوءقصد به جان حضرت آیت  اهلل خامنه اي

تقویم خورشیدی ) 6 تیر 1395 (

تقویم هجری ) 20 رمضان 1437 (

تقویم میالدی ) 26 ژوئن 2016 (

فتح مکه   معظمه توسط سپاهیان اسالم به فرماندهي پیامبر اسالم 
بنا بر روایتی)8ق(

دومین شب قدر
وفات »ابن شجری بغدادی« ادیب و نحوی مسلمان)542 ق(

درگذشت »یاقوت حموی« جغرافی دان شهیر اسالم)626 ق(
درگذشت »ابن ساعی بغدادی« ادیب و مورخ مسلمان)674 ق(

تولد »ویلیام تامسون« معروف به »لرد کلوین« فیزیک دان انگلیسي 
)1824م(

اختراع سینماي ناطق توسط »جان سابتیل« آمریکایي )1927م(
تولد »مارک��و پولو« س��یاح و جهانگرد مع��روف ایتالیایي در ونیز 

)1254م(
درگذشت »کریستین اسنوك« مستشرق و اسالم شناس معروف 

هلندي )1936م(
امضای منشور سازمان ملل متحد در سانفرانسیسکو )1945م(
روز ملي و استقالل »ماداگاسکار« از استعمار فرانسه )1960م(

روز استقالل کش��ور آفریقایي »سومالي« از اس��تعمار انگلستان 
)1960م(

روز جهاني مبارزه با قاچاق و استعمال مواد مخدر
روز بین  المللي ملل متحد در حمایت از قربانیان شکنجه

 روزی که  
علـى) ع( 
رستگـار شد

در روز 7 تیر 1360 آیت اهلل سیدمحمد حسینی بهشتی، رییس وقت دیوان عالی کشور 
و بیش از 70 نفر از مقامات و چهره های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، چند معاون 
وزیر، 27 نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسالمی در جریان انفجار 

مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند.
این حادثه شش روز پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری صورت گرفت. سه روز قبل 
از وقوع این حادثه، محمد جواد قدیری، عضو کادر مرکزی س��ازمان مجاهدین خلق و 
طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر که در آن آیت اهلل خامنه ای، امام جمعه وقت تهران مورد 
سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود با اطمینان خبر داده بود که »روز هفتم تیر« کار 

یکسره خواهد شد.
روزنامه کیهان فردای آن روز در گزارشی نوشت: »حدود ساعت 21 دیشب دو بمب بسیار 
قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اس��المی منفجر شد که بر اثر شدت انفجار 
قسمت هایی از ساختمان فروریخت و موجب ش��هادت ده ها تن از مقامات مملکتی و 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و چند تن از وزرا گردید.«
این روزنامه سپس ماجرای انفجار را به نقل از خبرنگار کشیک خود، چنین روایت کرده 
است: »بیش از نیم ساعت از انفجار گذش��ته بود که دوان دوان خودم را به محل حادثه 
رس��اندم. صد ها نفر از مردم تهران ، در خیابان های اطراف دفتر مرکزی حزب اجتماع 
کرده بودند و آمبوالنس ها بی امان در رفت و آمد بودند. وقتی به چند قدمی محل انفجار 
 رس��یدم امدادگران نخس��تین افرادی را که زیر آوار مانده بودند به آمبوالنس ها انتقال 
می دادند. سقف بتونی دفتر مرکزی حزب بر اثر انفجار فروریخته بود و ده ها نفر در زیر 

آوار مدفون شده بودند.
اکثر مجروحین و شهدا که به آمبوالنس ها حمل می شدند غرق در خون بودند و به هیچ 
وجه شناخته نمی شدند. یکی از شاهدان عینی انفجار که شدیدا می گریست گفت: آقایان 
دکتر باهنر، نبوی، محمد هاشمی، میرسلیم و طاهری نماینده کازرون در مجلس شورای 
اسالمی چند لحظه قبل از انفجار بمب، س��الن را ترك کردند. در این لحظه بسیاری از 
مردم در جست وجوی آیت اهلل بهشتی بودند و یکی از پاسداران گفت که آخرین بار ایشان 

و حجت االسالم محمد منتظری را در مقابل سالن دیده است، لیکن نیم ساعت بعد گفته 
شد که شیخ محمد منتظری به شهادت رسیده اند.«

روزنامه اطالعات هم نوشت: »گزارش خبرنگاران از محل انفجار به نقل از شاهدان عینی 
حاکی است که احتماال دو بمب بسیار قوی منفجر ش��ده که صدای انفجار آن تا شعاع 
حداقل یک کیلومتر به وضوح شنیده شده اس��ت. این انفجار به هنگامی روی داده که 
جلسه هفتگی حزب با حضور اعضای حزب، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و احتماال 

چند تن از وزیران در این محل تشکیل شده بود.«
روزنامه اطالعات همچنین خبر داد، کس��انی که به هنگام انفجار در حیاط ساختمان 
مرکزی حزب بودند گفته اند این واقعه زمانی رخ داد که دکتر بهشتی در حال سخنرانی 
بود. بعد از این واقعه، ابتدا از سرنوشت دکتر بهشتی اطالعی در دست نبود و برخی امیدوار 
بودند نام وی در میان شهدا نباشد، اما حوالی صبح 8 تیر خبر رسید که وی نیز در میان 
شهداس��ت. در پی واقعه انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی، از اولین ساعات صبح 
فردای آن روز عده زیادی از مردم در مقابل ساختمان انتقال خون در خیابان ویالی تهران 

اجتماع کردند تا با اهدای خون به مجروحین این حادثه یاری برسانند.
روزنامه اطالعات در این باره نوشت که گزارش ها حاکی  است مجروحین احتیاج شدید به 
خون گروه »o« منفی دارند. حدود ساعت دو و نیم بامداد هشتم تیر بود که مشخص شد 

بمب ها در سطل زباله نزدیک سن سالن اصلی حزب کار گذاشته شده بود.
عامل واقعه هفتم تیر چه کسی بود؟

عامل انفجار هفتم تیر، فردی به نام محمد رضا کالهی، دانشجوی رشته برق دانشگاه علم 
و صنعت بود که پس از پیروزی انقالب به سازمان مجاهدین خلق پیوست و با حفظ این 
عضویت، ابتدا پاسدار کمیته انقالب اسالمی خیابان پاستور شد و بعد با هدایت سازمان، 
به داخل حزب جمهوری اسالمی راه پیدا کرد. او در حزب ارتقا یافت و مسئول دعوت ها 

برای کنفرانس ها و میزگرد ها و جلسات شد. 
ضمن آنکه مسئول حفاظت حزب نیز گردید.

او بمب را با کیف دستی خود به داخل جلسه حزب جمهوری اسالمی واقع در نزدیکی 

چهارراه سرچشمه تهران انتقال داد و دقایقی قبل از انفجار، از ساختمان حزب خارج شد. 
پس از انفجار نیز مدتی در منزل یکی از اعضای سازمان متبوع خود مخفی شد و نهایتا از 
طریق مرزهای غربی کشور به عراق منتقل گردید. او در عراق با یکی از اعضای سازمان 
ازدواج کرد. اما در 1370 در فهرست اعضای »مسئله دار« سازمان قرار گرفت، در 1372 

از سازمان جدا شد و در 1373 از عراق رهسپار آلمان گردید.

 به مناسبت سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی و اعضای
 حزب جمهوری اسالمی؛

 بهشتی و بهشتیان

به بهانه سالروز شهادت امیرمؤمنان ؛



با مسئوالن

شهرداری

انتظامی

فرماندار اصفه��ان در همای��ش روز جهانی مبارزه با م��واد مخدر با 
رویکرد تقویت مبانی دینی، اعتقادی و مبانی نوجوانان اقدامی مؤثر 
در ایمن س��ازی آنان در برابر اعتیاد، اظهار داشت: کشور ما در جایی 
قرار گرفته که با بزرگ ترین تولیدکننده جهان مرز طوالنی داریم و 

این موقعیت جغرافیای ایران را متمایز کرده است.
فضل اهلل کفیل افزود: اقداماتی طی چند دهه اخیر از طرف جمهوری 
اسالمی انجام ش��ده تا هم در افغانس��تان و هم در ایران از گسترش 
مواد مخدر جلوگیری شود ازجمله پیشنهاد جایگزین کردن کشت 

زعفران به  جای خشخاش که البته در عمل انجام نشد.
فرماندار اصفهان ادامه داد: در مقطعی که طالبان در افغانستان قدرت 
گرفت به دلیل راهبردهای خاصی که داش��ت با کشت و تولید مواد 

مخدر مبارزه کرد، اما آن هم در نهایت تأثیر چندانی نداشت.
کفیل »اجتماعی کردن« را آخرین اس��تراتژی مبارزه با مواد مخدر 
عنوان و تأکید کرد: اجتماعی شدن به منزله ملی شدن موضوع بوده 
و نیازمند توجه فراقوه ای اس��ت؛ نهادهای نظامی و امنیتی، دولت و 
وزارت کشور، تشکل ها و نهادهای مردمی و دیگر بخش های تربیتی 

در این زمینه باید هم افزایی داشته باشند.
وی به تش��ریح ملی بودن مبارزه با مواد مخدر پرداخته و بیان کرد: 
برای این که موضوعی ملی بش��ود باید 4 ویژگی را به همراه داش��ته 
باشد؛ اول آنکه به اندازه کافی شایع باش��د و می دانیم طبق آخرین 
آمار رس��می 2/5 میلیون معتاد در کش��ور وجود دارد که آمار قابل 

توجهی است.
فرماندار اصفهان اضافه کرد: دومین ویژگ��ی، تحت تأثیر قرار دادن 
نظام ارزشی جامعه است که اعتیاد و تبعات آن در مقابل شاخصه های 
ارزشی قرار دارد؛ ویژگی بعد، وجود راهکار برای حل بحران و آخرین 
ویژگی، شکل گیری عزم ملی در سطوح مختلف بوده که این جلسه 

در همین راستا تعریف می شود.
وی با تأکید ب��ر اینکه اجتماعی کردن نباید زدگ��ی به وجود بیاورد 
و از اهمیت موضوع بکاهد، افزود: ه��دف از این همایش فعال کردن 
کارکردهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، تریبون ها و منبرهاست 

تا به این طریق اطالع رسانی، پیشگیری الزم صورت گیرد.
کفیل با بیان اینکه سیگار و قلیان دروازه های اعتیاد هستند، تصریح 
کرد: متأسفانه کشیدن قلیان دیگر ناهنجاری محسوب نمی شود و 
جامعه نسبت به آن عکس العمل نش��ان نمی دهد؛ اجتماعی کردن 
یعنی حساس کردن جامعه به پدیده هایی که در دراز مدت آثار سوء 
دارد.فرماندار اصفهان در خصوص اقدامات انجام شده برای محدود 
کردن اس��تعمال قلیان گفت: در مرحله اول در فضای سبز پیرامون 
زاینده رود، پارک صفه و پارک ش��هید رجایی اس��تفاده قلیان منع 
شده اس��ت، همچنین با عرضه قلیان و فروش ادوات برخورد جدی 
می شود و نیز چایخانه هایی که مجوز قلیان ندارند حق استفاده از آن 

را نخواهند داشت.

شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به تولید آثار فاخر در اصفهان 
گفت: اولویت شهرداری در این زمینه،حمایت بیشتر از آثارفرهنگی و هنری و 

تالش برای عدم خروج آثار هنرمندان از شهر است.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به رونمایی از اثر »رویای یک عارف« پیرامون ضرورت 
توجه بیشتر به هنر و هنرمندان در شهر اصفهان اظهار داشت: اصفهان خود به 
عنوان یک قطب فرهنگی و هنری ایران و در گستره بین المللی به شمار می رود، 
با این حال، به نظرم هنر و آثار هنری اصفهان، این شهر را در بعد فرهنگی بزرگ 
جلوه نمی دهد، بلکه وجود هنرمندان و صاحبان اثر است که اصفهان را به یک 

شهر شاخص تبدیل می کند.
هنرمندان گنجینه های تکرارنشدنی شهر هستند

وی با بیان اینکه ش��هرداری و نهاده��ای فرهنگی س��پاس و قدردانی از این 
هنرمندان را بر خود واجب می دانند، ادام��ه داد: امیدوارم بتوانم وظیفه خود 
 را نس��بت به هنرمندان و هنر این ش��هر به ج��ا آورم زیرا ای��ن گنجینه های 
تکرار نش��دنی را باید به خوبی قدر بدانیم؛ چراکه در هم��ه دنیا از هنرمندان 
به بزرگی و تکریم یاد می شود.ش��هردار اصفهان با اش��اره به زیبایی های هنر 
و اس��طوره های هنری در نصف جهان بیان کرد: اسطوره های هنری را باید به 
خوبی مورد توجه و در کانون مراسمات فرهنگی قرار دهیم و نباید به صورت 
عادی از کنار هنرمندان بزرگی چون علی خوش نویس زاده و دیگر بزرگان هنر 

اصفهان بگذریم.
توجه ویژه به هنرمندان در دستور کار شهرداری اصفهان است

وی ادامه داد: این برنامه ها در اصفهان که قطب فرهنگ و هنر ایران به ش��مار 
می رود، باید به طور مستمر برگزار شود و شهرداری نیز برای توجه بیشتر به هنر 
و هنرمندان عزیز تالش می کند.جمالی نژاد با اشاره به توجه سازمان فرهنگی 
تفریحی ش��هرداری اصفهان به موضوع تکریم هنرمندان اف��زود: هر کدام از 
هنرمندانی که در اصفهان مشغول به فعالیت هس��تند، به عنوان ستون های 
رشته هنری خود به حساب می آیند و بدون شک جهان آرزومند داشتن چنین 

انسان های فرهیخته ای است.
آوازه هنرمندان اصفهان در جهان شنیده می شود

وی ادامه داد: شاید بس��یاری از این هنرمندان که در شهر ما مشغول فعالیت 
هستند برای شهروندان نام آشنا نباشند، اما در سطح بین الملل نام و آوازه آنها 

به خوبی می درخشد.
شهردار اصفهان با بیان این که امسال از سوی شهرداری به عنوان سال فرهنگ 
و هنر نام گذاری ش��ده، تاکید کرد: با توجه به این موض��وع، تالش و توجه به 
هنرمندان و پیشرفت هنر در اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و تمام 
عنایت ش��هرداری به حمایت در این عرصه بوده تا هن��ر اصفهان در آینده ای 

نه چندان دور به سطح قابل قبولی برسد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام 5 باند مواد افیونی و کشف 
2 تن مواد مخدر در عملیات ضربتی توسط پلیس اصفهان در منطقه 

جنوب استان خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در ادامه طرح های ویژه مقابله 
با سوداگران مرگ و برخورد با شبکه ها و باندهای مافیایی قاچاق مواد 
مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، یگان تکاوری و مأموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان های سمیرم و ش��هرضا با انجام یک 
عملیات منسجم و هماهنگ توانستند محموله بزرگی به وزن 2 تن 

شامل تریاک و حشیش و مرفین را کشف کنند.
وی افزود: یک تن و 700 کیلوگ��رم این مواد تریاک، 150 کیلوگرم 
حشیش و 150 کیلوگرم نیز مرفین بود که در این رابطه 21 نفر که 
 در قالب 5 باند اقدام به حمل این مقدار مواد می کردند، دس��تگیر و

 12 دستگاه خودروی سبک و سنگین از آنان توقیف شد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با بیان اینکه پلیس استان مصمم 
 به مبارزه قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر اس��ت، تصریح کرد: در

 3 ماهه نخس��ت امس��ال، 10 تن انواع مواد مخدر توسط مأموران 
پلیس استان کشف شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از افزایش 8 درصدی برخوردار است.
وی گفت: کشفیات جدید در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
رخ داده اس��ت که نشان می دهد دش��من با ورود اینگونه مواد برای 
آلوده کردن جوانان و آسیب زدن به نظام ما نقشه دارد که بحمداهلل 
با تالش مأموران تیزبین و هوشیار و س��خت کوش این فرماندهی، 

نقشه های آنها نقش بر آب خواهد شد.

فرماندار اصفهان خبر داد:
ممنوعیت  استعمال قلیان 

در حاشیه زاینده رود 

جمالی نژاد:

شهرداری مانع خروج آثار فاخر 
هنرمندان از اصفهان می شود

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
افزایش 8 درصدی کشف مواد مخدر 

در اصفهان 

 امروزه تغییر و تحوالت اقتصادي و فرهنگي، رش��د س��ریع و 
روز افزون جمعیت و تکنولوژي، باعث شکل گیري شتاب زده 

فضاهاي شهري شده است.
یکی از برنامه های ش��هرداری ها در تمام شهرها به خصوص 
شهر زیبای اصفهان» زیباسازی«  اس��ت تا مناظر زیبایی در 

منظر دید شهروندان و گردشگران قرار گیرد.
اوایل سال 1370 مدیریت زیباس��ازي در مجموعه معاونت 
خدمات شهري فعالیت خود را آغاز کرد و از اوایل سال 13۹0 
نیز به عنوان سازمان زیباسازي شهر اصفهان شناخته شد و به 
طور رسمی فعالیت خود را در مجموعه شهرداري اصفهان و با 
چارت تشکیالتي تخصصي و نیز هیئت مدیره سازمان متشکل 

از 4 معاون شهرداری  اصفهان آغاز نمود.
این سازمان با استفاده از ابزارهایي همچون طراحي فضاهاي 
عمومي شهر، ارتقاي کیفي محالت، نمادهاي حجمي، نقش 
برجس��ته، نورپردازي پروژه هاي ش��هري و اماکن تاریخي، 
طراحي هاي نوین مبلمان شهري، مهندسي نصب المان هاي 
ش��هري، اجراي آبنما و آبنماد در مناطق شهري، زمینه ساز 
ایجاد بسترهاي نش��اط عمومي و آرامش خاطر شهروندان و 

مشارکت هرچه بیشتر آنها شده است.
از جمله اهداف س��ازمان زیباسازي ش��هر اصفهان می توان 
 به دس��تیابي به منظ��ر مطلوب ش��هري با حف��ظ و تقویت

 ارزش ها و هویت معماري ایراني- اس��المي ، ایجاد نمادها و 
احجام مناسب در محوطه هاي ویژه با رویکرد هدایت و توسعه 
کاربرد هنر ایراني اس��المي ش��هري، افزایش کارآیي فضاها، 

محوطه ها و مبلمان شهري با توجه به شرایط بومي و اقلیمي، 
استانداردسازي و تنظیم ضوابط و مقررات زیباسازي، بهبود 
اثربخش��ي گرافیک محیطي، رنگ، روش��نایي، نورپردازي، 
فضاس��ازي ش��هري، آذین بندي ، افزایش آرامش و نش��اط 
عمومي و ارتقاي س��المت رواني- جس��ماني ش��هروندان و 

گردشگران اشاره کرد.
یکی از ش��هروندان اصفهان��ی در خص��وص چگونگی روند 
زیباس��ازی ش��هر اصفهان بی��ان داش��ت: »در اواخر س��ال 
 گذش��ته همه ما در ش��هر اصفهان دیدیم که شهر اصفهان با 
دیوارنگاره ها زیبایی بیشتری به خود دید؛ وجود پرنده های 
مینایی روی درختان، تندیس های جذاب ، نقاشی های زیبا 
روی دیوارهای بلند شهر، همه و همه زیبایی های شهر ما را 

صدچندان کرده بود.«
دیگر شهروند اصفهانی معتقد است پرداختن به زیبایی شهر 

اصفهان به شهروندان و مسافران روحیه داده است.
آریا نجف پور اظهارکرد: »ش��هرداری اصفهان در زیرگذرها 
زیباس��ازی های منحصر به فردی انجام داده که قابل تقدیر 
است و در مجموع باید گفت که ش��هرداری اصفهان فعالیت 
های بسیار خوبی را در شهر انجام می دهد و در راستای هویت 

شهر اصفهان گام های خوبی برداشته است.«
مهدی بقایی، مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
 اصفهان در خصوص نحوه فعالیت این سازمان گفت:مردم از

 فعالیت های زیباسازی شهر اصفهان در نوروز ۹5 بسیار راضی 
بودند، اما دوست دارند این زیباسازی ها تداوم پیدا کند ، یکی 

از مسافران هم سوال داشت که آیا در ساختار زیباسازی شهر ، 
رسیدگی به امور معلوالن هم لحاظ می شود؟

من در ابتدا تش��کر می کنم از همه ش��هروندانی که اقدامات 
انجام شده در س��طح ش��هر را می بینند و بازخورد نشان می 
دهند. در خصوص تداوم کار باید به اطالع برس��انم اقدامات 
ویژه زیباس��ازی را در اواخر سال گذشته ش��روع کردیم و در 
سال ۹5 نیز طی چند مرحله حرکت هایی را در فضای شهری 

خواهیم داشت.
یکی از این اقدامات نورپردازی اس��ت و امیدوارم شهروندان 
نورپردازی های خالقی از س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 

اصفهان شاهد باشند.
دوم بازیکده های خاص کودکان و مبلمان شهری است که در 

دستورکار قرار گرفته است.
در خصوص مناسب سازی ها برای تردد معلوالن، کار عظیمی 
است که بخشی از آن به سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
باز می گ��ردد، اما در اص��ل پرداختن به این موضوع توس��ط 
معاونت شهرسازی انجام می شود و البته در این راستا اقدامات 

خوبی انجام شده است.
برنامه خاص و ویژه ای برای شهدا و پرداختن به حماسه دفاع 
مقدس در دستور کار داریم، اما جزییات آن را اعالم نمی کنم 

تا به مرحله اجرایی شدن نزدیک تر شود.
در حال حاضر مرحله س��اخت نمادهای آن تمام ش��ده و به 
زودی ویژه ترین نماد کشور را در موضوع دفاع مقدس در شهر 

اصفهان رونمایی خواهیم کرد.
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مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری مطرح کرد؛

رونمایی از ویژه ترین نماد دفاع مقدس کشور در اصفهان

مدیر خانه فرهنگ ش��هید بهش��تی گفت: وی��ژه برنامه ای به 
مناسبت هفتم تیرماه سالروز شهادت آیت ا... شهید بهشتی و 
72 تن از یاران امام خمینی)ره( از س��وی خانه فرهنگ شهید 
 بهشتی وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
برنامه ریزی ش��ده است.سید محسن هاش��می گفت: یادواره 
 ش��هید دکتر بهش��تی روز دوش��نبه هفتم تیرماه با سخنرانی 
حجت االسالم »مهدی ارفع« به همراه برنامه های متنوع ویژه 
فاجعه هفت تیر  برگزار می شود.وی افزود: قرائت قرآن توسط 
قاری قرآن استاد زینلی، مناجات خوانی امیرالمؤمنین توسط 
علی فقیهی کودک خردسال و اجرای گروه سرود آوای مهرطاها 
به سرپرس��تی س��عید عنایتی از جمله برنامه های این یادواره 
است.وی تصریح کرد: یادواره شهید دکتر بهشتی هفتم تیرماه 
س��اعت 21:30 در محل کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ 
گلدسته برگزار می شود و ورود برای عموم شهروندان آزاد است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در جسله علنی شورای 
اسالمی شهراصفهان، با اشاره به روز جهانی مبارزه به مواد مخدر، 
اظهار ک��رد: بعد از فق��ر، آلودگی محیط زیس��ت و آالینده های 
نیروگاه های هس��ته ای، اعتیاد به مواد مخدر چهارمین معضل 

جهانی است.
احمد ش��ریعتی افزود: وجود اعتیاد، زمینه اشتغال 10 میلیون 
قاچاقچی مواد مخدر را فراهم ساخته است که سود مالی ساالنه 

آنها 600 میلیارد دالر است.
نایب رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان عنوان کرد: مسئله 
اعتیاد به مواد مخدر یکی از خانمان سوز ترین مسائلی است که 
جامعه ما با آن دست و پنجه نرم می کند و الزم است اقدام جدی 

در این خصوص انجام شود.
وی ادامه داد: وجود یک معتاد در خانواده زندگی تمامی اعضای 
آن خانواده را تخریب می کند و آن خانواده را مجبور به سازش با 

این شرایط می کند.
شریعتی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه 
با مواد مخدر، ابراز کرد: مبارزه با م��واد مخدر به مثابه یک جهاد 
بزرگ است بنابراین اولویت اول کش��ور برای ترمیم آسیب های 

اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر می باشد.
وی ادامه داد: سود مالی حاصل از مواد مخدر، بعد از درآمد نفت 
و صنعت توریست قرار گرفته است و البته باید به زاویه فرهنگی 
این قضیه که دشمنان با قصد تخریب بنیان خانواده های ایرانیان 

اقدام به توزیع آن در ایران نمودند توجه شود.
شریعتی با اشاره به سالروز شهادت دکتر بهشتی ، عنوان کرد: امام 
طی پیامی به مناسبت شهادت دکتر بهشتی فرمودند، منافقین  
گروهی را از خلق گرفتند که خدمت گ��ذار خالص مردم بودند، 
دکتر بهشتی خار چشم دشمنان بود و ایش��ان مظلوم زیست و 

مظلوم به شهادت رسید.

عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: مصداق عملی 
اقتصاد مقاومتی در اصفهان توسعه گردشگری است.

 س��ید کریم داوودی در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان اظهارکرد: هر بخش باید به مسائل اقتصاد 
مقاومتی در حیطه وظایف خودش بپردازد و راهکار عملی 

و اجرایی ارایه کند.
وی افزود: در کالنش��هر اصفهان اگر به دنبال راهکارهایی 
برای استقالل اقتصادی،کاهش وابستگی و ایجاد اشتغال 
باش��یم در واقع به همان چش��م انداز برنامه 1414 دست 
یافته ایم.عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به 
اینکه اصفهان شهر فرهنگی گردشگری محسوب می شود، 
تصریح کرد: حدود ده سال است شعار توسعه گردشگری 
را می دهیم اما متاسفانه نتوانسته ایم در عمل موفق باشیم.

داوودی خاطرنشان کرد: البته هر زمان اعالم می داریم که 

برای رس��یدن به این هدف مدیریت شهری، چه کار انجام 
بدهیم، اظهار می دارند که از وظایف ش��هرداری نیست و 
وظیفه یک اداره خاص اس��ت در حالی که آیا بدون اتکا به 
مدیریت شهری با توجه به میزان توان اقتصادی و اجرایی 

آن می توانیم به هدف برسیم یا خیر؟
 وی اظهارکرد: آی��ا اگر کالنش��هر اصفهان نتواند س��الی 
100 هزار به آمار گردشگران اضافه کند، توفیقی در توسعه 
اقتص��اد مقاومتی اصفهان نخواهد داش��ت در حالی که به 
ازای هر 100 هزار گردش��گر 100 میلیون دالر ارز آوری 

خواهیم داشت.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان ادامه داد: طبق عرف 
بین المللی اگر هر شهر معادل جمعیت همان شهر در سال 
گردشگری داشته باشد وضعیت قابل قبول دارد و شهرهای 

موفق تعداد گردشگر بیشتری دارند.

 مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی ش��هرداری اصفهان گفت:
 بی توجهی دولت به پرداخت س��هم خود ، تأثیر منفی در ارایه 

خدمات بهینه می گذارد.
 محمدعلی احمدی تصریح کرد: قرار بود دولت سهم 45 میلیارد 
تومانی خود را برای ارایه خدمات و یارانه به اتوبوسرانی اصفهان 
پرداخت کند، اما متأسفانه تاکنون فقط 2 میلیارد تومان از این 
مبلغ را پرداخت کرده است.وی گفت: بودجه اتوبوسرانی در همه 
شهرها توسط مردم، شهرداری و دولت تأمین می شود که 2 ضلع 
این مثلث به وظایف خود عمل می کنند اما متأسفانه دولت در این 
رابطه کوتاهی می کند.احمدی ادامه داد: در گذشته شهرداری 
و سازمان اتوبوسرانی 17/5 درصد قیمت تمام شده یک اتوبوس 
را پرداخت می کردند، اما در حال حاضر باید 100 درصد قیمت 
آن را پرداخت کنند که با این روند قادر نخواهیم بود اتوبوس های 

کافی برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهر خریداری کنیم.

برگزاری یادواره آیت اهلل شهید 
بهشتی در کتابخانه مرکزی

توسعه گردشگری مصداق عملی اقتصاد مقاومتی در اصفهانجلوی سود میلیاردی قاچاقچیان مواد مخدر گرفته شود

بی توجهی دولت در پرداخت 
بدهی ها به اتوبوسرانی اصفهان

اخبار کوتاه

اخبار شورا

در حاشیه

همزمان ب��ا پایان امتحانات نهای��ی دانش آموزان، تکاپوی والدی��ن برای ثبت نام 
فرزندانشان برای سال آینده تحصیلی آغاز شده و در این راه با مشکالت و معضالت 
زیادی از جمله باال بودن شهریه، عدم ثبت نام به دلیل نزدیک نبودن محل زندگی 

به مدرسه و .... روبه رو می شوند.
اما این روزها کمبود فضای آموزشی در اصفهان به مشکالت ثبت نام دانش آموزان 
در مدارس اضافه شده و این مشکل ثبت نام دانش آموزان را به ماراتنی نفس گیر 

تبدیل کرده است.
در این میان باید گف��ت که دانش آم��وزان اصفهانی نه تنه��ا از کمبود فضاهای 

آموزشی رنج می برند بلکه به جرأت می توان گفت که یک سوم مدارس این استان 
فرسوده بوده و نیازمند بازسازی هستند.

اما نباید از این موضوع غافل باشیم که دس��تگاه های دیگر برای رفع کمبودهای 
آموزش و پرورش به سوی این نهاد دس��ت یاری دراز کرده و در این میان خیران 
و موقوفات نقش به سزایی را داشته اند و تعداد زیاد مدارس خیر ساز و همچنین 

مدارس موقوفه در استان اصفهان بیانگر این امر است.
عدم تعامل آموزش و پرورش با نهادهایی همچ��ون اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان برای دانش آموزان نخبه اصفهانی دردساز شده است.

در این راستا باید توجه داشته باشیم که آموزش و پرورش نیز باید در قبال همکاری 
دیگر نهادها برای تکمیل ظرفیت فضای آموزش��ی همکاری و تعامل مناس��ب را 

داشته و نسبت به انجام تعهداتش به این نهادها پایبند باشد.
شاید یک روی سکه مشکالت موجود در حوزه فضای آموزشی برای دانش آموزان 
را بتوان کمبود اعتبار و نبود سرمایه کافی دانست، اما تعامل مسئوالن آموزش و 
پرورش با مسئوالن دیگر نهادهایی که با این اداره همکاری داشته اند روی دیگر 
سکه را شامل می شود که می تواند تاثیر به س��زایی در توسعه فضای آموزشی در 

استان داشته باشد.
این روزها می توان گفت عدم تعامل آموزش و پرورش با نهادهایی همچون اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برای دانش آموزان نخبه اصفهانی دردساز 
شده اس��ت به گونه ای که دریافت حکم تخلیه مدرسه اس��تعدادهای درخشان 

خیابان آذر اصفهان باعث آوارگی 600 دانش آموز نخبه اصفهانی شده است.

درهای دبیرستان ستارگان بسته شد؛

آوارگی ۶۰۰ دانش آموز نخبه اصفهانی 
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۳ بلیت مجانی برای هوادار 
فراموشکار اسپانیایی ها

یک گام تا تغییر رویای تاریخی دو و میدانی ایران؛

از دیوار ۱۰ثانیه بگذر تفتیان!

فدراسیون فوتبال اسپانیا به هواداری که بلیت مسابقه با کرواسی 
را در کشورش جا گذاشت، بلیت مجانی داد.

 »خ��وزه لویی��س پین��دا« تماش��اگری ک��ه طرف��دار تی��م ملی
 اسپانیا ست، زمانی که کشورش را ترک کرد تا خود را به بوردو برای 
بازی با کرواسی در مرحله گروهی  برس��اند، فراموش کرد وسایل 

خود را بررسی کند که همه چیز را به همراه دارد یا خیر.
این تماشاگر اسپانیایی بلیت های مس��ابقه را در خانه جا گذاشته 
بود،اما در بوردو وقتی متوجه این بدشانس��ی شد، از طریق صفحه 

خود در یک شبکه اجتماعی، بدبیاری خود را عنوان کرد.
بدی��ن ترتیب فدراس��یون فوتبال اس��پانیا در جری��ان این ماجرا 
 قرارگرفت و ۳ بلیت مجانی بازی در اختیار وی قرارداد تا به همراه

۲ دوست خود شاهد باخت ۲ بر یک از کروات ها شوند!

دوی ۱۰۰ متر مهم ترین و جذاب ترین رشته دو و میدانی است و در 
ایران کمتر اتفاق افتاده که استعداد بزرگی در این رشته ظهور کند. 
از سال های دور که اوج این رقابت در مسابقات آموزشگاه ها بود و 
در دوران اوج گیری دو و میدانی در دهه ۵۰ و سپس در سال های 
بعد از انقالب و دهه 7۰ و  ۸۰ هرگز ورزشکاری در این رشته ظهور 

نکرده که نامش را به خاطر سپرده باشیم. 
اگرچه اسم هایی مثل وهاب شاهخوره ، غالمرضا کمانه، عبدالصادق 
گرگانی، نورمحمد آنه قرچه، یوسف دهمیری  و عبدالقفار صغر در 
سال های مختلف رکورد دوی س��رعت ایران را کاهش داده اند اما 
 در یکی، دو س��ال گذش��ته چهره جدیدی به نام حسن تفتیان در 

دو و میدانی ایران ظهور کرده که حضورش امیدبخش است.
 تفتیان که برنده مس��ابقات جایزه بزرگ مادرید شد، رکورد دوی 
۱۰۰ متر را به میزان ۶ دهم ثانیه بهبود بخش��ید ت��ا نام خود را به 
عنوان سریع ترین ایرانی تاریخ ثبت کند. جالب اینکه رکورد قبلی 

نیز در اختیار خود او بود.
در شرایطی که دو و میدانی جهان به اعجوبه ای به نام اوسین بولت 
می نازد، ایرانی ها امیدوارند تفتیان باالخره آن کسی باشد که این 

مسافت را زیر ۱۰ ثانیه می دود. 
در حال حاضر بولت رکورد این رشته را در مرزی غیرقابل دستیابی 
قرار داده و حدنصاب 9/۵۸را برای این رشته ثبت کرده که به گفته 
محققان دانش��گاه اس��تنفورد، تنها دو دهم ثانیه با حد نهایی این 
رکورد فاصله دارد. به عقیده این محققان هیچ انسانی قادر نیست 

در زمانی کمتر از 9/۳۸  ثانیه بدود.
تفتیان که نسخه ایرانی قهرمان بزرگ جاماییکایی است می خواهد 
اولین دونده س��رعت زیر ۱۰ ثانیه باشد و برای دس��تیابی به این 

حدنصاب تمرینات سرسختانه خود را ادامه خواهد داد. 
ش��اید خیلی زودتر از آنچه که فکر می کنی��م او از دیوار ۱۰ ثانیه 
بگذرد، کس��ی که در المپیک باید با بهترین های تاریخ این رشته 
رقابت کند و شاید انگیزه همین مس��ابقه او را به مرزی برساند که 

هرگز تجربه نکرده ایم.

 رده بندی مسابقات کوپا آمریکا : آمریکا - کلمبیا 
زنده از شبکه ورزش ، ساعت: ۰4:۳۰ 

 یورو 2۰۱6 :  فرانسه - جمهوری ایرلند 
زنده از شبکه ورزش، ساعت: ۱7:۳۰ 

 یورو 2۰۱6 : آلمان - اسلواکی 
زنده از شبکه سه، ساعت: ۲۰:۳۰ 

 لیگ جهانی والیبال : لهستان - فرانسه 
زنده از شبکه ورزش، ساعت: ۲۲:4۰ 

 یورو 2۰۱6 : مجارستان - بلژیک 
زنده از شبکه سه، ساعت: ۲۳:۳۰ 

یورو 2۰۱6

پخش ورزش از تلویزیون

منهای فوتبال

یورو 2۰۱6؛کارت  زرد گرفته ها 
بخشیده  می شوند 

سیلی کاسیاس
 به پیکه به خاطر الیی بازی!

کفاشیان اسپانیا - ایتالیا را 
از نزدیک می بیند

 س��رانجام جرارد پیکه برای عب��ور دادن توپ از بی��ن پاهای ایکر 
کاسیاس در جریان تمرینات تیم ملی اسپانیا، صحنه جالبی را در 

تمرینات ماتادورها به وجود آورد.
در یکی از تمریناتی که اسپانیایی ها برای آماده کردن خود جهت 
رویارویی با ایتالیا در مرحله یک هش��تم نهایی یورو ۲۰۱۶ انجام 
می دادند، مدافع بارس��لونا سعی کرد به کاس��یاس الیی بزند اما او 

نگذاشت این اتفاق رخ دهد و پاهایش را بست.
ناکام ماندن پیکه برای الیی زدن به کاسیاس سایر هم تیمی هایش 
را به خنده واداشت و بعد از آن هم کاس��یاس در جو شادی که به 

وجود آمده بود، سیلی مالیمی به صورت مدافع کاتاالن ها زد.
به نظر نمی رسید که این اتفاق باعث اوقات تلخی پیکه، کاسیاس یا 
دیگر اعضای تیم ملی اسپانیا شود اما پیکه که احساس شرمندگی 

می کرد از کاسیاس فاصله گرفت.

نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران همراه با اعضای هیئت اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا راهی فرانسه می  شود.

  مرحله یک هشتم نهایی رقابت های یورو ۲۰۱۶ ازدیشب آغاز شد 
و تا دوشنبه با برگزاری دیدار  بین تیم های ایتالیا و  اسپانیا  ادامه 

می یابد.
بر همین اس��اس اعضای هیئت اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
از جمله علی کفاشیان به فرانسه دعوت شده اند تا با حضور در این 
کشور یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم را از نزدیک تماشا کنند.

قرار است کفاشیان و سایر اعضای هیئت اجرایی AFC با حضور در 
ورزشگاه استاندو فرانس سنت دنیس دیدار تیم های ملی اسپانیا و 

ایتالیا از مرحله یک هشتم نهایی را از نزدیک تماشا کنند.
همچنین عالوه بر تماش��ای این دیدار، اعضا در قال��ب یک تور از 
اماکن ورزش��ی بازدید می کنند ت��ا از نزدیک با ش��رایط برگزاری 

مسابقات آشنا شوند.

بازیکنانی که در یورو ۲۰۱۶ کارت زرد گرفته  اند بعد از مرحله یک 
چهارم نهایی جام ملت ها بخشیده خواهند شد.

اتحادیه فوتب��ال اروپا »یوفا« اعالم ک��رد؛ بازیکنانی که در مراحل 
گروهی و حذفی جام ملت ها در کش��ور فرانسه با کارت زرد مواجه 
شده و اکنون به عنوان بازیکن اخطاری محسوب می شوند،  بعد از 
مرحله یک چهارم نهایی مورد بخشش واقع شده و برای دو مرحله 
پایانی مسابقات یعنی نیمه نهایی و نهایی اخطار آنها پاک خواهد 

شد.
یوفا افزود: این قانون به تیم هایی که به مراحل پایانی خواهند رسید، 
شانس استفاده از همه نفرات خود را خواهد داد.هم اکنون در آغاز 
مرحله یک هشتم نهایی اکثر تیم ها با مشکل بازیکنان کارت زرد 
گرفته مواجه هستند که در صورت دریافت کارت زرد مجدد از انجام 
بازی برای مرحله یک چهارم در صورت صعود،  محروم خواهند شد.

در دع��وای ک��ی روش و برانکو هر ی��ک برای خود 
حامیانی پیدا کردند. 

 در حالی که بیانیه ها و مصاحبه های این دو مربی 
علیه یکدیگر ادامه داش��ت هر دو طرف برای خود 
حامیانی پیدا کردند. در این میان علی کریمی نیز 
به حمایت از برانکو پرداخت و تمام قد از او در برابر 

کی روش دفاع کرد.
اکن��ون احمدرض��ا عاب��دزاده چهره اس��طوره ای 
پرس��پولیس از دعوایی که بین این دو مربی شکل 
 گرفته انتق��اد می کن��د. او می گوی��د دو نفر دعوا 
 می کنند ، همه یارکش��ی می کنن��د. عابدزاده در 
گفت و گویی که با خبرورزش��ی انجام داده تلویحا 
کسانی را که در این دعوا طرف دو مربی را می گیرند 
مورد انتقاد قرار داده اس��ت. ش��اید کنایه عابدزاده 
علی کریمی باش��د که در روزهای اخیر تا توانست 
در راستای حمایت از برانکو به کی روش حمله کرد.

علی کریمی که چهره محبوب��ی در فوتبال ایران 
به حس��اب می آید، رکورد تازه ای در اینستاگرام 
زده اس��ت. تعداد فالوئرهای او از مرز یک میلیون 

نفر گذشت. 
او اولین ورزش��کار ایرانی اس��ت که توانس��ت به 
 باالی یک میلیون فالوئر در این ش��بکه اجتماعی 

برسد.
 فره��اد مجی��دی چهره محب��وب اس��تقاللی ها 
 هنوز ب��ه م��رز ۸۰۰ ه��زار فالوئ��ر هم نرس��یده

 است.
جادوگر در واکنش به این اتفاق، چنین تصویری را 

در اینستاگرام خود منتشر کرد.

اولین ورزشکار ایرانی با کنایه عابدزاده  به علی کریمی بود؟
بیش از یک میلیون فالوئر؛ 

علی کریمی

س��پاهان آنق��در بازیکن در فصل نق��ل و انتقاالت 
خری��ده که دس��ت عب��داهلل ویس��ی درون زمین 
 و ب��ر روی نیمک��ت بس��یار پ��ر اس��ت و تقریب��ا 
م��ی ت��وان گفت ک��ه در ترکی��ب س��پاهان برای 
 حضور در لیگ ش��انزدهم هیچ کم و کسری وجود 

ندارد.
س��پاهان آنقدر بازیکن به لیس��ت اضافه کرده که 
حتی در روز چهارشنبه قرارداد امیرحسین کریمی 
هافب��ک تهاجمی این تیم هم فس��خ ش��د تا جای 
خالی برای بقیه بازیکنان وجود داش��ته باشد و آنها 
بتوانند در لیگ ش��انزدهم با پیراهن سپاهان بازی 

کنند.
به هر حال عبداهلل ویس��ی ب��ا نظر خودش نزدیک 
ب��ه ۱۵ بازیکن خریده اما بزرگترین اش��تباهی که 
س��پاهان در این یک ماه اخیر مرتکب شد مربوط 
به اعالم لیس��ت مازاد بود که سروصدای زیادی به 
پا کرد و در حقیقت امروز مدیریت باشگاه سپاهان 
باید تاوان یک اشتباه بچه گانه در زمینه برخورد با 

بازیکنانش را بدهد.
در ح��ال حاضر س��پاهان هر 4 س��همیه خارجی 
خ��ودش را جذب کرده و این یعنی س��پاهان جای 

خالی برای اس��تفاده از بازیکنان خارجی سال قبل 
ش��امل دو بازیکن برزیلی و فوضیل موسایف ندارد.

البت��ه خ��وش شانس��ی 
س��پاهانی ها این اس��ت 
با  قراردادی  که موسایف 
این تیم ندارد و خودش 
محترمان��ه از مجموع��ه 
س��پاهان جدا ش��ده اما 
بازیک��ن  دو  داس��تان 
برزیلی ممکن اس��ت کار 
را ب��ه جایی برس��اند که 
س��پاهان از لح��اظ مالی 
دچار ضرر و زیان بس��یار 

بیشتری شود.
هم لوس��یانو پریرا و هم 
در  پادوان��ی  لئون��اردو 
فصل گذش��ته قراردادی 
با سپاهان امضا  دو ساله 

کرده اند و مبلغ قراردادشان برای این فصل چیزی 
در حدود ۲ میلیارد تومان است.

 در ای��ن ش��رایط برزیلی های زرن��گ هم به خوبی

 می دانند که س��پاهان به خاطر پرش��دن لیستش 
امکان استفاده از آنها را ندارد و در نتیجه از موضع 
قدرت در مذاکرات خودش��ان با س��پاهان صحبت 
خواهند کرد واصغر باقریان یا مجبور است شیمبا و 
پادوانی را به لیست اضافه کند که البته در شرایط 
غیر ممکن اس��ت و یا مجبور اس��ت طلب آنها در 
سال گذشته را تمام و کمال پرداخت کند تا بتواند 
رضایتشان را به دست بیاورد آن هم در حالی که با 
یک دور اندیشی می شد این جدایی را کمی تلطیف 
 کرد و با شرایط بهتری پای میز مذاکره با برزیلی ها 

نشست.
به هر ص��ورت پرونده ای��ن دو بازیکن برزیلی یک 
چال��ش بزرگ برای س��پاهان ایجاد ک��رده و حتی 
زمانی که این دو بازیکن راهی تمرینات شده اند به 
آنها پیراهن تیم داده نش��ده تا بتوانند در تمرینات 

شرکت کنند.
 ام��ا در کن��ار ش��یمبا و پادوان��ی بای��د ب��ه ن��ام 
هادی عقیلی هم اشاره کرد که دو سال قبل قرارداد 
۳ ساله ای با سپاهان امضا کرد و در حقیقت هنوز 
یکس��ال از زم��ان این ق��رارداد باقی مانده اس��ت. 
عقیلی هم که به ش��دت از رفتار مدیریت باش��گاه 
س��پاهان در قبال خودش دلخور است در مصاحبه 
ای��ن هفت��ه اش تاکید کرده که حاض��ر به جدایی 
از س��پاهان نیس��ت وبرای اینکه رفتار نس��نجیده 
آنه��ا را جب��ران کند تح��ت هر ش��رایطی در این 
 تی��م می ماند تا پول��ش را تمام و کم��ال دریافت 

کند.
این اتفاق مشکلی دیگر بر مشکالت سپاهان اضافه 
کرده و اگر آن را به ماجرای بازگشت دوباره محرم 
به لیس��ت تیم و قهر چند 
روزه ویس��ی اضافه کنیم 
بای��د گفت که س��پاهان 
به  بازگش��ت دوباره  برای 
در جریان  موفقیت  مسیر 
کاری  لی��گ  مس��ابقات 
خواه��د  س��خت  بس��یار 

داشت. 
ش��اید یک برنام��ه ریزی 
س��اده در نح��وه و زمان 
اع��الم عدم نیاز س��پاهان 
برزیل��ی  بازیکن��ان   ب��ه 
م��ی توانس��ت آنه��ا را از 
این وضعی��ت نجات دهد 
ولی امروز س��پاهان برای 
حل کردن این دو پرونده 
کاری بسیار سخت و شاید هم غیر ممکن پیش رو 
دارد که ممکن اس��ت به قیمت ناکامی این تیم در 

لیگ شانزدهم تمام شود.

اشتباه تاکتیکی مدیرعامل زردها؛

خارجی های سپاهان
 قصد جدایی ندارند

یک سایت روس��ی در گزارش��ی اعالم کرد رضا یزدانی ملقب به »پلنگ  
جویبار« به رغم مصدومیت در ماه های اخیر در بازی های المپیک ۲۰۱۶ 

برزیل شرکت خواهد کرد.
 این س��ایت روس��ی در گزارش خود با اش��اره به اینکه یزدانی کشتی گیر 
۳۳ س��اله ایران که چند ماه قبل در حین تمرینات دچار آس��یب دیدگی  

شده بود، آورده است:
»وی به تازگی تمرینات خود را آغاز کرده و حضور وی یک موقعیت خوب 
برای کشتی ایران است و بنا به اعالم رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی 

آزاد، وی باید پیش از المپیک در یک تورنمنت بین المللی شرکت کند.«
 در پایان این گزارش نیز آمده اس��ت: »یزدانی س��ابقه حضور در دو المپی��ک را دارد .او  در المپی��ک ۲۰۱۲ لندن به دلیل 

آسیب دیدگی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریف اوکراینی نتوانست صاحب مدال شود.«
رضا یزدانی اوایل سال جاری در هنگام تمرین در زادگاهش شهرستان جویبار دچار مصدومیت جدی از ناحیه آشیل پا شد 

تا بدین ترتیب حضورش در المپیک ۲۰۱۶ ریو در هاله ای از ابهام قرار گیرد. 

درخواست مظلومی از استقالل
پرویز مظلومی که یک س��ال دیگر از ق��راردادش با اس��تقالل باقی مانده 
 بود با تصمیم هیئت مدیره باشگاه از س��رمربیگری استقالل کنار رفت تا 

علیرضا منصوریان سکاندار نیمکت استقالل شود.
 مظلومی دیروز به دیدار بهرام افش��ارزاده رفته بود تا تکلیف قراردادش با 

استقالل مشخص شود.
 او در این باره گفت: با باشگاه صحبت هایی انجام دادیم و قرار شد که ابتدا 
با من تسویه حساب شود تا قراردادم را با استقالل فسخ کنم. بدون تسویه 

حساب قرارداد فسخ نخواهد شد.

مهم رنکینگ فیفاست نه جام جهانی!
بیانیه های اخیر کارلوس کی روش از س��وی منتقد ش��ماره یک او بی جواب مانده 
بود. اما مایلی کهن کسی نیس��ت که مدت طوالنی خاموش بماند. او باالخره جواب 
 کی روش را می دهد. این جمالت را بخوانید: دیگر قرار نیست تیم ملی فوتبال ایران در 
جام ملت ها یا جام جهانی شرکت کند. زیرا این مسابقات اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم 

است رده بندی جهانی فیفاست! 
اصال مسابقاتی مثل جام ملت ها مهم نیست. همان گونه که جام ملت های اروپا ۲۰۱۶ 
اهمیت ندارد بلکه صعود ما در رده بندی جهانی و فیفا اهمیت دارد که با تدبیر ایشان 

ما به رتبه اول رنکینگ جهانی خواهیم رسید! 

 رضاییان یا ماریچ؛ کدام یک رفتنی هستند؟
با اینکه ش��ایعاتی درباره جدایی رضا خالقی فر به گوش می رسید، مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس این خبر را تکذیب کردند و خود این بازیکن نیز در تمرینات پرسپولیس 
حاضر شد. از سوی دیگر با توجه به توافق مهدی طارمی برای تمدید قرارداد، به نظر 
می رسد دیگر هیچ جالی خالی در لیست بزرگساالن پرسپولیس وجود ندارد. به این 
ترتیب لوکا ماریچ، مدافع کروات فصل گذشته سرخپوشان دیگر نمی تواند به این تیم 
برگردد و پرسپولیس با همان مدافعان قبلی به کارش ادامه می دهد. البته در این میان 
امکان دارد که رامین رضاییان با توجه به غیبتش در تمرینات ساز جدایی کوک کند 

و از جمع پرسپولیسی ها جدا شود.

قهرمان وزنه ب��رداری المپی��ک لندن در پاس��خ به این پرس��ش که فکر 
 می کند در م��دت زمان باقی مانده تا المپیک به ش��رایط ایده آل برس��د، 
تصریح کرد: ش��رایطم خیلی بهتر از چیزی است که فکر می کردم. من در 
دوره مصدومیت بدنسازی خوبی را پشت سر گذاشتم، مدت زمانی  را که 
برای رس��یدن به 9۵-9۰ درصد وزنه ها در نظر داشتم، خیلی کمتر طی 
شد. در یک ضرب مطمئنم به وزنه های خوبی می رسم. در دو ضرب نیز با 
توجه به اینکه حرکت قیچی را تازه شروع کردم امیدوارم این عقب ماندگی 

حرکت در قیچی را بتوانم جبران کنم.
وی ادامه داد: مصدومیت ضربه بزرگی در زندگی ورزش��ی من بود، تالش می کنم آن را فرام��وش کنم و کار خودم را انجام 
دهم. قطعا به دنبال این هستم  که از عنوان قهرمانی خود در المپیک ۲۰۱۲ دفاع کنم. سلیمی درباره سطح توقعات برای 
مدال آوری در المپیک ریو گفت: آن طور که می بینم توقعات از سوی مسئوالن ورزش، فدراسیون و مردم پایین است. مانند 
المپیک لندن نیست که توقعات باال باشد و استرس داشته باش��م. توقعات از آن چیزی که خودم انتظار دارم پایین تر است 

بنابراین راحت تر و با استرس کمتری کار می کنم.

 استرس المپیک لندن را ندارمتزارها چشم انتظار پلنگ جویبار در المپیک ریو
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فضای مجازیکنایه روز

 بزرگتری��ن اش��تباهی که س��پاهان در 
این یک م��اه اخیر مرتکب ش��د مربوط 
به اعالم لیست مازاد بود که سروصدای 
زی��ادی به پا ک��رد و در حقیق��ت امروز 
مدیریت باشگاه سپاهان باید تاوان یک 
اش��تباه بچه گانه را  در زمینه برخورد با 

بازیکنانش بدهد.
در حال حاضر س��پاهان هر 4 س��همیه 
خارجی خ��ودش را جذب ک��رده و این 

یعنی سپاهان جای خالی...
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3/450 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرآراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات 
مالکان��ه و بالمع��ارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی میش��ود و درصورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی 
نسبت به بندالف(بمدت دو ماه ونسبت به بندب(بمدت یکماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک  شهرضا تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند وگواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بندالف( 

1- رای ش��ماره 139460302008000508 – 94/1/26– غالمحس��ن 
باقری فرزند قریب به شناس��نامه ش��ماره 3182 س��میرم و شماره ملی 
1209553317 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 534 فرعی از 100  

اصلی فیض آباد به مساحت 128/41 مترمربع.
2- رای ش��ماره 139460302008001813 – 94/2/27– سیدمس��لم 
میرباقری فرزند س��یدیحیی به شناسنامه ش��ماره 759 حوزه 1 مرکزی 
س��میرم و ش��ماره ملی 1209291691 شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه 
 مفروزی ازپ��الک 36 فرع��ی از 21  اصلی رش��کنه به مس��احت 99/20 

مترمربع.
3- رای شماره 139460302008002561 – 94/3/25– علی اصغر عرب 
ویس��ی نصرآبادی فرزند احمدرضا به شناسنامه ش��ماره 1008 حوزه 
3 شهرضا و شماره ملی 1199399272 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالک 1338 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت 175 مترمربع.
4- رای ش��ماره 139460302008005710 – 94/5/27– احمدرض��ا 
پیمان فرزند رمضانعلی به شناسنامه شماره 403 شهرضا و شماره ملی 
1199145823 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1780 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 262/70 مترمربع. 
5- رای ش��ماره 139460302008005711 – 94/5/27– زه��را عاب��دی 
فرزند مراد به شناس��نامه ش��ماره 2198 حوزه 4 آبادان و ش��ماره ملی 
1818554097 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
 پالک 1780 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 262/70 

مترمربع. 
6- رای شماره 139460302008005858 – 94/5/29– مرتضی قاسمی 
فرزند حیدرقلی به شناسنامه شماره 1 حوزه 1 مرکزی شهرضا و شماره 
ملی 1199630667 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 999 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 184/35 

مترمربع. 
7- رای شماره 139460302008005859 – 94/5/29– اعظم جمالی فرزند 
علیرضا به شناسنامه ش��ماره 267 حوزه 1 مرکزی ش��هرضا و شماره 
ملی 1199181374 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
 از پالک 999 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 184/35 

مترمربع. 
8- رای ش��ماره 139460302008007102 – 94/6/30– حسین صفیان 
فرزند اس��ماعیل به شناس��نامه ش��ماره 1201 شهرضا و ش��ماره ملی 
1199055751 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالک 281 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مس��احت ششدانگ 206/8 

مترمربع. 
9- رای ش��ماره 139460302008007103 – 94/6/30– لی��ال ه��ادی 
فرزند عبدالرس��ول به شناسنامه ش��ماره 920 ش��هرضا و شماره ملی 
1199173940 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
 از پالک 281 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مس��احت ششدانگ 206/8 

مترمربع. 
10- رای ش��ماره 139460302008007172 – 94/6/30– امی��ن ال��ه 
قانع فرزند محمدعلی به شناس��نامه شماره343 ش��هرضا و شماره ملی 
1199197084 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
 پالک 1779 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 116/30 

مترمربع. 
11- رای ش��ماره 139460302008007173 – 94/6/30– زهرا باغبانی 
فرزند رضا به شناس��نامه ش��ماره 1694 حوزه 1 قمش��ه و شماره ملی 
1199325198 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
 پالک 1779 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 116/30 

مترمربع. 
12- رای ش��ماره 139460302008007214 – 94/6/31– غالمرض��ا 
عموعلی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 427 شهرضا و شماره ملی 
1199249343 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پ��الک 516 و 518 و 518/1 فرع��ی از س��ه اصلی موغان به مس��احت 

ششدانگ 173 مترمربع. 
13- رای ش��ماره 139460302008007215 – 94/6/31– محمدرض��ا 
عموعلی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 3399 حوزه 1 شهری قمشه 
و شماره ملی 1199868949 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 516 و 518 و 518/1 فرعی از س��ه اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 173 مترمربع. 
14- رای ش��ماره 139460302008008467 – 94/8/25– محمدج��واد 
ش��ریفانی فرزند علیرضا به شناسنامه ش��ماره 383 حوزه 6 شهرضا و 
ش��ماره ملی 1199358411 چهاردانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 851 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 

390/90 مترمربع. 
15- رای ش��ماره 139460302008008468 – 94/8/25– فاطمه صدری 
فرزند علی اصغر به شناس��نامه ش��ماره 321 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199367761 دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
 از پالک 851 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 390/90 

مترمربع. 
16- رای شماره 139460302008008473 – 94/8/25– سیداحمدرضا 
اولیائی فرزند سیدعلی به شناسنامه شماره 1251 شهرضا و شماره ملی 
1199298700 ششدانگ یکباب مغازه با س��اختمان نیمه تمام احداثی بر 
روی آن مفروزی ازپالک 331 فرعی از 106 - اصلی ارش آباد به مساحت 

43/60 مترمربع.
17- رای شماره 139460302008008474 – 94/8/25– سیداحمدرضا 
اولیائی فرزند سیدعلی به شناسنامه شماره 1251 شهرضا و شماره ملی 
1199298700 ششدانگ یکباب مغازه با س��اختمان نیمه تمام احداثی بر 
روی آن مفروزی ازپالک 331 فرعی از 106 - اصلی ارش آباد به مساحت 

25/57 مترمربع.
18- رای شماره 139460302008008479 – 94/8/25– مهری رستگار 

فرزند عباسعلی به شناسنامه ش��ماره 92 حوزه 5 اصفهان و شماره ملی 
1288617216 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی مف��روزی از پالک 1230 فرعی از س��ه اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 98/53 مترمربع. 
19- رای شماره 139460302008008480 – 94/8/25– مسیح اله نباتی 
فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 62 قمشه و شماره ملی 1199308862 
سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء بهاء ثمنیه 
اعیانی مف��روزی از پالک 1230 فرعی از س��ه اصلی موغان به مس��احت 

ششدانگ 98/53 مترمربع. 
94– رقی��ه  /8 20- رای ش��ماره 139460302008008659 – 30/
موالئیان فرزند محمدعلی به شناسنامه ش��ماره 5 شهرضا و شماره ملی 
1198789875 ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مفروزی 
ازپالک 1723 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 178/61 مترمربع.

در ازاء سیصد و شصت و  یک سهم و هفت _سیزدهم سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی از هش��ت هزار و یکصد و بیست س��هم ششدانگ انتقال 

قهری از طرف محمدعلی موالئیان.
21- رای شماره 139460302008008958 – 94/9/14– فاطمه السادات 
اهلی فرزند سیدالیاس به شناسنامه و شماره ملی 1190068613 شهرضا 
ششدانگ یک باب مغازه به انضمام  سه دانگ مش��اع از ششدانگ راه پله 
اش��تراکی مفروزی از پالک 3445 فرعی باقیمانده از ی��ک اصلی ابنیه به 

مساحت 24/68 مترمربع. 
22- رای شماره 139460302008009082 – 94/9/17– سیروس نصیری 
فرزند ابراهیم به شناسنامه شماره 1294 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره 
ملی 1209335948 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 161 فرعی از 

32 اصلی دست قمشه به مساحت 336/42 مترمربع.
23- رای شماره 139460302008009203 – 94/9/23– محود صداقت 
فرزند علی به شناسنامه شماره 687 شهرضا و شماره ملی 1199093270 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 1714 و 1716 

فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 238/93 مترمربع. 
24- رای ش��ماره 139460302008009204 – 94/9/23– اعظم صداقت 
فرزند نصراله به شناسنامه ش��ماره 884 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 
1199398039 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1714 و 1716 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 238/93 

مترمربع. 
25- رای شماره 139460302008009356 – 94/9/28– محمدرضا طاهر 
فرزند حبیب اله به شناس��نامه ش��ماره 1072 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199399914 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
 از پالک 980 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 321/37 

مترمربع. 
94– آزاده  /9 26- رای ش��ماره 139460302008009357 – 28/
براهیمی فرزند فضل اله به شناس��نامه شماره 144  ش��هرضا و شماره 
ملی 1199246514 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
 از پالک 980 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 321/37 

مترمربع. 
27- رای شماره 139460302008009450 – 94/9/30– نورالدین عبدالی 
فرزند یعقوب به شناسنامه ش��ماره 1172 حوزه 3 سمیرم و شماره ملی 
1209266245 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1456 فرعی از 50  

اصلی اله آباد به مساحت 135 مترمربع.
28- رای ش��ماره 139460302008009846 – 94/10/13– داود صدری 
فرزند علیرضا به شناسنامه شماره 1251 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 
1199401706 ششدانگ یکباب مغازه مفروزی ازپالک 2088 فرعی از دو 

اصلی فضل آباد به مساحت 16/10 مترمربع.
29- رای ش��ماره 139460302008010134 – 94/10/23– اعظم دهقان 
ش��هرضائی فرزند ولی اله به شناسنامه ش��ماره 908 شهرضا و شماره 
ملی 1199217786 ششدانگ یکباب مغازه مفروزی ازپالک 517 فرعی از 
سه اصلی موغان به مساحت 18 مترمربع. در ازاء یک _ هفتاد و دوم سهم 
مشاع از یک _هشتم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ انتقال قهری از طرف 

ولی اله دهقان.
30- رای شماره 139460302008010296 – 94/10/30– ماندانا شجاع 
فرزند مرتضی به شناسنامه شماره 17107 حوزه 3 آبادان و شماره ملی 
1815612614 ششدانگ یکباب خانه سه طبقه مفروزی ازپالک 86 فرعی 

از 23  اصلی سود آباد به مساحت 301 مترمربع.
31- رای ش��ماره 139460302008010308 – 94/11/1– غالمرض��ا 
پژوهنده فرزند یداله به شناس��نامه ش��ماره 14 ش��هرضا و شماره ملی 
1199153133 س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
 پالک 3764 فرع��ی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت شش��دانگ 253 

مترمربع. 
32- رای شماره 139460302008010309 – 94/11/1– رخساره پاکی 
فرزند مصطفی به شناسنامه شماره 1903 حوزه 1 شهری قمشه و شماره 
ملی 1199327281 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 3764 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت شش��دانگ 253 

مترمربع. 
33- رای شماره 139460302008010925 – 94/11/27– رسول صابری 
فرزند قربانعلی به شناسنامه شماره 956 حوزه 1 مرکزی سمیرم و شماره 
ملی 1209264072 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 276 فرعی از 

100  اصلی فیض آباد به مساحت 114 مترمربع.
34- رای ش��ماره 139460302008010983 – 94/11/29– معصوم��ه 
آقاسی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1486 شهرضا و شماره ملی 
1199208507 شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1185 فرعی از 

21  اصلی رشکنه به مساحت 69/24 مترمربع.
35- رای شماره 139460302008010995 – 94/11/29– آیت اله پوینده 
پور فرزند فضل اله به شناسنامه ش��ماره 882 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199411027 ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک های 
1096 باقیمانده و 2953 و 3231 فرعی از س��ه اصلی موغان به مس��احت 

269/50 مترمربع.
36- رای ش��ماره 139460302008010999 – 94/11/29– علی شفیعی 
فرزند حس��نعلی به شناس��نامه ش��ماره 1134 حوزه 1 مرکزی سمیرم 
و ش��ماره ملی 1209265869 شش��دانگ یکباب خانه مف��روزی ازپالک 
 ه��ای 1641 و 1643 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مس��احت 189/50 

مترمربع.
37- رای ش��ماره 139460302008011004 – 94/11/29– محم��د 
جانقربان فرزند جعفر به شناسنامه شماره 1218 شهرضا و شماره ملی 
1199205834 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 211 فرعی از 50  

اصلی اله آباد به مساحت 181/80 مترمربع.
38- رای شماره 139460302008011013 – 94/11/29– مجتبی آقاسی 
ش��هرضا فرزند حبیب اله به شناسنامه ش��ماره 393 حوزه 3 شهرضا و 
ش��ماره ملی 1199385573 چهل و دو حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب خانه مفروزی از پالک 386 فرعی از 23  اصلی س��ود آباد به مساحت 

ششدانگ 250/10 مترمربع.
39- رای ش��ماره 139460302008011014 – 94/11/29– معصوم��ه 

آقاسی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 1486 شهرضا و شماره ملی 
1199208507 سی حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی 
از پالک 386 فرعی از 23  اصلی س��ود آباد به مساحت ششدانگ 250/10 

مترمربع.
40- رای ش��ماره 139460302008011015 – 94/11/29– رس��ول 
س��بزواری فرزند حبیب اله به شناسنامه ش��ماره 1692 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199851876 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 97 فرعی از دو اصلی فضل آباد که به شماره 13418 

تبدیل شده است به مساحت ششدانگ 204/92 مترمربع.
41- رای ش��ماره 139460302008011016 – 94/11/29– اعظم کاظمی 
فرزند محمدمهدی به شناسنامه و شماره ملی 1190123002 شهرضا سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 97 فرعی از دو 
اصلی فضل آباد که به شماره 13418 تبدیل شده است به مساحت ششدانگ 

204/92 مترمربع.
42- رای شماره 139460302008011039 – 94/11/29– ابراهیم پراکنده 
فرزند قدرت اله به شناسنامه شماره 532 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 
1199394513 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 399 فرعی از سه 

اصلی موغان به مساحت 122/29 مترمربع.
43- رای شماره 139460302008011040 – 94/11/29– فاطمه باقرنیا 
شهرضا فرزند حسین به شناسنامه شماره 1065 شهرضا و شماره ملی 
1198918519 سی و دو حبه و پنجاه و دو _ هشتاد و پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 268 فرعی از 32 اصلی دست 

قمشه به مساحت ششدانگ 418/13 مترمربع.
44- رای ش��ماره 139460302008011041 – 94/11/29– محمدعل��ی 
شعاعی فرزند اس��داله به شناسنامه شماره 542 ش��هرضا و شماره ملی 
1198811218 سی و نه حبه و سی وسه _ هشتاد و پنجم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 268 فرعی از 32 اصلی دست 

قمشه به مساحت ششدانگ 418/13 مترمربع.
45- رای شماره 139460302008011044– 94/11/29– محمد رضوان 
فرزند کریم به شناسنامه شماره 296 شهرضا و شماره ملی 1199155950 

ششدانگ:
الف:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 338 فرعی از یک اصلی ابنیه 
به مس��احت 26/55 مترمربع که به انضمام قس��متی از پالک 4596 جمعا 

تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک4596 فرعی از یک اصلی ابنیه به 
مساحت 165/15 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 338 جمعا تشکیل 

یک باب خانه را داده است.
46- رای ش��ماره 139460302008011048 – 94/11/29– زه��ره 
باباربیع فرزند محمود به شناسنامه شماره 1542 شهرضا و شماره ملی 
1199281395 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالک 768 فرعی از س��ه اصلی موغان به مس��احت ششدانگ 192/23 

مترمربع. 
47- رای ش��ماره 139460302008011049 – 94/11/29– ول��ی ال��ه 
سودائی فرزند نبی اله به شناس��نامه شماره 1039 شهرضا و شماره ملی 
1199163384 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالک 768 فرعی از س��ه اصلی موغان به مس��احت ششدانگ 192/23 

مترمربع. 
48- رای شماره 139460302008011442 – 94/12/20– راضیه السادات 
رضوی زاده فرزند سیدمحمد به شناسنامه شماره 65 شهرضا و شماره 
ملی 1199814253 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 958 فرعی از 

دو اصلی فضل آباد به مساحت 178/06 مترمربع.
49- رای ش��ماره 139460302008011477 – 94/12/25– معصوم��ه 
آقاسی فرزند محمدعلی به شناسنامه ش��ماره 60 شهرضا و شماره ملی 
1199142395 شش��دانگ یکباب خان��ه دو طبقه مف��روزی ازپالک های 
 127 و 1588 و1590 فرعی از 23  اصلی س��ود آباد به مس��احت 141/30 

مترمربع.
50- رای شماره 139460302008011485 – 94/12/25– مهناز آقابائی 
فرزند اکبر به شناسنامه شماره 651 شهرضا و شماره ملی 1199159506 
ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 34 فرعی از دو اصلی فضل 

آباد به مساحت 129/25 مترمربع.
51- رای ش��ماره 139460302008011502 – 94/12/26– ق��درت ال��ه 
رضائی فرزند نعمت اله به شناسنامه شماره 9 حوزه 2 مرکزی سمیرم و 
شماره ملی 1209810451 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب مغازه با 
طبقه فوقانی آن مفروزی از پالک 1760 فرع��ی از دو اصلی فضل آباد به 

مساحت ششدانگ 173/13 مترمربع. 
52- رای ش��ماره 139460302008011503 – 94/12/26– گل ان��دام 
امیری فرزند غالم به شناسنامه ش��ماره 1877 حوزه 2 سمیرم و شماره 
ملی 1209540126 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه با طبقه 
فوقانی آن مفروزی از پالک 1760 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 

ششدانگ 173/13 مترمربع. 
53- رای ش��ماره 139460302008011504 – 94/12/26– مجتب��ی 
غضنفری فرزند علیرضا به شناس��نامه شماره 998 ش��هرضا و شماره 
ملی 1199844934 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 151/1 فرعی 
از 23  اصلی سود آباد که به شماره 2521 تبدیل شده به مساحت 216/72 

مترمربع.
54- رای ش��ماره 139460302008011509 – 94/12/26– محمدصادق 
شیرانی زاده فرزند محمدرضا به شناسنامه و شماره ملی 1190094029 
شهرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 187 فرعی از 50  اصلی اله 

آباد به مساحت 84/17 مترمربع.
55- رای ش��ماره 139460302008011510 – 94/12/26– محمدصادق 
شیرانی زاده فرزند محمدرضا به شناسنامه و شماره ملی 1190094029 
شهرضا ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 187 فرعی از 50  اصلی اله 

آباد به مساحت 86/45 مترمربع.
56- رای ش��ماره 139460302008011515 – 94/12/26– رض��وان 
مومنیان ش��هرضا فرزند رجبعلی به شناسنامه ش��ماره 428 شهرضا و 
شماره ملی 1198947896 ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1092 

فرعی از سه اصلی موغان به مساحت 25/20 مترمربع. 
57- رای ش��ماره 139460302008011517– 94/12/26– محمدمهدی 
نباتی فرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 3972 شهرضا و شماره ملی 
1199874671 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی مف��روزی از پالک 1230 فرعی از س��ه اصلی موغان به 

مساحت ششدانگ 98/53 مترمربع. 
58- رای ش��ماره 139460302008011519– 94/12/26– مل��ک 
ش��بانی فرزند رس��ول به شناسنامه ش��ماره 1478 ش��هرضا و شماره 
ملی 1199085871 شش��دانگ یکباب خانه نیمه تم��ام دو طبقه مفروزی 
 ازپالک 412 و 412/1 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت 151/28 

مترمربع.
59- رای ش��ماره 139460302008011524 – 94/12/26– اس��ماعیل 
رضائی فرزند همتعلی به شناس��نامه ش��ماره 855 قمش��ه و شماره ملی 
1199316792 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 533 فرعی 

از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 154/85 مترمربع.
60- رای شماره 139460302008011529 – 94/12/27– مریم علی پور 
موس��ی آبادی فرزند محمدجعفر به شناسنامه شماره 49 حوزه 1 شهری 
سمیرم سفلی و شماره ملی 5129793927 ششدانگ یکباب خانه مفروزی 

ازپالک 1610 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 130 مترمربع.
61- رای ش��ماره 139460302008011530 – 94/12/27– فرشته فخار 
شهرضا فرزند حس��ن به شناسنامه شماره 259 ش��هرضا و شماره ملی 
1199167339 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

772 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 200/22 مترمربع. 
62- رای شماره 139460302008011531 – 94/12/27– حبیب اله فالح 
فرزند علی به شناسنامه شماره 385 شهرضا و شماره ملی 1199127930 
سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 772 فرعی از 

سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 200/22 مترمربع. 
63- رای شماره 139460302008011534 – 94/12/27– مسعود حسین 
پور شهرضا فرزند خیراله به شناسنامه شماره 1039 حوزه 26 اصفهان 
و شماره ملی 1289411875 ششدانگ یکباب مغازه مفروزی ازپالک 509 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 141/5 مترمربع.
64- رای ش��ماره 139460302008011541 – 94/12/27– محمدهادی 
کیفر فرزند حبیب اله به شناس��نامه ش��ماره 990 حوزه 1 قمشه و شماره 
ملی 1199295094 ششدانگ یکباب مغازه نیمه تمام مفروزی ازپالک 779 

فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 128/20 مترمربع.
65- رای ش��ماره 139460302008011554 – 94/12/27– نفیس��ه 
سبزواری شهرضا فرزند عبدالرسول به شناسنامه شماره 1113 شهرضا 
و ش��ماره ملی 1199236861 شش��دانگ یکباب خان��ه دو طبقه مفروزی 

ازپالک 6473 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 110/20 مترمربع.
66- رای ش��ماره 139460302008011555 – 94/12/27– طیبه جاهی 
فرزند رضا به شناسنامه شماره 391 شهرضا و شماره ملی 1198973242 
به قیومیت ناصر جاهی فرزند رضا طبق قیم نامه 2/84ع دادستانی عمومی 
و انقالب شهرضا شش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک 927 

فرعی از سه اصلی موغان به مساحت 160 مترمربع.
67- رای شماره 139460302008011556 – 94/12/27– حسین فخاری 
فرزند حیدرعلی به شناس��نامه ش��ماره 2 حوزه 1 جرقویه و شماره ملی 
5649613362 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالک 52 فرعی از 21  اصلی رش��کنه به مس��احت شش��دانگ 204/70 

مترمربع.
68- رای شماره 139460302008011557 – 94/12/27–  خانم معصومه 
جاوری شهرضا فرزند حیدر به شناس��نامه شماره 120 شهرضا شماره 
ملی 1199021423 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 
مفروزی از پالک 52 فرعی از 21  اصلی رش��کنه به مس��احت شش��دانگ 

204/70 مترمربع.
69- رای شماره 139460302008011562 – 94/12/27– آقای امیدعلی 
عبدالی فرزند کهزاد به شناسنامه ش��ماره 785 حوزه 1 مرکزی سمیرم و 
شماره ملی 1209262381 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 

1172 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 254/45 مترمربع.
70- رای شماره 139460302008011563 – 94/12/27– آقای احمدرضا 
کیفر فرزند حبیب اله به شناسنامه شماره 192 حوزه 3 شهرضا و شماره 
ملی 1199391115 چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه 
با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 5161 فرعی از دو اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 82 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 

5162 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است. 
71- رای ش��ماره 139460302008011564 – 94/12/27– محمدهادی 
کیفر فرزند حبیب اله به شناس��نامه ش��ماره 990 حوزه 1 قمشه و شماره 
ملی 1199295094 یک دانگ مش��اع از ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه 
با ساختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 5161 فرعی از دو اصلی 
فضل آباد به مساحت ششدانگ 82 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 

5162 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است. 
72- رای شماره 139460302008011565 – 94/12/27– الهام السادات 
قرشی فرزند س��ید ولی اله به شناسنامه ش��ماره 6026 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199895210 یک دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی 
از یک باب مغازه با س��اختمان احداثی بر روی آن مفروزی از پالک 5161 
فرع��ی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت شش��دانگ 82 مترمربع که به 

انضمام ششدانگ پالک 5162 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است. 
73- رای ش��ماره 139460302008011566 – 94/12/27– محمدرض��ا 
زارعی فرزند س��یف اله به شناسنامه ش��ماره 1028 حوزه 3 شهرضا و 
شماره ملی 1199399477 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پالک 967 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 

124 مترمربع. 
74- رای ش��ماره 139460302008011567 – 94/12/27– محمدمهدی 
زارعی فرزند س��یف اله به شناس��نامه شماره 1484 ش��هرضا و شماره 
ملی 1199208485 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه 
 مفروزی از پالک 967 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 124 

مترمربع. 
75- رای ش��ماره 139460302008011569 – 94/12/27– محمدحسن 
مهلوجی فرزند غالمرضا به شناس��نامه ش��ماره 5701 حوزه 1 شهری 
شهرضا و شماره ملی 1199891967 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه مفروزی از پالک 329 فرعی از 106 - اصلی ارش آباد به مس��احت 

ششدانگ 139/65 مترمربع. 
76- رای ش��ماره 139460302008011570 – 94/12/27– عف��ت خان 
احمدی فرزند محمدعلی به شناسنامه و شماره ملی 1190062879 شهرضا 
سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 329 فرعی از 

106 - اصلی ارش آباد به مساحت ششدانگ 139/65 مترمربع. 
77- رای ش��ماره 139460302008011576 – 94/12/27– نب��ی ال��ه 
جمالی فرزند رحمن به شناسنامه ش��ماره 3000 حوزه 1 مرکزی سمیرم 
و ش��ماره ملی 1209240874 شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام 
 مفروزی ازپالک 1724 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت 127/41 

مترمربع.
78- رای ش��ماره 139460302008011580 – 94/12/27– سید مجتبی 
میرپور فرزند س��یدجواد به شناسنامه شماره 6 ش��هرضا و شماره ملی 
1199286265 شش��دانگ یکباب خان��ه مفروزی ازپالکه��ای 856 فرعی 
باقیمانده که به ش��ماره 14341 تبدیل شده و 6740 از دو اصلی فضل آباد 

به مساحت 137/80 مترمربع.
79- رای شماره 139460302008011581 – 94/12/27– فرشته اباذری 
فرزند رمضان به شناس��نامه شماره 62 حوزه 3 ش��هرضا و شماره ملی 
1199389811 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 106 فرعی از 21  

اصلی رشکنه به مساحت 152/99 مترمربع.
80- رای شماره 139460302008011587 – 94/12/27– سلمان قربانی 
فرزند رحمان به شناسنامه و شماره ملی 1200015193 حوزه 2 مرکزی 
سمیرم شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 496 فرعی از 100  اصلی 

فیض آباد به مساحت 152/20 مترمربع.
ادامه در صفحه 15
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81- رای ش��ماره 139460302008011589 – 94/12/27– نب��ی ال��ه 
مهرجو فرزند عبدالعلی به شناس��نامه شماره 7825 ش��هرضا و شماره 
ملی 1199913200 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 36 فرعی از 21  

اصلی رشکنه به مساحت 107 مترمربع.
82- رای ش��ماره 139460302008011590 – 94/12/27– جعف��ر 
شهمرام فرزند محمدباقر به شناسنامه شماره 867 شهرضا و شماره ملی 
1198916532 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1552 فرعی از دو 

اصلی فضل آباد به مساحت 131 مترمربع.
83- رای ش��ماره 139460302008011591 – 94/12/27– محمدباق��ر 
ش��همرام فرزند جعفر به شناسنامه شماره 287 ش��هرضا و شماره ملی 
1199311111 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1552 فرعی از دو 

اصلی فضل آباد به مساحت 132/10 مترمربع.
84- رای ش��ماره 139460302008011592 – 94/12/27– ول��ی ال��ه 
عطائی فرزند علی یار به شناس��نامه شماره 849 ش��هرضا و شماره ملی 
1199234222 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 383 فرعی 

از سه اصلی موغان به مساحت 131/79 مترمربع.
85- رای ش��ماره 139460302008011600 – 94/12/27– عل��ی ک��رم 
تیموری فرزند شهباز به شناسنامه شماره 3718 حوزه 2 مرکزی سمیرم 
و شماره ملی 1209558734 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 556 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 150/79 مترمربع.
86- رای ش��ماره 139560302008000012– 95/1/8– محمدرض��ا 
عموعلی فرزند عباس به شناس��نامه شماره 244 ش��هرضا و شماره ملی 
1199117293 شش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام مف��روزی ازپالک 3755 

فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 158/21 مترمربع.
87- رای ش��ماره 139560302008000032 – 95/1/9– س��ید مصطفی 
میرفتاح فرزند سیدعبدالرس��ول به شناسنامه ش��ماره 1603 شهرضا و 
ش��ماره ملی 1199261106 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1008 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

171/63 مترمربع. 
88- رای ش��ماره 139560302008000033 – 95/1/9– زهرا الس��ادات 
نظیفی فرزند سیدحسین به شناسنامه شماره 493 شهرضا و شماره ملی 
1199291129 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1008 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 171/63 مترمربع. 
89- رای شماره 139560302008000045 – 95/1/11– فرشته براهیمی 
فرزند مسیح اله به شناسنامه ش��ماره 70 حوزه 6 شهرضا و شماره ملی 
1198497459 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی 
از پالک 1068 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 158/38 

مترمربع. 
90- رای شماره 139560302008000046 – 95/1/11– فاطمه براهیمی 
فرزند علی اصغر به شناس��نامه ش��ماره 3386 حوزه 1 شهری قمشه و 
شماره ملی 1199868817 سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب خانه دو 
طبقه مفروزی از پ��الک 1068 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت 

ششدانگ 158/38 مترمربع. 
91- رای ش��ماره 139560302008000063 – 95/1/15– احمدرض��ا 
عموعلی فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 114 شهرضا و شماره ملی 
1199087548 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 59 فرعی از 

دو اصلی فضل آباد به مساحت 240/50 مترمربع.
92- رای ش��ماره 139560302008000064 – 95/1/15– اش��رف 
نقوی فرزند عباس��قلی به شناسنامه شماره 883 ش��هرضا و شماره ملی 
1199173576 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1385 فرعی از دو 

اصلی فضل آباد به مساحت 103/55 مترمربع.
93- رای ش��ماره 139560302008000072 – 95/1/16– محمدرض��ا 
حفار فرزند حیدرعلی به شناس��نامه شماره 16 ش��هرضا و شماره ملی 
1199164895 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

211 فرعی از 50  اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 138 مترمربع. 
94- رای ش��ماره 139560302008000073 – 95/1/16– الهه خدادادی 
پور شهرضا فرزند ولی اله به شناسنامه شماره 1333 شهرضا و شماره 
ملی 1199192041 چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 211 فرعی از 50  اصلی اله آباد به مساحت ششدانگ 138 مترمربع. 

95- رای شماره 139560302008000113 – 95/1/17– مجتبی مصلحی 
فرزند فضل اله به شناس��نامه ش��ماره 6508 حوزه 1 شهری شهرضا و 
شماره ملی 1199900036 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 

1177 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت 151/47 مترمربع.
96- رای شماره 139560302008000198 – 95/1/22– اصغر شیرعلی 
شهرضا فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 1361 شهرضا و شماره ملی 
1199069914 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 509 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 164/62 مترمربع. 
97- رای شماره 139560302008000199 – 95/1/22– فاطمه باقرپور 
فرزند عبدالعلی به شناسنامه شماره 553 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 
1199387177 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی مفروزی از پالک 509 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت 

ششدانگ 164/62 مترمربع. 
98- رای ش��ماره 139560302008000234 – 95/1/23– محمود رضا 
مصدق فرزند عباسعلی به شناسنامه شماره 1376 شهرضا و شماره ملی 
1199279730 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1626 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 195 مترمربع. 
99- رای ش��ماره 139560302008000250 – 95/1/24– اله داد عبدالی 
فرزند خداداد به شناس��نامه شماره 579 حوزه 1 س��میرم و شماره ملی 
1209261715 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 618 و 618/1 فرعی 

از 21  اصلی رشکنه به مساحت 128/55 مترمربع.
100- رای ش��ماره 139560302008000280 – 95/1/25– محمدکاظم 
صدری فرزند ذبیح اله به شناس��نامه ش��ماره 233 قمش��ه و شماره ملی 
1199310573 چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی 
از پالک 3876 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 48/46 
مترمربع. در ازاء سی و شش سهم و س��یصد و چهل و پنج _هزارم سهم 
مشاع از  چهارصد و چهل و هشت سهم شش��دانگ انتقال عادی از طرف 

ذبیح اله صدری.  
101- رای ش��ماره 139560302008000283 – 95/1/25– لی��ال عادلی 
فرزند عبدالحس��ین به شناس��نامه شماره و ش��ماره ملی 1190060361 
شهرضا یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 
3876 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 48/46 مترمربع. 
در ازاء دوازده سهم و یکصد و پانزده سهم مش��اع از چهارصد و چهل و 
هشت سهم ششدانگ در سهمش واقع که تمامت دو سهم و ششصدو پانزده 

سهم مشاع آن  انتقال عادی از طرف ذبیح اله صدری.  
102- رای شماره 139560302008000291 – 95/1/25– عباس حسینی 
خسروآبادی فرزند غالمرضا به شناسنامه ش��ماره 20 حوزه 1 مرکزی 
شهرضا و شماره ملی 1199650188 ششدانگ یکباب مغازه با ساختمان 
احداثی بر روی آن مفروزی ازپالک 13375 فرعی از دو اصلی فضل آباد 

به مساحت 64/76 مترمربع.
103- رای شماره 139560302008000310 – 95/1/25– وقف به تصدی 
اداره اوقاف و خیریه شهرستان شهرضا ششدانگ یکباب ساختمان نیمه 
تمام محل مجموعه فرهنگ��ی مذهبی جواد االئمه )ع( مش��هور به موقوفه 

سید زین العابدین مفروزی ازپالک 1610 فرعی از دو اصلی فضل آباد به 
مساحت 964/65 مترمربع.

104- رای شماره 139560302008000311 – 95/1/25– شیما سبزواری 
فرزند محمد به شناسنامه و شماره ملی 1190077140 شهرضا یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از پالک 1680 فرعی از یک اصلی 

ابنیه به مساحت ششدانگ 30/60 مترمربع. 
105- رای ش��ماره 139560302008000312 – 95/1/25– احمدرض��ا 
گرامی فرزند فضل اله به شناسنامه شماره 2285 حوزه 1 قمشه و شماره 
ملی 1199331104 دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مفروزی از 
پالک 1680 فرعی از یک اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 30/60 مترمربع. 
106- رای ش��ماره 139560302008000314 – 95/1/25– اکب��ر 
گرامی فرزند فضل اله به شناسنامه ش��ماره 876 شهرضا و شماره ملی 
1199217468 سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب مغازه مفروزی از 
پالک 1680 فرعی از یک اصلی ابنیه به مساحت ششدانگ 30/60 مترمربع. 
107- رای ش��ماره 139560302008000315 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه ش��ماره 9518 سمیرم و شماره 
ملی 1209085471 ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 173 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 113/64 مترمربع. 
108- رای ش��ماره 139560302008000316 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه ش��ماره 9518 سمیرم و شماره 

ملی 1209085471 ششدانگ :
الف:قسمتی از یک باب انبار نیمه تمام مفروزی از پالک 171 فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مس��احت 193/55 متر مربع که به انضمام قسمتی از 

پالک 173 جمعا تشکیل یک باب انبار نیمه تمام را داده است.
ب:قس��متی از یک باب انبار نیمه تمام مفروزی از پالک 173 فرعی از 100  
اصلی فیض آباد به مس��احت 164/20 متر مربع که به انضمام قسمتی از 

پالک 171 جمعا تشکیل یک باب انبار نیمه تمام را داده است.
109- رای ش��ماره 139560302008000317 – 95/1/25– حمید رهبر 
فرزند امان اله به شناسنامه ش��ماره 252 حوزه 3 شهرضا و شماره ملی 
1199391719 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه سه طبقه نیمه 
تمام مفروزی از پالک 1348 فرع��ی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت 

ششدانگ 64/34 مترمربع. 
110- رای شماره 139560302008000318 – 95/1/25– عاطفه براهیمی 
فرزند فضل اله به شناسنامه و شماره ملی 1190094185 شهرضا یک و 
نیم دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب مغازه س��ه طبقه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 1348 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 64/34 

مترمربع. 
111- رای شماره 139560302008000319 – 95/1/25– فرزاد نصیری 
فرزند عبدالرضا به شناسنامه و ش��ماره ملی 1190030081 شهرضا یک 
و نیم دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب مغازه سه طبقه نیمه تمام مفروزی 
از پالک 1348 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت ششدانگ 64/34 

مترمربع. 
112- رای ش��ماره 139560302008000320 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه ش��ماره 9518 سمیرم و شماره 
ملی 1209085471 ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 173 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 58/61 مترمربع. 
113- رای ش��ماره 139560302008000321 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه ش��ماره 9518 سمیرم و شماره 
ملی 1209085471 ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 173 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 92/24 مترمربع. 
114- رای ش��ماره 139560302008000322 – 95/1/25– عبدالرسول 
پژوهش فرزند محمدحسن به شناسنامه ش��ماره 9518 سمیرم و شماره 
ملی 1209085471 ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مفروزی از پالک 173 

فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 76/49 مترمربع. 
115- رای ش��ماره 139560302008000323 – 95/1/25– عل��ی رضا 
کثیری فرزند س��هراب به شناسنامه ش��ماره 1020 ش��هرضا و شماره 
ملی 1199235938 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1393 فرعی 

باقیمانده از دو اصلی فضل آباد به مساحت 120/55 مترمربع.
116- رای ش��ماره 139560302008000324 – 95/1/25– محمدرض��ا 
رحمتی فرزند علی به شناسنامه شماره 918 حوزه 4 اصفهان و شماره ملی 
1288357133 ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزی ازپالک 66 فرعی 

باقیمانده از 21  اصلی رشکنه به مساحت 184/10 مترمربع.
117- رای ش��ماره 139560302008000325 – 95/1/25– مصطف��ی 
کافی فرزند محمدرضا به شناس��نامه ش��ماره 216 ش��هرضا و شماره 
ملی 1198910021 س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی 
 از پالک 1073 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مس��احت شش��دانگ 274 

مترمربع. 
118- رای شماره 139560302008000326 – 95/1/25– آمنه اسحاقی 
فرزند سیدجعفر به شناسنامه شماره 30 حوزه 1 روستائی سمیرم سفلی 
و ش��ماره ملی 5129814886 سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1073 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 

274 مترمربع. 
119- رای ش��ماره 139560302008000327 – 95/1/25– محس��ن 
ضیائی فرزند رحمت اله به شناسنامه ش��ماره 10 شهرضا و شماره ملی 
1199601047 چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 732 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 242 مترمربع. 

120- رای ش��ماره 139560302008000328 – 95/1/25– اکرم ریاحی 
نژاد فرزند نبی اله به شناسنامه ش��ماره 2751 حوزه 4 اصفهان و شماره 
ملی 1288106165 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 732 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 242 مترمربع. 

121- رای شماره 139560302008000329 – 95/1/25– سید محمدعلی 
میربد فرزند سید عبدالعلی به شناسنامه شماره 1295 شهرضا و شماره 
ملی 1199258024 دو دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 869 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 246 مترمربع. 
122- رای شماره 139560302008000330 – 95/1/25– سارا رحمتی 
شهرضا فرزند سید سهراب به شناسنامه شماره 667 قمشه و شماره ملی 
1199314919 چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه مفروزی از 
پالک 869 فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 246 مترمربع. 
123- رای ش��ماره 139560302008000331 – 95/1/25– مرتض��ی 
آرامی فرزند رحمت اله به شناسنامه ش��ماره 654 شهرضا و شماره ملی 
1199107514 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1327 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 192/40 مترمربع. 

124- رای شماره 139560302008000332 – 95/1/25– جنت برزگری 
فرزند محمدعلی به شناس��نامه ش��ماره 1294 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199402133 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
1327 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 192/40 مترمربع. 

125- رای شماره 139560302008000334 – 95/1/25– سید فضل اله 
تقوی فرزند سید نبی اله به شناسنامه شماره 37 حوزه 2 مرکزی سمیرم و 
شماره ملی 1209824094 ششدانگ یکباب خانه دو طبقه مفروزی ازپالک 
497 فرعی از 100  اصلی فیض آباد به مساحت 101/50 مترمربع.در ازاء 
صد سهم مشاع از ش��انزده هزار و چهارصد و س��ی و هشت و نیم سهم 

ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمود فرهمند.
126- رای شماره 139560302008000345 – 95/1/25– معصومه گنجی 

فرزند غالمرضا به شناسنامه ش��ماره 123 حوزه 4 شیراز و شماره ملی 
2297508281 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
118 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 143/14 مترمربع. 
در ازاء هفتاد و دو سهم مشاع از  هزار و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف سیف اله شاهچراغی. 
127- رای ش��ماره 139560302008000347 – 95/1/25– علیرض��ا 
بیات فرزند حس��ین به شناسنامه ش��ماره 612 ش��هرضا و شماره ملی 
1199042609 سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 
118 فرعی از 32 اصلی دست قمشه به مساحت ششدانگ 143/14 مترمربع. 
در ازاء هفتاد و دو سهم مشاع از  هزار و هشتاد سهم ششدانگ انتقال عادی 

مع الواسطه از طرف سیف اله شاهچراغی.  
128- رای ش��ماره 139560302008000349 – 95/1/25– غدیرعل��ی 
امیری فرزند حسین به شناس��نامه شماره 457 ش��هرضا و شماره ملی 
1198948183 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 1245 فرعی از سه 
اصلی موغان به مس��احت 98/25 مترمربع. در ازاء صد سهم مشاع از دو 
هزار و پانصد سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی محمد 

دبلی.
129- رای شماره 139560302008000350 – 95/1/25– روح اله امیری 
فرزند عباس به شناسنامه شماره 647 حوزه 1 روستائی شهرضا و شماره 
ملی 1198589337 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 375 فرعی از 23  

اصلی سود آباد به مساحت 202/15 مترمربع.
130- رای شماره 139560302008000352 – 95/1/25– اعظم جوهری 
فرزند قدرت اله به شناس��نامه ش��ماره 1218 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199847135 شش��دانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 102 فرعی از 32 

اصلی دست قمشه به مساحت 59/30 مترمربع.
131- رای ش��ماره 139560302008000367 – 95/1/26– ول��ی ال��ه 
یوسفی فرزند محمد به شناسنامه ش��ماره 29 حوزه 6 شهرضا و شماره 
ملی 1198497041 پنجاه و هفت حبه و یکص��د و نود و پنج _ چهارصد و 
نود و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 

1327 فرعی از سه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 203/40 مترمربع.
132- رای ش��ماره 139560302008000368 – 95/1/26– زهرا قاسمی 
قوام آبادی فرزند سرمست به شناسنامه ش��ماره 18 حوزه 1 روستائی 
ش��هرضا و ش��ماره ملی 1199569062 چهارده حبه و دویست و نود و 
هشت _ چهارصد و نود و سوم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 
مفروزی از پالک 1327 فرعی از س��ه اصلی موغان به مساحت ششدانگ 

203/40 مترمربع.
133- رای شماره 139560302008000399 – 95/1/29– حسین عقدکی 
فرزند حسنعلی به شناس��نامه ش��ماره 2613 حوزه 2 مرکزی سمیرم و 
شماره ملی 1209547597 ششدانگ یکباب خانه مفروزی ازپالک 967/1 
فرعی از دو اصلی فضل آباد که به ش��ماره 13403 تبدیل شده به مساحت 

149/42 مترمربع.
134 - رای ش��ماره 139560302008000423 – 95/1/30– اکبر گالبی 
فرزند محمدعلی به شناس��نامه ش��ماره 832 ش��هرضا و ش��ماره ملی 
1199052061 شش��دانگ یکباب خانه دو طبقه نیمه تمام مفروزی ازپالک 

1349 فرعی از 23  اصلی سود آباد به مساحت 192/20 مترمربع.
135- رای ش��ماره 139560302008000442 – 95/1/30– زه��ره 
میرفتاح فرزند سیدعلی به شناس��نامه شماره 355 شهرضا و شماره ملی 

1199127639 ششدانگ:
الف:قس��متی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 4217 فرعی از دو اصلی 
فضل آباد به مس��احت 16/50 مترمرب��ع که به انضمام قس��متی از پالک 

1320/1 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب:قس��متی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 1320/1 فرعی از دو اصلی 
فضل آباد به مساحت 41/58 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4217 

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
136- رای ش��ماره 139560302008000443 – 95/1/31– احمدرض��ا 
شوقی فرزند اسداله به شناسنامه ش��ماره 2310 حوزه 1 شهری قمشه و 

شماره ملی 1199858056 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:قس��متی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 7916 فرعی از یک اصلی 
ابنیه به مساحت 55/51 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 7249 و 

2083 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 7249 فرعی از یک اصلی ابنیه 
به مساحت 15/14 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 7916 و 2083 

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج:قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 2083 فرعی از یک اصلی ابنیه 
به مساحت 14/12 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 7249 و 7916 

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
137- رای ش��ماره 139560302008000444 – 95/1/31– اس��داله 
ش��وقی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره 96 ش��هرضا و شماره ملی 

1198813857 سه دانگ مشاع از ششدانگ :
الف:قس��متی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 7916 فرعی از یک اصلی 
ابنیه به مساحت 55/51 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 7249 و 

2083 جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ب:قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 7249 فرعی از یک اصلی ابنیه 
به مساحت 15/14 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 7916 و 2083 

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
ج:قسمتی از یک باب مغازه مفروزی از پالک 2083 فرعی از یک اصلی ابنیه 
به مساحت 14/12 مترمربع که به انضمام قسمتی از پالکهای 7249 و 7916 

جمعا تشکیل یک باب مغازه را داده است.
بندب(

138- رای ش��ماره 6893 – 83/12/3 و رای اصالح��ی ش��ماره 6893 – 
85/2/6 – صادره از هیئت حل اختالف موض��وع قانون اصالح مواد 1 و2 
و3 قانون ثبت اس��ناد مصوب 1365/4/31و الحاق موادی به آن مرتضی 
انصاری پور فرزند هاشم به شناسنامه شماره 17092 شهرضا نسبت به 
دو و نیم دانگ مش��اع و بتول گرگی فرزند رضا به شماره شناسنامه 470 
شهرضا نسبت به دو دانگ مشاع و هاشم انصاری پور فرزند مرتضی به 
شماره شناسنامه 225 شهرضا نسبت به یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ 
قسمتی از یکباب خانه مفروزی ازپالک 47 فرعی از 32  اصلی دست قمشه 
به مس��احت 275/70 مترمربع که به انضمام پالک 1403 جمعا تشکیل یک 
باب خانه را داده اس��ت که در ازاء تمامت 274/80 سهم مشاع از 410/80 
سهم ششدانگ که سهم مرتضی انصاری پور و هاشم انصاری پور انتقال 
عادی از طرف بتول گرگی که در آگهی اولیه انتقال عادی ذکر نش��ده است 

اینک تجدیدآگهی می گردد.
139- رای ش��ماره 13946030200801673– 94/2/22 و رای اصالحی 
ش��ماره 13956030200801331– 95/3/11 – شهین ماهری زاده فرزند 
محمدعلی به شناس��نامه ش��ماره 1869 حوزه 4 ممس��نی و شماره ملی 
2391387253 ششدانگ یک باب خانه مفروزی از پالک 13 فرعی از 171 
اصلی مهدیه به مساحت 353 مترمربع.درازاء300سهم مشاع از500سهم 
مشاع از38463سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه ازطرف شهرام پناه 
پور. که دررای وآگهی اولیه مس��احت اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی 

می گردد.
140- رای شماره 13946030200809975 – 94/10/19 و رای اصالحی 
13956030200801197 – 95/3/4– محس��ن خلیل��ی ش��هرضا فرزند 
حیدرعلی به شناسنامه شماره 163 شهرضا و شماره ملی 1199135518 

سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 
فرعی از دو اصلی فضل آباد به مساحت شش��دانگ 208/90 مترمربع که 
دررای وآگهی اولیه مساحت  اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.

141- رای شماره 13946030200809976 – 94/10/19 و رای اصالحی 
13956030200801198 – 95/3/4– مرضیه دهق��ان زاد فرزند احمد به 
شناسنامه شماره 21015 شهرضا و شماره ملی1198490020 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مفروزی از پالک 862 فرعی از دو 
اصلی فضل آباد به مساحت ششدانگ 208/90 مترمربع که دررای وآگهی 

اولیه مساحت  اشتباه قیدگردیده اینک تجدیدآگهی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/22    
تاریخ انتشارنوبت دوم: 95/4/6    

سیداسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
مزایده

3/639 اجرای احکام ش��عبه 10 حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
اجرایی کالس��ه 940412 ج / 10 در خصوص درخواست فروش خانم ها 
 زهره صالحی حس��ین آبادی و طاهره س��االری فر فرزن��دان مرتضی و 
ذیبح اله به طرفیت خدیجه جهانمرد حسین آبادی فرزند رضا، سید اصغر، 
سید مهدی، سید علی، ملک الس��ادات، اعظم السادات همگی عطایی حسین 
آبادی فرزند مصطفی، رویا رضایی فرزند رحیم دایر بر فروش ششدانگ 
یکباب خانه به پالک های ثبتی 1766 و 1767 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
جلسه مزایده ای در روز پنج شنبه مورخ 95/4/31 ساعت 9 صبح در محل 
این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت غربی- مجتمع اجرای احکام حقوقی 
و خانواده- طبقه سوم- واحد 5 برگزار نماید. مشخصات مورد مزایده بر 
اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد: ششدانگ 
یکباب خانه پالک ثبتی 1766 و شش��دانگ یکباب دکان پالک شماره 1767 
متصل به یکدیگر باقیمانده واقع در خیابان وحید- خیابان حس��ین آباد- 
بخش 5 ثبت اصفهان با ح��ق المجری از خان��ه 1765 و دو میراب به خانه 
1769 و حق الش��رب تابع از مورد ثبت خارج و تاب��ع مقررات قانون آب و 
نحوه ملی شدن آن است، شمااًل درب و دیوار به خیابان – جنوبًا اول به خانه 
1764 دوم به خانه شماره 1769 دیوار فاصل اشتراکی است. شرقًا به خانه 
شماره 1769 دیوار فاصل اشتراکی است. غربًا به خانه شماره 1765 دیوار 
اشتراکی است، شش��دانگ ملک دارای مساحت عرصه حدود 387/80 متر 
مربع می باشد) طبق متره و مساحی محلی( که در آن ساختمان مسکونی، 
دکان، انباری، زیرزمین، سرویس بهداشتی داخل حیاط مجموعًا به مساحت 
اعیانی حدود 272/50 متر مربع، با قدمت س��اخت باالی 35 س��ال احداث 
گردیده است، ساختمان دارای سیس��تم دیوارهای باربر و سقف تیرآهن 
و درب و پنجره های فلزی و با قدمت س��اخت باالیی ب��وده که به صورت 
کلنگی محسوب می شود. ملک دارای اشتراکات آب، برق، گاز می باشد. از 
مساحت کل عرصه به مقدار حدود 387/80 متر مربع به مقدار حدود 30 متر 
مربع از آن به قسمت دکان و باقیمانده به مساحت حدود 357/80 به قسمت 
مس��کونی اختصاص دارد. با توجه به جمیع عوامل موثر در قیمت گذاری 
ارزش ششدانگ پالک های 1766 )مس��کونی( و 1767 )دکان( هر دو واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مبلغ 20/355/000/000 ریال معادل دو میلیارد 
و سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان بر اساس نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری ارزشیابی شده است، نظریه کارشناسی به طرفین دعوی ابالغ 
ش��ده و مصون از اعتراض باقی مانده است. ضمنًا آدرس پالک های ثبتی 
فوق الذکر نیز عبارت است از: اصفهان- خ حسین آباد- پالک 534-کدپستی 
36556-81759 )بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری( می باشد. 
کسانی حق ش��رکت در مزایده را دارند که 10 درصد از قیمت کارشناسی 
ملک را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک 
ملی دادگس��تری اصفهان واریز و فیش آن را فی المجلس تحویل نمایند و 
مابقی آن را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. مزایده از 
قیمت کارشناسی شروع می شود و ارائه دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
است.  م الف: 8794  اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)506 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/2 ش��ماره ص��ادره:1395/02/240003 چ��ون تحدید ح��دود عمومی 
شش��دانگ یک باب باغ پالک ش��ماره 1280 اصلی واقع در انارک بخش 4 
ثبت نایین که طبق پرونده ثبتی به نام آقای حس��ین طریقتی انارکی فرزند 
مرحوم مالحس��ین علی بدعوی تولیت وقف در جریان ثبت اس��ت به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاض��ای اداره محترم اوقاف و امور خیریه 
شهرستان نایین تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه 1395/04/30  
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/04/06  م الف:95 اداره 

ثبت اسناد و امالک نایین)191 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/11 ش��ماره صادره: 1395/43/239705 نظر به اینکه آقای اصغر جان 
نثاری الدانی فرزند حس��ین با تس��لیم یک برگ استش��هاد شهود شماره 
6012965635 به تاریخ 1395/3/17 دفترخانه اصفهان، مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت هش��ت حبه مش��اع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شماره 
13/283  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 91843 صفحه 194 
دفتر جلد 517 امالک تحت شماره چاپی 001011 الف / 94 صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب س��هم االرث اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مس��ترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 9718 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب اس��تان اصفهان )223 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950326 خواهان محمود میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت هوشنگ زهیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 95/5/5  ساعت 8/30 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 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:7430 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )110 کلمه، 1 کادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام حسن مجتبی علیه السالم :
به خدا سوگند كه پسر ابوطالب با مرگ مأنوس تر 

است تا كودك به پستان مادرش.
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محمد عبدالکریم حس��ن دانش آموز یازده س��اله و پنجم ابتدایی در 
 یکی از مدارس شیخ زوید مصر اس��ت. او بدون اینکه بخواهد در مصر 
و شبکه های اجتماعی کشورهای عربی، سر و صدای زیادی به پا کرد. 
 محمد حسن که به تازگی مادر خود را از دس��ت داده است، در پاسخ  
به پرس��ش امتحانی با ای��ن مضمون ک��ه: تاثیر بزرگ م��ادران روی 
 فرزندان چیست، از شدت اندوه و ناراحتی نوشت: مادرم مرد و همراه او 
همه چیز مرد! این پاسخ تکان دهنده محمد را در صدر اخبار مصر برد، 
به طوری که رییس آموزش و پرورش مص��ر از او تقدیر کرد و خبرها 
حاکی از آن است که دکتر احمد طیب، رییس دانشگاه االزهر، هزینه 
 تحصیل این دانش آموز را به دلیل فقر مال��ی تا زمان فارغ التحصیلی 

از دانشگاه بر عهده گرفته است.

دانشمندان معتقدند که می توان با فناوری موجود و با تکنیک انتقال 
حافظه به فضای دیجیتال برای همیشه شخصیت انسان ها را زنده 
نگه داش��ت. در این فناوری با انتقال کامل اطالعات موجود در مغز 
مثل حافظه و شخصیت، برای همیشه یک انسان مجازی با فناوری 
 واقعیت مجازی به تصویر کشیده می شود. دانشمندان معتقدند که 
با پیشرفت های حاصل ش��ده در فناوری تصویرس��ازی هولوگرام 
می توان صورت م��ردگان را به همراه صدا به صورت س��ه بعدی نیز 
مش��اهده کرد. پروفس��ور میچیو کاکو، فیزیکدان مشهور ژاپنی-

آمریکایی معتقد اس��ت که فناوری دنیای فناناپذیر به زودی رنگ 
واقعیت می گیرد. با اس��تفاده از این فناوری می توان برای همیشه 
ش��خصیت انس��ان را زنده نگه داش��ت و همیش��ه با عزیزان مرده 
صحبت کرد. دکتر کاکو معتقد اس��ت که با انتقال کامل اطالعات 
ش��خصیتی، خاطرات مش��ترک، لهجه و تن صدا به فضای مجازی 
می توان برای همیش��ه با کس��انی که از دنیا رفته اند، صحبت کرد. 
 کاکو که پیش��تر با ارایه نظریه فیزیکی در م��ورد دنیاهای موازی 
 به ش��هرت رس��یده بود، اکنون با ارای��ه جزیی��ات نظریه صحبت 
با مردگان دوباره جنجالی در دنیای علم برپا کرده است. در آخرین 
کتاب دکتر کاکو با عنوان » آینده ذهن « آمده است که بشر حداکثر 
تا اواخر قرن جاری میالدی به فناوری انتقال کامل اطالعات حافظه 
 به فضای مجازی دس��ت پیدا می کن��د. وی اظهار کرد: رس��یدن 
به فناوری دنیای فناناپذیر یکجا اتف��اق نمی افتد بلکه این فناوری 
مانند سایر علوم بش��ر به صورت مرحله ای معرفی شده و پیشرفت 
می کند. وی معتقد است که اولین و نزدیک ترین مرحله نمود این 

فناوری، امکان انتقال خاطرات خوشایند بین ذهن افراد است. 
در نظر بگیرید دوست شما به تعطیالت رفته و خاطرات خوشایند 
خود را بر روی لوح فش��رده برای ش��ما ارس��ال می کند، حال شما 
می توانید با انتقال این اطالعات به حافظه خود، تجربیات خوشایند 

دوست خود در سفر را دوباره تجربه کنید.

محققان دانش��گاه آزاد 
نرم اف��زار فرهنگ لغت 
میخی برای رمز گشایی 
از کتیبه ه���ای خ���ط 
میخی دوره هخامنشی 
ارای��ه کردند ک��ه کاربر 
ع��الوه  اس��ت   ق��ادر 
بر ترجمه، نح��وه تلفظ 

آن را بشنود.
امید امین��ی آذر مجری 
ط��رح ب��ا اش��اره ب��ه 
طراحی و پیاده س��ازی 
نرم اف��زار فرهنگ لغت خط میخ��ی گفت: این نرم اف��زار می تواند 
کتیبه ه��ای خط میخی دوران هخامنش��ی را به 4 زبان فارس��ی، 
کردی، انگلیس��ی و عربی ترجمه کند. وی با اشاره به جزییات این 
نرم افزار خاطر نش��ان کرد: در محیط برنامه ای��ن نرم افزار صفحه 
کلیدی به خط میخی پیش بینی ش��ده اس��ت که ب��ا آن می توان 
کلمات میخی را وارد نرم افزار کرد. آذری اضافه کرد: با وارد کردن 
 کلمات میخی، ای��ن نرم افزار به ص��ورت خودکار بعد از نوش��تن 
دو حرف از کلمه، تمام کلماتی را که با آن دو حروف شروع می شود، 
لیس��ت و کلمات را به طور صحیح ترجم��ه می کند. مجری طرح، 
امکان شنیدن نحوه تلفظ کلمات را از قابلیت های این نرم افزار نام 
برد و یادآور شد: صفحه کلید مجازی این نرم افزار به صورتی طراحی 
شده است که با فشردن کلیک ماوس روی هر حرف، کاربر می تواند 

نحوه تلفظ آن حرف را بشنود.
به گفت��ه ای��ن محقق ای��ن نرم اف��زار قابل نص��ب ب��ر روی کلیه 

سیستم عامل های ویندوز ۷ و ۸ و۱۰ و XP است.
امینی آذر با اش��اره به اهمیت این نرم افزار اظهار کرد: با استفاده 
 از این نرم اف��زار مش��کل اصلی کارب��ران در ترجم��ه کتیبه های 
خط میخی دوران هخامنش��ی که هم اکنون اطالعات کافی در مورد 
آن وجود ن��دارد، مرتفع خواهد ش��د و عالقه مندان و پژوهش��گران 
رشته باستان شناسی می توانند کتیبه های خط میخی را رمزگشایی 
و ترجم��ه کنند. وی با اش��اره به مزای��ای این نرم اف��زار، اضافه کرد: 
صرفه جوی��ی در وقت، کاهش هزینه ه��ا در خرید کتاب و اس��تفاده 
 از اینترن��ت، کاربرد آس��ان، عاری ب��ودن از هر گونه خطا و اش��تباه 
در معنی کلمات، کاربردی ش��دن آن برای گردشگران و عموم مردم 
 در بناهای تاریخ��ی و توانای��ی در خواندن متون میخ��ی بدون نیاز 
به راهنما در محل های تاریخی از جمله مزایای این نرم افزار است.این 
طرح از سوی پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد مهاباد اجرایی شده است.

برای از بین بردن عادت های بد در زندگی، باید تمریناتی را انجام 
دهیم تا عضالت ذهن ما آمادگی الزم برای انجام این کار را به دست 
 آوردند. با انجام کارهای س��خت و تخصصی، می توانید این کار را 

به بهترین نحو ممکن انجام دهید. 
 در این مطلب می خواهی��م ۱۸ عادتی که اف��راد دارای ذهن قوی 
از آن برخوردار هستند و بر اس��اس آنها زندگی می کنند را با شما 

در میان بگذاریم.
۱- تمرین کردن قدرشناس بودن

 آنه��ا روی دع��ای خیر م��ردم بیش��تر از گنجایش الزم حس��اب 
باز می کنند. حس قدرشناسی و شکرگذار بودن همواره در وجود 

این گونه افراد می درخشد.
۲- حفظ قدرت شخصی

این افراد به انس��ان هایی ک��ه دارای انرژی منفی هس��تند، اجازه 
دخالت در امورات خود را نمی دهند. 

 آنها از س��رزنش کردن دیگران لذتی نبرده و از این وس��یله برای 
کنار زدن و پایین کشیدن اطرافیان خود استفاده نمی کنند.

۳- قبول انواع چالش ها
آنها مصیبت ها را به عنوان یک فرصت برای قوی تر ش��دن در نظر 
می گیرند. با هر مانعی که بر سر راه آنها قرار می گیرد، خود را بیشتر 

تقویت می کنند تا توانایی های خود را به این وسیله باالتر ببرند.
۴- تمرکز روی چیزهای قابل کنترل

 این افراد همواره س��عی می کنند تا با تمرک��ز روی چیزهایی که 
در محدوده کنترل آنهاست، خود را مفیدتر نشان دهند. 

به جای اینکه وقت و انرژی خود را در زمینه انجام کارهای بیهوده 
صرف کنند، س��عی می کنند تا حداکثر تالش خود را برای بهبود 

توانایی های خود به کار گیرند.
۵- تنظیم محدوده های خاص

آنها هم��واره ب��ا ایج��اد محدودیت ه��ا و کرانه های خ��اص برای 
فعالیت های خود، س��عی می کنند تا خود را تنه��ا در آن زمینه ها 
پرورش و بهبود دهند. حتی اگر کس��ی از دست آنها ناراحت شود، 

آنها توانایی گفتن » نه « را دارا هستند.
۶- پذیرش ریسک های حساب شده

این افراد همواره سعی می کنند تا با ایجاد توازن بین فکر و احساس، 
ریسک های حساب شده که با آن روبه رو می شوند را بپذیرند. 

 آنها س��عی بر ای��ن دارند ت��ا از محدوده آس��ودگی خ��ود خارج 
و فرصت های جدیدی را امتحان کنند تا به اهداف خود برسند.

۷- آشتی با گذشته
آنها همواره با گذشته خود در تعامل بوده و از آن درس می گیرند، 
اما سعی نمی کنند با آن بجنگند. آنها مخالف زندگی با پشیمانی و 
افسوس هستند و بی میلی و حسادت را از زندگی خود دور می کنند.

۸- درس گرفتن از اشتباهات خود
به جای جنگ و مقابله با اشتباهات گذش��ته، این گونه افراد سعی 

می کنند تا از آنها درس بگیرند. 
 آنها همواره مس��ئولیت رفت��ار و کارهای خود را ب��ر عهده گرفته 

و سعی می کنند تا شخصیت مفیدی از خود بر جای گذارند.
۹- ایجاد تعریف اختصاصی از موفقیت

 به جای اظهار حس��ادت و تنفر از موفقیت دیگران، سعی می کنند 
تا در خوشحالی آنها سهیم باشند. آنها متوجه این موضوع هستند 

که موفقیت دیگران، خللی در عملکرد آنها ایجاد نخواهد کرد.
۱۰- نگاه به شکست به عنوان فرصتی برای پیشرفت

شکس��ت معموال جزیی از حرکت به س��مت موفقیت به حس��اب 
 می آید. اف��راد موفق ای��ن موضوع را دانس��ته و به هر شکس��ت، 

به عنوان یک سکو و فرصت برای پیشرفت بیشتر نگاه می کنند.
۱۱- تنظیم زمان برای تنها بودن

 این افرادی برخ��ی مواقع زمانی را برای خ��ود در نظر می گیرند تا 
با افکار خود تنها باشند. آنها می دانند که این موضوع می تواند برای 

پیشرفت آنها به عنوان یک گزینه مهم به حساب آید.
۱۲- قبول مسئولیت در زندگی

آنها سعی می کنند تا برای خود فرصت ایجاد کنند. 
 این افراد هیچ وقت صب��ر نمی کنند تا دنیا، برای آنه��ا راه باز کند 

و به آنها چیزی را بدهد که به آن نیاز دارند. 
بلکه با سعی و تالش خود، آن را به دست می آورند.

۱۳- تمرین پشتکار و استقامت
این افراد می دانند که بهترین چیزها در زندگی، ارزش صبر کردن 
را دارند. آنها در کنار تالش و کوشش بسیار، از پشتکار و استقامت 

مناسبی نیز برخوردار هستند.
۱۴- اصالح باورهای غلط و ناسالم

آنها س��عی نمی کنند تا با اجازه دادن به محدودیت های شخصی، 
 جلوی پیش��رفت خ��ود را بگیرند. آنه��ا می دانند که ذهن ش��ان، 

می تواند بهترین دستیار یا بدترین دشمن باشد.
۱۵- صرف هوشمندانه انرژی های ذهنی

به جای گله و ش��کایت در مورد چیزهایی که قادر ب��ه تغییر آنها 
نیستند، این افراد انرژی خود را صرف کارهای مفید می کنند. 

آنها منابع مح��دود مانند زمان و انرژی خ��ود را در مورد چیزهای 
بی ارزش هدر نمی دهند.

۱۶- تمرین خوش بینی
این افراد با خود مانند یک دستیار مطمئن صحبت می کنند. آنها 
باورهایی که به بدبینی دچار می شود را کنار گذاشته و در کنار آن، 
سعی می کنند تا از اعتماد به نفس بیجا در خود نیز جلوگیری کنند.

۱۷- تحمل ناراحتی
آنها از روبه رو شدن با دردها هیچ گونه هراسی ندارند. 

اگر آنها در هنگام دویدن احساس خس��تگی در پاهای خود کنند 
 یا مانعی برای لذت های خویش مش��اهده کنند، سعی می کنند تا 

با اعتماد به نفس با آن مقابله کنند.
۱۸- صادق بودن در مقابل ارزش ها

این افراد برای باورهای خود حق تقدم قائل هستند. 
آنها به قدری شجاع هس��تند که با ارزش های خود زندگی کنند، 

حتی اگر این موضوع با خواست جامعه منافات داشته باشد.

آشپزی

عکس نوشت

موفقیتخواندنی ها

خانه داری

کتاب » در محضر پیامبر ) ص ( « نوش��ته » هادی قطبی « 
 حاوی نکاتی برجسته از فرازهای زندگی پیامبر اکرم ) ص (

 اس��ت. کت��اب » در محض��ر پیامب��ر ) ص ( « ک��ه ب��ه قلم 
» حجت االسالم هادی قطبی « تحریر شده، حاوی فراز هایی 
مختصر و مفید از زندگی سراسر نور پیامبر گرامی اسالم است 
 که فراز و نش��یب هایی از زندگی پیامبر اکرم ) ص ( و نکاتی 
از دیدگاه ها و زندگی ایشان را ارایه می دهد. این اثر با نگاهی 
 دوباره ب��ه زندگی پیامبر اعظ��م صلوات ا... علیه و اس��تفاده 
بیش از پانصد حدیث، زندگی خصوص��ی، دیدگاه ها، دوران 
جوانی، ازدواج و رسالت ایش��ان مورد بررسی قرار می دهد. 
 از جمله ویژگی های این کتاب می ت��وان به برگزیدن قالب 
» مصاحبه « در نگارش آن اش��اره کرد. به این صورت که در 
 این اثر مباحث مختلفی به شیوه پرسش از محضر پیامبر اکرم 

) ص ( مطرح شده و  پاسخ های مربوط به آن  ارایه شده است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

 » می گویند بهار زندگی جوانی اس��ت، ش��ما ک��ه اهل کار 
 و فعالیت ب��وده ای��د در ای��ن دوران درخش��ان زندگی چه 

می کردید و چه مسئولیت هایی بر عهده داشتید؟ 
در جوانی عمده فعالیتم چوپانی و بعد تجارت بود...

کار تجارت هم پیشنهاد عمویم ابوطالب بود. آن زمان خدیجه 
زنی از بازرگانان قریش بود که دنبال مردی امین می گشت 
 تا نمایندگ��ی کاروان او را در قریش برعهده گیرد و در ش��ام 

به تجارت بپردازد... «
گفتنی اس��ت کتاب حاضر را انتش��ارات بهار دل ها در ۱36 
 صفحه، قط��ع رقعی و ش��مارگان 5 هزار نس��خه منتش��ر 

کرده است.

مواد الزم:
سیب زمینی45۰ گرم، کاهو فرنگی با برگ های قرمز۱ عدد، فلفل دلمه ای سبز  
 حلقه شده ۱ عدد، سوسیس ایتالیایی حلقه ش��ده  ۱۷5 گرم، پیاز قرمز نصف 
و حلقه شده ۱ عدد،گوجه فرنگی در آفتاب خشک شده و خرد شده  ۱25 گرم، 

ریحان بازل تازه رشته ای خرد شده2 قاشق غذاخوری.
مواد الزم جهت تهیه سس ساالد:

 سرکه بالزامیک ۱ قاش��ق غذاخوری، رب گوجه فرنگی ۱ قاشق چای خوری، 
نمک  به میزان الزم، فلفل به میزان الزم.

طرز تهیه:
 ۱- س��یب زمینی ها را به مدت2۰ دقیقه در یک قابلمه آب جوش بپزید تا مغز 

آن ها کامال بپزد. سس آن ها را آبکش کنید و کنار بگذارید تا سرد شوند.
۲- برگ های کاهو را کف یک بشقاب مخصوص پذیرایی بچینید.

۳- سیب زمینی های خنک شده را ورقه کنید و آن ها را روی برگ های کاهو 
مرتب بچینید. روی س��یب زمینی ها را با فلفل دلمه ای، سوسیس حلقه شده، 

پیاز قرمز، گوجه فرنگی خشک و ریحان خرد شده بپوشانید.
۴- مواد الزم جهت تهیه سس را داخل یک کاسه کوچک، خوب مخلوط کنید 
و با همزن بزنید. سپس نمک و فلفل را اضافه کرده و سس را روی ساالد بریزید 

و بالفاصله سرو کنید.
توصیه سرآشپز:

شما می توانید در ساالد سوسیس و س��یب زمینی از انواع سوسیس ایتالیایی 
حلقه شده یا ساالمی استفاده کنید.

یکی از تاثیرگذارترین عناصری که نقش موثری در زیبایی دکوراسیون داخلی 
دارد، پرده ها هستند. 

 حضور پ��رده ه��ا در دکوراس��یون اتاق خ��واب عالوه ب��ر زیبایی بخش��یدن 
در ایج��اد محرمی��ت نق��ش موث��ری دارد، ام��ا بررس��ی پ��رده متناس��ب 
 برای فضای ات��اق خواب موضوعی اس��ت ک��ه امروز م��ا به آن م��ی پردازیم؛ 

با ما همراه باشید.
 انتخ��اب جنس ی��ک پ��رده تاثیر مس��تقیمی با س��بک دکوراس��یون ش��ما 

و میزان محرمیت فضای شما دارد. 
 به طور مثال اگر پنجره اتاق خواب ش��ما به نحوی اس��ت که از بیرون خانه دید 
 به داخل وجود دارد پس پرده حریر برای فضای ش��ما چندان مناس��ب نیست 
و در صورت انتخاب بهتر است از نوع ترکیبی آن با سایر پارچه ها استفاده کنید 

تا بتوانید میزان دید را به راحتی کنترل کنید.
 انتخاب جنس یک پرده تاثیر مس��تقیمی با سبک دکوراس��یون شما و میزان 

محرمیت فضای شما دارد.
 پس از انتخاب جنس پرده م��ورد نظر برای اتاق خواب نوب��ت به انتخاب رنگ 
می شود، در انتخاب رنگ پرده خصوصا برای فضای اتاق خواب باید دقت زیادی 
 کرد، چرا که رنگ ها تاثیر زی��ادی در میزان آرامش فضای داخلی ش��ما دارد، 
برای فضایی همچ��ون اتاق خواب انتخ��اب رنگ های مالی��م و آرامش بخش 
همچون رنگ های س��ال 2۰۱6 گزینه بس��یار مناسبی اس��ت، از طرفی برای 
 آن که اتاق خواب ش��ما جلوه بصری زیباتری داش��ته باشد، س��ت کردن پرده 

با روتختی شما می تواند ایده منحصر به فردی باشد.

در محضر پیامبر ) ص (

طرز تهیه ساالد سوسیس و سیب زمینی

پاسخ دانش آموز ۱۱ ساله،
 االزهر را به واکنش واداشت

ذهن  تان را با این عادت ها
 قوی کنید

زنده نگه داشتن
 شخصیت انسان ها تا ابد!

رمزگشایی از کتیبه های میخی 
به دست محققان ایرانی

راهنمای انتخاب پرده اتاق خواب

موج��ود  ش��غلی  فرصت ه��ای  ب��ر   ع��الوه 
در صنعت گردشگری، مش��اغل دیگری نیز برای 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی رش��ته های مختلف 
در اقصی نقاط جهان وجود دارد که به واسطه آن 

می توانند همواره سفر کنند. 
 برای آش��نایی بیش��تر با این فرصت های شغلی 

با ما همراه باشید:
۳- برنامه ریز و مدیر مراسم

وظیفه اصلی مدیر روی��داد طراحی و برنامه ریزی 
وقای��ع و اتفاق��ات مهم��ی مانن��د کنفرانس ها، 
سمینارها و... برای ش��رکت متبوعه یا شرکت ها 

و سازمان های طرف قرارداد است.
 از آنجایی که این شغل همواره در تدارک برپایی 
جشن ها و مراسم است، با فرصت های جالبی مانند 
بازدید از اماکن مختلف، هتل ها، رستوران و حتی 
اتومبیل های لوکس مواجه خواهد ش��د ولی روی 
دیگر س��که مدیریت رویداد، م��وارد مهمی نظیر 

کنترل مداوم روند اج��رای برنامه را در بر دارد که 
توام با استرس و فشار کاری است. 

 همچنین این فش��ار کاری س��نگین و تنوع بیش 
از حد غذایی می تواند به مشکالتی مانند کمردرد 

نیز منتهی شود. 
۴- حسابدار رسمی

حس��ابداران و حسابرس��ان رس��می ) به عبارت 
دیگر حس��ابداران عمومی گواهی شده ( همانند 
مشاوران، دایم در حال سفر از شهری به شهر دیگر 
برای ارایه خدمت به مشتریان خود در زمینه امور 
 مالی، مالیاتی، بررس��ی حس��اب ها و کشف تقلب 
یا سواستفاده های احتمالی هستند. افراد شاغل در 
رده حسابداری رسمی به دلیل جایگاه مهم شغلی 
خود هم��واره از امکانات رفاهی مناس��بی مانند 
پروازهای فرست کالس، خودرو و راننده شخصی 

و اقامت در هتل های لوکس برخوردار می شوند.
 از طرفی، حسابدار رسمی به دلیل دقت و اهمیت 

کار خود همواره مجبور است ساعت های طوالنی 
را در دفتر ب��ه کار مش��غول ب��وده و مابقی زمان 
 خ��ود را در ح��ال رفت وآمد میان نق��اط مختلف 

در فرودگاه ها سپری کند. 
۵-  نماینده فروش

در این رده شغلی، وسعت ناحیه میزان سفرهای 
 فرد را تعیی��ن می کند. ب��رای مثال، ف��ردی که 
در حوزه فروش و بازاریابی پزش��کی ش��یکاگوی 
آمریکا فعال اس��ت، بای��د هفته ه��ا در جاده های 
غرب میانه آمریکا سفر کرده و به کلیه کلینیک ها، 
اداره ه��ا و بیمارس��تان های موج��ود در مس��یر 
سرکشی کند. از جمله محاسن جالب این شغل در 
 اختیار داشتن بودجه مناسب برای جذب مشتری 
و گذران وقت در رستوران های مختلف و صرف غذا 
برای قرارهای کاری اس��ت. در مقابل، نمایندگان 
فروش ملزم ب��ه پرکردن حدنصاب تعیین ش��ده 
برای فروش محصول هستند که کامال استرس زا 
اس��ت. در هر ح��ال، نمایندگی ف��روش فرصتی 
مناسب برای جوانان مشتاق به منظور راهیابی به 

شرکت های بزرگ محسوب می شود.  

۵ شغلی که با آن می توان سفر کرد ) ۲ ( گردشگری

ویتنام کش��ور حاصلخیزی است که از سه منطقه شمالی، 
منطق��ه مرتفع مرک��زی و دلت��ای رودمکونگ تش��کیل 

شده است.
 عکس روب��ه رو نمای��ی ازروس��تای » مو کان��گ چای «

در ویتنام  اس��ت، این روس��تا به خاطر مزارع پله ای برنج 
خود معروف است.

مزارع پله ای برنج در این روستای زیبا 
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