
اگرچه برای توصیف کشاورزی ایران از صفت صنعت استفاده می شود و 
اغلب مسئوالن در سخنرانی ها و اکثر صاحبنظران درجراید این حرفه را 
با نام صنعت کشاورزی خطاب می کنند،  اما اگر چشمان مان را بخواهیم 
روی حقیقت باز کنیم خواهیم دید که به عرصه کشاورزی در طول دوره های مختلف 
توجه خاصی نشده  تا اینگونه به نظر برسد که استفاده از صفت صنعت برای کشاورزی 

ایران اقدامی نامنصفانه است . 
معدوم شدن چندین هزار تن سیب زمینی ، مقرون به صرفه نبودن برداشت سیب در 
سمیرم، از بین رفتن چندین هزار تن پیاز، عدم تمایل کشاورزان به برداشت هندوانه 
به دلیل کاهش قیمت،  تنها نمونه کوچکی از تیترهایی است که رسانه ها در سال های 
اخیر در رابطه با کشاورزی مطرح کرده اند و نشان می دهند که بی برنامه بودن و عدم 
سرمایه گذاری در عرصه کشاورزی که امنیت اقتصادی و سیاسی کشور به آن وابسته 

است، تا چه اندازه گسترده است . 
امروزه کشاورزان ایران به دلیل محدودیت های آبی و بی برنامه گی های همیشگی به 
سختی می توانند معیشت خود را از راه زراعت تامین کنند و این درحالی است که یک 
برنامه منسجم و علمی می تواند نه تنها معیشت آنان را بهبود ببخشد، بلکه این توانایی 

را هم دارد که اشتغال مولد ایجاد و بازارهای جهانی را تحت سیطره خود در آورد . 
با این حال به نظر می رسد که تنها نهادی که در این زمینه به دنبال تبدیل کردن  شعار 
به شعور و  اقدام عملی اس��ت، بخش خصوصی و در رأس آن اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی است .  
به عنوان نمونه در کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست دوره هشتم اتاق بازرگانی 
 اصفهان تاکنون  بی��ش از ده طرح با روش برنامه ریزی اس��تراتژیک  آنالیز ش��کاف

 )GAP ANALYSIS( و به دست متخصصان و نخبگان واساتید صنعت و کشاورزی 
به عنوان چالش های موجود حوزه فعالیت کمیس��یون شناسایی و برنامه ریزی برای 
تحلیل آنها طبق گام های برنامه اس��تراتژیک مهیا و به صورت پروپوزال علمی برای 
 اجرا و مطالعه در یک قالب اس��تاندارد و علمی  درآمده اس��ت ک��ه از بارزترین آنها 
می توان به طرح ))امکان سنجی توسعه ای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تولید، فرآوری 
و تجارت کربوهیدرات های گیاهی (( اش��اره کرد که با توجه به کلماتی نظیرتولید، 
 فرآوری ، تج��ارت و مهم ت��ر از آن  واژه  امکان س��نجی که در نام ای��ن طرح نهفته،

 می توان پیش بینی کرد که یک طرح جامع ، علمی برنامه ریزی شده و البته عملی 
اس��ت .  دکتر علیرضا نیکویی عضو و س��خنگوی کمیته راهبردی و مش��اور ریاست 
کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی در گفت و گو با زاینده رود 
گفت : پیش زمینه تدوین این طرح به عدم تعادل میان عرضه و تقاضای محصوالت 
کشاورزی دارای هیدرات کربن از جمله سیب زمینی در بس��یاری از سال ها و عدم 
سرمایه پذیر بودن بخش کشاورزی به دلیل نوسانات شدید قیمت ها و ریسک باالی 
سرمایه گذاری، بر می گردد  که بر مبنای آن منطقه ویژه اقتصادی در رابطه با تولید، 

فرآوری و تجارت این محصوالت ایجاد می شود . 
نیکویی افزود: منطقه ویژه اقتصادی به منطقه ای اطالق می شود که عوامل طبیعی، 
اقتصادی و اجتماعی در آن همگون اس��ت و همچنین از برخی مزیت های اقتصادی 
نظیر حمایت های مالیاتی و تسهیالت بانکی برخوردار است که سرمایه گذاران را برای 

سرمایه گذاری در چنین مناطقی ترغیب می کند . 
وی این طرح را یک طرح کالن وب��ا نگرش کامال در تراز ملی دانس��ت و اضافه کرد : 
بررسی رش��د و توس��عه یک منطقه اقتصادی در یک حوزه جغرافیایی مشخص ، با 
 تاکید بر نقش آینده منطقه در اقتصادی ملی صورت می گیرد و گذشته از آن، تبعات 

زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی در منطقه  مورد نظر نیز لحاظ می شود . 
مشاور رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی اصفهان 
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی را در مقیاس ملی در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی 
توصیف و اظهار داشت: ایجاد چنین مناطقی می توانند در ایجاد نگرش استراتژیک 
به زنجیره های تولیدکشاورزی و کاهش دست واس��طه ها، کاهش قیمت تمام شده 

تولید و فرآوری محصوالت، ایجاد اشتغال مولد ، افزایش صادرات غیر نفتی ، جلب و 
تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، تجارت بین المللی و ... بسیار موثر باشد . 

وی با بیان اینکه طبق نقشه راه مدون آن، مرحله اول این طرح به امکان سنجی فنی و 
توجیه اولیه اقتصادی در خصوص پتانسیل تولید کربوهیدرات های گیاهی، ضرورت 
ایجاد چنین مناطقی در کشور و نهایتا انتخاب جغرافیایی چند منطقه اختصاص دارد، 
گفت: پس از این مرحله ارزیابی های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیس��تی مناطق 

مشخص شده توسط متخصصان و خبرگان صنعت و کشاورزی صورت می پذیرد.
نیکویی  عبور از این دوفیلت��ر را الزمه ایجاد یک منطقه وی��ژه اقتصادی برای تولید 
کربوهیدرات های گیاهی دانست و تصریح کرد : پس از این مرحله  و اخذ مجوز های 
الزم، در مرحله سوم طرح اجرایی در خصوص منطقه ویژه مورد نظر تدوین می شود و 

به تبع آن راه برای هدایت سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار می گردد . 
نیکویی با بیان اینکه هزینه ه��ای مرحله اول و دوم این طرح توس��ط اتاق بازرگانی 
اصفهان  تامین می ش��ود ت��ا نمونه عملی ب��رای الگوبرداری س��ایر نهادهای متولی  
اموراقتصاد و تجارت بخش خصوصی باش��د، گفت : شناس��ایی مناطق مستعد برای 
تولید کربوهیدرات های گیاهی و امکان س��نجی توس��عه ای منطقه ویژه اقتصادی 
تولید، تج��ارت و ف��رآوری کربوهیدرات های گیاهی تا یک س��ال دیگ��ر تکمیل  و 
برای اخذ مجوز های الزم به مجلس ش��ورای اس��المی و هیئت وزی��ران ارجاع داده 
 می ش��ود تا پس از تصویب به صورت قانونی اجرایی ش��ود .این مراحل طبق برنامه

 زمانبندی تدوین شده پیش خواهد رفت. 
 وی تنوع محصوالت گیاه��ی دارای هیدرات کربن را، بس��یار باال دانس��ت و گفت : 
بر اساس این طرح مواد اولیه با استاندارد های جهانی توسط کشاورزان تحت پوشش 
منطقه  ویژه، تولید می شود.سپس به وسیله تشکل های کشاورزی مبتنی بر مراحل 
مدون و پیشرفته بازاررسانی به مجتمع صنایع تبدیلی وارد و پس از آن، محصوالت 

فرآوری شده بسته به نیاز به بازارهای داخلی ویا خارجی عرضه می گردد. 
همانطور که گفته شد بر اساس برنامه ریزی ها و زمان بندی های صورت گرفته مراحل 
اول و دوم این طرح تا یک س��ال آینده توس��ط گروه علمی مشخص شده با مدیریت 
اینجانب در ذیل کمیسیون کشاورزی ، آب و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی اصفهان 
اجرا می شود . همین امر نشان می دهد که این طرح همراه با سایر طرح های استخراج 
شده از برنامه استراتژیک کمیسیون با بس��یاری از طرح های عرصه  کشاورزی که با 
دیدی س��طحی و بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی 
تدوین می شود متفاوت خواهد بود و در صورت بذل مساعدت مجموعه عوامل محیط 
بیرونی کمیسیون از قبیل مجلس و نهادهای مربوط به دولت در سطح استان و کشور 
برای همراهی و همسویی به منظور تسریع در درک جامعیت و ضرورت آن، پشتیبانی  
نهادی و صدور مجوز های اجرایی، می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک بتوان  

از حرفه  کشاورزی با عنوان صنعت کشاورزی یاد کرد

 نیکویی: منطقه ویژه اقتصادی تولید و تجارت کربوهیدرات های گیاهی
 در فریدن راه اندازی می شود

آگهی مزایده 

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از غرفات و 
سوله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری های عمده فروشی میوه و سبزی، بسته بندی سبزی، تولید سبد 
پالستیکی، انبار، ادوات کشاورزی و ... را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد  نظر سازمان در جهت بهره برداری( به 
اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1395/04/09 تا پایان وقت اداری 
مورخ 1395/04/23 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط به قس��مت اداری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر 
ش��ش جاده اصفهان- نایین، س��اختمان اداری میدان مرکزی میوه و تره بار مراجعه و پس از ارائه مدارک و اخذ تأییدیه 
مدیریت میدان مرکزی میوه و تره بار نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب 
جاری شماره 3100003041007 نزد بانک ملی شعبه اصفهان) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی( اقدام نموده و 

اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس: 35727707 
1- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوء پیشینه کیفری و مالی باشند.
- دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در این زمینه باشند.

- دارای پروانه کسب و یا هر گونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد نظر  باشند. )متقاضیان غرفات 
با کاربری میوه و سبزی می بایست گواهی تأیید صالحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان 

را داشته باشند.(
2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.

3- مدت قرارداد، در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات س��ازمان، حداکثر در تاریخ 1395/12/30 خاتمه می یابد که 
در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 1395/04/24 می باشد.
5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1395/04/26 توسط کمیسیون تشخیص صالحیت بهره برداران بازگشایی می گردد 
و پس از آن پاکت های الف و ب ش��رکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با این اس��ناد، توس��ط کمیسیون عالی 

معامالت سازمان در تاریخ 1395/05/02 بازگشایی می گردد.
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل
)نوبت دوم(
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استاندار اصفهان با بیان اینکه 2 هزار و 740 واحد برای دریافت 
بس��ته حمایتی دولت تاکنون ثبت نام کرده اند، گفت: 257 
مورد از این درخواس��ت ها مربوط به واحدهای تولیدی برای 
دریافت تسهیالت س��رمایه در گردش است. رسول زرگرپور 
در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
اصفهان اظهار داش��ت: تاکنون 223 جلسه در کارگروه های 
تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تشکیل  شده و یک 
هزار و 125 مصوبه به تصویب رسیده است. از این میان 696 
مصوبه تاکنون اجرا ش��ده و 429 مصوبه نیز در دس��ت اقدام 
است. وی افزود: اس��تان اصفهان از لحاظ ثبت نام متقاضیان 
برای دریافت تسهیالت، رتبه نخس��ت را در کشور دارد و در 

معرفی متقاضیان به بانک ها، برای دریافت تسهیالت...

اصفهان؛ مبدأ عراق، مقصِد چین!

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

ی��ک عض��و مجم��ع نماین��دگان اس��تان اصفه��ان 
در تذک��ری ب��ر ل��زوم احی��ای ت��االب گاوخون��ی 
 تاکی��د ک��رد و گفت ک��ه اگ��ر این ت��االب احیا نش��ود 
گ��رد و غب��ار، نمک،گوگ��رد و س��رب در فض��ا پراکنده 
خواهد ش��د و زندگی را ب��رای مردم اصفهان با مش��کل 
 مواجه می کند. س��ید ناصر موس��وی الرگانی، با اش��اره

 به گزارش ابتکار رییس س��ازمان محیط زیس��ت، گفت: 
ما از خانم ابتکار ب��رای این گ��زارش قدردانی می کنیم،  
اما در چند س��ال اخیر مس��ائل زیس��ت محیطی بیشتر 
ش��ده و متاس��فانه به نظر می رس��د مس��ائل سیاسی در 
 س��ازمان محیط زیس��ت ب��ر مس��ائل زیس��ت محیطی

 اولویت دارد. وی گفت...

موسوی الرگانی تاکید کرد؛
گاوخونی احیاء نشود،

سرب بر سر اصفهان می ریزد
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» بیوه های غمگین ساالر جنگ« 
به اصفهان می آیند

استاندار اصفهان:

ثبت نام۲۷۴۰ واحد برای دریافت 
تسهیالت بسته حمایتی دولت

استاندار چهارمحال و بختیاری:

هنرمندان فضای افراط و تفریط 
را تعدیل کنند

رتبه سوم اهدا خون در شب های قدر، 
به اصفهان تعلق گرفت

آذری:

کذب محض استگل محمدی را دور زدند
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آمارمدیرکل گمرک اصفهان از صادرات و واردات، در سه ماهه نخست سال؛

واکنش ها به انتشار فایل تصویری راهپیمایی روز قدس 
اصفهان در فضای مجازی؛

مریم
یاوری
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بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهب��ر معظم انقالب در دیدار 
با دانش��جویان، انعکاس گس��ترده ای در رس��انه های منطقه و 
جهان داش��ته اس��ت. خبرگ��زاری فرانس��ه )afp(، خبرگزاری 
رویترز )reuters(، رادیوی موسوم به اروپای آزاد )rferl(، دیلی 
میل )dailymail(، تایمز اس��راییل )timesofisrael(، العربیه 
 ،)gulf-times( گالف تایمز ،)almanar( المنار ،)alarabiya(
میدل ایست آی )middleeasteye( و ... از جمله رسانه هایی 
هستند که به این موضوع پرداخته اند. اکثر  این رسانه ها توجه 
خود را به تاکید رهبر معظم انقالب بر عدم همکاری با آمریکا در 
مسائل منطقه ای معطوف داشته و گزارش هایشان را زیر عنوان 
» رهبر]معظم[ ایران می گوید کشورش درباره سوریه با آمریکا 

هماهنگی نخواهد کرد« تنظیم کرده اند.
العربی��ه نوش��ت: ]حضرت[ آی��ت اهلل خامن��ه ای، رهب��ر عالی 
 ایران، طی اظهاراتی که روز یکش��نبه در وب سایت رسمی اش 
منتش��ر ش��ده بیان داش��ت: ایران هرگز درباره س��وریه و دیگر 
درگیری های منطقه ای با آمریکا هماهنگی نخواهد کرد. در ادامه 
این گزارش آمده اس��ت: این موضع رهبر عالی ایران در شرایطی 
مطرح ش��ده که نیروهای مورد حمایت آمریکا می کوش��ند، به 

سمت پایگاه داعش در شهر منبج سوریه پیشروی کنند.
میدل ایست آی به نقل از مقام معظم رهبری می نویسد: ما چنین 
هماهنگی را نمی خواهیم زیرا ه��دف اصلی آنها قطع حضور ایران 
 در منطقه اس��ت. ای��ن پایگاه خب��ری افزود:]حض��رت[ آیت اهلل 
خامن��ه ای طی س��خنرانی ب��رای دانش��جویان ایرانی ب��ار دیگر 
 خواستار توقف مداخله آمریکا در منطقه شد. رهبر]معظم[ ایران

  اظهار داشته که واشنگتن علیرغم توافق هسته ای سال گذشته با 
قدرت های جهانی، همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه کشورش 
ادامه می دهد. س��ایت رادیو اروپای آزاد ضم��ن انعکاس بیانات 
رهبر معظم انقالب نوش��ت: تهران هرگونه هماهنگی با ائتالف 
تحت رهبری آمریکا  که گروه افراطی داعش در س��وریه و عراق 
را بمباران می کند رد کرده است. این پایگاه خبری افزود: تهران 
به صورت مس��تقل از بغداد و دمش��ق در نبرد علیه گروه داعش 
حمایت می کند. در این میان رویترز به بخش دیگری از بیانات 
رهبر معظم انقالب توجه کرده  و تیتر زده است: رهبر عالی ایران 
می گوید بازنگری در قراردادهای جدید نفتی ضروری است. به 
نوش��ته رویترز،]حضرت[ آیت اهلل خامنه ای، رهبر عالی ایران، 
عصر روز ش��نبه اظهار داش��ت، هیچ ی��ک از قراردادهای جدید 
نفتی و گازی با ش��رکت های بین المللی، بدون انجام اصالحات 
الزم در چارچوب منافع کشور منعقد نخواهد شد. تایمز اسراییل 
اما درخواست رهبر انقالب مبنی بر تشکیل جبهه واحد دانشجویی 
علیه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را مورد توجه قرار داده و زیر عنوان 
»]حضرت[ آیت اهلل خامنه ای خواستار تشکیل جبهه واحد دانشجویی 

علیه اسراییل و آمریکا شد«، گزارشش را تنظیم کرده است.

حجت االسالم والمسلمین حاج س��یدکاظم علم الهدی، اخوی 
بزرگ آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 

دار فانی را وداع گفت.
مرحوم حجت االس��الم  والمسلمین س��یدکاظم علم الهدی از 
روحانیون و علمای تهران و برادر بزرگ تر آیت اهلل س��یداحمد 
علم الهدی پس از گذشت مدتی در بستر بیماری، سحرگاهان 

۲۸ ماه مبارک رمضان به لقاءاهلل پیوست.
حجت االسالم  والمسلمین سید کاظم علم الهدی فرزند مرحوم 
آیت اهلل حاج سید علی علم الهدی از سادات آل شهید و از نسل 
مرحوم س��یدمهدی ش��هید ثالث  اس��ت که در حرم حضرت 

رضا )ع( با ضربت تبرزین نواده نادر به شهادت رسید.
س��یدکاظم ش��ش برادر و دو خواهر دارد. پدرش آیت اهلل حاج 
سیدعلی علم الهدی، از مجتهدان برجسته دهه های ۲۰ تا اوایل 
۵۰ شمسی در دیار خراس��ان به شمار می رفت که آوازه اش در 

فقه و اخالق در سراسر سرزمین های شرقی ایران پیچیده بود.

»خالد الفیصل« امیر مکه با صدور بیانیه ای مدعی شد  مراسم 
حج عمره امسال بدون ثبت حوادثی که ممکن بود فضای معنوی 

و روحانی مسجد الحرام را برهم بزند، با موفقیت برگزار شد.
پایگاه خبری »الوئام«، گزارش داد الفیصل این »موفقیت« را به 
»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان و »محمد بن نایف« 
ولی عهد این کشور تبریک گفته اس��ت. این رسم هر سال امیر 
مکه و وزارت حج عربستان است که بدون توجه به حوادث رخ 
داده در موسم حج عمره و تمتع، در نامه ای به شاه کشور، »موفق 

برگزار شدن« موسم را به »شاه« تبریک می گویند.
س��ال گذش��ته نیز که در پی حوادث متعدد موسم حج تمتع 
هزاران حاجی کشته شدند، مقامات سعودی برگزاری »موفق« 

موسم را به شاه تبریک گفتند.
هفته گذشته سازمان فوریت های پزش��کی منطقه مکه اعالم 
کرده بود در پی ازدحام جمعیت در نزدیکی هتل دارالتوحید در 

نزدیکی مسجدالحرام 1۸ نفر زخمی شدند.
در حادثه مرگبار دیگری یک اتوبوس حامل 49 زائر خانه خدا 
در مسیر ریاض به طائف دچار سانحه شد و 13 نفر کشته و 36 
تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش های رسانه ای قربانیان 
این حادث��ه از ملیت های مختل��ف بوده اند اما بیش��ترین آمار 

قربانیان مربوط به مصر بوده است.

نیوزویک نوش��ت: تا همین چند هفته پیش آمریکا به دفعات با 
همکاری استراتژیک با روسیه در سوریه مخالفت کرده بود. اما 
اکنون بنا بر گزارش ها، همکاری محدودی پیش��نهاد شده  که 
در آن آمریکا با روس��یه علیه جبهه النصره همکاری می کند و 
اطالعات را به اش��تراک می گذارند. در مقابل، روسیه از دولت 
اسد می خواهد حمله به مناطق تحت تصرف گروه های شورشی 
 را که آمریکا تروریس��ت نمی داند، متوقف کند. جدا ازچه طور

 اجرا ش��دن این برنام��ه، صرفا وجود آن نش��ان م��ی دهد که 
تفاوت زیادی در سیاس��ت اعالم و انجام شده آمریکا در رابطه با 
سوریه به چش��م می خورد. دو هفته پیش ۵1 دیپلمات وزارت 
خارجه آمریکا یادداشتی را امضا کردند که بر ضرورت استفاده 
از ابزاره��ای مختلف برای دس��تیابی به هدف اعالم ش��ده کاخ 
س��فید در ماموریت آمریکا در س��وریه تاکید می کرد. سیاست 
رس��می آمریکا همچنان بر اس��اس توافق های ژنو ۲ است که 
 خواستار تشکیل دولت انتقالی با قدرت اجرایی کامل بر اساس 
موافقت های دو طرفه است. هدف از برنامه های پنهانی طوالنی 
مدت سیا از تجهیز و آموزش نیروهای شورشی – همان هایی که 
آمریکا از روسیه می خواهد برای حفاظتشان کمک کند – این 
بود که از فشار نظامی علیه دولت سوریه استفاده کند تا دمشق 
را مجبور به دنبال کردن راه حل سیاس��ی کند. دیپلمات های 
مخالف از منطقی مش��ابه برای هدفی یکس��ان استفاده کردند 
و خواس��تار افزایش حمالت به دولت س��وریه ش��دند. در حال 
حاضر برنامه س��یا به طور نظری ادامه دارد، اما اصل اس��تفاده 
از ابزاره��ای نظامی برای دس��تیابی به اه��داف دیپلماتیک در 
س��وریه به دلیل بی حاصل بودن کامال خدش��ه دار شده است. 
به همین دلیل دیگر قضاوت سیاس��ت های کاخ سفید در تضاد 
با اهداف آمری��کا قابل کاربرد نیس��ت. در بس��یاری از مناطق 
 تحت تصرف مخالفین، النصره گروه شورش��ی اصلی اس��ت. در

 اس��تان های ادلب و حلب این گروه حضور قوی و نقش نظامی 
فعالی دارد و به دفعات با دیگر گروه های قوی از جمله احرارالشام 
همکاری داش��ته که از نظر روس��یه گروهی تروریس��تی است 
اما آمریکا احرارالشام را تروریس��ت نمی داند. جبهه النصره در 
جنوب سوریه نیز حاضر است و با گروه های شورشی همکاری 
می کند که آمریکا مستقیما از آن ها حمایت می کند. استفاده از 
محل حضور این گروه ها برای تعیین مناطق امن و ناامن بسیار 

دشوار است.
مس��ائل زیادی درباره هم��کاری آمریکا با روس��یه وجود دارد. 
این هم��کاری به روس��یه اجازه می ده��د به بمب��اران مناطق 
تحت حض��ور جبهه النص��ره ادامه ده��د. در طول پنج س��ال 
جن��گ در س��وریه آمری��کا دس��تاوردهای بس��یار کم��ی 
داش��ته اس��ت. ب��ا ب��ه پای��ان رس��یدن کار دول��ت اوبام��ا و 
 انباش��ت ناکام��ی ه��ای آن، ای��ن دول��ت عالقه بس��یاری به

 بی توجهی به اهداف بلندمدت برای رس��یدن به اهداف کوتاه 
 مدت دارد. اما به هیچ کدام دس��ت پیدا نمی کند و دست خالی

 برمی گردد. 

بنا به درخواست وزارت کشور  و در صورت موافقت شورای نگهبان، 
قرار اس��ت رییس جمه��ور دوره دوازدهم یک ماه زودت��ر از موعد 
 مقرر انتخاب ش��ود. به عبارت��ی دیگر به دلیل همزمان��ی انتخابات

 ریاست جمهوری آتی که باید در خرداد ماه سال 96 برگزار شود با 
ایام ماه مبارک رمضان، وزارت کشور با ارسال درخواستی از شورای 
نگهبان تقاضا کرده اس��ت که این انتخابات به اردیبهشت ماه سال 
آینده موکول شود، این خبری است که برای اولین بار علی پورعلی 

مطلق، مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور آن را اعالم کرد.
به گزارش تابناک، نظام جمهوری اس��المی ای��ران از زمان پیروزی 
انقالب تاکنون مجموعا 11دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
کرده اس��ت. در این دوره ها مردم به کاندیداهای حاضردر انتخابات 
 ۲۵4 میلی��ون و ۲33 ه��زار و ۸17 رای  داده ان��د. در این 11 دوره 
تا کنون 7 نفر توانسته اند به صندلی ریاس��ت جمهوری ایران تکیه 
بزنند. ابوالحسن بنی صدر، آیت اهلل خامنه ای، محمدعلی رجایی، اکبر 
هاشمی رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن 
روحانی کسانی هستند که از سوی مردم به عنوان رییس جمهور در 

دوره های مختلف انتخاب شدند. 
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور  اخبار منتشر شده 
درباره درخواس��ت وزارت کش��ور برای زودتر از موعد برگزار شدن 
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم را تایید کرده و در این باره 
گفته است: وزارت کشور در این خصوص نامه ای به شورای نگهبان 
ارسال کرده و دو تاریخ را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 

پیشنهاد کرده است که باید به تایید این شورا برسد. 
گفته می ش��ود که به احتمال ف��راوان در صورت موافقت ش��ورای 
نگهبان، این انتخابات در اردیبهش��ت ماه سال آینده که زمان های 
مورد نظر وزارت کشور هم در طی این ماه عنوان شده است، برگزار 

خواهد شد.
البته نج��ات اهلل ابراهیمیان، عض��و حقوقدان ش��ورای نگهبان در 
 واکنش به ای��ن درخواس��ت وزارت کش��ور اعالم کرده اس��ت که

  تصمی��م گی��ری درب��اره برگ��زاری انتخاب��ات زودهن��گام 
ریاست جمهوری در سال 96 منوط به برگزاری جلسه شورای نگهبان 
و بحث و بررسی الزم در این خصوص است. وی بر این نکته هم تاکید 
کرده اس��ت که هنوز درباره این موضوع چیزی در جلسات شورای 
نگهبان مطرح نشده است، ممکن اس��ت وزارت کشور مکاتباتی با 
شورای نگهبان انجام داده باشد، اما تا زمانی که این موضوع در جلسه 

این شورا مطرح نشود، تصمیمی نمی توان درباره آن اتخاذ کرد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که طبق اصل 119 قانون اساسی، 
»انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل ی��ک ماه پیش از پایان 
دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باش��د و در فاصله انتخاب 
 رییس جمه��ور جدید و پای��ان دوره ریاس��ت جمهوری س��ابق، 

رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد«.
البته نکته ای که با برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده باید به آن توجه داش��ت این است که در این اصل قانون 

 اساس��ی واژه »حداقل یک م��اه« ذکر ش��ده اس��ت و در ارتباط با 
بیش��تر ش��دن این زمان قانون بحثی نداش��ته اس��ت، حسینعلی 
امیری که خود س��ال ها یکی از اعضای حقوقدان ش��ورای نگهبان 
بوده اس��ت و اکنون به عن��وان قائم مق��ام وزیر کش��ور فعالیت می 
کند در ای��ن خصوص می گوید: دوره ریاس��ت جمه��وری یازدهم، 
1۲ مردادماه س��ال آتی به پایان می رس��د، طبق اص��ل 119 قانون 
 اساسی رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره

 ریاست جمهوری اعالم شود؛ حال اگر این مدت زمان مقداری بیشتر 
شود اشکالی ندارد.

به نظر می رس��د در اولین نشس��تی که پس از عید فطر مس��ئوالن 
 وزارت کش��ور ب��ا اعضای ش��ورای نگهب��ان برگزار خواهن��د کرد، 
تصمیم گیری های الزم در خصوص برگزاری انتخابات س��ال آینده 

انجام خواهد شد.
اما در بررسی س��یر تاریخی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
دوره های مختلف به نکاتی می رس��یم و آن این که  اولین انتخابات 
ریاست جمهوری نظام جمهوری اسالمی ایران پنجم بهمن 13۵۸ در 
حالی برگزار شد که تنها یک سال از پیروزی انقالب اسالمی گذشته 
بود،  دولت موقت مهدی بازرگان اس��تعفا داده بود و اداره کش��ور به 

دست شورای انقالب انجام می شد.
در آخرین روز خرداد س��ال 136۰، مجلس ش��ورای اسالمی عدم 
کفایت سیاس��ی بنی صدر را اعالم کرد و حدودا یک ماه بعد، دومین 
انتخابات ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
دوم مرداد سال 136۰ برگزار شد، البته با یک تفاوت چرا که از اینجا به 
بعد، شورای نگهبان تشکیل شده بود و صالحیت نامزدهای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری باید به تایید این شورا می رسید بر همین اساس 
از مجموع 71داوطلب، چهار داوطلب امکان رقابت بر س��ر کرس��ی 

ریاست جمهوری را یافتند.
در دور س��وم، ش��اهد برگزاری دومین انتخاب��ات زود هنگام تاریخ 
جمهوری اسالمی ایران بودیم. در دورانی که کشور از یک سو درگیر 

جنگ با عراق و  از سوی دیگر دچار بحران های امنیتی-سیاسی سال 
136۰بود، رییس جمهور نیز در س��وءقصدی، تنه��ا یک ماه پس از 

انتخاب ترور شد. 
دوره چهارم انتخابات ریاس��ت جمهوری اسالمی ایران در شرایطی 
برگزار ش��د که بعد از رؤس��ای جمهور اول و دوم، ای��ن اولین باری 
بود که بعد از مدت قانونی )چهار س��ال( انتخابات در کش��ور برگزار 
می ش��د. در ۲۵ مردادماه س��ال 1364، انتخابات دور چهارم، با سه 

رقیب برگزار شد.
حکایت پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از حیث برگزاری 
زودهنگام بسیار به آنچه امروز مورد درخواست وزارت کشور درباره 
برگزاری دوازدهمین دوره این انتخابات قرار گرفته ش��بیه اس��ت، 
چرا که پ��س از رحلت ام��ام خمینی )ره( پنجمی��ن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری نزدیک به شش هفته زودتر از موعد در ششم مرداد 

136۸ برگزار شد.
در شش��مین دوره انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری، 1۲۸ نفر برای 
رقابت های انتخاباتی ۲1 خ��رداد 137۲ در وزارت کش��ور ثبت نام 
کردند که البته 1۲4 نفر صالحیتشان مورد تایید شورای نگهبان قرار 
نگرفت و تنها چهار نامزد به رقابت در این دوره پرداختند. هفتمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز دوم خرداد ماه سال 1376 برگزار 
شد و دور هشتم انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران در حالی برگزار 
شد که مجموعا ۸14 نفر برای رقابت در آن ثبت نام کردند و شورای 
نگهبان برخالف ادوار گذشته، این بار صالحیت 1۰ نفر از آنها را برای 
شرکت در انتخابات تایید کرد. این دوره از انتخابات در 1۸ خرداد سال 
13۸۰ برگزار شد. انتخابات نهمین، دهمین و یازدهمین دوره ریاست 
جمهوری نیز همچون روالی که از ششمین دوره این انتخابات شکل 
گرفته بود در خرداد ماه برگزار ش��د و این توالی به همین شکل تا به 
امروز حفظ شد، اما وزارت کشور برای دوره آتی این انتخابات زمانی 
غیر از خرداد ماه را مورد نظر دارد و دلیل این امر نیز همزمان شدن 
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم با ماه مبارک رمضان است.

انعکاس بیانات رهبر انقالب در 
رسانه های جهان

برادر آیت اهلل علم الهدی
درگذشت

با وجود تکرار حادثه پارسال و کشته و زخمی شدن حجاج؛

امیر مکه حج عمره امسال را
موفق دانست

تحلیل »نیوزویک« از توافق جدید اوباما و پوتین در مورد سوریه

آمریکا دست خالی برمی گردد

اخباربازتاب

بین الملل

برگزاری دوباره انتخابات پیش از موعد پس از 28 سال

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در هر انتخاباتی که شرکت می کنید ابتدا 
باید تحقیق کنید تا دریابید آیا افراد حاضر در انتخابات معاد باور هستند یا خیر.

آیت اهلل س��ید احمد علم الهدی، در آخرین جلسه تفس��یر قرآن، سوره ممتحنه، 
درخصوص محور ش��ناخت خودی و غیرخودی گفت: در آیه آخر سوره ممتحنه 
 خداوند محور ش��ناخت خودی و غیرخودی را معاد باوری و مع��اد نا باوری افراد 
خوانده اس��ت. امام جمعه مش��هد تصریح کرد: ق��رآن مجید م��الک راهبردی 
به م��ا می دهد، ب��رای مث��ال در هر انتخابات��ی که ش��رکت می کنید ابت��دا باید 
تحقیق کنید ت��ا دریابید آیا افراد حاض��ر در انتخابات معاد باور هس��تند یا خیر، 
 درنتیجه ف��ردی که معاد ب��اور نباش��د مملکت، انقالب و اس��الم را به دش��من 
خواه��د فروخ��ت. وی در پای��ان عن��وان کرد: 
مس��ئولین م��ا خیل��ی از چیزه��ا را در 
عرصه ه��ای ارتباط��ات سیاس��ی ب��ا 
خارجی ها رو نمی کنند زیرا اگر رو شود 
آن زمان عقیده م��ردم از خیلی موارد 
برمی گ��ردد، زیرا فردی ک��ه روزی در 
عرصه های مختلف انقالب حضورداشته 
می رود در مقابل رهبری قرار می گیرد و به 
سینه والیت مش��ت می کوبد؟ دلیل این 
تقاب��ل ها این اس��ت که چنین 
افرادی از آخ��رت خود ناامید 

و مأیوس هستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که موضوع تحقیق و تفحص 
از نهادهای زیرمجموعه رهبری چیز جدیدی نیست و مسبوق به سابقه بوده است.

محمد حس��ین فرهنگی درباره دیدار مقام معظم رهبری با دانش��جویان که در آن به 
امکان تحقیق و تفحص از نهادهای زیرمجموعه رهبری اشاره شده بود، بیان کرد: قبل 
از سخنرانی مقام معظم رهبری، نماینده گروه های مختلف صحبت می کنند و ایشان 
 هم پاس��خ می دهند. موضوع تحقیق و تفحص نیز در ضمن همین پرسش و پاسخ ها 

مطرح شده و این گونه نبوده که ضرورت خاصی باعث تاکید ایشان شود.
وی ادامه داد: موضوع تحقیق و تفحص از نهادهای زیر مجموعه رهبری چیز جدیدی 

مق��ام معظم رهب��ری تحقی��ق صورت نیست. بارها از زیرمجموعه های 
هش��تم مجلس، از قوه قضاییه و گرفته است. حتی در دوره 

صدا و سیما تحقیق و تفحص در مقطع��ی دیگ��ر از 
براینکه تحقی��ق و تفحص شد. فرهنگی با تاکید 
زیرمجموع��ه  رهبری منع قانونی ندارد، از 
احتراما با نظر ایشان مجلس خاطرنشان کرد: اما 
عامی در قانون اساسی وجود اقدام می کند. حکم 

صراحت��ا در آن آم��ده در همه دارد ک��ه 
ام��ور کش��ور ام��کان تحقیق و 
 تفحص هس��ت که شامل

زی��ر  نهاده��ای   
 نظ��ر ایش��ان نی��ز

 می شود.

حسن کامران دستجردی نماینده اصولگرای مجلس نهم، در خصوص برنامه اصولگرایان برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: من اطالعی از این موضوع ندارم و نمی دانم اصولگرایان 
برنامه انتخاباتی را ش��روع کرده اند یا خیر. اما در اینجا یعنی اصفهان خبری از این مسئله 

نیست.
وی در خصوص وحدت اصولگرایان گفت: متاسفانه هیچ وقت در میان اصولگرایان وحدت 
وجود نداشته است که امیدواریم در این یک س��ال باقی مانده بتوانند به وحدت مورد نظر 

دست پیدا کنند.
کامران با بیان اینکه بزرگان اصولگرا در تهران باید زمینه وحدت را فراهم کنند، خاطرنشان 
کرد: توصیه امام و رهبری وحدت در نظام اس��المی بوده است 
 و برای رضای خ��دا همه بای��د باهم هم��کاری و وحدت

 داشته باشند.
ب��رای  وی در خص��وص چه��ره اصولگرای��ان 

 ریاست جمهوری س��ال آتی یادآورشد: هنوز به طور 
قطع مشخص نشده است اما اصولگرایان طبیعتا برای 
خودشان افرادی را دارند که راهی رقابت کنند 

زیرا انتخابات که بدون رقابت نمی شود.
حس��ن کام��ران در م��ورد وح��دت 
اصولگرایان و پایداری ها گفت: طبیعتا 
برای انتخاب��ات باید جبهه بندی ها 
کنار بروند و همه با یک سیاست 

وارد انتخابات شوند.

علم الهدی:

مسئولین ما خیلی از چیزها را در عرصه های 
ارتباطات سیاسی با خارجی ها رو نمی کنند

آیا تاکنون تحقیق وتفحص از نهادهای زیرمجموعه رهبری صورت گرفته است؟

نماینده تبریز:
مسبوق به سابقه است

نماینده اصولگرای مجلس نهم؛

کامران: انتخابات
بدون رقیب نمی شود

حاضران در مراسم راهپیمایی روز قدس اصفهان عنوان کردند 
که انتش��ار کلیپ منتس��ب به راهپیمایی اصفه��ان در فضای 
مجازی کذب بوده وس��ردادن چنین شعارهایی  در راهپیمایی 

جمعه گذشته حقیقت ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس ، طی روزهای اخیر کلیپی جعلی 
منتسب به راهپیمایی روز قدس مردم اصفهان همراه با شعاری 
خاص که توس��ط جمعی از راهپیمایان س��ر داده می ش��د در 
فضای مجازی منتش��ر ش��ده اس��ت. در این کلیپ که نمایی 
کامال بسته دارد و زوایای مکانی را به خوبی به تصویر نکشیده 
است، حاضران در یک مسیر 1۰۰ متری شعار »سوریه رو رها 
کن فکری به حال ما کن«  را سرمی دهند؛ این فیلم روز پس از 
راهپیمایی به سرعت در فضای مجازی منتشر شد، اما انتساب 

آن به شهر اصفهان تکذیب شد.
بر اساس بررسی های صورت گرفته این مس��ئله صحت ندارد 
و کلیپ برای اولین بار در تاریخ 3 اکتبر س��ال ۲۰1۲ میالدی 
که مصادف با روز 1۲ مهر 1391 اس��ت در یکی از سایت های 
 اش��تراک گ��ذاری فایل ه��ای تصویری ب��ه نمایش گذاش��ته

 شده است که مورد استفاده رسانه های خارجی نیز قرار گرفت.
همچنین حاضران در مراس��م راهپیمای��ی روز قدس اصفهان 
نیز عنوان کردند که انتش��ار این کلیپ منتسب به راهپیمایی 
اصفهان در فضای مجازی ،کذب ب��وده و در راهپیمایی جمعه 
گذشته چنین شعارهایی سر داده نشده است. بر اساس فضای 
فیزیکی و جمعیت حاضر در این کلیپ نیز مش��خص است که 
محل برگ��زاری این راهپیمایی ش��هر اصفه��ان و خیابان های 
مربوط به مسیرهای راهپیمایی روز قدس سال 9۵ نبوده است.

عضو اصالح طلب شورای ش��هر تهران به ماجرای جنجالی 
بیلبوردهای نصب ش��ده توسط ش��هرداری در سطح تهران 

واکنش نشان داد.
محمد مهدی تندگویان اظهار داشت: ما از قبل با شهرداری 
در رابطه با این موضوعات بحث داشتیم و داریم. موضوع این 
است که شهرداری متولی فرهنگ نیست و این ضعف است.  
وی تاکید کرد: مگر ش��هرداری متولی بحث فرهنگی است 
که دست به اقدامات این چنینی می زند؟ متولیان،نهادهای 
دیگری هستند، مثل سازمان تبلیغات و اگر قرار است کاری 
انجام ش��ود باید از کانال آن ها صورت گی��رد حتی اگر آنها 
بیلبوردها را می زدند و از ش��هرداری کمک می گرفتند باز 
موضوع فرق می کرد.  تندگویان ادامه داد: این که شهرداری 
در هر موضوعی ورود کند جالب نیست، چراکه جایگاه خود 

را در جامعه از دست می دهد. 
تندگویان تصریح کرد: س��ازمان فرهنگی هنری شهرداری، 
 س��ازمانی اس��ت که بخش��ی از فرهنگ ش��هری را پوشش

 می دهد و  عالوه بر آن، ماموریتی ک��ه دارد از جای دیگری 

ابالغ می شود و زیر نظر شهرداری نیست.
این عضو ش��ورای ش��هر افزود: اگر س��ازمان فرهنگی هنری 
یا س��ازمان تبلیغات و یا نهادهای دیگ��ری بخواهند در بحث 
فرهنگ سازی ورود کنند ایراد ندارد ولی اصالتا با این موضوع 
که ش��هرداری بخواهد ورود مس��تقیم کند مخالف هستیم. 
ش��هرداری در حوزه حقوق شهروندی رس��الت دارد که باید 
اطالع رس��انی کند . تندگویان در پاس��خ به این سوال که آیا 
اقدامات شهرداری تهران انتخاباتی است یا خیر، گفت: به نظر 
من اگر باشد ابلهانه است، چون این موضوعات هیچ کمکی به 

رییس جمهور شدن نخواهد کرد. 
تندگویان ادامه داد: حوزه فرهنگی مناسبی در شهرداری 
وجود ندارد و چندین بار هم در شورا این مسئله نقد شد. 
این مدیریت یکپارچه نیس��ت و تبعات خاص خودش را 
دارد. وی خاطرنش��ان کرد: متاسفانه سازمان زیباسازی 
کار خودش را می کند، معاون��ت فرهنگی و اجتماعی و 
س��ازمان فرهنگی هنری هم همین طور و این تداخل به 

وجود می آورد.

واکنش ها به انتشار فایل تصویری راهپیمایی روز قدس اصفهان در فضای مجازی؛

کذب محض است
واکنش عضو شورای شهر به ماجرای بیلبوردهای جنجالی در تهران:

اگر این اقدامات انتخاباتی باشد، ابلهانه است 
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 حمیدرض��ا فوالدگ��ر، نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س
 گف��ت: کم��ک بانک ه��ا ب��ه بنگاه ه��ای کوچ��ک یا متوس��ط

اقتص��ادی، از راه های مهم خروج از رکود محس��وب می ش��ود و 
 اینکه بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط بتوانند از سیس��تم بانکی 
 کم��ک بگیرن��د، اساس��ی ترین و بهتری��ن راه خ��روج از رکود

 است.
حمیدرض��ا فوالدگر اظهار کرد: تس��هیالتی که بتوان��د به تولید 
ملی رونق دهد، س��الیان درازی است که در کش��ور مورد تاکید 
بوده و رهبری نیز در س��خنرانی ابتدای س��ال ج��اری خود، بر 
این موضوع، تاکید فراوان داش��ته اند؛ پس نتیجه می گیریم که 
 موضوع نرخ سود و تس��هیالت بانکی در اقتصاد از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
وی اضاف��ه ک��رد: کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی و به دنب��ال آن 
 کاهش تس��هیالت، از بهتری��ن اقداماتی بود که توس��ط دولت

صورت گرفت؛ چرا که این کار، از هجوم منابع نقدینگی به سمت 
بانک ها جلوگیری می کند و این اتفاقی که در گذشته به سبب نرخ 
سود چشمگیر بانکی اتفاق می افتاد، به هیچ وجه قابل قبول نبود.

فوالدگر تصریح کرد: در گذشته اعالم می شد به دلیل اینکه نرخ 
تورم باالست، نرخ س��ود بانکی نیز باید در کانال های باالیی قرار 
گرفته باشد؛ اما امروز که طبق برآوردهای دولت، نرخ تورم رسمی 
کشور کاهش پیدا کرده، پس نرخ س��ود سپرده و نرخ تسهیالت 

سپرده نیز بایستی کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ س��ود و تسهیالت بانکی، خود مشوقی 
می ش��ود که مردم پول خود را در تولید ملی هزینه کنند؛ اما این 
اتفاق زمان��ی رخ خواهد داد ک��ه موانع دیگر تولی��د و بنگاه های 

اقتصادی کشور را رفع کرده باشیم.
این عضو کمیس��یون صنعت، مع��دن و تجارت گفت: اگر س��ود 
تس��هیالت بانکی واقعا کاهش یاب��د، قطعا به دنبال آن، ش��اهد 
کاهش هزینه های تولید نیز خواهیم بود و درخواست ما این است 
که بانک ها، سود 18 درصد تسهیالتی اعالم شده را اجرایی کنند؛ 
چرا که با عرض تأس��ف در برخی م��وارد چنین دیده ش��ده که 
بانک ها برای پرداخت تسهیالت گفته اند در یک حساب سپرده 
 یا قرض الحس��نه، پ��ول هنگفتی ب��رای ضمانت آن تس��هیالت
 نگه داری ش��ود ک��ه این موض��وع، با اجرای س��ود تس��هیالتی

18 درصدی هماهنگی ندارد.
 وی خاطرنش��ان کرد: بازار س��رمایه )بورس( نیز ب��ه دلیل نرخ

سرسام آور سود بانکی، در گذشته دچار رکود شده بود و امروز که 
نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده، قاعدتا وضعیت بازار سرمایه نیز 

تغییری اساسی خواهد یافت.

مدیرعامل ش��رکت پخش فراورده ه��ای نفتی منطق��ه اصفهان گفت: 
اصفهانی ها طی سه ماه نخست امس��ال، حدود 491 میلیون لیتر بنزین 
مصرف کردند. حس��ین صادقیان با اش��اره به اینکه اصفهانی ها در سه 
ماه نخست امس��ال، 490 میلیون و 945 هزار و 876 لیتر بنزین مصرف 
کردند، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در اس��تان اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، 0/51 درصد رشد داش��ته است. وی افزود: تا 
پایان خرداد ماه 94، در استان اصفهان 488 میلیون و 475 هزار و 325 

لیتر بنزین مصرف شد.
مدیرعامل ش��رکت پخش فراورده های نفتی اصفهان، با اشاره به کاهش 
11/12 درصدی نفت سفید تا خرداد ماه 95 گفت: تا سومین ماه امسال، 
چهار میلیون و 238 هزار لیتر نفت سفید سوزانده شد که در مدت مشابه 
سال قبل، این میزان، چهار میلیون و 768 هزار لیتر بود. وی با بیان اینکه 
تا پایان خرداد ماه، 557 میلیون و 171 هزار و 100 لیتر گازوئیل در استان 
مصرف شد، تاکید کرد: مدت مشابه سال گذش��ته، 648 میلیون و 751 
هزار و 658 لیتر گازوئیل در استان مصرف ش��د که نشان دهنده کاهش 

14/12درصدی این فراورده نفتی در سال جاری است.
 صادقیان با تاکید بر اینکه در س��ه ماهه اول سال گذش��ته، 22 میلیون و

468 هزار و 500 لیتر مازوت در اصفهان مصرف ش��د، بیان داشت: میزان 
 مصرف این ف��رآورده نفتی ت��ا خرداد امس��ال ب��ا 58/31 درصد کاهش،

9 میلیون و 366 هزار لیتر برآورد شده است.

مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: با پایان یافتن عملیات زیرسازی 
 و روس��ازی و نصب تاسیس��ات مکانیکی خطوط پنج و ش��ش ایس��تگاه

راه آهن اصفهان، 55 درصد از پروژه زیرسازی های بتونی )اسلب تراک( این 
ایستگاه اجرایی شد. حسن ماسوری با اعالم این خبر، اظهار داشت: مرحله 
اول عملیات اجرایی اسلب تراک خطوط مسافری ایستگاه راه آهن اصفهان 
در خطوط 5 و 6، هریک به طول 475 متر در فروردین سال گذشته آغاز و در 
دی ماه همان سال پایان یافت. وی افزود: در مرحله دوم این پروژه، عملیات 
اسلب تراک خطوط سه و چهار، هریک به طول 475 متر از اردیبهشت سال 

جاری آغاز شده و به مدت چهار ماه ادامه می یابد.  
ماسوری ادامه داد: مرحله س��وم این پروژه پس از پایان مرحله دوم شروع 
خواهد شد که با تکمیل آن، خطوط هفتگانه منتهی به سالن انتظار مسافری 

ایستگاه راه آهن اصفهان، دارای اسلب تراک می شوند. 
وی تصریح ک��رد: با تکمیل مراحل یاد ش��ده، ایس��تگاه اصفه��ان اولین 
ایستگاه برخوردار از اسلب تراک درحوزه استحفاظی این اداره کل خواهد 
 بود. وی افزود: ای��ن پروژه با هزین��ه دومیلیارد وهفتص��د میلیون تومان

اجرایی می شود. 

فوالدگر:

کاهش سود بانکی، وضعیت بازار 
سرمایه را تغییر می دهد

 تا پایان فصل بهار؛

میزان مصرف بنزین در اصفهان،  
حدود 491 میلیون لیتر

پیشرفت 55 درصدی خطوط 
مسافری ایستگاه راه آهن اصفهان

آمارمدیرکل گمرک اصفهان از صادرات و واردات، در سه ماهه نخست سال؛

اصفهان؛ مبدأ عراق، مقصِد چین!

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

نگاه روز

)وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12 /7/ 71 و 
تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب 16 /12/ 71 هیئت محترم وزیران بر اس��اس تفویض اختیار شماره 90 / 100 / 704 - 27 / 4/ 72 سازمان 

جنگلها و مراتع کشور محدوده رقبات ملی شده حوزه استحفاظی خود را بشرح ذیل:

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

محمدحسین شاملی - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

شماره : 14528
تاریخ: 95/4/13

م الف : 3200

نام رقبهردیف

مشخصات ثبتی

شهرستان

مساحت به مترمربعحدود اربعه

کالسه پرونده

پالک 

اصلی

پالک 

فرعی

جمع کلمنابع ملیمستثنیاتمغربجنوبمشرقشمالبخش

1

مراتع و 

مزارع 

حسن 

آباد

12متعدد41

تیران و 

کرون

به محدوده اجرای 

قانون چشمه احمدرضا 

پالک 42 اصلی 

موضوع آگهی شماره

74/11/14  -39895 

به محدوده اجرای قانون 

قریه، مزارع و مرتع 

قهریزجان پالک 33 

اصلی موضوع آگهی 

شماره

78/12/26 – 44202 

به محدوده اجرای قانون 

گالب کرون پالک 40 

اصلی موضوع آگهی 

شماره 9483-74/3/29 و 

اجرای قانون آبگرم پالک 

43 اصلی  موضوع سند 

شماره 395119

به محدوده 

مراتع خارج از 

پالک حسن 

آباد شماره 

پالک 185

45066923802733830942569-38-38

اراضی  2

ملی 

قسمتی 

از پالک 

886

حدی به باقیمانده نجف آباد886-11

پالک 886 به طول 

20/80 متر

حدی به جاده باغات شاه 

آباد و جنت آباد به طول 

های 45 و 6/40 متر

حدی به جاده  باغات 

داخل پالک به طول 

16/40

حدی به 

باقیمانده 

پالک 886 به 

طول 50/30 

متر

01024/281024/2893-38-110 در یکی از ش��بکه های اجتماعی مدعی شده اتومبیل لوکس مرسدس بنز 
در بندرلنگه، فردی به نام »علی دایی« در حال ترخیص اس��ت. طی چند 
 روز گذشته، ویدئویی از اتومبیل لوکس مرسدس بنز S500 درخشنده در

شبکه های اجتماعی منتشر شد که فرد تصویربردار ادعا می کند این اتومبیل 
که به تازگی وارد بندرلنگه شده، متعلق به علی دایی است؛ اما علی دایی بعد 
از منتشر ش��دن این فیلم در فضای مجازی و بازتاب گسترده آن، با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش، واکنش نشان داد و این خبر را تکذیب کرد.

علی دایی در اینس��تا پست خود نوشت: »با عرض س��الم خدمت دوستان  
عزیزم، طی این چندین روز اخیر، در فضای مجازی متأسفانه اتوموبیلی به 
 بنده نسبت داده شده که آن را خریداری نموده ام و در یکی از بنادر ایران،

به نام من در حال ترخیص اس��ت؛ چنین چیزی اصاًل صحت ندارد و آن را 
قویا تکذیب می کنم.«

 مدیر کل گمرک اصفهان گفت: در سه ماهه نخست امس��ال، جهت کاالهاي وارداتي،
47 میلیارد و 593 هزار ریال از حقوق ورودي با اخذ ضمانت نامه بانکي مدت دار ترخیص 

شده که این میزان نسبت به فصل بهار سال گذشته، 2 برابر شده است. 
 اسداله احمدي ونهري، با اش��اره به اینکه در 3 ماهه نخس��ت 1395 گمرکات استان 
اصفهان با داش��تن پنج گمرک تابعه فعال و 11 انبار اختصاصی، تش��ریفات صادرات 
374 هزار تن و به ارزش 204 میلیون و 952 هزار دالر انجام داده است، افزود: این آمار 

 در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل، از لحاظ وزن،
س��ه درصد و از حی��ث ارزش، 22 درص��د کاهش 

داشته است. 
وی عمده ترین کاالهاي صادراتي را از گمرک اصفهان، 

مواد پتروش��یمي با 26 درصد، آه��ن آالت و فوالد با 22 
درصد، فرش و کف پوش با 12 درصد، مصنوعات آهن و 
چدن با 9 درصد و محصوالت لبنی با 6 درصد  بر شمرد 
و اظهار داش��ت: مهمترین کش��ورهاي مقصد کاالهاي 

صادراتي گمرک اصفهان، عراق با 36 درصد، افغانس��تان با 22 
درصد، پاکستان با 15 درصد و ترکمنستان با 6 درصد است.

 وی اف��زود: ص��ادرات گم��رکات اس��تان اصفه��ان،

 در مجم��وع از لح��اظ وزنی، نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل تغییر محسوس��ی
نداشته است. وی  با اشاره به اینکه 58 درصد از صادرات گمرکات استان اصفهان، به دو 
کشور عراق و افغانستان بوده، افزود: در سه ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، 61 میلیون دالر صادرات گمرکات اس��تان اصفهان به این دو کشور کاهش 
داشته اس��ت. وی گفت: 17 هزار و 381 تن کاال به ارزش 58 میلیون و 515 هزار دالر، 
به گمرک اصفهان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزن 3 درصد 

کاهش داشته و از حیث ارزش، تغییری نداشته است.
احمدي ونهري در خصوص مهمترین کاالهاي وارداتي گم��رک اصفهان طي 3 ماهه 
95 گفت: ماش��ین آالت مکانیکي با 34 درصد،ماش��ین آالت برقي با 9 درصد، اجزا و 

ماش��ین آالت با 8  درصد، و کاغذ و مقوا ب��ا 6 درصد بوده قطعات منفصل 
است. وی در ادامه اظهار داشت: عمده ترین کشورهاي 
صادرکننده به مقصد 
گمرک اصفهان چین 
با 24 درصد، آلمان با 19 
 درصد، ایتالیا با 16 درص��د، ترکیه با 

6 درصد بوده اند.

آیا خاص ترین مرسدس بنز ایران، متعلق به علی دایی است؟

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان خبر داد:

برنامه جامع شرکت ذوب آهن اصفهان، برای خروج از زیان
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، از تهیه برنامه جامع برای خروج از زیان 
5/7 هزارمیلیاردی و تحقق سود خبر داد و گفت: خبرهای خوشی در راه است.
 احمد صادقی در واکنش به انتش��ار نامه بدون امضا رییس دفتر مدیرعامل

ذوب آهن، مبنی بر فروش شهرک ها اظهار داشت: این نامه صحت ندارد؛ اما 
برنامه هایی برای فروش دارایی ها و تس��ویه بدهی 5/7 هزار میلیارد تومانی 

داریم.
وی ادامه داد: در ح��ال تهیه برنامه جامع برای خروج از زیان و تحقق س��ود 
هس��تیم که بعد از نهایی ش��دن این برنامه، از طریق کدال، اعالم رسمی و 

عمومی خواهد شد.

 مدیرعام��ل ش��رکت ذوب آه��ن اصفه��ان، ب��ا اش��اره ب��ه به��ره بانک��ی
720 میلیارد تومانی ذوب آهن و اهمیت آن در درآمد شرکت، بیان داشت: 
 یکی از برنامه هایی که مدنظر است، فروش بخش��ی دارایی مانند واگذاری

57 هکتار از 20 هزار هکتار است که بخش کوچکی از برنامه هاست.
وی درباره زمان اعالم برنامه جامع ذوب آهن برای خروج از زیان و تحقق سود، 
گفت: انشااهلل در همین تابستان خبرهای خوشی در راه خواهد بود که بعد از 

نهایی شدن و اجرا، اعالم خواهد شد.
به گفته صادقی، موضوع افزایش سرمایه ذوب آهن، بعد از نتیجه رای دادگاه 

درباره زمین های مازاد پیگیری خواهد شد.

اینستاگرام

خرید گوش��ی تازه، لذت خ��اص خ��ود را دارد؛ ولی اگر 
خرید، در زمان نامناس��ب یا با قیمت عجیب انجام شود، 
این لذت تبدیل به عذاب خواهد ش��د. معموال در زمان 
ورود گوش��ی های جدید به کش��ور، قیمت اولیه تفاوت 
زیادی با بهای جهانی دارد یا قیمتی که برای دس��تگاه 
تعیین شده، هیچ تناسبی با امکانات آن ندارد؛ پس بهتر 
این است که مدل موردنظر خود را در زمان مناسب تهیه 
 کنید. در مطلب زیر به معرفی 5 پرچم دار می پردازیم که

در حال حاضر ارزش خرید پایینی دارند:
6Splus 6 وS اپل آیفون 

پرچ��م داران ش��رکت اپ��ل یعن��ی 6S و 6S plus جزو 
پرفروش ترین گوشی ها در جهان هس��تند که در ایران 
نیز طرف��داران بی ش��ماری دارند. بدنه فل��زی، دوربین 
عالی ، صفحه نمایش با کیفیت و سخت افزار قدرتمند، از 
مشخصه های اصلی این دستگاه ها هستند. قیمت این دو 
مدل با حافظه های مختلف نسبت به دیگر پرچم داران در 
ایران بیشتر است؛ البته علت قرارگیری این دو گوشی در 
این لیست، قیمت باالی آن ها نیست؛ بلکه نزدیک شدن 

به زمان معرفی نسل جدید این دستگاه هاست.
اگر قصد خرید آی ف��ون را دارید، تا زمان معرفی نس��ل 
جدیدشان، یعنی شهریور ماه صبر کنید؛ چون  با معرفی 
نسل جدید، قیمت نسل قبل به طور متوسط 100 دالر 

کاهش می یابد و برای خرید مناسب تر می شوند.
 اچ تی سی 10

 آخرین پرچم دار کمپانی تایوانی، یعنی اچ تی س��ی 10 

نسبت به دو نسل قبل پیشرفت های زیادی کرده است؛ اما 
این همه پیشرفت، قیمت نجومی آن را توجیه نمی کند. 
اگر این دستگاه، همچون برخی مدل های موجود دیگر 
در ب��ازار، ویژگی خاصی داش��ت، این قیم��ت برای آن 

منطقی جلوه می کرد.
در حال حاضر تمامی  پرچم داران، ویژگی های یکسانی 
در زمینه س��خت افزار، دوربین، کیفیت ساخت و صفحه 
نمایش دارند و دیگر بدنه باکیفی��ت، باعث ایجاد تمایز 
 در میان اچ تی س��ی 10 و باقی دستگاه ها نمی شود؛ پس
 بهتر اس��ت ت��ا رس��یدن قیم��ت این گوش��ی ب��ه زیر
2 میلیون تومان صبر کنید تا ارزش خریدش بیشتر شود.

 سامسونگ گلکسی نوت 5
 شاید با خود بگویید چرا بهترین فبلت موجود در جهان، 
در این لیست قرار دارد که پاس��خ ما، همانند آی فون ها 
مربوط به زمان معرفی نسل جدید آن است. گلکسی نوت 
5 نسبت به نسل قبل، در زمینه هایی مانند دسترسی به 
باتری و افزودن حافظه خارجی، عقب گرد داشته و حتی 
فرستنده اینفرارد در آن دیگر وجود ندارد؛ ولی همچنان 
یک گوشی عالی محسوب می ش��ود و بهترین فبلت در 

حال حاضر موجود در بازار است.
شایعه ها حاکی از آن هستند که نس��ل جدید در مرداد 
معرفی خواهد شد؛ پس صبور باشید تا هم نسل جدید را 

ببینید و هم قیمت نوت 5 کاهش یابد.

Priv بلک بری  
بعد از مدت ها، بلک بری تصمیم به استفاده از اندروید در 
محصوالت خود گرفت؛ ولی اصال��ت خود یعنی کیبورد 
را نیز حفظ ک��رد. این گوش��ی، کیفیت باالی��ی دارد و 
 زیباست؛ ولی امکانات آن در برابر قیمتش که نزدیک به

2 میلیون تومان اس��ت، مناس��ب نیس��ت؛ برای مثال، 
پردازنده اس��نپدراگون 808 که در این مدل اس��تفاده 
ش��ده، در ال جی G4 نیز یافت می شود که قیمت بسیار 
 Priv کمتری دارد و همچنین دوربین آن نیز از بلک بری
بهتر اس��ت؛ پس اگر قصد خرید این دس��تگاه را دارید،  
کمی صبر کنید تا اصالت و کارایی را با قیمت مناسب تری 

صاحب شوید.
Zenfone Zoom ایسوس  

asus-zenfone-zoom: ایس��وس ب��ا معرف��ی این 
دستگاه، خواهان تغییر در نحوه عکس برداری با تلفن های 
همراه بود و برای رس��یدن به این هدف، دوربین بزرگی 
را در بدنه ایس��وس Zenfone Zoom قرار داد؛ ولی 
توجه زیادی به وزن و ضخامت آن نکرد. هر چند کیفیت 
این دوربین تقریبا مناسب اس��ت؛ ولی با توجه به وزن، 
ضخامت و مهم تر از همه، قیمت آن، دیگر مناسب نیست.

شما با هزینه ای کمتر می توانید دستگاهی خوش دست تر 
با دوربین��ی برابر )نه از نظ��ر زوم( و حتی ب��ا کیفیت تر 
 تهیه کنید. پس اگ��ر قصد خری��د این م��دل را دارید،

بهتر است منصرف شوید؛ زیرا خرید آن با قیمت حدودی 
1/700/000 تومان، کاری منطقی نیست.

این 5 گوشی پرچم دار
دیگر ارزش خرید 

ندارند 

خبر ویژه
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دریچه

خبراخبار کوتاه

تغییرات آب و هوای��ی موجب دگرگونی جنس��یتی خزندگان نر ش��ده و 
 این روند می توان��د انقراض جمعیت جنس نر را در ای��ن گونه های جانوری 
در پی داشته باشد. همچنین در این بررسی آمده است که تحت تاثیر پدیده 
تغییرات جوی، جنس نر در خزندگان به جنس م��اده تغییر می یابد و این 
دگرگونی می تواند در نهایت انقراض آنها را موجب شود.س��ال گذشته نیز 
تحقیقاتی انجام گرفت که نشان داد گونه اژدهای ریش دار به دلیل افزایش 

غیرمعمول دما در زیستگاه خود به تغییر جنسیتی روی آورده  است.
در این مطالعه کارشناسان استرالیایی ۱۳۱ اژدهای ریش دار را مورد بررسی 
قرار داده و دریافتند ۱۱ مورد از آنها جنس ماده هستند و امکان تخم ریزی 

دارند. در حالی که از کروموزوم های ZZ ژنتیک نر برخوردار هستند.
به گفته محققان تغییر جنسیتی در طبیعت در هیچ گونه از آب پرده داران 

مشاهده نشده اگرچه در ماهی ها و به ندرت در دوزیستان رخ می دهد.
به گفته کارشناس��ان، اژدهای ریش دار نر به طور معمول دو کروموزوم Z و 
گونه ماده آن کروم��وزوم Z و W دارد. در دمای پایین جنس ماده با انتقال 

کروموزوم W یا Z جنسیت گونه بعدی را تعیین می کند.
 محققان در مشاهدات خود دریافتند خزندگان ماده ای که تغییر جنسیت 
می دهند ع��اوه بر آنک��ه قابلیت تخم گ��ذاری دارند، قدرت ب��اروری آنها 
نیز بیشتر اس��ت، اما مشکل اینجاس��ت که ماده های تغییر جنسیت یافته 
کروموزوم ZZ ژنتیک نر دارند و در نتیجه فقط نوزادان نر تولید می کنند و 

ادامه این روند می تواند نسل این گونه را منقرض کند.

یک عضو مجمع نمایندگان اس��تان اصفه��ان در تذکری بر ل��زوم احیای 
 ت��االب گاوخون��ی تاکید ک��رد و گف��ت که اگ��ر این ت��االب احیا نش��ود 
گرد و غبار، نمک،گوگرد و س��رب در فضا پراکنده خواهد ش��د و زندگی را 
برای مردم اصفهان با مشکل مواجه می کند. س��ید ناصر موسوی الرگانی، 
با اش��اره به گ��زارش ابتکار رییس س��ازمان محیط زیس��ت، گف��ت: ما از 
خانم ابت��کار برای این گ��زارش قدردانی می کنیم،  اما در چند س��ال اخیر 
مسائل زیس��ت محیطی بیشتر ش��ده و متاس��فانه به نظر می رسد مسائل 
سیاسی در سازمان محیط زیست بر مس��ائل زیست محیطی اولویت دارد.

وی گف��ت: اگر به وضعیت تاالب گاو خونی رس��یدگی نش��ود مش��کاتی 
 برای اس��تان های همجوار اصفه��ان و حتی تهران به وج��ود خواهد آورد.

 به طوری که در آینده با پراکنده شدن گردو غبار و نمک مواجه خواهیم شد و 
گوگرد و سرب بر سرمردم اصفهان ریخته می شود. اگر تاالب گاوخونی نجات 

پیدا نکند زندگی برای مردم در اصفهان با مشکل روبه رو می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: براساس نتایج عملیات 
پایش و سرشماری پرندگان جوجه آور تابستان گذران در این استان 50 هزار 

جفت پرنده در جزیره نخیلو شهرستان دیر، زادآوری دارند.
حسین دلشب با اشاره به اهمیت زیس��ت محیطی پارک ملی دیر - نخیلو 
افزود: عملیات پایش و آمارگیری از پرندگان جوجه آور تابستان گذران در 
اواخر خرداد و اوایل تیر ماه سال جاری با مشارکت کارشناسان این اداره کل و 
سازمان مرکزی محیط زیست در جزایر استان بوشهر به ویژه نخیلو انجام شد.
 وی اضافه کرد: جزی��ره نخیلو یکی از مه��م ترین کانون ه��ای زادآوری و

 تابستان گذرانی چند گونه مهم از پرستوهای دریایی در خلیج فارس است 
و هر ساله حدود 50 هزار جفت پرنده در این جزیره زادآوری دارند که بیشتر 
آنها متعلق به گونه های پرستوهای دریایی کاکلی کوچک، پرستو دریایی 

پشت تیره و سلیم خرچنگ خوار هستند.
دلشب گفت: این پرندگان از فروردین ماه مهاجرت خود را به این جزیره آغاز 

و پس از پایان زادآوری در شهریور ماه از این منطقه خارج می شوند.
 رییس اداره امور حیات وحش اداره کل محیط زیس��ت اس��تان بوشهر نیز

 با اشاره به تراکم باالی حضور پرندگان زادآور در جزیره نخیلو گفت: با توجه 
به کمبود زیس��تگاه بهینه برای این پرندگان در برخی از اوقات کلونی های 
تخم گذاری آنها با یکدیگر همپوشانی داشته و این امر شرایط زیستی این 

جزیره را بیش از پیش حساس تر می کند.
خسرو درویشی با تقدیر از مردم بومی و صیادان محلی که در سال جاری در 
راه حفاظت از جزیره با محیط زیست همراهی داشتند بیان کرد: نصب تابلو، 
برگزاری نشست و پخش بروشور مرتبط با اهمیت و لزوم حفاظت مشارکتی 
از برنامه های انجام شده برای ترغیب عمومی همه اقشار به ویژه صیادان در 

راه صیانت از این تنوع زیستی غنی در استان بوشهر است.
وی از گردش��گران و عکاس��ان حوزه محیط طبیعی خواس��ت با توجه به 
حساسیت باالی این زیستگاه در ماه های جاری و براساس قوانین حاکم بر 
پارک های ملی هر گونه ورود و فعالیت در این جزیره را تنها با هماهنگی و 

کسب مجوز الزم از اداره کل محیط زیست انجام دهند.

 تغییرات  اقلیمی 
علت دگرگونی جنسیتی خزندگان

موسوی الرگانی تاکید کرد؛

گاوخونی احیاء نشود،
سرب بر سر اصفهان می ریزد

زادآوری 50 هزار جفت پرنده 
در جزیره نخیلو بوشهر

طمع انس��ان زیاد می ش��ود و به جان جنگل می افتد 
تا زمین کش��اورزی اش را گس��ترده کند. جایی برای 
س��اخت ویا پیدا کند، مع��دن و جاده ایج��اد کند یا 
کورکورانه از جنگل انتقام بگیرد؛ اینها بخشی از دالیل 
آتش سوزی های عمدی کشور است که کارشناسان آن 

را حدود ۳0 درصد برآورد می کنند.
اما همین مقدار نیز برای پیکر نیمه جان جنگل، حکم 
تیر خاص را دارد؛ چرا که اندک منابع طبیعی باقیمانده 
کش��ور اگر از جنگ تغییرات اقلیم )مانند گرم ش��دن 
زمین( در امان بماند، ندانم کاری انسان ها زمینگیرش 
می کند. تن جنگل از این آمار می لرزد؛ حدود 95 درصد 
 آتش س��وزی های جنگل عامل انس��انی دارد و حدود 

۳0 درصد نیز عمدی است.
 ای��ن واقعی��ت تلخی اس��ت ک��ه در نشس��ت خبری 
علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و 
صید سازمان حفاظت محیط زیست به آن پرداخته شد 
و از این سخن به میان آمد که قانون برای آنها که جنگل 

را می سوزانند، مجازات در نظر گرفته است.
تیموری گفت که بر اس��اس ماده 675 قانون مجازات 
اس��امی، کس��انی که مرتک��ب آتش  س��وزی عمدی 
 جنگل ها ش��وند ب��ه دو تا پنج س��ال حب��س محکوم

 خواهند شد.
افزون بر این، اگر این افراد حین شروع به ارتکاب جرم 
دستگیر شوند نیز قانون برایش��ان شش ماه تا دو سال 

حبس در نظر گرفته است.
سوته دلی به نام زاگرس

آتش  س��وزی  های عمدی در مناطق مختلف کش��ور 
آمار متفاوتی دارد؛ چراکه به گفته تیموری استان های 
زاگرس نش��ین بیش��تر با پدیده آتش س��وزی عمدی 
مواجه هس��تند. این در حالی اس��ت که آتش س��وزی 
 در جنگل های ش��مالی بیش��تر به عوام��ل طبیعی یا

 انسانی غیرعمد مرتبط است.
برخ��ی جامعه شناس��ان نی��ز در تحلیل ای��ن اتفاق از 
ای��ن می گویند که در چنی��ن مناطقی، اف��راد فرصت 
ش��غلی کم��ی در اختی��ار دارن��د، ش��اید ب��ه همین 
 دلیل ب��ا تخری��ب جن��گل س��عی دارند ب��رای خود 

ایجاد درآمد کنند.
برای نمونه آنها ب��ا تخریب جنگل، زمین کش��اورزی 
بیش��تری فراهم می کنند ی��ا با آت��ش زدن درختان و 
فروش زغال س��عی در درآمدزایی دارند. فریبرز غیبی، 
ریی��س مرکز جنگل ه��ای خارج از ش��مال س��ازمان 
جنگل ها نیز در گفت وگو با جام جم، آمار ۳0 درصدی 

آتش سوزی های عمدی را تایید می کند.
آن طور که او توضیح می دهد، در این بین زیاده خواهی 
انسان ها بیشترین آس��یب را به منابع طبیعی می زند؛ 

چراک��ه برخی با آت��ش زدن جنگل به دنب��ال افزایش 
زمین های کش��اورزی، تغییر کاربری یا انتقام گرفتن 

هستند.
غیبی یادآور می ش��ود: هس��تند افرادی ک��ه به دلیل 
اختاف با دیگران یا به خاطر اینکه دولت مانع فعالیت 
خاف قانون آنها شده، دست به آتش زدن منابع طبیعی 

می زنند.
این درحالی اس��ت که برخی پ��ا را از ای��ن فراتر نهاده 
و برای ایجاد معدن و کس��ب س��ود بیش��تر، مقدمات 
 ناب��ودی جنگل را با آتش س��وزی یا تخری��ب درختان

 فراهم می کنند.
مشارکت برای حفظ جنگل

عامل انس��انی دلیل حدود 95 درصد از آتش  س��وزی  
 جنگل اس��ت، ام��ا در این بی��ن کارشناس��ان حدود 
۳0 درصد آتش س��وزی ها را عم��دی می دانند. به نظر 
برخ��ی از آنها ب��رای کاهش آتش س��وزی های عمدی 
جنگل باید جوامع محلی را در برنامه های بهره برداری و 
حفاظتی سهیم کرد تا به این شکل هرکدام از آنها مانند 
جنگلبان عم��ل کرده و مانع تخری��ب منابع طبیعی از 

سوی فرصت طلبان شوند.
قاس��م س��بزعلی، فرمانده ی��گان حفاظت س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور نیز ب��ر این باور 

 اس��ت که برای حفظ جنگل باید چنی��ن رویکردی را 
در پیش گرفت.

وی تاکید می کند: مدیران ارش��د س��ازمان جنگل ها 
نیز اعتقاد دارند ب��رای حفظ بهتر مناب��ع طبیعی باید 
 مردم را در حفاظ��ت و بهره برداری از آن س��هیم کرد. 
به همین خاط��ر برنامه های مناس��بی در ای��ن زمینه 

طراحی شده است.
آن طور که او می گوید ماموران یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها نیز با جدیت با متخلفانی که س��بب تخریب 
منابع طبیعی کشور می شوند، برخورد خواهند کرد؛ زیرا 
قانون با توجه به میزان خسارتی که این افراد به منابع 
طبیعی کش��ور وارد می کنند برای آنها جریمه ریالی و 

حبس درنظر گرفته است.
با توجه به اینکه بخش قابل توجه��ی از منابع طبیعی 
کش��ور عمدا طعمه حریق می ش��ود، باید از مسئوالن 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و جنگل ها خواست 
با مش��ارکت دادن واقعی جوامع محل��ی در حفاظت و 
بهره برداری از جنگل، این میزان را به حداقل برسانند؛ 
زیرا مش��ارکت جوامع محلی به این شکل نیست که به 
آنها به چش��م نیروی کار نگاه کرد درواقع مش��ارکت 
زمانی معنی پیدا می کند که مسئوالن، جوامع محلی را 

در برنامه ریزی های کان نیز ببینند.

عکس روز)حمله یک ماده شیر به دوربین عکاسی(

یک کارشناس محیط زیست ضرورت توجه جدی به مسائل زیست محیطی را 
مورد تاکید قرار داد و گفت که نگاه فانتزی وهمراه با ش��عار نمی تواند مشکات 

این حوزه را برطرف کند.
مصطفی دقیانوس اف��زود: باید با اجرای برنامه های فرهنگی در نهادینه ش��دن 
فرهنگ اس��تفاده از محیط زیس��ت گام های اساس��ی برداشته  ش��ود و با ارائه 
آموزش های دقیق، م��ردم را با روش های حفظ و نگه��داری این گونه محیط ها 

بیشتر آشنا  کرد.
وی اظهار کرد: فراهم آوردن فضایی برای آشتی دادن شهروندان با محیط زیست، 

فرهنگ تازه ای را در این حوزه ایجاد می کند.
وی بیان کرد: احیای فرهنگ آشتی انسان ها با محیط زندگی خود در بیان و عمل، 

راهکاری مناسب برای کمک به کاهش مشکات زیست محیطی است.
دقیانوس ، به 2۱ تیرماه روز بدون نایلکس اش��اره کرد و گفت: نایلکس ها و پت 
ها از جمله موادی هس��تند که چرخه بازیافت آن در طبیعت زم��ان بر بوده و با 
 توسعه زندگی شهرنشینی مصرف و تولید آن به خصوص در جوامع شهری روند 

فزآینده ای به خود گرفته است.
این کارشناس ارش��د محیط زیست با اش��اره به اقدامات انجام شده در سه سال 
 گذشته به منظور حفظ محیط زیس��ت، گفت: خوش��بختانه با روی کار آمدن 
دولت یازدهم و سکان داری خانم دکتر معصومه ابتکار در رأس سازمان حفاظت 
محیط زیست شاهدیم که قدم های بسیار خوبی برای حفظ محیط زیست برای 

نسل های آینده در ابعاد مختلف برداشته شده است.
وی یادآور ش��د: برای حفظ محیط زیست و داش��تن زمین پاک مشارکت های 
مردمی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن توجه کرد و از این رو برای اینکه 

بتوانیم برنامه های زیست محیطی را محقق سازیم، باید فرهنگ سازی به منظور 
حفظ محیط زیس��ت و همچنین آموزش های الزم را در ای��ن زمینه برای مردم 

داشته باشیم.
وی با اش��اره به نقش رس��انه های گروهی بر الیه های مختلف جامعه، خواستار 
 همکاری بیش��تر آنان در جهت آگاه س��ازی جامعه نس��بت ب��ه موضوع حفظ

 محیط زیست شد. 
این کارشناس ارشد محیط زیس��ت یادآور ش��د: به طور حتم با افزایش آگاهی 
اجتماعی و توانمندسازی شهروندان، رفتارهای زیست محیطی بهبود پیدا کرده 

و ارتقا می یابد، بنابراین در قدم اول باید سطح آگاهی شهروندان را باال ببریم.
به منظور فرهنگ س��ازی و ارتقای سطح دانش ش��هروندان در زمینه مضرات 
استفاده از کیس��ه های نایلونی، 2۱ تیر ماه از سوی طرفداران محیط زیست روز 
بدون کیسه نایلکس نام گذاری شده است. ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه 
زیان های بهداشتی و محیط زیستی و استفاده از کیسه های پاستیکی از جمله 

اهداف مهم نام گذاری روز بدون نایلکس بوده است.
براساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران ساالنه بیش از ۳ میلیون تن پاستیک 

تولید می شود. 
بیشتر این پاستیک ها بادوام هستند و صدها سال طول می کشد تا به خودی 

خود تجزی��ه و نابود 
شوند. 

در دنی��ا تاش های��ی برای 
جلوگی��ری از آلودگی طبیعت 

به پاستیک انجام گرفته است به 
شکلی که س��ازمان ملل کنوانسیونی 

را وضع کرد که ط��ی آن، تمام موادی 
که مستقیما به آب ریخته می شود باید 

تجزیه پذیر باشد.
در کشورهایی نظیر ایتالیا، بلژیک 

و ایرلند نیز 
دنبال  ب��ه 

وضع مالیات، 
استفاده از 

کیسه های پاستیکی 94 درصد کاهش یافته است. 
 در س��وئیس، آلمان و هلند نیز برای استفاده از کیس��ه های پاستیکی مالیات

 وضع شده و از این رو کارخانه های تولیدی به کیسه های تجزیه پذیر رو آورده 
و شرکت ها و س��وپرمارکت ها نیز برای اینکه مشمول مالیات نشوند از نایلکس 

استفاده نمی کنند.

مسئوالن چاره ای بیندیشند؛

قتلعمدجنگلها

کارشناس محیط زیست:

نگاه فانتزی به محیط زیست، رافع مشکالت این حوزه نیست
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 رییس دبیرخانه سالمندان با اشاره به اینکه حدود 8/2 درصد از جمعیت 
کش��ور وارد دوره س��المندی ش��ده اند، افزود: کشور در آس��تانه بحران 
سالمندی جمعیت قرار دارد. فرید براتی سده در نشست منتخبان جامعه 
روانشناسی کشور که با هدف بسط خدمات روانشناسی در سطح جامعه 
برگزار شد با اشاره به جایگاه روانشناسی س��المندی و اهمیت این دوره 
 از زندگی گفت: در حال حاضر بیش از ۶ میلی��ون و ۴۰۰ هزار نفر باالی 
 ۶۰ س��ال در کش��ور زندگی می کنند که هم��ه آنها جمعیت س��المند

 به حساب می آیند.
وی ادامه داد: بر اساس آمار 8/2 درصد از جمعیت کشور سالمند هستند و 
سالمندی در کشور به سرعت در حال افزایش است که جمعیت شناسان 
دو عامل کاهش فرزندآوری و افزایش سن امید به زندگی را عوامل اصلی 
در افزایش جمعیت سالمندی کشور می دانند. رییس دبیرخانه سالمندان 
با بیان اینکه جمعیت سالمند کشور طی چند  دهه گذشته چندین برابر 
شده است، اضافه کرد: س��المندی موضوعی چالشی است که البته هنوز 
وارد بحران سالمندی نشده ایم، اما در آستانه آن هستیم و باید خودمان 
را برای این ش��رایط آماده کنیم. براتی سده تربیت مشاوران سالمندان و 
ارتقای جایگاه روانشناسی سالمندی در کشور را از ضرورت های جامعه 
 سالمند دانس��ت و گفت: در 2۰ سال گذشته این ش��رایط را پیش بینی

 می کردیم و با بسیاری از مسئوالن در رده های باالی کشور نامه نگاری 
کردیم، اما هیچ کس این مسئله را جدی نگرفت و حتی امروز بسیاری از 
افراد حاضر نیستند وارد این حوزه ش��وند. وی خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر استان گیالن با ۱۱ درصد جمعیت سالمند پیرترین استان کشور 
است و در بس��یاری از استان ها در آستانه بحران س��المندی قرار داریم.

رییس دبیرخانه س��المندان تاکید کرد: در موضوع س��المندی اگر همه 
زمینه های الزم را پیش بینی نکنیم دچار خس��ران می ش��ویم و در این 
راستا سازمان نظام روانشناسی می تواند متولی برنامه ریزی برای مواجهه 
با سالمندی کشور باشد. براتی سده با اشاره به طرح اشتغال که در وزارت 
تعاون در حال پیگیری است، افزود: بخشی از این طرح که به منظور ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی برنامه ریزی شده است باید به 
موضوع اشتغال دانش��جویان روانشناسی اختصاص یابد تا بر اساس آن با 
ارائه آموزش های الزم افراد در قالب سازمان های مردم نهاد جمعیت های 
در معرض خطر را آم��وزش دهند که این آموزش ها باید س��المت روان 

جامعه و شیوه زندگی خانواده ها را هدف قرار دهد.

در آستانه بحران سالمندی؛

۸ درصد جمعیت کشور سالمندند
ازدواج امری پسندیده و سنتی  است حسنه، که دین اسالم 
و تمام ادیان الهی با هدف حفظ ارکان جامعه از آسیب های 
مختلف و کمک به رشد و تعالی افراد، بر آن تاکید داشته و 
دارند، اما گاه ازدواج شرایط ایده آل و مطلوب خود را از دست 

داده و به یک معامله تبدیل می شود!
یکی از گونه های ازدواج که بیش��تر از آنکه پیروی سنت و 
حفظ دین و ش��کل دهی خانواده و ق��وام جامعه، مقصود و 
هدفش باشد، انجام یک معامله را هدف قرار داده و می دهد 
 و آن ازدواج ب��ا غیرهموطن، غیر هم کیش، غیر هم س��نخ 

و ... است.
وقتی فردی با ه��دف گرفتن اقامت یک کش��ور یا دریافت 
حقوق شهروندی از کش��وری، رهایی خانواده از تنگناهای 
مالی و فش��ارها و تهدیدهای خانواده و ... تن به یک ازدواج 
می دهد، به حت��م نمی توان چنین حرکت��ی را یک ایده آل 

نامید، چه رسد به توصیه آن!
ما ایرانی ها هم سال هاست با همس��ایه های افغانستانی  در 
کش��ور خودمان، زندگی می کنیم. جنگ و هزار  مش��کل 
فرهنگی و اجتماعی آنها را وادار به مهاجرت کرده اس��ت و 

یکی از بهترین مقصدها، ایران بوده و هست.
ایران و افغانس��تان هم به لحاظ جغرافیایی نزدیک هستند 
و هم از لحاظ زبان و فرهنگ و دین ش��باهت های زیادی با 

هم دارند. به مرور زمان این ارتباط ها نزدیک تر شده است.
اما طوالنی ش��دن دوران بی ثباتی در کش��ور افغانستان و 
ش��رایط مطلوب زندگی در ایران، مهاجران افغان را آنقدر 
مان��دگار کرده که ام��روز و بع��د از نزدیک به چه��ار دهه، 
بس��یاری از جوانان و نوجوانان افغان، وط��ن اصلی پدران 

خود را ندیده اند!
آنان در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده اند. همین جا درس 
خوانده اند و احتماال در همین کشور هم ازدواج می کنند و 

ماندگار می شوند.
طی این سال ها، دیده ایم دختری ایرانی به دالیلی خصوصا 
 فقر، فش��ار مالی و ... به اجبار برای همس��ری مردی افغان

 بر سر سفره عقد نشانده شود، اما کمتر شنیده ایم زن افغان 
به همسری مرد ایرانی، تن داده باشد.

اما اینکه فشاری دستوری برای نشاندن دختران ایرانی بر سر 
سفره ازدواج هم کیشان و همسایگان افغان، علنی از سوی 
مسئول و نهادی مسئول، وارد شده باشد، یا دستورالعملی 
تدوین و با هدف ترغیب ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، 

تسهیالتی در نظر گرفته شود! جای بحث و سوال دارد.
 بر اس��اس آماری ک��ه چندی پی��ش علی اکب��ر محزون ،

مدیر کل دفتر اطالعات و جمعیت مهاجران س��ازمان ثبت 
احوال کشور ارائه کرده است در سال ۹2، حدود ۶۶۰ مورد 

ازدواج مرد ایرانی با زنی از اتباع بیگانه به ثبت رس��یده که 
 این تعداد در س��ال ۹۳ با افزایش رو به رو بوده، چنانکه در

 ۹ ماه اول س��ال ۹۳ ، ۵۶۰ مورد ازدواج م��رد ایرانی با زنی 
غیر ایرانی ثبت شد. در حالی که نسبت به سال ۹2 رشدی 
2۳/۶ درصدی را در ازدواج مردان ایران��ی با اتباع خارجی 

نشان می دهد.
یکی از پرسنل سفارت افغانستان و مسئول مجوز ازدواج های 
اتباع افغانی با ایرانی مدعی شده بود که روزانه سه زن ایرانی 
برای ازدواج با مرد افغان و هر پانزده روز یک بار س��ه پس��ر 
ایرانی برای ازدواج با دختر افغان به این سفارتخانه مراجعه 
می کنند. البته این موضوع به اثبات نرسیده و می تواند تنها 

نظر شخصی یک فرد باشد.
برخی از جوان��ان افغان مهاجر در ای��ران گفته اند به هنگام 
گرفتن مدارک شناسایی شان از اداره اتباع خارجی، برگه ای 
جلوی روی آنان گذاشته و از آنان خواس��ته می شود آن را 
امضا کنند. امضای این برگه فرد را متعهد می کند که به هیچ 

وجه با یک دختر ایرانی ازدواج نکند.
در ماده پنج قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه یکی از شرایط 
صدور اجازه اقامت دائم، داش��تن زن و فرزند ایرانی است، 
اما در این میان باز هم بازنده اصلی زن اس��ت. ماده ۱۰۶۰ 
قانون مدنی کش��ور ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی را به 
کسب اجازه مخصوص از طرف دولت موکول کرده به طوری 
که به فرزن��دان زنان ایرانی ک��ه با مجوز رس��می با مردان 
خارجی ازدواج می کنند به شرطی که در ایران متولد شوند 
شناسنامه داده می شود. این قانون یعنی زنانی که از دولت 
اجازه رسمی نگیرند، نباید منتظر هیچ حمایتی باشند؛ چرا 
که نه تنها نام فرزندانشان هیچگاه در شناسنامه شان ثبت 
نمی شود که حتی نمی توانند اجازه اقامت دائم در سرزمین 

مادری را بگیرند.
گفته می ش��ود مهاجران افغانی تاکنون بی��ش از ۳۰ هزار 
ازدواج در ایران داش��ته اند که تولد هزاران فرزند بی هویت 
 نیز نتیج��ه آن بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که بیش از

 8۰۰ هزار نفر از افغان ها، ادعای تابعیت ایرانی دارند.
دکتر حلیمه عنایت، جامعه ش��ناس و عض��و هیئت علمی 
دانشگاه شیراز گفت: من قبول ندارم که رغبتی در دختران 
ایرانی ب��رای ازدواج با خارجی ها و مخصوص��ا افغانی ها به 
وجود آمده است. مسئولی که در این مورد صحبت می کند 
نظر ش��خصی خود را عنوان می کند و دلی��ل علمی ندارد. 
اگر در استان های خراس��ان و سیستان و بلوچستان ازدواج 
ایرانی و افغانی رخ می دهد طبیعی است ولی در سایر شهرها 

طبیعی نیست.
عنایت افزود: گاهی یک دختر ایرانی عالقه مند است با یک 

فرد اروپایی ازدواج کند، این عالقه مندی به این دلیل است 
که دختر دنبال آرمان هایی است که می تواند در کشورهای 
اروپایی به آن برس��د و اهداف خاص��ی دارد، اما فردی که 
تصمیم می گیرد با یک افغانی ازدواج کند باید بررسی شود. 
باید دید این دختر در چه خانواده ای بزرگ ش��ده اس��ت. 
بیش��تر این دختران در خانواده هایی هس��تند که از لحاظ 
مالی ش��رایط مناس��بی ندارند. طبق رس��م افغانستانی ها 
بابت این ازدواج مبلغی از خانواده پس��ر دریافت می ش��ود 
 و خانواده دختر راضی اس��ت. می توان در ای��ن خانواده ها 

عدم آگاهی را مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه یک ازدواج سالم به ویژگی های زیادی نیاز 
دارد، گفت: بین ایرانی و یک خارجی آنقدر تفاوت وجود دارد 
که این ازدواج را ناممکن می کند. هر کشور شرایط خودش 
را دارد و فرهنگ ها متفاوت اس��ت. هر چقدر هم ارتباطات 
جهانی ایجاد ش��ده باش��د باز هم نمی توان گفت کشورها 

شبیه هم شده اند.
 عنایت گفت: هر چند ممکن اس��ت ازدواج اف��راد با فردی 
غی��ر هم وطن من��ع قانونی نداش��ته باش��د ول��ی از لحاظ 
اجتماعی امکان پذیر نیست و مشکالت فراوانی را می تواند 
ایجاد کند.این جامعه ش��ناس با اش��اره به اینکه تحقیقات 
 نش��ان می دهد هنوز هم می��ل ب��ه ازدواج با ه��م قبیله و 
هم قوم در همه جوامع بیشتر اس��ت، گفت: این باور وجود 
دارد که ازدواج یک تحرک اجتماعی اس��ت ولی در جامعه 
ما چنین چیزی نیس��ت. ما هنوز تحت تاثیر ارتباط جهانی 
قرار نگرفته ایم. ما هنوز تف��اوت قومیت ها و فرهنگ ها را در 

جامعه می بینیم.
عنایت عنوان کرد: م��وارد ازدواج با افغانی ه��ا را دیده ایم و 
برخی نیز به طالق منجر می شود. بیشتر این افراد غیرقانونی 
وارد ای��ران ش��ده اند. بنابراین ازدواج آنه��ا در هیچ دفتری 
ثبت نمی شود و هیچ حقوق قانونی به آنها تعلق نمی گیرد. 
فرزندی که ثمره این ازدواج باشد نیز بی هویت خواهد بود و 

شناسنامه ای برای وی صادر نمی شود.
وی با بیان اینکه یکی از دالی��ل مردان افغان برای ازدواج با 
زنان ایرانی گرفتن اقامت است، گفت: این فرد با یک دختر 
ایرانی ازدواج می کند و پس از مدتی اقامت خود را می گیرد. 
این موضوع نیز سوء استفاده از دختران ایرانی است. عنایت 
گفت: گاهی مرد به کشور خود باز می گردد و یک زن تنها و 
یک کودک بی هویت باقی می مان��د. این نیز تهدید دیگری 

برای جامعه است.
این جامعه شناس ادامه داد: اگر چنین ازدواجی را در جامعه 
ترویج کنیم، فرصتی فراهم می کنیم که مسائل و مشکالت 
اجتماع��ی افزای��ش یابد ، اینگون��ه ازدواج ه��ا از هر جهت 

می توانند مشکل ساز شوند.
هنوز هم مردم ما نمی توانند با این موضوع کنار بیایند. شاید 
برخی مسئوالن بتوانند ش��خصا با این موضوع کنار بیایند 
ولی مسائل اجتماعی و فرهنگی آن گریبانگیر جامعه خواهد 
بود و نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. این مس��ائل 
فرهنگی در بخش کوچک تر در ازدواج افراد با قومیت های 
دیگر در همین کشور دیده می ش��ود و در بسیاری از موارد 

نمی توان آنها را نادیده گرفت.

فقدان سند مالکیت
4/200 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/242179 نظر به اینک��ه مجید نصر 
اصفهانی با تس��لیم یک برگ استش��هاد شهود ش��ماره 95/4/12-6028 
دفترخانه 276 خمینی شهر، مدعی مفقود ش��دن سند مالکیت 206 سهم از 
6240 سهم ششدانگ پالک شماره 5/2585  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 250576 صفحه 476 دفتر جلد 1134 امالک س��ند تک برگ 
تحت ش��ماره چاپی 048601 ب 94 صادر و تس��لیم گردیده و به موجب 
انحصار وراثت ش��ماره 94/7/06-3475 به نامبرده انتقال یافته و اظهار 
داش��ته که س��ند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نموده اس��ت. لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از 
درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام 
هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردی��د از انجام معامله خودداری و 
آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمایید. انجام هر نوع معامله 
با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 10844 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان )274 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/169 ش��ماره صادره: 1395/43/241895 نظر به اینکه سند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 347 فرعی از 16 اصلی واقع در 
بخش 14 اصفهان ذیل ثب��ت 8384  در صفحه 406 دفتر امالک جلد 287 به 
نام محمد صادقی برزانی فرزند کریم تحت شماره چاپی مسلسل 2/018971 
ثبت و صادر و تس��لیم گردیده اس��ت، سپس بالواس��طه/ مع الواسطه به 
موجب سند انتقال شماره 23169 مورخه 1349/11/19 دفترخانه شماره 
36 اصفهان به آقای محمد صادقی برزانی فرزند کریم انتقال یافته س��پس 
وراث نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره وارده 890992 مورخه 
1395/02/28 به انضمام دو برگ استش��هادیه  محلی که امضاء شهود آن 
ذیل شماره 30222 مورخ 1395/02/27 به گواهی دفترخانه 160 اصفهان 
 رسیده است مدعی اس��ت که س��ند مالکیت آ ن به علت جابجایی / سرقت / 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 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 مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 10652 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )265 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

4/40 اجرای احکام ش��عبه 5 حقوقی اصفهان در خصوص پرونده کالسه 
706/94 ج 5 له مصطفی زمانی خوراسگانی شیرانی آبی به نشانی اصفهان: 

خیابان میر- بین آسیا و پل هوایی میر- ش��یرینی آبی- جنب داروخانه – 
نقش جهان- پالک 1 در نظر دارد جلس��ه مزای��ده ای در خصوص فروش 
یک دس��تگاه خمیر پهن کن در تاریخ 95/4/30 س��اعت 9 الی 10 صبح در 
اجرای احکام ش��عبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع 
اجرای احکام حقوق��ی اصفهان- طبقه چهارم برگ��زار نماید طالبین خرید 
می توانند 5 روز قبل از مزایده از م��ورد مزایده واقع در خیابان میر- جنب 
داروخانه مراجعه و با واریز ده درصد از مبلغ کارشناسی به شماره حساب 
2171290210008 سپرده دادگس��تری اصفهان و همراه داشتن فیش آن 
در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند 
که با کمترین قیمت از کارشناسی را پیش��نهاد نماید. نظریه کارشناسی از 
یک دستگاه خمیر پهن کن مستعمل واقع از ش��یرینی آبی بازدید و پس از 
بررسی های الزم ارزش پایه دستگاه خمیر پهن کن مستعمل برقی مشغول 
کار س��اخت ش��رکت تولیدی یکتا مس��تقر در طبقه همکف کارگاه به مبلغ 
35/000/000 ریال ارزیاب��ی گردید. م الف: 9865 اجرای احکام ش��عبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

4/43 اجرای احکام ش��عبه 14 حقوقی اصفهان در نظر دارد پرونده کالسه 
940553 به طرفیت خواهان 1- ش��هال 2- پروین دخت 3- فریدون همگی 
دهدشتی با وکالت خانم سمیه سادات حسنی مطلق و خواندگان 1- فخری 
2- عذرا 3- مسعود همگی دهدشتی به خواسته دستور فروش ملک، جلسه 
مزایده ای در روز ش��نبه مورخ 95/5/2 س��اعت 10 ال��ی 10/30 در محل 
اجرای احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 200 متر 
بعد از ساختمان مرکزی، ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه سوم واحد 
6 برگزار می نمایند که در این خصوص مال مورد مزایده عبارت اس��ت از 
ششدانگ پالک ثبتی 15186/117 که طبق نظر کارشناس دادگستری ملک 
فوق به صورت یک واحد مس��کونی به مس��احت تقریبی 222/2 متر مربع 
می باشد. واحد مسکونی مزبور واقع در بافت مسکونی با قدمت باالی 25 
س��ال با دیوارهای پیرامونی آجری باربر و سقف تیرآهن با درب ورودی 
فلزی و نمای خارجی با مساحت اعیانی حدود 130 متر مربع که طبق نامه 
ش��هرداری منطقه 10 به دلیل عدم انطباق با اصول و ضوابط شهرسازی، 
قابل افراز نمی باشد. واحد مسکونی موصوف دارای اتاق خواب و پذیرایی 
با کف موزاییک و دیوار با روکش رنگ و روغن و سقف گچبری شده با آثار 
ترک خوردگی مورب و افقی عمیق در سقف و دیوارها و  آشپزخانه اپن با 
کف و دیوار سرامیک و دارای حیاط جنوبی با کف موزاییک و دیوار با نمای 
آجری و سیستم س��رمایش به صورت کولر آبی و گرمایش بخاری گازی 
و دارای انشعابات آب و برق و تلفن و فاضالب می باشد و در حال حاضر 
خالی از سکنه است که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه، 
ارزش شش��دانگ پالک فوق مبلغ 4/990/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل مزایده از ملک فوق واقع در 
آدرس اعالمی بازدید نماید. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 
حداقل 10 درصد مبلغ مزایده را به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی 
اس��ت که باالترین قیمت را ارائه دهد. م الف: 9928 اجرای احکام شعبه 14 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )341 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

4/44 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 950084 له آقای مهرداد ملک 
پور علیه آقای مسعود خرمیان اصفهانی به نشانی اصفهان، اتوبان چمران، 
خیابان اش��راق، کوی اتحاد، مقابل مجتمع مسکونی باران طبقه 60- مورد 
مزایده فروش پالک ثبت��ی 15182/1368 بخش 5 ثب��ت اصفهان، اینجانب 
کارش��ناس منتخب از محل وقوع ملک به آدرس اصفهان، اتوبان چمران، 

خیابان اشراق، کوی اتحاد، مقابل مجتمع مسکونی باران طبقه 60 - بازدید 
و معاینه به عمل  آورده که نتیجه به ش��رح ذیل اعالم می گردد. محل مورد 
بازدید آپارتمانی است مسکونی با کف پوش پالس��تیکی، درب ها چوبی، 
پنجره ها آلومینیوم شیش��ه خور، آشپزخانه و س��رویس و حمام کاشی 
و س��رامیک، کابینت فلزی، بدنه ها گچ و رنگ فرس��وده که در اثر رطوبت 
طبله کرده اس��ت و دارای آب و برق و گاز و فاضالب و انباری و مساحت 
مفید 150/28 متر مربع است که در یک مجموعه 5 واحدی واقع گردیده که 
با توجه به موقعی��ت محل، متراژ مفید، نوع و قدمت س��اخت، نوع کاربری، 
اش��تراکات و امکانات و با توجه به کلی��ه عوامل موث��ر در قضیه، ارزش 
ششدانگ آپارتمان مس��کونی مذکور برای پایه مزایده در این تاریخ جمعًا 
برابر با مبلغ 1/800/000/000 ریال معادل با یک میلیارد و هشتصد میلیون 
ریال برآورد و اعالم نظر می گردد که ارزش مقدار 4/5 دانگ سهم خواهان 
برابر با مبلغ 1/350/000/000 ریال ی باشد. زمان برگزاری مزایده: روز 
چهارشنبه مورخ 1395/5/6 س��اعت 10 الی 10/30 مکان اصفهان خیابان 
نیکبخت جلوتر از دادگستری کل اصفهان، ساختمان اجرای احکام حقوقی 
طبقه چهارم اجرای احکام شعبه 7 حقوقی اصفهان، طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اج��را از اموال دیدن کردن و با 
سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 بانک 
ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. م الف: 9927 اجرای احکام شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )333 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

4/45 اجرای احکام مدنی ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرائی کالسه 900408 ج ح / 4 
له بانک صادرات ایران و علیه شرکت محکم بلوک و محمود و زهره و احمد 
همگی شهرت صائبی مبنی بر مطالبه مبلغ 2/491/310/486 ریال به منظور 
فروش 45/9934 حبه از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 15200/41 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان عالمه امینی، کوچه شهید 
پرویز آبکار، انتهای بن بست ش��کوفه. با وصف کارشناسی ذیل الذکر در 
مورخ 95/5/5 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا واقع در )اصفهان، 
خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از س��اختمان مرکزی دادگس��تری کل 
استان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه 
چهارم( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون 
اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با 
تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی 
به این اجرا در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند مزایده از مبلغ کارشناس��ی 
شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف 
ملک بر اساس نظریه کارش��ناس: ملک مورد بحث به ش��ماره پالک ثبتی 
15200/41 بخش 5 ثبت اصفهان می باشد که مورد ثبت شماره 12995 در 
صفحه 528 دفتر 86 می باشد و شش��دانگ در مالکیت آقای احمد صائبی 
می باشد. مساحت عرصه ملک 163/70 متر مربع است و ساختمان آن نیمه 
تکمیل شامل زیرزمین و طبقه همکف که در مرحله ستونهای بتونی و سقف 
نیمه تمام راکد مانده و طبقه همکف با تیرچه و بلوک در سمت شمال زمین 
 موجود است و در حال حاضر س��اختمان تعطیل است. مساحت زیربنای

 نیمه تمام جمعًا حدود 185 متر مربع است. با توجه به موقعیت محلی ملک، 
ابعاد و مساحت و مقدار ساختمان نیمه تمام موجود و در نظر گرفتن کلیه 
شرایط، ارزش شش��دانگ ملک مورد بحث جمعًا مبلغ سه میلیارد و نهصد 

میلیون ریال ) 3/900/000/000 ریال( برآورد و اع��الم می گردد. م الف: 
9862 اجرای احکام ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )359 کلمه، 

4 کادر(
مزایده 

4/46 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 4142/94 ش ح / 3 له خانم فرزانه اس��دی نوکاب��ادی و علیه آقای 
اصغر خوانساری به آدرس اصفهان ملک ش��هر رباط سوم شهرک نگین 
زمرد 7  منزل دوم از آخر کوچه درب س��فید رنگ بابت محکوم به و هزینه 
های اجرایی به مبلغ 17/090/984 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح 
موتور سیکلت به شماره انتظامی ایران 622-96197 که طی نامه 9245368 
مورخ 94/9/23 که در مالکیت آقای اصغر خوانساری می باشد و تیپ 125 
بدون کالچ 1p524mi و ش��ماره موتور 72007579 موتور سیکلت طبق 
نظریه کارشناسی به مبلغ 13/400/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد 
اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در نظر دارد جلسه مزایده ای 
مورخ 95/5/5 در س��اعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده میتوانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 
به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 روز 
قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 
برنده مزایده خواهد بود. م الف: 9891 اجرای احکام شعبه 3 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف استان اصفهان)206 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

4/41 اجرای احکام ش��عبه 4 حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص 
کالس��ه اجرایی 930091 ج ح / 4 خواهان خانم س��میه عابدینی و خوانده 
آقای احمد س��لیمانی شیخ آبادی مبنی بر دس��تور فروش ششدانگ پالک 
ثبت��ی 15241/1917 واقع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان به نش��انی: اصفهان، 
خیابان مشتاق سوم، شهرک زاینده رود، بلوار بهار، کوچه فراز، با وصف 
کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 
95/5/3 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا واقع در )اصفهان، خیابان 
نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان مرکز دادگستری کل استان اصفهان، 
جنب بیمه پارسیان، س��اختمان اجرای احکام حقوقی، طبقه چهارم( جلسه 
مزایده ای برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناسی 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
نمایند مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اس��اس نظریه کارش��ناس، این 
زمین دارای دو برگ سند که یکی با شماره چاپی 674097 ب 91 و شماره 
ملک 15241/1917 بخش 5 ثبت اصفهان در صفحات 26 و 515 دفاتر 527 
و 214 امالک به نام خواهان و خوانده به نسبت دو دانگ حق السهم خواهان 
و چهار دانگ حق السهم خوانده مثبوت اس��ت. زمین چهار ضلعی نامنظم 
و طبق درج در س��ند مالکیت 178 مترمربع مساحت دارد و موقعیت آن در 
انتهای بن بست است. نتیجه گیری: ارزش ششدانگ زمین مذکور با توجه 
به موقعیت، ابعاد، مساحت، رکود حاکم بر بازار، تقلیل ارزش امالک، انجام 
مزایده قبلی و ... جمیع جهات حاکم و موثر در تعیین قیمت جهت پایه مزایده 
به میزان 1/100/000/000 ریال یک میلی��ارد و یکصد میلیون ریال معادل 
یکصد و ده میلیون تومان ارزیابی و اعالم می گردد و حق السهم دو دانگ 
سهم خواهان از میزان 366/600/000 ریال )سی و شش میلیون و ششصد 
و ش��صت هزار تومان( اس��ت. م الف: 9864 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )344 کلمه، 4 کادر(

ازدواج با غیرهموطن آری یا خـیر؟
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 »بارک��د« فیلم��ی اس��ت در قال��ب فیلم ه��ای هالی��وودی. 
مصطفی کیایی با درک خواس��ت عمومی طبقه متوسط، سراغ 
داستان دو جوانی رفته است که می خواهند بدون دردسر ثروتی 
کس��ب کنند. چیزی که همه در این روزگار طالبش هس��تند 

داستان مشخص، اما فاقد منطق روایی است.
شاید زمانی که مصطفی کیایی »بعد از ظهر سگی سگی سگی« 
را می ساخت، این تصور وجود نداش��ت در آینده با کارگردانی 
مواجه خواهیم بود که نامش نقل محافل سینمایی شود. درباره 
شیوه فیلمسازیش حرف زده ش��ود یا آنکه درباره موفقیت های 
تجاریش در مجالت و س��تون های س��ینمایی روزنامه ها بتوان 

مطلبی خواند. 
فیلم نخس��ت کیایی در دورانی ساخته می ش��د که کمدی به 
هر نوعی، ژانر قالب سینما بود و هنوز موج فرهادی بازی شکل 
نگرفته بود، اما همه چیز با »ضدگلوله« تغییر کرد. »ضدگلوله« 
سکوی جهشی برای کیایی شد که با انتخاب ایده ای جذاب در 
بس��تر یکی از راکدترین ژانرهای س��ینمایی آن سال ها، اثری 
موفق خلق کند. برگ برنده کیایی در »ضدگلوله« فیلمنامه آن 

بود و جایزه فجر آن هم گواهی بر این مسئله است.
مصطفی کیایی مس��یر فیلمس��ازی خود را با س��اخت س��الی 
 یک فیلم دنبال کرده اس��ت. او دیگر ش��ناخته ش��ده اس��ت و 
انتخاب هایش برای فضای رسانه ای جذاب است. او در دو فیلم 
»خط ویژه« و »عصر یخبندان« نشان داده که در انتخاب موفق 
اس��ت. در یکی به سراغ سرقت بانک به ش��یوه آنالین می رود و 
البته با طعم و بوی انتقادی و در دیگری به سراغ استراق سمع 
 در روابط زناش��ویی و باز هم با طعم و بوی انتق��ادی. البته این 
انتقادی بودن چندان ربطی به جریان مکتب انتقادی آدورنو و 
هابرماس ندارد. انتقاد در آثار کیایی در حد و اندازه های فضای 

مجازی و بورژوازی غرغروی ایرانی است.
»بارکد« در مقام پنجمین س��اخته کیایی حرک��ت ثابت او در 
سینماست. »بارکد« نیز همان رویه س��ابق است. یک انتخاب 
جذاب در س��وژه، با حال و ه��وای انتق��ادی. انتقادهای کیایی 
همواره مزه پول می ده��د و »بارکد« نیز از آن مجزا نیس��ت و 
این برگ برنده ای اس��ت برای فروش خوب آث��ارش. »بارکد« 
یک داستان در پوس��ته و علی الظاهر داستانی در زیرالیه دارد. 
داستان ظاهری، قصه دو دوس��ت روایت می شود که در آرزوی 
ثروت دس��ت به هر کاری می زنند: دزدی، ف��روش مواد مخدر 
 و حتی قتل. این همان رویه ای اس��ت که در »خ��ط ویژه« نیز

 دنبال می شود.
پول در آوردن به هر قیمتی البته با چاشنی هیجان - که ریشه 
در نخس��تین فیلم کیایی دارد - دیگر تبدیل به موتیف آثار او 
شده است. این موتیف البته واجد یک ساختار دراماتیک است 
و آن هم س��یر صعودی رویدادها و ارزش گ��ذاری وقایع از نظر 
هیجان و خطر است. در »بارکد« دو شخصیت مرکزی با خرده 
جنایت آغاز می کنند و در هزارتوی ساختار روایی در نقطه اوج 

شبه جنایات آنان به موارد حادتر می رسد.
درک کیایی از س��اختار فیلمنام��ه  زمانی بارزتر می ش��ود که 
در آس��تانه گره گش��ایی، جنایات نی��ز کوچک می ش��وند و به 

یک کالهب��رداری س��اده از دانش��گاه خالصه می ش��ود. این 
همان ساختاری اس��ت که س��یدفیلد و مک کی با اس��تناد بر 
آثار هالی��وودی، در کت��اب هایش��ان مرقوم فرمودن��د و آن را 
س��اختاری جواب پس داده معرف��ی کردند ک��ه مخاطب را با 
داستان همراه می کند. ساختار محبوب هالیوودی محملی است 
برای قصه پردازی و ارائه جهانی با قواعد خاص و »بارکد« از این 
ساختار تبعیت می کند؛ هر چند که س��اختار روایی آن وارونه 
است و از آخر به اول نقل می ش��ود. برای فیلمبازها این ساختار 

یادآور »برگشت ناپذیر« گاسپار نوئه است. حتی محتوای آن که 
آمیزه ای از خشونت و طنز است، بیشتر تداعی گر این نکته است. 
حتی اگر جنس طنز آن را برجسته کنیم به سینمای گای ریچی 

و فیلم نخست او، »قفل، انبار و دو بشکه باروت« می رسیم. 
اما »بارکد« هیچ کدام از آنها نیست. »بارکد« کماکان یک فیلم 
هالیوودی است تا بازی های پس��ت مدرن ریچی و نوئه. ساختار 
روایی ش��به نو کیایی تنها تغییر در چینش است. قصه دقیقا به 
شکل کالسیکی نقل می شود، تنها حرف آخر را کش می دهد. 

در اواسط فیلم دیگر بر کسی پوشیده نیست که عامل به زندان 
افتادن پدر کیس��ت یا آنکه ه��دف حامد در نقل این داس��تان 
چیس��ت؟ مخاطب تنها می خواهد دیوانه بازی دو ش��خصیت 
حامد و میالد را تماش��ا کند، فارغ از اینکه آیا این رویه منطقی 
است یا خیر. بدون ش��ک »بارکد« فیلمی فاقد هر گونه منطق 
 روایی و داستانی. همه چیز برای نشان دادن هیجان دزدی ها و

 خالف ه��ای حامد و میالد کنار گذاش��ته می ش��ود. مخاطب 
تنها در پی آن اس��ت ثروتمند ش��دن بدون زحمت دو انس��ان 

الکی خوش را تماشا کند. 
اگر با فیلم »قفل، انبار و دو بش��که باروت« ریچی بازگردیم به 
خوبی درک می کنیم که در آنجا با وجود آشفتگی روایی، چگونه 
همه چیز منطقی انتخاب شده است؛ حتی انتخاب »استینگ« 
در نقش پدر ادی. در عوض هیچ چیزی در »بارکد« در گیرودار 
منطق نیس��ت؛ حتی منطق پس��ت مدرن که در آن بی نظمی 

تبدیل به یک نظم می شود.
 ساختار بهم ریخته که پیش تر در »عصر یخبندان« نیز تجربه 
شده است، در اینجا نیز به کار گرفته می شود. اگرچه این ساختار 
در »بارکد« خوش س��اخت تر اس��ت؛ ولی کارآی��ی آن چندان 
مشخص نیست. منطق حضور ش��خصیت ها در برخی بزنگاه ها 
بخش دیگری است که مخاطب را در هیچ رها می کند؛ همانند 
حضور معشوق میالد در نقش منشی یا روش کالهبرداری کامال 
غیرمنطقی میالد در دانش��گاه که این بی منطقی نیز برآمده از 
جهان هالیوودی است. در آنجا داستان باید پیش رود و چندان 
منطق اهمیت پیدا نمی کند، اما منطق س��اخته می شود و این 

چیزی است که کیایی در فیلمش از آن دوری جسته است. 
در یک فیلم علمی، تخیلی نویسنده و کارگردان با تکیه بر علم، 
منطق��ی خیالی خلق می کند. در داس��تانی همانن��د »بارکد« 
س��اخت منطق راحت تر اس��ت. برای مثال کس��ی نمی فهمد 
خالکوبی بارک��د روی گردن برای ورود به دارودس��ته پابلو چه 
کارک��رد و دلیلی دارد ک��ه توانایی تبدیل ش��دن به ن��ام فیلم 

)پیرامتن( را داراست.
تنها یک نکته می تواند تمام بی منطقی فیلم را توجیه کند و آن 
هم دروغ بودن داستانی است که حامد نقل می کند. این فرض 
می تواند حضور پلیس و منشی در انتهای فیلم را منطقی جلوه 
دهد؛ ولی پذیرش این نکته نیز بی منطقی را پیش می کشد که 

نازی چه شد.
به همین جهت رفتن نازی، دس��تگیری پدر و آن شکل هندی 
گفتن نام مسبب اصلی کالهبرداری در گوش حامد، آن شکل 
و ش��مایل بچگانه دانش��گاه یا تبدیل ارز در ی��ک صرافی! همه 
چیز برای فرد نکته سنج بی خود جلوه می دهد، اما باز »بارکد« 
هیجان انگیز اس��ت و این هیجان برآمده از وض��ع اجتماعی و 
خواس��ت عمومی یک طبقه اجتماعی اس��ت، خواستی که به 
 صراحت می ت��وان آن را در س��تون های ح��وادث روزنامه ها یا

 گفت وگوهای مج��ازی یافت. تمایل به ثروتمند ش��دن بدون 
هزینه، بدون درد. کندن از آنکه از تو ثروتمندتر اس��ت؛ چون او 
یک دزد است. این شاید اندیشه برخی از افراد ساکن در طبقه ای 

اجتماعی باشد که »بارکد« نماینده و برآمده از آن است.
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اخبار کوتاه

سینما و تلویزیون نمایش

نمایش بیوه های غمگین ساالر جنگ در مجموعه فرهنگی هنری 
فرشچیان روی صحنه می رود.

 این نمای��ش نوش��ته محمدامیر یاراحمدی اس��ت که توس��ط
 شهاب الدین حس��ین پور کارگردانی شده اس��ت. گالب آدینه، 
ش��یرین بینا، مونا فرج��اد، حمید رحیم��ی، محمدصدیقی مهر 
و حمیده مس��تعان در این نمایش به ایفای نق��ش پرداخته اند. 
نمایش بیوه های غمگین ساالر جنگ، 19 تا 21 تیرماه  هر شب 
در دو سانس در ساعت های 19 و 21 در مجموعه فرهنگی هنری 

فرشچیان روی صحنه می رود.
 عالقه مندان برای تهی��ه بلیت م��ی توانند به نش��انی اینترنتی 

tiw.al/2986t9U  مراجعه کنند.

تریلی س��یار تئاتر کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان در 
 آغاز سفر تابس��تانی خود، امروز تهران را به مقصد کرمانشاه ترک 
خواهد کرد. در این سفر تابستانی کودکان و نوجوانان استان های 
کرمانشاه، کردس��تان، همدان و مرکزی هر یک به مدت پنج روز 
میزبان تریلی س��یار تئاتر کانون خواهند بود تا به تماشای نمایش 

»مترسک خودت باش« بنشینند.
نمایش »مترس��ک خودت باش« ب��ه کارگردانی و نویس��ندگی 
 امیرمشهدی عباس با ش��یوه تلفیق زنده و عروس��کی با بازیگری

 بهناز مهدی خواه و حمیدرضا حسینعلی اجرا می شود.
 بر اساس این گزارش در سفر استانی تریلی سیار نمایش کانون به 
این منطقه از کشور، از 16 تا 20 تیر این نمایش در شهرهای مختلف 
استان کرمانشاه اجرا خواهد ش��د و در ادامه از 22 تا 26 تیر گروه 
نمایشی همراه تریلی مهمان کودکان و نوجوانان شهرهای استان 

کردستان می شوند.
هم چنین این امکان فرهنگی از روز 27 تیر کردس��تان را به مقصد 
همدان ترک خواهد کرد تا از روز 28 تیر تا اول مرداد  شادی و لبخند 
را بر لبان کودکان و نوجوانان مناطق و شهرهای مختلف این استان 
بنشاند. در همین حال استان مرکزی مقصد پایانی این سفر تریلی 
سیار است که کودکان و نوجوانان مناطق مختلف این استان نیز در 
روزهای 3 تا 7 مرداد میزبان گروه نمایش »مترسک خودت باش« 
خواهند بود.در عین حال دور دوم سفر تابستانی تریلی سیار تئاتر 
کانون نیز به اس��تان های آذربایجان غربی، زنج��ان، قزوین و البرز 

خواهد بود.

 ف��روش فیل��م س��ینمایی »دخت��ر« س��اخته تحس��ین ش��ده 
سید رضا میرکریمی با وجود نداشتن تبلیغات تلویزیونی و شهری 

در سینماها،  از مرز 300 میلیون تومان گذشت.
فیلم س��ینمایی »دخت��ر« از دوم تیر ماه در س��ینماهای تهران و 
شهرستان ها اکران عمومی شده است، اما به دلیل همزمانی با مراسم 
سوگواری شب های قدر، بخشی از روزهای اکران خود را از دست 
داد و هم اکنون در کمتر از 10 روز توانست به فروش 300 میلیون 
تومانی دست یابد. تیزرهای تلویزیونی آخرین ساخته میرکریمی 
به دلیل ممیزی ها هنوز امکان نمای��ش در تلویزیون را پیدا نکرده 
است. همچنین شهرداری با وجود قول مساعد برای تبلیغات شهری 
تا امروز هیچ امکانی برای نصب بیلبوردها انجام نداده است. »دختر« 
با وجود تمام این محدودیت ها توانسته به فروش قابل قبولی دست 
پیدا کند.فیلم سینمایی »دختر« به تازگی در جشنواره بین المللی 
مسکو توانست سه جایزه اصلی این رویداد را نصیب خود کند.در این 
فیلم فرهاد اصالنی، مریال زارعی، ماهور الوند، ش��اهرخ فروتنیان، 

مسعود سخایی، نیوشا مدبر و... بازی می کنند.
در خالصه داستان »دختر« آمده است: آقاي عزیزي که سرپرست 
بخش تعمیرات و نگهداري پاالیش��گاه آبادان اس��ت براي مراسم 
خواس��تگاري دخترش آماده مي شود و س��تاره دختر دیگرش در 
همان روز قصد س��فر به تهران براي شرکت در جشن خداحافظي 
یکي از دوستان هم دانشگاهي اش را دارد. پدرش به دالیلي به این 

سفر مشکوک است و این آغاز ماجراست.

 مهران غفوریان کارگردانی س��ری چهارم »زیر آس��مان شهر« را 
بر عهده دارد و رضا عطاران نیز مشاور و طراح این مجموعه شبانه 
است.رضا عطاران آخرین بار با سریال »بزنگاه« در مقام کارگردان 
و بازیگر حاضر شد؛ سریالی که در ماه مبارک رمضان پخش شد و 
به دلیل حاشیه هایی که داش��ت باعث شد تا وی در این سال ها به 
جای تلویزیون در س��ینما به فعالیت بپردازد.در این سال ها بارها 
خالء نبود آثار کمدی و طنز احساس شد و منتقدان و کارگردانان 
از لزوم بازگشت عطاران به عنوان سرمایه ای که از تلویزیون رشد 
کرده است به رسانه ملی سخن گفتند.چندی است که خبرهایی 
 مبنی بر ساخت »زیر آسمان شهر ۴« منتشر می شود؛ سریالی که 
مهران غفوری��ان بازیگ��ر و کارگردان آن ب��ود. رضا عط��اران نیز 
نویسندگی و طراحی سری اول این مجموعه نود شبی را بر عهده 
داشت.این مجموعه قرار است دوباره به کارگردانی مهران غفوریان 
و تهیه کنندگی مهران مهام به تولید برسد. حاال با تولید دوباره این 
مجموعه عطاران کار طراحی و مشاوره سری چهارم این مجموعه 

را بر عهده دارد.

 نمایش» مالی س��ویینی« نوش��ته برایان فری یل به کارگردانی
 میثم کیان در تاالر فرشچیان اصفهان روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایش در این باره گفت: برایان فری یل در ایران و 
در بین جامعه تئاتری آن نویسنده کمتر شناخته شده ای است که 
این روزها خوشبختانه به آن اهمیت داده شده و در تهران و دیگر 
 شهرها اجراهایی از این نویس��نده در حال تدارک و اجراست. از 
 مه��م ترین نوش��ته های او که به فارس��ی  ترجمه ش��ده اس��ت

 )برگردان ها( و )در لوناسا( را می توان نام برد.
 میثم کی��ان درب��اره مضم��ون و حال و ه��وای نمای��ش گفت:

 »مالی سویینی« قسمتی از ماس��ت، یا به عبارت بهتر قسمتی از 
روح ماست که در خالل زندگی پر از اوج و فرود روزمره مان آن را 
فراموش کرده ایم. گذر »مالی سویینی« از روشنی درون به تاریکی 
پیرامونش و سرانجام، رس��یدن به دنیایی که معطوف به خودش 
است و صادقانه آن را به ما پیش��کش می کند، دلهره ای همراه با 
 غمی ش��یرین برایمان به ارمغان می آورد. » مالی س��ویینی« را 
می توان بخشی فراموش شده از هستی خود دانست و سعی کرد  
آن را دریافت تا زندگی عاطفی تهی ش��ده مان را از آن پر کنیم.  
»مالی سویینی« قسمتی مهم از هرکدام ماست؛ ما که می بینیم 
و ما که اجرا می کنیم. دنیای او جهانی از صداها و اش��یایی است 
که با یک تاریکی بیرونی و یک روشنی درونی کامل تر شده است 
و سرانجام او، سرانجام عبرت آموزی اس��ت. دنیایی که او کشف 
می کند فارغ از زندگی روزمره و حرف و حدیث هاس��ت؛ دنیایی 
که دردها و زخم های روحیات مردانه اطرافش برای او به ارمغان 

گذاشته است و او به آرامی و زیبایی آن را می پذیرد.
در این نمایش نورا موس��وی نور، فرهاد فتح��ی و معین وصال به 
 ایفای نقش می پردازند. دس��تیاری کارگردان ای��ن اثر به عهده 
 مهس��ا نص��و ح��ی و مدی��ران صحن��ه آن، امی��ن آقاجان��ی و 
یوس��ف مبصریان هس��تند . طراح گریم آناهیتا روانگرد و طراح 
 پوس��تر نیز الله آش��وری  اس��ت. همچنین مریم قدس��یه مدیر 
رسانه ای این نمایش است.»مالی س��ویینی« پنجمین نمایشی 
 اس��ت که میثم کی��ان بع��د از آث��اری چ��ون »درد مختصر« ، 
 »کس��وف« ، »یکرنگی« و »مس��تخدم ماش��ینی« روی صحنه

 می برد که همگی با استقبال خوب ش��هروندان اصفهان مواجه 
شده است.

19 تا 21 تیرماه؛

» بیوه های غمگین  ساالر جنگ« 
به اصفهان می آیند

همزمان با عید سعید فطر؛

سفر تابستانی تریلی سیار 
تئاتر کانون آغاز می شود

فیلم میرکریمی تبلیغات تلویزیونی و شهری ندارد؛

 فروش » دختر«  از مرز
 300 میلیون تومان گذشت

برای مشاوره و طراحی »زیر آسمان شهر ۴«؛

رضا عطاران به تلویزیون 
برگشت

به کارگردانی میثم کیان؛

» مالی سویینی«
 به فرشچیان می آید

محمد نادری سال هاست که در تئاتر فعالیت می کند و کارشناسی 
نمایش با گرایش کارگردانی از دانشگاه سوره تهران و فارغ التحصیل 

کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر در دانشگاه تربیت مدرس است.
ازجمله کاره��ای نادری می توان به بازی در نمایش الش��خورها به 
کارگردانی شکوفه ماس��وری، نگارش و کارگردانی نمایش صندلی 
قدرت، بازی در نمایش س��نجاقک به کارگردانی آزاده شاهمیری، 
نگارش و کارگردانی نمایش شهریار ش��هر سنگستان؛ کارگردانی 
نمایش دایره بس��ته نوش��ته اریش ماریار مارک و بازی در نمایش 

ساحره سوزان به کارگردانی مه لقا باقری اشاره کرد.
نادری با بازی درمجموعه ش��معدونی درنقش یک مرد میانس��ال 
کارمند و کمی خل و چ��ل در بین مخاطبان تلویزیونی ش��ناخته 

ش��د و بعد در نمایش پینوکیوی شهره سلطانی در تماشاخانه 
ایران شهر تبدیل به روباه مکار این داستان محبوب 

ش��د. نادری دس��تی در گویندگی هم دارد و سه 
 س��ال قبل جای مه��دی فخیم زاده در س��ریال
 فوق س��ری گویندگی کرد و ای��ن روزها هم 

به همراه تیم 

مهران مدیری در دو نقش پدر خلبان و داماد س��رخانه سرخوش و 
تنبل بازی می کند.

با نادری درباره همکاری اش با مهران مدیری و کارهای بازیگری و 
جنس و نوع بازی اش در دورهمی گفت وگویی انجام داده ایم.

چگونه برای بازی در دورهمی انتخاب شدید؟
 از ط��رف مدیر تولی��د برنامه دعوت ش��دم و بعد ازرفت��ن به دفتر 
مهران مدیری و دیدن نام سایر بازیگران انتخاب شده با کمال میل 

پیشنهاد همکاری را پذیرفتم.
انتظار داشتید با مهران مدیری در برنامه ای بتوانید همکاری 

داشته باشید؟
 برای ه��ر بازیگری هم��کاری با مه��ران مدیری لذتبخش اس��ت.

مهران مدیری نفر اول کمدین های تلویزیون ایران است.
آیا مهران مدیری از سروش صحت هم بهتراست؟

جنس کارش��ان متفاوت اس��ت. اغلب کمدین های مطرح 
این دوران کارش��ان را با مهران مدیری ش��روع کرده اند و 

نادر سلیمانی، نصراهلل بعدا به راه خودش��ان رفتند. 
عطاران، س��روش رادش، سعید آقاخانی، رضا 
کار صحت، ارژنگ امیرفضلی  س��ایرین  و 
مه��ران مدیری حرف��ه ای خودش��ان را با 

ای��ن  کردن��د.  ی ش��روع  ر ا گ��ذ ثیر تا
مه��ران مدیری 
تربی��ت  در 
بازیگ��ران محدود 
نمی شود و خیلی از 
نویسندگان مطرح 
کارش��ان را ب��ا او 

شروع کردند.
جنس کمدی که 

مهران مدیری در دورهمی ارائه می کند مبتنی برالگوهای برنامه های 
کمدی تلویزیونی آمریکا در دهه 60 با حضور محوری یک کمدین و 

استفاده ازحضورزنده مخاطبان است.
 به نظر شما این جنس کمدی ها چه ویژگی هایی دارد؟

این نوع کمدی ها سیدکا نام دارد و سابقه اش به سینما و تلویزیون 
آمریکا در ده��ه 60 میالدی برمی  گردد. س��ریال های موفقی مثل 
»فرندز« با این سبک و سیاق تولید ش��ده و مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفته اس��ت. خوبی این کمدی این است که در لحظه متوجه 
واکنش مخاطب می ش��وید و می فهمید کارکمدی درس��ت از آب 
درآمده یا موفق نبوده است. همه چیز در لحظه عین یک برنامه زنده 

تلویزیونی رخ می دهد.
اگر دورهمی زنده روی آنتن پخش می شد، جذابیت بیشتری 

نداشت؟
تولید برنامه با این حجم، کاربس��یار دش��واری اس��ت. برای تولید 
دورهمی با همین فرمت گ��روه تولید و بازیگ��ری زحمات زیادی 

متحمل می شوند.
برای ضبط هر قسمت برنامه دورهمی چقدر تمرین کردید؟

به دلیل محدودی��ت زمانی، یک روز تمرین انج��ام می دهیم وباید 
دررأس زمان مقرر،برنامه را برای پخش تحویل آنتن بدهیم. بارها 
پیش آمده صبح ها تمرین کردیم و بعدازظهر ضبط و فردایش برنامه 
پخش شده است. در برخی بخش های نمایشی برنامه ها برای داشتن 
کیفیت بهتر برای ضبط یک قس��مت چند دقیقه ای چهار ساعت 
تمرین و تکرار انجام دادیم تا بهترین برداشت را بتوانیم انتخاب کنیم.
آیا مدیری از ش�ما درخواس�ت کرد با توجه به نقش روحی 

که بازی می کنید بازی تان از سایر بازیگران متفاوت باشد؟
دنبال این جریان نبودیم که نقشم بس��یار متفاوت از سایر بازی ها 
باشد و تافته جدا بافته ای به نظر برسد.من اصوال دوست دارم نقشم 

دیده شود.

کافه سوال

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

رویا صدر پژوهشگر و نویسنده طنزپرداز معاصرکشورمان همزمان 
با برگزاری جشنواره سراسری طنز مکتوب، گفت: طنز در نشریات 
رو به رش��د اس��ت. امروزه چهره های جدیدی وارد شده اند که نگاه 
شوخی دارند و من این نگاه را می پسندم. این نگاه در زنده کردن فضا 
و گرفتن نگاه عبوس از مخاطب بسیار مؤثر است. هرچند در مرحله 
ارزش گذاری ادبی، آثار خوبی داریم که مخاطبان خودش را هم دارد.

وی در ادامه افزود: طنز متاثر از پدیده های اجتماعی و رخدادهای 
سیاس��ی و بازتابی از ش��رایط روح��ی و روانی جامعه اس��ت. نگاه 
طنزنویسان مستقیما از همین اتفاقات اثر می گیرد. در هر حال طنز 

انعکاس دهنده روح جمعی جامعه است.صدر با اشاره به کتاب »تاریخ 
شفاهی ایران« اثر عمران صالحی بیان کرد: این کتاب جایگاه طنز 
در دوران امروز را بررسی می کند، در بخشی از آن آمده است که ما 
در ایران ادبیات غمگینی داریم و جای شادی، سرزندگی و شوخی 
در آن خالی است.این پژوهشگر با بیان اینکه طنز تاثیر مستقیمی از 
اطراف خودش می گیرد، بیان کرد: در بخش ادبی جریان امروز طنز، 
ممکن است در عمق خودش نگاهی تلخ داشته باشد. در بسیاری از 
اوقات نوعی تلخی در طنز مشاهده می شود که شادی و سرزندگی 
مدنظ��ر را در آن نمی بینیم. این تلخی به خاط��ر تلخی موجود در 
اطراف شاعر است که در اثرش بروز می کند. البته امروزه این تلخی 
در آثار نویسندگان جوان بسیار دیده می شود و در داستان های بلند و 
به خصوص کوتاه  نمود زیادی دارد.وی افزود: درواقع رویکرد ادبیات، 
تلخ است و همچنان در آثار طنز بیش��تر میل به تلخی وجود دارد. 
طنزنویس در رویارویی با جهان پیرام��ون و درون، تلقی خود را در 
قالب طنز می آورد. این تلقی می تواند شاد نباشد و گاهی زهرخند را 

به لب مخاطب بیاورد. این بخش زهرآلود به نظرم وجه قابل توجهی 
از طنز معاصر ما به  خصوص طنزهای ادبی را در حیطه داستان شامل 
می شده است. رویا صدر اظهار کرد: آثاری که در مطبوعات آفریده 
می ش��ود و در دوره جدید به آن پرداخته شده در واقع پاسخ به نیاز 
آنی جامعه است. زمانی که نگاه به اعتالی اثر در قالب ادبی صورت 
می گیرد، دوباره رویکرد به سمت طنز تلخ می رود. این به نوعی حال 
روحی و روانی جامعه را بازتاب می دهد که نویس��نده و طنزنویس 
نمی توانند از این ش��رایط دور باش��ند.صدر طنز را نگاه متفاوت به 
پدیده ها دانست و گفت: طنزنویس پدیده ها را به بازی گرفته است. 
دوره معاصر، دوره ای پرفراز و نش��یب از لحاظ ش��رایط اجتماعی، 
سیاسی، فکری و... بود و این مشکالت در آثار این دوره متجلی شده 
است. از اتفاقات خارجی چیزی در ذهن طنزنویس شکل می گیرد 
و او برخورد و تلقی خ��ود را در قالب طنز روی کاغ��ذ می آورد. این 
تلقی می تواند شاد نباشد. گاهی می تواند برخورد متفاوتی باشد که 

زهرخند را به لب مخاطب بیاورد.

رویا صدر:

ادبیات در ایران غمگین است

گفت وگو

همه چیز برای هیچ چیز؛

  »بارکد«  فیلمی فاقد هر گونه 
منطق روایی و داستانی است

با محمد نادری، بازیگر مجموعه »دورهمی«؛

به دنبال تافته جدا بافته بودن نبودم
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اخباراخبار

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان:

۲۹ هزار جوینده کار در دفاتر 
کاریابی چهارمحال و بختیاری

 دستگیر ی شکارچی متخلف 
در چهارمحال و بختیاری

همزمان با روز عید سعید فطر؛

اختصاص400صندوق جمع آوری 
فطریه در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

 بهره برداری از سیلوی 
۱0 هزار تنی ذخیره آرد 

مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری:

کمک ۵ میلیارد تومانی به زندانیان جرائم غیرعمد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در حالی که برخی 
در کش��ور مخالف اجرای فعالیت های فرهنگی متنوع و 
متکثر هستند، می طلبد تا هنرمندان این فضای افراط و 

تفریط را تعدیل بخشند.
قاس��م س��لیمانی دش��تکی در نشس��ت ب��ا اه��ل قلم 
 اف��زود: در زم��ان حاض��ر با وج��ود اینک��ه به ب��زرگان
  اهل قلم فرصت فعالیت و هنرنمایی داده ش��ده اس��ت

 اما برخی مخالف اجرای برنامه ه��ای فرهنگی متنوع و 
متکثر هستند.

وی ادامه داد: جامع��ه به پویایی، نش��اط و فعالیت های 
هنری و فرهنگی متنوعی وابس��ته اس��ت که باید بستر 
مناس��ب برای تحقق این مطالبه مردم فراهم ش��ود که 
هنرمندان با ابزاری که در اختیار دارند می توانند این امر 

را به خوبی محقق کنند.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: در همین راستا هنرمندان 
ضمن حفظ دیدگاه های خود باید اصول و خطوط قرمز 
را رعایت کرده و وجاهت فضای فرهنگی و هنری کشور 

را حفظ کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر حفظ وحدت و 
همدلی در جامعه، اظهار کرد: در درون کشور باید وحدت 

داشته باشیم و از حاشیه ها دور بوده و به متن بپردازیم.
سلیمانی دش��تکی افزود: تخریب ،کار اشتباهی است و 
هنرمندان باید در خلق آثار خود نس��بت به این موضوع 
 دقت نظر داشته باش��ند و در راس��تای تقویت ارزش ها 

قلم فرسایی کنند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت های انجام گرفته در حوزه 
فرهنگ و هنر این اس��تان، تصریح ک��رد: بهره برداری از 
فرهنگسرای شهرکرد پس از 13 س��ال از مهم ترین این 

پروژه ها به شمار می رود.

س��لیمانی دش��تکی با تاکید بر تدوین ومستندس��ازی 
افتخارات این مرز و بوم، خاطرنشان کرد: پس از پیروزی 
 انقاب اس��امی فضای مناس��بی در اختیار هنرمندان

 قرار داده شده تا بتوانند با تدوین تاریخ مفاخر و مشاهیر 
کشور در غنای فرهنگی کشور حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین پیشنهاد کرد تا 
کتابی به زبان و گویش های مردم استان از سوی شاعران 

تدوین شود.
سلیمانی دشتکی با اشاره به مطالبه برخی از هنرمندان 

استان در خصوص تکمیل طرح های فرهنگی نیمه کاره، 
 تصریح کرد: ه��م اکنون 100 هزار میلی��ارد ریال پروژه
  نیمه کاره در اس��تان وجود دارد که با اعتبارات موجود

 30 س��ال طول می ش��د تا این طرح ها به بهره برداری 
برسند.قاس��م س��لیمانی دش��تکی، تکمیل پروژه های 
حیاتی از جمله تامین آب و پروژه های بهداشت و درمان 
را در اولویت تکمیل طرح های نیمه کاره استان دانست 
و گفت: امس��ال به پروژه های 80 درصد ب��ه باال، اعتبار 

تخصیص داده می شود.

 مدی��رکل زندان ه��ای چهارمح��ال و بختی��اری گفت:
 ۵ میلیارد و 1۶8 میلیون تومان به زندانیان ۲ شهرستان 

کمک شد.
عبدالرحم��ان توفیقی��ان با اش��اره به برگزاری جش��ن 
 گلریزان در اس��تان اظهارداشت: در راس��تای برگزاری 
 جش��ن گلری��زان در ۲ شهرس��تان بروجن و ل��ردگان

 ۵ میلیارد و 1۶8 میلیون تومان ب��ه آزادی 140 زندانی 
جرائم غیرعمد کمک شد.

وی با بیان اینکه امسال در این شهرستان 14۵ میلیون 
تومان برای آزادی ۵۵ زندانی جمع آوری ش��ده اس��ت، 

افزود: سال گذش��ته در شهرس��تان لردگان با مشارکت 
 خی��ران و مس��ئوالن س��تاد دیه اس��تان ب��رای آزادی

 ۲4 زندانی جرائم غیرعمد ۲3۵ میلی��ون تومان در این 
شهرستان جمع آوری شد.

مدیرکل زندان ه��ای چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
 با مش��ارکت خیران و مسئوالن شهرس��تان بروجن نیز

 ۵ میلیارد و ۲3 میلیون تومان ب��رای آزادی 8۵ زندانی 
جرائم غیرعمد کمک شد.

توفیقیان خاطرنش��ان ک��رد: هدف از برگزاری جش��ن 
گلری��زان آزادی زندانی��ان جرائ��م غیرعم��د و ایج��اد 

همدلی و وحدت میان خیران و مس��ئوالن استان است.
وی در ادامه خواس��تار مش��ارکت مردم در آزادس��ازی 
زندانیان جرائم غیرعمد استان شد و گفت: هیچ کس از 
 آسیب و حادثه مصون نیست و بایس��تی فرهنگ ایثار و

 از خود گذشتگی در جامعه ترویج و تقویت شود.
مدیرکل زندان های چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
جش��ن گلریزان فرصت مغتنمی ب��رای تحکیم فرهنگ 
ایثار و از خودگذش��تگی اس��ت و باید هرکس با توجه به 
توان و بضاعت خود وارد این عرصه شود و برای آزاد سازی 

زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد نیز گام بردارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: 
 از فروردین سال گذش��ته تا پایان فروردین  سال جاری بیش از

  ۲۹ ه��زار و 800 جوین��ده کار در دفات��ر کاریاب��ی اس��تان 
 ثبت نام کردند.عباس جزایری اظهار داشت: از این تعداد بیش از

 7800 نفر خانم ها و بی��ش از ۲۲ هزار نفر آنها آقایان هس��تند. 
 وی گف��ت: از ابتدای تاس��یس موسس��ات کاریابی در اس��تان

11 هزار و 800 نفر فارغ التحصیان دانشگاهی که بیش از 4 هزار 
و ۹00 نفر آنها خانم ها و ۶ هزار و 800 نفر آقایان هستند در این 

موسسات ثبت نام کرده اند.
 مدیرکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی چهارمح��ال و بختیاری
  با اش��اره به تحقق ش��عار س��ال، کاهش نرخ بی��کاری و ایجاد
  اشتغال در اس��تان بیان کرد: س��ال گذشته در راس��تای ایجاد

  اش��تغال ب��رای جوین��دگان کار و کاه��ش ن��رخ بی��کاری 
در اس��تان تس��هیات خودکفایی و اش��تغال زایی به متقاضیان 

اعطا شد.
 جزای��ری ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ه��ای پیش بین��ی ش��ده برای

  ایجاد اش��تغال در استان خاطرنش��ان کرد: امس��ال با افتتاح و 
ن��دازی مجتمع ه��ای خات��م کاری و نمدمال��ی در   راه ا
 شهرس��تان های بن و ش��هرکرد زمینه اش��تغال ب��رای 30 نفر 
 فراه��م ش��د. پیش بین��ی می ش��ود ب��ا افزای��ش تولی��د ای��ن 
مجتمع ها زمینه اش��تغال بیش از 140 نفر دیگر در سال  آینده 

فراهم شود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان چهارمحال و بختیاری 
گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیس��ت استان موفق شدند 
یک نفر متخلف شکار غیرمجاز را به همراه دو اسلحه در منطقه 
حفاظت شده تنگ صیاد دستگیر کنند. شهرام احمدی با اعام 
این خبر، اظه��ار کرد: متخلف مذکور پس از ش��کار خرگوش به 
محل اختفایی که تدارک دیده است، می رود.  وی افزود: ماموران 
پس از هماهنگی با مس��ئوالن قضایی وارد محل مذکور ش��ده و 
درحین بازرس��ی موفق به کش��ف و ضبط دو قبضه ساح از این 

متخلف شدند.
 احم��دی تصریح کرد: این س��اح ها ش��امل یک قبضه س��اح 
شکاری و یک قبضه س��اح جنگی است.  وی با اش��اره به اینکه 
ساح های مکشوفه دستکاری شده هستند، تاکید کرد: تعدادی 
 فشنگ برای هر کدام از س��اح ها به همراه ساح سرد و مقداری 

مواد مخدر نیز از این متخلف کشف و ضبط شد. 

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره(
چهارمحال وبختیاری گفت: همزمان با روز عید س��عید فطر 

400صندوق جمع آوری فطریه در استان دایر می شود.
محس��ن س��لیمی افزود: ای��ن صندوق ها در س��طح ش��هر 
 برای جمع آوری فطری��ه مردم روزه دار اس��تان پیش بینی 

شده است.
به گفته وی، امسال به منظور جمع آوری فطریه مردم استان 
33مرکز نیکوکاری، 1۵دفتر کمیته امداد امام خمینی)ره( و 

کل مصا های نماز جمعه آماده جمع آوری فطریه هستند.
وی اظهار داشت: سال گذشته س��ه میلیارد ریال فطریه در 
پایگاه های کمیته امداد امام خمینی)ره( استان جمع آوری 
و بین نیازمندان توزیع شد. سلیمی افزود:این کمک ها پس 
 از جمع آوری از طریق دفاتر م��ددکاری و مراکز نیکوکاری

 بین نیازمندان هر منطقه توزیع می شود. 
مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری نی��ز از آمادگی 
 بیش از 100 پایگاه در اداره های بهزیس��تی شهرس��تان ها، 
مجتمع های بهزیس��تی و موسس��ات خیری��ه دارای مجوز 
فعالیت از سازمان بهزیستی استان برای دریافت زکات مردم 

روزه دار استان همزمان با عید سعید فطر خبر داد. 
محمد میرزایی افزود:س��ال گذش��ته کمک های مردمی و 
فطریه های جمع آوری شده به منظور ساخت مسکن، تامین 
هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه معلوالن و مددجویان نیازمند، 
تعمیر و تجهیز منازل، اش��تغال و درمان مددجویان و تهیه 

مواد غذایی مورد نیاز خانواده های نیازمند هزینه شد.

مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری 
 گف��ت: س��یلوی دو قلوی ذخی��ره س��ازی آرد ب��ا ظرفیت
 10 هزار تن در کارخانه آرد کوهرنگ به بهره برداری رسید.

 س��ید نعیم امامی اظهار داش��ت: این س��یلو در مدت زمان
 یک سال و با 1۲ میلیارد و ۶00 میلیون ریال هزینه ساخته 

و بهره برداری شده است.
وی تاکید کرد: با بهره برداری از سیلوی ذخیره آرد کوهرنگ 

زمینه اشتغال مستقیم سه نفر فراهم شد.
امامی افزود: توجه ویژه به موضوع اش��تغال جوانان از طریق 
احداث و راه اندازی طرح های صنعتی و تولیدی از برنامه های 

مهم دولت یازدهم است.

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

هنـرمندان فضـای افراط و تفـریط را تعدیـل کنند

حصر وراثت
4  محمدرض��ا دبی��رزاده  دارای  شناس��نامه ش��ماره 37  /146 
به شرح دادخواست به کالس��ه  1146/95 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد 
علی دبیرزاده به شناس��نامه 259 در تاریخ 1392/9/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- حورین تاج دبیری، ش.ش 1355 نسبت با متوفی همسر 2- معصومه 
 دبی��رزاده، ش.ش 19 نس��بت ب��ا متوفی فرزن��د 3- ش��هین دبیرزاده، 
ش.ش 103 نسبت با متوفی فرزند 4- شهال دبیرزاده، ش.ش 22 نسبت با 
 متوفی فرزند 5- محمدرضا دبیرزاده، ش.ش 37 نسبت با متوفی فرزند

 6- منص��ور دبیرزاده، ش.ش 81 نس��بت ب��ا متوفی فرزن��د 7- ناصر 
 دبی��رزاده، ش.ش 1 نس��بت با متوف��ی فرزند 8- خس��رو دبی��رزاده، 
 ش.ش 10 نس��بت ب��ا متوف��ی فرزن��د و الغی��ر. این��ک ب��ا انج��ام

 تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک مرتب��ه 
آگه��ی م��ی نمای��د ت��ا ه��ر کس��ی اعتراض��ی دارد ی��ا وصیتنام��ه 
از متوف��ی ن��زد او باش��د از تاری��خ نش��ر نخس��تین آگه��ی ظ��رف 
 ی��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی ص��ادر خواهد ش��د. 
م الف: 9725 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )182 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/147 ش��ماره: 1155/94 به موجب رای ش��ماره 123 تاریخ 95/2/11 
حوزه 28 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
 است محکوم علیه کاظم کیانی فرزند یداله شغل مشاور امالک به نشانی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبل��غ 180/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2/785/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
نشر آگهی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
 94/12/1 لغایت وصول و ایصال در ح��ق خواهان جعفر صادقی فرزند
  نصرت ال��ه ش��غل آزاد ب��ه نش��انی اصفهان خ ج��ی روب��روی کاخ

 بن بس��ت ف��ردوس ب��ن بس��ت س��االر پ 26 و نی��م عش��ر در حق 
صندوق دول��ت. م��اده 34 قانون اج��رای اح��کام: همین ک��ه اجرائیه 
به محکوم علی��ه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز 
مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیب��ی برای پرداخ��ت محکوم به 
بده��د ی��ا مال��ی معرفی کن��د ک��ه اج��رای حک��م و اس��تیفاء محکوم 
 ب��ه از آن میس��ر باش��د و در صورتی ک��ه خ��ود را قادر ب��ه اجرای

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9916 
شعبه 28 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/148 ش��ماره: 17/94 به موجب رای شماره 889 تاریخ 94/6/3 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه ها 1- محسن آفرین 2- حسین نباتی هر دو به نشانی مجهول المکان 
محکومند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 180/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشربا 
احتس��اب اجرا ) 600/000 ریال( و خس��ارت تاخی��ر در تادیه از تاریخ 
سررسید چکها ) 91/8/10( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له اکبر ابدال 
پروانه به نشانی اصفهان اتوبان فرودگاه حصر غربی زیر گذر سوم بن 
بست همت همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 

مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9921 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420350700163 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /149
پرونده:9509980350700220 شماره بایگانی شعبه:950258 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوط��ه به ش��ماره 9510090350701225 
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 478-85/4/27  محکوم علیه��م 1- مجید 
س��روری فرزند احمد به نش��انی اصفهان بازار انق��الب جنب هارونیه 
خرازی سروری 2- محمد علی نیکبخت فرزند حسین به نشانی اصفهان 
خیابان ولیعصر میدان قیام جنب داروخانه خرازی و لوازم بهداش��تی 
3- علیرضا نادی چادگانی فرزند محمود متضامنًا محکومند به پرداخت 
مبل��غ 12/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 211/100 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و 254/600 ریال بابت هزینه واخواس��ت س��فته 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید سفته ها 84/2/20 
 لغایت زمان اجرای  حکم برابر ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق

 محکوم له بانک ص��ادرات ایران اس��تان اصفهان به نش��انی اصفهان 
ابتدای خیابان س��عادت آباد بانک ص��ادرات اصفه��ان و نیز پرداخت 
حق االج��رای دولت در حق صن��دوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت 
ازتاریخ اب��الغ اجرائی��ه:1- ظ��رف ده روز مف��اد آنرا به موق��ع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی(. 2-ترتیب��ی برای پرداخت 
محکوم به بده��د.3- مالی معرفی کند ک��ه اجرا حکم و اس��تیفا محکوم 
به از آن میس��ر باش��د چنانچه خود را قادر ب��ه اجرای مف��اد اجراییه 
نداند باید ظرف س��ی روز کلی��ه اموال خود را ش��امل تع��داد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منق��ول و غیرمنقول، به طور مش��روح مش��تمل بر 
میزان وج��وه نقدی که ب��ه هر عنوان ن��زد بانکها و موسس��ات مالی و 
 اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای 
مذک��ور و کلی��ه اموال��ی ک��ه او ب��ه ه��ر نح��و ن��زد اش��خاص ثالث 
دارد و کلی��ه مطالب��ات او از اش��خاص ثال��ث و نی��ز فهرس��ت نقل و 
انتق��االت و هر ن��وع تغییر دیگ��ر در ام��وال مذکور از زمان یک س��ال 
قبل از طرح دعوای اعس��ار ب��ه ضمیمه دادخواس��ت اعس��ار به مقام 
 قضائ��ی ارائ��ه نمای��د و اال ب��ه درخواس��ت محک��وم له بازداش��ت 
می ش��ود) مواد 8 و 3 قان��ون نحوه اج��رای محکومیت مال��ی 1394(. 
4-خ��ودداری محکوم علی��ه از اعالم کام��ل صورت ام��وال به منظور 
فرار از اج��رای حکم، حبس تعزی��ری درجه هفت را در پ��ی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای اح��کام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه 
 اجرای محکومیت مال��ی 1394( 5- انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 9869 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )446 

کلمه، 5 کادر(

اجرایيه
ش��ماره    9510420351500165 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /150
پرونده:9409980351501075 شماره بایگانی شعبه:941185 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به دادنام��ه 9409970351502047 
محکوم علیه محسن امامیان فرزند مصطفی به نش��انی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ1- 124/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
2- خس��ارت تاخیر تادیه از تاری��خ تقدیم دادخواس��ت )94/10/20( تا 
زمان وصول که بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه 
خواهد گردید 3- 850/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 4- 4/517/000 
بابت هزینه دادرس��ی 5- 4/188/000 ریال بابت ح��ق الوکاله وکیل در 
 حق محکوم له عبداالحمد تاجیک فرزند عبدالس��تار به نش��انی اصفهان

 خ پروین به س��مت الله روبروی پمپ بنزین طبقه فوقانی بانک مس��کن 
ش��عبه پروین اعتصامی س��اختمان آریا و کدپس��تی 8158663641 با 
وکالت سیده کتایون باقری فرزند س��ید اکبر به نشانی اصفهان خیابان 
پروین به سمت الله روبروی پمپ بنزین طبقه فوقانی بانک مسکن شعبه 
پروین اعتصامی س��اختمان آریا و 6- نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. رای صادره غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعس��ار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 9877 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )460 

کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

4/151 ش��ماره: 941427 به موجب رای ش��ماره 149 تاریخ 95/1/31 
حوزه 7 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ها 1- رسول نایبیان 2- امید نایبیان هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکومند به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یک میلیون و پانصد و ش��صت هزار ریال هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 94/11/27 تا زم��ان اجرای حکم در حق محکوم له 

رضا رحمانی به نش��انی اصفهان خ جی شرقی جیالن آباد خ امام کوچه 
سعدی و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:9888 ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/153 شماره: 178/94 به موجب رای شماره 231 تاریخ 93/5/11 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علی��ه حمیدرضا کیانی فرزند محمد حس��ین به نش��انی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و نیز پرداخت مبلغ 245/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
 وکیل طبق تعرفه و خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
) 94/3/9( لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان مسعود فاتحی کیانی 
 فرزند اصغر ش��غل آزاد با وکالت کامران س��عادت به نشانی اصفهان

 خ نیکبخت پشت دادگس��تری مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 واحد 302 و 
نیم عش��ر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظ��رف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 
م الف:9894 شعبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/154 شماره: 179/94 به موجب رای شماره 245 تاریخ 94/5/11 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حمید کیانی فرزند محمد حسین به نش��انی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته در حق 
خواهان و پرداخت مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
 وکیل طبق تعرفه و خس��ارات تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست

 ) 94/3/9( لغای��ت زمان اجرای حک��م در حق خواهان مس��عود فاتحی 
پیکانی فرزند اصغر شغل آزاد به نشانی اصفهان نساجی سه راه سیمین 
سه راه شهید رجائی نمایش��گاه اتومبیل مروارید جی  با وکالت کامران 
سعادت به نشانی اصفهان خ نیکبخت پشت ساختمان دادگستری مجتمع 
 اداری نیکبخت طبقه 6 واح��د 302 و نیز پرداخت نیم عش��ر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم

 نماید. م الف:9895 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان )218 کلمه، 2 کادر(
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از جمله ویژگی های خودروهای تولیدی تسللا که در ماه های 
اخیر در کانون توجه خریداران قرار گرفته، می توان به سیستم 
نیمه خودکار اتوپایلوت این ماشین ها اشاره کرد که بارها و بارها 
)آن طور که در تیزرهای تبلیغاتی به تصویر کشیده شده( جان 
بسیاری از سرنشللینان اتومبیل های این شرکت را نجات داده 
و از برخوردشللان با موانع جلوگیری کرده است. ایان ماسک 
مدیرعامل این خودروسازی نیز در ماه آوریل پیرامون همین 
مسئله اعام کرد که سیستم اتوپایلوت می تواند تا 50 درصد 
از بروز سللوانح رانندگی جلوگیری کند. اما سیستم اتوپایلوت 
تسا نیز درست مانند هر فناوری مشابه دیگر، با کاستی هایی 
روبه روست و نمی توان آن را کامل خواند؛ برای نمونه الزم است 
که راننده تمام مدت حواسش را به کارهای آن معطوف نماید و 
نمی توان این سیستم را به حال خود رها کرد. به گفته دیجیاتو، 
اگر خبرها را دنبال کرده باشید حتما می دانید که چندی پیش 
فردی به خاطر استفاده از این سیستم با خودروی تسای خود 
دچار سانحه شد و جانش را از دست داد. البته اطاعات اندکی 
در مورد این اتفاق منتشللر گردید اما تسللا اعام کرده که در 
زمان تصادف، ماشین در وضعیت اتوپایلوت بوده است. درست 
اسللت که این خودروهای خودران بنا به گفته شرکت تسا تا 
کنون بیش از 5 میلیون کیلومتر راه را در حالت خودران طی 
کرده اند و حادثه ای برایشان به وجود نیامده اما از پله های یک 
خیابان پایین رفتن این خودرو یا تشخیص ندادن یک تریلر به 
علت ارتفاع زیاد و نیز وجود فاصله بین محورهای تریلر، حاکی 
از وجود نقص فنی در الگوریتم های این خودروست و تا زمانی 
که این نقص ها وجود داشته باشد، هر آن ممکن است به شکل 

دیگری جان انسان ها را به خطر اندازد.
با در نظر داشتن مناقشات به وجود آمده در خصوص کارآیی و 
عملکرد این سیستم در نظر داریم در ادامه این مطلب نگاهی 
دقیق تر به آن داشته باشیم. سیستم اتوپایلوت از سنسورهای 
مختلفی تشللکیل شللده که دورتادور ماشللین کار گذاشللته 
می شوند. این حسگرها به خودرو کمک خواهند کرد تا درک 
بهتری از محیللط پیرامونی اش پیللدا کند و بللا  امنیت کامل 
هدایت ماشللین را غالبا در اتوبان ها و بزرگراه ها بر عهده گیرد. 
سخت افزار مورد استفاده در سیستم خودران تسا دربرگیرنده 
یک رادار جلویی، دوربین جلو، سیستم الکتریکی کمک ترمز 
کنترل شونده دیجیتالی و 12 حسگر دوربرد فراصوت می شود 

که دورتادور بدنه کار گذاشته شده اند.
سنسللورهای اولتراسونیک یا فراصوت به شللکلی استراتژیک 
دورتادور بدنه خللودرو را احاطه کرده انللد و قادرند تا 4/8متر 
دورتر از خود را در هر جهتی و با هر سللرعتی حس کنند. این 
حسگرها به ماشللین امکان می دهند که وقتی چیزی بیش از 
اندازه به خودرو نزدیک شد، فاصله مناسب را با آن حفظ نموده 
و مثا با عوض کردن الین، از بروز سانحه جلوگیری نمایند. با 
این همه، الزم است اشللاره کنیم که مواردی نظیر گرد و غبار 
می تواند روی این حسللگرها را بپوشللاند و مانع از دید محیط 

پیرامونی توسط آن ها شللود. دوربین جلویی که در باال به آن 
اشاره شد در راس شیشلله جلوی ماشللین و باالی آینه وسط 
تعبیه شده اسللت. کامپیوتری که درون این دوربین قرار دارد 
امکانی را برای خودرو فراهم می کند که موانع پیش روی خود 
را تشخیص دهد. این دوربین را در اصل می توان به منزله چشم 
سیستم دانسللت چرا که به ماشللین امکان می دهد ترافیک، 
عابرین پیاده، عایم جاده ای، خطوط جداکننده سطح خیابان 
و هرچیز دیگری را که ممکن است در مسیرش باشد  تشخیص 
دهد و این اطاعات در واقع به ماشللین کمک می کند تا خود 

را هدایت کند.
برای فعال نمودن اتوپایلوت صرفا بایللد دکمه کروز کنترل را 
دوبار فشار داد تا ماشللین هدایت خود را به دست گیرد. برای 
غیرفعال کللردن اتوپایلوت هم باید دکملله ای  را که در بخش 
انتهایی کروز کنترل قرار دارد، فشللار داده و دسته را به سمت 
جلو حرکللت دهید یا این کلله ترمز را بگیرید. البتلله با اندکی 
حرکت دادن فرمان هم می شود این سیستم را غیرفعال نمود.

در زمانی که سیستم اتوپایلوت فعال است ماشین می تواند در 
یک الین خیابان به صورت خللودکار حرکت کند، الین عوض 
کند، سللرعت خود را مدیریت کرده و کنتللرل ترمز را ضمن 
رانندگی در اختیار بگیرد. ماشللین های تسا همچنین امکان 
پارک دوبله و پارک خودکار در موقعیت های عمود را هم دارند. 
گفتنی است که در ماه ژانویه، این شللرکت، سیستم خودران 
خود را به روز کرد به نحوی که حاال به لطف این به روزرسللانی 
یک خودروی تسای خودران می تواند بدون حضور راننده در 

ماشین نیز وارد پارکینگ شده یا از آن خارج گردد.
راننده ها همچنین می توانند ماشین خود را فراخوانی کنند تا به 
صورت خودکار به موقعیت رفته و سوارشان کند. البته سیستم 
خودران تسا هنوز با محدودیت های زیادی روبه روست. برای 
مثال نباید در مناطق مسللکونی حاوی چراغ های راهنمایی یا 

تابلوی توقف از آن اسللتفاده کرد. در واقع این سیسللتم صرفا 
برای استفاده در بزرگراه ها طراحی شده است. صفحه نمایش 
این خودروها نللوع ترافیک، موانللع و عایم مربللوط به الین 
 خیابان را که سیستم در حال دنبال نمودن آن  است، در خود 

نشان می دهد تا راننده از عملکرد آن مطلع گردد.
با وجود آن که سیسللتم خودران می تواند هدایت خودرو را در 
بزرگراه ها بر عهده بگیرد، راننده ها باید همواره دستانشللان را 
روی فرمان داشته باشللند تا در صورت نیاز بی درنگ کنترل 

آن را بر عهده بگیرند.
تسا در بیانیه ای که در ماه اکتبر در مورد سیستم خودران خود 
منتشر کرد، اعام نمود: راننده همچنان مسئول ماشین است و 

کنترل آن را در اختیار دارد.
نکته دیگر این که شما همواره به اطاعاتی که ماشینتان مورد 
استفاده قرار می دهد نیز دسترسللی خواهید داشت. سیستم 
خودران به گونه ای طراحی شللده که تشللخیص می دهد آیا 
دستان شللما روی فرمان قرار دارند یا خیر. اگر دست ها روی 
فرمان نباشد سیستم به صورت تصویری به شما هشدار خواهد 
داد و با انتشار یک فرمان صوتی درخواست می کند که کنترل 

فرمان را در اختیار بگیرید.
سیسللتم خودران تسللا همچنین مرتبا از دیگر خودروهای 
تولیدی توسط این شرکت یاد می گیرد و خود را بهبود می دهد. 
دوربین، رادار، حسللگرهای فراصوت و GPS همگی با یکدیگر 
تعامل دارند و بلله صورت آنللی بازخوردهای خود را ارسللال 
می کنند. در مرحله بعد، این داده ها برای بهبود کلی سیستم 
مورد استفاده قرار می گیرد. شللرکت تحت سرپرستی ماسک 
همچنین به صورت دوره ای بسللته های به روزرسللانی را برای 
بهبود عملکرد آن ارائه می دهد و درست مانند به روزرسانی های 
نرم افزاری برای دستگاه های موبایل، از این طریق ویژگی های 

آن ها را نیز بهبود می دهد.

آیاسیستماتوپایلوتهواپیمادرخیابانهاوجادههاعملیاتیمیشود؟

خودران تسال هنوز جای کار دارد

دکتر امیرحسین دوایی، معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در نشسللتی 
خبری که به منظور بررسی عملکرد این معاونت 
برگزار شده بود با اشللاره به اهمیت پروژه »ایجاد 
کریدور فناوری اطاعات و ارتباطات« در کشللور 
بیان کرده اسللت: »امللروزه وجللود کریدورهای 
فنللاوری اطاعللات و ارتباطللات در جهللان یک 
ضللرورت اسللت. کریدورهللا در جهللان به سلله 
دسللته محله ای، متمرکز و چند پهنه ای تقسیم 

می شوند«.
دوایی در ارتبللاط با ایللن کریدورهللای فناوری 
اطاعات و اهداف مربوط به ایجللاد آن ها توضیح 
داد: »افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد 
از طریق صادرات محصوالت و خدمات برتر، محیط 
زندگی با کیفیت با رویکردهای محیط زیست سبز 
و انرژی های پاک، ایجاد محیط اجتماعی، ارزشی 
و فرهنگی جذاب برای افراد خللاق و کارآفرین، 
ایجاد و توسعه خوشه های فناوری با هدف کسب 
مزیت هللای رقابتی در سللطح جهللان و کمک به 
رشد متوازن و هم افزایی بین شرکت های بزرگ و 
کوچک از جمله اهداف ایجاد مناطق ویژه فناوری 

اطاعات و ارتباطات است«.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات در ادامه افزود: »البته در این مناطق نیز 
می توان شاهد اشتغال زایی تخصصی و غیر متکی 
به دولت، جذب سرمایه گذاران خطرپذیر و ایجاد 
زیرساخت ها و مشللوق های قانونی برای جذب و 
اسللتقرار شللرکت های بین المللی و ایجاد فضای 

یادگیری متقابل بود«.
وی همچنین در ادامه سخنان خود به برنامه  های 
حمایتللی معاونللت فنللاوری وزارت ارتباطات از 
طرح هللا و شللرکت های اسللتانی اظهللار کللرد: 
»سرمایه  گذاری شش میلیارد تومانی در تاسیس 
شللتاب دهنده ها، اعطللای وام قرض الحسللنه به 
شرکت های مستقر در شتاب دهنده های استانی 
با سرمایه گذاری صندوق کارآفرینی امید و اعطای 
وام به شللرکت های مسللتقر در پارک هللای علم 
و فنللاوری و مراکز رشللد، بخشللی از برنامه های 

حمایتی ماست«.
دوایی ادامه داد: »در بخللش حمایت از راه اندازی 
شتاب دهنده های اسللتانی، اگر یک شتاب دهنده 
خبره با اسللتانداری ها مذاکره کرده و خواسللتار 
تشللکیل شللتاب دهنده ای دیگللر شللود، رقمی 
پیرامون 200 میلیون تومان بلله آن ها اختصاص 

می یابد تا بلله تجهیز زیرسللاخت ها بپردازند. این 
اعتبارات به شکل قرض الحسنه و بازپرداخت آن 
 با نرخ بهره 4 درصد اسللت. قطعا زمانی می توانیم

 به موفقیت شللرکت های نوپا امید داشته باشیم 
که ذیللل مدیریت بللا تجربله وارد کسلللب  و کار 

شده باشند«.
دکتر دوایی در پایان خاطرنشللان کللرد: »هدف 
از این حمایت ها و سللرمایه گذاری ها، جایگزینی 
درآمدهای حاصل از توسعه فناوری با درآمدهای 

نفتی است.
شرکت های فعال در حوزه آی تی با وجود تحریم ها 
در سال های گذشللته توسللعه خوبی داشته اند و 
برخی نرم افزارهللای تولیدی آن هللا در بازارهای 

جهانی نیز به فروش رفته است«.
وی همچنیللن بللا اشللاره بلله تولیللد 120 هزار 
اپلیکیشللن موبایلی در کشللور گفللت: »اگر چه 
تمامللی این نرم افزار هللا ارزش اقتصللادی باالیی 
نداشللتند امللا اپلیکیشللن هایی هللم بودنللد که 
 توانسللتند موفقیت های بسللیاری کسللب کنند.

 حتی یکللی از اپلیکیشللن های ایرانللی به مدت 
طوالنی، در رده 10 اپلیکیشن برتر اپ استور اپل 

قرار داشت«.

بزرگتریللن و معتبرتریللن رقابللت روباتیللک جهان با 
کسللب 1۳ مقام برای کاروان علمی جمهوری اسامی 
 ایللران در الیپزیللک آلمان بلله پایان رسللید.  مرتضی 
موسللی خانی، رییس کمیته ملی روبللوکاپ جمهوری 
اسللامی ایران افزود: پللس از ۳ روز رقابت فشللرده و 
نفس گیللر، تیم های ایرانللی موفق به کسللب 1۳ مقام 
در مسللابقات جهانی روبللوکاپ 201۶ آلمان شللدند 
که تیم MRL دانشگاه آزاد اسللامی قزوین با کسب ۶ 
 مقام به عنوان پرافتخارترین تیم این دوره از مسللابقات

 دست یافت. وی با اشاره به پایان مسابقات، در خصوص 
نتایج تیم هللای ایرانللی، گفللت: در مسللابقات بخش 
دانش آموزی و در لیگ امدادگر سطح الف تیم کاوش از 
دبیرستان نقش قلم رتبه دوم انفرادی را کسب کرد. این 
تیم همچنین عنوان بهترین طراحی سللخت افزار را در 
این لیگ به خود اختصاص داد. وی افزود: در لیگ امداد 
فضای مشترک )co-space( دانش آموزی نیز عنوان 
بهترین ارائلله فنی به تیم دبیرسللتان عامه طباطبایی 
)دوره اول( رسللید. رییس کمیته ملی روبوکاپ کشور 
ادامه داد: اما در مسابقات بخش بزرگسال یا دانشجویی 
نیز تیم روبات فوتبالیست سایز کوچک MRL دانشگاه 
آزاد اسللامی قزوین، قهرمان جهان شللد. به گفته این 
مقام مسللئول، در لیگ روبات شبیه ساز عامل امداد نیز 

در رقابت اصلی تیم MRL دانشگاه آزاد اسامی قزوین 
با کسب مقام نخست، قهرمانی جهان را از آن خود کرد. 
تیم دبیرسللتان فرزانگان تهران در این بخش دوم شد. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین در لیگ روبات شبیه ساز 
 MRL عامل امداد در شللاخه توسللعه زیرسللاخت تیم
دانشگاه آزاداسامی قزوین به مقام نخست رسید. این 
تیم مقام اول بخش رقابت فنی را نیز به خود اختصاص 
داد. رییس کمیتلله ملی روبوکاپ جمهوری اسللامی 
ایران گفت: در لیگ امدادگر واقعی، تیم MRL دانشگاه 
آزاد اسللامی قزوین با اختاف 8 امتیاز پس از نماینده 
تایلند، نایب قهرمان شد. این تیم در بخش رقابت فنی 

به مقام نخست دست یافت.موسی خانی افزود: در لیگ 
فوتبالیست انسان نما )بزرگسال( تیم باسط پژوه به مقام 
نخست و تیم دانشگاه آزاد اسامی ایلخچی تبریز پس از 
آلمان به مقام سوم رسید. همچنین در لیگ فوتبالیست 
انسللان نما )سللایز نوجوان( در بخش رقابللت فنی تیم 
دانشگاه امیرکبیر به مقام نخست این مسابقات رسید. 
وی یادآور شللد: این پیروزی های ارزشمند برگ زرین 
دیگری بر افتخارات پرشللمار ایران در عرصه روباتیک 
جهان بود که در آستانه عید سللعید فطر آن را به رهبر 
معظم انقاب، حضرت آیت ا... هاشللمی، دکتر روحانی، 

دکتر  میرزاده و جامعه علمی کشور تبریک می گوییم.

هر چند سللردمداران جهان روز بلله روز عزم خللود را برای 
توقف تغییرات آب و هوایی کره زمین راسللخ تر می کنند اما 
بر اساس گزارش جدید نشللریه نیچر، به نظر می رسد که به 
احتمال زیاد بللرای کاهش روند گرمایش کللره زمین به زیر 
1/5درجه سللانتی گراد، دیر شده باشللد. هنوز مدت زیادی 
نگذشته که 195 کشللور جهان در توافق نامه پاریس اعام 
کردند به طور جدی قصد دارند روند افزایش دمای کره زمین 
را زیر 2 درجه سانتی گراد حفظ و در ادامه آن را تا 1/5درجه 
کاهش دهند. اما تحلیل های محققان از این موضوع حکایت 
دارد که چنین ارقامی قابل دسللتیابی نیسللت و دمای کره 
 زمین تا سللال 2100، بین 2/۶تا ۳/1 درجلله دیگر افزایش 
خواهد یافت. گزارش مورد بحث البتلله حفظ و کاهش این 
میزان تا 1/5درجه سللانتی گراد  را که در کنفرانس پاریس 
توافق شده  به طور قطع رد نمی کند، اما اعام می دارد رسیدن 
به چنین هدفی تنها با اسللتفاده از انرژی هللای تجدیدپذیر 
و جلوگیللری از انتشللار گازهای گلخانلله ای محقق نخواهد 
شللد بلکه عاوه بر آن نیاز است دی اکسللیدکربن نیز از هوا 
استخراج گردد. یکی از روش های پیشنهادی برای رسیدن 
به چنین هدفی این اسللت که با کاشللت درختان بی شمار 
دی اکسیدکربن موجود در هوا را جذب و سپس از آتش زدن 
این درختان برای تولید انرژی )و پمپاژ کردن دی اکسیدکربن 
جذب شده به داخل زمین( استفاده شود. یکی از محققین این 
حوزه به نام Joeri Rogelj در ایللن زمینه می گوید: »در هر 
حال باید توجه داشته باشیم که همه این موارد الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند. باید  هرچه زودتر تولید گازهای گلخانه ای را 
متوقف کنیم و  در ادامه نیاز  به انرژی کمتری برای پاکسازی 
کره زمین از تبعات آن وجود خواهد داشللت«. در پایان الزم 
است اشاره کنیم که این محقق اعتقاد دارد  هر چند ممکن 
است برای رسیدن به گرمایش زیر 1/5درجه دیر شده باشد 
اما در هر حال این حقیقت که اداملله گرمایش زمین تبعات 
جبران ناپذیری خواهد داشت انکارناپذیر است و باید هر چه 
در توان داریم بگذاریم تا خساراتی را که تاکنون به این کره 
خاکی وارد کرده ایم جبران کنیم؛ حتی اگر تاش ما در مقابل 

سرعت تغییرات، ناچیز به نظر برسد.

اخیرا طراحی اعام کرده که موفق به ساخت بزرگ ترین سیستم 
تصفیه هوا در تاریخ شده و مدعی است که می توان از این دستگاه 
برای پاک سازی برخی از آلوده ترین شللهرهای جهان استفاده 
نمود. قرار شده است  این سیستم به صورت آزمایشی از سپتامبر 
امسال کارش را در پکن آغاز نماید و آن طور که در خبرها آمده 
عاوه بر حذف آالینده های هوا که می توانند از طریق تنفس به 
داخل ریه ها و خون انسان راه پیدا کنند، قادر است دود و آلودگی 
 Daan Roosegaarde را به جواهر تبدیل کند. دیجیاتو نوشت؛
کارآفرین ۳۶ سللاله ای که این تصفیه کننده هوا را طراحی کرده 
نخستین بار دو سال پیش و همزمان با سفرش به پکن پایتخت 
چین، به فکر ساخت دسللتگاه تصفیه هوای خود افتاد. او به یاد 
دارد که دود موجللود در هوا دیدن شللهر از داخل پنجره اتاقش 
در طبقلله ۳2 هتللل را غیرممکن کللرده بود. همیللن امر باعث 
 Smog شللد که وی طراحی تصفیه کننللده هوای خود بلله نام
 Free Tower را آغللاز کند. این سیسللتم در اصل نوعی برجک 
هفت متری است که در هر ساعت 1400 وات برق مصرف می کند 
)یعنی به اندازه یک کتری برقی( و قادر است ۳0 هزار متر مربع 
هوا را پاک سللازی نماید. این برجک از فناوری یونی برای جذب 
آالینده های ریزی چون PM2.5 و PM10 موجود در هوا و انتشار 
هوای پاک اسللتفاده می کند و طبق اطاعات ارائه شده از سوی 
سازنده اش هوای پیرامونی بعد از عبور از داخل آن در حدود 75 
درصد پاک تر می شود. سازنده این دستگاه می گوید: در اصل مثل 
این می ماند که یک بالن پاستیکی داشته باشید و دست خود را 
بر روی آن بکشید؛ به این ترتیب بالن بار الکتریسیته ساکن پیدا 
می کند و موهای تان را به سمت خود جذب می کند. در ادامه دود 
و آلودگی های به دسللت آمده از هوا، فشرده سازی شده و شکلی 
شبیه به جواهر به خود می گیرد که در واقع حکم محصول جانبی 
این فرآیند را دارد. ذرات دود فشللرده بعد از آن که به مدت ۳0 
دقیقه تحت فشار قرار گرفتند در داخل یک مکعب رزینی مهر و 
موم می شوند و حاصل کار را می توان در صنایع جواهرسازی مورد 
 Daan استفاده قرار داد. گفتنی است پروژه تصفیه کننده هوای
Roosegaarde هم اکنون در روتردام هلند در دست آزمایش 
قللرار دارد و انتظار می رود کلله ظرف روزهای آتللی و در صورت 

موفقیت آمیز بودن آن در پکن، به شهرهای دیگر نیز انتقال یابد.

براینجاتزمینکمیدیرشدهاست؛

بایدتامیتوانیمدرختبکاریم
هوایآلودههمیشههمبدنیست؛

آلودگیهواجواهرمیشود

خبرخبر

اعطایوامکمبهرهوتسهیالتویژهبهشتابدهندههایاستانیواستارتاپها؛

کسبوکارهاشتابمیگیرند
پایانمسابقاتروبوکاپ۲۰۱۶آلمان؛

کسب۱۳مقامتوسطتیمهایایرانی

لبههفتمازکهکشانسامسونگ؛

حداقلتادوماوتبایدمنتظربود
امکاناتصالبهموبایلوجوددارد؛

مترهاهمهوشمندمیشوند
نستبرایکودکاندستبهکارمیشود؛

درخانههایهوشمندگهوارههانیزبایدهوشمندباشند
گلکسللی اس ۶ اج پاس در سللال قبل به صورت نسللخه ای مخصوص از 
پرچم دار سامسللونگ با نمایشللگر خمیده البته با اندازه بزرگ تر رونمایی 
شد. گلکسی اس ۶ اج به نمایشگری 5/7 اینچی مجهز شده بود و احتماال 
نسخه بعدی این دسللتگاه با عنوان گلکسللی اس 7 اج پاس در راه است. 
زومیت نوشت؛ سامسللونگ هر ساله نسللخه های مختلفی از دستگاه های 
پرچم دار خود را  عرضه می کند که در اندازه های مختلفی قرار دارند. ظاهرا 
امسال دوباره شاهد نسخه ای بزرگ تر از نسخه خمیده پرچم دار این شرکت 
خواهیم بود. اطاعات جدیدی که از نسخه جدید اج پاس مشخص شده 
محافظ و دیگر وسایل جانبی این دستگاه را فاش کرده است. در حالی که 
هنوز هیچ مشخصات فنی از این دستگاه اعام نشده، اما انتظار داریم این 
دستگاه به نمایشگری 5/7 اینچی مجهز شود. احتماال به همین خاطر است 

که انتظار نمایشللگری ۶ اینچی را  در 
گلکسی نوت 7 داریم. به 
احتمال بسیار فراوان، 
اج   7 اس  گلکسللی 

پاس در دوم اوت همراه 
با گلکسی نوت 7 رونمایی 

خواهد شد. البته همه لوازم 
جانبی  این دسللتگاه در حال 

حاضر،خارج از دسترس هستند.

با پیشرفت فناوری، اندازه گیری ابعاد و مسللافت ها نیز وارد مراحل جدیدی 
شده است. ابزار مدرن جدید که به تازگی برای اندازه گیری معرفی شده است، 
یک متر هوشمند به نام Bagel اسللت که در حال حاضر به عنوان یک پروژه  
به منظور کسب سللرمایه اولیه در کیک استارتر معرفی شللده است. سرمایه 
اولیه مورد نیاز برای اجرای این پروژه، ۳0 هزار دالر تخمین زده شده است. 
محصول این پروژه یک متر هوشمند است که به سه روش مختلف می تواند 
ابعاد را اندازه گیری کند و توانایی هایی مانند اتصال به گوشی هوشمند، ذخیره 
ابعاد و ذخیره پیام های صوتی دارد. این متر مجهز بلله یک بند انعطاف پذیر 
است که مانند مترهای سنتی عمل می کند و می تواند تا فاصله حدود ۳ متر 
را اندازه گیری کند. البته این بند بسللیار انعطاف پذیر است و در جاهایی که 
مترهای سنتی نمی توانند عمل کنند و دچار شکست می شوند، به خوبی عمل 
می کند. نکته دیگر این است که این بند، توانایی تحمل 50 کیلوگرم وزن را نیز 
دارد. یکی دیگر از روش های اندازه گیری با Bagel، استفاده از امکان چرخ با 
Wheel است که کاربر با اسللتفاده از آن می تواند متر را در اطراف یک سطح 
منحنی حرکت دهد و ابعاد آن منحنی را به راحتی محاسبه کند. ویژگی دیگر، 
لیزر این متر اسللت که اندازه گیری از فواصل دور را ممکن می سازد. یک نور 
لیزری که از این متر هوشمند ساطع می شود، می تواند ابعاد افقی و عمودی 
را اندازه گیری کند. این متر هوشللمند در حال حاضر در کیک استارتر برای 
فروش آماده شده است و عاقه مندان می توانند با پرداخت 59 دالر، این متر 

را با تخفیف 45 درصدی تهیه کنند.

نِسللت واحدی اسللت که زیر نظر شرکت گوگل 
به نام آلفابت کار می کنللد و حاال در جدیدترین 
پروژه خود قصللد دارد فناوری هوشللمندش را 
به اتاق خواب کودکان بیاورد. پنجشللنبه هفته 
گذشللته، این شللرکت پتنتی را در اداره عایم 
تجاری و پتنت هللای آمریکا به ثبت رسللاند که 
به نوعی گهواره یا تختخواب هوشللمند بهره مند 
از حسللگر مربوط می شللد. حسللگرهای تعبیه 
شده درون این تختخواب قادرند کارهایی نظیر 
نظارت بر حرکت کودک را انجللام دهند و برای 
اطمینان از ایمنللی کودک فاکتورهللا و عوامل 
محیطللی مختلفللی را تحت نظر بگیرنللد. برای 
نمونه می توانید حسللگر را طللوری برنامه ریزی 
کنید که در صورت گرم یا سللرد شللدن بیش از 
اندازه اتاق، هشداری را برای موبایل شما ارسال 
نماید اما این حسللگرها کارکردهای دیگری هم 
دارند و برای مثال با توجه به حرکات کودک در 
خواب تشخیص می دهند که بیدار شده یا خیر و 
شما را در جریان این مسئله قرار می دهند. اگر هم 
کودک پوشک خود را خیس کرده باشد یا بیش 

از اندازه سرفه و عطسلله کند باز هم به شما خبر 
می دهند. اما جالب ترین بخللش این تختخواب 
توانایی تشللخیص اتفاقات و واکنش هایی  است 
که در رابطه با  نوزاد رخ داده است. به عنوان مثال 
اگر کودک شما شللروع به گریه کند، تختخواب 
ابزار سللرگرمی متصل به آن را فعللال می کند تا 
اشکال کارتونی و انیمیشن های کودکانه را روی 
سللقف برایش نمایش دهد و نللوزاد را آرام کند. 
 این سیسللتم همچنیللن می توانللد آهنگ های

 آرامش بخش را از طریق اسپیکر یکپارچه شده با 
تخت پخش کند. در پتنت ثبت شده توسط نست 
همچنین به الگوریتمی اشاره شده که می تواند 
گریه های مختلف نوزاد را تحلیل کرده و دریابد 
که آیا یک گریه خاص به خاطللر نیاز کودک به 
تعویض پوشللک اسللت یا این که نوزاد گرسنه 
اسللت؟ در مرحله بعد، گهواره تاش می کند که 
نوزاد را آرام کند و همزمان نیز هشداری را برای 
موبایل یکللی از والدینش می فرسللتد که حاوی 
 پیش بینی هایللش در مللورد مشللکل احتمالی 
رخ داده بللرای کللودک اسللت. والدیللن حتی 

می توانند این تخللت را طوری برنامه ریزی کنند 
که  در زمان بیدار شللدن نوزاد، نورپردازی های 
جالبی را روی سقف بیندازد و به نحوی آن را آرام 
کند. باید اضافه کنیم که ساخت گهواره هوشمند 
در واقع همراسللتا با طرح های نست برای ایجاد 
یک خانه هوشمند صورت می گیرد. البته از یاد 
نبرید که ثبت شللدن این پتنت توسط نست را 
لزوما نمی توان به معنای ساخت محصولی با این 
خصوصیات دانسللت چرا که  شرکت مورد بحث 
نیز از هرگونه اظهار نظر در مورد احتمال ساخت 

چنین محصولی خودداری کرده است.
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خبراخبار

شهردار باغبادران مطرح کرد:
توسعه طرح گردشگری پل تا پل؛ 
کلید توسعه گردشگری باغبادران

 اختصاص اراضی دهاقان
اولین قدم های واقع بینانه به جنگل کاری دست کاشت

در گردشگری شهرستان برداشته شد

نطنزشهرضافریدونشهر

کمک 800 میلیون ريالي مردم 
به بهزيستی

اولويت شهرداری، استفاده از تمامی
 قابلیت های گردشگری باغ شهر است

آران و بیدگل، میزبان 
جشنواره هندوانه سنبک

آمادگی اردستان 
برای پذيرايی از  مسافران 

جاي خالي مشاوره ژنتیک 
در گلپايگان  مس��عود منتظ��ری، ش��هردار نجف آب��اد، اج��رای برخی

پروژه ها توسط پرسنل تخصصی ش��هرداری و بهره گیری 
بهینه از امکانات موجود را از مصادیق عملیاتی شدن اقتصاد 
مقاومتی دانس��ت و گفت: به عنوان مثال، در پروژه اجرای 
خط انتقال پس��اب فاضالب که کارشناس��ان هزینه انجام 
آن را توسط پیمانکار، بین دو تا س��ه میلیارد تومان برآورد 
کرده بودند، در حال حاضر، کار توسط چند نیروی آموزش 
دیده شهرداری و خرید یک دستگاه 10 میلیون تومانی، با 
کمترین بار مالی، مراحل نهایی اجرای خود را پش��ت س��ر 

می گذارد.
وی ادام��ه داد: همچنین در پروژه ش��اخص و مهم »اجرای 
ادامه بلوار فجر« که آزادسازی مسیر آن، به تنهایی بیش از 
20 میلیارد تومان هزینه داشته، کار خاکبرداری و تسطیح 
 بس��تر مس��یر، به عنوان یکی از مهم ترین و پر هزینه ترین

قس��مت های پروژه توس��ط س��ازمان خدم��ات موتوری 
شهرداری در حال انجام است که این امر، هزینه تمام شده 

آن را به میزان چشمگیری کاهش خواهد داد.
 وی خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه در ای��ن ط��رح ک��ه عمده

زمین های واقع در مسیر آن، قبال دارای کاربری کشاورزی 
بوده اند، خاک بارگیری ش��ده نیز به محل پارک در دست 
احداث »کوهسار« در شمال ش��هر انتقال داده شده و از آن 
محدوده، خاک »ماکادام« که مناس��ب بستر سازی است، 
برگردانده می ش��ود که این طراحی از ه��ر دوطرف به نفع 

شهرداری تمام خواهد شد.
بیمه 120 میلیارد تومانی فضای سبز نجف آباد

 با توج��ه به اج��رای مش��ارکتی و متف��اوت طرح ش��بکه
جم��ع آوری فاض��الب در نجف آب��اد، ش��هرداری نیز طی 
اقدام��ی ش��جاعانه وپی��ش بین��ی ش��ده، از دریاف��ت 
 خس��ارت مربوط به حف��اری معابر که معموال در قس��مت
 هزینه های جاری مصرف می ش��ود، خودداری کرده و طی
 تفاهم نام��ه ای، به می��زان 120 لیت��ر در ثانیه، از پس��اب

تصفیه خانه در بازه زمانی 30 س��اله بهره مند شده که این 
امر، سرسبزی فضای سبز این شهر را برای بیش از سه دهه، 

به صورت کامل بیمه خواهد کرد.
منتظری در این خصوص می گوید: البته اقدامات شهرداری 
درخصوص اجرای اصول اقتص��اد مقاومتی در حوزه فضای 
س��بز، به همین اقدام منحصر نمانده و با ارتقای سیس��تم 
آبیاری فضای سبز به انواع بارانی و قطره ای طی حدود سه 
س��ال اخیر، عالوه بر کاهش چشمگیر پرس��نل مورد نیاز، 
میزان مص��رف آب و بالطب��ع هزینه های برداش��ت از  چاه 
های سطح شهر، از ایراد خسارت به زیرساخت های شهری 
بر اثر استفاده از ش��یوه های ناصحیح آبیاری نیز جلوگیری 

شده است.

 اس�تفاده از ت�وان بخ�ش خصوص�ی در اجرای
طرح های بزرگ

از دیگر سیاست های اتخاذ شده در مجموعه شهرداری نجف 
آباد ک��ه آن را می توان مصداقی از اص��ول اقتصاد مقاومتی 
دانس��ت، بهره گیری از توان بخش خصوص��ی در عملیاتی 
کردن طرح های بزرگ در سخت ترین وضعیت بودجه ای 
 است. شهردار نجف آباد گفت: از جمله این طرح های مهم،

می توان ب��ه پروژه میدان می��وه و تره بار جدی��د نجف آباد 
اشاره کرد که در حال حاضر با مش��ارکت بخش خصوصی 
 در زمین��ی به مس��احت 62 ه��زار مت��ر مرب��ع و مجموع

سرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی، مراحل پایانی ساخت و 
بهره برداری خود را پشت سر می  گذارد.

منتظری ادام��ه داد: در این پ��روژه متفاوت ک��ه 71 غرفه 
طراحی شده آن، هر کدام نزدیک به دو برابر 45 غرفه میدان 
میوه و تره بار فعلی مس��احت دارند، زمی��ن، انجام مراحل 
طراحی، ساخت و ساز و برقراری انشعابات مختلف، به عنوان 
آورده بخش خصوصی و تغییر کاربری محل و صدور مجوزات 
مورد نیاز ه��م در قالب آورده ش��هرداری در تنظیم قرارداد 

مربوطه مدنظر قرار گرفته اند.
از دیگر ط��رح های مهم س��ال های اخیر که ب��ه زودی فاز 
عملیاتی آن با مش��ارکت بخش خصوصی آغاز خواهد شد، 
می توان به ابرپروژه »ریل باس« نجف آباد به اصفهان اشاره 
کرد که طبق مفاد قرار داد منعقد ش��ده آن، 50درصد کار، 
همچون تهیه ریل و واگن، بر عهده شرکت راه آهن گذاشته 

شده و مابقی نیز توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد.
در پ��روژه مذکور ک��ه ارزش آن را بی��ش از 1200 میلیارد 

تومان تخمین زده اند، قرار اس��ت ش��هرداری ه��ای واقع 
 در مس��یر، همچنین زیرس��اخت ه��ای مورد نی��از جهت

راه اندازی ایس��تگاه ها را فراهم کرده و بخش خصوصی نیز 
در عوض مشارکت در اجرای طرح، از امتیازات تجاری ارائه 

شده توسط شهرداری بهره مند گردد.
 استفاده بهینه از پتانسیل های داخلی، در مسیر 

فعالیت های عمرانی
  مس��عود منتظ��ری خاطرنش��ان ک��رد: دیگ��ر سیاس��ت

عملیاتی ش��ده ش��هرداری نجف آباد را در راس��تای تحقق 
اصول اقتص��اد مقاومت��ی، باید اس��تفاده بهین��ه از توان و 
امکان��ات زیرمجموعه های داخلی ش��هرداری، در مس��یر 
 عملیاتی ک��ردن پ��روژه های مختل��ف عمرانی دانس��ت؛

به طوری که این امر، ضمن کاهش چش��مگیر هزینه های 
جاری، افزایش بهره وری اس��تفاده از نیرو و امکانات داخلی 

این مجموعه را به دنبال داشته است.
ش��هردار نجف آباد بیان داش��ت: از مصادی��ق این موضوع، 
می توان به بهره گیری از توان واح��د امانی معاونت عمران 
 ش��هرداری در طرح ه��ای مختل��ف مانند اح��داث اولین

باغ موزه شهر، برخی قس��مت های پارک محبت و ساخت 
 المان های مناس��بتی اش��اره ک��رد. همچنین بس��یاری از 
طرح ها و پروژه های س��طح ش��هر نیز با موافقت ش��ورای 
 شهر، توس��ط دیگر زیرمجموعه های ش��هرداری همچون
 س��ازمان های خدمات موتوری و زیبا س��ازی و بهس��ازی

اش��اره کرد که تاثیر چش��مگیری در کاه��ش هزینه های 
جاری و اختصاص ای��ن مبالغ به کاره��ای عمرانی ماندگار 

داشته است.

نخستین جشنواره هندوانه دیمی سنبک )دشت سنبله( در آران 
و بیدگل برگزار می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری آران و 
بیدگل گفت: این جشنواره همزمان با فصل برداشت هندوانه، در 

17 تیرماه جاری در شهر آران و بیدگل برگزار می شود.
جواد صدیقیان، با اش��اره به اینک��ه این جش��نواره در دو بخش 
همایش و بازدید از چاله های هندوانه س��نبک برگزار می ش��ود، 
اظهار ک��رد: ه��دف از اج��رای این جش��نواره، توس��عه صنعت 
گردشگری شهرس��تان در زمینه جاذبه های بکر طبیعی، همراه 

با یادمان مرد کویر ایران، محمدعلی اینانلو است.
کش��ت هندوانه در دش��ت های س��نبک، به صورت دیم و کامال 
متفاوت از کاشت هندوانه های معمولی اس��ت؛ به طوری که در 
کاشت هندوانه های معمولی، آب به س��وی بذر هدایت شده؛ اما 
در هندوانه های س��نبک، بذر به س��وی آب هدایت می شود. این 
هندوانه ها آب بیش��تري نس��بت به هندوانه هاي معمولي دارد و 

برای بیماران دیابتی مناسب است.
این جشنواره توسط انجمن دوستداران میراث فرهنگی سلیمان 
صباحی بیدگلی و با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری و باش��گاه فرهنگی ورزشی نش��اط آران و بیدگل 

برگزار می شود.

فرماندار اردس��تان گفت: 6مرکز جهت اس��کان مسافران در 
ایام تابستان در شهرستان اردستان در نظر گرفته شده است.

علیرضا غیور در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر اردستان 
در محل فرمانداری این شهرستان، با بیان اینکه 1100مرکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی و 52 واحد رستوران و فروشگاه های 
بین راهی در شهرس��تان اردس��تان فعال اس��ت، اظهار کرد: 
اکیپ مشترک بازرسی و نظارت بر رس��توران ها و مراکز بین 
راهی تش��کیل خواهد ش��د. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
در شهرس��تان اردس��تان، 2 اقامتگاه بوم گ��ردی وجود دارد 
که معادل هتل های 2س��تاره هس��تند، تصریح کرد: رویکرد 
اقامتگاه های بوم گردی، حفظ محیط زیست، طبیعت گردی، 
حفظ جاذبه های روستایی و ش��هرهای کوچک و همچنین 

برگزاری تورهای کمتر از یک روز داخل شهرستان است.
فرماندار اردستان با بیان اینکه هدف از ایجاد اقامتگاه های بوم 
گردی، رونق گردش��گری برای اهداف گردشگری ناشناخته 
 اس��ت، تصریح ک��رد: موافقت اولی��ه ایجاد 4مرک��ز اقامتگاه

بوم گردی، صادر شده اس��ت و از طریق بنیاد کارآفرینی امید 
 و به درخواس��ت متقاضی، مبل��غ 1میلیارد ریال تس��هیالت
 یاران��ه ای ب��رای ایج��اد اقامت��گاه ه��ای ب��وم گ��ردی

پرداخت می شود.

شهردار باغبادران گفت: توس��عه طرح گردشگری پل تا پل، 
کلید توسعه صنعت گردشگری باغبادران است.

  اردشیر محمدی با اش��اره به اینکه حضور بخش خصوصی، 
از ارکان توس��عه صنعت گردش��گری محس��وب می ش��ود، 
 عنوان کرد: ش��هرداری باغبادران توجه ویژه ای به مشارکت 
و حضور بخش خصوصی در پیش برد اهداف عالی خود دارد؛ 
چرا که با اس��تقبال بخش خصوصی و جذب س��رمایه های 
داخلی و خارج��ی، می توانیم در راس��تای اجرای پروژه های 
عمران��ی، رفاهی خدماتی و گردش��گری، گام ه��ای موثری 

برداریم.
 محم��دی اذعان ک��رد: ش��هر باغب��ادران با داش��تن تنوع 
 آب و هوای��ی، طبیع��ت زیب��ا و جاذبه ه��ای تاریخ��ی و 
گردش��گری، ظرفیت ه��ای باالیی ب��رای جذب گردش��گر 
 دارد؛ ام��ا واقعیت این اس��ت که تا رس��یدن ب��ه جایگاهی 
 پذیرفته شده در گردشگری این ش��هر، فاصله زیادی داریم؛ 
 چ��را که زیرس��اخت های م��ورد نی��از صنعت گردش��گری 
 در ای��ن ش��هر مهی��ا نب��وده و در این راس��تا، ش��هرداری 
با بنیه مالی خود، به تنهایی نمی تواند تمامی زیرس��اخت ها 

را مهیا سازد.
وی تمرکز بر جنبه های مختلف صنعت گردشگری را، همراه 
با برنامه ریزی های مدیریت محلی مهم ارزیابی نمود و تصریح 
کرد: باید توجه داشت که فعال ش��دن صنعت گردشگری و 
رس��یدن به اهداف شهرداری در توس��عه گردشگری، بدون 
مش��ارکت همه جانبه و حضور فعال بخش خصوصی در این 

عرصه، عمال اجرایی نیست.
ش��هردار باغبادران یادآور ش��د: بر همین اساس، شهرداری 
و شورای اسالمی ش��هر باغبادران همکاری الزم را با بخش 
خصوصی انج��ام داده و ش��رایطی را مهیا نم��وده تا حضور 
س��رمایه گذاران برای فعالیت در این شهر محقق شود و باید 
اعالم کنیم که ما دست سرمایه گذاران بخش خصوصی را به 

گرمی می فشاریم.
 محم��دی در ادام��ه، توس��عه گردش��گری را عامل��ی موثر 
در رشد اقتصادی و اش��تغال زایی در ش��هر دانست و تاکید 
 کرد: باید توجه داش��ت که ش��هرداری، نگاهی ویژه به جلب 
 مش��ارکت افراد بومی نیز دارد؛ چرا ک��ه معتقدیم این مهم، 
نه تنها به توس��عه اقتصادی و اش��تغالزایی در منطقه کمک 
ش��ایانی خواهد نم��ود، بلکه توس��عه فرهنگ��ی و آگاهی از 
ارزش های بومی و حس غرور و افتخار را در شهروندان تقویت 

خواهد کرد.
وی توس��عه و تجهیز تفرجگاه های ساحلی ش��هر باغبادران 
را از مطالبات اصلی مردم بیان ک��رد و توضیح داد: به لحاظ 
محدودی��ت مالکیت ش��هرداری در پارک س��احلی و برخی 
مش��کالت موجود، آنچن��ان که بای��د، از امکانات و چش��م 
 اندازها و طبیعت بکر پیرامون س��احل زاینده رود اس��تفاده

نشده است.
ش��هردار باغبادران، نبود پارکینگ عمومی را از مش��کالت 
این مجموعه دانس��ت و اظه��ار کرد: برای توس��عه و تجهیز 
و رونق پارک س��احلی، مذاکرات��ی با مالکی��ن در محدوده 
 پارک داشته ایم تا بر اس��اس ضوابط حریم و بستر، فضاهایی

غیر مس��قف ایجاد ش��ده و به عنوان س��کو و برای خدمات 
عمومی استفاده ش��ود و برای تحقق آن نیز، این موضوع را از 

طریق استان پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه تجهیز و توسعه این پارک می تواند به توسعه 
و رونق صنعت توریسم و جذب گردشگر، شناسایی قابلیت ها و 
توانمندی های منطقه و در نهایت افزایش درآمد مردم، کمک 
شایانی داش��ته باش��د، ادامه داد: تالش کرده ایم تا با توسعه 
و تملک اراضی، بالغ بر 5 هزار متر به فضای پارک س��احلی 

باغبادران افزوده شود.
 محم��دی  در ادامه، به توس��عه طرح گردش��گری پل تا پل

اش��اره کرد و توضیح داد: ای��ن طرح در ط��ول 2 کیلومتر از 
روبروی شهرداری تا پل »وش��مندجان« اجرایی خواهد شد 
که بخش خصوصی می تواند نقشی اساسی در تحقق این طرح 

گردشگری ایفا کند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان دهاقان 
 گف��ت:1600 هکت��ار از اراض��ی شهرس��تان دهاق��ان، به

جنگل کاری دست کاشت اختصاص داده شده است.
محمد جواد آقاس��ی با بیان این مطلب اظهار داشت: بیشتر 
جنگل های دست کاشت دهاقان، از نوع بادام کوهی هستند.

وی با توجه به آتش س��وزی چه��ار نمونه از مراتع در س��ال 
گذشته اذعان داشت: جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی 
و جانوری بای��د با همکاری مردم و دس��تگاه ه��ای اجرایی 

صورت گیرد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان دهاقان 
 تصریح کرد: پس از وقوع آتش س��وزی، س��ال های زیادی

طول می کشد تا یک مرتع، زادآوری و پوشش داده شود.
1200 هکتار از زمین های شهرس��تان دهاقان، زیر پوشش 

مراتع قرار گرفته است.

شهرستان فریدونشهر منطقه ای گردشگرپذیر بوده و هرساله در سه فصل زمستان، 
بهار و تابستان، میزبان خیل عظیمی از گردشگران اس��ت؛ اما می توان گفت اقدام 
اساسی چندانی برای ایجاد زیرساخت های الزم و بهره گیری از این فرصت در این 

شهرستان صورت نگرفته است.
محمدرضا یوس��فی در این رابطه گف��ت: با توجه به تجربیات گذش��ته و بررس��ی 
های انجام ش��ده و با توجه به حضور نیافتن س��رمایه گذاران بخش گردشگری در 
فریدونش��هر، تصمیم گرفتیم با تکیه بر ظرفیت های داخلی شهرستان، زیرساخت 
های ضروری را برای گردش��گری ایجاد کرده و گردش��گری فریدونش��هر را بهبود 

بخشیم .
معاون فرماندار، از تش��کیل دو جلس��ه به این منظور و احصاء نیازهای گردشگری 
شهرستان س��خن گفت و اظهار کرد: در این جلسات، از تمام دس��تگاه ها و ادارات 
کارآمد و مورد نیاز در بخش گردش��گری دعوت کرده و هماهنگ��ی های الزم را به 

عمل آوردیم.
یوس��فی از هماهنگی با اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس��تان، به 
منظور نظارت بر باز بودن همه فروشگاه های اغذیه فروشی در طول تعطیالت و زمان 
 های پیک گردشگری، تأمین مواد غذایی الزم همچون گوشت و مرغ و آرد و نظارت بر

گران فروشی و فروش مواد باکیفیت سخن گفت. وی از به راه انداختن سیاه چادرهای 
عشایری در ابتدای شهرستان و در مسیرهای گردشگری داخل شهرستان با رویکرد 
بوم گردی س��خن گفت و چنین اظهار کرد: کمیته اسکان و راهنمایی مسافران، در 
یکی از این سیاه چادرها در ورودی شهرستان مستقر خواهد شد و در بین مسیر در 

این سیاه چادرها، محصوالت بومی شهرستان به فروش خواهد رسید.

 مدیر اداره بهزیستی شهرضا گفت: مردم شهرضا در سال گذشته 800 میلیون ریال به 
حوزه مشارک های مردمی بهزیستی این شهرستان کمک کردند.

 محمدعلی صادق��ی، در نشس��ت خبری با خبرن��گاران این شهرس��تان اظه��ار کرد:
در حال حاضر ش��ش هزار و 850 نفر از مددجویان، از خدمات اداره بهزیستی شهرضا 

استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: اداره بهزیستی در قالب 60 فعالیت عمده و بیش از 130 فعالیت جزء، 
در شش حوزه توانبخشي، اجتماعي، پیشگیري، مشارکت هاي مردمي، اشتغال و مسکن 

و اداري و مالي، از مددجویان حمایت می کند.
مدیر اداره بهزیستی شهرضا، حوزه مش��ارکت هاي مردمي را از جمله بخش های اداره 
بهزیستی این شهرستان برش��مرد و افزود: در س��ال 94، مردم شهرستان، مبلغ 800 
میلیون ریال به این واحد کمک کردند که از این میزان، 400 میلیون ریال در ماه مبارک 

رمضان انجام شد.
صادقی ادامه داد: کمک های مردمی، در قالب یک هزار سبد کاال و سه هزار و 500 پرس 

غذاي طبخ شده بین یک هزار خانواده تحت پوشش توزیع شد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بال مانع بودن اختصاص کمک های مردمی به مددجویان 
بهزیس��تی طبق فتاواي مراجع تقلید، متقاضیان می توانند کمک ه��ای خود را اعم از 
نذورات، افطاری ها، کفاره ها و زکات فطریه، به مددجویان بهزیس��تی این شهرس��تان 

اختصاص دهند.
مدیر اداره بهزیستی شهرضا گفت: مردم شهرستان می توانند کمک های نقدی خود را 
به حساب مشارکت هاي مردمي اداره بهزیستی شهرضا، به شماره 2173450259001 

در تمام شعب بانک ملي ایران واریز کنند.

 ش��هردار نطنز گفت: ش��هر نطن��ز با توجه ب��ه داش��تن طبیعت بک��ر و وجود 
 امام��زادگان و آثار ارزش��مند تاریخ��ی، از قابلیت ه��ای گردش��گری فراوانی

برخوردار است.
 سید محس��ن تجویدی  با بیان اینکه ش��هر نطنز به عنوان باغ ش��هر شناخته 
می ش��ود، درخصوص اقدامات ش��هرداری در حوزه توس��عه گردشگری نطنز 
افزود: در دوره های گذش��ته و در دهه 80، مجموعه پارک سرچش��مه سرابان 
 توسط شهرداری ایجاد شده است که از مقاصد گردش��گری در استان اصفهان 
و ب��ه وی��ژه در ش��مال اصفه��ان اس��ت ک��ه م��ا نی��ز در ش��هرداری نطن��ز، 
 پروژه ه��ای بس��یاری را ب��ه انجام رس��انده ای��م و پ��روژه های دیگ��ری نیز 
 در ای��ن مجموعه در دس��ت اقدام اس��ت؛ از جمل��ه اح��داث ورودی و بلوارها، 
فضاهای باز، س��رویس هاس بهداش��تی، آبخ��وری مجموعه پارک س��رابان و 
همچنین ش��هربازی روباز که با همراهی بخش خصوصی در حال شکل گیری 

است. 
 از دیگر اقدامات شهرداری این اس��ت که از تاسیس مراکز اقامتی در شهر نطنز،

به صورت ویژه حمایت می کند. 
برخی از خانه های تاریخی شهر نیز به مراکز اقامتی تبدیل شده و به بهره برداری 

رسیده است. 
 انج��ام نورپردازی ه��ای ش��هر، س��اماندهی آب نماهای ش��هر، س��اماندهی

ورودی های شهر از جمله احداث بلوار آزادگان، ساماندهی و زیباسازی اطراف 
مسجد جامع شهر و نورپردازی این مس��جد، از جمله اقداماتی است که با هدف 

توسعه گردشگری در شهر نطنز انجام شده است.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان، در نشست خبری خود با 
اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه حدود سه هزار مددجو تحت پوشش 
بهزیس��تي شهرس��تان قرار دارند، گفت: در حال حاضر بهزیس��تي 
شهرس��تان، هزار و 750 پرونده در حوزه توانبخش��ی و حدود 400 

خانوار را در حوزه اجتماعی تحت پوشش دارد.
 حس��ن مرادی ادام��ه داد: از تع��داد ه��زار و 750 پرون��ده در حوزه 
توان بخش��ي، 580 پرونده مربوط به بیماران جسمی حرکتی،460 
پرونده در خصوص بیماران ذهنی، 390 پرون��ده مربوط به بیماران 
اعصاب و روان، 210 پرونده در ارتباط با ناشنوایان و حدود 100 پرونده 

مرتبط با نابینایان است.
مدیر اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان، در خصوص حوزه اجتماعی 
گفت: در حال حاضر 400 خانواده تحت پوش��ش اداره بهزیس��تي 
اس��ت که از این تعداد، حدود 250 نفر از کار افت��اده و 150 نفر زنان 
بی سرپرست هستند. مرادی در رابطه با حوزه توان بخشی ادامه داد: 
شهرستان، دارای چهار مرکز روزانه و یک مرکز شبانه روزی سالمندان 
است؛ عالوه بر این، مرکز توانبخشي کودکان اوتیسم نیز وجود دارد که 

متاسفانه تا کنون یارانه اي به آن اختصاص نیافته است. 
وی با بیان اینکه 600 نفر از مددجویان حوزه توانبخشی، مستمري 
بین 50 تا 100 هزار توم��ان دریافت مي کنند، اضاف��ه کرد: از 850 
معلول جس��مي حرکتي شهرس��تان،  30 بیمار ش��رایط حاد دارند 
 که کمک هزینه 120 هزار توماني ماهان��ه، هزینه نگهداري آن ها را

تامین نمي کند و عالوه بر آن، 53 تا 100 هزار تومان نیز مستمری به 
آن ها پرداخت مي شود.

مدیر اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان، با اشاره به نبود مرکز مشاوره 
ژنتیک خاطرنشان کرد: جای یک مرکز مشاوره ژنتیک در شهرستان 
خالی است. بارها در این خصوص درخواس��ت داده ایم و براي اینکه 
پزشکي در شهرستان بتواند در این خصوص اقدام کند، باید دوره هاي 

دو هفته اي مشاوره ژنتیک را بگذراند.
مرادی ادامه داد: گلپایگان با توجه به نسبت جمعیت، گسترده ترین 
آمار پزشک استان را دارد؛ اما تاکنون پزشکی برای دریافت آموزش 
مشاوره ژنتیک در شهرستان اقدام نکرده است؛ در حالی که اگر این کار 
انجام شود، قطعا شاهد کاهش تعداد معلوالن شهرستان خواهیم بود.

وی در رابطه با بیم��اران ام اس گفت: افرادی که دچ��ار این بیماری 
هس��تند، تا زمانی که دچار معلولیت نش��ده باش��ند، تحت پوشش 
بهزیستی نخواهند بود و پس از معلولیت، تحت پوشش قرار مي گیرند 

و بین 53 تا 100 هزار تومان مستمری دریافت خواهند کرد.
مدیر اداره بهزیستی شهرس��تان گلپایگان افزود: داروهای بیماران 
اعصاب و روان هزینه فراوانی دارد که اکنون با حمایت شبکه بهداشت 
در روستاها و طرح پزشک خانواده، داروی این دسته از بیماران، رایگان 
در اختیارشان قرار می گیرد و با هزینه محدودی می توانند به پزشکان 

مرتبط با آن نیز مراجعه کنند.

شهردار نجف آباد عنوان کرد:

عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در فعالیت های شهرداری
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پژوهشگران به تازگی دریافته اند مصرف هویج تنها برای چشم ها مفید 
نیست و خوردن هویج می تواند تا 60 درصد خطر ابتال به سرطان سینه 

در برخی انواع آن را کاهش دهد.
  بر اس��اس تحقیقات، هویج سرش��ار از بتاکاروتن اس��ت که می تواند 
به طور طبیعی نوعی اثر حفاظتی از بدن در مقابل بیماری ها و به ویژه 

انواع سرطان ها داشته باشد.
بررسی ها نش��ان می دهند بتاکاروتن  همچنین در مواد غذایی دیگری 

چون اسفناج، فلفل قرمز و انبه نیز یافت می شود.
در عین حال پزش��کان اعتقاد دارند برای به دست آوردن اثر حفاظتی 
هویج باید بانوان به ط��ور منظم هویج مصرف کنند.در طول س��ال ها 
پزشکان اثربخشی مصرف هویج برای دفع شرایط تهدید کننده حیات 
چون بیماری های قلبی و س��رطان را ثابت کرده بودن��د، اما تحقیقات 
جدید نشان داده است مصرف هویج به ویژه برای رفع سرطان سینه در 

بانوان موثر است
.نتایج این مطالعه در مجله آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شده است. 
تنها در کشور انگلستان بر اساس آمارها هر سال 58 هزار زن به سرطان 
سینه دچار می شوند.پژوهش��گران اعتقاد دارند مواد شیمیایی موجود 
در گیاهان می تواند ب��ه عنوان یک مکمل دارویی نقش به س��زایی در 

جلوگیری از ابتال به سرطان داشته باشد.
این یافته ها حاصل تحقیقات محققان از سراس��ر اروپا روی یک هزار و 
500 ژن مبتال به سرطان سینه و 1500 ژن است که سرطان سینه در 

آنها مهار شده است.
 در این تحقیق ع��ادات غذایی این بان��وان مورد آزمایش ق��رار گرفته
  و همین طور س��طح بتاکاروتن خون  آنها، ویتامی��ن c و لیکوپن خون
  آنه��ا اندازه گیری ش��ده و این نتایج به دس��ت آمده اس��ت : زنانی که

 س��طح این مواد در خون آنها باال بوده کمتر به س��رطان س��ینه دچار 
شده اند.

 در عین حال کارشناس��ان اع��الم کرده اند هن��وز هیچ م��اده غذایی 
 با اث��ر حفاظتی 100 درص��دی در برابر ابتال به س��رطان س��ینه پیدا

 نشده است.

آلوئه ورا ماده ای است که در بسیاری از داروها و لوازم آرایشی و بهداشتی از 
جمله محصوالت مراقبت از مو وجود دارد.

با این حال می توانیم آلوئه ورا را در حیاط خانه خودمان هم پرورش دهیم. 
آلوئه ورا تاثیر ش��گفت انگیزی در درخش��ان و مرطوب ک��ردن موها دارد؛ 
 همچنین از ریزش مو و ش��وره س��ر جلوگیری م��ی کند. اگر ب��ه راحتی به 
آلوئه ورا دسترس��ی دارید، از دس��تور العم��ل رایگان زیر ب��رای نرم کردن 

موهایتان استفاده کنید!
دو یا سه عدد از برگ های بزرگ و کلفت این گیاه را ببرید. هر چه موهایتان 
پرتر باشد به مقدار بیشتری آلوئه ورا هم نیاز دارید، ولی سه عدد برگ برای 

موهای خیلی پر هم باید کافی باشد.
با استفاده از یک چاقوی تیز، پوست کلفت هر کدام از برگ ها را بکنید. با این 
کار یک ماده ژل مانند شفاف که داخل هر برگ وجود دارد، نمایان می شود. 
مراقب باشید که پوست را تا جایی که ممکن است نازک بکنید که از تمام ژل 

موجود در برگ استفاده کنید. 
ژل را در ی��ک مخلوط کن بریزید. نیاز نیس��ت به آن آب اضاف��ه کنید. قبل 
 از اینکه آن را از مخل��وط کن خارج کنید مطمئن ش��وید که خوب مخلوط 

شده باشد.
ژل را صاف کنید و داخل یک ظرف بریزید. انجام این کار مهم است تا ژل از 

رسوبات سفیدی که ممکن است الی موهایتان گیر کند، جدا شود.
بعد از اینکه موهایتان را شس��تید، ژل آلوئه ورا را به ط��ور کامل داخل آنها 
 ماساژ دهید. مطمئن شوید که تمام موهایتان از ریشه تا نوک به ژل آغشته

 شده است. اگر از نرم کننده عمیق یا درمان دیگری برای موهایتان استفاده 
می کنید، می توانید آن را هم اضافه کنید.

یک کاله بخار پالس��تیکی روی س��رتان بگذارید و برای حدود 5 دقیقه زیر 
سشوار بنشینید. یا اینکه به راحتی می توانید بگذارید آلوئه ورا به مدت حدود 

5 دقیقه روی موهایتان بماند.
 اگر از محصول دیگری در کنار آلوئه ورا اس��تفاده کرده اید، به جای این کار 
دستور العمل آن محصول را دنبال کنید. بعد از اینکه کار حرارت دهی تمام 
شد، کاله را بردارید و با آب موهایتان را بشویید. این برنامه مراقبت از موها را 

به طور منظم ادامه دهید.

 هویج در برابر سرطان سینه 
می ایستد! 

با آلوئه ورا موهایتان را مثل ابریشم 
نرم کنید!

پیام سالمت

 تغذیه

رییس بخش تولید پادزهر انستیتو رازی گفت: سموم 
مارها می توانند برای درمان بیماری های العالج استفاده 
ش��وند. بنابراین مارهای ایرانی که جزو ذخایر ژنتیکی 
طبیعی هس��تند نباید از کشور خارج ش��وند زیرا این 

ذخایر ژنتیکی از چاه  نفت نیز ارزشمندتر هستند.
اخیرا موضوع به��ره برداری از گونه  مارهای س��می در 
کشورمان به اشکال مختلف و گاه نادرست مطرح و بیان 
می شود و پیشنهاداتی یا برنامه هایی ارائه می شود که از 
چارچوب برنامه های بهره ب��رداری پایدار فاصله دارند؛ 
مواردی نیز مطرح ش��ده که برخی کشور های خارجی 
ممکن اس��ت امکاناتی در اختیار افرادی قرار می دهند 
تا از نمونه مارهای ایرانی برای تولیدات خود اس��تفاده 
کنند و بیم آن می رود که این کش��ور ها    همان محصول 
را به کشورمان بفروشد؛ ناصر محمدپور، رییس بخش 
 تحقیق جانوران س��می و تولید پادزهر انس��تیتو رازی

 در این رابطه گفت: ایران کش��وری اس��ت که خداوند 
نعمت های خود را به آن ارزانی داشته و عالوه بر فصول 
چهارگانه، کوه، دریا، جنگل و کویر، ذخایر طبیعی خیلی 
خوبی هم مثل چاه های نفت، زعف��ران، خاویار و البته 
ذخایر ژنتیکی دارد؛ بع��د از مکزیک، ایران تنوع باالیی 

در جانورانی مانند مار دارد.
انس�تیتو رازی ج�زو مراک�ز تحقیقات�ی 

انگشت شمار دنیاست
رییس بخش جانوران س��می و تولید پادزهر انس��تیتو 
رازی، ادامه داد: براس��اس تنوع زیستی مار ها در ایران، 
سابقه تولید سرم در کشور به بیش از پنجاه سال گذشته 
باز می گردد؛ یعنی م��ا در زمینه تولید س��رم و پادزهر 
 هیچ مشکلی نداریم؛ انس��تیتو رازی جزو انستیتوهای

 انگشت شمار دنیاس��ت که واکسن های انسانی، دامی، 
سرم های انسانی و غیرانسانی تهیه می کند؛ پنجاه سال 
است که سرم های مورد نیاز در کشور ساخته و در اختیار 
مردم قرار داده می ش��ود بنابراین هیچ نیازی به کمک 

کشور ثالثی نداریم.
وی افزود: انس��تیتوهای سرم س��ازی در کش��ورهای 
منطقه مثل هندوس��تان، تونس و غیره که از 30 سال 
پیش ش��روع به کار کردند نیز با کمک ایران راه اندازی 
شدند؛ در واقع متخصصان ایرانی به درخواست سازمان 
بهداش��ت جهانی و ط��ی اقدام��ی خیرخواهانه کمک 
به راه اندازی انس��تیتوهای سرم س��ازی در کشورهای 

منطقه کردند.
محمدپور با اشاره به اینکه ایران از نظر تکنولوژی تولید 
سرم در منطقه دارای باال ترین س��طح فناوری است و 
در س��طح بین المللی نیز وضعیت بسیار مطلوبی دارد، 

به بسیج پزشکی گفت: می توان با قاطعیت عنوان کرد 
هیچ نیازی در این زمینه به کمک کش��ور فرانس��ه و یا 
کشورهای دیگر نداریم؛ آزمایشگاه های ما به خوبی در 
زمینه جداسازی و تعیین ساختار اجزای تشکیل دهنده 
و آثار ضدس��رطانی و ضد MS س��موم ای��ن جانوران، 
تحقیقات انجام داده ان��د و هم اکنون نی��ز پروژه های 

وسیعی در این زمینه در حال انجام است.
مارهای ایرانی جزو ذخای�ر ژنتیکی طبیعی 

کشور هستند
رییس بخش جانوران س��می و تولید پادزهر انس��تیتو 
رازی، گفت: مار جزو منابع طبیعی کش��ور محس��وب 
شده و برای آینده علمی و پژوهش��ی کشورمان بسیار 
مهم اس��ت؛ وظیفه همه ما ت��الش در جهت حفظ این 
موهبت الهی اس��ت؛ اگر مارهای ایرانی از کشور خارج 
ش��وند در واقع ذخای��ر ژنتیکی طبیعی کش��ور خارج 
 ش��ده و به راحتی مورد س��وء اس��تفاده و بهره برداری 

قرار خواهند گرفت.
وی اف��زود: من به عنوان کس��ی که در ای��ن زمینه کار 
می کنم به ص��الح نمی بینم که مار ها از کش��ور خارج 
شوند؛ ممکن است کشورهای خارجی از این مار ها دارو 
ساخته و به خود ما بفروشد؛ ایران از کشورهای خارجی 
خرید س��رم ندارد، اما یک س��ری دارو مانند داروهای 
ضد انعقاد برای درمان بیماران دچار س��کته قلبی وارد 
 می  ش��ود؛ در صورت صحت موضوع مطرح شده مبنی

 بر فرس��تادن مارهای ایرانی به کش��ورهای خارجی، 

احتمال اینکه سم این مار ها گرفته و اجزای مهم آن جدا 
 شده و به دارو تبدیل و سپس به خودمان فروخته شود،

وجود دارد.
محمدپور، درباره تبعات اقتصادی این قضیه و لطمات 
آن ب��ه ذخای��ر ژنتیکی کش��ور گفت: ذخای��ر ژنتیکی 
طبیعی مثل معادن و چاه های نفت ارزش��مند هستند 
و مخصوص هر کش��وری محسوب می ش��وند؛ اگر این 
ذخایر ژنتیکی )مار( از کشور خارج شود، ابتدا سم آنها 
استحصال ش��ده و اجزای مهم آن جداسازی می شود و 
همین طور ژنوم  بیان کننده اجزای مذکور آنالیز شده؛ 
سپس به صورت ترکیبی اقدام به تولید فاکتورهای مهم 
مذکور می ش��ود و عمال منابع با ارزش طبیعی از کشور 
و از دس��ت ما خارج می گردد؛ در واقع گویی یک منبع 
طبیعی یا معدنی از ریشه جدا شده و به کشوری دیگر 

منتقل شده است.
رییس بخش جانوران س��می و تولید پادزهر انس��تیتو 
رازی، تاکید کرد: وظیفه همه م��ا حفظ منابع طبیعی 
برای آیندگان اس��ت و اگر خروج مار ها از کشور صحت 
داشته باشد، متاسفانه این کار در دراز مدت به اقتصاد 

کشور ضربه می زند.
وی خاطرنش��ان کرد: اجزای تش��کیل دهنده س��موم 
این جانوران بس��یار مه��م هس��تند و می توانند برای 
 درمان بیماری های العالج مورد اس��تفاده قرار بگیرند، 
درحال حاضر تحقیقات پیشرفته ای روی اثرات سموم 

مار در کشور در حال انجام است.
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همه ما می دانیم ک��ه قرار گرفتن در معرض نور خورش��ید 
بدون هیچ نوع محافظتی به سرطان پوست منجر می شود، 
اما چگونه می توان یک خال س��الم را از یک خال س��رطانی 

تشخیص داد؟
 در این مطلب به چند عالمت هش��داردهنده خال سرطانی 
اش��اره ش��ده اس��ت. برای تش��خیص تفاوت بین خال ها و 

تومورهای احتمالی، باید نکاتی را به یاد بسپارید:

نامتقارن
اگر یک طرف خال با طرف دیگر مطابقت ندارد و دارای شکل 

ناهموار است، حتما به پزشک مراجعه کنید.
مرز

اگر لبه های خال تار،رنگی و دارای حاش��یه نامنظم اس��ت، 
می تواند نشانه سرطان احتمالی باشد و نیاز به معاینه پزشک 

دارد.
رنگ

اگر یک خال، ناهمواری رنگ دارد و رنگ های زیادی ازجمله 
رنگ مشکی، قهوه ای، قرمز یا رنگ دیگری دارد، واضح است 

که خال مشکل داری است.
قطر

به افزایش ش��کل و اندازه خال توجه کنی��د. به طورمعمول 
مالنوما حداقل 6میل��ی متر قطر دارد، تقریب��ا به اندازه یک 

مداد است.
این اطالعات را به خاطر بسپارید و در صورت مشاهده مورد 
مشکوک به پزشک مراجعه کنید. تشخیص به موقع می تواند 

جان شما را نجات دهد.

برخی از بیماری ها با نشانه هایی آشکار می شوند و می توان 
با دقت در کوچ��ک ترین عالئم از ب��روز بیماری های جدی 

پیشگیری کرد.
 کارشناس��ان از تغییرات در پنج عضو بدن به عنوان عوامل 

شناسایی بیماری های مختلف درونی بدن یاد می کنند.
 از جمله این نشانه ها می توان تغییرات در ادرار را نام برد که 
می تواند نشان دهنده وجود التهاب در بدن ، وقوع بارداری، 
رنگ تیره و وجود مشکالت کلیوی در دفع مواد سمی از بدن، 
تکرر ادرار و بروز عفونت های مجاری ادراری و ابتال به دیابت، 
مشکل انقباض عضالت لگن و وجود خون که نشان دهنده 

خونریزی داخلی است را نام برد.
دندان ها یکی دیگر از نشانه های بروز مشکالت سالمت در 
افراد هستند . از جمله این مشکالت می توان بروز التهاب و 
خونریزی لثه را نام برد که در اثر بیماری دیابت بروز می کند.

بیماری لثه همچنین می تواند در اثر عفونت های باکتریایی 
و وجود انواع میکرو ارگانیس��م ها در بدن ایجاد شود. ترک 
خوردن دندان ها نیز می تواند نشانه پوکی استخوان باشد، اما 
می تواند به دلیل برگشت اسید معده به مری نیز رخ دهد و 

باعث خرد شدن دندان ها گردد.
 وجود زخ��م در دهان نیز که به س��رعت ترمیم نمی ش��ود

 م��ی تواند احتم��ال بروز س��رطان در حفره دهان باش��د و 
 کارشناس��ان توصیه می کنند اف��راد حتما در ای��ن مواقع

 به پزشک مراجعه کنند.
پالک دندانی نیز می تواند هشدار بروز حمله قلبی و یا سکته 
مغزی باشد زیرا باکتری ها از راه دهان وارد بدن و جریان خون 
می شوند و می توانند سبب ضخیم شدن شریان ها و مرگ 

در اثر عوارض آن شود.
 افزایش ی��ا کاه��ش وزن نی��ز م��ی تواند ب��ه دلی��ل بروز

 بیماری هایی چون دیابت، تیروئید، مش��کالت هورمونی ، 
احتباس آب، مشکالت قلبی و یا بروز بارداری رخ دهد و باید 

جدی گرفته شود.
پوست نیز یک عامل مهم برای شناسایی مشکالت بدن است 
و افراد باید هرگونه تغییرات در پوست از جمله تغییر رنگ، لکه 
یا خال های تیره را جدی بگیرند زیرا می تواند نشان دهنده 

ابتال به سرطان پوست باشد.
و در نهایت تغیی��رات در ناخن ها می توانند نش��ان دهنده 

بیماری هایی چون کم خونی و کمبود گلبول قرمز، کمبود 
 کلس��یم، مش��کالت و کارکرد نامنظم غ��ده تیروئید، بروز 
بیماری های قارچی ، جذب کم اکسیژن توسط بدن و کمبود 

پروتئین مورد نیاز بدن باشد.
کارشناسان توصیه می کنند افراد در صورت مشاهده هرگونه 
تغییرات در ای��ن اعضا، حتم��ا به پزش��ک متخصص برای 

معاینات بیشتر مراجعه کنند.

وقتی دهان، بیماری درون را آشکار می کند !ویژگی های یک خال سرطانی

 فلفل های رنگی : فلفل های زرد، نارنجی و قرم��ز که عطر و طعمی فوق العاده 
دارند، حاوی آنتی اکس��یدانی به نام کاروتنوئیدها هس��تند. این ترکیبات در بدن به 
 ویتامین A تبدیل می شوند. زمانی که سلول های پوس��ت در برابر نور خورشید قرار

 می گیرند، الیه نازک چربی روی سلول ها از بین می رود و سلول ها آسیب می بینند. 
 ویتامین A از چربی س��لول ها در برابر نور خورش��ید محافظت کرده و مانع از آسیب 

به پوست می شود.
گوجه فرنگی قرمز رس�یده : گوجه فرنگی حاوی رنگدانه های طبیعی به نام 
 لیکوپن اس��ت. لیکوپن یک آنتی اکس��یدان قوی اس��ت که از پوس��ت در برابر اشعه 

ماورای بنفش خورشید محافظت می کند.
 هندوانه : هندوانه نیز حاوی لیکوپن است. این آنتی اکسیدان از پوست در برابر 

خورشید محافظت کرده و به آبرسانی پوست کمک می کند.
 چای س�بز : چای سبز عالوه بر تقویت سیس��تم ایمنی، حاوی آنتی اکسیدانی 

به نام پلی فنل کاتچین است که محافظ سلول های پوست محسوب می شود.

کاکائو: کاکائو بیشترین اثر محافظتی را در برابر نور خورشید دارد. این ماده حاوی 
712 ترکیب است که بیشتر آنان آنتی اکسیدان هستند و از پوست محافظت می کنند.
 انواع توت های رنگی : توت های رنگی مانند توت فرنگی، بلوبری، تمش��ک و

 شاه توت حاوی یک آنتی اکسیدان قوی به نام آنتوس��یانین هستند. مصرف توت در 
تابستان بسیار توصیه شده است.

 زردچوبه : زردچوبه حاوی یک ماده ضد التهابی قوی به نام کورکومین اس��ت و 
عالوه بر رفع التهاب بدن و افزایش کارایی مغز، از پوست محافظت می کند.

 ماهی: ماهی حاوی اس��یدهای چرب امگا 3 اس��ت و در برابر ن��ور آفتاب نقش 
محافظتی دارد.

 کدوی زرد : کدوی زرد از خانواده کدوی سبز و با خواصی مشابه است. این ماده 
غذایی حاوی آنتی اکسیدان کاروتنوئید است و از پوست در برابر نور خورشید محافظت 
 می کند.مصرف مواد فوق به تنهایی کفایت نمی کند و باید هن��گام خروج از منزل از
 کرم ضد آفتاب با عامل محافظتی حداقل 30 و لباس آستین بلند و کاله استفاده کرد.

 فلفل های رنگی، کاکائو، هندوان��ه، گوجه فرنگی، چای س��بز، زردچوبه و انواع
 توت های رنگی در برابر اشعه مضر خورش��ید اثر محافظتی برای پوست دارند و 

استفاده از آنها در تابستان توصیه شده است. 
 برخی از گیاهان به ط��ور طبیعی در بافت خود آنتی اکس��یدان تولید می کنند.

 آنتی اکسیدان موجود در گیاهان سبب می شود که سلول های پوست در مقابل 

نور خورشید محافظت شوند.
اشعه ماورای بنفش خورشید مهم ترین عامل بروز سرطان پوست است و سرطان 
پوست به ش��ایع ترین نوع سرطان در بس��یاری از نقاط دنیا از جمله آمریکا بدل 
 ش��ده اس��ت؛ بنابراین آگاهی از مواد غذایی که از پوس��ت در برابر نور خورشید 

محافظت می کنند ضروری است. این مواد عبارتند از :

خوراکی هایی برای محافظت از پوست در برابر اشعه مضر خورشید

مارهایی که از چاه  نفت ارزشمندتر هستند 
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یادداشت اخبار

بس��یاری از مردم حین مس��افرت، معموال بدون توقف در مس��یر به 
ش��هر مورد نظر می روند و در آنجا نیز فقط در همان شهر توقف می 
 کنند و حتی به حاش��یه این ش��هرها نیز س��ر نمی زنند در حالی که
 دیدنی های حاشیه شهرها اگر بیشتر از شهرها نباشد کمتر هم نیست.

مسافر و گردشگر با ورود به این ش��هرها فقط به جاذبه های طبیعی و 
باستانی مرکز استان بسنده می کند در حالی که اگر چند کیلومتری 
از این ش��هر فاصله می گرفت دنیایی از دیدنی ها مقابل چش��مانش 

ظاهر می شد.
این مناطق عالوه بر مناظر جذاب و دیدنی، سرش��ار از آداب و رسوم 
و فرهنگ های محلی اس��ت که آش��نایی با هر یک از آنها به جذابیت 

سفر می افزاید.
آش��نایی با ش��غل و کار مردم حاشیه ش��هرها که معموال کشاورزی، 
دامداری، صنایع دس��تی، هنرهای سنتی و... اس��ت، لذت مسافرت 
 را دو چندان م��ی کند زی��را همین بازدیده��ا و حض��ور در منطقه،

 درس های فراوانی به انسان می آموزد.
جدای از این مزیت ها، مسافرت به حاشیه ش��هرها می تواند بر رونق 
گردشگری در این مناطق بیفزاید تا مردم حاشیه شهرها نیز از منافع 

آن سود ببرند.
توسعه گردشگری در مناطق یاد ش��ده همچنین به ایجاد اشتغال در 
این مناطق کمک خواهد کرد بنابراین این منافع دو طرفه خواهد بود.  
یکی از مسائل و مشکالت حاشیه شهرها، معرفی  نشدن این مناطق 
به مردم سایر نقاط کشور است و به همین دلیل توسعه این مناطق با 

اختالل روبرو شده است.
این امرسبب شده اغلب جوانان این مناطق به شهرها مهاجرت کنند  
که  افزایش معضالت شهرنشینی و خالی شدن حاشیه شهرها از حضور 

جوانان را در پی داشته است.
شناس��اندن ای��ن مناط��ق ب��ه مس��افران و گردش��گران، 
کس��ب و کاررا اف��زون خواه��د ک��رد و از ای��ن طری��ق 
یاف��ت. خواه��د  افزای��ش  ه��ا  م��کان  ای��ن  در   رون��ق 

برای شناسایی این مناطق چه باید کرد؟
- در گذشته وسایل اطالع رس��انی کمتر بوده  اس��ت اما اکنون ابزار 
و منابع مختلفی از جمله اینترنت و ش��بکه ه��ای اجتماعی می تواند 

مسافران را در شناخت این مناطق یاری رساند.
- برای رونق این مناطق باید زیرس��اخت های گردشگری آماده شود 
از این رو توسعه رستوران ها، محل های پذیرایی، اقامتگاه ها، هتل و 

متل در این مسیرها ضروری است.
- احداث و توس��عه راه های زمینی مناس��ب و همچنین ایجاد ریل و 
خطوط هوایی از مهم ترین ابزار و راه های رونق گردشگری در مقاصد 

کمتر شناخته شده است.
- به کارگیری وس��ایل حمل و نقل اس��تاندارد در این مس��یرها نیز 
به مس��افرت بیش��تر به این مناطق کمک می کند. برای این منظور 
 باید نوس��ازی ناوگان حمل و نقل صورت گیرد تا سفر به این مناطق

 امن تر شود.

یک مرد 51 ساله آلمانی در منطقه تاریخی »ماچوپیچو« هنگام عکاسی 
به دره سقوط کرد و درگذشت.

»الیور پارک« که علی رغم وجود عالیم هش��دار دهنده به یک منطقه 
محص��ور در نزدیکی ی��ک دره تن��گ و عمی��ق در محوط��ه تاریخی 
»ماچوپیچو« در کشور پرو رفته بود، هنگامی که برای عکس گرفتن به 
هوا پرید تا عکس او در حالت پرواز ثبت شود، تعادل خود را از دست داد 
و به دره 100 متری سقوط کرد. یکی از نگهبانان این موضوع را سریعا به 
نیروهای اورژانس خبر داد، اما کادر پزشکی بالفاصله  مرگ این گردشگر 
را تایید کردند و جسد وی را به سردخانه شهر »کاسکو« انتقال دادند. 
»ماچوپیچو« یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری در آمریکای جنوبی 
است که از آن به عنوان شهر گمشده »اینکا«ها نام برده می شود و حدود 
سال 1450 میالدی در ارتفاعات امپراطوری اینکاها ساخته شده است. 
این اثر تاریخی به عنوان میراث جهانی یونسکو در سال 1983 میالدی 

به ثبت رسید .

رییس س��ازمان حج و زی��ارت گف��ت: وزیر جهانگردی س��وریه 
اعالم کرده، پیوس��ت امنیتی اع��زام زائران ایرانی به این کش��ور 
آماده شده اس��ت. س��عید اوحدی رییس س��ازمان حج و زیارت 
با اش��اره به سفرهای س��ال گذشته مس��ئوالن ایرانی و سوری به 
کش��ورهای یکدیگر برای انجام مذاکرات اعزام زائ��ران ایرانی به 
س��وریه گفت: اخیرا وزیر جهانگردی کشور س��وریه اعالم کرده 
که پیوس��ت امنیتی اعزام زائران ایرانی به این کشور برای زیارت 
حرم حضرت زینب)س( آماده شده اس��ت. بر همین اساس وزیر 
جهانگردی س��وریه از س��ازمان حج و زیارت دعوت کرده تا برای 
نهایی کردن این پیوست امنیتی راهی س��وریه شود.وی تصریح 
کرد: از این رو و ب��ا توجه به پیروزی های اخی��ر نیروهای مردمی 
و ارتش س��وریه و پاکسازی این کش��ور از مجموعه های تکفیری 
تروریستی، حاشیه امنی برای دمشق و منطقه زینبیه ایجاد شده 
است.  اوحدی بیان کرد: بر همین اساس سفر به سوریه برای ادامه 
مذاکرات پس از ماه رمضان انجام می شود.  وی به فرآیند تصویب 
پیوست امنیتی اش��اره و تاکید کرد: پیوس��ت امنیتی مورد نظر 
تحویل دس��تگاه های نظارتی کشور می ش��ود و در صورت تایید، 
برنامه ریزی برای اعزام مجدد زائران ایرانی به س��وریه انجام می 
 شود.  رییس س��ازمان حج و زیارت یادآور ش��د: هنوز نمی توان

 زمان بندی مش��خصی  برای اعزام زائران اع��الم کرد و همه چیز 
به سفر هیئت سازمان حج و زیارت به س��وریه برای نهایی کردن 

پیوست امنیتی بستگی دارد.

جامعه هتل��داران ایران اگرچ��ه مدتی پی��ش اعالم کرد 
که یک س��ایت جامع خواهد داش��ت اما هنوز گردشگران 
 نمی توانند به یک س��ایت رس��می ویژه هتلداران مراجعه 

کنند.  
گردش��گرانی ک��ه م��ی خواهند به یک س��ایت رس��می 
در ای��ران مربوط ب��ه هتلداران کش��ور مراجع��ه کنند در 
س��ردرگمی خواهند بود مگر آنکه هتل مورد نظرش��ان را 
بشناسند و بدانند که یک س��ایت اختصاصی دارد یا خیر. 
گام بعدی داش��تن مطالبی به زبان انگلیس��ی اس��ت که 
معموال هتلداران، این بخش از س��ایت خودشان را به روز 
 نمی کنند. ش��اید هزینه بر اس��ت و دلیلی برای انجام آن

 نمی بینند! و نتیجه این می ش��ود که  وقتی گردش��گران 
ایران��ی و خارجی می خواهند به س��ایتی جامع مخصوص 
 هتلداران مراجعه کنند، جز س��ردرگمی چیزی عایدشان 

نمی شود!
 ای��ن س��ردرگمی زمانی ب��ه اوج خ��ود می رس��د که در

 سایت های رزرواس��یونی که تعدادش��ان هم کم نیست، 
اق��دام ب��ه رزرو اینترنت��ی اتاق هت��ل می کنن��د. در این 
کار چند مش��کل وج��ود دارد. مهم تری��ن آن اینکه هیچ 
سایتی وجود ندارد که س��ازمان میراث فرهنگی به عنوان 
یک نه��اد دولتی آن را به عن��وان س��ایت رزرو هتل تایید 
 کرده باش��د. اگر در سال های گذش��ته چنین سایتی هم 

وجود داشته است، یا برای آن تبلیغی نشده و یا دیگر وجود 
مجازی ندارد.

پیدا کردن سایت قابل اعتماد، یکی از اولین مشکالت  است. 
معضل دیگر این است که بس��یاری از مطالب چند سایت 
رزرواسیون هتل، به روز نیست و مراجعه کننده نمی داند 
باید به مطلب ارائه ش��ده اعتماد کند یا خیر. گاهی شماره 
تلفن هتل تغییر کرده و یا اینکه مش��خص نیست آیا اتاقی 
برای رزرو دارد یا نه! گاهی نوشته شده که تمام اتاق ها پر 
است و گاهی همه اتاق ها خالی. در صورتی که در حقیقت 

این طور نیست!
گذر از هفت خوان رزرواسیون هتل

در موارد دیگر پرداخ��ت کردن هزینه به حس��اب دارنده 
سایت رزرواسیون است که غیر از قابل اعتماد بودن یا نبودن 
گردانندگان، باید پس از واریز مبلغ به دنبال هزینه ریخته 
شده بود و اگر هتلدار این حس��اب را تایید نکند، تازه اول 
کار است و پس گرفتن آن هزینه، گذر از هفت خوان است.

مورد بعدی پ��س از رزرو، واریز پول و تاییدی��ه هتل، این 
است که وقتی گردش��گر به هتل مراجعه می کند، متوجه 
می شود مس��ئوالن هتل مدت هاس��ت که رزرو اینترنتی 
 اتاق های خ��ود را رها ک��رده ان��د و دیگر ب��ه آن مراجعه

 نمی کنند بنابراین ممکن اس��ت اتاقی که رزرو ش��ده، در 
اختیار  فرد دیگری قرار گرفته باشد!

در نهایت گردش��گران تصمیم می گیرند که همان روش 
س��نتی را انتخاب کرده و در تماس با هتل نسبت به رزرو 
اتاق و واریز وجه اقدام کنند، اما این مشکالت تنها درمورد  

رزرو اتاق ها نیست.
مشکل بعدی این اس��ت که معموال گردش��گران خارجی 
چه به صورت ف��ردی و چه همراه با تورهای گردش��گری، 
 در زم��ان مراجع��ه، درباره هت��ل مورد نظرش��ان تحقیق

 می کنند. آن ها می خواهند بدانند هتلی که در آن اقامت 
خواهند داش��ت، چه امکاناتی دارد و در کجای ش��هر واقع 

شده است.
 اما یا سایت این هتل ها به روز نیس��ت و یا زبان انگلیسی 

ندارند که بتوانند این اطالعات را دریافت کنند.
برخ��ی از هتلداران ب��رای هتل خود یک س��ایت طراحی 
کرده اند که در آن به انواع تبلیغات، غیر از اتاق هتل خود، 
می پردازند همین مس��ئله موجب کاهش جذابیت بصری 
آن شده اس��ت. در برخی دیگر از موارد، هتلداران سایتی 
طراحی و راه ان��دازی کرده اند که تنه��ا در فضای مجازی 
 حضور داش��ته باش��ند وگرنه مدت ها از به روز کردن آن

 می گذرد و یا شاید در بسیاری از موارد حتی تصاویر کمی 
بتوان در آنها پیدا کرد.

 به روز شدن؛ شاید وقتی دیگر
 از هم��ه این موارد گذش��ته، جامع��ه هتل��داران ایران که

 می بایس��ت تجمیع��ی از س��ایت های مختل��ف و معرف 
هتلداران کشور باش��د، در به روز کردن سایت خود مانده 
 و در بخش معرف��ی جوام��ع و انجمن های هتل��داری در

 استان ها نیز مطلبی درج نکرده  است.
در این باره، جمش��ید حمزه زاده، رییس جامعه هتلداران 
ایران نواقص س��ایت این جامعه را تایید کرد و گفت که در 

آینده ای نزدیک این سایت به روز خواهد شد.
 بای��د دید آی��ا قولی که حم��زه زاده م��ی ده��د، از همان 
وعده هایی اس��ت که همواره  مس��ئوالن گردش��گری نیز 
درباره راه اندازی یک س��ایت جامع در حوزه اطالع رسانی 
 گردش��گری می دهند یا این بار قرار اس��ت واقعا ش��اهد 

»به روز شدن« این پرتال باشیم؟!
به خصوص ک��ه تاکن��ون بارها از س��ایت ه��ای مختلف 
رزرواس��یون با حضور مس��ئوالن گردش��گری و هتلداری 
رونمایی ش��ده اما هیچ یک کارآیی خ��ود را حفظ نکرده 
 و یا به روز نش��ده ان��د. این درحالی اس��ت ک��ه در مقابل 
 س��رمایه گ��ذاری ه��ای میلی��اردی هتلداران داش��تن و

 به روز کردن یک سایت کار چندان هزینه بر و وقت گیری 
به نظر نمی رس��د. اما صنعت گردشگری ما به خصوص در 

بخش هتلداری اصرار بر سنتی ماندن دارد!

مسافرت فقط دیدن شهرها نیست 

ژست عکاسی، گردشگر آلمانی را 
به کام مرگ کشاند

رییس سازمان حج و زیارت خبر داد:

پیوست امنیتی اعزام ایرانی ها
به سوریه آماده شد

رزرو اینترنتی اتاق در هتل های ایران مقدور نیست!

روش سنتی بهتر جواب می دهد!
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نگاه روز

عکس نگار

بر اساس آمار ارائه شده از سوی س��ازمان هواپیمایی کشوری، 5 ایرالین 
دارای بیشترین حجم تاخیرات پروازی بوده اند.

 اردیبهش��ت امس��ال 5936 پ��رواز توس��ط 14 ایرالی��ن داخل��ی 
انج��ام ش��د ک��ه از ای��ن تع��داد 2586 پ��رواز مع��ادل 43/5درص��د با 
تاخیر انجام ش��ده اس��ت. ب��ر ای��ن اس��اس هواپیمای��ی ات��رک، ایران 
 ای��ر، زاگ��رس، نف��ت و آس��مان دارای بیش��ترین تاخی��ر پ��روازی 

بوده اند.
 در بین شرکت های هواپیمایی داخلی، اترک با 78 درصد پرواز تاخیردار 
رکورددار اردیبهش��ت ماه امس��ال بود. پ��س از این ش��رکت هواپیمایی 
جمهوری اس��المی ایران، زاگرس و نفت نیز هر کدام به طور مساوی 57 

درصد پروازهای خود را با تاخیر انجام داده اند.
 هواپیمایی آسمان در مدت یاد شده با 896 پرواز بیشترین سهم را از کل 

پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد به خود اختصاص داد.
 از این تعداد پرواز آسمان 425 پرواز )47 درصد( را به موقع و 471 پرواز 

)53درصد( با تاخیر انجام داده است.
 هواپیمای��ی ماه��ان پ��س از آس��مان در رده دوم بیش��ترین پروازهای 
انجام ش��ده قرار گرفت. این ایرالین ک��ه میانگین س��ن هواپیماهای آن 
 کمی بیش از 23 س��ال اس��ت 804 پ��رواز را در اردیبهش��ت م��اه  ثبت 

کرد.

 71 درصد از )572 پرواز( پروازهای این ایرالین ب��ه موقع و 29 درصد با 
تاخیر انجام شده است.

 ایران ایر نیز در اردیبهش��ت ماه 697 پرواز انجام داد که از این تعداد 43 
درصد یعنی 300 پ��رواز به موقع و 57 درصد مع��ادل 397 پروازبا تاخیر 

انجام شده است.
  هواپیمای��ی زاگرس ب��ا ثبت 575 پ��رواز در بی��ن چند ایرالی��ن پرکار

 قرار گرفت که 248 پرواز به موق��ع و 327 پرواز تاخیردار از س��وی این 
شرکت به ثبت رسیده است.

 ش��رکت های آتاای��ر، کاس��پین و قش��م ای��ر نی��ز ب��ه ترتی��ب 532، 

 526 و 513 پ��رواز را انج��ام دادن��د ک��ه س��هم هرک��دام از ای��ن 
 ایرالین ه��ا در پروازه��ای تاخی��ردار ب��ه ترتی��ب 37، 39 و 27 درصد 

بوده است.
 ایرالین های پویا ایر، معراج، تابان و ایرتور نیز به ترتیب 10، 157، 161، 
395، 318 و 302 پرواز را انجام دادند. سهم هر کدام از این شرکت ها هم 
از پروازهای تاخیردار خود به ترتی��ب 20، 46، 57، 32، 47 و 47 درصد 

بوده است.

اصفهان از ابتدای سال جاری  مزین به هنر تجسمی شده است؛ المان هایی 
که هم رویکرد اجتماعی را با خود دارند و هم رویکرد فرهنگی و هرکدام 
نکاتی را یادآوری کرده و پیامی را برای رهگ��ذران در بر دارد که آدمی را 
به تفکر وا می دارد. این که عمر در حال گذر است و قدر لحظاتش را باید 

دانست و  فراموش نکنیم کسانی برایمان فداکاری کردند ونیز لحظه ای  
یاد آور این امر می ش��ود که اگر جویای نور حقیقت باش��ی ناخودآگاه به 
سمتش می روی و  همه این ها تلنگری است که در عمق روح و جان انسان 

تاثیر می گذارد و رخنه می کند.

وقتی اصفهان مزین به هنر تجسمی می شود؛

به تماشای شهر بروید

کدام ایرالین ها بیشترین و کم ترین حجم تاخیر پروازی را دارند؟

آسمان در صدر
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مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: از روز گذش��ته به مدت چه��ار روز، آخرین نوبت 

فروش ویژه را به مناسب عید سعید فطر آغاز شده است.
اصغر کش��اورز، درباره طرح های فروش ویژه سازمان میادین در 
ماه مبارک رمضان اظهار کرد: از ابتدای ماه ش��عبان تاکنون، در 
بازارهای کوثر، بحث فروش وی��ژه را در چهار نوبت انجام داده ایم 
که دو نوبت آن در ماه شعبان صورت گرفت و پس  از آن، در ابتدای 
ماه مبارک، فروش��ی ویژه  داشتیم و از روز گذش��ته نیز به مدت 
چهار روز، نوبت آخر فروش ویژه را به مناس��ب عید س��عید فطر 

خواهیم داشت.
وی در ادامه عنوان کرد: طرح فروش ویژه بازارهای روز کوثر که 
نوبت چهارم آن در حال برگزاری اس��ت، در قال��ب ارائه 20 نوع 
کاالی مایحتاج عمومی و سبد خانوار، با حداقل قیمت و به قیمت 

خرید بهره بردار، به همشهریان عرضه می شود.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان، درخصوص نحوه سازماندهی مشاغل در میادین شهری 
بیان ک��رد: از آنجایی که در اکث��ر پروژه ها، هم��کاری نزدیکی با 
اتحادیه ه��ای مختلف داری��م و در اجرای آن، بحث مش��ارکتی 
مطرح است، تصمیم گیری و اجرای آن باید روند خود را طی کند.

اصغر کش��اورز، در ادامه از اجرای چندین پروژه در س��ال جاری 
خبر داد و گفت: چندین پروژه به  صورت مش��ارکتی در سال 95 
در دست اقدام داریم که پروژه س��ورتینگ و بسته بندی، ازجمله 
آنهاس��ت و با توجه به هماهنگی های صورت گرفت��ه، با اتحادیه 
میوه و تره ب��ار وارد بح��ث طراحی و عملیات اجرایی ش��دن آن 

خواهیم شد.
وی در ادامه، به ساماندهی مجموعه فروشگاه ها و نمایشگاه های 
موتورس��یکلت و دوچرخه اش��اره کرد و گفت: پس از جلس��ات 
 متعدد با اتحادیه مرتبط با آن و بررسی طرح، مسابقه ای برای آن

طراحی کردیم که در بین 17 شرکت کننده که یکی از آنها از خارج 
از کشور بود، س��ه طرح به  عنوان طرح های برتر، شناسایی و یک 

طرح، به  عنوان طرح اجرایی انتخاب شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان گفت: با توجه به 
۴ برابر شدن قیمت خرید اتوبوس ها در سال های گذشته، حمایت 

دولت نیز به صفر رسیده است.
علیرضا صلواتی، با اش��اره به فعال بودن یک هزار و 200 دستگاه 
اتوبوس در ناوگان حمل و نقل ش��هر اصفهان اظهار داشت: سهم 
جابه جایی این تعداد اتوبوس، 600 تا 800 هزار نفر و میانگین سنی 
این اتوبوس ها حدود 8/5 س��ال بوده که ع��دد باالیی برای ناوگان 

حمل و نقل شهری است.
وی ادامه داد: نیمی از ناوگان حمل و نقل ش��هر اصفهان، بیش از 
 10 سال عمر دارند و تقریبا فرس��وده و نیازمند تعویض هستند و

با توجه به اضافه ش��دن 170 دس��تگاه جدید در س��ال گذشته، 
امس��ال نیز امیدواریم که قرارداد 500 دس��تگاه دیگر را ببندیم و 
 نیمی از آن ها را در سال جاری و نیمی را س��ال آینده وارد ناوگان

حمل و نقل کنیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان، درباره بودجه 
 ضروری برای بازس��ازی و نوس��ازی ناوگان حم��ل و نقل اصفهان

بیان کرد: برنامه های��ی در نظر داریم که طی آن، تا س��ال 1۴00، 
 میانگین عمر ن��اوگان اتوبوس ها  را به زیر 5 س��ال کاهش دهیم و
 در حال حاضر قصد داریم با هزینه ای ح��دود 10 میلیارد تومان،

150 دستگاه اتوبوس را بازسازی کنیم. وی افزود: هزینه الزم برای 
خرید 500 دستگاه اتوبوس گفته شده نیز حدود 300 میلیارد تومان 
است که تأمین اعتبار آن،  انجام شده و در حال انعقاد قرارداد است 
و در کنار این اقدامات، به مش��ارکت بخش خصوصی برای توسعه 

اتوبوس های تندرو نیازمندیم.
 صلوات��ی، با اش��اره ب��ه هزینه ض��روری برای نوس��ازی ن��اوگان

حمل و نقل شهر اصفهان و حمایت های انجام شده توسط دولت، 
 تصریح کرد: هزینه  نوسازی ناوگان حمل و نقل شهر اصفهان، حدود

300 میلیارد تومان است که با توجه به قطع حمایت های دولتی در 
سال های اخیر، این کار تا حدودی غیر ممکن است.

وی ادامه داد: با توجه به ۴ برابر شدن قیمت اتوبوس ها، حمایت های 
دولت هم به صفر رسیده است. س��هم دولت در یارانه بلیت ها  نیز 
به صفر رسیده و در سال 9۴ که باید ۴5 میلیارد تومان برای سهم 
یارانه ها، از طرف دولت به ما تعلق می گرفت، فقط 2 میلیارد تومان 
به ما پرداخت شد؛ حال آنکه این موضوعات، بر کیفیت حمل و نقل 
عمومی تاثیرگذار اس��ت. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان، درباره وضعیت متروی اصفهان گفت: در اواخر مرداد ماه 
سال جاری، بهره برداری از ایستگاه تختی را پیش رو خواهیم داشت 
 و امیدواریم تا پایان ش��هریور بتوانیم تا ایس��تگاه صفه نیز برسیم.
 در همی��ن راس��تا، جذابیت مت��رو نی��ز افزایش خواه��د یافت تا

به وسیله آن، بتوانیم مسافر بیشتری را جابه جا کنیم.

مدیرعامل سازمان میادین مشاغل شهری اصفهان؛ 

آغاز فروش ویژه عید سعید  فطر 
در بازارهای روز کوثر

معاون شهردار اصفهان:

نیمی از اتوبوس های اصفهان 
فرسوده هستند

شهردار اصفهان گفت: طی یک سال گذشته، نازک کردن مرز بین 
شهروندان و مدیریت شهری، مهم ترین محور فعالیت های شهرداری 
اصفهان ب��ود. دکتر مه��دی جمالی نژاد، ضمن ع��رض تبریک روز 
ش��هرداران و دهیاران به همکارانش در شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، به ویژه استان اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم 
که فعالیت شهرداری ها و دهیاری ها مکمل یکدیگر است و هر آنچه 
 در دهیاری ها، خدم��ات و امکانات را به طور مت��وازن توزیع کنیم،

در واقع به کاهش مهاجرت به شهرها کمک کرده ایم. وی در ادامه، 
فعالیت یک س��اله اش در ش��هرداری اصفهان را فوق العاده شیرین 
توصیف کرد و ابراز داشت: باید باور داشته باشیم که کار کردن برای 
مردم، افتخاری است که همچون گردن آویزی  به گردن انسان آویزان 

می ش��ود. ش��هردار اصفهان اضافه کرد: تا پیش از انتصاب به سمت 
شهردار اصفهان، در سمت های مختلفی فعالیت داشته ام؛ اما لذتی 
که طی این یک سال، به دنبال خدمت مستقیم به مردم برده ام، بسیار 
خاص بوده اس��ت. وی همچنین به برخی از نقصان های فعالیت در 
 شهرداری اشاره کرد و گفت: ما این نقصان ها را پذیرفته و در رفع آنها
 کوش��یده  ای��م؛ ضمن اینک��ه باید ی��ادآور ش��وم که کل کش��ور و
 به ویژه شهرداری ها، طی س��ال های اخیر، با رکود شدید اقتصادی

مواجه بوده اند و این امر، عامل برخی از نقصان ها نیز بوده است.
جمالی نژاد، ش��هر را به خانواده ای بزرگ و شهرداری را نیز به عنوان 
پدر خانواده توصیف کرد و بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که 
ش��هر اصفهان دارای 200 محله است و ش��هرداری، به عنوان پدر 

 این خانواده، باید در همه این محالت توزی��ع عادالنه ای از خدمات
داشته باش��د که این کار بسیار س��خت اس��ت. وی مدیریت شهر 
را فعالیتی بس��یار پیچیده توصی��ف کرد و بیان داش��ت: همه توان 
خود را در یک س��ال گذش��ته به کار گرفته ایم تا کمترین نقص را 
در یک سال گذشته داش��ته باشیم. ش��هردار اصفهان، شهروندان 
را بزرگ ترین پش��تیبان و حامی ش��هرداری عنوان ک��رد و افزود: 
باید توجه داش��ته باشیم که ش��هروندان اصفهانی بس��یار نجیب، 
ک��م توق��ع و منص��ف بوده ان��د و خدم��ت کردن ب��ه آنها بس��یار 
 ش��یرین اس��ت. وی با تاکید ب��ر اینکه تم��ام تالش خ��ود را برای

نازک کردن مرز بین ش��هروندان و مدیران شهری به کار گرفته ایم، 
گفت: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در این زمینه، تا حد 

چشمگیری موفق عمل کرده ایم.
جمالی ن��ژاد با تاکی��د بر اینکه طی یک س��ال گذش��ته س��عی بر 
 آن داش��ته ایم تا به هم��ه حوزه های ارائ��ه خدمت به ش��هروندان
 وارد شویم و برنامه ریزی های خوبی نیز در این راستا انجام داده ایم،

ادامه داد: بر این اس��اس در س��ال گذش��ته، تدوی��ن و رونمایی از 
برنامه های 1۴00 شهرداری، بودجه سال 95 شهرداری، اولویت های 
فرهنگی شهر اصفهان، اطلس ش��هر اصفهان، برنامه فرهنگ 6+ و 
فرهنگ 3- انجام شده است. وی برنامه ریزی را در واقع تعریف نقشه 
راه برای فعالیت های شهری، با توجه به چالش ها و تهدیدهای موجود 
در ش��هر تلقی کرد و افزود: در این راس��تا در همه زمینه ها و حتی 
در برنامه های عمرانی و ورزش��ی، با برنامه هایی جامع، دقیق عمل 
کرده ایم. ش��هردار اصفهان، در ادامه با بیان اینکه در ابتدای فعالیت 
خود در شهرداری اصفهان 17 برنامه را در اولویت داشته و توانسته ام 
به میزان چشمگیری به این برنامه دس��تیابی داشته باشم، افزود: از 
جمله مهم ترین این اولویت ها، تبیین و اجرای گفتمان دانش محوری 
 اس��ت که با همکاری همکارانم در ش��هرداری اصفه��ان به میزان

شایان توجهی محقق شد.

Society,Cultural  Newspaper No.1901 | July 05 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان مطرح شد:

برگزاری کنگره تجلیل از شهدای
 امدادگر استان

مدیرعام��ل جمعی��ت هالل  زاینده 
احمر اس��تان، ب��ا مدیر کل رود

بنیاد شهید وامور ایثارگران 
استان اصفهان دیدار و گفتگو کرد.

به منظور تبادل نظر درخصوص مسائل امدادگران 
ایثارگر ه��الل احمر اس��تان، جلس��ه ای با حضور 
 مدیرکل بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران اس��تان و
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان  برگزار شد.

در این دیدار گ��زارش کامل و جامع��ی از اقدامات 
صورت گرفته در خص��وص امدادگران ایثارگر و نیز 
کارمندان ایثارگر هالل احمر اس��تان، به مدیرکل 
بنیاد ش��هید ارائه ش��د. داریوش وکیلی، مدیر کل 
بنیادش��هید وامور ایثارگران استان، ضمن تقدیر از 
اقدامات هالل احمر استان در دوران دفاع مقدس و 
نیز پس از آن و همچنین در زمینه تجلیل و رسیدگی 
به امور ایثارگ��ران، اعم از پرس��نل و امدادگران در 
سال های اخیر، اظهار داشت: جمعیت هالل احمر 
اس��تان باید الگو و نمونه ای برای سایر دستگاه ها و 

ادارات باشد.
وی خاطرنش��ان کرد: تجلیل از امدادگران شهید و 

ایثارگر، در راستای ترویج فرهنگ ایثارگری وتجلیل 
از فضیلت های انسانی است که باید اهتمام بیشتری 

در این حوزه صورت پذیرد.
 وکیل��ی در این دی��دار همچنین بر ل��زوم توجه به 
مس��ائل و مش��کالت خانواده های معظم ش��اهد و 
ایثارگر تاکید ک��رد و گفت: امیدوارم ب��ا عنایت به 
تعامل و همکاری بین جمعیت هالل احمراس��تان 
و  بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان، بتوانیم از 
امکانات این جمعی��ت، از جمله مرکز توانبخش��ی 
هالل احمر، هرچه بیشتر در جهت رسیدگی به امور 

خانواده های معظم شاهد و ایثارگر استفاده کنیم.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اس��تان نیز در این 
دیدار، با اش��اره به اهمیت جایگاه ایثار و شهادت و 
نشر ارزش های آن اظهار داشت: تجلیل از ایثارگران 
به ویژه امدادگران ش��هید از اموری است که باید به 

آن توجه شود.
دکتر مومنی تصریح کرد: مرکز جامع توانبخشی این 
جمعیت از دیر باز خدمات مختلف و متعددی را به 
جانبازان سرافراز  ارائه  می دهد و این آمادگی و اراده 

برای تعامل بیشتر وجود دارد.

شهردار اصفهان:

یک سـال گذشته، بهترین دوران زندگی ام بود!
  پیشرفت شهر، با تالش شبانه روزی محقق می شود

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، با بیان اینکه ساالنه،  مریم 
به واس��طه تولد فرزن��دان معلول و معلولیت ناش��ی از یاوری

حوادث کار و رانندگی، حدود 30 الی ۴0 هزار معلول به 
جامعه معلوالن کشور اضافه می شوند، گفت: این آمار در استان، دو هزار نفر 
 اس��ت که بیش��تر ای��ن معلولی��ت ها، ب��ه واس��طه تول��د ن��وزادان معلول

بوده است. 
 س��عید صادق��ی در نشس��تی ب��ا خبرن��گاران ک��ه ب��ه مناس��بت هفت��ه 
بهزیس��تی برگ��زار ش��د، ب��ا بی��ان اینک��ه 7۴ برنام��ه و وظیف��ه اصل��ی 
و 150 ری��ز فعالیت برای بهزیس��تی تعریف ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: 
 خدم��ات بهزیس��تی، از قب��ل از تول��د ت��ا بع��د از م��رگ، ب��ه مددجویان 
ارائه می ش��ود.وی با بیان اینکه در ح��ال حاضر،300  ه��زار مددجو تحت 
پوشش بهزیستی اس��تان اصفهان هستند، ابراز داش��ت: از این تعداد، 2۴0 
 هزار نفر معلول، 10 هزار زن سرپرس��ت خانوار و یک هزار و 500 نفر کودک

بی سرپرست یا بد سرپرست هستند.
  مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان ادامه داد: بهزیس��تی همچنین متولی

9 هزار بیمار اعصاب و روان مزمن و مسئول مراقبت و آموزش حدود ۴0 هزار 
کودک مهدکودکی در استان اصفهان است. 

وی افزایش فقر را برابر با افزایش آسیب های اجتماعی دانست و بیان داشت: 
باید توجه داش��ته باشیم که مش��ارکت خیران و عموم مردم و همراهی  آنها 

با سازمان بهزیستی، می تواند به میزان چش��مگیری در کاهش آسیب های 
اجتماعی تاثیرگذار باشد؛ ضمن اینکه بهزس��تی به تنهایی توان تحقق این 

امر را ندارد.
 صادقی در ادامه با تاکید بر اینکه آش��نایی مردم با واقعیت ها و حقیقت های 
جامعه، امری ضروری است، بیان داشت: باید باور داشته باشیم که در اصفهان، 
 نرخ اعتیاد بان��وان افزایش یافته و باید در این زمینه هوش��یار باش��یم. وی

اضافه کرد: باید توجه داش��ته باشیم که در اس��تان اصفهان، تعداد بیماران 
اعصاب و روان مزمن، روز ب��ه روز افزایش می یابد و این در حالی اس��ت که 

امکانات ما سال هاست که در یک سطح ثابت مانده است.
 مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان، در ادامه با تاکید ب��ر اینکه مدیریت 
اجتماعی نیازمند تحلیل، مش��اهده و بیان است، ابراز داش��ت: بدترین نوع 

مدیریت، مدیریت انکار وقایع و حقایق است.
وی با بیان اینکه ساالنه به واس��طه تولد فرزندان معلول و معلولیت ناشی از 
حوادث کار و رانندگی، حدود 30 الی ۴0 هزار معلول به جامعه معلوالن کشور 
اضافه می شوند، گفت: این آمار در استان دو هزار نفر است که بیشتر آنها نیز 
به واسطه تولد نوزادان معلول بوده اس��ت. صادقی با بیان اینکه پیشگیری از 
معلولیت ها، از سیاست های بهزیستی اس��تان اصفهان در سال جاری است، 
گفت: همچنین توانمندس��ازی جامعه هدف به معنای واقعی در همه ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی نیز در این سال، در دستور کار است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه 2 هزار و 7۴0 واحد برای دریافت بسته حمایتی دولت 
تاکنون ثبت نام کرده ان��د، گفت: 257 مورد از این درخواس��ت ها مربوط به واحدهای 

تولیدی برای دریافت تسهیالت سرمایه در گردش است.
رسول زرگرپور در هفدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان 
اظهار داشت: تاکنون 223 جلسه در کارگروه های تخصصی ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید، تشکیل  شده و یک هزار و 125 مصوبه به تصویب رسیده است. از این میان 696 

مصوبه تاکنون اجرا شده و ۴29 مصوبه نیز در دست اقدام است.
وی افزود: اس��تان اصفهان از لحاظ ثبت نام متقاضیان برای دریافت تس��هیالت، رتبه 
نخست را در کشور دارد و در معرفی متقاضیان به بانک ها برای دریافت تسهیالت، رتبه 

سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.
اس��تاندار اصفهان، با اش��اره به اینکه 2 هزار و 7۴0 واحد برای دریافت بسته حمایتی 
دولت تاکنون ثبت نام کرده اند که از این تعداد، یک هزار و 210 مورد، مربوط به بخش 
کشاورزی است، گفت: در جلسات آینده باید عملکرد بانک ها موردتوجه قرار گیرد تا 
 روند معرفی واحدها به بانک ها برای دریافت تس��هیالت، تسریع شود و خروجی آن ها

افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه تاکنون ۴09  درخواست برای دریافت بسته حمایتی 
دولت بررسی شده است، گفت: در این راستا 3۴8 درخواست تایید شده است.

زرگرپور اف��زود: 257 مورد از این درخواس��ت ها، با واحدهای تولی��دی برای دریافت 
 تسهیالت س��رمایه در گردش مرتبط بوده و 91 درخواست مربوط به طرح های باالی

60 درصد پیشرفت فیزیکی برای دریافت تسهیالت سرمایه ثابت بوده است.

 وی خاطرنش��ان کرد: در مجموع، با ارائه این تسهیالت، 6 هزار و 538 شغل، تثبیت و
3 هزار و 916 اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه همه مسئوالن کشور معتقدند که مشکالت اقتصادی، 
مهم ترین چالش کشور است، گفت: برای برطرف کردن این مشکالت، اقتصاد مقاومتی 

حرف نخست را خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه دولت، بیشتر بر حل مشکالت واحدهای کوچک اقتصادی متمرکز 
شده است، گفت: بسته حمایتی دولت به واحدهای کوچک، به حل مشکالت اقتصادی 

کشور کمک خواهد کرد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

ساالنه دو هزار معلول به معلوالن استان اصفهان اضافه می شود
استاندار اصفهان:

ثبت نام۲۷۴۰ واحد برای دریافت تسهیالت بسته حمایتی دولت 

از ۲۱ تا ۲۴ تیر ماه جاری در اصفهان؛

چهاردهمین نمایشگاه مواد اولیه صنعت چوب 
برگزار می شود

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، 
یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب اصفهان، از 21 
تا 2۴ تیر ماه، در فضایی به مساحت 9000 مترمربع 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برگزار می شود.
این نمایش��گاه در چهاردهمین س��ال برگزاری، 
میزبان بیش از 70 ش��رکت از استان های تهران، 
اصفه��ان، الب��رز، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان 
غربی، خراس��ان رض��وی، زنج��ان، مازن��دران و 
 ق��م و نمایندگی ه��ای فروش 7 کش��ور خارجی
 خواه��د ب��ود ک��ه ای��ن تع��داد، گوی��ای رش��د
 25 تا 30 درص��دی تعداد مش��ارکت کنندگان،

در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته است.
ش��رکت نمایش��گاه ه��ای بی��ن المللی اس��تان 
 اصفهان، برای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه،

از طری��ق تعام��ل ب��ا اتحادیه مصنوع��ات چوبی 
استان اصفهان، برای حضور شرکت های تولیدی 
 داخل اس��تان و در نظر گرفتن تس��هیالتی برای

ش��رکت ه��ای تولیدکنن��ده، رایزن��ی های��ی 
 داش��ت تا حض��ور تولیدکننده ها در نمایش��گاه،

افزایش یافت��ه و بخش تولید، از ای��ن رویداد بهره 
کافی ببرد.

با توجه به استقبال چشمگیر فعاالن صنف صنعت 
چوب و محدودیت فضای محل برگزاری برای ارائه 
غرفه، ستاد نمایشگاه، امسال سقف اختصاص غرفه 
را تعیین کرده و مقرر نمود که هر شرکت، حداکثر 
می تواند 150 مترمربع فضا در اختیار داشته باشد.

زیرگروه های ش��رکت کننده در این نمایشگاه، از 
رس��ته های ماش��ین آالت و ابزار آالت کارگاهی، 
نئوپان، تخته های فشرده و چند الیه، یراق آالت و 
مواد اولیه صنعت چوب هستند؛ همچنین با افزایش 
حضور بخش یراق آالت و  نمایندگی های  فروش 
کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، چین، اسپانیا، کره 
جنوبی و تایوان، چهاردهمین دوره این نمایشگاه، 
از س��ایر دوره های برگزاری متمایز ش��ده است.

عالقه مندان و فعاالن کلی��ه زمینه های مرتبط با 
 صنعت چ��وب، اعم از در و پنجره و دکوراس��یون،

می توانند در س��اعات 16 تا 22 تاریخ مذکور، به 
 بازدید از چهاردهمین نمایش��گاه ماش��ین آالت،

یراق آالت و مواد اولیه صنایع چوب بپردازند.

اس��تان اصفهان، رتبه س��وم اهدای خون را در ش��ب های قدر، به 
خود اختصاص داد. دکتر بش��یر حاجی بیگی اع��الم کرد: طی این 
س��ه ش��ب، اس��تانهای تهران، کرمان، اصفهان و تبریز، به ترتیب 
بیش��ترین آمار اهدای خون را به خود اختص��اص داده اند.گزارش 
 س��خنگوی س��ازمان انتق��ال خ��ون همچنی��ن اعالم ک��رد: طی

س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری، بیش از 5۴ هزار واح��د خون در 
سراسرکشور اهدا ش��ده است که بیش��ترین میزان اهدای خون در 
 این مدت، به ترتیب مربوط به استان های تهران، فارس و مازندران

بوده است. بنا براین گزارش آمار مراجعه مردم برای اهدای خون طی 
این سه ماه، نزدیک به 66۴ هزار نفر بوده است که بیش از 52 درصد 
آنان اهدا کننده مس��تمر بوده اند. همچنین ش��اخص اهدای خون 
بانوان در استان لرستان، با 9 درصد، استان مرکزی با 8 درصد و استان 
خراسان شمالی با 7 و نیم درصد، بیشتر از سایر استان ها بوده است.

دکتر حاجی بیگی همچنین اعالم کرد: طی مدت یاد ش��ده، بیش 
 از 951 ه��زار واحد خ��ون و فرآورده ش��امل پالک��ت، گلبول قرمز
 فشرده ش��ده و پالس��ما، به بیمارس��تان ها و مراکز درمانی کشور

ارسال شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، نزدیک به سه درصد 
رشد داشته است.

مرک�ز انتق�ال خ�ون اصفه�ان، روز پنجش�نبه آماده
خون گیری است 

در عین حال، اداره کل انتقال خون استان اصفهان، با آرزوی قبولی 
طاعات و عبادات هموطنان، فرا رسیدن عید سعید فطر را پیشاپیش 
به مردم تبریک گفت و اضافه کرد: به اطالع مردم نوع دوست اصفهان 
می رساند مرکز اهدای خواجو، واقع در میدان خواجو، روز عید فطر 
 تعطیل، اما در روز پنجش��نبه هفته جاری در ش��یفت صبح آماده

خون گیری از اهدا کنندگان خون اس��ت. ای��ن اداره کل، ارائه اصل 
کارت ملی اهدا کنندگان را به هنگام خون گیری الزامی دانست.

رییس کمیته بازی ها و ورزش های الکترونیک استان مطرح کرد؛

برگزاری مسابقات بین المللی بازی های رایانه ای
در اصفهان

رییس کمیته بازی ها و ورزش ه��ای الکترونیک 
اس��تان اصفهان گف��ت: درصورت آماده ش��دن 
زیرس��اخت های الزم، ام��کان برگ��زاری لیگ و 
مسابقات بین المللی بازی های رایانه ای در استان 

اصفهان وجود دارد.
محمدمهدی کاظمی اظهار کرد: متولی برگزاری 
مسابقات کش��وری رایانه ای، وزارت ورزش است 
که در س��طح کش��ور، با مجوز انجم��ن بازی ها و 
ورزش های الکترونیک کش��ور و در سطح استان، 
با مجوز کمیته بازی ه��ا و ورزش های الکترونیک 

استان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه لیگ بازی های رایانه ای کش��ور، 
 به ص��ورت انف��رادی و تیم��ی برگزار می ش��ود،

یادآور ش��د: در نظر داریم برای نخس��تین بار در 
کشور، لیگ بازی های رایانه ای جام دیجیتال را از 

اصفهان آغاز کنیم.
رییس کمیته بازی ها و ورزش ه��ای الکترونیک 
استان اصفهان، با اشاره به برگزاری جشنواره ملی 
ورزشی زایند ه رود تصریح کرد: برای نخستین بار 
در کشور و اصفهان، مسابقات ماشین های کنترلی 

خانگ��ی و المپیک بازی ه��ای حرکتی)کینکت( 
برای عموم شهروندان اصفهانی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: از آنجایی که در اکثر خانواده ها، 
ماش��ین کنترلی وجود دارد، پیش بینی می شود 

استقبال خوبی از این مسابقات صورت گیرد.
کاظمی یادآور شد: عالقه مندان برای شرکت در 
این جشنواره، روز پنج ش��نبه این هفته با ماشین 
کنترلی در ورزش��گاه آبش��ار حضور پی��دا کنند؛ 
همچنین المپی��اد بازی های حرکت��ی در همین 

محل برگزار می شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد:

رتبه سوم اهدای خون در شب های قدر، به اصفهان تعلق گرفت
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کمیل قاسمی: می خواهم در 
المپیک عملکرد خوبی داشته باشم

برای پیروزی در جنگ 
مجبوریم کشته  بدهیم

سایه مصدومیت 
بر سر نایب قهرمان المپیک

آذری:

گل محمدی را دور زدند

کمیل قاسمی پس از پیروزی مقابل پرویز هادی و انتخاب شدن به 
عنوان عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های المپیک اظهار 
داشت: من در کشتی اول مقابل پرویز هادی غافلگیر شدم و پس از 
آن برنامه ام را تغییر دادم تا بتوانم به پیروزی برسم. در دقیقه 5 به 

بعد تغییر برنامه دادم.
 وی ادامه داد: پرویز هادی هم حریف بس��یار خ��وب من بود. او از 
کشتی گیران خوب این وزن اس��ت. 40 روز دیگر تا المپیک باقی 

مانده و باید در این مدت، نظرات کادر فنی را پیاده کنیم.
 کش��تی گیر س��نگین وزن ایران در مورد حریف��ان المپیکی اش 
 خاطرنش��ان کرد: در المپی��ک، حریفان سرس��ختی دارم از جمله 
طاها آکگول که از بهترین های این وزن اس��ت. من در فینال سال 
2004 به او باختم اما حاال به گونه ای برنامه ریزی می کنم تا بتوانم 
این شکست را جبران کنم و در المپیک عملکرد خوبی داشته باشم.

س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی گفت: دلیلی ندارد که بخواهم 
کش��تی گیر را قانع کنم چرا که باید با نتایج المپیک مردم را قانع 

کنم و به آنها پاسخگو باشم.
محمد بنا س��رمربی تی��م ملی کش��تی فرنگ��ی درباره ش��رایط 
فرنگی کاران در آس��تانه المپیک گفت:  در تمام اوزان بهترین های 
دنیا را در اختیار داریم و باید بین خوب و خوب تر انتخاب کنیم و در 
این خصوص باید شرایط مسابقات و دید تاکتیکی را در نظر گرفته 

و تصمیم گیری کنیم.
وی ادامه داد: در این مدت س��خت ترین دوران زندگی ام را تجربه 
کردم انتخاب 6 نفر نهایی خیلی سخت است چرا که  در چند وزن 

باید از بین دو نفر انتخاب داشته باشیم. 
من به هیچ عنوان نگاه شخصی ندارم و با دید فنی انتخابم را انجام 
می دهم. زمانی قرار اس��ت کشتی گیر را برای مس��ابقات آسیایی 
انتخاب کنیم و زمانی برای مسابقات جهانی ،حاال هم برای المپیک. 
اکنون  ش��رایط فرق می کند چون کش��تی گیر باید قابلیت هایی 
داشته باش��د که بتواند در بین بهترین های جهان بدرخشد. ما هم 

نفری را انتخاب می کنیم که بیشترین قابلیت را داشته باشد.
سرمربی تیم ملی کش��تی فرنگی تصریح کرد: زمانی امید نوروزی 
در وزن 66 کیلوگرم قهرمان المپیک شد و حاال با 6 کیلو اضافه وزن 
قوی ترین کشتی گیر 66 کیلوگرم است. چطور وقتی کشتی گیری 
 مانند نوروزی را دارم می توانم به کش��تی گیری ک��ه می خواهد از 

75 کیلو به 66 کیلو بیاید اعتماد کنم؟
محمد بنا درب��اره انتقادهای افش��ین بیابان گرد مبن��ی بر اینکه 
نتوانسته اس��ت او را برای حضور نداش��تن در المپیک قانع کند ، 
گفت: دلیلی ندارد که بخواهم کش��تی گیر را قانع کنم چون باید با 
نتایج المپیک مردم را قانع کنم و به آنها پاسخگو باشم. البته قبول 
ندارم که این ها، صحبت های بیابانگرد باش��د. 12 س��ال است که 
با این کشتی گیران زندگی می کنم. آیا در این مدت نتوانسته ام به 

شناخت برسم!
محمد بنا خاطرنش��ان کرد: اگر برای کش��تی  گیر بازنده ده بار هم 

انتخابی بگذاریم باز هم بهانه می آورد. 
س��ال هاس��ت با کادر فنی خود کار می کنم و برای تصمیم گیری 
نهایی نظر آنها را می خواهم. همیشه گفته ام و این مثال را زده ام که 
گویی  قرار است به جنگ جهانی برویم و من هم به عنوان فرمانده 
وظیفه دارم در این جنگ به پیروزی برسم. پس مجبوریم برای این 

پیروزی کشته بدهیم.

نایب قهرمان پرتاب دیس��ک المپیک لندن اگرچه در رقابت های 
لوکزامبورگ به مقام قهرمانی دس��ت یافت اما هنوز با رکورد خود 
فاصله زیادی دارد. احس��ان ح��دادی، پرتابگر دیس��ک المپیکی 
ایران، در رقابت ه��ای دو و میدانی لوکزامب��ورگ با پرتابی معادل 
62/۳2 متر به عنوان نخست رس��ید. حدادی که در اردوی آماده 
 سازی آلمان به س��ر می برد، با حضور در تورنمنت های مختلف و

 پرتاب های مکرر در تمریناتش، با وجود آس��یب دیدگی سعی در 
بهبود نتایج خود دارد. هرچند رکورد فعلی وی  با شرایط مطلوب 

و ایده آل او فاصله دارد.
 حدادی در خصوص کس��ب این رک��ورد گفت: با توج��ه به اینکه

 آسیب دیدگی ام آزار دهنده شده، سعی دارم با انجام فیزیوتراپی 
و ش��رکت در تورنمنت های مختلف، رکوردهای تمرینی پیش از 
رقابت های المپیک را بهبود بخش��م. به هر حال چاره ای نیست و 
باید هم مدارا کرد و هم تالش، اما امیدوارم  به نتایج مطلوبی برسم.

 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان اینکه این باشگاه اسیر جوسازی
 نقل و انتقاالت نمی ش��ود، گفت: کار حضور دو بازیکن در این تیم 
تمام شده بود ولی به یکباره این بازیکنان س��ر از یک باشگاه دیگر 

درآوردند.
 س��عید آذری درباره نق��ل و انتقاالت باش��گاه ذوب آه��ن و اینکه 
یحیی گل محمدی گفته بود 6 بازیکن مدنظر داشته که آنها جذب 
نشده اند، گفت: از 6 بازیکنی که یحیی می خواست، دو نفر را جذب 
کردیم. یک شنبه هم دروازه بان گیتی پس��ند را گرفتیم و باید سه 
بازیکن دیگر هم  جذب کنیم. احتم��ال دارد بازیکنان خارجی نیز 

به خدمت بگیریم.
وی افزود: پی��ش از این، دو بازیک��ن به یحی��ی گل محمدی قول 
داده بودند که به ذوب آه��ن می آیند. کار حض��ور آن ها در تیم ما 
تمام ش��ده بود ولی به یکباره گل محمدی و ما را دور زدند و  از یک 
باش��گاه دیگر س��ردرآوردند. مدیرعامل ذوب آهن تاکید کرد: ما با 
این بازیکنان 670 میلیون تومان توافق ک��رده بودیم ولی یک روز 
بعد آنها با قراردادی ۹00 میلیونی، به یک باشگاه بزرگ رفتند. این 
بازیکنان به یحیی هم بی محبتی کردند. نمی شود هر بازیکنی را با 
هر شرایطی جذب کرد. درست اس��ت که پول حرف اول را در نقل 
و انتقاالت می زند ولی ما هم حاضر نیس��تیم از اص��ول خود کوتاه 
بیاییم و ۳00 میلیون اضافه به بازیکنانی بدهیم که بیشتر از 500 
یا 600 میلیون ارزش ندارند. آذری ادامه داد: ما اسیر جوسازی های 
نقل و انتقاالت نمی شویم. این اتفاق در سال های گذشته در همین 
باش��گاه ذوب آهن افتاده بود. به عنوان مث��ال بازیکنی با رباط پاره 
 قراردادی با ذوب آهن بس��ته بود که برای دوسال چیزی در حدود 
 یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای باش��گاه آب می خورد. وی 
 تصریح کرد: ما فرات��ر از بودجه خود حرک��ت نمی کنیم و به جای 
شلوغ کاری در بازار نقل و انتقاالت، منطقی و بر اساس اصول خود 
جلو می رویم. مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن درباره غیبت های علی 
حمام در تمرینات این تیم و احتمال جدایی این بازیکن گفت: حمام 
مشکالت خانوادگی داشت و به زودی به تمرینات ذوب آهن اضافه 
می ش��ود. در میان بازیکنان خارجی، فقط با ولید اسماعیل تسویه 

حساب کرده ایم و این بازیکن تمام پولش را دریافت کرد و رفت. 

خبر منهای فوتبال

هفت پزشک و فیزیوتراپ، کاروان 
ایران را در ریو همراهی خواهند کرد

دکتر غالمرضا نوروزی رییس گروه پزشکی کاروان اعزامی به ریو 
از اعزام چهار پزش��ک و س��ه فیزیوتراپ برای پوشش رقابت های 

المپیک خبرداد.
رییس فدراسیون پزشکی ورزش��ی در پاسخ به این سوال که نحوه 
انتخاب کادر پزشکی چگونه بوده است، گفت : سعی شده است از 
کادر پزشکی که زحمات زیادی را برای حفظ سالمتی ورزشکاران 
المپیکی متحمل شده اند استفاده شود و از طرفی چون این افراد با 
روحیه و مشکالت احتمالی پزشکی ورزشکاران حاضر در دهکده 
آشنا هستند بنابراین بهترین خدمات در شرایط خاص پزشکی به 
آنان ارائه خواهد شد. وی در ادامه افزود : به همین منظور روسای 
کمیته پزشکی فدراسیون وزنه برداری، کشتی و فیزیوتراپ های 
تیم های ملی تکوان��دو و والیبال در کادر پزش��کی اعزامی به ریو 

حضور دارند .

محمدعلی ش��هیدی بوکس��ور ملی پ��وش اصفهانی که 
مدت��ی پیش در مس��ابقات انتخابی بوک��س آذربایجان 
ش��رکت کرده بود، در مرحله نخست بازی را به حریف 
خود واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد و نتوانست 

سهمیه ورود به مسابقات المپیک را کسب کند.
وی ک��ه پس از ی��ک دوره درم��ان و دوری از میدان، 
حدود یک س��الی است به تمریناتش برگشته، گفتگویی 

با خبرنگار ایمنا داشت که در ادامه می خوانید:
مسابقات انتخابی آذربایجان چطور بود؟

با وجود اینکه کش��ورهای صاحب س��بکی مثل کوبا و 
قزاقستان که سهمیه  ورود به المپیک را در همه وزن ها 
گرفته بودند، در این مس��ابقات حضور نداشتند، باز هم 
120 کشور در این مسابقات شرکت کرده بودند و با این 
حال سطح مسابقات آذربایجان برای ما خیلی باال بود.

دلیل اینکه تیم ملی ایران نتوانست در هیچ وزنی 
سهمیه ای کسب کند، چه بود؟

کم تجربگی، نداشتن تورنمنت های برون مرزی و مبارزه 
نک��ردن با رقیبانی که از لحاظ جثه بدنی تفاوت زیادی 
با ما داش��تند، دالیل نتیج��ه نگرفتن تیم ملی ایران در 
این مس��ابقات بود. ما اصال تجربه حضور در مس��ابقات 

برون مرزی را نداشتیم.
فکر می کنی چرا نتوانستی سهمیه کسب کنی؟

اولی��ن  باری بود که در مس��ابقات برون م��رزی آن  هم 
مسابقات جهانی شرکت می کردم. جو مسابقات جهانی 
خیلی سنگین اس��ت و من با چنین جوی بیگانه بودم، 
خیلی س��خت ب��ود که خ��ودم را با ش��رایط آنجا وفق 
دهم. رقیب من در مس��ابقات آذربایجان با 2 متر و 10 
س��انتی متر قد، چ��پ  گارد بود و من ت��ا االن با چنین 

رقیبی روبه رو نشده بودم. 
تدارکات�ی  اردوی  درخواس�ت  فدراس�یون  از 

برون مرزی نداشتید؟
به دلیل مش��کالت خدمت س��ربازی و آس��یب دیدگی 
در تمرین��ات و اردوه��ای تی��م ملی حضور نداش��تم و 
بیش��تر مواقع تمرینات��م را زیر نظر مرب��ی ام یا خودم 
به تنهایی انجام می دادم، نمی توانس��تم از فدراس��یون 
درخواس��ت تورنمنت برون مرزی هم داش��ته باشم. اما 

دیگر ملی پوش��ان هم که همیش��ه بر س��ر تمرینات 
تیم حضور داش��تند، به  غیر از فروردین امس��ال 

که در یک اردوی تدارکاتی در اوکراین شرکت 
کردند، حدود 2 س��الی بود که هیچ تورنمنت 

برون مرزی نداشتند.
مش�کل فدراس�یون بوک�س را در چ�ه 

می دانی؟

بین مربی��ان تیم ملی بوکس تفرقه وج��ود دارد و این 
مس��ئله کامال مشهود است. شرایط مالی فدراسیون هم 

رضایت بخش نیست.
تمریناتت قبل از ش�رکت در این مسابقات چطور 

بود؟ کجا تمرین می کردی؟
حدود یک س��الی ب��ود که زی��ر نظر مربی ام س��یروس 
سلحش��ور و بیشتر در اصفهان تمرین می کردم. به نظر 

خودم تمرینات متناوب و خوبی داشتم.
به  عنوان یک ملی پوش چه انتظاری از فدراسیون 

بوکس داری؟
فدراس��یون بوک��س از لح��اظ مالی هی��چ  حمایتی از 
بوکس��ورهای ملی نمی کند. نه  تنها من بلکه هیچ کدام 
از بوکسورهای ایران از فدراسیون رضایت ندارند. خودم 
که شخصا تا به حال یک ریال هم از فدراسیون دریافت 
نکرده ام و از ابتدای فعالیتم در این رشته تا کنون تمام 
هزینه ه��ا را خانواده ام پرداخت ک��رده اند، حتی هزینه 
عمل رب��اط کتفم را هم خودم پرداخت کردم. باالترین 

مشکل تیم ملی مسائل مادی است.
جای�گاه بوک�س ای�ران در بین کش�ورهای دیگر 
را چط�ور می بین�ی؟ فکر نمی کنی در چند س�ال 

گذشته افت زیادی داشته ایم؟
بوکسورهای ایرانی مثل برده های گالدیاتور هستند که 
فقط ت��ا زمانی که بوکس بازی می کنند، در مس��ابقات 
ش��رکت داده می ش��وند ول��ی زمانی ک��ه از کار افتاده 
می ش��وند باید بوک��س را رها کنند و هیچ پش��توانه ای 

ندارند.
بوکس ایران با 10 س��ال گذش��ته هیچ فرقی نکرده و 
ش��رایطش ثابت مانده است. مس��ئله این است که بقیه 
کش��ورها در حال پیشرفت هس��تند. کشورهایی که در 
بوکس صاح��ب نام نبودند االن بوکس��ورهای خوبی را 

تربیت کرده اند.
با توجه ب�ه اینکه هیئ�ت بوکس اس�تان، رییس 

ندارد و با سرپرست اداره می شود، شرایط بوکس 
اصفهان چطور است؟

مش��کلی که در حال حاض��ر گریبان گیر هیئت بوکس 
اصفهان اس��ت، تفرقه بین مس��ئوالن هیئت و نداشتن 
 ریی��س اس��ت. مه��دی ش��فیعی و مرتض��ی عظیمی

 2 کاندیدایی هس��تند که برای بر عهده گرفتن ریاست 
هیئ��ت با هم رقابت می کنن��د. عظیمی در حال حاضر 
ملی پوش اس��ت و در گذشته نیز در مسابقات قهرمانی 
کشور صاحب مقام بوده است. شفیعی هم در سال های 
اخیر بوکس��ور بوده اما در حال حاض��ر فعالیتی در این 
رش��ته ن��دارد. در کل من عظیمی را برای این س��مت 

الیق تر می دانم.
ب�ا این وج�ود وضعیت بوکس اصفهان نس�بت به 

بوکس کشور چگونه است؟
به عه��ده گرفت��ن مربی گری بوکس اس��تان توس��ط 
سیروس سلحشور در آن زمان  و نیز ریاست رمضان پور 
که ب��ه  لحاظ مالی از بوکس��ورهای اصفه��ان حمایت 
می کرد،عواملی ش��دند تا بوکس اصفهان تکانی بخورد. 
تا قبل از اینکه سلحش��ور مربی تیم  اس��تان شود، تیم 
اصفهان در مس��ابقات کشوری، حکم پلکان ترقی برای 
تیم های دیگر را داش��ت اما از س��ال ۹2 که س��یروس 
سلحشور مربی گری تیم های استان اصفهان را بر عهده 
گرفت توانستیم در مسابقات کشوری صاحب مدال های 
زیادی ش��ویم. در حال حاضر اگر مشکل ریاست هیئت 
بوکس اصفهان حل نش��ود، فکر می کنم شرایط بدتر از 

قبل شود.

Society,Cultural  Newspaper No .1901 |  July 05.2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

فوتبال خارجی

 خبرگزاری تایمز مدعی ش��د که گاس هیدینک امیدوار اس��ت بتواند جانش��ین 
روی هاجسون روی نیمکت تیم ملی انگلیس شود.

پس از شکست مقابل ایس��لند، انگلیس از یورو 2016 حذف شد و روی هاجسون 
از سمت خود به عنوان سرمربی سه شیرها استعفا داد. پس از این استعفا شایعات 
زی��ادی در رابطه با مربی بعدی این تیم منتش��ر ش��د و نام مربیان��ی مثل ونگر و 
االردایس مطرح شد. حال خبرگزاری تایمز مدعی شده است  که هیدینک که قصد 
خداحافظی از مربی گری را داشت،  با فرصت پیش آمده قصد دارد هدایت این تیم 
 را برعهده بگیرد. گفته می ش��ود که او با مدیران اجرایی اتحادیه انگلیس هماهنگی مناس��بی دارد و می تواند نتایج خوبی با

 سه شیرها کسب کند. هیدینک پس از جام جهانی جانشین لوییس فان خال روی نیمکت هلند شد ولی نتایج بسیار ضعیف 
او در نهایت به اخراجش منتهی شد.

 با توجه ب��ه اینکه »خوان ماتا« شانس��ی برای ماندن در منچس��تریونایتد 
 ندارد و احتماال به والنس��یا می پیوندد، »آندره گومز« م��ی تواند در پنجره 

نقل و انتقاالت از »مستایا« به »نیوکمپ« تغییر مکان بدهد.
بعد از اینکه سایر باشگاه های تراز اول اروپا از بستن قرارداد با »آندره گومز« 

منصرف شدند، بارسلونا تمایل خود را برای جذب ستاره والنسیا نشان داد.
این بازیکن ملی پوش پرتغالی در پنجره نق��ل و انتقاالت فعلی مورد توجه 
 چندین باش��گاه از جمله منچس��تریونایتد و چلس��ی نیز بوده است.بنا بر 
گزارش ها، منچستریونایتد از خرید »گومز« صرف نظر کرده است در حالی که اگر وی باشگاه را به مقصد »نیو کمپ« 

ترک کند، والنسیا به دنبال امضای قرارداد با »خوان ماتا« برای جایگزینی اوست.

تمایل بارسلونا 
برای جذب ستاره پرتغالی والنسیا

ورزشکار اصفهانی:

بوکسورهای ملی پوش مثل برده های گالدیاتور هستند!

هید ینک  
گزینه جدید هدایت انگلیس

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در آستانه عقد قرارداد با یک تیم تایلندی 
قرار دارد.

آندرانیک تیموریان هنوز تیم فصل آینده خود را مشخص نکرده و مشغول 
بررسی پیشنهاداتی است که دارد.

باشگاه پیکان جدی ترین مشتری کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان است. 
قرار بود »آندو« تا روز شنبه گذش��ته نظر نهایی خود را به این باشگاه اعالم 

کند اما خبری به آن ها نداد.
تیموریان در حال حاضر در تایلند به س��ر می برد. ش��نیده می شود او برای 
مذاکره با یک تیم تایلندی به این کشور سفر کرده و احتماال به زودی قرارداد 

خود را با یک تیم لیگ برتری این کشور امضا می کند.

سرپرس��ت تیم فوتبال س��پاهان در پاس��خ به این س��وال که آیا اولیویرا 
-دروازه بان تیم سپاهان- اضافه وزن دارد، گفت: طبیعی است که در یک 
ماه تعطیلی برخی بازیکنان دچار اضافه وزن شوند. برخی ها می گویند این 

بازیکن 25 کیلو اضافه وزن دارد در صورتی که اصال صحیح نیست.
مهدی اخوان ادام��ه داد: این بازیکن 5 کیلو اضاف��ه وزن دارد که مطمئنا 
 تا ش��روع لیگ و ب��ا تمریناتی ک��ه داری��م دیگ��ر اضافه وزن��ی نخواهد 

داشت.
اخوان در پاسخ به وضعیت شجاع خلیل زاده و این که به نظر می رسد این 
بازیکن دلش با پرسپولیس است، ادامه داد: ش��جاع در حال حاضر با تیم 

قرارداد دارد و هم ویسی و هم باشگاه خواهان این بازیکن هستند.

 جلس��ه هماهنگی دیدار س��وپر جام فصل ۹5-۹4 با حضور نمایندگان دو تیم 
استقالل خوزستان و ذوب آهن و سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر 
در سازمان لیگ برگزار شد. در این جلسه موارد زیر  مورد توافق طرفین قرار گرفت:

1- دیدار سوپرجام در روز سه شنبه 2۹ تیرماه ۹5 و در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان 
برگزار می شود.

 2- میزبانی مس��ابقه به عهده تیم ذوب آهن اس��ت و این مس��ابقه برابر مقررات 
سازمان لیگ برگزار می شود.

۳- باشگاه ذوب آهن متعهد شد که برای  اسکان و پذیرایی از تیم میهمان، هتل 
مناسب رزرو  کرده و تمامی هزینه های اسکان و پذیرایی از تیم میهمان را برعهده 

بگیرد.

تنور فوتبال در اصفهان داغ می شوداعتراف سپاهانی ها به اضافه وزن گلر جدیدشان»آندو« در یک قدمی حضور در لیگ تایلند!

درحاشیهقاب ویژه

ایسلند کش��وری متفاوت اس��ت اما در یورو 2016، این 
تفاوت بیشتر از آن به چشم آمد. عالوه بر تاریخ سازی این 
تیم در فرانسه، باید به حضور برجسته گودنی یوهانسن، 

رییس جمهور کشور کوچک شمال اروپا نیز اشاره کرد.

یوهانسن بازی ایسلند برابر فرانس��ه را در کنار هواداران 
دید. رییس جمهور ایس��لند پیش از بازی گفته بود چرا 
باید به VIP ب��روم؟ برایم فرقی نمی کن��د در کجا بازی 

را تماشا کنم.

ضیافت افطاری مالک باشگاه نساجی بسیاری از ستاره ها 
را دور هم جمع کرد. مراسم افطاری مهدی پرهام، مالک 
باشگاه نساجی  یک ش��نبه برگزار شد که در این ضیافت 

تعداد زیادی از اهالی فوتبال و هنر گرد هم جمع شدند.

 نکته قابل توجه برخورد امی��ر قلعه نویی وعلی دایی بود. 
آن ها در کنار افرادی چون امیرعل��ی دانایی، محمدرضا 
حیاتی، محمود بنفش��ه خواه، پوریا پورسرخ و ... افطار و 

دقایقی پر لبخند را سپری کردند.

دایی و قلعه نویی در ضیافت افطار پرستارهرییس جمهور ایسلند به VIP ورزشگاه نرفت
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اخطار اجرایی
4/157 ش��ماره: 1132/94 به موجب رای 1781 تاریخ 94/10/29 حوزه 
 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیه حسن شهیدی فرزند حسینعلی شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ پنجاه میلیون ری��ال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نش��ر آگهی و خس��ارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 94/6/24 لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له رضا نصوحیان فرزند باقر ش��غل آزاد با وکالت خانم 
ناصری به نشانی فالورجان خ طالقانی طبقه فوقانی بانک قوامین کدپستی 
8451675651 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9902 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/158 شماره: 1133/94 به موجب رای شماره 1771 تاریخ 94/10/29 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
است محکوم علیه حسن شهیدی فرزند حس��ینعلی شغل آزاد به نشانی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال وجه 
س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 0180972 و 0180983 و 0180984 
و مبلغ یکصد و ش��صت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/24 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له 
رضا نصوحیان فرزند باقر شغل آزاد با وکالت خانم ناصری به نشانی 
فالورجان خ طالقانی طبقه فوقانی بانک قوامین و نیم عش��ر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید.
 م الف:9901 شعبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/159 شماره: 838/94  به موجب رای شماره 27 تاریخ 95/1/22 حوزه 
23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
 علیه ها 1- فض��ل اله امینی مصطف��ی آبادی فرزند عزیزاله به نش��انی 
مجهول المکان 2- هادی هاش��می فرزند محمدرضا به نشانی اصفهان 
خ معراج کوچه ش��ریعتی بن بست یاس��مین پ 122 محکوم علیه ردیف 
1 فضل اله امینی مصطفی آبادی محکوم به انتقال رس��می یک دس��تگاه 
خودرو پژو GLX مدل 1392 به شماره انتظامی 13- 511 ه� 37  در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی به نام محکوم له مهرداد فرمانبر فرزند مجید شغل 
آزاد به نش��انی اصفهان معراج جنب کوچه کالنتری 17 رنگ بهارستان 
و فک پالک مذکور در اداره ش��ماره گذاری نیروی انتظامی می باش��د 

و محکوم علیه ردیف 2 آقای هادی هاش��می محکوم ب��ه پرداخت مبلغ 
675/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد.  ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9907 
شعبه 23 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )234 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/160 ش��ماره: 916/94 به موجب رای ش��ماره 994 تاریخ 94/11/28 
حوزه 16 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه ها 1- محسن اس��ماعیلی 2- علی اصغر حسینی هر 
دو به نشانی مجهول المکان خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 435/000 ریال هزینه 
دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی تا زمان اجرا و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید 92/4/16 لغایت وصول در حق محکوم له اصغر 
کریمی به نش��انی زینبیه دارک کوی طالب پ 22 و نیم عشر حق االجرا.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:9824 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

4/162 شماره: 1738/94 به موجب رای شماره 2324 تاریخ 94/12/26 
حوزه 13 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
است محکوم علیه صاحبعلی فوالدی س��رابی فرزند محمد شغل آزاد به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به الزام به انتقال رسمی یک دستگاه 
سواری هیوندای آزرا 2009 به شماره شهربانی 588  ق99 ایران 53 و 
حضور در دفترخانه اسناد رس��می و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی به 
 نام خواهان و نیز پرداخ��ت مبلغ 295/000 بابت هزینه دادرس��ی و نیز 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ش��بنم بابائی فرزند حمید 
شغل خانه دار به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ مبارزان بعد از چهار راه 
دوم پ 64  با وکالت عزت اله الماسی به نشانی خ بزرگمهر ابتدای خ هشت 
 بهشت شرقی طبقه فوقانی سوپر سالمت ساختمان بیمه ایران و نیم عشر 
حق االجرا به حساب صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:9844 شعبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )231 کلمه، 3 کادر(

اجرایيه
ش��ماره    9510420350600131 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /163
پرونده:9409980350601032 شماره بایگانی شعبه:941155 بموجب 
درخواست اجراي حکم و شماره دادنامه 9509970350600153 مورخ 
95/01/26  شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیهم 1- فرهاد قربانی 
عمله فرزند نوراله 2- نوراله قربانی عمله فرزند فرج اله هر دو به نشانی 
مجهول المکان متضامنًا محکوم هس��تند به پرداخ��ت مبلغ دو میلیارد و 
پانصد میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و نیز پرداخت خس��ارات 
دادرسی طبق تعرفه و نیز پرداخت خس��ارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 
 تورم از تاریخ چ��ک 94/06/16 تا زمان وص��ول آن در حق محکوم له 
سید حمید طباطبائی پور فرزند سید جالل به نشانی اصفهان خ شاهپور 
جدی��د خ امیرکبیر دفت��ر پیمان��کاری نگهبان کدپس��تی 8195914613 
 و پرداخت ح��ق االجرا در ح��ق صندوق دول��ت. رای ص��ادره غیابی

 می باشد. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )م��اده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگ��ری به هر نحو با انگیزه ف��رار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده ام��وال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب 
مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 9945 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )431 

کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

ش��ماره    9510420351500166 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /164
پرونده:9409980351500679 شماره بایگانی شعبه:940752 بموجب 
 درخواست اجراي حکم شماره 9409970351502003 محکوم علیهما

 1- مجید دهقان��ی بیژگردی فرزن��د کریم 2- کریم دهقان��ی بیژگردی 
 هر دو به نش��انی مجه��ول الم��کان متضامن��ا محکومند ب��ه پرداخت

 1- 110/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 2- خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک ) 94/7/8( تا زمان وصول، محاس��به بر مبنای 
تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 3- مبلغ 4/162/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی 4- مبلغ 850/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در 

 حق محکوم له زهرا بهرامی��ان رنانی فرزند مهدی به نش��انی اصفهان
 خ شهیدان کاظمی کالنتری 27 خانه اصفهان ک . ملی 1290437041 تلفن 
09134022381 و 5- نیم عش��ر دولتی. ضمنًا رای صادره غیابی است. 
رای دادگاه: خانم زهرا بهرامیان رنانی فرزند مه��دی به طرفیت آقایان 
کریم دهقانی بیژگردی)ضامن( و مجید دهقانی بیژگردی )صادرکننده( 
فرزند کریم دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 1892071-94/07/08 به عهده بانک 
توسعه تعاون به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده 
اس��ت. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلس��ه رس��یدگی 
شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیم ننموده اند. با عنایت به 
مراتب فوق خواسته ثابت مس��تنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی ماده 20 و 
تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفس��اریه آن 249-314 و 
403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت یکصد و ده میلیون 
 ریال بابت اصل خواس��ته ، خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید

 ت��ا زمان وص��ول ک��ه ب��ر مبن��ای تغیی��ر ش��اخص اعالم��ی بانک 
مرکزی محاس��به خواهد گردی��د و کلیه خس��ارت دادرس��ی از جمله 
هزینه نش��ر آگهی و چه��ار میلی��ون و یکص��د و ش��صت و دو هزار 
ریال باب��ت هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان محکوم م��ی نماید. رای 
صادره غیابی ظرف بیس��ت روز پ��س از تاریخ ابالغ قاب��ل واخواهی 
 در همی��ن دادگاه و س��پس ظ��رف بیس��ت روز پ��س از انقض��ا 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باش��د. محکوم علیه مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)م��اده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال��ی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مش��تمل 
 بر میزان وجوه نقدی که به ه��ر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و

 اعتب��اری ایران��ی ی��ا خارج��ی دارد ب��ه هم��راه مش��خصات دقیق 
حس��ابهای مذک��ور و کلی��ه اموالی ک��ه او به ه��ر نحو نزد اش��خاص 
ثال��ث دارد و کلی��ه مطالب��ات او از اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل 
و انتق��االت و ه��ر ن��وع تغیی��ر دیگ��ر در ام��وال مذک��ور از زم��ان 
 یک س��ال قب��ل از طرح دع��وای اعس��ار ب��ه ضمیم��ه دادخواس��ت

  اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت 
می ش��ود) مواد 8 و 3 قان��ون نحوه اج��رای محکومیت مال��ی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل ص��ورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدن��ی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قان��ون نحوه اجرای 
محکومی��ت مالی 1394( 5- انتقال م��ال به دیگری به هر نح��و با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا ه��ر دو مجازات می ش��ود )ماده 21 قان��ون نحوه اجرای 
 محکومی��ت مال��ی 1394( 6- چنانچ��ه صورت ام��وال پ��س از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 9876 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )639 

کلمه، 7 کادر(

داستانک 

حکایت

آلبوم تصاویر

خوردن خربزه بدون اجازه شاه قاجار، بهانه ای برای تنبیه خاطیان 
 ش��د. غافل از اینکه دس��ت روزگار همین تهدید آقامحمدخان را

 بهانه ای برای قتل او قرار داد.
آقا محمدخ��ان قاجار سرسلس��له پادش��اهان قجری اس��ت که 
زندگی اش با ح��وادث عجیب و جالبی گره خورده اس��ت، او که با 
 بر انداختن سلس��له زندیه به قدرت رس��ید، س��رانجام در جریان 

لشکر کشی بیرون راندن سپاه روس ها از ایران کشته شد.
عبداهلل مستوفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم 
در مطالعه دوران قاجاریه محسوب می شود، دلیل به قتل رسدن او 

را این گونه شرح می دهد:
»در ایام محاصره شوشا، مقداری خربزه برای شاه آورده بودند که 
تحویل آبدار خود نموده و امر داده بود که هر وعده مثال نصف یک 
دانه از آنها را که یک ظرف می ش��ود در س��فره غ��ذای او بگذارند. 

خربزه ها زودتر از حسابی که شاه داشته است تمام می شود.
شاه تاریخ روز آوردن خربزه ها و اینکه چند دانه آن به مصرف رسیده 
و چند دانه آن باید باقی باشد دقیقا تعیین می کند و از آبدار باقیمانده 
را مطالبه می نماید. آبدار هم نجات را در حقیقت گویی می پندارد و 

اعتراف می کند که با دو نفر از پیشخدمت ها آنها را خورده اند.
شاه برای همین جرم، امر به کش��تن هر سه نفر می دهد. اطرافیان 
به خاطر او می آورند که ش��ب جمعه اس��ت و اعدام آنها را به صبح 
ش��نبه محول کنند. چون محکومین به تجربه می دانس��تند که 
حکم شاه اس��تیناف پذیر نیست، شب شنبه س��ه نفری وارد اتاق 
 خواب او شده کارش را می سازند و جواهرهای سلطنتی را برداشته

 فرار می کنند.«

روزی شیخ جعفر شوش��تری را دیدند که در کنار جویی نشسته و 
بلند بلند گریه می کند.

 ش��اگردان ش��یخ، با دیدن این اوضاع نگران ش��دند و پرس��یدند: 
»اس��تاد، چه ش��ده ک��ه این گون��ه اش��ک می ریزید؟ آیا کس��ی 
 به ش��ما چیزی گفت��ه؟« ش��یخ جعف��ر در میان گریه ه��ا گفت: 
»آری، یکی از الت های این اطراف حرفی به من زده که پریش��ان 

شده ام.«
همه با نگرانی پرسیدند: »مگر چه گفته؟«

ش��یخ در جواب می گوید» او به من گفت: شیخ جعفر، من همانی 
هستم که همه در مورد من می گویند. آیا تو هم همانی هستی که 

همه می گویند؟! و این سوال حالم را عجیب دگرگون کرد.«

در حالی خبر جنجالی طالق امبر هرد از جانی دپ رسانه های جهان 
را پر کرده است که موارد مشابه ازدواج های جنجالی در عالم هنر 
 کم نیست. یکی از مش��هورترین آنها آرتور میلر و مرلین مونرو در

 سال های دور است.
چندی پیش یک خبر جنجالی رسانه های جهان را پر کرد؛ جانی 
دپ ستاره سینما و همسر تازه اش »امبر هرد« که 15 ماه قبل با هم 
ازدواج کرده بودند از هم جدا می شوند. ماجرا به همین نیز ختم نشد 
و خبر اخطار دادگاه به جانی دپ مبنی بر این که از همسرش فاصله 
بگیرد عمق اختالف این زوج هنری را آشکار کرد. دادگاه به خاطر 
آنکه دپ گوشی همراهش را به سوی هرد پرت کرده بود این حکم را 
 صادر کرد. این خبر جنجالی باعث شد شماری از رسانه ها به سابقه 
ازدواج های جنجالی در عالم هنر بپردازن��د و مرلین مونرو یکی از 

شاخص ترین آنها به شمار می رود.
در س��ال 1956  مرلین مونرو ستاره س��ینما اعالم کرد پس از دو 
شکس��ت در زندگی زناش��ویی می خواهد با آرتور میلر، نویسنده 
مش��هور ازدواج کند. مونرو آنقدر تحت تاثیر میل��ر قرار گرفته بود 
که پس از ازدواج به دین یهود درآمد و مراس��م ازدواج خود را هم 
به س��نت یهودی برگزار کرد. با این حال زندگ��ی این زوج چندان 
طوالنی نشد و اختالفات آنها پس از پنج سال منجر به جدایی شان 
ش��د. گفته می ش��ود میلر پس از ازدواج در نقش هایی که مونرو 
 قبول می کرد دخالت می نم��ود و برخی مواقع س��ناریو را تغییر 
می داد. مونرو دچار مشکالت روحی شد، سه بار سقط جنین کرد 
 و به قرص های ضد افسردگی اعتیاد پیدا کرد. در نهایت هم بعد از 

پنج سال از میلر جدا شد.
ستاره هالیوود یک س��ال پس از طالق خبرسازش در یک سانحه 
رانندگی کشته شد و شایعات همچنان درباره خودکشی او به خاطر 

افسردگی ناشی از زندگی مشترک با آرتور میلر وجود دارد. 
عکسی که در زیر می بینید از »پل شوتزر« اولین روزهای زندگی 
مشترک این زوج خبرساز را نش��ان می دهد. آنها پس از برگزاری 
مراسم ازدواج و میهمانی های پس از آن عازم »روکس بوری« خانه 

آرتور میلر می شوند تا زندگی خود را آغاز کنند.

بعضی  ها مش��کلی با اینکه بفهیمد ازشما متنفر 
هس��تند ندارند ول��ی بعضی دیگر هم هس��تند 
که سیاست پیش��ه کرده اند یا حوصله درگیری 
ندارند و لزوم��ی نمی بینند که بفهمید ازش��ما 
متنفر هس��تند. لین تیلور متخصص محیط کار 
و نویسنده می گوید: » اگر چه آنها می توانند در 
عین مخفی کاری، زندگی را برای تان جهنم کنند 
ولی همچنان نشانه های هشدار دهنده ای برای 

کشف شان هست .«
نشانه هایی که مطمئنا می خواهید کشف کنید 
تا قبل از اینکه کار از کار بگ��ذرد اوضاع را تغییر 
دهید. »هرچند نمی شود کاری کرد که همه در 
محل کار از شما خوش ش��ان بیاید«. با این حال 
همیشه باید حواس تان به همکاران تان باشد و 
تالش کنید فضا را دوستانه و محیط کار را سالم 
نگه داری��د چون اف��رادی که در ای��ن راه تالش 
می کنند، آینده شغلی موفق تری دارند و موثرتر 
کار می کنند. مایکل کار سخنران و نویسنده هم 
با این موضوع موافق اس��ت. او می گوید »وقتی 

همکاران تان دوست تان داشته باشند، همه چیز ساده تر می شود. 
وقتی نیاز دارید هوای تان را دارند، درخواست کردن ازآنها ساده تر 
می شود، برای کمک به شما داوطلب می شوند و همکاری های درون 
سازمانی تسهیل می شود.« در ادامه چند نشانه را مرور می کنیم ولی 
دقت داشته باشید که ممکن اس��ت در خواندن یا درک لحن افراد 
دچار سوء تفاهم شوید، ضمن اینکه خواندن ذهن انسان ها هم هنوز 
عملی نیست. ولی اگر حس می کنید خودتان تنها شخصی هستید 
که این اتفاقات برایش پیش می آید،  احتماال نشانه این است که مورد 

تنفر واقع شده اید.
حس می کنید از شما خوش شان نمی آید  

شاید توهم باشد شاید هم درست باشد. اگر با شما به شکل متفاوتی 
رفتار می کنند احتماال مورد عالقه شان نیستید. به غریزه تان اعتماد 

کنید و به دنبال باقی نشانه ها باشید.
 وقتی اطراف شان هستید لبخند نمی زنند

این اتفاق یک بار و دوبار نیفتاده و به حال و هوای آن روزشان ربطی 
ندارد. اگر همیشه وقتی اطرافشان هس��تید لبخند نمی زنند، یک 

جای کار می لنگد.
 طاقت ارتباط چشمی ندارند

تیلور می گوید وقتی برای کسی احترام قائل نیستید سخت است با او 
ارتباط چشمی بگیرید. پس اگر حس کردید موقع مکالمه، همکاران 
تان از ارتباط چشمی با شما خودداری می کنند علتش این است که 
»می ترسند تخاصم شان را از چشم ش��ان بخوانید. پس ساده ترین 
 کار برای شان این است که جای دیگری را نگاه کنند یا سعی کنند 

دور و برتان نیایند«.

 از شما دوری می کنند
اگر دیدید وقتی منتظر آسانسور هس��تید از پله ها می روند و صبر 
می کنند شما از ناهارخوری برگردید و بعد به آنجا بروند، نشانه های 

این است که از شما دوری می کنند.
 حضورتان را به رسمیت نمی شناسند

تیلور معتقد اس��ت اگر صبح ها »صبح بخیر« و عصرها وقتی دارید 
می روید به شما »عصر بخیر« یا »خسته نباشید« نمی گویند احتماال 

به این خاطر است که از شما خوش شان نمی آید.
 شایعه پراکنی می کنند

این رفتار غیر حرفه ای است ولی اتفاق می افتد. پشت سرتان شایعه 
می سازند.

 تلگرافی حرف می زنند
می پرسید »چه خبر؟« و اغلب »هیچی« و »خبری نیست« پاسخ 
می گیرید. در ایمیل های کاری هم »سالم« و »ظهر بخیر« برای تان 

نمی نویسند و یکراست می روند سر اصل مطلب.
زبان بدن منفی دارند

اگر در مواجهه با ش��ما چشم ش��ان را می دزدند، دس��ت به سینه 
می ایس��تند و وقتی وارد دفتر می ش��وید چشم ش��ان را از مانیتور 
نمی گیرن��د، زبان بدن آنها دارد می گوید که از ش��ما خوش ش��ان 

نمی آید.
 حتی وقتی روبه رویشان نشس�ته اید مکاتبه ایمیلی 

می کنند
وقتی همکارتان از ش��ما خوشش نیاید، س��عی می کند ارتباطات 
شخصی خود را با شما به حداقل ممکن برساند. اگر متوجه شدید 
ارتباط ها به سمت مکاتبات دیجیتالی پیش می رود، در واقع شاهد 

یک نشانه هستید.
 در مورد زندگی خصوصی ش�ما سوال 

نمی پرسند
 اگر دیدید ب��ا همکاران دیگر در م��ورد بچه ها یا 
اوقات فراغت و تفریح هایشان صحبت می کنند 
ولی هرگز مکالمات این چنینی با ش��ما ندارند، 
نشانه این است که عالقه ای به خودتان و در نتیجه 

زندگی شخصی تان ندارند.
ب�ا ش�ما ق�رار بی�رون از مح�ل کار 

نمی گذارند
تا به حال به ناهار، تفریح خ��ارج از اداره، مالقات 
کاری بی��رون از اداره در ی��ک کاف��ه ب��ا دیگ��ر 
همکاران تان دعوت نشده اید؟ آنها از این طریق 

دارند پیام می فرستند.
 مرتب ساز مخالف می زنند

بر سر ایده های شما می زنند. این نشانه این است 
که دوس��ت تان ندارند. اگر حس می کنید به هر 
ایده و فکر ش��ما حتی پیش از اینکه جمله تان را 
کامل کنید حمله می شود، علت آن این است که 
آنقدر از شما بدشان می آید که با ایده هایتان هم مغرضانه برخورد 

می کنند، حتی اگر عالی باشند.
 شما را در شوخی ها شریک نمی کنند

»شوخی کردن روشی کلیدی برای تحکیم روابط در محل کار است. 
وقتی به حلقه داخلی راه داده نمی شوید احتماال نشانه  این است که 
همکاران با شما و در حضور شما راحت نیستند و شما را جزوی از تیم 

شوخ ها به حساب نمی آورند.«
 اعتبار ایده های شما را مصادره می کنند

همکاری که در تالش برای دزدیدن ایده های شماست ممکن است 
فقط عشق مقام داشته باش��د. ولی اگر این کار را فقط در حق شما 

می کند، احتماال به دنبال راهی برای اخراج شماست.
فکر می کنند قدرت نامحدود دارند

تیلور می گوید گاهی بعضی همکاران برای ت��ان عرض اندام کرده 
و رییس بازی در می آورند، با اینکه هیچ اختیاراتی ندارند و رییس 

شما نیستند.
دار و دسته هایی شبیه به دبیرستان درست می کنند  

 اگر صحنه های دوران مدرس��ه برای تان تداعی می ش��ود که برای 
وقت گذرانی و ش��رکت در بحث ها با دس��ته ها و گروه های داخلی 
 دعوت نمی شدید، احتماال به این خاطر است که آنها از شما چندان

 خوش شان نمی آید.
 فضای بی اعتمادی شدید حاکم است

به گفته تیلور اگر انگیزه هایتان را بیش از حد زیر س��وال می برند یا 
اطالعات مورد نیاز را به سختی در اختیارتان قرار می دهند، احتماال 

در تالش هستند شغل شما را به خطر بیاندازند.

خربزه ای که جان شاه را گرفت

همانی هستی که همه 
می گویند؟

ازدواج جنجالی مرلین مونرو
اگر همکارتان این نشانه ها را دارد، از شما متنفر است!
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اجراييه
ش��ماره    9510420350600130 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /165
پرونده:9409980350600989 شماره بایگانی شعبه:941106 بموجب 
درخواست اجرای حکم و شماره دادنامه 9509970350600094 مورخ 
95/01/17 شعبه شش حقوقی اصفهان محکوم علیهم 1- حامد عباسی 
نیس��یانی به نش��انی مجهول المکان 2- قدیرعلی مزروعی به نش��انی 
آموزش و پرورش ناحیه 3 اصفهان 3- حس��ین مکتوبیان بهارانچی به 
نش��انی اصفهان خ میرزا طاهر ک وحدت ک طلوع پالک 64 ،4- مسعود 
عابدی گنهرانی به نش��انی اصفهان خ فرش��ادی کوی بنفشه پالک 115 
 و کدپس��تی 8197114984  متضامنًا محکوم هس��تند به پرداخت مبلغ 
 دویس��ت و چه��ارده میلی��ون و شش��صد و هفتاد و هش��ت ه��زار و 
چهارص��د و پنج��اه و پن��ج ری��ال ب��ه عن��وان اص��ل خواس��ته و 
 نی��ز پرداخ��ت خس��ارات دادرس��ی و ح��ق الوکال��ه وکی��ل طب��ق

 تعرف��ه و نیز پرداخ��ت خس��ارات تاخیر تادی��ه بر مبنای ن��رخ تورم 
از تاری��خ چ��ک ) 94/09/16( تا زمان وص��ول آن در ح��ق محکوم له 
بانک مهر اقتصاد )ش��رکت س��هامی عام( به ش��ماره ثبت 429709 به 
 نش��انی اصفهان پ��ل آذر ابتدای خیاب��ان توحید پالک 3 ب��ه نمایندگی

 آقای علیرضا زمانی با وکالت هاجر السادات رضویان فرزند سید علی 
به نشانی استان اصفهان شهرستان نجف آباد خ شریعتی ک ش افالکیان 
 ک ش عربها پ��الک 41 و پرداخت ح��ق االجرا در حق صن��دوق دولت.

  رای ص��ادره نس��بت ب��ه خوان��دگان ردی��ف دوم و س��وم و 
 چه��ارم غیابی می باش��د. محک��وم علیه مکلف اس��ت ازتاری��خ ابالغ

 اجرائیه:1- ظ��رف ده روز مف��اد آنرا به موق��ع اج��را گذارد)ماده 34 
 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مال��ی معرفی کند که اج��را حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر 
باش��د چنانچه خود را ق��ادر به اجرای مف��اد اجراییه ندان��د باید ظرف 
س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مش��روح مش��تمل بر می��زان وجوه نقدی 
که به هر عن��وان نزد بانکها و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری ایرانی یا 
خارج��ی دارد به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای مذک��ور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلی��ه مطالبات او از 
اش��خاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می ش��ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خ��ودداری محکوم علی��ه از اعالم کامل ص��ورت اموال به 
 منظور فرار از اج��رای حکم، حبس تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد.

 )ماده 34 قان��ون اجرای احکام مدنی و م��اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
 نح��وه اج��رای محکومیت مال��ی 1394( 5- انتق��ال مال ب��ه دیگری به

 هر نحو با انگیزه ف��رار از ادای دین به نحوی ک��ه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباش��د موج��ب مجازات تعزیری درجه ش��ش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود )ماده 
 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال

  پ��س از مهلت س��ی روز ارائ��ه ش��ود آزادی محک��م علی��ه از زندان 
 منوط ب��ه موافقت محکوم ل��ه یا تودیع وثیق��ه یا معرفی کفیل توس��ط

 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. م الف: 9944 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان )519 کلمه، 5 کادر(

حصر وراثت
4/166  آقای مهدی استکی مقدم  دارای  شناسنامه شماره 917 به شرح 
دادخواست به کالسه  1462/95   از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان باقر اس��تکی مقدم به 
شناسنامه 40784 در تاریخ 95/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد علی استکی 
مقدم،ش.ش 518 فرزن��د 2- جعفر مق��دم، ش.ش 2122 فرزند 3- امید 
استکی مقدم، ش.ش 4540 فرزند 4- مهدی اس��تکی مقدم، ش.ش 917 
فرزند 5- فاطمه اس��تکی مقدم، ش.ش 59032 فرزند 6- فخری استکی 
مقدم، ش.ش 59032 فرزند 7- مهین استکی مقدم، ش.ش 26663 فرزند و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 9782 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )156 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/167  آق��ای داود باق��ری  دارای  شناس��نامه ش��ماره 15 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1465/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حبی��ب اله باقری به 
شناسنامه 58 در تاریخ 95/2/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- عفت باقری، ش.ش 
 21 فرزند 2- صدیقه باقری، ش.ش 3 فرزن��د 3- بتول باقری خاروانی، 
ش.ش 2 فرزند 4- داود باقری خاروانی، ش.ش 15 فرزند و الغیر. اینک 
 با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9783 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/168 شماره: 180/94 به موجب رای شماره 230 تاریخ 94/5/11 حوزه 
42 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حمیدرضا کیانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 240/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ) 94/3/9( تا زمان اجرای حکم در 
حق خواهان مسعود فاتحی پیکانی به نشانی اصفهان خ جی سه راه شهید 
رجائی نمایگاه مروارید جی با وکالت کامران سعادت به نشانی اصفهان 
خ نیکبخت پشت س��اختمان دادگس��تری مجتمع اداری نیکبخت طبقه 6 
واحد 302 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
 همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف

 ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:9893 شعبه 42 حقوقی 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )205 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ اجرايی
4/201 ش��ماره: 95/43/240841 در اجرای م��اده 149 قانون ثبت آقا/ 
 خانم حمید و علی و زهرا هر س��ه حیدری رنانی فرزندان یداله و منیره

 علیجان��ی رنان��ی فرزن��د قاس��معلی و ع��زت حی��دری فرزن��د 
محم��د مال��ک شش��دانگ پ��الک ثبت��ی 18/4577 بخ��ش 14 ثب��ت 
اصفه��ان مبل��غ 360/000 ری��ال باب��ت 12 مت��ر مرب��ع اضاف��ه 
 مس��احت پ��الک ف��وق ب��ه نف��ع آق��ای احم��د س��هرابی رنان��ی و 
سید حسن موسوی رنانی و طاهره شریفی رنانی و کریم سلیمی رنانی 
و حمید کبیری رنانی مالکین اصحاب تقس��یم پالک مزبور به حس��اب 
سپرده ثبت تودیع نموده اس��ت لذا بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می 
گردد که جهت دریاف��ت مبلغ فوق به حس��ابداری اداره ثبت اس��ناد و 
امالک منطقه غرب اصفهان واقع در اصفهان خیابان طیب کوچه سرلت 
 مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه وی جهت دریافت وجه در مدتی

 زاید بر 10 سال از تاریخ اصالح سند، اعراض محسوب و وجه به حساب 
درآمد اختصاصی ثبت واریز خواهد شد.

 م الف:10387 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )158 کلمه، 
2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
3/725 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836601515 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836600561 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941015  خواهان/ 
شاکی فهیمه حمیدی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حمید عباسی 
به خواس��ته ضم امین تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 
مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی ) خ میر(- حد 
فاص��ل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی- طبقه 
2- اتاق 202 ارجاع و به کالس��ه  9409986836600561  ثبت گردیده  
 که وقت رس��یدگی آن  1395/06/03 و س��اعت 9/30 تعیین شده است.

 ب��ه عل��ت مجه��ول الم��کان ب��ودن خوان��ده/ مته��م  و درخواس��ت 
خواه��ان/ ش��اکی  و ب��ه تجوی��ز م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انق��الب در ام��ور مدن��ی و دس��تور دادگاه 
مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوان��ده/ متهم  پ��س از نش��ر آگهی و اط��الع از مف��اد آن ب��ه دادگاه 
مراجعه و ضم��ن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر

 گردد. 
م الف:8844 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان)172 کلمه، 2 

کادر(
اخطار اجرايی

4/161 شماره: 1616/94 به موجب رای شماره 2192 تاریخ 94/11/29 
حوزه 45 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
 اس��ت محکوم علیه ها 1- محم��د تق��ی زاده 2- داوود برومند هر دو به 
نش��انی مجه��ول الم��کان محکومن��د خوان��دگان ب��ه ص��ورت 
تضامن��ی ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 25/000/000 ری��ال باب��ت اص��ل 
خواس��ته و 430/000 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی و احتس��اب 
هزین��ه نش��ر آگه��ی در مرحل��ه اج��را در ص��ورت ل��زوم و ح��ق 
 الوکال��ه وکی��ل طب��ق تعرف��ه قانون��ی و خس��ارت تاخی��ر تادی��ه 
 از تاری��خ سررس��ید چ��ک م��ال موص��وف 94/5/21 ت��ا اج��رای 
 حکم در حق خواهان تعاون��ی اعتبار ثامن االئمه ب��ا وکالت خانم فهیمه

  عصاچی ب��ه نش��انی اصفه��ان خ توحی��د چه��ارراه پلی��س مجتمع 
 ماکان 3 واح��د 15 دفتر وکالت ص��ادر می گردد به انضمام نیم عش��ر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن��را به موقع 
 اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی

 کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداند، بای��د ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 

صریحًا اعالم نماید. 
م الف:9840 شعبه 45 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )215 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/155 ش��ماره: 1312/94 به موجب رای شماره 1892 تاریخ 94/1/27 
حوزه 32 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه منیژه متقی به نش��انی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ) چک شماره 
12177381 مورخ 94/4/20( و پرداخت مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 94/4/20( 
لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی در حق محکوم له مرتضی 
اکوچکیان به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان عالمه امینی غربی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:9896 شعبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

4/156 شماره: 1313/94 به موجب رای شماره 1917 تاریخ 94/10/27 
حوزه 32 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه فاطمه محمودی به نش��انی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ) چک 
شماره 722036 مورخ 93/12/25( و پرداخت مبلغ 280/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
 اجرای حکم با احتس��اب نیم عش��ر دولتی در حق محک��وم له مرتضی

 اکوچکیان به نش��انی اصفهان خیابان بزرگمهر خیاب��ان عالمه امینی 
 غربی مجتمع نگین م��اده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به 
محک��وم علی��ه ابالغ ش��د، محک��وم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز 
مفاد آنرا ب��ه موقع اج��را بگذارد یا ترتیب��ی برای پرداخ��ت محکوم به 
بده��د ی��ا مال��ی معرفی کن��د ک��ه اج��رای حک��م و اس��تیفاء محکوم 
ب��ه از آن میس��ر باش��د و در صورتی ک��ه خ��ود را قادر ب��ه اجرای 
مفاد اجرائی��ه نداند، بای��د ظرف مهل��ت مزبور صورت جام��ع دارایی 
 خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگ��ر مالی ن��دارد، صریحًا اعالم

 نماید. 
م الف:9897 شعبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(

حوادث جهاناخبار 

دو مرد جوان که برای ش��کار کبوتر چاهی، ب��ه علفزارهای اطراف 
شهرستان زرند می رفتند، نمی دانستند چه سرنوشت شومی در 

انتظارشان است.
عصر روز ش��نبه، دو م��رد اهل زرند ب��رای گرفت��ن کبوتر چاهی 
 به بیاب��ان های اط��راف ش��هر رفتند. آنه��ا پس از چند س��اعت 
جست و جو، نتوانستند کبوتری را شکار کنند. با توجه به تاریکی 
هوا تصمی��م می گیرن��د همچنان به جس��ت و ج��و در چاه های 
بیابان برای گرفت��ن کبوتر ادامه دهند. س��عید ب��ه علت تاریکی 
ش��ب و برای اینکه بتوانند راحت تر چاه ها را شناسایی و کبوترها 
 را ش��کار کنند، به میالد پیش��نهاد آت��ش زدن علفزاره��ا را برای

روشن شدن منطقه می دهد. مرد جوان با کبریتی که به همراه دارد، 
قستمی از علفزار را آتش می زند؛ اما به یکباره آتش گسترش یافته 
و خود سعید نیز در میان آتش گرفتار و دچار سوختگی می شود.  
شکارچی جوان از شدت ترس از آتش و سوختگی بدنش، شروع به 
دویدن در بیان کرده و دقایقی بعد در چاهی عمیق سقوط می کند.  
میالد، دوست او که شاهد این ماجرا بود، بالفاصله در تماس با پلیس، 
موضوع را اطالع می دهد. دقایقی بعد نیروهای پلیس،آتش نشانی 
و هالل احمر به محل حادثه در کیلومتر 17 ج��اده زرند- کرمان 
اعزام شدند.  امدادگران هالل احمر، ابتدا با ایمن سازی محیط، وارد 
چاه شده و سعید را از داخل چاه خارج کردند؛ اما او به علت شدت 

جراحات و سوختگی، جانش را از دست داده بود.

کارآگاه��ان پلیس بن��در ترکمن که در جس��ت وجوی یک زن 
60 ساله بودند، با گذش��ت دو هفته از ناپدید شدن او، سرانجام 
جسدش را در خانه اش پیداکردند. به هم ریختگی وسایل خانه 
هم نشان می داد یک ناش��ناس در این خانه حضور داشته است. 
عجیب اینکه دختر و نوه خردس��ال این زن هم ناپدید شده اند 
و پلیس، با وجود جس��ت وجوهای گس��ترده، هنوز نتوانسته از 
سرنوشت آنها اثری به دس��ت آورد. فرمانده انتظامی شهرستان 
بندر ترکمن نیز درباره این حادثه گفت: مردی در جریان تماس 
با مأموران، خبر داده بود که خواهر 60 ساله اش از دو هفته قبل 
ناپدید شده و هیچ کس در خانه اش نیست. بدین ترتیب مأموران 
به منزل این زن در خیابان چمران ش��هر بن��در ترکمن رفتند؛ 
پس از گشودن در خانه، با جسد زن گمش��ده روبه رو شدند که 
 در پتو پیچیده شده بود؛ سپس جسد را به اداره پزشکی قانونی

انتقال دادند تا پزشکان علت مرگ را روشن کنند.
وی افزود: این در حالی اس��ت که دختر جوان، زن 60 س��اله و 
نوه اش هم به طور مرموزی گم ش��ده اند و از آنها نیز اطالعی در 
دست نیس��ت؛ بنابراین در تالش هس��تیم با پیدا شدن مادر و 

کودک، حقیقت را کشف کنیم.

مادر فرانسوی که در س��ال 2013، با رها کردن فرزند خردسالش 
 کنار س��احل، باعث م��رگ وی ش��ده ب��ود، به 20 س��ال حبس

محکوم شد. به گزارش پلیس فرانسه، این حکم در شرایطی صادر 
 شد که متهم باید برای درمان، تحت نظر روان پزشکان قرار گیرد.
 مته��م »فابین کاب��و« 39 س��اله، هنگامی که در س��احل ش��هر
 »س��ن اومر« فرانس��ه در حال قدم زدن ب��وده، دخت��رش را رها

کرده اس��ت. وی ادعا کرده که دختر کوچکش تحت یک افسون و 
جادو قرار داشته و باید رها می شد. قاضی پرونده می گوید: با توجه 
به جرمی که این مادر مرتکب ش��ده، مجازات وی حبس ابد است؛ 
اما به دلیل مشکالت روحی و ناتوانی در تصمیم گیری، به 20 سال 

زندان محکوم شده است .

کودک یک ساله ای در بریس��تول، یکی از ش��هرهای انگلیس، 
مورد اصابت گلوله تفنگ بادی قرار گرفته و در ش��رایط بحرانی، 
به بیمارس��تان انتقال داده شد. پسر یک س��اله ای از ناحیه سر، 
هدف ش��لیک تفنگ بادی قرار گرف��ت و از ش��دت جراحت به 
 بیمارستان انتقال داده شد. شرایط جسمانی قربانی، وخیم گزارش

ش��ده اس��ت. پلیس با دریافت تماس از س��وی فردی ناشناس 
مبنی بر اطالع رس��انی آدرس��ی مرتبط با این حادثه، روز جمعه 
در همین راستا، مرد 24 ساله و زن 23 ساله ای را بازداشت کرده 
است. به گزارش سخنگوی پلیس، این زن و مرد با قربانی نسبتی 
 ندارند؛ اما طبق گزارش دریافتی، می توانند در این حادثه نقش

داشته باشند. پلیس در محل حادثه در حال تحقیق و بررسی است. 
طبق اظهارات »جاناتان دین«، کارآگاه پلیس، به موازات تحقیقات 
انجام شده افسر کارورزیده خود، خانواده این کودک را در جریان 
روند پیشرفت پرونده فرزندشان قرار داد. وی همچنین افزود: این 
حادثه، تاثیر گسترده ای در جامعه داشته؛ بنابراین از هر شخصی 
که می تواند در روشن ش��دن زوایای تاریک این پرونده، پلیس را 
یاری دهد، تقاضا می کنیم با این اداره تماس بگیرد. اس��تفاده از 
سالح سرد در انگلیس، قانونی بوده و نیازی به دریافت مجوز برای 

آن نیست؛ اما همچنان تحت قوانین سالح گرم قرار دارد.

ماهیگیر تایوانی که قایقش اشتباهی هدف موشک نیروی دریایی 
قرارگرفته بود، به شکل عجیبی از مرگ نجات یافت. قایق این مرد 
خوش شانس، براثر اصابت موش��ک نابود شده؛اما مسئوالن ضمن 
عذرخواهی ازاو تأکید کرده اند هزینه خسارت ناشی از این اشتباه را 
پرداخت خواهند کرد. وزیردفاع تایوان ضمن عیادت از مرد ماهیگیر، 

از او و خانواده اش به خاطر این اشتباه، عذرخواهی کرده است.

مرد کیف قاپ که در جریان سرقت ش��بانه، دختر جوانی را به 
قتل رسانده بود، با حکم قضات دادگاه کیفری استان تهران، به 

قصاص نفس، زندان و جزای نقدی محکوم شد.
 براس��اس اوراق موج��ود در پرون��ده، ش��امگاه شش��م آبان

سال 94 در خیابان آیت اهلل کاش��انی، دختر 28 ساله ای به نام 
فرناز، با خودرو پژو 206 خود از پارکینگ خانه شان بیرون آمد؛ 
سپس از خودرو پیاده شد تا خواهرش را برای انجام کاری پشت  
آیفون صدا کند؛ اما همان موقع پسرجوانی که سوار یک پراید 
بود، از راه رسید و کیف دس��تی دختر جوان را از روی صندلی 

عقب خودرو برداشت.
در این هنگام فرناز با فریادهای »دزد، دزد« به تعقیب س��ارق 
قوی هیکل پرداخت و با گرفتن دس��تگیره پراید، سعی کرد از 
فرار کیف ق��اپ جلوگیری کند؛ اما دزد خش��ن که قصد توقف 
نداشت، پدال گاز خودرو را فش��رد و در حالی که دختر جوان 
از دس��تگیره آویزان بود، با س��رعت و انجام حرکات مارپیچ و 
خطرناک به راهش ادامه داد. وقتی پی برد دختر دس��ت بردار 
نیس��ت، برای رهایی از دست او، به س��مت جدول وسط بلوار 
پیچید و در حالی که فرناز بین جدول س��یمانی و بدنه خودرو 
گیر کرده بود، به فرار ادام��ه داد. در این هنگام دختر جوان به 
طرفی پرتاب شده و سرش به شدت با کف آسفالت برخورد کرد 
و کیف قاپ، بی اعتنا به سرنوشت او، موفق به فرار شد. در همان 
لحظات، شاهدان حادثه دلخراش، برای کمک، به طرف دختر 

دویدند؛ اما متوجه شدند او جان باخته است.
با اعالم خبر این جنایت، تحقیقات جنایی بالفاصله برای تعقیب 
و دستگیری عامل جنایت دلخراش آغاز شد. کارآگاهان هم در 
بررس��ی محل حادثه، یک برگ جریم��ه رانندگی پیدا کردند 
که ضمن بررسی ها مش��خص ش��د این برگ جریمه، متعلق 
به خودروی پراید کیف قاپ فراری اس��ت. بدین ترتیب جوان 

27 ساله به نام »روزبه« شناس��ایی شد و مأموران طی بررسی 
سوابقش پی بردند که او از کیف قاپ های حرفه ای است.

سرانجام با گذش��ت یک ماه از این جنایت، روزبه در عملیاتی 
پلیس��ی در می��دان انقالب ب��ه دام افت��اد. دزد ت��ک رو، ابتدا 
 منکر هرگونه کیف قاپی ش��د؛ اما وقتی با م��دارک انکارناپذیر

روبه رو ش��د، چاره ای جز بیان حقیقت نیافت و لب به اعتراف 
گشود. او گفت: شب حادثه سوار بر خودرو از خیابان می گذشتم 
 که با دیدن کیف  آن دختر وسوسه شدم؛ بنابراین از خودرویم

پایین آمدم و آن را برداشتم که همزمان، دختر جوان به دنبالم 
دوید. به سرعت س��وار خودرویم شدم؛ اما او دس��تگیره در را 
گرفت تا مانع فرارم شود. آن ش��ب، شیشه مصرف کرده بودم 
و حالت عادی نداش��تم و تنها به این فکر بودم که از دس��تش 

فرار کنم.
پرونده این ماجرا، با صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرستاده شد و صبح دیروز، محاکمه اش به اتهام 
قتل دختر جوان آغاز شد. در ابتدای جلسه، مادر دختر جوان 
گفت: بعد از مرگ همس��رم، دخترم تنها نان آور خانواده بود و 
هرگز حاضر به گذشت نیس��تم و تقاضای قصاص دارم. سپس 
روزبه –متهم به قتل- در جایگاه ایستاد و در آخرین دفاع گفت: 
قتل را قبول ندارم؛ اما سرقت کیف را می پذیرم؛ البته به شدت 
پشیمانم و تقاضای بخشش دارم. در پایان سه قاضی عالی رتبه 
دادگاه، با هم وارد شور شده و دزد تک رو را به خاطر قتل عمد، 
به قصاص نفس )اعدام( و درخصوص سرقت کیف، به زندان و 

رد مال محکوم کردند.

زن شیرازی وقتی نتوانست شوهرش را راضی به طالق کند، تنها 
راه نجاتش را در قتل شوهر دانست؛ بنابراین در فرصتی مناسب 

او را در خواب کشت.
زن جوان یک روز صبح، هنگامی که ش��وهرش در خواب بود، با 
برداشتن اسلحه وارد اتاق خواب شد و او را با شلیک گلوله به قتل 
رساند. چند روز پیش مأموران پلیس شیراز که در جریان جنایت 
شوم قرار گرفته بودند، پس از رسیدن به محل حادثه، با جنازه مرد 
جوانی روبه رو شدند که در اتاق خواب روی تخت به قتل رسیده 
بود. همس��ر قربانی جنایت در بازجویی ها گف��ت: دقایقی قبل با 
ش��نیدن صدای ش��لیک گلوله ای وارد اتاق خواب شدم و دیدم 

شوهرم غرق در خون در رختخواب جان سپرده است.
او در حال��ی ک��ه گری��ه می  کرد، ب��ه مأم��وران گفت: ش��وهرم 

 باالخره خودکش��ی کرد! ای��ن در حالی بود ک��ه صحنه جنایت
نش��ان می داد قربانی، دست به خودکش��ی نزده و پزشک قانونی 
هم پ��س از معاینه جس��د، اعالم ک��رد او با ش��لیک گلوله ای در 
خواب کش��ته ش��ده اس��ت. در ادامه بازجویی ها، کارآگاهان از 
زن جوان پرس��یدند آیا با همس��رش اختالف داش��ته یا نه که او 
در جواب گفت: »مش��کل عمده ای ب��ا هم نداش��تیم؛ اما گاهی 
با ه��م جروبحث می کردیم.« ب��ا این وجود، بازجویی از همس��ر 
مقتول در اداره آگاهی ادامه یافت؛ تا اینکه او س��رانجام به گریه 
افتاد و پرده از راز جنایت برداشت:»ش��وهرم ش��غل آزاد داشت 
و مرتب با هم درگیر می ش��دیم؛ اما هر بار با وس��اطت اطرافیان 
مش��اجرات مان به پایان می رسید. مرتب بر س��ر مسائل مختلف 
اذیتم می کرد؛ به همین خاطر از دس��تش خسته شده و تصمیم 

گرفته ب��ودم از او جدا ش��وم؛ ولی هر چه خواس��تم طالقم دهد، 
حاضر به جدای��ی نبود؛ تا اینک��ه تنها راه نجاتم را در کش��تن او 
دیدم. بنابرای��ن به فکر فرصتی بودم تا هر طور ش��ده، ش��وهرم 
 را از بی��ن بب��رم؛ به همی��ن خاط��ر اس��لحه ای را ک��ه در خانه

نگهداری می کردیم، برداش��تم و منتظر فرصت مناس��بی ماندم 
تا اینکه روز حادثه، وقتی مطمئن ش��دم به خ��واب عمیقی فرو 
رفته، اس��لحه را برداش��تم و پس از ورود به ات��اق، گلوله ای به او 
شلیک کردم. بعد از اتاق بیرون آمدم و با داد و فریاد همسایه ها را 
خبر کردم و گفتم که شوهرم خودکشی کرده؛ سپس با کالنتری 
تماس گرفتم و گریه کنان خبر خودکشی اش را دادم. این زن در 
دادسرای شیراز نزد قاضی درخشان، بازپرس دادسرای جنایی هم 

به قتل شوهرش اعتراف کرد.

سرنوشت شوم شکارچی کبوتر 

معمای مرگ یک زن و ناپدید شدن 
دختر و نوه اش 

مادر بی رحم محکوم شد!

تفنگ بادی،کودک یک ساله را 
روانه بیمارستان کرد

نجات ماهیگیر تایوانی
پس از اصابت موشک

شلیک مرگبار به سر شوهر در اتاق خواب؛

 زن به دسیسه و صحنه سازی اعتراف کرد

سرقت شبانه از دختر جوان؛

باليی که راننده پرايد، بر سر دختر جوان آورد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
عقل  دانشمندان، در نوك قلم هاى آنهاست.
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 یک جوان س��وری که به کش��ور آلم��ان رفته اس��ت، در کمدی
 دست دوم مقدار زیادی وجه نقد پیدا کرد و آن را به مقامات اداره 
مهاجرت آلمان تحویل داد. پلیس و مقامات شهر میندن این جوان 

۲۵ ساله را »قهرمان روز« نامیدند.
 در شهر میندن واقع در اس��تان »نوردراین  وستفالن آلمان« یک 
جوان س��وری ۵۰ هزار یورو وجه نقد و یک دفترچ��ه پس انداز با 
 بیش از ۱۰۰ هزار ی��ورو موجودی پی��دا کرد ک��ه تحویل پلیس 

داد.
 او وجوه نقد و اسناد بانکی را زمانی پیدا کرد که در حال جاسازی 
یک کمد دست دوم اهدایی خیریه در منزل خود بود. این محموله 
پرارزش زیر یکی از طبقات کمد پنه��ان بود.پلیس در تالش برای 
یافتن صاحب اصلی این مبلغ است. پلیس رفتار این پسر جوان را 
نمونه و سرمشقی درخور قدردانی می داند. پیش تر نظیر این ماجرا 
برای مبالغ کم اتفاق افتاده اس��ت، اما تحوی��ل مبالغی مانند این 

توسط یابنده آن یک مورد استثنایی است.
 بر اساس گزارش پلیس یابنده امانتدار این مبلغ، پاییز گذشته به 
آلمان مهاجرت کرده و در میندن، شهری در شرق استان نوردراین 
وس��تفالن اسکان داده ش��ده اس��ت. خانواده این جوان سوری در 

سوریه به سر می برد.
 بر خالف تصوی��ری که ای��ن روزها رس��انه های غرب��ی از چهره 
 مس��لمانان نش��ان می دهن��د، او رفت��اری دوس��تانه و فروتنانه

 داشته است.همان طور که این رسانه آلمانی اعتراف کرده، تعجب 
ژرمن ها از این اقدام، خأل چنین رفتارهایی را در این کشور غربی 

پیشرفته نشان می دهد.

محققین آلمانی سامانه ای را برای خلبان های هلی کوپتر طراحی 
کرده اند که دید آنها را در شرایط ناپایدار جوی به طرز قابل توجهی 

افزایش می دهد.
به این دلیل که هلی کوپترها در ارتفاع متوس��ط پرواز می کنند، 
احتمال بر خورد آنه��ا با موانعی از قبیل آس��مان خراش ها، کابل 
های ب��رق و کوه ها وج��ود دارد ضم��ن اینکه وقتی ه��وا مه آلود 
 می ش��ود وضعی��ت ناوبری ب��ا هلی کوپت��ر می توان��د خطرناک 

شود.
از این رو محققین دانش��گاه TUM آلمان، س��امانه جدیدی را با 
استفاده از فناوری واقعیت افزوده ابداع کرده اند که به خلبان این 
امکان را می دهد تا در شرایط سخت جوی هم قادر به رویت فضای 

داخل ابرها و قسمت جلوی خود با وضوح بسیار باال باشد.
در این س��امانه از سیس��تم LiDAR یا همان فناوری سنجش از 
راه دور که از طریق روش��ن کردن هدف با لی��زر و تجزیه و تحلیل 
 نور منعکس ش��ده برای ان��دازه گیری فاصله هاس��ت، اس��تفاده 

می شود.
در واقع با به کار گیری این فناوری می توان نقشه های سه بعدی 
را از منطق��ه مورد نظر تهیه کرد. همچنین حس��گرهای س��امانه 

LiDAR بر روی پایه های هلی کوپتر نصب می شوند.
با به کارگیری این سامانه خلبان  می تواند به هنگام هدایت 

هلی کوپتر از فاصله تقریبا ۸۰۰ متری پیش روی خود  با وضوح باال 
نقشه برداری ۳ بعدی کند.

از مزایای دیگر این س��امانه نش��ان دادن اطالعات پ��رواز از قبیل 
سرعت، موقعیت، راه و ارتفاع است.

داشتن آرامش برای همه افراد الزم اس��ت و دست یافتن به آن کار دشواری 
نیس��ت. برای این کار نیازی به حمام آبگرم و یا رفتن به خلوتگاه ندارید. با 
استفاده از روش های زیر می توانید اس��ترس خود را کاهش دهید و آسوده 

خاطر باشید.
ذهن خود را متمرکز کنيد

چند دقیقه تمرین  ذهنی در هر روز می تواند به کاهش استرس شما کمک 
کند. تحقیقات نشان می دهد که مدیتیشن روزانه ممکن است مسیرهای 

عصبی مغز را تغییر دهد و از اضطراب شما کم کند.
این کار ساده ای است. صاف بنشینید و هر دو پای خود را روی زمین بگذارید. 
چشمانتان را ببندید. با صدای آهنگین و آرام جمالت مثبتی مانند »من در 
آرامش هستم« یا »من خودم را دوست می دارم« را با خود زمزمه کنید. یک 
دست خود را روی شکم قرار دهید تا زمزمه شما با تنفستان هماهنگ باشد. 
اجازه دهید تا هرگونه فکر منحرف، مانند ابری شناور، از ذهن شما بیرون رود.

در زمان حال قرار گيرید
۵ دقیقه به خود فرصت دهید و تنها روی یک رفتار مشخص با دقت تمرکز 
نمایید. به این موضوع توجه کنید که در زمان راه رفتن جریان هوا چگونه با 
صورت شما تماس پیدا می کند و پاهایتان چگونه برخورد با زمین را حس 
می کنند. از لحظات خود و طعم هر تکه غذایی که میل می کنید لذت ببرید.

زمانی که بر روی احساسات خود تمرکز می کنید، توجه کمتری به گذر زمان 
خواهید داشت.

 نفس عميق بکشيد
۵ دقیقه اس��تراحت کنی��د و روی تنفس خود تمرکز داشته باش��ید. صاف 
بنشینید، در حالی که چشمان خود را بسته اید، یکی از دست ها را روی شکم 
خود قرار دهید. به آرامی و از طریق بینی تنفس کنید. احساس کنید که هوای 
تنفس شده از طریق شکم جریان پیدا می کند و تا رسیدن به باالی سر ادامه 
می یابد. این روند را به شکل معکوس از طریق بازدم دهان خود تکرار کنید.
تنفس عمیق با کاهش ضربان قلب و فشار خون از تاثیرات استرس می کاهد.

 با بدن خود هماهنگ باشيد
به طور ذهنی بدن خود را بررسی کنید تا دریابید چگونه استرس در هر روز 
روی شما تاثیر می گذارد. به پشت دراز بکشید یا پاهای خود را روی زمین 
قرار دهید و بنشینید. با شروع از نوک انگشتان تا رسیدن به پوست سر، به 
احساس��ات خود فکر کنید.به آرامی بدون این که احساس سفت و سختی 
داشته باشید یا بخواهید چیزی را تغییر دهید، تمرکز کنید. به مدت ۱ تا ۲ 
دقیقه، با هر تنفس عمیقی که انجام می دهید به جریان هوایی که به هر بخش 
از بدن شما منتقل می شود فکر کنید. این فرآیند را با تمرکز روی بدن خود 
تکرار کنید وبر  روی احساساتی که در هر قسمت از بدن شما اتفاق می افتد 

دقت ویژه ای داشته باشید.

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

 نش��ر نی، رمانی تازه از ادبیات آمری��کای التین را با 
ترجمه عبداهلل کوثری روانه بازار کتاب کرد. این رمان 
 با عنوان »حکومت نظامی« به قلم خوس��ه دونوس��و 

نوش��ته ش��ده که برای نخس��تین بار به زبان فارسی 
بازگردانده شده است.

دونوسو نویسنده اهل شیلی و از نویسندگان مهم دوره 
شکوفایی ادبیات آمریکای التین بود. وی در اعتراض 
به دیکتاتوری پینوش��ه، تن به تبعیدی خودخواسته 
داد و چندی��ن س��ال را در مکزیک، آمریکا و اس��پانیا 
زندگی کرد اما در س��ال ۱۹۸۱ به ش��یلی بازگش��ت 
 و ت��ا زم��ان مرگ��ش در س��ال ۱۹۹۶ در زادگاهش 

ماند.
 وی پس از بازگش��ت به ش��یلی، اقدام ب��ه راه اندازی 
کارگاه داستان نویسی کرد که این کارگاه نقش مهمی 
در پرورش نس��ل جدیدی از نویس��ندگان شیلیایی 

داشت.
دونوس��و در رمان حکومت نظامی روایت��ی از زندگی 
»مانونگ��و ورا« خوانن��ده  انقالب��ی ش��یلیایی روایت 
می کند. مانونگ��و ورا کمی قبل از کودتای پینوش��ه، 

به گونه ای تصادفی از شیلی خارج شده و بعد از کودتا 
به پاریس می رود. او در چند سال نخست بعد از کودتا 
با ترانه های��ش زبان گویای وط��ن خفقان گرفته  خود 
 شده و در میان جوانان اروپا جایگاهی بی همانند پیدا 

می کند.
ورا، دوازده سال بعد از کوتای ۱۹۷۳ دیگر نه اعتقادی 
به آنچه می خوانده داشت و نه چشم انداز امیدبخشی 
پیش روی خود می دید. او  دیگر نمی خواست به خود و 

مخاطبانش دروغ بگوید. 
از س��وی دیگر، صداهایی قدیم��ی و مرم��وز او را به 
زادگاهش، وطن��ش، می خواندند. پس به این امید که 
هستی تکه تکه شده  خود را بار دیگر به هم پیوند دهد، 
به شیلی بازمی گردد. اما آنچه در وطن می یابد بسیار 

دور از انتظار و آرزوی اوست.
عبداهلل کوثری پیش از این، رمان باغ همس��ایه از این 

نویسنده را نیز ترجمه کرده است. 

میگو پلو از غذاهای جنوبی و بسیار مقرون به صرفه اس��ت زیرا در تهیه آن از میگوی ریز 
استفاده می شود که قیمت نسبتا مناس��بی دارد. همراه این غذا بهتر است ترشی انبه تند 
بخورید نه شور. حتما این غذای خوشمزه را امتحان کنید. میگو پلو به دو صورت همراه با 

سبزی یا بدون سبزی با کشمش و پیاز داغ تهیه می شود.
مواد الزم: پیاز ۳ عدد،فلفل دلمه ای رنگی ۱ عدد، میگو ۵۰۰ گرم، برنج  4 پیمانه،   
سیر  ۶ حبه، رب گوجه فرنگی  ۲ قاشق غذاخوری،سبزیجات معطر تازه یا خشک  به میزان 
الزم، پودرکاری  به میزان الزم،نمک وفلفل  به میزان الزم،  زعفران دم کرده  به میزان الزم

طرز تهيه:
  1- پیاز را ریز خرد کرده به همراه کمی روغن تفت داده سپس میگوی پاک شده وشسته 

را اضافه کرده و تفت دهید.
  2- رب و ادویه را به مایه میگو اضافه کرده س��بزی ها را نیز افزوده و حرارت را خاموش 

کنید.
  3- برنج را آبکش کرده و ته دیگ مناسب قرار دهید سپس برنج و مواد را الیه الیه ریخته 

و برنج را دم کنید.
  4- در انتها کمی روغن روی برنج داده و در ظرف مناسب سرو کنید .

  نکات:
    1-سبزی معطر این دستور شامل گشنیز، جعفری، شوید و ریحان است.

    2- میگویی که در این غذا استفاده می شود، به هیچ وجه نباید درشت باشد.
    3- ادویه  ای که در تهیه میگوپلو استفاده می شود؛ زردچوبه، فلفل قرمز،کاری، زعفران 

و گرد لیموست که هنگام تهیه این غذا نباید فراموش شود.

حاال که چن��د ماه از خانه تکانی عیدتان گذش��ته و آلودگی ها ب��ه همه جای خانه 
 تان نفوذ کرده، به ش��ما فوت و فن دوباره تمیز کردن خانه را  ب��ا مواد طبیعی یاد 

می دهیم.
حمام و توالت،جوش شيرین + آبليمو: سطوح آلوده را مي توانید با کمک 
جوش شیرین و اسفنجي که با آبلیمو یا سرکه مرطوب شده تمیز کنید.  پس به جای 
اینکه نفس��تان را به خاطر شس��تن وان و کف دستش��ویی و حمام با شوینده های 

شیمیایی بند  بیاورید، سراغ این ترکیب طبیعی و بی خطر بروید.
مایکروفر و اجاق گاز،سرکه:  براي پاک کردن لکه هاي غذا از روي اجاق گاز 
کمي سرکه رویشان اسپري کنید و چند دقیقه بعد سراغ لکه ها بروید. براي تمیز 
کردن مایکروفر هم یک چهارم فنجان سرکه و یک فنجان آب را حدود یک دقیقه 
داخل مایکروفر قرار دهید تا مخلوط به نقطه جوش برس��د. پس از آن تمیزکردن 
لکه ها برا یتان کاري نخواهد داش��ت. جوش ش��یرین چاره خوبي براي پاک کردن 
کثیفي هاي روي اجاق گاز است پس اگر از هیچ طریقي نتوانستید لکه هاي غذا را از 

روي گاز پاک کنید، دست به دامان جوش شیرین شوید.
مبلمان،روغن زیتون + آبليمو :  وسایل چوبي را بعد از گردگیري با استفاده     
از پنبه اي که کمي به آبلیموي طبیعي و دوبرابر میزان آبلیمو روغن زیتون آغشته 

شده، برق بیندازید.
ماشين ظرفشویي و لباسشویي،سرکه:  به جاي شوینده هاي شیمیایي که 
در بازار فروخته مي شود، هر هفته یک بار در ماشین ظرفشویي و هر ماه یک بار در 
ماشین لباسشویي تان یک فنجان سرکه بریزید و برنامه کوتاه شست وشو را بدون 

لباس یا ظرف اجرا کنید.

حکومت  نظامى

ميگو پلو با ميگوهای ریز و ارزان!

روش هایى برای 
کاهش سریع استرس

جوان سوری پاک دست حيرت 
ژرمن ها را برانگيخت

فناوری واقعيت  افزوده 
در خدمت خلبانان 

خانه تکانى در تابستان با مواد طبيعى)2(

ای��ن روزها،بس��یاری از دول��ت های 
جهان در راستای حذف سوخت های 
فس��یلی و اس��تفاده از س��وخت های 
 هسته ای در تمامی بخش های زندگی

 تالش می کنند.
 در روسیه کشتی  یخ شکن جدیدی با 

سوخت هسته ای به آب  انداخته شد.

عکس نوشت

کشتى رویایى
 با سوخت هسته ای 

 آگهـی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق با ماده ۱۳ قانون 
برگزاری مناقصات، حفاظت فیزیکی ش��هر جدید مجلس��ی، اراضی دولتی و س��اختمان های ش��رکت عمران مجلسی را به 

شرکت های تشخیص صالحیت شده و دارای مجوز حفاظت فیزیکی واگذار نماید.
- مهلت و محل دریافت اسناد:  واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه 

به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.
- ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه:  متقاضیان پس از تکمیل اس��ناد حداکثر تا تاریخ ۹۵/4/۲۹مهلت دارند تا اسناد 
مربوطه را در پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی تحویل دهند.

 - نش�انى کارفرما:  اصفهان- کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن- ش��هر جدید مجلس��ی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
- امور قراردادها 
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