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 لطفا خودتان را معرفی نموده و خالصه ای از سوابق و فعالیت های کاری 
خود را بیان نمایید.

محسن احمدی هس��تم با 15 سال سابقه کار در مس��ئولیت های کارشناسی و 
اجرایی، رسیدگی به اختالفات کارگری- کارفرمایی به عنوان نماینده دولت در 
هیئت های تشخیص و حل اختالف و در حال حاضر با سمت رییس اداره روابط 
کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان وظیفه خدمت رسانی به 

جامعه کارگری و کارفرمایی را عهده دار می باشم.
 اهم وظایف اداره روابط کار را بیان نمایید.

امور مربوط به تنظیم و نظارت بر روابط کار کارگران و کارفرمایان و حل و فصل 
اختالفات فیما بین، بررس��ی و نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل 
کارگری، ارائه راهنمایی های الزم به کارگران و کارفرمایان در زمینه قانون کار، 
بررسی آیین نامه های انضباط کار و تش��کیل هیئت تشخیص و حل اختالف و 

نظارت بر عملکرد مراجع مذکور از اهم وظایف این اداره می باشد.
ش�کایات  ب�ه  کنن�ده  رس�یدگی  مراج�ع  ترکی�ب  و   تع�داد 

کارگری-کارفرمایی را بیان نمایید.
به اس��تناد ماده 157 قانون کار رس��یدگی به ش��کایات کارگ��ری- کارفرمایی 
در دو مرحله بدوی و تجدی��د نظر انجام می پذیرد. مرحل��ه بدوی تحت عنوان 
 هیئت تش��خیص و ش��امل 3 نفر عضو مرکب از نماینده دولت، کارگر و کارفرما 
می باش��د. مرحله تجدید نظر تحت عنوان هیئت حل اختالف و متش��کل از 9 
نفر عضو ش��امل نماینده دولت، کارگران و کارفرمایان می باش��د که در ترکیب 
نمایندگان دولت نمایندگان وزارت کار، دادگس��تری و نماینده فرمانداری نیز 
حضور دارند. رسیدگی در مراجع مذکور مستلزم ارائه دادخواست و تابع مقررات 

آیین دادرسی کار بوده و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می گردد.
علت افزایش شکایات کارگری را بیان نموده و چه راهکارها و تدابیری 

برای کاهش حجم شکایات ، پیش بینی نموده اید؟
استان اصفهان، استانی صنعتی و کارگری می باشد و به نسبت افزایش جمعیت 
کارگری باالطبع موضوعات مربوط به افزایش شکایات هم طبیعی به نظر می رسد

البته از عمده دالیل افزایش شکایات کارگری سوء استفاده برخی کارفرمایان و 
عدم رعایت حداقل های قانون کار و تامین اجتماعی و همچنین باال رفتن سطح 

آگاهی های حقوقی و قانونی کارگران نسبت به حقوق خود می باشد..

از س��وی دیگر رش��د روز افزون کارگران با قراردادهای کوتاه مدت و بعضا اخذ 
قرارداد یا اوراق تسویه حساب س��فید امضا از سوی کارفرمایان و همچنین عدم 

برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف نیز در این خصوص موثر می باشد.
 در خصوص راه��کار الزم برای کاهش ش��کایات م��ی توان به دس��تور العملی 
اشاره کرد که در شرف تصویب، ابالغ و اجرا می باشد که منجر به احیای مجدد 
امر سازش در رسیدگی به شکایات کارگری در محل کارگاه ها و یا تشکل های 

کارگری- کارفرمایی خواهد گردید.
چه اقداماتی در زمینه آموزش کارگران و کارفرمایان و اعضای مراجع 

حل اختالف انجام شده است؟
 در خصوص آم��وزش کارگران و کارفرمای��ان برنامه هایی از س��وی کانون ها و

 انجمن های صنفی مربوطه در طول س��ال برگزار می گردد که از کارشناسان و 
مدرسان خبره روابط کار و ایمنی در این خصوص استفاده می گردد. همچنین 
اعضای مراجع حل اختالف کار نیز مرتبط با ش��رح وظایف دوره های آموزشی 
آشنایی با قراردادهای کار، شرایط کار و آیین دادرسی کار دوره هایی را طی سال 

گذشته و در اجرای دستور العمل شماره 39 وزارت کار سپری نموده اند.
آیا این اداره در راس�تای آموزش و توانمندس�ازی کارگ�ران در محل 

کارگاه ها هم برنامه ای داشته است؟
 اقدامات انجام ش��ده در این خصوص شامل درخواس��ت هایی بوده که از سوی 
کارفرمایان یا تشکل های کارگری موجود در کارگاه به اداره  واصل شده است و 
در حال حاضر نیز این اداره آمادگی اعزام م��درس در زمینه های مختلف قانون 
کار و برگزاری دوره های آموزشی در محل کار کارگران در جهت افزایش سطح 
آمادگی های قانونی از حیث موضوعات مرتبط با قراردادهای کار، ش��رایط کار و 
مسائل حفاظت فنی و ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار را با هماهنگی 

اداره بازرسی کار دارد.
علت نارضایتی کارفرمایان در خصوص آرای صادره از سوی اداره تعاون 

کار و رفاه اجتماعی چیست؟
مقررات قانون کار ب��ا رویکرد حمایتی از کارگران وضع ش��ده و حداقل هایی در 
این قانون لحاظ شده اس��ت که جزو تکالیف کارفرمایان می باشد و عدول از آنها 
موجب تضییع حقوق کارگر و تخلف محسوب می شود. مضافا این که هیئت های 
تشخیص و حل اختالف به عنوان مراجع اختصاصی و با نظر و رای اکثریت اعضا 
نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمایند. در واقع در رای صادره نمایندگان  
کارگر یا کارفرما هم مشارکت داشته و در آن موثر هستند. اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی هم در ترکیب هیئت های مذکور دارای یک نماینده است. بدیهی است 
چنانچه کارفرمایان نسبت به آرای صادره معترض باشند می بایست از طریق اقامه 

دادخواست دردیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
در انتها به عنوان یکی از مدیران و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار 

به موارد و فعالیت های بارز و برنامه های در دست اقدام اشاره نمایید.
هرگونه اقدام و فعالیت در حوزه روابط کار که منجر به بهبود و تنظیم روابط کار 
و تسریع در فرآیند رسیدگی به ش��کایات کارگری- کارفرمایی انجام گردیده با 
مشارکت و همکاری کلیه مدیران و کارشناسان مشاغل در این حوزه بوده است 

که از اهم آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
راه اندازی سیس��تم، ابالغ پیامکی اوقات و نتایج رس��یدگی به طرفین دعوی، 
تلف��ن گویا ب��رای اس��تعالم آخرین پرون��ده ، تخصص��ی نم��ودن هیئت های 
رس��یدگی به آموزش اعضای مراجع، اجرای بهینه  مقررات آیین دادرسی کار و 
دستورالعمل های صادره از س��وی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همچنین 
 اس��تفاده از ظرفیت کارشناس��ان رس��می دادگس��تری در پرونده ها که نقش

 تعیین کننده ای در احقاق حقوق طرفین دعوی و کاهش مدت زمان رسیدگی 
به شکایات داشته است.

مهدی جمالی نژاد در نشس��ت خبری به مناسبت برگزاری 
کنفران��س بین الملل��ی کیفیت خدم��ات در مهمان نوازی و 
گردش��گری در اصفه��ان به دغدغه همه مس��ئوالن مرتبط 
با حوزه گردش��گری اش��اره کرد و اظهار داشت: شهرداری  
همواره در راستای ارتقای صنعت گردشگری گام برداشته و 

نقش مهمی در ارتقای زیرساخت های بنیادین مانند کمک 
به س��اخت هتل داشته اس��ت و احیای هتل همای اصفهان 
فعالیت موثری در این زمینه محس��وب می شود. وی با بیان 
اینک��ه ش��هرداری در  حوزه حمل و نق��ل، جاذبه ها، فراهم 

ساختن امکانات رفاهی به حوزه گردشگری...

۱۰۵۴۳ ميليارد 
تومـان !

همه چيز درباره تـرور یک 
»نمـاینده مجـلس«
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شواهد می گوید حاج احمد 
زنده  است

مگر احمدی نژاد می خواهد 
کاندیدا شود؟

قرار نيست به بهانه فيش های 
حقوقی عقده گشایی شود

بررسی وضعیت برجام در ایران و آمریکا از نگاه نیوزویک؛

یک سالگی توافق هسته ای

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

نشست ویژه ش��ب فرهنگ و هنر لهس��تان، همزمان 
با گشایش نمایشگاه چاپ دس��تي لهستان، با حضور 
فرهنگ دوستان، به همت سازمان فرهنگي تفریحي 
شهرداري اصفهان، مرکز آفرینش هاي ادبي قلمستان 
و موزه هنرهاي معاصر برگزار شد.  گرما همه را کالفه 
کرده و بوي نم چمن ها و دیوارهاي موزه ذهن را آرام تر 

مي کند. حضار منتظرند...

اصفهان را باید
شهري فرا ملي دانست
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نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: قبول دارم ک��ه نمایندگان اس��تان به خوبی 
نتوانستند در کمیسیون های مجلس پخش شوند، 
منتها در برخی از کمیس��یون ها هم هیچ متقاضی 
وج��ود نداش��ت. حمیدرضا فوالدگ��ر در خصوص 
حقوق ه��ای نجومی و نق��ش مجلس اظه��ار کرد: 

مجلس از طریق دیوان محاسبات...

تقسيم نمایندگان اصفهان
در کميسيون ها خوب نبود

شهردار اصفهان:
گردشگری منحصر به جاذبه های تاریخی نيست

12
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رفت و برگشت های تکراری کاپیتان ادامه دارد؛

درباره محرم...
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کدام میلیاردر، اموال میلیاردر نفتی را می خرد؟



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1905 |  سه شنبه 22 تیر 1395 | 7 شوال 1437

Society.ultural  Newspaper No.1905 | July 12.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER yusefian.zayanderoud@gmail.com 

س��ران ناتو در بیانیه پایانی خود در نشس��ت ورش��و ضمن اعالم 
حمایت از اج��رای برجام، مدعی ش��دند: همچنان نگ��ران برنامه 
 موش��کی بالس��تیک ایران هس��تیم. به گزارش انتخاب، نشست

 دو روزه سران کش��ورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( که 
 در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد، با صدور یک بیانیه مشترک 

به کار خود پایان داد.
 در بند شصت و هش��تم این بیانیه با اشاره به توافق هسته ای ایران 
و گروه 1+5 که تابستان سال گذشته حاصل شد، آمده است: ما از 
به نتیجه رسیدن مذاکرات هس��ته ای ایران و گروه 3+3 و اتحادیه 
 اروپا و توافق بر س��ر برنامه جام��ع اقدام مش��ترک )برجام( که در

 14 ژوئیه س��ال 2015 به امضا رس��ید و همچنی��ن ادامه اجرای 
 این توافق از 16 ژانویه س��ال 2016 تاکنون اس��تقبال می کنیم. 
عالوه بر این، بر اهمیت همکاری کامل و به موق��ع ایران با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی در راستای اجرای برجام تاکید داریم.
 سران ناتو در ادامه بیانیه خود با ادعای اینکه آزمایش های موشکی 
ایران خالف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درخصوص 
برجام اس��ت، آورده اند: هرچند ما کماکان به طور جدی نسبت به 
توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران و ادامه آزمایش های موشکی 
در این کشور نگران هس��تیم.  نه تنها مقامات ایرانی بلکه مقامات 
آمریکایی نیز بارها تاکید کرده اند آزمایش های موشکی ایران خالف 
برجام نیست و این کش��ور به طور کامل به تعهدات خود در برجام 
عمل کرده است. در همین چارچوب بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان اظهار نگرانی مطرح شده در بیانیه پایانی ناتو 

را مردود و آن را تکرار ادعاهای بی اساس گذشته خواند.
 وی افزود: همان گونه که بارها اعالم شده است توانایی های موشکی 
کشورمان صرفا در چارچوب برنامه های مشروع دفاعی جمهوری 
اس��المی ایران قرار دارد و به هیچ وجه برای حمل کالهک هسته 
طراحی نشده است.  س��خنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
برنامه موشکی ایران نه تنها هیچ گونه ارتباطی با برجام و مذاکرات 
هس��ته ای ندارد، بلکه همان گونه که بارها تاکید شده است ناقض 

قطعنامه 2231 نیز محسوب نمی شود.

روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای، نسبت به اظهارات یکی 
از مش��اوران این نهاد در خصوص مذاکره حماس با اسرائیلی ها، 
حماس را در خط مقدم مقاومت ضد صهیونیس��تی فلس��طین  

دانست.
 در پی انتش��ار مصاحب��ه یکی از مش��اوران س��پاه ب��ا یکی از 
خبرگزاری های داخلی، پیرامون تح��والت منطقه و آینده آن و 
انتساب برداشتی در خصوص مذاکره حماس با اسرائیل، روابط 
 عمومی کل س��پاه در بیانیه ای با تکذیب این مطلب، تاکید کرد: 
با شکل گیری انتفاضه سوم، مقاومت ضدصهیونیستی ملت مظلوم 
فلسطین وارد مرحله ای نوین شده است و اسباب هراس فزاینده  
اشغالگران قدس شریف و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن را 

رقم زده است.
این بیانیه با تاکی��د بر اینکه تجربه مبارزه ملت فلس��طین علیه 
رژیم اشغالگر صهیونیستی نش��ان داده است که رویکرد سازش 
و مذاکره، دشمن صهیونیس��تی را در تداوم اش��غالگری و ظلم 
به مردم فلسطین حریص تر می س��ازد و تنها راهبرد مقاومت و 
پایداری مبتنی بر آموزه های اسالمی و تاریخی که در سال های 
اخیر س��رلوحه حرکت حماس و سایر مبارزان واقعی فلسطینی 
قرار گرفته اس��ت می تواند آرمان های فلس��طین عزیز را تامین 
نماید، افزوده است: جنبش مقاومت اس��المی حماس که رژیم 
صهیونیس��تی در جنگ های 22 روزه، 51 روزه و ۸ روزه ضربه 
مهلک و شکس��ت خفت باری از آن متحمل شده است در خط 
مقدم مقاومت و مبارزه ضد صهیونیستی ملت فلسطین قرار دارد.

این بیانیه حمای��ت ملت ای��ران از آرمان قدس ش��ریف و ملت 
فلسطین را از راهبردهای خدشه ناپذیر انقالب و نظام و نیز سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المی توصیف و تصریح کرده است: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی مواضع و دیدگاه های خود را در قالب 
بیانیه های رسمی یا توسط فرمانده کل، نماینده ولی فقیه و روابط 
عمومی این نهاد اعالم می کند و سایر اظهارنظرها پیرامون مسائل 

مختلف را دیدگاه های شخصی و غیررسمی می داند.  

به گزارش فرهنگ نیوز؛ »نماینده اس��الم آباد ترور ش��د«، خبری 
 که ابتدا در کانال های تلگرامی دس��ت به دست می شد و همین امر

 قابل قبول بودن آن را تاحدی با ش��ک و تردید روب��ه رو کرده بود، 
 اما از آنجا که نزدیکان حش��مت ا... فالحت پیش��ه و متعاقب با آن 
فرهاد تجری نماینده قصر شیرین صحت این خبر را تایید کردند شک 
و تردیدها به یقین تبدیل ش��د. آنگونه که خواهرزاده فالحت پیشه 
روایت می کند» چهار تروریست با به رگبار بستن ماشین فرماندار 
داالهو، ضمن زخمی کردن فرماندار و بخش��دار، موجب به شهادت 
رسیدن راننده و یکی از همراهان فالحت پیشه می شوند، اما نماینده 

اسالم آباد در این درگیری آسیبی نمی بیند.«
خود فالحت پیشه نیز ساعتی بعد از این حمله تروریستی با شبکه 
 خبر گف��ت وگو ک��رد و روایتی نزدیک ت��ر از حادثه را بی��ان نمود. 
فالحت پیشه گفت»به کمین تروریستی خوردیم و متاسفانه بنده 
سعادت شهادت نداشتم و همکارانم شهید شدند. ما به عنوان شهروند 
در حال گذر از منطقه بودیم و به هیچ عنوان مسلح نبودیم. از مردم 
 عزیزی که ابراز نگرانی کردند تشکر می کنم، متاسفم که دو جوان 
بی گناه به شهادت رسیدند.« فالحت پیشه خاطرنشان کرد: مطمئنا 
نیروهای نظامی و امنیتی به زودی این افراد را قبل از خروج از کشور 

شناسایی و مجازات خواهند کرد.

اما س��وءقصد به جان جمعی از مسئوالن اس��تان کرمانشاه آن هم 
در ش��رایطی که طی چند هفته اخیر، اخبار مربوط ب��ه چند اقدام 
تروریستی از سوی نهادهای امنیتی منتشر شده بود نگرانی هایی را 
ایجاد کرده است. آنچنان که عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون 
 امنیت ملی از آغاز مجدد فعالیت تروریس��ت ها ابراز نگرانی کرده و

  م��ی گوید» طب��ق اطالع��ات به دس��ت رس��یده، ش��خص آقای 
فالحت پیشه یکی از اهداف تروریست ها بوده که البته جان سالم به 
در برده است، ظاهرا تروریست ها خودروی نماینده اسالم آبادغرب 
را تحت نظر داش��ته و آن را مورد هدف قرار داده اند، اما بعد از اینکه 
متوجه ش��دند آقای فالحت پیش��ه در خودروی دیگری است آن را 
نیز مورد اصابت رگبار مسلسل های خود قرار دادند.« بروجردی در 
ادامه با اشاره به فعال شدن مجدد عوامل ضدانقالب برون مرزی در 
داخل کشور، گفت: » اخیرا نیروهای ضد انقالب درگیری هایی نیز 
با نیروهای سپاه داش��ته اند که به نظر می رسد حادثه ترور نماینده 
مجلس نیز کار عوامل گروهک های ضدانقالب خارجی است که به 

داخل نفوذ کرده و این ترور حساب شده را انجام داده اند.«
این اقدام تروریستی واکنش سریع وزارت کشور را هم به دنبال داشت 
و سخنگو و معاون سیاس��ی این وزارتخانه به طور مجزا از پیگیری و 
جدیت این وزارتخانه در تعقیب و دس��تگیری عوامل این سوءقصد 

س��خن گفتند. حس��ینعلی امیری س��خنگوی وزارت کشورعنوان 
 کرد: »هویت ضاربین هنوز مشخص نیس��ت که از اشرار هستند یا 
گروه های دیگ��ر«وی  این را هم تاکید کرد ک��ه نیروهای امنیتی و 

انتظامی منطقه برای دستگیری ضاربین در تالش هستند.
مقیمی معاونت سیاسی وزارت کشور نیز با اشاره به اینکه ضاربین و 
عامالن این حمله تروریستی هنوز مشخص نشده، گفت:»ماموران و 
دستگاه امنیتی در حال تعقیب این مس��ئله هستند. همچنین این 

موضوع از طرف وزارت کشور در حال پیگیری است.«
در همین رابطه دادس��تان عمومی و انقالب کرمانشاه ضمن تشریح 
جزییات حادثه حمله مسلحانه به خودرو حامل حشمت ا... فالحت 
پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس، از دستور ویژه 
دادستان کل کشور برای رسیدگی به این موضوع خبر داد. بنا بر گفته 
وی تاکنون کسی در این رابطه دستگیر نشده ولی از ماشینی که به 
آتش کشیده شده، اطالعاتی به دست آمده که در حال بررسی است.

یوسف شاه حس��ینی معاون سیاسی امنیتی اس��تانداری کرمانشاه 
هم با بیان اینکه امنیت کامل در منطقه حاکم است، گفت: اقدامات 
الزم برای شناسایی و دس��تگیری ضاربان حادثه حمله افراد مسلح 
 به خودروی فرمان��دار داالهو و نماینده اس��الم آبادغ��رب در حال 

انجام است.

 کدام بند بیانیه پایانی ناتو 
درباره ایران است؟

بیانیه سپاه در واکنش به اظهارات یکی از مشاوران این نهاد:

 حماس در خط مقدم مقاومت 
ضد صهیونیستی است

خبردیدگاه

محمدرضا باهنر از چهره های اصولگرا گفت که برای حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
ش��رط مهمی دارند. باهنر گفت: ما برای اینکه از آقای روحانی حمایت کنیم یا خیر، ش��رط مهمی 
داریم. باید ببینیم در ماه های آتی عملکرد دولت چگونه است. گزیده سخنان باهنر در نشست خبری 

خود در خبرآنالین در زیر آمده است:
اینکه بگویم طرف مقابل، توطئه اینکه برجام را بهم بزند را دارد، قبول ندارم ولی اینکه از همین 

برجام منافع شان را افزون و منافع ما را کاهش دهند حتما وجود دارد.
عمال انتخاب کشور به سمت انتخابات حزبی نزدیک شد ولی هنوز فاصله زیادی با حزب فراگیر 

داریم.
مثال در تهران عموما مردم با دو حزب رأی دادند. عمال کاری به کاندیداها نداشتند. کسانی در تهران 
رأی آوردند که سوپری محل ش��ان هم شاید نشناسندشان، اش��کالی هم ندارد و وهن نیست. ولی 
اینکه لیست ها باید بگردند افراد قدرتمند را در لیست قرار دهند مهم است و جای خود را داد. نتیجه 
انتخابات نشان داد که لیست امید و اصالح طلبان اگرچه فراکسیون قدرتمندی شده ولی فراکسیون 
 اقلیت اس��ت و البته همه اینها را به فال نیک م��ی گیریم تالش می کنیم به س��مت حزب فراگیر 

جلو برویم.
دوستانی که رس��ما اصالح طلب باشند و کاندیدا ش��وند مقدم ش��ان را گرامی می داریم، اما 
حمایت نمی کنیم.کسانی که در جرگه اصولگرایی هستند ما آنها را بررسی می کنیم، ممکن است 
 اصولگراه��ا االن 20 کاندیدا داش��ته باش��ند ولی باید ضوابطی باش��د ک��ه همه اینها ب��ه یک نفر 

برسند.
باهنر سوالی درباره اینکه آیا احمدی نژاد نیز در لیس��ت 30 نفره آنها حضور دارد،  را به صورت 

سوالی پاسخ داد: آقای احمدی نژاد مگر می خواهد کاندیدا شود؟
تایید صالحیت، کار حاکمیتی است و اصال کار حزبی نیست، ما نباید دخالت کنیم. اگر حزبی 
بخواهد بر اساس صالحیت نگرفتن رقبایش کار کند،  ضعیف است. من درباره ردصالحیت هیچ کس 

نمی توانم صحبت کنم.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید براینکه ماجرای فیش ه��ای حقوقی تبدیل به مطالبه عمومی 
شده، می گوید: دولت باید سریع تر این موضوع را حل کند تا فضا به سمت عقده گشایی نرود.

حجت االسالم سیدمهدی طباطبایی با انتقاد از حاشیه سازی ها بر سر فیش های حقوقی، گفت: این 
موضوع اتفاق سنگین و بسیار دشواری برای نظام و کشور بود، امری که بدون شک در شأن جمهوری 
اسالمی نبود. ولی نباید فراموش کرد که این افراد در مقابل جمعیت صادق و خدمت گزار مسئوالن 

نظام بسیار کم و معدود بودند.
وی با اشاره به اینکه همین تعداد معدود هم در شأن نظام جمهوری اسالمی نیست، افزود:خوشبختانه 
دولت برخورد مناسب و به موقعی با این ماجرا داش��ت. ماجرای فیش های حقوقی امروز تبدیل به 
 یک مطالبه عمومی شده اس��ت و ضرورت دارد که دولت به نحوی س��ریع و مدبرانه این موضوع را 

حل و فصل کند و پاسخی روشن به افکارعمومی بدهد.
این عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید براینکه نباید ماجرای فیش های حقوقی زمینه ای برای ضربه 
زدن به اصل نظام شود، تصریح کرد: باید مراقبت کرد که افرادی به بهانه این فیش ها به سمت هتک 
حرمت و زیر سوال بردن خدمات دولت و تحریک نسبت به اصل نظام حرکت نکنند. واضح و روشن 
است که برخی در این جامعه هس��تند که درصدد تخریب و ضربه به دولت هستند، این افراد دنبال 

بهانه می گردند تا با دستاویز قرار دادن آنها دولت را مورد هجمه قرار دهند.
این استاد اخالق با بیان اینکه افراد هوچی گر همیشه به دنبال بهانه ای برای عقده گشایی هستند، 

گفت: این دسته راحت به اصل نظام و مقامات و مسئوالن پاکدست تهمت می زنند. 
وظیفه دولت این اس��ت که هرچه زودتر فضا را مدیریت و جمع کند، البته عذرخواهی کردن دولت 

امری بسیار پسندیده بود و کرامت نفسانی رییس جمهور و دولت را نشان داد. 
کاش به جز رییس جمهور بقیه عزیزان هم اگر در گذشته خطایی کردند یا در آینده خطایی صورت 

گرفت درصدد عذرخواهی از مردم باشند.
 عذرخواهی یک ارزش اس��ت و باید از رییس جمهور به خاطر این موضوع و پیگیری مجدانه ای که 

داشتند تشکر کرد.

توافق هسته ای ایران که در جوالی سال 2015 به امضا رسید یک تغییر دهنده بازی برای ایران بود.
به گزارش نامه نیوز به نقل از نیوزویک، یک س��ال از امضای توافق هسته ای می گذرد و جمهوری 
اسالمی ایران بار دیگر یک بازیگر در محیط بین المللی است و مقامات ارشد از اروپا، آسیا، آفریقا و 
آمریکای التین دیدن کردند. تهران همچنین میزبان رؤسای کشورها و وزرای خارجه که بسیاری از 
آنها از غرب بودند و برای بهبود روابط با ایران تمایل داشتند، بود. ایران همچنین تحسین و تشویق 

سازمان بین المللی انرژی اتمی را برای اقدامات شفاف سازانه فراتر از تعهدات را برانگیخت.
 اجرای توافق هس��ته ای که برنامه جامع اقدام مش��ترک نام دارد همچنان س��خت و دشوار است. 
چالش هایی که در زمینه اجرای برجام صورت می گیرد اغلب به دلیل تفسیرهای متفاوت از آنچه 
 در توافق آمده است وجود دارد. به ویژه از سوی تهران و واش��نگتن. هردو پایتخت یکدیگر را متهم 

می کنند که روح توافق تاریخی را نقض می کند.
تهران ادعا می کند ک��ه آمریکا به اندازه کافی برای اطمینان س��ازی بانک ه��ای اروپایی و فعاالن 
 اقتصادی برای هم��کاری با ایران بدون ت��رس و واهمه از مج��ازات های آمریکا ت��الش نمی کند. 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در آوریل سال 2016 به نیویورکر گفت: آمریکا نیاز دارد که 

کارهای بیشتری انجام دهد. آنها باید این پیام را ارسال کنند که تجارت با ایران هزینه بر نیست.
در مقابل واشنگتن نیز از برنامه موشک بالستیک ایران نگران است، برنامه ای که واشنگتن مدعی 
است مغایر با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. آزمایش های موشکی ایران فشارها 

بر واشنگتن برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران را افزایش داده است.
از سوی دیگرتهران و واشنگتن هردو با مخالفت های داخلی بر سر تعامل های بیشتر ایران و آمریکا 
مواجه هس��تند.}حضرت{ آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران طی سال گذش��ته بارها نسبت به اینکه 
واش��نگتن تالش می کند تا در ایران نفوذ کند هشدار داده اند. ایش��ان همچنین با همکاری های 

مشترک دو کشور بر سر مسائل منطقه ای نیز مخالف هستند.
در نتیجه به نظر می رسد که همکاری های ایران و آمریکا فراتر از توافق هسته ای محدود شده است 

حداقل در آینده نزدیک.

محمدرضا باهنر:

مگر احمدی نژاد می خواهد کاندیدا شود؟
طباطبایی:

قرار نیست به بهانه فیش های حقوقی عقده گشایی شود
بررسی وضعیت برجام در ایران و آمریکا از نگاه نیوزویک؛

یک سالگی توافق هسته ای

جواد کریمی قدوسی درباره آخرین وضعیت پرونده چهار دیپلمات 
ربوده شده در لبنان، گفت: در شرایط کنونی چند دلیل قطعی و 
محکم برای زنده بودن چهار دیپلمات و اسارت آنها در زندان های 

رژیم صهیونیستی وجود دارد.
 نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای اس��المی، از 
پیغام آمریکایی ها به نیروهای حزب ا... برای مبادله چندین تبعه 

آمریکایی و فرانسوی با دیپلمات های ربوده شده خبر داد و گفت: 
مقامات آمریکایی در پیغام خود اعالم ک��رده اند که برای مذاکره 
به منظور تبادل ای��ن دو گروه آمادگی دارند، البته بخش��ی از این 
مس��ائل به صورت رسمی در رسانه ها مطرح ش��ده است، به ویژه 
آنکه اخیرا سیدحسن نصرا... دبیر کل حزب ا... لبنان اعالم کرد که 
 خود مسئول پیگیری آزادسازی دیپلمات های ربوده شده است.

 کریمی قدوسی در تشریح دالیل دیگر زنده بودن متوسلیان و سه 
دیپلمات ربوده ش��ده در لبنان، گفت: در دوران دولت سازندگی، 
چهار نیروی آمریکایی به اس��ارت لبنان درآمدن��د، آمریکایی ها 
به حافظ اسد رییس جمهوری س��وریه پیغام دادند که در صورت 
آزادی نیروهای آمریکایی، چهار دیپلمات ربوده ش��ده از اسارت 

رژیم صهیونیستی آزاد می شوند.    

روایت یک نماینده مجلس از پیغام جدید آمریکا به حزب ا...  برای آزادسازی متوسلیان:

شواهد می گوید حاج احمد زنده  است

قاب روز

اجتماع حجاب و عفاف در تهرانسفر عمار حکیم به قمسیدعلی خمینی در مراسم ختم خواهر اسدا...بادامچیان

همه چیز درباره تـرور یک »نمـاینده مجـلس«
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اخبارنگاه روز

  پیش��نهاداتی که وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت، در اصالح 
قان��ون کارت های اعتب��اری خری��د کاالی داخلی، به س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور ارائه کرده اس��ت، عموم شاغالن 
 و بیم��ه ش��دگان بیمه های رس��می کش��ور را با س��قف حقوق

سه میلیون تومان در بر می گیرد.
 بعد از این که زنگ خطر شکست طرح کارت های اعتباری خرید 
 کاالی داخلی به صدا در آمد، س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی،

به منظور بررس��ی دالیل شکس��ت طرح خری��د کاالی ایرانی، 
 اقدام به برگزاری جلس��ه ویژه ای کرد که ماحصل این جلس��ه،
 بخش��نامه ای بود که این س��ازمان درخصوص اصالح این طرح

صادر کرد که در دو مح��ور، عالوه بر حذف کامل س��قف حقوق 
مش��موالن این ط��رح، خبر اصالح دامنه ش��مول دس��تگاه ها و 

گروه های هدف این طرح را نیز اعالم کرد.
در حال��ی ک��ه بی��ش از ی��ک روز کاری از ص��دور بخش��نامه 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در این باره نمی گذرد، 
محمدرضا نعم��ت زاده، طی نامه ای پیش��نهادی ب��رای اصالح 
بخش��نامه مذکور، قانون ط��رح کارت های اعتب��اری خرید کاال 
را مطرح کرد که بر اس��اس آن، تمامی افراد ش��اغل و بازنشسته 
 دس��تگاه های لش��گری و کش��وری و بیمه ش��دگان بیمه های

تامی��ن اجتماعی، خدم��ات درمانی و س��ایر بیمه های رس��می 
 کش��ور با س��قف حقوق س��ه میلیون تومان، بتوانند از این طرح

استفاده کنند.
مدیرکل دفت��ر صنایع فل��زی و ل��وازم خانگ��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان ای��ن موضوع 
که پیش��نهاد اصالح ط��رح کارت ه��ای اعتب��اری خرید کاالی 
داخلی، به منظور ایجاد رونق بیش��تر در این طرح، توس��ط وزیر 
صنعت مطرح شده اس��ت، گفت: با ارائه این پیشنهاد، در صورت 
تایید، جامعی��ت این ط��رح افزایش م��ی یابد و برای س��هولت 
 در ش��رایط، اس��تقبال از این طرح نیز متعاقبا با رش��د رو به رو

خواهد بود.
 تا پی��ش از این، ط��رح کارت های اعتب��اری خرید کاال با س��ود

۱۲ درص��د و ب��از پرداخ��ت ۲۴ ماهه، ب��رای افرادی با س��قف 
حقوق ۱/5 میلیون تومان، به عنوان یکی از محورهای اساس��ی 
 بخ��ش دوم ط��رح خ��روج از رک��ود، از انته��ای فروردی��ن ماه

آغاز شد که از طریق سه بانک عامل صادرات، رفاه و ملی، تا سقف 
صدور ۳5۰ ه��زار کارت برای هر بانک، در اختی��ار متقاضیان از 
 سه گروه فرهنگیان، بازنشستگان کش��وری و مستمری بگیران

تامی��ن اجتماع��ی ق��رار می گرفت ک��ه اخی��را به دلی��ل عدم 
 استقبال کافی از این طرح و کندی در پیش��برد آن، به شکست

تعبیر شده بود که همین موضوع باعث شد نهادها و دستگاه های 
ذی ربط، برای اصالحات الزم اقدام کنند.

از زمان بحران مالی جهانی، نرخ باالی بیکاری جوانان، مشکلی بزرگ در 
سرتاسر دنیا بوده است؛ از جمله در اتحادیه اروپا.پس از بحران مالی جهانی 
در سال ۲۰۰8، اش��تغال جوانان، معضلی اساسی در سرتاسر دنیا بوده و 
یکی از مناطقی که از این مشکل ضربه زیادی خورده، اروپا بوده است. هم 
اقتصادهای توسعه یافته و هم اقتصاد های نوظهور، با نرخ بیکاری جوانان 
باال دس��ت به گریبان بوده اند. مایلک هارتنت و برایان لونگ، تحلیلگران 
بانک مریل لینچ، در نموداری نرخ بیکاری جوانان را در کشورهای مختلف 
اتحادیه اروپا بررس��ی کردند. به طور کلی،  نرخ بی��کاری جوانان اتحادیه 
اروپا چیزی حدود ۲۰ درصد است؛ با وجود این، کشورهایی که بیشترین 
 نرخ بیکاری جوانان را دارند )یونان، اسپانیا، کرواسی و ایتالیا(، در حدود

۴۰ تا 5۰ درصد جوان بیکار دارند؛ ارقامی که این کش��ورها را در ردیف 
کشورهایی با باالترین نرخ بیکاری جوانان در سراسر دنیا قرار می دهد. به 
گزارش اقتصاد آنالین به نقل از اقتصاد، کشورهایی که  به نسبت پایینی با 
نرخ بیکاری جوانان  رو به رو هستند، عبارتند از دانمارک، چک و هلند که 
 نزدیک به ۱۰ درصد جوان بیکار دارند. نرخ بیکاری جوانان در آلمان نیز

در حدود 7 درصد گزارش شده است. 

مشاور وزیر نیرو گفت: پیش بینی ها و هشدارهای تکان دهنده ای از بروز 
مشکل کمبود آب در نقاط مختلف دنیا وجود دارد.

  محمد ح��اج رس��ولی ها گف��ت: پیش ت��ر تصور می ش��د مناب��ع آب،
نامحدود اس��ت؛ اما امروزه حتی کشورهای پیش��رفته محدودیت منابع 
آبی را درک کرده اند. وی با اش��اره به اهمیت زیس��ت محیطی آب، آن را 
کیمیاترین منابع در جهان و اساسی ترین نیاز های فعالیت بشری خواند 
و افزود: متاس��فانه فعالیت های بش��ری، به تنزل کمی و کیفی منابع آب 

دامن زده است.
این مقام مس��ئول در وزارت نی��رو با ذکر پیش بینی ه��ای تکان دهنده، 
وضعیت منابع آب جه��ان را مخاطره آمیز و س��یاره زمین را با مش��کل 
 کمبود آب معرفی کرد. وی در ادام��ه، به محدودیت منابع آب تحت تاثیر

فعالیت های مخرب و استفاده ناکارآمد از منابع آب و در کنار آن افزایش 
جمعیت و افزایش تقاضای آب، اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش سازمان 
ملل، کمبود منابع آب، موجب محدودیت زمین های کشاورزی شده؛ تولید 
مواد غذایی در دهه های اخیر به شدت مخاطره آمیز شده و کمبود منابع 

آب به تهدیدی جدی برای حیات بشر تبدیل شده است.
 حاج رس��ولی ها با بیان اینکه تغییرات آب و هوایی و کاهش جنگل های

باران خیز، کمبود آب را تشدید می کنند، به اثرات جانبی و غیرمستقیم 
کمبود آب نظیر افزایش فقر و گرسنگی، تخریب اکوسیستم، بیابان زایی، 

تغییرات آب و هوا و حتی تهدید صلح جهانی اشاره کرد.
 مش��اور وزی��ر نی��رو ادام��ه داد: جهان ام��روز بای��د با مش��ارکت جدی

دولت ها، مردم و بخش خصوصی، به دنبال راه حل فوری و اضطراری برای 
پاسخگویی به بحران آب باشد.

پیشنهاد نعمت زاده برای رونق طرح 
کارت اعتباری

فوالدگر:

تقسیم نمایندگان اصفهان در کمیسیون ها خوب نبود
78درصد گوشی های موبایل

 قاچاق است
مردم، جنس چینی را به تولید ایرانی 

ترجیح می دهند!

بیکاری در کدام کشورهای اروپا 
بیشتر است؟

هشدارهای تکان دهنده درباره آب

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

از جمل��ه اه��داف ش��رکت ه��ای 
خودروس��ازی ک��ه در بازاره��ای بین 
 المللی فعال هس��تند، ارائه خودروهای

ارزان قیمت با کیفیت چشمگیر و نفوذ در بازار 
پرفروش خودروها با سطح قیمتی پایین است؛ 
موضوعی که ش��اید از س��وی خودروسازهای 

داخلی، همیشه رعایت نشود.
خ��ودرو ب��ا قیم��ت ۴۰ت��ا 5۰ میلی��ون 
 تومان ی��ا ۱5 ه��زار دالر در خارج از کش��ور،

ع��الوه ب��ر اینک��ه ب��ا تن��وع چش��مگیری 
قیم��ت  بن��دی  رده  در  روبروس��ت، 
 مناس��ب ب��رای اف��راد ب��ا درآمد متوس��ط و

تا حدودی متوس��ط رو به پایین محس��وب می شود. این 
درحالی اس��ت که این دامن��ه قیمت ب��رای خودروهای 
 داخلی تن��وع چن��دان مطلوب��ی ن��دارد؛ ضم��ن اینکه
 رده بندی قیمت آن نیز برای افراد با درآمد متوسط به باال

مناسب محسوب می شود.
در ادامه، 7 خودروی ارزان قیم��ت اروپایی را در محدوده 

قیمت ۴۰ تا 5۰ میلیون تومان بررسی کرده ایم که برابر با 
قیمت دنا، تندر و... در بازار داخلی است.

1. هیوندا اکسنت 2016
این خودرو به قیمت ۱۴هزار و 7۴5 دالر معادل 5۱میلیون 
و 7۲6 هزار و 9۳۴ تومان در بازار اروپا به فروش می رسد.

2. نیسان ورسا نوت 2016
 ای��ن خ��ودرو ب��ه قیم��ت ۱۴ه��زار و ۲۳۰ دالر معادل

۴9 میلیون و 9۲۰ هزار و ۲6۳ تومان در بازار 
اروپا به فروش می رسد.

3.تویوتا یاریس 2016
این خ��ودرو به قیم��ت ۱۴ه��زار و 895دالر 
معادل 5۲میلی��ون و ۲5۳ هزار و ۱۴9 تومان 

در بازار اروپا به فروش می رسد.
4.فورد فیستا 2016

این خ��ودرو به قیم��ت ۱۴ه��زار و 58۰ دالر 
معادل 5۱میلیون و ۱۴8 هزار و 98 تومان در 

بازار اروپا به فروش می رسد.
5. کیا ریو 2016

 این خودرو به قیمت ۱۴هزار و ۱65 دالر معادل
 ۴9 میلی��ون و 69۲ ه��زار و ۲۳6 توم��ان در ب��ازار اروپا

به فروش می رسد.
6. نیسان ورسا 2016

 ای��ن خ��ودرو ب��ه قیم��ت ۱۱ه��زار و 99۰ دالر معادل
 ۴۲ میلی��ون و 6۲ ه��زار و ۱۱9 توم��ان در ب��ازار اروپ��ا

به فروش می رسد.

با 40 میلیون در اروپا ، چی میشه خرید؟

لیس��ت اموال بابک زنجانی برای مزایده دوم منتشر ش��ده است؛ لیستی 
 ک��ه در آن ۳ آپارتمان ب��ا قیمت مجم��وع بی��ش از ۱۲ میلی��ارد تومان

مشاهده می ش��ود. فهرس��ت اموال بابک زنجانی برای مزایده دوم منتشر 
 و در این می��ان، ۱۲ ملک او در نقاط مختلف تهران، کالردش��ت و قش��م

به مزایده گذاشته شده است.
قیمت پایه ای که برای ای��ن اموال در نظر گرفته ش��ده، معادل ۱۰ هزار و 
 5۴۳ میلیارد تومان است که ارزشمندترین آنها ملک ایران زمین است که

75۱ میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
ملک ایران زمین همان ملکی است که توسط آن بابک زنجانی شناخته شد 
و بعد از گودبرداری و مشکالتی که برای اهالی ایران زمین پیش آمد، گفت 

حاضر است ملک همه شاکیان را یکجا خریداری کند.
 بعد از ملک ای��ران زمین، ملک میدان ون��ک او با قیم��ت ۱۱۰ میلیارد و

۲5۱ میلیون تومان به حراج گذاشته شده است تا پس از سال ها، زمین بار 
کنار خیابان ولی عصر در محدوده ونک آباد شود.

س��اختمان خیابان دول��ت نیز ب��ه قیم��ت ۱9 میلی��ارد و 6۳5 میلیون 
 تومان و س��اختمان چهل کتاب در خیاب��ان انقالب هم ب��ه 87 میلیارد و

۴۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است.
اما نکته جالب برای این جوان مجرد این اس��ت که او ۳ آپارتمان در نقاط 
مختلف ش��هر به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد تومان داشته است؛ البته هنوز 

 از س��ایر امالک و دارایی های او اطالعی در دس��ت نیست و ش��اید تعداد
آپارتمان هایش بیش از اینها باشد.

آپارتم��ان برج ته��ران با قیم��ت ۳ میلی��ارد و ۱95 میلی��ون و۳6۰ هزار 
توم��ان؛ آپارتم��ان خیابان فرش��ته با قیم��ت ۳ میلی��ارد و ۱5۰ میلیون 
 توم��ان و آپارتمان ولنجک ب��ا قیمت 5 میلی��ارد و 88۰ میلی��ون تومان

به حراج گذاشته شده اند.
در این میان ساختمان جماران با قیمت 5۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان، 
ویالی کالردش��ت با قیمت ۳۱5 میلیون تومان، ملک هش��تگرد با قیمت 
۲۱۰ میلیون تومان، مغازه های پاساژ سجاد شامل ۲۲ باب مغازه به ارزش 
۲ میلیارد و ۲85 میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و ملک ایرتور در قشم با قیمت 

۱7 میلیارد و 85۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده اند.
 مزایده 10543 میلیارد تومانی

این حاال دومین مزایده اموال بابک زنجاني اس��ت؛ مزایده اي که بخش��ي 
 از جنجالي ترین اموال او در آن قیمت گذاري ش��ده است؛ اموالي که شاید

از طریق همان ها، اسم و رسمش به همه جا کشیده شد.
 مته��م نفت��ي همچن��ان ب��ه امی��د آزادي ب��ه قی��د وثیقه اي اس��ت که
 قوه قضاییه هم مبلغ آن را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرده. حاال اموال او

به فروش مي رسد تا مشخص شود بدهي او صاف مي شود یا نه؟
این موضوعي اس��ت که خیلي از مقامات دولتي پیش از این نسبت به آن 
ابراز ناامیدي کرده بوده و معتقد بودند که ام��وال بابک زنجاني جوابگوي 

بدهي هاي او نیست.
با این ح��ال، آگه��ي مزای��ده عمومي بخش��ي از ام��وال باب��ک زنجاني، 
 متهم بزرگ نفتي، ش��امل امالک اداري، مس��کوني، تج��اري و خدماتي،

منتشر شد. در آگهي جدید مزایده عمومي اموال بابک زنجاني، به لیستي 

 از ۱۲ دارایي به فروش گذاشته شده او اشاره شده و نحوه فروش این اموال
شرح داده شده است.

بر اساس آگهي مزایده عمومي، ش��رکت بازرگاني توسعه پایدار آسمان 
کیش در نظر دارد ملک ایران زمین، ملک خدامي، س��اختمان خیابان 

دولت، ساختمان چهل کتاب، س��اختمان جماران، آپارتمان 
برج تهران، مغازه هاي پاس��اژ س��جاد، آپارتم��ان خیابان 

فرش��ته، آپارتمان ولنجک، ویالي کالردش��ت، ملک 
هش��ترود و ملک ایرتوی��ا را با کاربري ه��اي تجاري، 
 اداري، تفریحي ورزشي و هتل، خدماتي و مسکوني

به فروش برساند.
طبق اعالم ش��انا، متقاضیان مي توانند جهت خرید 

و دریافت اس��ناد و ش��رایط مزایده، از تاریخ انتش��ار 
آگهي تا س��اعت ۱6 روز س��ه ش��نبه ۲9 تیرماه 95 به 

نش��اني این ش��رکت واقع در تهران، خیابان شهید 
کالهدوز، نب��ش اختیاریه، جن��ب بانک انصار، 

ش��ماره 69، طبق��ه س��وم، مراجع��ه ی��ا با 
 ش��ماره ۲۲78۴5۲۴-۰۲۱ تم��اس

حاصل کنند؛ همچنین متقاضیان 
براي ش��رکت در مزای��ده، باید 
درخصوص تحویل پاکت و فرم 
پیش��نهاد قیمت هم��راه با پنج 

درصد مبلغ پایه مزایده براي تضمین 
ش��رکت در مزایده، تا تاری��خ ۱۱مردادماه 

س��ال 95، به صورت چک تضمین شده بانکي 

یا واریز نقدي اق��دام کنند؛.
بازگش��ایي پاکت ه��ا در 
۱۱مردادماه س��ال 95 

انجام مي شود.

کدام میلیاردر، اموال میلیاردر نفتی را می خرد؟

10543 میلیارد تومان !

معاون برنامه ریزی ،نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گفت: 78 درصد گوشی های تلفن همراه قاچاق است.

س��ید علیرضا گلس��تانی زاده با بیان اینکه س��االنه در کش��ور ب��ه ۱۴ میلیون 
 گوش��ی تلفن همراه نیاز اس��ت، افزود: از این تعداد، سال گذش��ته دو میلیون و

سیصد هزار گوشی به صورت رس��می وارد و حدود یک میلیون نیز داخل کشور 
تولید شد.

 وی اضافه ک��رد: ب��رای چگونگ��ی تامین بقیه نی��از ب��ازار، آماره��ای متفاوتی
وجود دارد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، با اشاره به اینکه طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه، یک بار در سال 85 
اجرا، اما به دلیل بروز برخی مشکالت متوقف شد، گفت: با آسیب شناسی مشکالت 
 طرح، دو طرح، نهایی ش��ده که یکی از آن دو، از ۱۴ تیر امسال به صورت پایلوت

در حال اجراست که پس از بررسی، از یک ماه دیگر به طورکامل اجرا می شود.
 گلس��تانی زاده اف��زود: در پ��ی نشس��ت های��ی ب��ا واردکنن��دگان گوش��ی و

اعالم های عموم��ی، میزان قاچ��اق کاهش یافت��ه و دلیل آن افزای��ش واردات 
 رس��می این گوش��ی ها در ش��ش ماه��ه دوم س��ال 9۴ و س��ه ماهه نخس��ت

سال 95 است.
 وی گفت: برای گوش��ی ه��ای درون مغ��ازه ها و گوش��ی هایی که ب��ه صورت
 استفاده نشده در دس��ت مردم است نیز برنامه ریزی ش��ده که در زمان مشخص

اطالع رسانی خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: قبول دارم 
 که نمایندگان اس��تان به خوبی نتوانس��تند در کمیسیون های مجلس
 پخش ش��وند، منته��ا در برخ��ی از کمیس��یون ها هم هی��چ متقاضی

وجود نداشت.

 حمیدرض��ا فوالدگر در خص��وص حقوق های نجوم��ی و نقش مجلس
اظهار کرد: مجلس از طریق دیوان محاسبات و همچنین سازمان بازرسی 

و گزارش آن، بحث حقوق های نجومی را پیگیری می کند. 
در این میان دو کمیس��یون اجتماعی و اصل 9۰ هم آماده ورود به این 
مسئله هستند. وی افزود: کمیسیون اجتماعی باید از نظر بعد اجتماعی 
 و کمیس��یون اصل 9۰ نیز بر اس��اس ش��کایات واصله ب��ه این موضوع

وارد شوند.
وی همچنین افزود: در بعد نظارتی، مجلس از طریق بازرس��ی و دیوان 
محاسبات، کار را پیش برده است؛ اما اگر طبق گزارشات دیوان و بازرسی 
مش��خص ش��ود که پرداخت این گون��ه حقوق ها به دلیل خ��أ قانونی 
 اس��ت، مجلس باید در فاز قانون گذاری نیز به این مس��ئله بپردازد؛ اما

بعید می دانم که خأ قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. 
وی در خصوص وضعیت مجمع نمایندگان و تقس��یم بندی کمیسیون 
توس��ط نمایندگان اصفهان گفت: این مس��ئله را که نمایندگان استان 
 نتوانس��ته اند به خوب��ی در کمیس��یون های مجل��س پخ��ش ش��وند،

قبول دارم. البت��ه در مجمع نماین��دگان قبل از انتخاب کمیس��یون، 
بررسی ش��د که چه نماینده ای به کدام کمیس��یون برود؛ متأسفانه در 
 سه کمیس��یون مهم کش��اورزی، آب و منابع طبیعی، عمران و انرژی،

نماینده ای از اصفهان حضور ندارد. 
برای دو کمیسیون ّآب و عمران که متقاضی نداشتیم و برای کمیسیون 

انرژی هم نماینده ای از استان نتوانست وارد شود.

رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوی��د: مردم به این دلیل به 
خرید جنس چینی روی می آورند که این کاالها در بس��ته بندی های فریبنده و 
شکیل و کامل عرضه می شود. غالمرضا عباس��ی تاکید کرد: عوامل متعددی در 
تمایل و عالقه مندی مردم به سمت کاالهای خارجی موثر است که اصلی ترین 
دلیل آن، ارزان بودن آن است. وی ادامه داد: متاسفانه واردات بی رویه به کشور، 
به کارخانه ها، صنعت و اشتغال، آسیب زده است و کشورهای خارجی و در راس 
آنها چین، به خوبی فهمیده اند که ایرانیان از چه کاالیی خوششان می آید؛ همان 
را با قیمت نازل به بازارهای ما سرازیر می کنند. این مقام مسئول کارگری با تاکید 
بر ضرورت اصالح سیاس��ت های واردات کاال افزود: اگر این سیاست ها اصالح و 
بازنگری نش��ود، دیگر نمی توانیم تولیدات خود را سرپا نگه داریم و کارخانه های 
خود را یکی پس از دیگری از دست می دهیم. عباسی با بیان اینکه باید به کیفیت 
تولید داخلی اهمیت داده شود،   اظهار کرد: اولین مرحله در داشتن تولید کیفی، 
توجه به نیروی انسانی، تامین نیازها و پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و شایسته 
شأن و منزلت نیروی کار است تا فقط به تولید فکر کند و به دنبال شغل دوم نرود و 
از کیفیت کار نزند. به گفته رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، 
تولیدکنندگان باید هزینه تولید را کاهش دهند و روی بس��ته بندی محصوالت 
خود، بیش از پیش هزینه کنند تا برای مصرف کنن��ده جذابیت خرید و مصرف 
داشته باش��د. وی تصریح کرد: روی بیشتر اجناس��ی که عرضه می شود، ارزش 
افزوده زده شده و همین مبالغ، کم کم جمع شده و به مصرف کنندگان و بنگاه ها 

هزینه های زیادی را تحمیل می کند.
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دریچه

ویژهرویداد

طبق اعالم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )IUCN( دو گونه 
کوس��ه نهنگ و کوس��ه winghead یک گام به منقرض شدن 
نزدیک تر شده اند. این دو گونه کوسه شکارچی به دلیل فعالیت های 
 کنترل نشده انس��انی به خصوص در حوزه ش��یالت، تحت فشار

 قرار دارند، تا حدی که جمعیت یکی از این گونه ها موسوم به کوسه 
نهنگ طی ۷۵ سال اخیر به نصف ،کاهش پیدا کرده است.

جین اسمارت مدیر برنامه گونه های جهانی در این اتحادیه گفت: 
اینکه شاهد باشیم چنین گونه دریایی در معرض انقراض قرار گرفته 
برای ما یک هشدار جدی اس��ت. اقیانوس ها و جنگل های جهان 
تنها در صورتی مواد غذایی بشر را تامین کرده و به آن فواید دیگر 

می رسانند که بشر ظرفیت و توانایی این جانوران را حفظ کند.
 کوس��ه نهنگ به دلیل برخورد با ملخ کش��تی ها، به خصوص در 
منطقه چین و عمان از بین می رود. همچنین گونه دیگر موسوم به 
»کوسه winghead« نیز در برابر ماهیگیری غیرقانونی به شدت 

آسیب پذیر است.

 رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور گفت: 
مجموعه آکواریم اصفهان موجب آشنایی مردم با طبیعت 

و حفظ محیط زیست دریاها می شود.
 معصوم��ه ابت��کار در بازدید از تون��ل آکواری��وم اصفهان
  اظه��ار داش��ت: ایجاد ط��رح آکواری��وم اصفه��ان اقدام

 ارزنده ای اس��ت که نق��ش مهمی در آموزش و آش��نایی 
مردم با ارزش دریاها، تنوع زیس��تی و گونه های مختلف 

آبزیان دارد.
وی با بی��ان اینکه راه اندازی تون��ل آکواریوم اصفهان یک 
کار آموزشی و فرهنگی ارزشمند است گفت: این مجموعه 
عالوه بر اینکه فعالیت گردشگری محسوب می شود از نظر 

اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. 
 مع��اون ریی��س جمه��وری اظه��ار ک��رد: دریاه��ا نقش 
 مهم��ی در محی��ط زیس��ت گیاه��ی و جان��وری، تولید 
غذا و دارو، حفظ اقلیم دنیا، گردش��گری و اقتصاد جهانی 

دارند.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه ما 
در ایران دریاهای ارزش��مندی نظیر خلیج فارس، دریای 
عمان و دریای خزر داریم، تصریح کرد: امیدوارم مجموعه 
آکواریوم اصفه��ان بتواند موجب آش��نایی و عالقه مندی 
 بیش��تر مردم با طبیعت و حف��ظ محیط زیس��ت دریاها 

شود.
 ابتکار گفت: متاس��فانه دریاها آس��یب پذیری باالیی در 
برابر تخریب، آلودگی و صید غیر مجاز دارند و این مسائل 
موجب شده است تا در این دریاها تنوع آبزیان و گونه های 
دریایی را از دست بدهیم و باید به این موضوع در جایی از 
مجموعه آکواریوم اشاره شود تا جامعه نسبت به آن آگاهی 

الزم را پیدا کند.

کارشناس��ان محیط زیس��ت هش��دار دادند که جنگل های کلپ  
 )جلبک های بزرگ دریایی( زیر آب در س��واحل غربی اس��ترالیا 

به دلیل موج گرمای شدید در حال نابودی هستند.
در این بررسی آمده اس��ت موج گرما در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱۳ موجب شده جنگل های کلپ )جلبک های بزرگ دریایی( 

در سواحل غربی استرالیا از بین بروند.
صخره جنوبی عظیم که در نزدیکی سواحل جنوبی استرالیا واقع 
است مجموعه ای از صخره های پوشیده از جلبک های دریایی است 

که مسافتی ۲۳۰۰ کیلومتری را در بر گرفته است.
 مطالع��ه انج��ام ش��ده نش��ان می دهد صخ��ره جنوب��ی عظیم 
۱۰۰ کیلومتر از خط س��احلی خود را بر اثر موج گرمای شدید در 
فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ از دست داده که به گفته محققان 
این مشکل تشدید شده است.  دکتر توماس ورنبرگ محقق ارشد 
این مطالعه از دانشگاه استرالیای غربی گفت: در صورتی که این روند 
ادامه پیدا کند این جلبک های دریای��ی از بین می روند و این روند 
می تواند پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی جبران ناپذیر داشته 
باشد.صخره جنوبی عظیم، زیستگاه هزاران گونه ماهی، نرم تنان، 
سخت پوستان و دیگر بی مهره های دریایی است که در دیگر نقاط 

جهان دیده نمی شوند.

 دو گونه کوسه 
در معرض انقراض

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

آکواریوم اصفهان  یک مجموعه 
فرهنگی ارزشمند است 

موج گرما عامل نابودی 
جلبک های بزرگ  دریایی

مدی��ر کل حفاظت محی��ط زیس��ت اصفهان 
گفت: بررس��ی های محیط زیس��ت، تغییرات 
نامحسوسی در کیفیت هوای اصفهان درمدت 
 توزیع س��وخت ب��ا کیفیت ی��ورو ۲ را نش��ان 
می دهد که قابل مالحظه نبوده است.وضعیت 
توزیع بنزین یورو چهار در اصفهان و شهرهای 
اقماری در جلسه ویژه استانداری مورد بررسی 

قرار گرفت.
در این جلس��ه که در دفت��ر مدیری��ت بحران 
اس��تانداری تش��کیل ش��د کیفی��ت مطابق با 
استاندارد بنزین توزیعی در کالنشهر و شهرهای 
اطراف اصفهان از س��وی مدیر کل اس��تاندارد 
استان اعالم شد.غالمحسین شفیعی، مدیرکل 
استاندارد اس��تان اصفهان ضمن تایید کیفیت 
بنزین توزیعی در جایگاه های س��وخت گیری 
اصفهان و ش��هرهای اطراف اصفهان و کاش��ان 
این بنزین را مطابق با استانداردهای یورو چهار 
دانست.در ادامه جلس��ه مدیران عامل شرکت 
پاالیش نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اصفهان گزارش��ی از تولید و توزیع بنزین یورو 
چهار در اصفهان ارائه کردند و اعالم داشتند که 
به دلیل اشکاالت فنی و اتمام ذخایر بنزین یورو 

 چهار فقط دراردیبهشت ماه سال جاری به مدت 
۱۰ روز بنزین با کیفیت یورو ۲ توزیع شده است 
که این نوع بنزین نیز با کیفیت��ی متفاوت تر از 
گذشته و نزدیک به کیفیت بنزین یورو ۴ تولید 

و طی ۱۰ روز یادشده، توزیع شد.
در این جلس��ه، منصور شیش��ه ف��روش، مدیر 
 کل مدیری��ت بحران اس��تانداری ب��ر ضرورت 
اطالع رسانی از هرگونه تغییر در کیفیت سوخت 
توزیعی به اس��تانداری، س��ایر دس��تگاه های 
 مرتبط و مردم همچنی��ن لزوم افزایش ظرفیت 
ذخیره سازی سوخت با کیفیت و استمرار توزیع 
بنزین یورو چهار در شهرهای اصفهان، کاشان و 
تمامی شهرستان های اطراف اصفهان به عنوان 
مصوبات جلس��ه تاکید کرد و این اقدامات را در 
راستای افزایش اعتماد عمومی به تالش انجام 
یافته توس��ط مس��ئوالن در این زمینه ضروری 

دانست.
در پای��ان، ظهرابی مدی��ر کل حفاظت محیط 
زیست استان اظهار داشت: بررسی های محیط 
زیس��ت در این زمینه تغییرات نامحسوسی در 
کیفیت هوای اصفهان در مدت توزیع س��وخت 
با کیفی��ت یورو ۲ را نش��ان می ده��د که قابل 

مالحظه نبوده و دارای ارتباط معناداری نیست.
وی به انتشار گزارش سه ماهه از کیفیت تولید 
و توزیع س��وخت یورو چهار توس��ط اداره کل 
 حفاظت محیط زیست برای مردم و مسئوالن و 
نمونه گی��ری از س��وخت توزیعی ب��ه صورت 

تصادف��ی از جایگاه های مختل��ف و زمان های 
متفاوت در س��طح اصفهان و س��ایر ش��هرهای 
اقماری ب��رای پای��ش عملکرد تولی��د و توزیع 
س��وخت مرغوب در اس��تان اصفهان به عنوان 

اقدام نظارتی این اداره کل خبر داد.

عکس روز

مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

تغییرکیفی هوا بعدازتوزیع بنزین یورو۲ قابل مالحظه نبوده است

پویش »اصفهان، ش��هر بدون کیسه پالس��تیکي« با ابتکار دو س��من محیط زیستي 
جمعیت زنان مبارزه با آلودگي محیط زیست اصفهان و انجمن زمین براي همه، آغاز 
به کار کرد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��اني محیط زیس��ت اصفهان»پاما« هدف این 
 پویش برنامه ریزي و مدیریت هدفمند تالش هاي محیط زیستي براي حذف استفاده از

 کیسه هاي پالستیکي در شهر اصفهان است.
 پایه گذاران ای��ن پویش امیدوار هس��تند نتیجه نهایي این حرک��ت مردمي به حذف 

کیسه هاي پالستیکي و استفاده از کیسه هاي پارچه اي منجر شود.
به طور متوسط در هر دقیقه یک میلیون کیسه پالس��تیکي در جهان تولید مي شود 
 که نیمي از آنها فقط یک بار مورد اس��تفاده قرار مي گیرند. زمان الزم براي تجزیه این 

کیسه ها ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال است و اغلب سر از محیط هاي طبیعي در مي آورند.
پویش اصفهان شهر بدون کیسه پالستیکي همه شهروندان اصفهاني را به همراهي با 

این پویش تا حذف کیسه هاي پالستیکي دعوت مي کند.

 محیط بانان منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود طي گشت، کنترل و تورکشي از سطح 
دریاچه سد زاینده رود بیش از سه هزار متر دام از قس��مت هاي مختلف دریاچه جمع آوري و به 
پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.   با توجه به اینکه گشت به صورت شبانه و به وسیله 
قایق موتوري انجام مي گیرد ، متخلفان ی��ا در محل حضور ندارند و یا با ش��نیدن صداي قایق از 
ساحل دور شده و متواري مي شوند. همچنین تعدادي ادوات صید از متخلفان کشف و به پاسگاه 
محیط زیست چادگان منتقل شد. منطقه حفاظت شده داالنکوه و دریاچه سد زاینده رود زیستگاه 
 بسیاري از گونه هاي جانوري است که به ویژه در فصل زمستان انواع گونه هاي پرندگان مهاجر براي 

زمستان گذراني مدتي را در این ناحیه سپري مي کنند.
 یکي از سه محل اصلي جوجه آوري »کاکایي ارمني« در کشور، دریاچه سد زاینده رود است که همه 

ساله از اواسط خرداد تا اواخر تیر این گونه در جزایر دریاچه سد زاینده رود تخم گذاري مي کند.
 گونه هاي مختلف گیاهي از قبیل انواع گون ها، جاوشیر، انجیر وحشي، بادام وحشي و سروکوهي 

در این ناحیه رویش دارند.

معرفي پویش هاي زیست محیطي اصفهان؛

اصفهان، شهر بدون کیسه پالستیكي
بیش از ۳۰۰۰  متر دام از دریاچه زاینده رود 

جمع آوري شد

 پالستیک، هیوالیی  اس��ت که آمار تولید آن به دس��ت انسان یک فاجعه 
محیط زیستی به شمار می رود و زمین امروزما با این روال چندی بعد در 

پالستیک ها غرق خواهد شد.
شاید زمانی که الکساندر پارکس کیسه های پالستیکي را اختراع می کرد 
هیچگاه فکر نمی کرد که اختراع اش ۵۰۰ س��ال میهمان زمین باشد و به 

معضلی بزرگ برای محیط زیست تبدیل شود.
امروزه کمتر وس��یله ای اس��ت که در دل خود از این ماده استفاده نکرده 
باشد. آمار جهانی تولید پالستیک در نوع خود یک فاجعه تمام عیار است. 

بریتانیا به عنوان یک کش��ور صنعتی ساالنه س��ه میلیون تن پالستیک 
دور ریختنی تولید می کند که ۵6درصد آن منحصر به صنعت بسته بندی 
است. در کش��ورهای اروپای غربی مصرف پالستیک هر س��اله ۴ درصد 
افزایش پیدا می کند به طوری که هم اکنون آمار تولید پالستیک در اروپا 

نسبت به ۵۰ سال گذشته حدود ۲۰ برابر شده است. 
تولید پالستیک در کشور چین نیز به یک آمار نجومی نزدیک شده است. 
س��رانه مصرف پالس��تیک در این کش��ور هم اکنون در حدود ۵/۴8 پوند 
)حدود ۲۴ کیلوگرم( است در حالی که متوسط کل سرانه جهانی ۵۵ پوند 

)حدود ۲۷ کیلوگرم(  می باشد. 
در ایران نیز آمارها حکایت از تولید س��االنه ۱۷۷ هزار تن پالستیک دارد.

عالوه بر اینها، ح��دود ۴ درصد از تولید نفت در جه��ان صرف تولید مواد 
پالستیکی می شود که در جای خود رقم قابل توجهی است. در واقع تولید 
پالستیک در جهان مستلزم مصرف حدود 6۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت 
در هر سال است. این در حالی اس��ت که ساالنه پالستیک ها جان هزاران 

پرنده، ماهی و پستاندار را به کام مرگ می کشانند. 
هوا، غبار، آب و غ��ذا می  توانند به راحتی ما را در معرض مواد ش��یمیایی 
موجود در پالس��تیک ها قرار دهند. دفن پالس��تیک لزوما به معنای محو 
شدن یا نابودی این مواد سمی نخواهد بود، بلکه برعکس آنها را وارد زنجیره 

غذایی و آب های زیرزمینی خواهد کرد. 
جالب است بدانید بیش��تر از یک میلیارد تن پالستیک دور انداخته شده 
از دهه ۱9۵۰ میالدی هنوز هم از بین نرفته اند و احتماال تا صدها س��ال 
بعد هم در طبیعت باقی خواهند ماند. تجدیدنظر بسیاری از ما در مصرف 
پالستیک می تواند راه حل بحرانی باش��د که نسل های آینده قطعا مجبور 

هستند به طور جدی با آن دست و پنجه نرم کنند.
شیوه های مختلفی برای گرامیداشت این روز وجود دارد و هرکسی به نوبه 

خود قادر خواهد بود در این حرکت سهمی داشته باشد. 
اس��تفاده از کیس��ه های پارچه ای برای خرید، برنامه خرید کاالهایی با 
کمترین پالستیک، فعالیت های داوطلبانه برای تمیزکردن مناظر طبیعی، 
رودخانه ها و سواحل از پالستیک از جمله فعالیت هایی است که می توان 
در این راستا به انجام رس��اند. بیایید به جای اینکه در سال یک روز بدون 
پالستیک داشته باش��یم، این روز را به یک روز از هفته اختصاص دهیم. 
روزی که از همه جوانب، محیط زیستی باشیم، نه به خاطر دیگران، بلکه 

به خاطر خودمان.
ایران 2۰ سال دیگر در پالستیک غرق می شود

 رضا راش��دی کارشناس ارشد پتروش��یمی در گفت وگو با خبرنگار گروه 
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پالستیک و میزان مصرف 

ایرانیان اظهار داشت: پالستیک صددرصد آلوده و سرطان زا بوده و با روند 
افزایش مصرف این محصول ایران حدود ۱۰ تا ۲۰ سال آینده با فاجعه ای 

روبه رو خواهد شد که که جز آلودگی چیزی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون استفاده از پالستیک جزو جدانشدنی زندگی 
مدرن ما شده، گفت: در ایران ساالنه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن پالستیک 

مصرف می شود که سهم ساالنه هر ایرانی ۳۵ کیلوگرم است.
مدیر پژوهش و فناوری یک ش��رکت پتروش��یمی اف��زود: عمده مصرف 
پالستیک به آحاد مردم و جامعه بر می گردد و مشکل کشور ما ناتوانی در 
مدیریت این محصول، عدم استفاده مجدد ، نبود قوانین شفاف و بازیافت 

آن است.
 راش��دی در خص��وص ع��وارض مص��رف پالس��تیک تصری��ح ک��رد:

 مرگ و میر الک پش��ت ها، تلف ش��دن یک میلیون از آبزی��ان دریایی به 
وسیله پالستیک هایی که 8۰ درصد آن از خشکی به اقیانوس رفته و تنها 
۲۰ درصد آن از جانب کشتی ها رها ش��ده و ساطع شدن مواد سمی بر اثر 
دیدن حرارت یا برخورد با مواد داغ درایجاد س��رطان، از عوارض استفاده 

از پالستیک هاست.
وی با بیان اینکه هم اکنون پالستیک دامن گیر کشور شده است، گفت: با 
اینکه شروع آموزش برای اجتناب ازمصرف پالستیک خیلی دیر شده، اما 
باید از خانه ها تفکیک پالستیک را انجام داده و کیسه های نخی، پارچه ای 

و ظروف سرامیک و شیشه را جایگزین کنیم.
کارشناس ارشد پتروشیمی تاکید کرد: اگر یک کیسه نخی را در طول یک 

هفته استفاده کنیم، از مصرف پالستیک خودداری کرده ایم.

زمین از هجوم ماندگار پالستیک خفه می شود
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فقدان سند مالكيت
4/303 آقای سید محسن حس��ینی نژاد  فرزند نعمت اله شناسنامه شماره 
1518 وزوان به استناد يك برگ استشهاد محلي كه هويت و امضائ شهود 
رسما" گواهي شده مدعي است كه س��ند مالكیت تمامت ششدانگ يك قطه 
باغچه مشجر مشهور 12 قفیزی پالک ش��ماره 2455 فرعی از شماره 11 
اصلی واق��ع در وزوان  جزء بخش ثبتی میمه ك��ه در صفحه 586 دفتر 62 
امالک ذيل ثبت 9934 به نام آقای جعفر قلی اعظم��ی  فرزند رضا قلی ثبت 
و صادر و تس��لیم گرديده است وبه موجب س��ند قطعی شماره 12928 – 
1340/02/17 دفتر خانه 14 میمه به مالك انتقال قطعی يافته است و معامله 
ديگری نیز انجام نش��ده است و سابقه تامین و بازداش��ت ندارد و به علت 
جابجايی اثاثیه منزل مفقود گرديده اس��ت چون درخواس��ت سند مالكیت 
المثني نموده است طبق تبصره يك اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي ش��ود كه هركس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در اين 
آگهي ذكر شده ( نسبت به آن ويا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالكیت مرقوم صادر و 
به متقاضي تسلیم خواهد شد. تاريخ انتشار:95/4/22 مهدی ذكاوتمند جزی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه) 238 كلمه، 3 كادر(
فقدان سند مالكيت

4/304 نظر به اينكه س��ند مالكیت 4 سهم مش��اع از 1828 سهم ششدانگ 
پالک ثبتی ش��ماره 111 اصلی علی��ا واقع در بخ��ش 17 اصفهان ذيل ثبت 
در صفحه 304 دفت��ر 14 امالک به ن��ام نعمت اله كريمی صادر و تس��لیم 
گرديده است، س��پس نامبرده با ارائه درخواس��ت كتبی به شماره وارده: 
9530339867399-95/2/11 به انضمام دو برگ استش��هاديه محلی كه 
امضاء شهود آن ذيل ش��ماره: 18749-95/2/11 به گواهی دفتر خانه 51 
اردستان رسیده است مدعی است كه سند مالكیت آن به علت مسافرت مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنی س��ند مالكیت ملك فوق را نموده 
اند لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيین نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه كس��ی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكیت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت 
يا سند معامله به اين اداره تسلیم و رسید اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالكیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرس��ید يا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالكیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد.
 م الف:132 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان ) 214 كلمه، 

2 كادر(
حصر وراثت

4/265  خانم مهری دقت دوغی دارای  شناس��نامه ش��ماره 1572 به شرح 
دادخواست به كالس��ه  1486/95 ح 10  از اين ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان غالمرضا قضاوی 
خوراس��گانی به شناس��نامه 7980 در تاريخ 1388/10/9 اقامتگاه دائمی 
خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- علی قض��اوی خوراس��گانی، ش.ش 1270468871 نس��بت با متوفی 
فرزند 2- سمیرا قضاوی خوراسگانی، ش.ش 1050 نسبت با متوفی فرزند 
3- مهری دقت دوغی، ش.ش 1572 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9758 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )144 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/266  خانم زهرا علی عس��گريان دس��تجردی دارای  شناسنامه شماره 
20123 به ش��رح دادخواس��ت به كالس��ه  1477/95 ح 10  از اين ش��ورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان 
رجبعلی علی عسگريان به شناسنامه 4355 در تاريخ 1394/4/18 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1- عزت شريفیان دستجردی، ش.ش 55 نسبت با متوفی همسر، 2- حسن 
علی عسگريان دستجردی، ش.ش 4352 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا علی 
عسگريان دستجردی، ش.ش 20123 نسبت با متوفی فرزند 4- معصومه 
علی عسگريان دستجردی، ش.ش 148 نس��بت با متوفی فرزند 5- فاطمه 
علی عسگريان دستجردی، ش.ش 21129 نسبت با متوفی فرزند 6- زهره 
علی عسگريان دستجردی، ش.ش 30 نسبت با متوفی فرزند 7- نفیسه علی 
عسگريان دستجردی، ش.ش 2215 نسبت با متوفی فرزند 8- محمدرضا 
علی عسگريان دستجردی، ش.ش 1671 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك مرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 
م الف: 9759 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )202 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/267  آقای حمی��د كريمی دارای شناس��نامه ش��ماره 7548 به ش��رح 
دادخواست به كالس��ه  1480/95 ح 10  از اين ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان رضا كريمی دهنوی 
به شناس��نامه 2535 در تاري��خ 1394/8/21 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
 زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حمید كريمی، 
ش.ش 7548 نسبت با متوفی فرزند 2- حمیرا كريمی دهنوی، ش.ش 7547 
نس��بت با متوفی فرزند 3- مري��م كريمی دهنوی، ش.ش 2021 نس��بت با 
متوفی فرزند 4- نسیم كريمی دهنوی، ش.ش 4926 نسبت با متوفی فرزند 
5- فاطمه ابراهیمی بوئینی، ش.ش 13 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9760 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )162 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/268  خانم كبری دارابی مفرد دارای  شناسنامه شماره 47473 به شرح 
دادخواست به كالسه  1487/95 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان مراد دارابی به شناسنامه 
39911 در تاريخ 1395/2/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- امی��ر دارابی، ش.ش 39963 
نسبت با متوفی فرزند 2- علی دارابی مفرد، ش.ش 39964 نسبت با متوفی 
فرزند 3- احمد دارابی، ش.ش 949 نس��بت با متوفی فرزند 4- امین دارابی 
مفرد، ش.ش 1441 نس��بت با متوفی فرزند 5- رامین دارابی، ش.ش 4140 
نسبت با متوفی فرزند6- آمنه دارابی ،ش.ش 39965 نسبت با متوفی فرزند 
7- كبری دارابی مفرد، ش.ش 47473 نسبت با متوفی فرزند 8- لیال دارابی 
مفرد، ش.ش 4060170313 نس��بت با متوفی فرزند 9- طاوس دهقانپور، 
ش.ش 141 نسبت با متوفی همسر و الغیر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9761 شعبه 
10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )197 

كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/269  خانم مريم س��هرابی دارای  شناس��نامه ش��ماره 979 به ش��رح 
دادخواست به كالس��ه  1496/95 از اين ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان حسن سهرابی به شناسنامه 
11 در تاريخ 95/2/27 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- آرش سهرابی، ش.ش 1962 فرزند 
2- مريم س��هرابی، ش.ش 979 فرزند 3- كنیز رضا قالس��ی، ش.ش 130 
همسر و الغیر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9762 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )129 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/270  آقای رضا تقی يار دارای شناس��نامه ش��ماره 14822 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالس��ه  1282/95 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنی��ن توضیح داده كه ش��ادروان مرتضی تق��ی يار به 
شناس��نامه 255 در تاري��خ 95/2/18 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- رض��ا تقی يار، 
ش.ش 14822 فرزند 2- زهرا عابدی،ش.ش 10712 همسر 3- فاطمه تقی 
يار، 7960 مادر و الغیر.  اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9763 شعبه 10 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )130 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/271  زهرا لطیفی پیله ورانی دارای  شناس��نامه ش��ماره 229 به ش��رح 
دادخواست به كالس��ه  1479/95 از اين ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان رجبعلی برهانی شیدانی به 
شناس��نامه 51 در تاريخ 95/3/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- فاطمه برهانی شیدانی، 
ش.ش 1272614107 فرزند 2- زهرا لطیفی پیله ورانی، ش.ش 229 همسر 
و الغیر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9764 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف استان اصفهان )127 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/272  آقای احمدرضا شريفی دارای  شناس��نامه شماره 1433 به شرح 
دادخواست به كالسه  1474/95 ح 10  از اين شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه ش��ادروان محمد حس��ین ش��ريفی 
آذرخورانی به شناس��نامه 756 در تاريخ 94/11/13 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رحمت 
اله ش��ريفی، ش.ش 4 فرزند 2- احمدرضا ش��ريفی، ش.ش 1433 فرزند 
3- مرتضی شريفی، ش.ش 1432 فرزند 4- نسرين شريفی آذرخوارانی، 
ش.ش 1271 فرزند 5- بی بی ثريا فتحیان، ش.ش 88 فرزند و الغیر.  اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهی می نمايد 

تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9765 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )148 كلمه، 2 كادر(
حصر وراثت

4/273  آقای محس��ن س��جاد دارای  شناسنامه ش��ماره 38304 به شرح 
دادخواست به كالس��ه  1471/95 از اين ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده كه ش��ادروان مرتضی س��جاد به 
شناس��نامه 18375 در تاريخ 95/2/5 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محس��ن س��جاد، 
ش.ش 38304 فرزند 2- مس��عود س��جاد، ش.ش 28006 فرزند 3- مجید 
س��جاد، ش.ش 41357 فرزن��د 4- قدس��ی س��جاد، ش.ش 1694 فرزند 
5- فردوس نبوی نژاد، ش.ش 393 همس��ر 6- سعید سجاد، ش.ش 1146 
فرزند و الغیر. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
مرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 9766 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )147 كلمه، 2 كادر(
مفاد آراء

4/302 مفاد آراء »قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می« كه در اجرای ماده يك قانون مذكور توسط هیات حل 
اختالف مستقردراداره ثبت اسناد و امالک زواره صادر گرديده ودر اجرای 
ماده 3قانون مذك��ور در دو نوبت به فاصل��ه ی 15 روز از طريق روزنامه 
های كثیر االنتشار و محلی آگهی می ش��ودودر روستاها عالوه بر انتشار 
 آگهی ، رأی هیئت باحضور نماينده شورای اسالمی روستا در محل الصاق 
می گردد تا شخص يا اشخاصی كه به آراء مذكور اعتراض دارند در شهرها 
از تاريخ انتش��ار اولین آگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف 
 مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره تس��لیم و

 رس��ید اخذ نمايند واز تاريخ تس��لیم اعتراض به اداره ثب��ت ظرف يكماه 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمايند،در اين صورت اقدامات 
ثبت  موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه اس��ت.در صورتی كه اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض،گواهی تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل راارائه نكند ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور سندمالكیت 

می نمايد. صدور سند مالكیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رأی ش��ماره 139560302021000046 م��ورخ 95/03/31 – آق��ای 
علی لیالج نصراندی فرزند حسین بش��ماره ملی 1189787555 ششدانگ 
يكبابخانه احداثی برروی قسمتی از مزرعه دچان 35 اصلی دهستان سفلی 
بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 493/42 متر مربع خريداری رسمی از 

خانم زهرا عامری.
2- رأی ش��ماره 139560302021000050 م��ورخ 95/04/14 – آق��ای 
سیداكبر ش��اهمرادی فرزند عبدالحس��ین بش��ماره ملی 0056430442 
ششدانگ يكبابخانه احداثی برروی قس��متی از پالک شماره 1621 فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثب��ت اصفهان به 

مساحت 177 متر مربع خريداری رسمی از سید ناصر شاهمراديان.
تاريخ انتشار نوبت اول1395/40/22 
تاريخ انتشار نوبت دوم1395/05/05 

ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

خبر

جانش��ین فرمان��ده نی��روی انتظام��ی در جمع خبرن��گاران از 
 رشد چش��مگیر ناجا در ش��اخص های امنیتی کشور طی مدت

 سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
 س��ردار اس��کندر مومنی، در جمع خبرنگاران اس��تان اصفهان 
گفت: امس��ال نی��روی انتظامی براس��اس ماموریت ه��ای ویژه 
خود س��ه ق��رارگاه قاچ��اق کاال و ارز، س��رقت و م��واد مخدر را 
تش��کیل داده و از هم��ه ظرفیت ه��ا و توان خود ب��رای کاهش 
جرایم در این حوزه ها اس��تفاده می کند. وی اولویت اول نیروی 
انتظامی در س��ال 95 را مبارزه با قاچاق کاال عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: در این زمینه همه پلی��س های تخصص��ی از مرزبانی 
 تا امنی��ت عمومی، پیش��گیری و واحدهای عملیات��ی و اجرایی 
ماموریت های ویژه ای در دس��تور کار دارند تا ان ش��اء ا... شاهد 
کاهش ورود کاالی قاچاق به کش��ور و کمک به تولیدات داخلی 
باش��یم.این مقام مس��ئول به موضوع تش��کیل قرارگاه سرقت 
اش��اره کرد و گفت: از آنجا که انتظ��ار مردم از پلی��س مقابله با 
جرم س��رقت و کاهش آن است این قرارگاه تش��کیل شد که در 
 س��ه ماهه امس��ال هم در کاهش و هم در افزایش کشف سرقت 
موفقیت های خوبی به دست آمده  و تالش کردیم مردمی که از 
آنها سرقت شده سریع تر به اموال مسروقه خود دست پیدا کنند.

س��ردار مومنی خاطر نش��ان کرد: در کنار این ق��رارگاه ها یک 
قرارگاه جهادی تربیت و آموزش نیز از اواخر سال 94 در نیروی 
انتظامی تشکیل شد که هدف از تشکیل این قرارگاه نیز افزایش 
 ت��وان ماموریتی و مه��ارت های وی��ژه ماموران و ارتق��ای رفتار 
حرفه ای کارکنان اس��ت و مس��لما می تواند در بهبود عملکرد 
ناجا در س��ایر بخش ها مفید و موثر باش��د. جانش��ین فرمانده 
ناجا در ادامه از رشد چش��مگیر و قابل مالحظه نیروی انتظامی 
در ش��اخص های امنیتی طی مدت س��ه ماهه امس��ال نس��بت 
به م��دت مش��ابه س��ال قب��ل خب��ر داد و گف��ت: در حالی که 
 کش��ورهای اطراف ما را نا امنی فرا گرفته با تالش همه ماموران 
زحمت کش نی��روی انتظامی و همکاری س��ایر دس��تگاه های 
امنیتی ، در تمام شاخص های امنیتی ش��اهد رشد قابل قبول و 

چشمگیری بودیم.
کشف 200 تن مواد مخدر در 3 ماهه امسال

سردار مومنی، با اشاره به رشد 14 درصدی کشف مواد مخدر در 
سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: در 
سه ماهه امسال 200 تن انواع مواد مخدر در سطح کشور کشف 
شد که البته 75 درصد از کشفیات در مرزهای شرقی کشور و 5 
استان حاشیه ای کشف ش��دند که نشان می دهد، پلیس تمرکز 
خود را روی مرزها و مقابله با باندهای بزرگ و سازمان یافته قرار 

داده  است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی:

 ناجا نفس باندهای بزرگ 
و خطرناک را بریده است

معاون نظارت دیوان عالی کشور خبر داد؛

اقدام ویژه دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس

بازار پوشاک مدت هاست حال خوبی ندارد.مدل های عجیب 
این روزه��ا دیگر ن��ه در مزون های زیرزمین��ی و به صورت 
مخفیانه، بلکه در پشت ویترین مانتوفروشی های سطح شهر 

به آسانی عرضه می شوند.
تابس��تان که از راه می رس��د، مدل های جدید پوش��اک نیز 
در ویتری��ن مانتوفروش��ی ها خودنمای��ی می کنن��د و گاه 
برخی مدل ها آنقدر عجیب اس��ت که در نگاه نخست توجه 
هر خری��داری را به خود جلب م��ی کند و این س��وال را به 
 ذهن متبادر می س��ازد که آیا طراحی آنها در داخل کش��ور

 انجام می شود؟
این بار به بهانه روز حجاب و عفاف برآن شدیم تا از زاویه ای 
دیگر به ماجرا ن��گاه کنیم و به جای طرح فلس��فه حجاب و 
عفاف، سری به بازار پوشاک کشور زدیم تا وضعیت موجود را 
بررسی کرده و آن را با این واقعیت تطابق دهیم که مدل های 

موجود تا چه اندازه متناسب با فرهنگ جامعه ایرانی است؟
قدیم ترها شاید اگر به دنبال مدل های عجیب و به اصطالح 
خارجی بودیم یافتن آن چندان هم آسان نبود و با پرس وجو 
 از دوس��ت و آش��نا، آدرس مزون��ی در ش��مال پایتخت به 
دس��ت مان می رس��ید که اجناس خارجی و عمدتا ترک را 
به شکل قاچاق وارد کش��ور کرده و به صورت زیرزمینی در 

مزون های داخل منازل به فروش می رساندند.
این روزه��ا اما یافتن مدل ه��ای جدید و عجی��ب مانتو کار 
چندان دش��واری نیست، کافی است س��ری به مراکز خرید 
پایتخت بزنیم آن هم نه مراکز شمال شهر بلکه در همین دل 

پایتخت؛ یعنی مناطق مرکزی و شرقی.
مدل هایی که بر اندام مانکن ها خودنمایی می کند توجه هر 
عابری را به خود جلب خواهد کرد و حتی اگر قصد خرید هم 

نداشته باشی، تماشای آنها را از دست نداده و برای دقایقی 
هم که شده پشت ویترین مغازه به نظاره می ایستی.

به یکی از مانتوفروشی های مرکز شهر که مدل های عجیب 
مانتو در ویترین آن توجهم را جلب کرده بود، وارد می شوم. 
ردیف های متعدد مانتو با تصاویر عجیب و در انواع مختلف 

در رگال های متنوع چیده شده است.
تا پیش از این ش��اید مدل های عجیب مانت��و را در باز بودن 
جلوی آن و نداش��تن دکمه یا بند خالصه می کردیم، اما در 
طراحی های جدید، مانتوهای جلو باز به تصاویر عجیبی نیز 
مزین شده اند که دیگر از فاصله بسیار دور توجه هر مخاطبی 

را به خود جلب می کنند.هنگامی که از فروش��نده س��وال 
می کنم، آیا این مانتوها با وج��ود تصاویر عجیبی که دارند، 
به فروش می رسند؟ با قاطعیتی در لحن کالمش می گوید: 
بله که به فروش می رس��د! اتفاقا طرفداران زیادی را از بین 
دختران امروزی دارد حاال تو اگ��ر نمی خواهی از مدل های 
ساده بخر و به سمت رگال دیگری هدایتم می کند. به سمت 
رگال های س��اده که می روم دس��ت کمی از مدل های قبلی 
ندارند فقط با این تفاوت که از تصاویر عجیب خبری نیست.

طرح های عجیب، بازار پوش��اک کش��ور را به کنترل گرفته  
است و آنگونه که رییس اتحادیه پوشاک می گوید اغلب این 
اجناس قاچاق هستند، اما کم نیس��تند تولیدی های داخل 
کشور که برای فروش بیشتر و جذب مشتری اقدام به عرضه 

تولیداتی خارج از عرف و قانون می کنند.
از سوی دیگر س��ایت های اینترنتی نیز در این عرصه فعال 
ش��ده و با فروش پوش��اک قاچاق، مده���ای عجی�ب را به 
جامعه تزریق کرده و خود نیز بدون پرداخت مالیات صاحب 
سودهای فراوانی می ش��وند، بدون آنکه نظارتی بر عملکرد 

آنها صورت بگیرد.
بازار مانتو نیز از اوضاع نابسامان بازار پوشاک کشور بی بهره 
نمانده اس��ت و هر سال تابس��تان مد های عجیب روانه بازار 
می شود بدون آنکه سرمنشأ آنها شناس��ایی شوند و  پس از 
عرضه این مدل های پوشاک در س��طح فروشگاه های شهر 

جمع آوری آنها کار چندان ساده ای نیست.
 آنگونه که واقعیت های موجود بازار پوش��اک حکایت دارد، 
بر مدل های نامناس��ب نظارتی صورت نمی گی��رد یا آنقدر 
ضعیف است که طرح های عجیب به آسانی در فروشگاه های 

متعدد پوشاک حداقل در پایتخت به فروش می رسند.

معاون نظارت دیوان عالی کشور از تصمیم مهم این دیوان درباره 
مجازات های جایگزین حبس خبر داد.

غالمرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص 
اقدام دیوان عالی پیرامون ل��زوم تعیین مجازات های جایگزین 
حبس که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، اظهار 
داش��ت: مجازات های جایگزین حب��س از نوآوری های قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 است که قبال در قوانین ما وجود 
نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات 
اخیر با بررس��ی های همه جانبه و اتکا به اصل ش��خصی  بودن 
مجازات ها و با نگرش به اثرات س��وء مجازات حبس که  دامنه 
آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد در فصل نهم 
عنوان جدی��دی تحت مجازات های جایگزین حبس تاس��یس 

کرده است.
وی افزود: این مجازات ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی 
رایگان،جزای نقدی،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق 
اجتماعی اس��ت . با این توضیح ک��ه در تعیی��ن مجازات های 
جایگزین حبس نس��بت به برخی از جرائم مانن��د جرائم علیه 
امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته 
ش��ده و برای افراد س��ابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی 

شده است.

انص��اری تصریح کرد: البت��ه وظیفه اصلی دیوان عالی کش��ور 
رسیدگی به درخواست فرجام خواهی اس��ت که شامل جرائم 
موضوع ماده 428 قانون آیین دادرس��ی  کیفری سلب حیات، 
قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و باالتر » حبس های بیش 
از ده سال، جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال مصادره کل 
اموال، انحالل شخص حقوقی« و جنایات عمدی علیه تمامیت 
جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است.

معاون نظارت دیوان عالی کش��ور گفت: عالوه بر این تقاضای 
اعاده دادرس��ی موضوع ماده 474 قانون مذک��ور نیز به دیوان 
عالی کشور تسلیم می شود و در مواردی که ریاست قوه قضاییه 
آرای قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خالف شرع 
بّین تشخیص دهند پرونده جهت رس��یدگی ماهوی به دیوان 
عالی کشور ارجاع و ش��عب ویژه که به این امر اختصاص یافته 
رس��یدگی مجدد اعم از ش��کلی و ماهوی به عمل آورده و رأی 

مقتضی صادر می کنند.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد 

وحدت رویه قضایی اس��ت  که در جلسات هیئت عمومی اعضا 
و قضات تالش می کنند اس��تنباط های متفاوت از قانون که از 
ش��عب مختلف دیوان عالی کش��ور یا دادگاه ها نسبت به موارد 
مشابه حقوقی، کیفری، مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم 
قانونی کاش��ف از اراده قانون گذار را اتخاذ کنند که در برخی از 
موارد ممکن است در جهت  حبس زدایی از مجازات ها هم باشد، 
چنانچه در مورد نحوه اعم��ال مجازات های جایگزین حبس با 
صدور رأی وحدت رویه ش��ماره 746-94/10/29 این نتیجه 

نیز حاصل گردید.
انصاری تاکید کرد: بس��یار خوش��حالیم که ص��دور این رأی با 
فرامین مقام معظم رهب��ری »مدظله العالی« و تاکید معظم له 
به قوه قضاییه در حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین 
حبس همزمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات 
سوء زندان در برخی از جرایم عمدی که مجازات های کمتری 

داشتند و همچنین جرایم غیر عمدی تامین شد.
وی ادامه داد: در توجی��ه و توضیح رأی مذک��ور باید گفت که 

برخی از قض��ات دیوان عالی کش��ور معتقد بودند که ش��رایط 
مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسالمی از جمله گذشت شاکی 
خصوصی برای اعمال مجازات جایگزین حبس باید مراعات شود 
به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین 
حبس منتفی خواهد بود، ام��ا اکثریت قضات با توجه به اطالق 
م��واد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اس��المی که بدون 
اش��اره به ماده 64 وضع ش��ده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات 
پیش بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین 
جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق ش��رایط ماده 64 برای 

اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
معاون نظارت دیوان عالی کش��ور گفت: در نتیجه از این تاریخ 
به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبان جرایم عمدی 
که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقا باید به جای 
حبس به مج��ازات جایگزین حبس محکوم ش��وند، همچنین 
مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش 
ماه حبس اس��ت البته با رعایت بندهای ال��ف و ب ماده 66 در 
صورت فقدان سوابق ذکر ش��ده نیز باید به مجازات جایگزین 
حبس محکوم شوند، عالوه بر این در صورتی که مجازات قانونی 
جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبان این قبیل جرایم 

هم به مجازات  های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.

حجاب در پستوی مغازه ها؛

مدهایی که فرهنگ پوشش را تغيير دادند
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کمرن��گ ش��دن خری��د کت��اب در س��بد خان��وار ایرانی، س��بب 
مش��کالتی از جمله کاهش تی��راژ و ش��مارگان، تولید به س��مت 
 کااله��ای لوک��س و... ش��ده؛ اما اج��رای ط��رح تابس��تانه کتاب،
 زمین��ه ه��ای مطالع��ه را ب��ا پرداخ��ت یاران��ه ب��ه ش��هروندان

فراهم کرده است.
 ب��ر اس��اس گ��زارش موسس��ه خانه کت��اب در س��ال گذش��ته،
 74 ه��زار عن��وان کت��اب در بخ��ش ه��ای ک��ودک و نوج��وان،

عل��وم پای��ه، علم��ی، دف��اع مق��دس، دانش��گاهی و غی��ره در 
 کش��ور تولی��د ش��د؛ درحالی که می��زان ف��روش کت��اب چندان

رضایت بخش نبود.
بر اس��اس گزارش های موجود، با اج��رای طرح عیدان��ه کتاب در 
راس��تای حمای��ت از ناش��ران و رون��ق اقتص��ادی آن��ان، میزان 
ف��روش کت��اب در فروردی��ن ماه امس��ال نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال گذش��ته، ۱۵ درصد افزایش داش��ت. برخی کارشناس��ان، 
 سیاس��ت طرح عیدانه وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی را از طریق

کتاب فروش��ی ها و تخفیف ۲۰ درصدی به خریداران، در این رشد 
موثر می دانند.

حرکت مثبت برای حمایت از کتاب   
 حمید ش��ریف نی��ا، نویس��نده، در گف��ت و گو ب��ا خبرن��گار ایرنا
 در این زمین��ه گفت: فراهم ش��دن زمین��ه ها و تس��هیالت الزم،

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در جهت ترویج کتابخوانی 
 و رونق اقتصادی ناشران و نویس��ندگان با اجرای طرح هایی مانند 

عیدانه و تابستانه کتاب، بسیار مثبت و کارآفرین است.
وی با اس��تقبال از اج��رای طرح تابس��تانه کتاب برای گرم ش��دن 
 بازار خرید کت��اب، ادامه داد: تخصی��ص یارانه ب��رای خرید کتاب
 باعث می ش��ود افرادی که دارای بضاعت مالی هس��تند نیز با بهای
 ارزان تر به مطالعه رو آورند. اگر در روز، یک دقیقه هم به مطالعه افراد

اضافه شود، سرانه مطالعه با ضریب چند برابری افزایش می یابد.
کش��ورمان  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  دانش��گاه،  اس��تاد  ای��ن 
 دارای تم��دن غن��ی و اس��طوره ه��ای تاریخ��ی اس��ت،
 می افزاید: با توجه به اینکه امروزه قش��رهای مختلف جامعه اوقات
 فراغ��ت خ��ود را بیش��تر در دنی��ای مجازی س��پری م��ی کنند،

بهتر است نش��ر الکترونیک نیز توس��عه یافته و  بسترهای 
موجود  در این زمینه  فراهم شود.

ش��ریف نی��ا تصری��ح کرد: 
فراهم کردن زمینه ها 

و سیاست گذاری و 
 نظارت بر امر کتاب

از ط��رف متولی��ان 
دولتی امر فرهنگ و 

تحقیق و پژوهش و تولید 

از جانب مردم، گام های رس��یدن به فرهنگ کتابخوانی را در کشور 
محکم تر می کند.

  بازار داغ کتاب 
محمود آموزگار، نایب رییس اتحادیه ناش��ران و کتاب فروشان نیز 
 در این زمینه، با اشاره به اینکه بازار کتاب در هوای گرم تابستان داغ 
شده است، گفت: طرح تابس��تانه کتاب از دستاوردهای ارزنده بوده 
که با همکاری کتاب فروش��ان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 

راستای ترویج کتابخوانی به ثمر رسید.
  پرداخت یارانه؛ کمک به کتابفروشی ها 

 وی اظه��ار ک��رد: در ای��ن ط��رح ب��ه وضعی��ت اقتص��ادی
کتابفروش��ی ها با پرداخت یارانه کمک می ش��ود و ع��ده زیادی از 
 مردم در نقاط مختلف کش��ور ب��ا تخفیف ۲۰ درص��دی می توانند

کتاب های دلخواه خود را تهیه کنند. 
آموزگار ب��ا بیان اینکه ب��رای رونق بخش��یدن به کتابفروش��ی ها 
 و کت��اب خوان کردن م��ردم، بای��د برنامه ه��ای فرهنگی مختلف
 اجرا ش��ود، اف��زود: تروی��ج کتابخوانی نی��از به برنام��ه ریزی های
دراز مدت دارد و می توان با تولید کتاب های مفید، ارتباط مردم را 

با این محصول ماندگار، بیش از پیش استحکام بخشید. 
نایب رییس اتحادیه ناشران و کتابفروش��ان تاکید کرد: با داغ شدن 

بازار کتاب، بهتر است آثار مفید و با کیفیت به دست مردم 
برسد تا آنان با شوق بیشتری از طرح تابستانه کتاب 

استقبال کنند.
آم��وزگار ادام��ه داد: متولی��ان 

فرهنگ��ی بای��د ب��ا توجه به 
ادبیاتی غنی، از زمینه های 
مختلف برای نهادینه کردن 

فرهنگ کتابخوانی در کشور استفاده کنند.
  توزیع عادالنه 

مجید غالم��ی جلیس��ه، مدیرعامل موسس��ه خانه کت��اب نیز در 
 این زمین��ه گف��ت: تخصیص یاران��ه ب��ه کتابفروش��ان و تخفیف

۲۰ تا ۲۵ درصدی خرید کتاب، به توزیع و پخش کتاب در سراس��ر 
کشور کمک فراوانی می کند.

  به دوستداران کتاب اطالع رسانی شود 
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه آغ��از اوقات فراغ��ت دان��ش آموزان 
و دانش��جویان در فص��ل گرم��ا، هم��راه ب��ا اج��رای ط��رح 
 تابس��تانه کت��اب، بای��د در ح��وزه کتابخوان��ی، اط��الع رس��انی
 گسترده ای انجام شود تا دوستداران کتاب در هر نقطه کشور به کتاب

دسترسی داشته باشند. مدیر عامل موسسه خانه کتاب، با اشاره به 
برنامه های متنوع و کیفی در حوزه کتاب اضافه کرد: با توجه به بودجه 
و نیروی انسانی کم، خانه کتاب کوشیده است که روند رشد این حوزه 

به صورت چشمگیری افزایش یابد.
آنچه مسلم است، در کنار پرداخت یارانه باید در ایجاد، ترجمه  و نشر 
کتاب، به نیازها و خالهای جامعه نیز توجه شود و نیازهای فکری را 

شناسایی و برای رفع و برآورده کردن آنها برنامه ریزی داشت.
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اخباردرشهر

سینما و تئاتر

 مدیر تاالر هنر اصفه��ان گفت: تئات��ر »پنهان خان��ه پنج دری«
 پس از حدود ۱۶ س��ال از اج��رای اولیه، در جش��نواره تئاتر فجر
 این ب��ار ب��ه کارگردانی احس��ان جانم��ی در تاالر هن��ر اصفهان

به صحنه رفته است.
 حمیدرض��ا مکارم��ی درباره ای��ن نمای��ش اظهار داش��ت: تئاتر

پنهان خانه پنج دری، نوشته حسین کیانی، از نمایشنامه نویسان 
مطرح و معاصر کشور است که س��ال 7۸ در جشنواره بین المللی 

فجر اجرا شده و بسیاری از جوایز آن سال را نیز کسب کرد.
وی با بیان اینکه این تئاتر پس از حدود ۱۶ سال، این بار در تاالر هنر 
اصفهان اجرایی شده است، ابراز داشت: داستان این نمایش ایرانی 
به حمله قوم مغول به ایران برمی گردد و داس��تانی از  ایستادگی و 
تاثیرگذاری زنان دلیر، شجاع و باهوش ایرانی در بسیاری از وقایع 
تاریخی اس��ت. مدیر تاالر هنر اصفهان با اش��اره به خالصه ای از 
داستان این نمایش گفت: پنهان خانه پنج دری، داستان »عطری« 
جان و چهار زن دیگر است که در پنهان خانه ای مشغول تحصیل 

و آموزش هستند؛ اما مردم شهر نظر متفاوتی راجع به آنها دارند.
 وی اف��زود: زن��ان توس��ط داروغ��ه، ی��اور، می��ر ش��هر و...

تحت تعقیب قرار می گیرند تا اسرارش��ان فاش شود؛ اما هر بار با 
حربه هایی چون زبان ب��ازی، التماس و ش��عرخوانی فرار کرده و 
به پنهان خانه پن��ج دری می آیند و معلم  آنها با اس��تناد به اینکه 
کلمات از شمشیر تیزترند، به شاگردانش درس نترسیدن و بیداری 
و آگاهی می ده��د. مکارمی با بیان اینکه ای��ن تئاتر به کارگردانی 
 احس��ان جانمی، تا  ۲۵ تیرماه  از س��اعت ۱۹ در س��الن کوچک
 تاالر هن��ر اصفهان واقع در می��دان الله به روی صحن��ه می رود،

بیان داشت: مریم معالیی، حس��ین اصفهانی، امین پناهی، رزیتا 
کروندی، زهرا رستمی، مائده موسوی، گالیول زرین مکان و مسعود 
یزدان بخش در این تئاتر به عنوان بازیگر به ایفای نقش می پردازند.

فیل��م »ممیرو« س��اخته ه��ادی محقق، در س��ینما »س��وره« 
اصفهان اکران ش��د. ممی��رو با س��بکی متفاوت و نگاه��ی تازه، 
داس��تان تنهایی  ایاز، پیرمرد واخ��ورده را از زندگی پرمش��قت 
خ��ود روای��ت می کند ک��ه بع��د از اتفاق��ی مهی��ب در زندگی، 
 با ن��وه خ��ود روزگار می گذراند و خود را مس��بب هم��ه اتفاقات 
می داند.یداهلل ش��ادمانی، میثم فرهومند، فاطمه بهادر، پریس��ا 
واصلی، مهیار آب روان، منوچهر اش��کویی و طلوع جهانبازی در 

این فیلم به ایفای نقش می پردازند.
فیلم »ممیرو« از سوی گروه سینمای هنر و تجربه در سینما سوره 

اصفهان روی پرده رفته است.

چاپ دستي مربوط به کشور لهستان، با همکاري قلمستان در موزه 
هنرهاي معاصر در اصفهان به نمایش گذاشته می شود.

 به گ��زارش خبرن��گاران ش��هر موزه هنره��ای معاص��ر اصفهان 
رویدادی فرهنگی، هن��ری و ادبی مربوط به کش��ور لهس��تان را 
 با همکاري مرکز آفرینش��هاي ادب��ي قلمس��تان، در گالري ۱ و ۵
 به نمای��ش مي گ��ذارد. مدیر م��وزه هنره��اي معاص��ر اصفهان
 اظه��ار داش��ت: روز بیس��تم تیرم��اه نمایش��گاهی ب��ا عن��وان

»چاپ دس��تی لهس��تان« س��اعت ۱۸ در موزه هنره��اي معاصر 
اصفهان م��وزه افتتاح می ش��ود که آیی��ن گش��ایش آن در قالب 
 یک برنام��ه فرهنگی، هن��ری و ادبی مربوط به کش��ور لهس��تان

برگزار می ش��ود. محمدرضا رهبري افزود: این نمایش��گاه شامل 
منتخبی از آثار فنی و تکنیکال چاپ دستی از آثار اساتید و اعضای 
دانشگاه هنرهای زیبای شهر وراتسالو لهستان است. از ویژگی های 
اصلی ای��ن نمایش��گاه ، ارائه آثار ب��ه صورت ی��ک مجموعه فنی، 
آموزش��ی، هنری و ادبی اس��ت که در زمینه چاپ حرف��ه ای، در 
س��طح اول دنیا ق��رار دارد. محمدرضا رهبري خاطر نش��ان کرد 
در ش��ب افتتاحیه نمایش��گاه، حیاط موزه معاصر، ش��اهد اجرای 
قطعاتی از آثار آهنگس��از بزرگ لهستانی، ش��وپن خواهد بود که 
 توس��ط نوازندگان ج��وان اصفهانی به سرپرس��تی عل��ی قاضی

نواخته خواهد ش��د. تعدادی از بازیگ��ران تئات��ر اصفهانی نیز به 
سرپرستی مجید صدیقی، به اجرای برداشتی از نمایشنامه ای اثر 

روژه ویچ، نویسنده مشهور معاصر لهستانی می پردازند.
الزم به ذکر اس��ت: این نمایش��گاه با همکاري آق��اي امیر رجائي 
با بخش فني ، خانم س��میرا زماني وخانم درتا س��وآتا، دانشجوی 
 لهستانی دکترای ایرانشناسی که در ایران مشغول تحصیل هستند،

 برگزار مي شود.

کارگاه رتوش عکس پرتره در کانون عکس انجمن سینماي جوان 
 اصفهان برگزار مي ش��ود. کانون عکس س��ینماي جوان اصفهان

در ادامه سلس��له جسلس��ات هفتگي خود، این بار موضوع جلسه 
 خ��ود را ب��ه کارگاه آموزش��ي رت��وش عک��س پرت��ره اختصاص 

داده است.
تدریس این جلس��ه به عهده علي نجات بخش، از عکاسان جوان و 
خوش آتیه اصفهاني است که رتبه اول عکاس��ي دانشجویي را در 
کارنامه دارد. عالقه مندان جهت ش��رکت در این برنامه مي توانند 
امروز از ساعت ۱۶:3۰ الي ۱۸:3۰ به سینما تگ مجتمع فرهنگي 

هنري فرشچیان، واقع در ابتداي خیابان توحید مراجعه نمایند.

نصیر ملکی جو، نمایش��ی را با نام موقت »کوکاکوال« برای اجرا 
آماده می کند.

این کارگردان جوان تئاتر، به ایسنا گفت: قرار است نمایشی را 
 با نام موقت »کوکاکوال« که متن آن را خودم نوشته ام، احتماال 
تا حدود یک ماه دیگر در سالن اصلی تاالر مولوی به صحنه ببرم.

او گفت: این نمایش که پیرو مذاکراتی ک��ه با مدیر تاالر، طبق 
درخواست من برنامه ریزی شده است، برخالف کار پر پرسوناژ 
 قبلی ام )ن��ان(، فقط دو ش��خصیت دارد و در فضایی بس��ته و

جمع و جور اجرا می ش��ود. به گفته وی، ای��ن نمایش با نقدی 
اجتماعی و انسانی همراه است و مسئله مصرف بی رویه آدم ها 
و رفت��ار بدون فک��ر آن ها درخص��وص خرید ک��ردن را به نقد 
 می کشد. ملکی جو درباره نام این نمایش هم که برای اولین بار

به صحنه می رود، توضیح داد: »کوکاکوال« را به این دلیل انتخاب 
کردم که دوست داش��تم نمایش در روزهای گرم تابستان اجرا 
ش��ود تا با این هوا و این فصل، همخوانی داشته باشد. امیدوارم 
این اتفاق بیفتد؛ چرا که ممکن است در صورت نرسیدن اجرا به 

زمانی که در نظر داشتم، نام آن را تغییر دهم.
او پیش از ای��ن، کارگردانی نمایش های »کرگدن«، »س��فید 
برفی و هفت کوتوله«، »خسیس« و... را در کارنامه  کاری خود 

داشته است.

این فیلم که زندگی عاشقانه یک زوج است و بخش هایی از زندگی 
مجید ش��ریف واقفی را به تصویر می کش��د، احتماال فصل پاییز 

اکران می شود.
بهروز ش��عیبی، کارگردان، در خصوص  آخری��ن وضعیت اکران 
»سیانور« اظهار داشت: در تالش هستیم که »سیانور« برای پاییز 
اکران شود.  شعیبی درباره احتمال استقبال مردم از فیلم گفت: 
 فکر می کنم کار اس��تقبال خوبی داشته باش��د؛ چون این فیلم،
 تاریخی اس��ت و مقطعی از تاری��خ را روایت می کند که پیش��تر

درخصوص آن صحبتی نشده بود. بنابراین فکر می کنم برخورد 
مردم با فیلم خوب باش��د. گفتنی اس��ت که »س��یانور« فیلمی 
 به کارگردانی بهروز ش��عیبی، نویس��ندگی مس��عود احمدیان و

تهیه کنندگی سید محمود رضوی است. قصه این فیلم که در دهه 
پنجاه می گذرد، زندگی عاش��قانه یک زوج است و بخش هایی از 
زندگی مجید شریف واقفی را به تصویر می کشد.  بازیگران فیلم 
عبارتند از: مهدی هاشمی، هانیه توسلی، بابک حمیدیان، بهنوش 
طباطبایی، پدرام شریفی، رضا موالیی، فرزین صابونی، سارا توکلی، 

وحید حبیبیان، وحید رونقی، آتیال پسیانی و حامد کمیلی.
خالصه داستان فیلم از این قرار است: پایان یک سکوت طوالنی! 
امیر و هما پس از مدت��ی یکدیگر را می یابن��د؛ در حالي که یک 
 انتخاب بیش��تر ندارند: »یا س��یانور یا زندگی!« و آنها زندگی را

انتخاب می کنند.

پس از گذشت ۱۶ سال از اجرای اولیه؛

تئاتر »پنهان خانه پنج دری«
درتاالر هنر اصفهان به صحنه رفت

اکران فیلم جدید؛

»ممیرو« به سوره آمد

افتتاح موزه چاپ دستی لهستان 
در اصفهان

به همت کانون عكس انجمن سینماي جوان اصفهان؛

کارگاه  رتوش عكس پرتره
برگزار می شود

»کوکاکوال« به مولوی می رود

»سیانور« 
چه زمانی اکران می شود؟

فرهنگ عمومی

در معرفی »پرده خوانی« می گویند که این هنری ترکیبی 
از شعر، موسیقی، آواز، نقاشی و تصاویر است. در عین حال، 
نوعی قصه خوانی و روایت خوانی نیز به شمار می آید و در آن 

از مصنوعات ادبی و هنری بهره گرفته می شود.
 راویان داس��تان پرده ها را مرش��د  می نامند. مرشد معموال

با اش��اره  به تصاویر پرده، با چوب دس��تی  به نام »ِمْطرق« 
تصویرها را با صدایی رس��ا و آهنگی��ن، بازخوانی می کند. 
 پرده خ��وان از پ��رده ب��ه دو روش تزیین��ی و طوم��اری
 اس��تفاده می کن��د. در روش تزیین��ی، پرده فق��ط برای

جلب توجه تماش��اگران آویخته ش��ده و داستان براساس 
آن نقل نمی شود؛ اما در روش طوماری، داستان بر مبنای 

نقش های پرده و گاه گشودن تدریجی آن روایت می شود.
جنس پارچه ای که روی آن نقاشی شده، عمدتا از متقال، 
کرباس، کتان و چلوار است که عموما بین سه تا چهار متر 
طول و عرض دارند. پرده ها انباش��ته از تصاویر بس��یاری 
 هس��تند و مجالس داس��تان و چهره های زی��ادی در آنها

وج��ود دارند. این قصه ه��ا موضوعات حماس��ی و مذهبی 
متفاوتی را شامل می شوند که از میان داستان های مذهبی 
پرده خوانی، می توان به حادثه مختار، بارگاه یزید، کرامات 
و معجزات انبیا و قدیس��ین و حتی داستان هایی که جنبه 
عامیانه دارند، اشاره کرد؛ مانند داستان جوانمرد قصاب یا 

دختر نصرانی و ضامن آهو.

 مراسم ترحیم مهدیه الهی قمشه ای س��اعت ۱۰ صبح روز جمعه
۲۵ تیرماه، در مسجدجامع شهرک غرب برگزار می شود.

مهدیه الهی قمشه ای، شاعر، محقق و مولوی پژوه، پس از مدت ها 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت تنفس��ی و ریوی، عصر شنبه 
۱۹ تیرماه، دار فانی را وداع گفت. از او »بهار عشق؛ منتخب اشعار«، 
»معبد عشق؛ مجموعه اشعار«، »کربال وادی عشق؛ سروده مهدی 
الهی قمش��ه ای، بازس��رایی مهدیه الهی قمش��ه ای« و »خاطرات 
 من با پ��درم« به ج��ا مانده اس��ت. مهدیه الهی قمش��ه ای، دختر

محی الدین الهی قمشه ای و خواهر حسین الهی قمشه ای بود.
 پیکر او از مقابل تاالر وحدت تش��ییع ش��ده و محل خاکس��پاری

در لواسان است.

پرده خوانی؛ همراه با مرشد احدی

 مراسم ترحیم الهی قمشه ای
برگزار می شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

بر اساس گزارش موسسه خانه کتاب:

یارانه کتاب، زمینه ساز افزایش مطالعه است

از اصفهان و نش��ریات تخصصی آن که حرف می زنیم، به جز مجله 
»جنگ اصفهان« )که به همت کس��انی چون هوش��نگ گلشیری 
منتشر می شد( و تعدادی تجربه جس��ته گریخته بدون دوام، چیز 

زیادی به ذهنمان نمی رسد.
 درحالی که اصفه��ان در زمینه خبرگ��زاری و روزنام��ه تا این حد 
 ضعی��ف عم��ل نمی کن��د، ب��ه نظر می رس��د این طلس��م ش��وم

در حال شکس��تن اس��ت و با حمایت یک بخش خصوصی موفق، 
نش��ریه ای ادب��ی هن��ری ازدو  روز گذش��ته به ش��کل کش��وری 
منتش��ر  ش��د.» ایمنا« با »س��هند منش��ی«، س��ردبیر فصل نامه 
 هن��ر، ادب و گ��ردش »ت��زرو« درب��اره جزئی��ات ای��ن نش��ریه

صحبت کرده است:
با توجه به این که به جز مجله »جنگ اصفهان« در این شهر، 
س�ابقه چندانی در چاپ مجله تخصص�ی هنری و فرهنگی 

نداریم، نشریه تزرو چه ویژگی هایی خواهد داشت؟
فکر راه اندازی این نش��ریه  از یک س��ال پیش با توجه به این که در 
اصفهان و بقیه شهرهای کشور به جز تهران، فصل نامه هنری و ادبی 
جامعی نداریم، در دل مجموعه، نگارخانه »اصفهان سیتی سنتر« به 
وجود آمد و صاحب امتیاز آن، موسس��ه فرهنگی هنری، قلب شهر 

زنده رود و بهروز الری پور، مدیر گالری آن است. 
از بهمن ماه س��ال گذش��ته، مجوز این نش��ریه فرهنگی هنری را 
برای انتش��ار به دو زبان فارس��ی و انگلیسی و به ش��کل فصل نامه 
و با توزیع سراس��ری، از اداره ارش��اد اصفهان گرفتیم. این نش��ریه 
قرار اس��ت نگاهی حرفه ای، نقادانه، جامع و کامل به مباحث ادبی 
و هنری داش��ته باش��د و در آن مقاالت، نشس��ت ها و گزارش های 
 هنری تخصصی با موضوع��ات نقد هنر، هن��ر و مخاطب، مقاالت

تخصصی ادبی، نقد ادبی شعر و نقد داستان کوتاه داریم. 
آیا وجود دفتر این نشریه در اصفهان باعث تبلور ویژگی های 

خاص این شهر در آن نخواهد شد؟
اصفهان قطب گردشگری است و یک بخش گردش هم داریم؛ ولی 
بحث آن توریسم و گردشگری نیس��ت، بلکه از منظر ادبیات و هنر 
 به مباحث گردش و س��فر می پردازیم و مق��االت تخصصی در آن

چاپ می شود.
این نشریه از لحاظ چاپ و نوع کاغذ چه ویژگی هایی دارد؟

هر ش��ماره آن ۲۲۰ تا ۲4۰ صفحه در قطع خش��تی ۲3 در ۲3 و 

 کامال رنگی اس��ت. کاغ��ذ  داخل نش��ریه، کاغذ تحری��ر و جلد آن
گالس��ه م��ات اس��ت. گرافی��ک نش��ریه در س��طحی ممت��از 
 اس��ت و برای لیتوگراف��ی آن هم با یک ش��رکت معتب��ر در تهران

صحب��ت کرده ای��م. مجل��ه، تی��راژ ۵ه��زار نس��خه سراس��ری 
دارد و در تم��ام مراک��ز اس��تان ها پخ��ش می ش��ود؛ ام��ا 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه قط��ب ادب��ی و هن��ری، ته��ران اس��ت، 
 بیش��ترین ش��ماره در آنج��ا و در رتب��ه بع��د، در اصفه��ان

توزیع می شود.
نش�ریه ب�رای  وی�ژه ای  محتوای�ی  سیاس�ت   آی�ا 

در نظر گرفته اید؟
در هر ش��ماره، به یک موضوع مش��خص ازلحاظ زمانی و مکانی و 
از منظر ادبی��ات می پردازیم. موضوع ش��ماره اول، انس��ان معاصر 
 ش��هری اس��ت که 4۵ نویس��نده در آن با ما هم��کاری کردند که

از آن جمله می توان به نویسندگان بنام کشوری چون کاوه کاوسی، 
علیرض��ا ارواحی و رامین عالیی اش��اره ک��رد. در کنار ای��ن افراد، 
با کس��انی با پتانس��یل های دیگر همکاری می کنی��م. مجله ما به 
هیچ جناح و محفلی وابس��ته نیس��ت و مس��تقل فعالیت می کند. 
یک ش��ورای س��ردبیری و س��ه دبیر ادب، هنر و گ��ردش داریم. 
دبی��ر ادب، پویا اس��فرجانی؛ دبیر هنر، مهش��ید مخمل��ی و دبیر 
 گردش، مشفق ضرغام هستند که در دفتر نش��ریه ما، در اصفهان

همکاری می کنند.
شیوه کار شما با نویسندگان به چه صورت است؟

ش��یوه کار ما به این صورت اس��ت ک��ه موضوعات م��د نظرمان را 
 برای اعضای هیئ��ت تحریریه می فرس��تیم و آنها ی��ک موضوع را 
انتخاب می کنند و درباره اش می نویسند. در شماره های بعد، تعداد 
نویسندگان ما افزایش می یابد و طیف نویسندگان از سراسر کشور 
متنوع می شود. متاسفانه نویسندگان اصفهانی از درخواست کمک 
ما اس��تقبال چندانی نکردند؛ ولی در تهران اس��تقبال زیادی شد، 
به طوری که ۶۰درصد نویسندگان شماره اول از تهران هستند،؛ولی 
مقاله هایی از سنندج، آبادان، ش��یراز و اصفهان هم داریم. به دلیل 
این که ی��ک فصل نامه هنری و ادبی منتش��ر می کنیم، با کس��انی 

همکاری می کنیم که لزوما روزنامه نگار نیستند.
این نشریه ازلحاظ مالی به چه صورت تامین می شود؟

ما تحت حمایت موسسه سیتی سنتر فعالیت می کنیم و برای شماره 

نخس��ت، تبلیغات خوبی جذب کردیم. از فروش مجله هم درآمد 
کس��ب می کنیم و در بخش گردش نیز رپورتاژ آگه��ی داریم. البته 
زمینه تبلیغاتی برای سیتی سنتر هم فراهم می شود. بااینکه به عنوان 
زیرمجموعه سیتی سنتر فعالیت می کنیم، ازلحاظ فکری و کاری، 

از آن استقالل داریم.
با توج�ه به عمر کوت�اه بس�یاری از نش�ریات تخصصی در 

اصفهان، چه برنامه ای برای تداوم این نشریه دارید؟
نش��ریه را ب��ا برنام��ه مدیری��ت می کنی��م؛ به طوری ک��ه اکنون 
 اعضای ش��ورای سردبیری و نویس��ندگان، روی ش��ماره ۲ و 3 آن

کار می کنند. اگر از ما حمایت کافی شود، به دنبال حرکت ماندگاری 
در اصفهان هس��تیم؛ با توجه ب��ه اینکه مجل��ه ای در این مقیاس، 
 خارج از تهران کم س��ابقه اس��ت. ب��ه این ترتیب محت��وای مجله

 ارتقا خواهد یافت و سایت ما فعال خواهد  شد.
 از روز اول س��عی کردیم حفره های مالی را پر کنیم و با سیاست و 

مداوم جلو برویم تا این حرکت تداوم یابد.

گفت و گو

سینما می تواند به ادبیات کمک کند؛ به شرط آنکه جامعه، تشنه 
ادبیات باشد. مصطفی زمانی، بازیگر، در خصوص آنکه هنرمندان 
چه قدر می توانند در ترغیب مخاطب به کتابخوانی موثر باشند، 
اظهار داش��ت: »در جامعه ما خیلی نمی توانند موثر باشند؛ چون 
کتابخوانی در این اجتماع، با توجه به شرایط سخت زندگی مقوله 
مهمی محسوب نمی شود.«  وی درباره اینکه میل به کتابخوانی از 

کجا در وجود افراد ریشه می دواند، گفت: »میل از جایی می آید 
که کنجکاوی و عالقه به دانستن وجود داشته باشد و برای عالقه 
به کتابخوانی باید ذهن خیال پرداز داشت و تجسم کرد. من خودم، 
 نه کم کتاب می خوانم و نه خیلی زیاد؛ هرگاه وقت داشته باشم، 
به مطالعه می پردازم.«  بازیگر س��ریال »یوس��ف پیامبر« درباره 
کمک سینما به ادبیات اظهار داشت: »دنیای کتاب از جهان تصویر 

 بازتر است؛ اما در جامعه امروز تصویر بیشتر به کار می آید. سینما
می تواند به ادبیات کمک کند؛ به شرط آنکه جامعه، تشنه ادبیات 
باش��د. از آنجایی که مخاطبان سینمای ما قش��ر جوان هستند 
 و زندگی آنه��ا با جامعه مدرن گره خورده اس��ت، ای��ن مدرنیته

باعث می ش��ود که چیزی جدید برای ارائه نباشد و این موضوع، 
تفکر های ادبیات را هم منسوخ می کند.«

گفت وگویی با مصطفی زمانی؛

دنیای کتاب، بازتر از جهان تصویر است

 به بهانه توزیع سراسری فصل نامه هنر، ادب و گردش »تزرو« ؛ 

آواز تزرو نزدیک می شود!
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اخبارخبر

در شهرکرد برگزار شد:

 اقامه نماز شکر روزه  اولی ها
پس از پایان ماه مبارک رمضان 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

پیشگیری از  آسیب ها؛ 
مهمترین هدف  بهزیستی

آغاز برداشت سقز از درختان بنه 
در چهارمحال و بختیاری

30 بنای تاریخی در چهارمحال و بختیاری مرمت می شود

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: دهی��اران به عنوان 
نمایندگان دولت و مردم در حل و فصل مش��کالت مردم، باید 

بی طرفی خود را به منظور جلب حمایت مردم حفظ کنند.
 قاس��م س��لیمانی دش��تکی در همای��ش دهی��اران اس��تان
 اظه��ار کرد: م��ا نماین��ده دولت و امان��ت دار مردم هس��تیم.

از همین رو باید از منافع مردم دفاع کنیم؛ چراکه هدف، تقویت 
دولت و نظام است و اگر مدیری در جایی کم کاری و اهمال کند، 

نباید عدم پیشرفت در کار را به دولت نسبت داد.
وی با بی��ان اینکه ه��ر مدی��ری که فع��ال بوده، زمینه س��از 
خدمات خوب همراه با تحول و توس��عه در استان شده است، 
 افزود: در س��ه س��ال گذش��ته تحوالت خوب��ی در دهیاری ها

به وجود آمد؛ به گونه ای که تعداد ماش��ین آالت دهیاری های 
استان که در سال 92 برابر 20 دستگاه بود، در این دو سال به 

122 دستگاه افزایش یافت.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری، اعتبارات واریزی به حساب 
دهیاران را از سال 85 تا 92، بیش از 260 میلیارد ریال عنوان 
و تصریح کرد: س��ال 93 اعتبارات دهیاری های استان، با رشد 
هفت برابری به بیش از 230 میلیارد ریال رسید و در سال 94 

هم با وجود محدود ب��ودن اعتبارات، این مبل��غ بیش از 220 
میلیارد ریال بود.

این مس��ئول با بی��ان اینک��ه از نظ��ر آس��فالت معاب��ر، یک 
 نهضت در روس��تاهای اس��تان رخ داده اس��ت، بیان کرد: در
 دو سال گذش��ته یک میلیون مترمکعب زیرس��ازی و بیش از

500 هزار متر مربع آسفالت در روستاهای  استان انجام شد و 
بقیه نیز در دست اقدام است.

س��لیمانی با اش��اره به اینکه دهیاران، نماینده م��ردم و دولت 
هستند، تاکید کرد: نظارت دهیاران بر ساخت و ساز قانونی در 
روستاها بسیار مهم اس��ت؛ چراکه یکی از مشکالت در حاشیه 

رودخانه زاینده رود همین ساخت  و سازهای غیرقانونی است.
 وی ادام��ه داد: اگ��ر در حری��م رودخانه ه��ای اس��تان،

 س��اخت و س��ازی ص��ورت گی��رد، حتم��ا س��اختمان 
قلع و قمع می ش��ود؛ از همین رو الزم اس��ت دهیاران، حریم 

رودخانه ها را در ساخت و سازها مد نظر داشته باشند.
س��لیمانی با بی��ان اینکه بنیان س��اخت و س��ازها در روس��تا 
 بای��د براس��اس اص��ول مهندس��ی باش��د، ادام��ه داد: باید از 
منطقه ای بودن نظارت ها در روستاها جلوگیری کرد و از ناظران 

مورد تایید س��ازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان، برای 
نظارت بر نحوه ساخت و ساز استفاده شود.

وی با اش��اره به کنار گذاش��تن اختالفات، خاطرنش��ان کرد: 
دهیاران باید در حل و فصل مشکالت روستاها بی طرفی خود را 

حفظ کنند تا مردم به آن ها اعتماد داشته باشند.
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری یادآور ش��د: بهس��ازی و 
 اجرای طرح های توس��عه و هادی روس��تاهایی که در مناطق
 حفاظت ش��ده ق��رار دارن��د )مانند روس��تای شیخ ش��بان(،
 بالمانع اس��ت و ای��ن مس��ئله ب��ه زودی از طریق بخش��نامه

ابالغ می شود.
وی به اقدامات انجام ش��ده در تأمین آب ش��رب روس��تاها در 
دو سال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: امیدواریم پروژه انتقال 
آب بن-شهرکرد-بروجن در س��ال 96 به بهره برداری برسد تا 
بتوانیم مش��کالت موجود آب  رادر خصوص تامین آب شرب 

بروجن برطرف کنیم.
این مسئول با بیان اینکه منابع طبیعی باید واگذاری زمین به 
مردم را در دستور کار خود قرار دهد، تاکید کرد: اعطای پروانه 
در مناطق حفاظت شده، یکی از اش��تباهات منابع طبیعی در 

گذشته بوده است.
وی ادامه داد: واگذاری اراضی به مردم نباید به گونه ای باش��د 
که به س��ودجویان کمک کند؛ بلک��ه باید در راس��تای حفظ 
مناب��ع طبیعی و به منظور توس��عه کش��ت گیاه��ان دارویی، 
 گیاه��ان دی��م، درخت��ان مثمر ثم��ر و کش��ت گل محمدی

انجام شود و این نیاز به فرهنگ سازی دارد.
س��لیمانی در ادامه، با اش��اره به حقوق های نجومی بیان کرد: 
حقوق های نجوم��ی را تایید نمی کنم و بای��د به صورت جدی 
با آن برخورد ش��ود؛ اما چرا پس از گم شدن هشت دکل نفتی 
که قیمت هر یک از آنها برابر 80 میلیون دالر و بسیار بیشتر از 

حقوق های نجومی بود، کسی حرفی نزد؟
این مس��ئول تأکی��د کرد: بای��د منصفان��ه قضاوت ک��رد و از 
رفتارهایی که موجب تضعیف نظام و دولت می شود، پرهیز کرد.

دس��تی صنای��ع  و  فرهنگ��ی  می��راث   مع��اون 
 چهارمح��ال و بختی��اری، ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از 
 ابتدای امس��ال ش��ش بنای تاریخی مرمت ش��ده اس��ت،
 اظه��ار ک��رد: پی��ش بین��ی می ش��ود ت��ا پایان امس��ال
 30 بن��ای تاریخ��ی در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری

مرمت شود.
 مصطف��ی هادی پ��ور  تصری��ح ک��رد: ای��ن بناها ش��امل

مس��جد جامع باباحیدر، امامزاده گوشه، پل هارونی، حمام 

سودجان، بافت روستای یاسه چای و خانه منزوی چالشتر 
است.

 هادی پور اف��زود: اس��تحکام بخش��ی طاق ها، س��تون ها،
 بند کشی آجرها، س��اماندهی کف، روی پل و الیه برداری،

از اقدامات  انجام شده است.
 ب��ه گفت��ه مع��اون می��راث فرهنگ��ی و صنای��ع دس��تی 
 چهارمح��ال و بختیاری، برای مرمت  ای��ن بناهای تاریخی

سه میلیارد ریال هزینه شده است.

 مس��ئول مرکز فرهنگ��ی و هنری ش��ماره دو ش��هرکرد گفت:
روزه  اولی ها پس از پایان ماه مبارک رمضان، در این اس��تان نماز 

شکر اقامه کردند.
سمیه ویسی با اش��اره به اهمیت توجه به رشد و پرورش دینی و 
مذهبی کودکان و نوجوانان اظهار کرد: کودکانی که امسال برای 
نخس��تین بار روزه داری را تجربه کردند، پس از پایان ماه  مبارک 
رمضان به شکرانه انجام طاعات و عبادات خود در این ماه پرفیض 
و برکت، در مرکز فرهنگی و هنری شماره دو شهرکرد نماز شکر 

برپا کردند.
مسئول مرکز فرهنگی و هنری ش��ماره دو شهرکرد عنوان کرد: 
آش��نایی با مبطالت روزه و احکام وضو ب��رای 20 نفر از اعضای 
کودک دختر که در سال جاری به سن تکلیف رسیده بودند، انجام 
و سپس نماز شکر اقامه شد. وی تصریح کرد: معرفی آثار نماز به 
اعضای این مرکز، آشنایی با نماز از طریق انجام فعالیت های هنری 
و فرهنگی و در نهایت بهره گیری از ظرفیت کودکان برای ترویج 
فرهنگ اذان و نماز، از مهم ترین اه��داف برگزاری این برنامه بود 
که نقش بس��زایی در نهادینه کردن آداب و احکام دینی در ذهن 

کودکان دارد.
ویسی با اشاره به اینکه دوره های آموزشی به صورت مستمر در این 
مرکز اجرا می شود، اضافه کرد: ادامه این برنامه در دستور کار مرکز 
فرهنگی و هنری شماره دو شهرکرد قرار دارد و باید تالش شود 
در زمینه ارتقای سطح معنویات کودکان و نوجوانان، برنامه های 
بیشتری برگزار ش��ود؛ چراکه یکی از پایه های اصلی رشد فکری 

کودکان، معنویات است.
مسئول مرکز فرهنگی و هنری شماره دو ش��هرکرد، با تاکید بر 
لزوم انجام آموزش های دینی و مذهبی به کودکان و نوجوانان در 
مرکز فرهنگی و هنری خاطرنشان کرد: در راستای رشد و پرورش 
فکری، فرهنگی و ادبی کودکان و نوجوانان، تاکنون در این مرکز 
دوره های آموزشی مختلفی برای بیش از 2 هزار عضو دختر و پسر 
در زمینه مبانی دین و احکام اسالمی با حضور کارشناسان مجرب 
برگزار شده است. وی از س��طح بندی آموزشی اعضا در این مرکز 
خبر داد و اظهار داش��ت: آموزش های مذهبی ارائه شده در این 
مرکز، متناسب با شرایط سنی اعضا و سطح بندی آموزشی برای 

ارائه  آموزش های متناسب با سن انجام می شود.
ویسی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های آموزشی در زمینه های 
مختلف، تاثیر بسزایی در پرورش اس��تعداد کودکان و نوجوانان 
دارد، افزود: الزم اس��ت اس��تعداد کودکان و نوجوانان در موارد 
مختلف، با روش ه��ای مطلوب پرورش داده ش��ود ت��ا در آینده 
نزدیک، شاهد رشد فکری مناسب کودکان با اندوخته های علمی، 

فرهنگی، هنری و ادبی فراوان باشیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایه ها 
برای پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی توسط بهزیستی 

به کارگیری شود.
حجت االسالم و المس��لمین محمدعلی نکونام، در دیدار با 
مدیرکل بهزیس��تی استان اظهارداش��ت: خدمت در جهت 
پیشگیری باید یکی از مهم ترین برنامه های بهزیستی باشد؛ 
چرا که پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی، پیشگیری از 
اعتیاد و پیش��گیری از معلولیت ها، سبب س��المت جامعه 
می شود. وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بهزیستی 
 اف��زود: س��رمایه گذاری در بهزیس��تی از اهمی��ت باالی��ی

برخوردار اس��ت؛ چ��را که بس��یاری از افراد تحت پوش��ش 
بهزیستی، در گستره کار جامعه هدف بهزیستی قرار دارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختی��اری، با بیان اینکه 
بهزیس��تی یک نه��اد مقدس اس��ت، بیان کرد: بهزیس��تی 
 یک نهاد مقدس بوده و کار مس��ئوالن بهزیس��تی بس��یار

ارزش��مند اس��ت؛ چرا که خدمت به آس��یب دیدگان اجر و 
پاداش ویژه ای نزد خداوند متعال دارد.

مدیرکل مناب��ع طبیعی وآبخیزداری چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: برداشت س��قز از درختان بنه در چهارمحال و بختیاری 

آغاز شد.
علی محمدی مقدم، با اعالم این خبر اظهار کرد: برداشت سقز از 
درختان بنه در این استان بدون مجوز ممنوع است و با متخلفان 
برداش��ت غیرمجاز، برخورد جدی صورت می گیرد. وی افزود: 
اولویت موافقت با صدور مجوز، برای بهره برداران محلی اس��ت 
که در صورت موافقت باید ب��ا رعایت اصول فنی و زیرنظر اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شود.
محمدی مقدم گفت: ه��م اکنون 30 هزار هکتار از مس��احت 
جنگل های استان را بنه زارهایی تشکیل می دهد که بیشترین 
 می��زان آن ه��م در شهرس��تان ل��ردگان موجود اس��ت. وی

تصریح ک��رد: این ممنوعی��ت برای حفظ س��المت درختان و 
رویش��گاه های آنها همچنان ادامه دارد و در صورت مش��اهده 
هرگونه تخلف، با فرد یا افراد خاطی برابر قانون برخورد می شود.

محمدی مقدم از م��ردم و جوامع محلی خواس��ت در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف و برداش��ت غیر مجاز سقز، به ادارات 

منابع طبیعی استان اطالع رسانی کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ساختوسازهایغیرقانونیدرحاشیهرودخانههاقلعوقمعمیشود

حصروراثت
4/274  آقای اسماعیل عبدالهی زفره دارای  شناسنامه شماره 104 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1473/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی عبداللهی زفره 
به شناسنامه 2152 در تاریخ 94/12/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- ابراهیم عبداللهی، 
ش.ش 10 فرزند 2- اسماعیل عبدالهی زفره، ش.ش 104 فرزند 3- شهربانو 
عبدالهی زفره، ش.ش 15 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 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: 9767 شعبه 
10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )133 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/275  آقای سعید کورنگ بهشتی دارای شناسنامه شماره 1140 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1672/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرج اله کورنگ بهشتی به 
شناسنامه 502 در تاریخ 1390/12/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به1- زهرا نقش نقشینه، 
ش.ش 664 نسبت با متوفی همسر 2- سمیه کورنگ بهشتی، ش.ش 3208 
نس��بت با متوفی فرزند 3- محبوبه کورنگ بهشتی، ش.ش 2033 نسبت با 
متوفی فرزند 4- مهین کورنگ بهش��تی، ش.ش 651 نسبت با متوفی فرزند 
5- سعید کورنگ بهشتی، ش.ش 1140 نسبت با متوفی 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: 9768 شعبه 10 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/276 منظم زمانی دارانی دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست 
به کالسه  1407/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان فرهاد احمدی دارانی به شناسنامه 1 در 
تاریخ 95/1/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- نوشین احمدی دارانی، ش.ش 1272486834 
فرزند 2- نازنین احم��دی داران��ی، ش.ش 1274850835 فرزند 3- منظم 
زمانی دارانی، ش.ش 47 همسر 4- انیس شیخی دارانی، ش.ش 16 مادر 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: 9769 شعبه 10 حقوقی  شورای حل اختالف استان 

اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/277  خان��م س��میرا ش��هرانی کرانی با وکال��ت مراد اس��معیلی دارای  
شناسنامه شماره 1956 به شرح دادخواس��ت به کالسه  1408/95 از این 
دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان نجفقلی ش��هرانی کهرانی به شناس��نامه 21 در تاریخ 91/6/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به1- علیرضا ش��هرانی کرانی، ش.ش 21 فرزند 2- احمد شهرانی 
 کرانی، ش.ش 101 فرزند 3- عبداله ش��هرانی کران��ی، ش.ش 105 فرزند

 4- رضا ش��هرانی کرانی، ش.ش 2946 فرزند 5- سوسن شهرانی کرانی، 
 ش.ش 5432 فرزن��د 6- مرضی��ه ش��هرانی کران��ی، ش.ش 6082 فرزند

 7- سمیرا ش��هرانی کرانی، ش.ش 1956 فرزند 8- سمیه شهرانی کرانی، 
ش.ش 725 فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک مرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی 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: 9770 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/278  خانم سمیه محمد حسنی خوراس��گانی دارای  شناسنامه شماره 
1506 به ش��رح دادخواست به کالس��ه  1406/95 از این شورا درخواست 
گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محس��ن 
نقش��ینه به شناس��نامه 87 در تاریخ 95/2/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- علی نقشینه، 
 ش.ش 1274089921 فرزن��د 2- رس��ول نقش��ینه، ش.ش 6801 پ��در

 3- شهربانو محمد حسنی خوراس��گانی، ش.ش 20 مادر 4- سمیه محمد 
حسنی خوراسگانی، ش.ش 1506 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 
م الف: 9773 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان) 136 

کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/279  خان��م صدیقه مردانی دارای شناس��نامه ش��ماره 419 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1410/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فتح ا... مردانی به شناسنامه 
72 در تاریخ 94/9/14 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به1- صدیقه مردانی، ش.ش 419 همسر 
2- س��عید مردانی، ش.ش 410 فرزند 3- علی مردانی، ش.ش 2043 فرزند 
4- محمد مردانی، ش.ش 2417 فرزند 5- نفیسه مردانی، ش.ش 1304 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: 9774 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
حصروراثت

4/280  خانم زهرا کش��اورز دارای  شناس��نامه ش��ماره 1360 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1466/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالرحیم کش��اورز به 
شناس��نامه 238 در تاری��خ 95/2/27 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی 
 گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- زهرا کش��اورز، 
ش.ش 1360 فرزن��د 2- زیبا کش��اورز، ش.ش 7 فرزن��د 3- فخریه امین 
الرعایائ��ی، ش.ش 17 فرزند و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات 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: 9775 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغرای

4/281 ش��ماره ابالغی��ه:9510106836202138 ش��ماره پرون��ده: 
9409986836200799 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941628 خواهان: آقای 
 فرزاد اعظم فرزند مرتضی به نش��انی اصفه��ان- بزرگمهر- خ مبارزان-

 خ مازیار جنوبی- پالک 16، خوانده: خانم گلناز موسوی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: تجویز ازدواج مجدد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید، رای 
دادگاه: در خصوص دع��وی آقای فرزاد اعظم فرزن��د مرتضی به طرفیت 
خانم گلناز موسوی به خواسته ازدواج مجدد، با عنایت به جامع محتویات 
پرونده و رونوشت سند ازدواج شماره 11212-89/10/8 دفتر رسمی ثبت 
ازدواج شماره 148 اصفهان و رونوشت شناسنامه خواهان و احراز رابطه 
زوجیت به س��بب عقد نکاح دایم و اینکه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل 
همدیگر برقرار می باشد و به موجب دادنامه قطعی شماره 94/6/24-944 
صادره از شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان خوانده به تمکین از 
شوهرش محکوم شده ولیکن نسبت به ایفاء وظایف زوجیت اقدام ننموده و 
با توجه به عدم حضور خوانده مستنداً به بند 3 ماده 16 و 17 قانون حمایت 
خانواده به خواهان اجازه داده می شود تا همسر دوم اختیار کند و نسبت به 
ثبت رسمی آن در یکی از دفاتر رسمی ثبت ازدواج اقدام نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در همین 
مرجع می باشد. م الف:11017 ش��عبه 2 دادگاه خانواده اصفهان) مجتمع 

شهید قدوسی( )224 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

4/282 کالس��ه پرونده:257/95 ش��ماره دادنام��ه:573-95/3/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک قرض 
الحسنه رسالت به مدیریت عاملی آقای محمد حسین حسین زاده به نشانی 
اصفهان خیاب��ان چهارباغ خواجو جنب خیابان منوچهری نبش بن بس��ت 
حکیم نظامی ساختمان قرض الحسنه طبقه سوم با وکالت حسین محمدیان 
و مهری نمازیان هر دو به نش��انی اصفهان خیابان ش��یخ صدوق شمالی 
س��اختمان بانک تجارت ارغوان طبقه 3 واحد 18، خوانده: محس��ن جنانی 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای بانک قرض الحسنه رسالت به مدیریت عاملی آقای محمد 
حسین حس��ین زاده با وکالت آقای حس��ین محمدیان و مهری نمازیان به 
طرفیت محسن جنانی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به شماره 900433 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توس��ط بانک مح��ال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 955/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/12/19(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:10945 شعبه 45 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )354 کلمه،4 کادر(  
ابالغرای

4/283 کالسه پرونده:3395 شماره دادنامه:620-95/4/8 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: قنبرعلی مرادخانی به 
نش��انی اصفهان خیابان حمزه اصفهانی )ش��مالی( کوچه 25 پالک 45 با 
وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان هر دو به نشانی اصفهان خیابان 

شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد 18، 
خوانده: سمیه میرزایی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای آقای قنبرعلی مرادخانی به طرفیت خانم سمیه میرزایی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 47/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
8251573 به عهده بانک کش��اورزی به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگون��ه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مس��تنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 47/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/322/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/11/1(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:10944 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )304 کلمه،3 کادر(  
ابالغرای

4/284 کالس��ه پرونده 950069 ش��ماره دادنامه: 544-95/3/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالقاسم کریمی 
فرزند حجت ا... با وکالت 1- مریم رضاپور فرزند صفقلی 2- افسانه غالبی 
سیف آبادی مجتمعًا - منفرداً هر دو به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی س��اختمان بانک تجارت ) ارغوان( طبقه 3 واحد 18، خوانده: بی بی 
ماه مرادی غریب وند به نشانی مجهول المکان، خواسته: محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال وجه 2 فقره فاکتور فروش لوازم یدکی 
به انضمام خسارت مطالبه- دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست خواهان ابوالقاسم 
کریمی با وکالت 1- مریم رضاپور 2- افسانه غالبی سیف آبادی به طرفیت 
خوانده بی بی ماه مرادی غریب وند به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 
وجه فاکتور شماره 583 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت خواهان با توجه به ارائه 
کپی مصدق ضمیمه پرونده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی 
حضور ندارد. لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستنداً 
به ماده 198 ق.ا.د.م خوانده را به پرداخت مبل��غ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 715/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ دادخواست 95/1/22 در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد. رای 
صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:10938 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )309 کلمه،3 کادر(  
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بزرگ ترین قمر سیاره زحل که تایتان Titan نام دارد، محل 
تحقیقات جدید دانشمندان در جست وجوی حیات فرازمینی 
است. این دانشمندان معتقدند وجود س��یانید هیدروژن در 
فضای این قمر، می تواند برای ش��کل گیری ان��واع خاصی از 
حیات مفید باش��د. این تحقیقات می توان��د زمینه جدیدی 
برای تحقیق در م��ورد حیات فرا زمینی ب��دون آب به وجود 
آورد. اکثر تحقیقات دانشمندان برای یافتن حیات فرازمینی 
به یافتن آب در سیارات دیگر مربوط می شود. بزرگ ترین قمر 
س��یاره زحل که تایتان Titan نام دارد حاوی مواد شیمیایی 
اس��ت که می  تواند نوع جدیدی از حیات فرازمینی بدون نیاز 
ب��ه آب را به وجود بی��اورد. به گزارش زومیت،  دانش��مندان 
آمریکای��ی به تازگی در ح��ال آزمایش ترکیبات ش��یمیایی 
بزرگ ترین قمر زحل بوده اند. این دانشمندان تصور می کنند 
که وجود س��یانید هی��دروژن )HCN( در اتمس��فر این قمر، 
می تواند ن��وع جدیدی از حیات را پش��تیبانی کند. علت این 
تصور دانشمندان این اس��ت که HCN با انجام واکنش هایی 
می تواند پلیمرهایی ش��امل پلی می��ن )polyimine( تولید 
کند و این پلیمر می تواند طیف وسیعی از نور را به خود جذب 
کند. این طیف قابل جذب آن قدر وس��یع است که می تواند 
نوری که از اتمس��فر غلیظ تایتان رد ش��ده را ج��ذب کند. 
دانشمندان بر این باورند که پلی مین با جذب این نور می تواند 
به عنوان کاتالیزوری برای تشکیل حیات عمل کند. مارتین 
رام )Martin Rahm(، شیمیدانی از دانشگاه کرنل است که 
 در مورد پلی مین می گوید: »پلی مین در اش��کال گوناگونی 
وجود دارد و این اش��کال می توانند در دمای پایین و شرایط 
دشوار تایتان، اتفاقات جدیدی را رقم بزنند. آزمایش های ما 
روی زمین و در شرایط این سیاره انجام می شود، این در حالی 
است که ش��رایط تایتان کامال متفاوت اس��ت و واکنش های 
شیمیایی در جو این قمر، ممکن است نتایج متفاوتی داشته 
باش��د«. قمر تایتان از برخی جهات شبیه سیاره زمین است. 
سطح این قمر ش��امل دریاچه ها و رودخانه های زیادی است 

که البته حاوی آب نیستند و متان و اتان مایع در آن ها جریان 
دارد. به عالوه، در جو این قمر نیز متان و نیتروژن زیادی وجود 
دارد که این قمر را به محیطی سمی برای انسان ها تبدیل کرده 

و امکان زندگی در این محیط وجود ندارد.
 اما دانش��مندان با یافته ه��ای جدید احتمال ش��کل گیری 
حیات��ی متف��اوت در ای��ن قم��ر را پیش بین��ی می کنن��د. 
ای��ن تحقیق��ات ک��ه توس��ط تی��م تحقیقات��ی دانش��گاه 
کرن��ل انج��ام ش��ده اس��ت، ب��ر پای��ه اطالعاتی اس��ت که 
 توس��ط کاوش��گر Cassini و پ��روب Huygens دریاف��ت 
شده است. کاوشگر کاسینی و پروب در سال ۲۰۰۵ روی قمر 
تایتان فرود آمدند. اطالعات دریافت ش��ده از کاوش��گر ناسا 
وارد یک برنامه شبیه س��از کامپیوتری شده است و نتایج این 
شبیه سازی، نش��ان داده که پلی مین می تواند حیاتی خاص 
را در دماهای پایین ایجاد کند. س��یانید هی��دروژن پیش از 
این نیز به عنوان ش��روع  کننده حیات در ک��ره  زمین تصور 

ش��ده بود. پروفس��ور رام در مورد این تحقیق��ات می گوید: 
»اگر در مطالعات آتی بتوانیم مواد ش��یمیایی زیستی را در 
مکان هایی مانن��د تایتان پیدا کنیم، به یافته های با ارزش��ی 
رس��یده ایم. نتایج تحقیقات ما نش��ان می دهد که ش��رایط 
ابتدایی برای تش��کیل حیات روی قمر تایت��ان وجود دارد. 
البته ای��ن یافته ه��ا مراحل اولیه کش��ف حی��ات جدید در 
این قمر هس��تند«. نتای��ج محققان نوع دیگ��ری از احتمال 
 وجود حیات در Titan را نیز متصور می ش��ود. دانش��مندان 
تصور می کنند که ام��کان وجود اقیانوس ه��ای حاوی آب ، 
زیر س��طح این قمر وجود دارد و ای��ن اقیانوس ها می توانند 
دارای  حیات باش��ند. به هر حال، در ص��ورت صحیح بودن 
 ،Polyimine تصورات و یافته های جدید دانشمندان در مورد
 جست وجو برای حیات در خارج از زمین، وارد مرحله جدیدی

خواهد ش��د و احتمال وجود حیات فرازمینی در سیاره های 
بیشتری ممکن می شود.

در حال حاض��ر مزرعه عمودی عظیمی )جایی که کش��ت 
گیاهان در آن به  نور خورش��ید و خاک نی��ازی ندارد( در 
نیوجرسی آمریکا در دس��ت ساخت اس��ت و پس از اتمام 
فرآیند ساخت، عنوان بزرگ ترین مزرعه عمودی دنیا را از 

آن خود خواهد کرد.
این مزارع به ش��رکت AeroFarm تعلق دارد که بنا ش��ده 
 نمون��ه بزرگ تری نی��ز از روی آن مدل س��ازی ش��ود. اما

 هیچ ک��دام از کارهایی که در جریان پروس��ه برنامه ریزی 
یا س��اخت این واحد انجام خواهد ش��د در نوع خود تازگی 
ندارند چرا که پیش تر هم در فضاهای بسته و با استفاده از 

المپ های LED آن هم بدون در اختیار داشتن خاک چنین 
کاری صورت گرفته است.

ب�ه کش���ت ب�دون خ���اک در کش��اورزی هیدروپونی�ک 
گفته می ش���ود و ب�ه احتم�ال زیاد بسیاری از شم�ا ب�ا آن 

آشنایی دارید.
کارخانه ژاپنی Mirai هم سال هاست که چنین پروژه ای را 
در مقیاس اندکی کوچک تر کلید زده و ش��اید جالب ترین 
نکته درباره مزرعه جدیدی که از آن ح��رف می زنیم ابعاد 

و اندازه اش باشد.
 این واح��د ق��رار اس��ت در زمین��ی ب��ا مس��احت بالغ بر 

6۵۰۰ متر مرب��ع در یک کارخانه قدیمی ف��والد بنا گردد 
و بعد از اتمام، آن طور که س��ازنده اش مدعی شده، ساالنه 
بیش از نهصد هزار کیلوگرم کاهو و دیگر س��بزیجات از آن 
برداش��ت ش��ود. البته بحث از کش��ت عمودی محصوالت 
مدت هاست که نقل محافل علمی و س��ازمان های مرتبط 
با غذا ش��ده و بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که ای��ن حوزه 
همچنان جوان و نابالغ اس��ت. در واقع موفقیت این قبیل 
پروژه ها منوط به آن اس��ت که ش��مار این مزارع آن هم در 
مقیاس وس��یعش افزایش چند برابری پیدا کند تا بتوانند 
وعده های خود را عملیاتی نمایند و مس��ئله دیگر استمرار 
 داشتن فعالیت این مزارع اس��ت. با این همه، تا آن زمان و 
منسوخ شدن زمین های زراعی سنتی، روشن است که مدت 

زیادی باقی مانده است.

بزرگ ترین قمر سیاره زحل حاوی سیانید هیدروژن است؛

تایتان کاندیدای پیدایش حیات شد

مدیر کل دفتر توس��عه کس��ب و کار بی��ن الملل 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: 
بنا داریم برای تشویق ش��رکت های دانش بنیان 
به صادرات، جای��زه صادراتی به واس��طه تجاری 

اعطا کنیم.
روح ا... اس��تیری با بی��ان این که در نظ��ر داریم  
اقدامات متفاوتی در راستای صادرات محصوالت 
دانش بنیان انجام دهیم، اظهار کرد: رشد و توسعه 
صادرات کاال و خدمات دانش بنیان، یکی از اهداف 
معاون��ت امور بین المل��ل و تبادل فناوری اس��ت 
که نیازمند شناس��ایی ظرفیت شرکت های فناور 

داخلی و بازارهای بین المللی است.
وی افزود: چگونگی فراهم س��ازی بس��تر مناسب 
به منظور تحق��ق این مهم، نیازمن��د برنامه ریزی 
کالن و سیاس��ت گذاری اجرایی اس��ت تا منجر 
به تجاری س��ازی، رش��د و توس��عه فعالیت های 
ش��رکت های دانش بنی��ان، ورود ب��ه بازاره��ای 
بین المللی و در نهایت ثروت زایی ش��ود. استیری 
اظهار داش��ت: یک��ی از مهم ترین ش��اخصه های 

اقتصاد مقاومتی حضور فعاالنه و گس��ترده مردم 
و بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اقتصادی 
اس��ت و چون صادرات غیرنفتی ک��ه اصلی ترین 
 مح��رک و موتور رش��د اقتص��ادی و رون��ق آن و 
مهم ترین عامل برای دس��ت یابی به توسعه پایدار 
است، جز با حضور بخش خصوصی و حمایت های 
دولت گسترش نمی یابد، حمایت های دولت بسیار 

حیاتی است.
وی تاکی��د داش��ت: دفتر توس��عه  کس��ب و کار 
بین المللی که یک��ی از زیرمجموعه های معاونت 
امور بین المل��ل و تبادل فن��اوری معاونت علمی 
 و فناوری اس��ت، در چارچوب اه��داف و وظایف 
تعیین شده که بر اس��اس ماموریت های معاونت 
علمی و فناوری و اس��ناد باالدستی کشور تنظیم 
ش��ده اند، در تالش اس��ت تا س��همی شایسته در 
 تحق��ق اقتص��اد دان��ش بنی��ان ایران اس��المی 

داشته باشد.
وی با بیان این که بنا داریم از ابتدای س��ال جاری 
به واسطه های  تجاری جایزه صادراتی اعطا کنیم، 

اف��زود: این مصوبه در س��ال گذش��ته در معاونت 
امور بین الملل به تصویب رس��ید و قرار اس��ت از 
امسال واسطه های تجاری را که منجر به صادرات 

محصوالت دانش بنیان شده اند شناسایی کنیم.
به گفته وی، هر واسطه تجاری )به صورت حقیقی 
و حقوقی (که کاالهای دان��ش بنیان را صادر کند 

جایزه صادراتی دریافت خواهد کرد.

براساس انعقاد تفاهم نامه ای بین شهرداری تهران 
و معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
فعالیت ش��رکت های دان��ش بنیان مس��تقر در 
 تهران در اماکن مس��کونی بالمانع شد.  براساس 
تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تهران و معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری که در راستای  
اجرایی شدن سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
به امضا رسید، ش��رکت  های دانش بنیان مستقر  
در تهران ام��کان فعالیت در اماکن مس��کونی را 

پیدا کردند.
  ب��ه منظ��ور عملیاتی ش��دن این اق��دام صورت 
جلس��ه  ای مابین معاون شهرس��ازی و معماری 
شهرداری تهران و معاون نوآوری و تجاری سازی 

فناوری به امضا رسید.
بر این اساس ابالغیه  معاون شهرسازی و معماری 
ش��هرداری ته��ران در تاری��خ 139۵/4/1۵ب��ه 

شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه ابالغ شد.
در این ابالغیه که براس��اس تفاهم نامه یادش��ده 
منتش��ر ش��ده، آمده اس��ت: اس��تقرار آن دسته 

از ش��رکت  ه�ای دان���ش بنی�ان ک���ه از طری�ق 
مع�اون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
معرف��ی می ش��ون�د، در ام�اک���ن مس��کون�ی 
 واق����ع در پ�هن�ه  های کار و فعالی��ت و مختل�ط

 )پهنه  های M و S( که دارای ش��اکی خصوص�ی 
یا آرای کمیس��یون های ماده صد نباشند )مشابه 

دفاتر مهندسی( بالمانع است.
بر همین اس��اس، برخی اهداف تفاه��م نامه بین 
معاون��ت علمی و فن��اوری و ش��هرداری تهران از 
جمله توسعه اقتصاد دانش بنیان در شهر تهران، 
کمک ب��ه ح��ل مش��کالت ش��هرداری از طریق 
نوآوری و فناوری، تروی��ج وفرهنگ اقتصاد دانش 
 بنیان، ایجاد و توس��عه فرصت های ش��غلی برای 
 دانش آموختگان، بازارسازی و بازاریابی محصوالت

دانش بنیان زیر نظر کمیته ه ای مشترک در حال 
پیگیری است.

برپایه این تفاه��م نامه اعضای کمیته مش��ترک 
 محمودش��یخ زی��ن الدی��ن مع��اون ن��وآوری و 
تجاری س��ازی فناوری، معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری و پرویزکرمی مش��اور معاون 
علمی و فناوری رییس  جمه��وری که نمایندگان 
تام االختیار معاونت علمی و دکتر بابک نگاهداری 
 ریی��س مرک��ز فن��اوری ش��هر ته��ران نماینده

تام االختیار ش��هرداری ته��ران در اج��رای این 
تفاهم نامه هستند.

دانش��جویی به نام فیونا اولری که در حال سپ�ری ک�ردن 
دوره کارشناس���ی ارش��د خ�ود در کال�ج سلطنت�ی هن�ر 
)Royal College of Art( است، دستگاهی ویژه طراحان 
 گرافیک تحت عنوان Spector س��اخته اس��ت. دستگاه 
یاد ش��ده تایپوگرافی و رنگ فونت را با استفاده از دوربین 
کوچک خود اس��کن می کند که می تواند به طور مستقیم 
Adobe In�  آپلود شده و در نرم افزارهای گرافیکی مانند

Design مورد استفاده قرار گیرد.
این دس��تگاه همچنین از ویژگی ذخیره کردن نمونه های 

ثبت شده هم برخوردار است.
خانم فیون��ا اولری ب��ه خاطر نات��وان بودن در بازس��ازی 
کامل فونت ه��ا، رنگ ه��ا و بافت هایی که ب��رای کارهای 
 گرافیکی خود به آن ها نیاز داشته، به فکر ساخت اسپکتور

 افتاده اس��ت. طراحان اغلب از نمونه خ��اص خود عکس 
می گیرند اما خانم اولری چیزی می خواست که دقیقا طرح 

مورد نظر خود را ثبت کند.
خانم اولری در گفت و گو با وب سایت Engadget این گونه 
توضیح می دهد: این یک دس��تگاه دس��تی است که اجازه 
تعامل با مواد چاپی مختلف را ب��ه کاربر می دهد. اگر برای 
صنعت چاپ طراحی می کنید، اسپکتور بهترین گزینه برای 

شروع کار است.
اساسا این دس��تگاه نمونه ای از یک فونت را ثبت کرده و با 
استفاده از اعمال یک الگوریتم، مقادیر RGB و CMYK را به 
منظور تفکیک رنگ تعیین می کند. سپس موارد یاد شده 
برای بازسازی فونت و رنگ ها در نرم افزارهای طراحی کتاب 
و مجله ای مانن��د ایندیزاین مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 
اولری در وب سایت رسمی اس��پکتور گفته است: طراحی 
برای چاپ در صفحه نمایش همیشه نیازمند وضوح باالیی 

بوده و ترفندهای خاص خود را می طلبد.
تشخیص مقیاس تایپوگرافی و رنگ ها در صفحات نمایش 
دیجیتال بسیار س��خت بوده و اغلب متمایز با نمونه چاپی 

به نظر می رسد.
این همان دلیلی است که باعث چاپ های متعدد به منظور 

بررسی اندازه فونت و رنگ ها می شود.
در واقع، دستگاه اس��پکتور شکاف میان طراحی در صفحه 
دیجیتال و چاپ نهایی را به طرز شگفت انگیزی پر می کند. 
اولری در ادام��ه  اظهارات خود توضیح می دهد: اس��پکتور 
فقط یک نمونه اولیه بوده و درحالی که این مدل مفهومی 
عملکرد خود را با موفقیت اثبات کرده اس��ت، فعال در فکر 
عرضه نسخه تجاری آن نیس��تیم. متاسفانه طراحان عزیز 
باید زمان نس��بتا طوالنی را منتظر عرض��ه نمونه تجاری 

اسپکتور باشند.

در ابتدای سال میالدی جاری، ش��رکت اچ تی سی از موبایل 
پرچمدار خود به نام »1۰« پرده برداشت. این تلفن هوشمند 
با نسل های قبلی تغییراتی کرده بود و شرکت تایوانی کوشید 
تا به انتقادات پاس��خ داده و موبایلی تغییر یافته از نسل های 
پیش، رونمایی کند. این اتفاق رخ داد و حتی در بررسی ها نیز 
اذعان شد که اچ تی سی ، موبایلی است که به راحتی می توان 
نام پرچمدار را روی آن گذاشت. اما در هفته پیش بود که خبر 
رسید شرکت سازنده اچ تی سی 1۰، تنها یک میلیون دستگاه 
از این تلفن همراه را به فروش رس��انده اس��ت. این در حالی 
است که اچ تی سی 1۰ و گلکس��ی اس ۷، تقریبا در یک بازه 
زمانی رونمایی شدند و فروش موبایل سامسونگ تا کنون ۲6 
میلیون واحد گزارش شده است. حال شما اگر مدیریت این 
شرکت تایوانی را بر عهده داشته باشید، کدام استراتژی را در 
پیش خواهید گرفت؟ شاید ارائه موبایلی با مشخصاتی شبیه 
به پرچمدار اصلی ولی با قیمت��ی ارزان تر! این احتماال همان 
راهکاری است که ش��رکت HTC برگزیده است. این طور که 
»اوان بلس« )Evan Blass( خبر می دهد، شرکت اچ تی سی 
در بازه زمانی شهریور الی مهر ماه، تصمیم دارد موبایلی با نام 
Desire 10 را ارائه دهد. در حالی که هنوز هیچ اطالعات یا 
تصویری از Desire 10 در دس��ترس نیست، بلس پیشنهاد 
می دهد که این اسمارت فون به احتمال زیاد مجهز به همان 
دوربین اصلی HTC 10 می ش��ود که اتفاقا تحسین ها را نیز 
برانگیخته اس��ت. البته باید 
این موض��وع را نیز در نظر 
گرف��ت ک��ه دور از ذهن 
است باز هم شاهد یک 
موبایل فلزی باشیم. 
ب��ه احتم��ال زیاد، 
ش��رکت تایوانی 
ب��رای موبای��ل 
ارزان ت��ر خود 
ای  بدن��ه 
ستیکی  پال
را انتخاب 
ه��د  ا خو

کرد.

رنگ و نوع فونت را شناسایی کنید؛

بازرس فونت متولد شد
اچ تی سی به دنبال ساخت دیزایر جدید است؛

دیزایر برادر ارزان تر نسخه دهم

در نیوجرسی آمریکا اتفاق افتاد؛

کشاورزی در ارتفاعات

خبرخبر

از سوی معاونت علمی و فناوری؛

واسطه تجاری محصوالت دانش بنیان جایزه صادرات می گیرد
با انعقاد تفاهم نامه با شهرداری؛

فعالیت شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی تهران بالمانع شد

قرار بود در سال 2015 به بازار ارائه شود؛

ساعت هوشمندی که توسعه آن لغو شد
ایسوس کروم بوک جدید خود را معرفی کرد؛

کروم بوک 64 گیگی شد
استخراج بیت کوین نسبت به گذشته سخت تر شده است؛

کار معدن کاوان سکه، از سکه افتاد
در سال گذش��ته خبر رس��ید که نوکیا ساعتی 
هوشمند داش��ته که پس از خریده شدن بخش 
موبایل این شرکت توس��ط مایکروسافت، پروژه 
توسعه آن لغو شده است. در آن زمان چند تصویر 
رندر ش��ده هم در کنار این خبر منتشر شد ولی 
حاال، تصاویر تازه ای از بخش ه��ای مختلف این 
ساعت هوشمند منتشر ش��ده که البته باز هم به 
شکل رندر شده هستند، چرا که این محصول به 

طور کلی تولید نشده بود.
نوکی��ا پی��ش ازآن که زی��ر نظر مایکروس��افت 
برود، برنامه داش��ت تا ساعت هوش��مند خود را 
با کد »Moonraker« در کنگره جهانی ۲۰1۵ 
بارسلون و در کنار لومیا 93۰ معرفی کند که به 

طور کلی این اتفاق رخ نداد.
در تصویر متحرکی که منتشر شده ساعت، رنگی 
سبز دارد که البته عجیب هم نیست؛ در آن زمان 
بیشتر موبایل های نوکیا با رنگ های متنوع عرضه 

می شدند.
با چرخیدن س��اعت می توان نگاه��ی به بخش 
پشتی آن داش��ت و به راحتی دید که قرار نبوده 

محصول مورد نظر با سنسور سنجش ضربان قلب 
همراه شود. نکته جالب این جاست که گویا نوکیا 
هنوز هم عالقه اش به محصوالت پوشیدنی را از 

دست نداده است.
 چن��د م��اه پی��ش ای��ن ش��رکت خب��ر داد که 
تصمیم دارد شرکت Withings را خریداری کند؛  
شرکتی که تا کنون ارائه چند گجت پوشیدنی را 

در کارنامه خود داشته است.

بزرگترین ای��راد کروم بوک ه��ا، حافظه داخلی 
اندک آن هاس��ت ک��ه معم��وال 3۲ گیگابایت یا 
پایین ت��ر اس��ت. از طرفی برخ��ی می گویند که 
حافظه داخلی باال چندان هم مورد نیاز نیس��ت 
چرا که کاربر می خواهد نرم افزار های تحت وب 

را اجرا کند.
بر همین اساس شرکت های تولیدکننده معموال 
به سراغ تراش��ه های 16 یا 3۲ گیگابایتی رفته و 
به همین شکل موفق شده اند قیمت کروم بوک ها 
را پایین نگه دارند. اما حاال قرار اس��ت پشتیبانی 
نرم افزارهای اندرویدی در سیس��تم عامل کروم 
آغاز شود و به همین دلیل، بازی های اندروید هم 
به این ابزارها می آیند. به همین دلیل، داش��تن 

حافظه باالتر یک نیاز به شمار می رود.
ایسوس ولی امروز یک کروم بوک با شماره مدل 
C301SA و حافظه 64 گیگابایتی معرفی کرده 

است که تنها 3۰۰ دالر قیمت دارد.
تا پیش از این، تنها ک��روم بوکی که این حجم از 
حافظه را در اختیار کاربر قرار می داد، پیکسل از 
خود گوگل بود که 999 دالر قیمت داشت. این 

در حالی است که ایسوس امکان اضافه کردن یک 
کارت حافظه مایک��رو اس دی را نیز فراهم کرده 
تا کاربر باز هم بتواند حافظه داخلی مورد نظرش 

را افزایش دهد.
سایر مشخصات این دستگاه تفاوتی با نمونه های 
معمول ندارد. برای مثال، س��ازنده یک نمایشگر 
13/3اینچی با رزولوشن Full HD در آن قرار داده 
است. وای فای با استاندارد 802.11ac، بلوتوث 
4/۲، پ��ورت USB 3.0 و HDMI ه��م از س��ایر 
مش��خصات آن هس��تند. این لپ تاپ همچنین 
به پردازن��ده اینتل س��لرون N3160 نیز مجهز 
است که دارای چهار هس��ته پردازشی بوده و از 
نسل Braswell اس��ت. در این میان باید توجه 
داش��ت که اگرچه ب��ازی و نرم افزارهای اندروید 
ب��ه سیس��تم عامل ک��روم می آیند ولی بیش��تر 
کروم بوک ها، مجهز به صفحه نمایش��ی لمس��ی 

برای بهره  گیری مناسب از آن ها نیستند.
کروم بوکی که در موردش بحث ش��د نیز دقیقا 
چنین است و ایس��وس برای رفع این مشکل از 

نمایشگر لمسی بهره نگرفته است.

اس��تخراج یا ماینینگ بیت کوین دشوارتر شده 
و در حالی ک��ه پی��ش از این ه��ر ده دقیقه ۲۵ 
بیت کوی��ن )مع��ادل 16 هزار دالر( اس��تخراج 
می ش��د، حال خبر می  رس��د که ب��ا پیچیده تر 
ش��دن الگوریتم ها، مدت زمان م��ورد نیاز برای 
اس��تخراج ۲۵ بیت کوین به 1۲/۵دقیقه رسیده 
است. تقریبا چنین اس��ت که هر چهار سال یک 
بار، ب��ه علت افزای��ش اعض��ا و همچنین قوی تر 
 ش��دن س��خت افزارها، در الگوریت��م بیت کوین 
تجدید نظر می ش��ود. کاهش پاداش ه��ا به این 
شکل، در بس��یاری از موارد عواقبی جدی برای 
برخی استخراج کنندگان دارد، چرا که این افراد 
و ش��رکت ها باید دو برابر کار کنند تا بتوانند به 

درآمد پیشین خود دست یابند.
در ای��ن می��ان ش��رکت هایی ک��ه تجهی��زات 
چندان بهین��ه ای ندارن��د یا مجبور ب��ه تجدید 
نظ��ر در س��اختار خود ش��ده و یا به ط��ور کلی 
کارش��ان را تعطی��ل می کنن��د. ب��رای مث��ال 
»KnCMiner« در ماه می اعالم ورشکس��تگی 
 ک��رد. اس��تخراج کنندگانی که در ب��ازی باقی 

خواهند ماند، ش��رکت ها یا افرادی هس��تند که 
سطح هزینه های خود را در حداقل نگه می دارند. 
ش��اید تصور کنید که به علت تغییر ساختارهای 
چهار ساله، اس��تخراج کنندگان می توانند خود 
را با شرایط هماهنگ کنند ولی در بیشتر موارد 
چنین نیست. اگرچه مدتی پیش نام بیت کوین 
بیشتر از این روزها به گوش می رسید اما حقیقت 
این اس��ت که در حال حاضر این پول مجازی از 
سوی ش��رکت های بس��یاری پذیرفته می شود؛ 
ش��رکت هایی که در س��ال ۲۰1۲ این نوع وجه 
مجازی را به رس��میت نمی ش��ناختند. از سوی 
دیگر تعداد افراد و شرکت های بیشتری مشغول 
اس��تخراج بیت کوی��ن ش��ده اند ب��دون این که 
توجهی به پیچیده تر شدن الگوریتم ها و کاهش 

درآمدشان داشته باشند.
اما سوال بزرگتر این اس��ت که آیا بیت کوین در 
سال ۲۰۲۰ بهبود داده خواهد ش��د یا خیر؟ آیا 
باز هم اس��تخراج کنندگان باید به سراغ کاهش 
هزینه های خ��ود بروند و یا می توانند به کس��ب 

درآمد از تراکنش های مالی امید ببندند؟

دانش بنیان



9 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1905 | سه شنبه 22  تیر 1395 | 7 شوال  1437 

Society,Cultural  Newspaper No .1905 |  July 12.2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

خبراخبار

 رکاب زنی زوج  دوچرخه سوار
 از آران و بیدگل تا استانبول

استاندار اصفهان:

گردشگری، آینده ا ی روشن را 
برای باغبهادران رقم می زند

رییس حوزه علمیه سمیرم:

 حجاب و عفاف 
یک نماد اسالمی است رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا در کارگروه فرهنگی 

اجتماعی این شهرس��تان که با موضوع برگزاری هفته فرهنگ 
 شهرضا تشکیل شد، با ابراز تس��لیت به مناسبت درگذشت بانو 
مهدیه الهی قمش��ه ای، گفت:این بانو بزرگوار و پدر ایشان جزو 

افتخارات شهرستان بودند که باید معرفی می شدند.
محمدعل��ی جعفری هدف اصل��ی در برگ��زاری هفته فرهنگ 
 را معرفی شهرس��تان دانس��ت و تصریح کرد:هدف خود مردم 
هستند که بعضا با دس��تاوردها و پتانسیل های شهرستان آشنا 

نیستند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ش��هرضا با اشاره به جامع 
بودن برنامه و درگی��ری کل ادارات و نهادهای شهرس��تان در 
آن، عنوان کرد: با توجه به مش��کالت اقتصادی که تمام ادارات 
شهرستان با آن مواجه هس��تند، باید طی یک اقدام بزرگ تمام 
امکانات ادارات و نهادهای شهرستان استفاده شوند تا از افزایش 

بار مالی این همایش بر چند اداره کاسته گردد.
این مسئول با اشاره به لزوم برگزاری همایش های این هفته در 
چند مکان مختلف، خاطرنشان کرد: ازجمله مکان هایی که باید 
در نظر گرفته شود، روستاها هس��تند؛ این همایش شهرستانی 

است و کل شهرستان باید در آن معرفی شود.
جعفری ادامه داد: یک روز این همایش باید به روستاها و به ویژه 
روستاهای گردشگری شهرس��تان و توجه به بازی های محلی 

اختصاص پیدا کند.
وی، بخش بعدی همایش را بُعد اس��تانی و کش��وری دانست و 
عنوان کرد: نمی توان به تمام ابعاد و ویژگی های شهرس��تان در 
سال اول توجه کرد؛ باید مرحله به مرحله حرکت کنیم و پس از 

چندین سال باید به بُعد کشوری برسیم.
باید هرسال در یک زمینه از شهرستان تمرکز کنیم

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا با بیان اینکه هرسال 
باید در یک زمینه از شهرس��تان تمرکز کنیم، گفت: در زمینه 
فرهنگی توجه به نویس��ندگان، مترجمان و شاعران شهرستان 
 اهمی��ت دارد و ی��ک روز از این هفت��ه باید به آنه��ا اختصاص

 داده شود.
این مسئول ادامه داد: در سال های گذشته مقاله ای در رابطه با 
نویسندگان شهرضا نوشته شد و اسم تمام آنها در آن ذکر گردید 

اما آن اطالعات قدیمی بوده و نیازمند به روزرسانی است.
جعفری، شهرضا را شهر حکیمان دانست و اظهار کرد: من با این 
نظر که شهرضا یونانچه ایران است مخالف هستم، آنچه در قدیم 
داشته ایم حکیم بوده و شهرضا شهر حکیمان است نه فیلسوفان؛ 
شاید امروز چندین فیلسوف داشته باشیم، اما در قدیم در سراسر 

ایران فیلسوفان زیادی نداشتیم.
وی با انتق��اد از عدم توجه به قاریان برجس��ته ش��هرضایی که 
در دس��تگاه های ایرانی نی��ز قرائت می کردند، گف��ت: ازجمله 
 س��رمایه های فرهنگی م��ا پیرغالم��ان، علمای هنردوس��ت و
 اهل ذوقی هستند که سال ها فرهنگ و آیین ما را حفظ کرده اند.

رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی ش��هرضا تبیین کرد: در 
زمینه برون شهرستانی و توس��عه این بعد در این هفته، صنایع 
دستی جایگاه ویژه دارند و مردم س��ایر نقاط کشور، هر شهری 
را به محصوالت و صنایع دستی آن می شناس��ند؛ بنابراین این 

بخش از فرهنگ شهرستان نیز نباید به فراموشی سپرده شود.
فرصت مناسب برای ثبت ملی یک اثر شهرضا

وی با انتقاد از عدم ثبت آثار متعدد تاریخی و فرهنگی شهرستان 

در آثار ملی، اظه��ار کرد: این هفته فرصت مناس��بی به ما داده 
 تا به عنوان یک اق��دام فرهنگی، ی��ک اثر از آثار شهرس��تان را

 به ثبت برسانیم.
جعفری با بیان اینکه هنوز در بعد گردش��گری ضعیف هستیم، 
تصریح کرد: متاسفانه کسی اگر از داخل شهرستان یا خارج از آن 
به دنبال شهرستان گردی در شهرضا باشد، نمی تواند یک روز در 
این هفته را برای این کار پیدا کند. بنابراین خوب است که یک 

روز از هفته فرهنگ، به شهرستان گردی اختصاص پیدا کند.
وی با بی��ان اینکه به نظر می رس��د دانش��گاه های ش��هرضا از 
شهرستان منفصل هستند، خاطرنشان کرد: دانشگاه ها توانایی 
و ابزار تشویق دانش��جویان به تحقیق، مقاله نویسی و اختصاص 
دادن پایان نامه های خود به شهرستان، معضالت آن و نیاز ادارات 
و نهادهای آن را دارا هس��تند، اما از این ابزار استفاده صحیحی 
نشده اس��ت.رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرضا در 
پایان تشریح کرد: این هفته، هفته فرهنگی کل شهرستان است 
و اگر قرار به برپایی جشن است، این جش��ن باید در جای جای 

شهرستان برپا شود.

مسئول انجمن فرهنگی ورزشی جوانان کبیر آران و بیدگل 
گفت: یک زوج  دوچرخه سوار آران و بیدگلی ۱۸۰۰ کیلومتر 

را رکاب زدند.
ابوالفضل غفوره با اعالم این خبر اظهار کرد: حسین خنچر و 
خانم عموسلطانی، در یک س��فر ۲۰ روزه این مسیر طوالنی 

را رکاب زدند.
وی افزود: این زوج دوچرخه س��وار آران و بیدگلی در مسیر 
خود از مرز بازرگان ایران، شهر ماکو، نوار ساحلی دریای سیاه 

و مرمر گذشته و در شهر استانبول به سفر خود پایان دادند.
مس��ئول انجمن فرهنگی ورزش��ی جوان��ان کبی��ر آران و 
 بیدگل خاطر نش��ان کرد: این اولین بار اس��ت که زوجی از 
آران و بیدگل چنین مسافت طوالنی را با دوچرخه طی کردند.

غفوره خاطرنش��ان کرد: این زوج ورزشکار به محض ورود به 
آران و بیدگل مورد استقبال ورزش��کاران، دوچرخه سواران 

و اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی جوانان کبیر قرار گرفتند.

اس��تاندار اصفهان در حاش��یه بازدید از منطقه گردش��گری 
باغبهادران گفت: یکی از اولویت های توس��عه استان اصفهان 
معقوله گردشگری و توریس��م داخلی و خارجی است؛ چرا که 
در اس��تان اصفهان بالغ بر ۲۰ هزار جاذب��ه میراثی و طبیعی 
وجود دارد.وی با اشاره به استقبال مسافران از شهر باغبهادران 
 در ایام تعطی��ل اف��زود: باغبه��ادران از مزیت بس��یار باالی 
جاذبه های طبیعی برخوردار است از این جهت بازدیدی از این 
مناطق جهت توسعه گردشگری در شهر باغبهادران داشتیم؛ 
چراکه همچنان مناطقی خوبی ک��ه از جنبه طبیعی می تواند 
به توسعه این صنعت کمک شایانی داشته باشد در این منطقه 

وجود دارد.
رس��ول زرگرپور تصریح کرد: با توجه به  تسهیالتی که دولت 
همانند تس��هیالت یارانه ای پرداخت می کند سرمایه گذارانی 
که مایل به سرمایه گذاری در حوزه صنعت گردشگری هستند 
می توانند در این منطقه س��رمایه گذاری کنن��د؛ چرا که این 

منطقه در طول سال پذیرای گردشگران فراوانی است.
وی ادامه داد: طبق آمار به دس��ت آمده ط��ی ایام تعطیالت 
 عید س��عید فطر بی��ش از 65 هزار نف��ر به این منطقه س��فر

 کرده اند که هر روز این ش��هر میزبان بیش از 3 برابر جمعیت 
خود بوده است.

استاندار اصفهان اضافه کرد: از این جهت در برنامه میان مدت 
باید یک برنامه س��رمایه گذاری در منطقه باغبهادران تدوین 
ش��ود و امکانات الزم نیز در اختی��ار س��رمایه گذاران بخش 
خصوصی قرار گیرد تا شاهد ارتقای این صنعت پاک در بخش 

باغبهادران باشیم.
وی آینده روشنی را برای حوزه گردشگری بخش باغبهادران 
پیش بینی کرد و یادآور ش��د: در برنامه کوت��اه مدت نیز باید 
امکاناتی چون سرویس بهداشتی، گشت نیروی انتظامی و ... 
مورد توجه قرار گیرد تا ظرف چند هفته آینده این مس��ائل را 
مرتفع کنیم و در موقع حضور مردم در این منطقه این امکانات 

در اختیارآنان قرار داشته باشد.
زرگرپور در ادامه با اش��اره به س��رریز پس��اب فاضالب برخی 
روس��تاها در رودخانه زاین��ده رود، اضافه کرد: چند روس��تا 
پساب آنها سرریز می شود و قسمت اعظم شبکه فاضالب شهر 
باغبهادران نیز انج��ام گرفته، اما با توجه ب��ه اینکه تامین آب 
ش��رب باکیفیت، جزو اولین اولویت های ما در استان اصفهان 
اس��ت و با توجه به کمبود آب از نظر کمی این مهم از اهمیت 
بیش��تری برخوردار خواهد ب��ود که همواره م��ورد توجه قرار 

گرفته است.
وی عنوان کرد: با اعتبار 6۰ میلیاردی می توان شبکه فاضالب 
باغبهادران را به اتمام رس��اند و این مهم در اولویت کاری قرار 
دارد تا 5 میلیون نفری که از آب ش��رب تامین ش��ده در این 
منطقه اس��تفاده می کنند از کوچک تری��ن نگرانی برخوردار 

نباشند.
اس��تاندار اصفهان بیان کرد: با توجه به اولویت دفع بهداشتی 
فاضالب در کش��ور و اس��تان اصفه��ان باید ای��ن موضوع در 
شهرهای مختلف استان نیز مورد توجه جدی قرار داشته باشد. 
همچنین مکان هایی که نزدیک به رودخانه هستند و آب شرب 

را مورد تهدید قرار می دهند دارای اولویت حیاتی می باشند.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان لنجان از طریق قراردادی 
که با مجتمع فوالد مبارکه منعقد شده است مشکل تعدادی 
از شهرها مرتفع گردیده، اما چند ش��هر و روستایی که پروژه 
فاضالب آنها به صورت  نیمه کاره  همچنان  باقی مانده است و 
پساب آنها رودخانه را مورد تهدید قرار می دهند نیز در دستور 
کار قرار دارند تا با سرعت هرچه بیشتر این مهم محقق گردد.

زرگرپور یادآور ش��د: در س��فری که مدیرعامل آبفا کشور به 
استان اصفهان داشتند قرار شد این چند روستا در اولویت قرار 
گیرند و نباید اجازه دهیم آب های غیر متعارف وارد رودخانه 
شود؛ چرا که هر ۱ متر مکعب آب آلوده بالغ بر 4۰ متر مربع آب 
سالم را آلوده می کند از این رو اتمام پروژه های نیمه تمام دفع 

فاضالب برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رییس حوزه علمیه سمیرم با اشاره به اینکه حجاب یک فریضه 
برای زن و مرد است گفت: در جوامع بشری و به خصوص جوامع 

اسالمی حجاب و عفاف دو ارزش برای انسان است.
حجت االسالم اکبر س��عادت گفت: حجاب در نگاه اول یک امر 
ظاهری و پوششی تلقی می شود ولی در نگاه عمیق یک ارزش در 

جوامع اسالمی بوده که با روح انسان در ارتباط است.
وی از فواید حجاب در جوامع اس��المی را حفظ و تحکیم بنیان 
خانواده ها بیان ک��رد و گفت: حجاب عالوه بر بهداش��ت روانی 

جامعه باعث تحکیم روابط زوجین خواهد شد.
رییس حوزه علمیه سمیرم با اش��اره به حفظ ارزش های زن در 
جامعه گفت: با رعایت حجاب استحکام جامعه به دنبال تحکیم 
خانواده ها به ثمر خواهد نشس��ت و امنیت روانی و اجتماعی در 

جامعه ایجاد خواهد شد.
وی حجاب را به عنوان یک نماد اس��المی بیان ک��رد و تصریح 
کرد: بانویی ک��ه مقتدای وی حضرت فاطمه )س( اس��ت بدون 
 ش��ک اولین نمود ظاهری او حج��اب و حف��ظ ارزش های زن
  می باشد و پوشیدن چادر خود یک وسیله برای امر به معروف و

 نهی از منکر به شمار می رود.
حجت االسالم سعادت خاطرنشان کرد: عده ای که امروز مخالف 
حجاب و عفاف زنان در جامعه هستند برخالف شعارهایشان به 
دنبال دستیابی به خواسته های شهوانی خود و بهره کشی از زنان 

می باشند که حجاب مانع رسیدن آنان به این خواسته هاست.
وی حفظ حجاب را عامل تعدیل غرایض دانس��ت و گفت: حفظ  
حجاب و عفاف یکی از راه های رس��یدن به کماالت انس��انی و 
جایگاه اصلی انسان که همان خلیفه ا... اس��ت را در پی خواهد 

داشت.
این مقام مسئول راه تبلیغ و ترویج عفاف و حجاب را برای جوانان 
بسیار موثر دانست و گفت: خانواده ها و مدارس دو نهاد اجتماعی 

مهم برای نهادینه شدن صحیح حجاب در جامعه می باشند.
وی تصریح کرد: حجاب باید از والدین به فرزندان منتقل شود و 
عدم توجه به پوش��ش کودک در خردسالی باعث خواهد شد در 
سنین نوجوانی و جوانی فرزندان در برابر حجاب مقاومت کرده 

و سخت تر به این ارزش پاسخ دهند.
 حج��ت االس��الم س��عادت الگوگی��ری نامناس��ب را از عوامل

 بی حجابی در جامعه دانس��ت و گفت: عدم الگودهی مناس��ب 
امروز برای دختران باعث مشکل ش��ده و باید الگوهای خوب و 

جذاب به آنان برای ترویج حجاب معرفی شوند.
وی دوستان یک فرد را از عوامل موثر در حجاب دانست و گفت: 
 فرد محجبه ای که مدام از س��وی دوس��تان مورد سرزنش قرار 
می گیرد ممکن است برای کاهش سرزنش ها مجبور به همرنگی 

با آنان شود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرضا:

صنایع دستی شهرضا نباید به فراموشی سپرده شود

شهدا، بهترین حلقه وحدت
 جامعه هستند

 خوانسارنطنزآران و بیدگل

 اردوهای جهادی نوعی تمرین 
برای تعالی نفس است

طرح جدید دشمن در تخریب اقتصادی 
کشور کلید خورده است

آغاز برداشت گندم در شهرستان تیران و کرونبرگزاری جشنواره تابستانی فرش کاشان در تهران

عضو هیئت امنای موزه ملی فرش ایران از برگزاری جشنواره 
تابستانی فرش نفیس دستباف کاشان در تهران خبر داد.

امیر حسین چیت س��ازیان گفت: همزمان با برگزاری هفته 
فرهنگی و گردش��گری کاش��ان،  گنجینه  فرش های نفیس 

دستباف کاشان از ۲۱ تا 3۱ تیرماه جاری در موزه ملی فرش 
ایران نمایش داده می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی بهتر آثار متنوع و 
ارزشمند هنرمندان و تولید کنندگان کاشانی و نیز پاسداشت 
پیشکسوتان شهر فرش های ابریشمی زربافت جهان ذکر کرد 
 و افزود: در این جش��نواره که بالغ بر4۰ فرش نفیس معاصر 
به نمایش درمی آید، کارگاه های رنگرزی و طراحی و بافت نیز 

برای آشنایی مخاطبان دایر می شود.
مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانش��گاه کاشان خاطر نشان 
کرد: همزمان ب��ا این جش��نواره و هفته فرهنگی کاش��ان، 
برگزاری جلس��ات متعدد و ارائه نمایش��گاه گردشگری این 
شهر باس��تانی و محصوالت ذی ربط برجاذبه های این دیار 

خواهد افزود.
چیت س��ازیان از س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور، ش��هرداری کاشان، دانش��گاه کاشان، 
پژوهشکده فرش ایران، اتحادیه تولید کنندگان فرش کاشان 
و دفتر انجمن علمی فرش در کاشان، حامیان برگزاری این 

جشنواره  قدردانی کرد .

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان تیران و کرون گفت: 
برداشت گندم در شهرستان تیران و کرون آغاز شد.

محس��ن حاج عابدی اظهار کرد: گندم یک��ی از مهم ترین 
محصوالت زراعی کش��ور اس��ت که از نظر امنیت غذایی 

می توان نخستین جایگاه را به آن اختصاص داد.
وی ادامه داد: با توجه به نقش گندم به عنوان یک محصول 
 اس��تراتژیک در عرص��ه سیاس��ی و اقتصادی کش��ورها 
به خصوص کشورهای در حال توسعه و اهمیت آن از نظر 
تولید و س��طح زیر کش��ت در جایگاه مهم ترین محصول 
کشاورزی ایران، افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه 
قرار گرفته واز نظر اقتصادی و تامین غذای اصلی از اهمیت 

بسیاری برخوردار است.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان تیران و کرون تصریح 
 ک��رد: برداش��ت محصول گن��دم از م��زارع شهرس��تان

 تیران و کرون از اواس��ط تیرماه آغاز می ش��ود و تا اواسط 
مرداد ماه ادامه دارد.

 حاج عاب��دی اضافه کرد: در س��ال زراعی ج��اری بیش از
 ۲5۰۰ هکتار از مزارع شهرستان به کشت گندم اختصاص 

یافته بود که عملیات برداشت آن آغاز شد.
 وی اف��زود: پی��ش بین��ی می ش��ود بی��ش از 5 ه��زار و
  9۰۰ تن محصول گندم از مزارع شهرستان تیران و کرون

 برداشت شود.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
گفت: شهدا، بهترین و بزرگ ترین حلقه و محور وحدت در هر جامعه و منطقه ای 

هستند.
سید جواد ساداتی نژاد، در آیین تجلیل از خانواده معظم شهدا و افتتاح خیابان 
شاهد محله شهدا اظهار کرد: ش��هدا بدون در نظر گرفتن تعلقات قومی، محلی 
و منطقه ای، در کنار یکدیگ��ر در راه تحقق آرمان های خود در مقابل دش��من 

ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه امنیت کشور مرهون شهدا و ایثارگران است، خاطرنشان کرد: 
محله شهدای آران و بیدگل با تقدیم 4۰ شهید و شاخص های ممتاز ایثارگری، 

از نظر میراث معنوی قابلیت ثبت ملی را دارد.
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل افزود: اتکا به سیره شهیدان 

بهترین دستمایه برای رسیدن به رشد و توسعه منطقه است.
ساداتی نژاد به تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر حفظ روحیه انقالبی اشاره 
کرد و گفت: این توصیه رهبر معظم انقالب نشان دهنده این نکته است که ما از 

روحیه انقالبی گری فاصله گرفته ایم.
وی با بیان اینکه جامعه نیازمند بازگشت به روحیه، صبوری و استقامت شهیدان 
و ایثارگران است، تصریح کرد: در شرایطی که دنیا با توسعه علمی مخالف است 

باید این مسیر را با قدرت پیش ببریم.
نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
گفت: تشکیل جمع هایی که در آن شهدا محوریت دارند، می تواند به نماد وحدت 

منطقه ای تبدیل شود.

فرمانده س��پاه ناحیه نطنز از برگزاری اردوی جهادی شهید آوینی با مشارکت 
دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بادرود و پیام نور نطنز خبر داد.

 سرهنگ دوم پاس��دار حس��ین آقادوس��تی گفت: این اردوی جهادی با شعار 
»می سازیم تا ساخته شویم« در روس��تاهای طرق، روستای تار و کشه آغاز و تا 

پایان تیرماه ادامه دارد.
وی اظهار کرد: تقویت روحیه خودباوری، اعتماد به نفس و امید، حفظ انسجام 
نیروی های موجود در بسیج دانش��جویی و ایجاد اعتماد عمومی و خوش بینی 
مردم به نظام مقدس جمهوری اس��المی ای��ران از اهداف مه��م برپایی اردوی 

جهادی است.
فرمانده سپاه ناحیه نطنز گفت: اردوهای جهادی خارج از دستاوردهای عینی و 
قابل لمس��ی که می تواند در منطقه محروم به همراه داشته باشد، نوعی تمرین 
برای تعالی نفس است و مجریان با این تمرین گام بزرگی را در جهت خودسازی 

نیز برمی دارند.
وی با تاکید بر اینکه احیای اقتصاد مناطق محروم و روستایی مهم ترین وظیفه 
این جهادگران است، بیان کرد: ما وظیفه داریم مش��کالت مناطق روستایی را 
رصد کرده و تالش نماییم تا مشکالت رصد شده را در جهت حرکتی رو به جلو 

در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی در آن منطقه ارتقا دهیم.
آقادوستی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در وظایف گروه های جهادی نهادینه 
شده است، خاطرنش��ان کرد: عملکرد اردوهای جهادی بر پایه لبیک به فرامین 
رهبر معظم انقالب در مورد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع پیش��رفت با امکانات 
داخلی است که این مهم در روستاها با تالش گروه های جهادی محقق می شود.

فرمانده سپاه ناحیه خوانسار در جلسه انتخابات مجمع بسیج شهرستان خوانسار 
با اشاره به 3 مسئله تولید، توزیع و مصرف در اقتصاد هر کشور اظهار کرد: دشمن 
چند سالی است که در موضوع تحریم ،طرح تخریب اقتصادی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
سرهنگ محسن پاشایی افزود: نمونه های این تخریب اقتصادی را در محصوالتی 
چون فرش، پس��ته و زعفران ایرانی ش��اهد هس��تیم که در مناطق��ی از جمله 

پاکستان، کالیفرنیا و افغانستان مشابه ایرانی آن تولید می شود.
 فرمان��ده س��پاه ناحی��ه خوانس��ار گف��ت: در بخ��ش کش��اورزی، امس��ال 
شهرس��تان خوانس��ار دچار خس��ارت ۱۸ میلیارد تومانی در اثر س��رمازدگی 
محصوالت باغی شد در حالی که با پیش��گیری، این خسارت می توانست بسیار 

کمتر باشد.
وی اضاف��ه کرد: به دلیل ب��اال بودن میزان خس��ارت درصدد برآمدیم با س��پاه 
فجر استان فارس رایزنی انجام دهیم تا نس��بت به تهیه و به کارگیری دستگاه 
تولید گرما برای باغات شهرس��تان با درصدی تخفیف اقداماتی انجام شود که 
خوش��بختانه جهاد کشاورزی شهرس��تان در این عرصه وارد ش��د و امکانات و 

تسهیالتی را برای کشاورزان و باغ داران شهرستان فراهم کرد.
وی خاطر نش��ان کرد: با توجه به تولید محصول گردو در شهرستان و با عنایت 
به تاکیدات رهب��ر انقالب بر تولید ثروت از علم، شهرس��تان خوانس��ار قابلیت 
پرداختن به صنایع مشتق از گردو را دارد، محصوالت و مشتقاتی که در درمان 
 انواع بیماری ها موثر بوده  و در صنایع پزش��کی، نف��ت و گاز و خودرو نیز قابل 

استفاده می باشد.

 ریی��س اداره بیم��ه تامین اجتماع��ی شهرس��تان دهاقان از
 بهره مندی ۲۲ هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی در دهاقان 
خبر داد. محمد آقایی با بیان این مطلب اظهار داشت: پرداخت 
به موقع تعهدات قانونی کوتاه و بلند مدت و مستمری به افراد 

زیر پوشش، امسال نسبت به گذشته بهتر بوده است.
وی با اشاره به افزایش تعداد بیمه ش��دگان شهرستان افزود: 
بیش از ۲۲ هزار نفر از ش��هروندان دهاقانی زیر پوشش بیمه 

تامین اجتماعی هستند.

رییس ببمه تامین اجتماعی شهرس��تان دهاقان خاطرنشان 
کرد: کس��ب رتبه نخس��ت عملکرد بیمه دهاقان در اس��تان 
اصفهان برای چندمین سال پیاپی روی داده و سال گذشته نیز 

رتبه دوم کشوری از آن دهاقان شده بود.

رییس اداره بیمه تامین اجتماعی عنوان کرد:

بهره مندی 22 هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی در دهاقان
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نتایج تحقیقات جدید محققان دانشگاه های سوانسی و میالن نشان داده است 
که صرف وقت زیاد در دنیای آنالین، خطر ابتال به آنفلوآنزا را افزایش می دهد.

محققان دریافته اند که اس��تفاده بیش از ح��د از اینترنت به سیس��تم ایمنی 
بدن آس��یب می زند.طبق یافته های این دانش��مندان، صرف وقت طوالنی در 
 اینترنت باعث می شود کاربران بیشتر از افراد دیگر در معرض ابتال به آنفلوآنزا 
قرار گیرند. این پژوهش بر روی 500 نفر در سنین 18 تا 101 سال انجام شد. 
40 درصد از شرکت کنندگان اذعان کردند که به شکل خفیف یا قابل توجهی به 
اینترنت اعتیاد دارند.این گروه 30 درصد بیشتر از افرادی که وابستگی کمتری 

به اینترنت داشتند، عالئم سرماخوردگی یا آنفلوآنزا را نشان دادند.
محققان دریافتن��د این عالئم تحت تاثی��ر این واقعیت ق��رار دارد که کاربران 

اینترنت زمانی که از دنیای وب جدا می شدند، دچار  استرس می شدند.
این چرخه استرس و آرامش، به نوسان سطح هورمون کورتیزول  منجر می شد 

و  بر عملکرد سیستم ایمنی بدن تاثیر می گذاشت.
به گفته پروفسور فیل رید از دانشکده علوم انسان و بهداشت دانشگاه سوانسی، 
این یافته ها، جدا از عوامل دیگری مانند افسردگی، بی خوابی و تنهایی است که 

در اثر استفاده بی رویه از جهان آنالین به دست آمده است.
در این تحقیق، میانگین زمان صرف ش��ده در دنیای آنالین شش ساعت بود. 
اما اقلیت قابل توجهی روزانه 10 س��اعت آنالین بوده و بیش��تر در سایت های 
شبکه های اجتماعی حضور داشتند. در این تحقیق جنسیت، بر سطوح اعتیاد 
به اینترنت  تاثیری نداشت . زنان و مردان برای موضوعات متفاوتی از اینترنت 
استفاده می کردند. زنان بیش��تر از اینترنت برای رسانه های اجتماعی و خرید 
استفاده  می کردند، در حالی که مردان بازی را ترجیح می دادند. اما این امر در 

تاثیر مخرب آن بر سیستم ایمنی تفاوتی ایجاد نمی کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بحران چاقی در 
میان مردان ایرانی جدی و نگران کننده است.

 محمد باقر الریجانی در همایش بین المللی پیش��گیری و کنترل بیماری های
 غیر واگیر  نقش تغذیه در این بیماری ها  را غیر قابل انکار دانست و اظهار کرد: در 
شرایطی که تغذیه تاثیر قابل توجهی بربیماری های غیر واگیر دارد می توانیم با 
تغییراتی محدود در نوع مصرف مردم تا حدودی میزان مرگ و میر را در کش��ور 
کاهش دهیم.   معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارائه 
هشداری نسبت به رواج چاقی در میان مردم ایران خاطر نشان کرد: درحال حاضر 
17 درصد مردان ایران چاق هستند و متاس��فانه جمعیت ایران به سرعت رو به 
چاقی می رود.   الریجانی ادامه داد: چاقی زیاد سبب باال رفتن کلسترول افراد شده 

و این موضوع می تواند مقدمات مرگ آنها را فراهم کند. 
 نایب رییس کمیته ملی و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر با اشاره به تصویب 
سند بیماری های غیرواگیر در کشور خاطر نشان کرد: خوشبختانه این سند در 
شورای عالی سالمت کشور مصوب شده  و پس از آن این موضوع به اطالع مقام 

معظم رهبری نیز رسید. 

 گرم��ای تابس��تان و آفت��اب س��وزان خورش��ید عالقه م��ا به تابس��تان را 
تحت الشعاع خود قرارداده است. مشکالتی چون آفتاب سوختگی و خشکی 
پوست و حتی شکنندگی موها از عوارض این فصل است. برای این که بتوانیم 
ارتباط بهتری با این بخش از س��ال برقرار کنیم مناسب است محصوالتی را 
که مناسب با  فصل گرما تولید شده اند به کار بریم. یکی از موادی که در این 
محصوالت به کار می رود گیاه آلوئه وراست. این گیاه نقش معجزه آسایی در 
مراقبت از پوست و مرطوب نگه داشتن آن دارد. ادامه مطلب را بخوانید تا به 

دالیل استفاده از آن در تابستان پی ببرید.
آلوئه ورا تسکین دهنده

اگرب��دون اس��تفاده از عوام��ل محافظت کننده پوس��ت زیر آفت��اب بروید 
 مش��کالتی چون س��وختگی، قرم��زی و پوس��ته پوس��ته ش��دن برایتان

 ایجاد می شود. ش��اید اکنون انتظار داشته باش��ید که درباره کرم های ضد 
 آفتاب و SPF برایتان بگویم اما حاال که دیگر این عوارض برای پوست ایجاد

 شده است باید به فکر راهی برای درمان آن باشیم.بهترین راه، استفاده از آلوئه 
وراست. شاید این گیاه نتواند به سرعت آفتاب سوختگی ها را درمان کند اما 
می تواند در طول دوره بهبود و درمان، پوست را خنک کرده و آن را تسکین 
دهد. اگر به فکر سفری به کنار دریا هستید همراه خود ژل یا مرطوب کننده 
آلوئه ورا ببرید تا پس از آفتاب بر روی  پوست و بدن خود بمالید. اگر صورتتان 

دچار آفتاب سوختگی شده است با تمیز کننده آلوئه ورا آن را بشویید.
آلوئه ورا آبرسان پوست  

آلوئه ورا عالوه بر تسکین دهندگی برای پوست، خاصیت آبرسانی نیز دارد. 
روغن این گیاه پوست هایی را که بیش از حد خشک شده اند مرطوب می کند 
و مانع پوسته پوسته و خشک شدن آن می شود. این فصل سال مرطوب نگه 
داشتن پوست بسیار مهم است زیرا گرمای تابستان رطوبت طبیعی پوست 
را می گیرد. س��عی کنید لوسیونی را که اس��تفاده می کنید ابتدا با آلوئه ورا 
ترکیب کنید. ترکیبات حاوی آلوئه ورا بیشتر مناسب افرادی است که دارای 

پوست مختلط هستند.
آلوئه ورا نرم کننده مو

مرطوب کنندگی و آبرس��انی این گیاه برای موها نیز کاربرد دارد و می تواند 
موهای خشک و شکننده را درمان کند. اگر موهایتان تحت تاثیر آب دریا و 
استخر شکننده و خشک شده باشد فقط کافی است ازماسک موی آلوئه ورا 

استفاده کنید تا لطافت و درخشندگی را به آن بازگردانید.

زیاد آنالین باشید آنفلوآنزا می گیرید

بحران چاقی 
در مردان ایرانی جدی است

آلوئه ورا بهترین دوست تابستانی

پیام سالمت

 تغذیه

یکی از بیماری های مه��م در روزهای 
گ��رم تابس��تان گرمازدگی 

 اس��ت و  با وج��ود آن که
 به راحتی و سریع می توان 
ای��ن بیماری را تش��خیص 

داده و درم��ان کرد، می تواند 
خطرناک و کشنده نیز باشد.در 

این روزهای گرم تابستان که گرما 
در بسیاری از ش��هرها حاکم شده 
دانس��تن عالئم گرمازدگی، راه های 
درمان و علل بروز آن برای هر فردی 
که در معرض گرما قرار دارد، امری 

ضروری اس��ت.   دکت��ر منصور 
خرمی زاده متخصص طب سنتی 
بیان کرد: گرما زدگی صدماتی را 
 در بدن انسان ایجاد می کند که

 م��ی تواند ب��ا عالئ��م خفیف یا 
ش��دید خود را نش��ان دهد  به طور کلی 

هر عاملی که باعث کاه��ش میزان رطوبت 
 ب��دن ش��ود م��ی توان��د عوارض��ی را در بدن و 

سیس��تم های مختلف ایجاد کند که جب��ران ناپذیر 
اس��ت. این عوامل ارتباط نزدیکی با فصل های گرم سال 
مانند تابس��تان دارد که میزان خارج شدن رطوبت بدن 
در ای��ن فصل مس��لما بیش��تر خواهد ب��ود وهمین طور 
 در اقلیم هایی ک��ه آب و ه��وای خش��ک دارد این روند

 شدید تر است .
وی افزود : مردم در تابس��تان باید به پوشش خود بیشتر 
اهمیت دهن��د و از لب��اس های نخ��ی ، رنگ روش��ن و 
گش��اد و از کاله های لبه دار بیش��تر اس��تفاده کنند چرا 
 ک��ه میزان از دس��ت رفت��ن رطوب��ت از ب��دن را کاهش
  می دهد. »س��ر« حس��اس ترین بخش از بدن است که

 می تواند به ش��دت در براب��ر گرما دچار عارضه ش��ود و 
بافت مغز به گونه ای اس��ت که اگر رطوبت آن کم ش��ود 
فرد دچار اخت��الالت روان��ی و حتی هذیان می ش��ود و 
گاهی اوق��ات حالت کما به فرد دس��ت می ده��د . از آن 
جایی که بعد از ظهر روزهای تابس��تانی میزان تعرق و از 
دست دادن رطوبت بدن افزایش می یابد توصیه می شود 
 ورزش��کارانی که تمرینات ورزشی ش��ان در ساعت های

1 تا 5 بعد از ظهر  انجام می ش��ود فعالیت خود را صبح یا 
عصردرمکانی که از تهویه مناس��بی برخوردار است انجام 

دهند .
خرم��ی زاده در خص��وص ن��وع تغذی��ه در فص��ل گرما 
اظهار ک��رد: در فصل تابس��تان م��ا توصیه م��ی کنیم از 

 خش��ک کنن��ده ه��ا مانن��د خش��کبار ، گ��ردو ، ادویه 
باع��ث ک��م ش��دن  . اس��تفاده نکنن��د زی��را  . . و 
 حرارت مع��ده م��ی ش��ود و ای��ن ام��ر زمین��ه را برای 
 بیم��اری ه��ای مختل��ف از جمله گرم��ا زدگی بیش��تر 

می کند .
ای��ن متخصص طب س��نتی درب��اره عل��ت و عالئم کلی 
گرمازدگ��ی گفت : به دلی��ل حرارت زیادی ک��ه در بدن 
ایجاد می ش��ود عروق و منافذ پوست باز ش��ده و فرآیند 
تعریق ش��دت می یابد. پس از آن، خش��کی پوس��ت به 
خص��وص در ناحیه زب��ان ، گل��و و بینی، ت��ب در ناحیه 
 ش��کم و دس��ت و پا ه��ا ، تنگ��ی نف��س ، تپ��ش قلب ،

 ب��ی حال��ی ، س��رگیجه و عط��ش زی��اد و در آخ��ر 
 نی��ز اخت��الالت روان��ی و س��نکوپ ب��رای ف��رد  ایجاد 

خواهد شد .
 وی در ادام��ه اف��زود: در ط��ب س��نتی اف��راد ب��ه 
طبیعت ه��ای گرم و س��رد و ب��از افرادی ک��ه طبع گرم 
دارند به خش��ک و مرطوب تقس��یم می ش��وند. افرادی 
که طبع گرم دارند قطع��ا دارای ح��رارت قلبی و کبدی 
باالیی هس��تند .در هوای گرم تابس��تان اگر این افراد در 
معرض آفتاب ق��رار گیرند و مایعات ک��م و غذا های گرم 

مصرف کرده باشند، حرارت ایجاد ش��ده از کبد باال  رفته 
و باعث می ش��ود بافت کبد که به رطوب��ت و حرارت نیاز 
 دارد بس��یار خش��ک ش��ود، در نتیجه خونی ک��ه از کبد 
عبورمی کند کامال غلیظ ش��ده و 
 در گ��ردش خون اخت��الل ایجاد 
 م��ی ش��ود. ای��ن ام��ر س��بب 
غلیظ شدن خون 
 و نهایت��ا ب��روز 
مرگ های ناگهانی 

می شود .
ای��ن متخص��ص طب 
س��نتی توصی��ه کرد: 
بهترین نوشیدنی برای 
 جلوگیری از گرما زدگی 
دم کرده عناب با زرشک 
و کمی شکر است و بهتر 

است بعد از خنک شدن میل شود. 
شربت خاکش��یر همراه با آبلیمو و کمی نمک 

و شکر بسیار در این فصل گرم توصیه می شود.
 تخم شربتی بخاطر لعابی که در معده ایجاد می کند و 
به شکل ژله ای در می آید برای رفع عطش بهترین گزینه 
اس��ت . هندوانه، آلبالو و خیار را در روزهای گرم تابستان 

بیشتر مصرف کنید و از سوپ جو نیز غافل نشوید .
وی در خص��وص کمک به ف��ردی که دچ��ار گرما زدگی 
است بیان کرد : توصیه می شود فرد گرما زده را به محلی 

خنک ببریم.
 بهتر اس��ت با یک اس��پری یا حوله خنک قفس��ه سینه 
و پاها را مرط��وب کنیم ت��ا رطوبت به بدن جذب ش��ود 
و س��پس  آرام آرام ب��ه او مایع��ات دهی��م. ب��ه ج��ای 
 آب ی��خ از ش��ربت س��کنجبین ، آبلیم��و و خاکش��یر

 استفاده شود مناسب تر است .
اگر ف��رد گرم��ا زده دچار اخت��الالت ذهنی و گوارش��ی 
شده باش��د و عالئم بسیار ش��دید دیده ش��ود حتما باید 
فرد را به بیمارس��تان منتقل کرد زیرا وقت��ی آب بدن از 
طریق تعریق خارج می ش��ود ام��الح بدن نی��ز همراه با 
 آن خارج ش��ده و این امر م��ی تواند بس��یار خطرناک و

 جبران ناپذیر باشد . 
این متخصص در پایان متذکر ش��د : یک نکته مهم برای 
تش��خیص میزان آب بدن توجه به رنگ ادرار اس��ت. اگر 
 رنگ ادرار خیل��ی زرد و حجم آن کم باش��د ف��رد دچار 
 ک��م آبی ش��دید اس��ت، ای��ن اف��راد بیش��تر در معرض 
 گرم��ا زدگی قرار دارن��د و باید مایعات بیش��تری مصرف

 کنند.

مراقب باشید؛

بیماری های تابستانه در کمین است
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به تازگی، زردچوبه در سایت های اینترنتی بسیار 
 مورد توجه قرار گرفت��ه و از آن به عن��وان ادویه 
 ش��فا دهن��ده ی��اد م��ی ش��ود ک��ه هم��ه باید

 مصرف کنند.
 در حال��ی که ای��ن ادویه اث��رات مفی��دی برای 
س��المتی  دارد باید توجه داشت که ممکن است 

مصرف آن برای همه مفید نباشد.
در باره فواید زردچوبه برای درمان موثر بسیاری 
 از درده��ا و بیم��اری هامطال��ب زی��ادی عنوان  
می شود و اگرچه این ها همه درست هستند، اما 
استفاده از زردچوبه با بعضی از داروها اصال توصیه 

نمی شود.
مصرف زیاد زردچوبه و یا تداخ��ل آن با بعضی از 
داروها می تواند عوارض جانبی ش��دیدی در پی 

داشته باشد.
 زردچوب��ه را در بس��یاری از غذاه��ا اس��تفاده 
م��ی کنی��د و م��اده موث��ره »کرکومی��ن« آن 
 خاصیت ض��د الته��اب، ضد اکس��یده ش��دن و 
ضد س��رطان دارد ام��ا از س��وی دیگر،این ماده 

س��بب  رقیق ش��دن خون نیز می ش��ود و اگر با 
دیگر داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین، 
 وارفاری��ن یا پالویکس مصرف ش��ود م��ی تواند 

عکس العمل های شدیدی ایجاد کند.
اگر ش��ما مبتال به بیم��اری قند هس��تید و دارو 

مصرف می کنید، توجه داشته باشید که استفاده 
از زردچوبه می تواند اثر این داروها را تقویت کند و 

شما را با خطر افتادن قند خون روبرو کند.
 ع��وارض آن م��ی توان��د س��رگیجه، ل��رزش، 
سیاهی رفتن چش��م و حتی مختل شدن قدرت 

فکر کردن باشد.
مانن��د  آلرژیک��ی  ه��ای  العم��ل   عک��س 
تنگی نفس،خ��ارش و کهیر هم م��ی تواند خطر 
دیگ��ر اس��تفاده از زردچوب��ه باش��د.اگر اس��ید 
 معده ش��ما زیاد اس��ت و دارو مصرف می کنید، 
توصیه می شود که از خوردن زردچوبه خودداری 
کنید زیرا اس��ید معده را افزای��ش می دهد و این 
امر می تواند باعث تهوع، ترش کردن و درد معده 
شود. داروهای دیگری که استفاده آنها با زردچوبه 
توصیه نمی شود عبارتند از زنتک، تاگامت، پپسید 
و اومه پرازول. در صورتی ک��ه در این باره نگرانی 
دارید، حتما با پزش��ک خود تم��اس بگیرید و به 
یاد داشته باش��ید هنگام تردید، مشاوره پزشکی 

بهترین راه است.

محققان بر این باور ند که اس��تفاده بیش از حد موبایل و تبلت می تواند منجر به 
نابینایی موقت در کاربران ش��ود.به گفته آنها، اس��تفاده از این وسایل پیشرفته 
ارتباطی به هنگام دراز کش��یدن در رختخ��واب می تواند به از بی��ن رفتن دید 
به صورت موقتی و تاثیر س��وء بر روی خواب افراد منجر ش��ود. در واقع استفاده 
 از تلفن همراه در رختخواب و آن هم در ش��ب باعث اخت��الل الگوی خواب افراد

 می ش��ود.در این گزارش آمده اس��ت؛پس از اس��تفاده ازتلفن همراه به صورت 
 خوابیده، چند دقیقه ای زمان الزم اس��ت تا دید دو چشم به حالت طبیعی خود

 ب��از گ��ردد و ای��ن رون��د در 
بلند مدت می توان��د منجر به  

پدی��ده ای ب��ه ن��ام »نابینایی 
موقت« شود. به گفته محققان 
راه حل ارائه شده برای رهایی از 
این عارضه این است که بعد از 
هر ۲0 دقیقه استفاده از گوشی 
همراه، کاربر به چش��مان خود 
اس��تراحت ده��د یا ب��ه جای 
اس��تفاده از تلفن هوشمند در 
رختخواب مشغول به خواندن 

کتاب شود.

 ی��ک مطالع��ه نش��ان م��ی ده��د در خان��واده های��ی ک��ه از غذاهای 
 تهیه شده در خارج از خانه و اغلب فس��ت فودها زیاد استفاده می کنند، 
خطر ابتال به چاقی و یا اضاف��ه وزن و در نتیجه احتم��ال ابتال به دیابت 
بیشتر است. نتیجه مطالعه جدید محققان دانش��گاه هاروارد در آمریکا 
نشان می دهد افرادی که غذای روزانه خود را در خانه و با رعایت اصول 
سالمتی تهیه می کنند، در قیاس با مراجعان به مراکز تهیه و عرضه غذا 
که مصرف کننده غذاهای عمدتا پرکالری، حاوی چربی های اشباع شده، 

قند باال و مواد مغذی جزئی 
هستند، کمتر به دیابت نوع 

۲ مبتال می شوند. 
به گزارش پای��گاه اینترنتی 
هلث نی��وز الین،براس��اس 
مص��رف  مطالع��ه،  ای��ن 
غذای آم��اده و تهیه ش��ده 
در بیرون از خان��ه به دلیل 
نامناس��ب بودن کیفیت آن 
موجب افزای��ش وزن و باال 
 رفتن خطر ابت��ال به دیابت 

می شود.

زردچوبه را با این داروها مصرف نکنید غذای خانگی بخورید تا سالم بمانیدنور موبایل کورتان می کند!

اگر خلق و خوی تان، آنچه که می خواهید نیست، غذاهایی 
بخورید که برای بهبودآن، به شما کمک کند.

 جمله  معروف »ش��ما متش��کل از چیزهایی هس��تید که 
می خورید« بس��یار صحیح و قاب��ل قدردانی اس��ت، آنجا 
 که پای خل��ق و خ��و به می��ان می آی��د! بعض��ی از مردم

 نمی توانند درک کنند که بسیاری از رفتارها وآنچه خلق و 
خو و طبیعت ما را تش��کیل می دهد متأثر است  از هر آنچه 
 که از آن تغذیه م��ی کنیم. اگر خلق و خ��وی تان، آنچه که

  می خواهید نیس��ت، غذاهای��ی بخورید که ب��رای بهبود 
آن، به شما کمک کند.
ماهیان سرد آبی

 کمبود اس��ید ه��ای چرب ام��گا 3 در ب��دن، باعث کاهش 
 بهره وری و جنبش انتقال دهنده ها و نرون های عصبی بدن 
 می ش��ود که م��ی توان��د م��زاج ش��ما را از حال��ت تعادل 

خارج سازد.
ماه��ی های س��رد آب��ی مانن��د ق��زل آال، تن و س��اردین 
نن��د ش��ما را ب��ه مس��یر متع��ادل ک��ردن  م��ی توا
 مزاجت��ان برگردانن��د و ب��ه عن��وان ی��ک خ��وراک و 

غذای مختصر، اشتهای تان را نیز راضی نگه دارند.
مغزها

مغزها منابع خوب دیگ��ری برای اس��یدهای چرب امگا 3 

هس��تند.این انتخاب به خصوص برای غذاه��ای گیاهی و 
سبزیجات خوب عمل می کند.

آرد جو را با گردو و بادام مصرف کنید یا می توانید از مزایای 
 مغزها در زمان ش��لوغی و ازدحام کار با یک ساندویچ کره و

 بادام زمینی بهره بگیرید.
اسفناج

اضافه کردن فولیک اسید به غذا، سطح هورمون سروتونین 

در مغز شما را باال می برد و به طور همزمان مزاج شما را نیز 
آرام می کند.اسفناج پخته شده سرشار از فولیک اسید است 

و منبع خوبی برای جذب آن است.
وقتی ک��ه س��رحال نیس��تید و حالت��ان بد اس��ت، برای 
خ��ود س��االدی از اس��فناج، لوبی��ا س��فید و س��بزیجات 
 ریش��ه ای خرد ش��ده درس��ت کنید ت��ا روحت��ان را تازه 

کنید .

غالت کامل
ه��ر روز تع��دادی غ��الت را در غذاهایت��ان ج��ا دهی��د، 
ب��ا ای��ن کار روزان��ه مق��دار زی��ادی س��لنیوم )عنص��ر 
مفی��دی ک��ه ج��زو م��واد ش��یمیایی مفی��د ب��رای بدن 
 اس��ت، با نم��ادSe و ع��دد اتم��ی 34 در ج��دول تناوبی.

 این عنصر برای فعالیت س��لول ها الزم اس��ت ولی مصرف 
بیش از حد آن سمی و خطرناک است.سلنیوم از عنصر های 

غیرفلزی است و  از واکنش های شیمیایی خطرناک در بدن 
جلوگیری می کند( به بدنتان وارد می شود. 

فقدان سلنیوم می تواند شما را دلواپس، کج خلق، مضطرب 
 و افس��رده کند. برای این ک��ه روز خود را خوب و درس��ت 
شروع کنید و وضعیت ذهنی خوبی نیز داشته باشید، برای 

صبحانه نان هایی با غالت کامل انتخاب کنید.
مواد دارای پروتئین زیاد

رژیم غذایی روزانه تان را با مواد دارای پروتئین زیاد مثل  جو 
موز، خرما و محصوالت لبنی کم چرب پر کنید.

این میان وع��ده های مق��وی، بهترین منابع آمینو اس��ید 
تریپتوف��ان )یک��ی از ۲0 آمینواس��ید یاخت��ه زن��ده، در 
س��اختمان بس��یاری از پروتئین هاس��ت و از مه��م ترین 
س��ازنده های نرون ه��ا و پیام رس��ان ه��ای عصبی مثل 
س��روتونین و کوآنزیم هایی مثل نیاس��ین است. همچنین 
 دارای حلقه آروماتیک اس��ت و نور را در ط��ول موج ۲80 

 جذب می کند( هستند.
تریپتوفان، نقش مهمی در تنظیم مزاج بدن انس��ان دارد. 
کاهش تریپتوف��ان می توان��د منجر به افزایش خش��ونت 
 و عصبانیت ش��ود این آمینو اس��ید توس��ط بدن س��اخته

نمی شود، پس خیلی مهم است که آن را در غذاهای روزانه 
به دست آوریم.

این غذاها خلق و خوی تان را بهتر می کند! )1(



11 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  شماره 1905  سه شنبه 22 تیر 1395  7شوال 1437

خبر خبر

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره صن��دوق احیا با تاکید بر 
این که قرارداد واگذاری عمارت مسعودیه که در سال 89 و 
در زمان دولت دهم انجام شده، از ابتدا مخدوش بوده است، 
گفت: عمارت تاریخی مسعودیه تهران توسط صندوق احیا و 
یگان حفاظت میراث فرهنگی به دلیل انجام تخلفات مکرر و 

عدم انجام تعهدات ازبهره بردار باز پس گرفته شد.
پوین��ده ادام��ه داد: متاس��فانه در دولت گذش��ته عمارت 
مس��عودیه در قراردادی به مدت 59 سال ) از جمله 3 سال 
زمان مرمت و 7 سال تنفس پس از مرمت (و با حضور تنها 
یک شرکت، در یک فرآیند واگذاری پر ابهام به شرکت عظام 
واگذار شد که این قرارداد به شدت از سوی نهاد های نظارتی 
از جمله سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرارگرفت 
و این مراجع نظارتی طی مکاتبات مکرر، لغو و فسخ قرارداد 

را درخواست کردند.
وی تصریح کرد: عمارت مس��عودیه طبق قرارداد در مدت 
سه سال باید کامال مرمت می شد و  در سال 92 مراحل آن  

به اتمام می رسید.
پوینده افزود: در طی دو س��ال گذش��ته درپ��ی مکاتبات 
مکرر، تذکرات حقوق��ی و فنی را به ش��رکت مذکور اعالم 
 کرده و درخواس��ت نمودیم که با توجه به وضعیت اسف بار 
نگه داری عمارت مسعودیه نس��بت به مرمت بنا بر اساس 
قرارداد اقدام کرده و هرگونه به��ره برداری صنفی از جمله 
کافی ش��اپ، برگزاری کنس��رت ه��ای موس��یقی، تئاتر، 
عکاس��خانه و فروش زیور آالت را متوقف کند که متاسفانه 
کمترین توجهی به این تذکرات و درخواس��ت ها از سوی 
شرکت بهره بردار نشد بنابراین از آن جایی که کارشناسان 
فنی صندوق احیا وضعیت عمارت مسعودیه را به لحاظ فنی 
بسیار نامناسب تشخیص دادند، پس از تامین دلیل از سوی 
کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص میزان مرمت و 
 بهره برداری و برخالف میل باطنی نسبت به فسخ قرار داد و 

بازپس گیری عمارت مسعودیه اقدام شد.
وی ب��ا بیان ای��ن که ش��رکت عظ��ام قب��ل از اج��را و به  
 پایان رس��اندن مراحل مرم��ت، تخلف کرده و نس��بت به 
بهره برداری  اقصدام نموده است، یادآور شد: از آنجایی که 
صندوق احیا، حفاظت و استحکام بنا را به دلیل بهره برداری 
غیر اصول��ی در مخاطره م��ی دید به ناچار ب��رای حفاظت 
و مرمت ای��ن بنای تاریخی فاخر ش��هر تهران ب��ا توجه به 
 مفاد قرارداد  و تعهدات دو طرف نس��بت  به فسخ قرارداد و

 بازپس گیری بنا اقدام کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان در پایان نشست 
شورای پژوهش اداره کل میراث فرهنگی استان، از تدوین 
سند عملکرد آتی میراث فرهنگی استان اصفهان بر مبنای 

سیاست اقتصاد مقاومتی خبر داد.
 مدیر کل می��راث فرهنگی اس��تان اصفه��ان در این رابطه

 تاکید کرد: با توجه به این که اقتص��اد مقاومتی رویکردی 
جدید در حوزه اقتصاد ایران به ش��مار م��ی رود معتقدیم 
کار کرد ای��ن نظری��ه در حقیقت تش��خیص ح��وزه های 
 فش��ار و عوامل ناپایداری اقتصادی و ت��الش برای کنترل و

 بی اثر کردن مش��کالت و تبدی��ل آن ها ب��ه فرصتی برای 
استفاده بهینه از ظرفیت داخلی به شمار می رود، به گونه ای 
که از طریق آن ضمن مدیریت مش��کالت پیش رو می توان 

اقتصادی هوشمند و با ثبات را طراحی کرد.
وی افزود: پس از چند ماه فعالیت پژوهش��گران اداره کل، 
این س��ند با در نظر گرفتن سیاس��ت های ابالغی از سوی 
رهبر فرزانه انقالب و با بررس��ی تمام��ی نقاط قوت و ضعف 
س��ازمان در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری و با بررسی اس��ناد باال دس��تی همچون سند 
چشم انداز توسعه بیست ساله کش��ور، برنامه های توسعه 
کش��ور، از جمله برنامه شش��م و اس��ناد و قوانی��ن صادره 
 از س��وی س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور تهیه و تدوین 

گردید.
اله یاری تصریح کرد: در این س��ند به دنبال دس��ت یابی به 
3 هدف اصلی هس��تیم که از آن جمله می ت��وان به تالش 
 در راس��تای حفظ می��راث گران س��نگ تاریخ��ی با جلب 
مش��ارکت های مردمی در زمین��ه  احیا و مرم��ت بنا های 
تاریخی و همچنین سیاس��ت گذاری در راس��تای توسعه  
گردش��گری داخلی با محوریت توزیع زمان مناس��ب سفر 
در طول س��ال و همچنین سیاس��ت گذاری در راس��تای 
 توسعه گردشگری خارجی با محوریت شناسایی بازاریابی و 

بازار های هدف اشاره داشت.
وی در همین زمینه اظهار داشت: یکی دیگر از اهداف کلی ما 
مربوط به حوزه صنایع دستی است، از این رو هدف اصلی ما  
در این حوزه به توسعه اشتغال و فروش و  به ویژه صادرات از 
طریق گسترش بهینه صنایع دستی به اقصی نقاط استان و 
جایگزین کردن این صنعت با مشاغلی همچون کشاورزی و 
دامداری خصوصا در مناطقی که با خشکسالی دست و پنجه 

نرم می کنند معطوف شده است.

آی��ا هی��چ ای��ده ای درب��اره ای��ن ک��ه ب��رای اقام��ت در 
جه��ان،  هتل ه��ای  مجلل تری��ن  و  گران قیمت تری��ن 
 در ازای هرش��ب چ��ه هزین��ه ای بای��د بپردازی��د داری��د؟ 
شاید این که بگوییم این هزینه بیش��تر از اجاره خانه اکثر افراد به 
مدت یک سال است، برای درک مطلب کفایت کند! اما این هتل ها 

کجا هستند؟ 
کدام ویژگی باعث می شود تا این حد شگفت انگیز باشند و هزینه 
یک شب اقامت در آن ها از قیمت خودروی یک خانواده بیشتر شود؟

امروز برای ش��ما از تیم خدمتکار آماده برای س��رو غذاهای لذیذ 
بر میزهای خصوص��ی گرفته ت��ا خودروهای رول��ز رویس دارای 
راننده و استخرهای خصوصی سخن خواهیم گفت و باهم متوجه 
می ش��ویم که چه چیزی هزینه باالی آن ها را سبب می شود و این 
 که برای اقامت در این هتل ها چقدر نیاز به برنده ش��دن در التاری 

خواهیم داشت!
شماره Lover’s Deep :1 در کشور جزیره ای سنت لوسیا 

– 150000 دالر
گران ترین اتاق نهایی متعلق به یک هتل نیس��ت، در حقیقت یک 

زیردریایی است.
 این زیردریایی با خدمه کامل خود مهمانانش را برای خوابی آرام 
و دلپذیر و لذت ب��ردن از مناظر زندگی زیب��ای دریایی، به اعماق 

اقیانوس می برد.

 President شماره 2: سوییت پنت هاوس سلطنتی در هتل
Wilson در ژنو، سوییس    

با پرداخت شبی 60000 فرانک سوییس، این گران ترین اتاق هتل 
در جهان است.

 این سوییت میزبان افرادی چون بیل گیتس و مایکل داگالس بوده 
است. با مساحت 5905 مترمربع دارای 4 اتاق خواب، 12 سرویس 
بهداشتی که با سنگ مرمر ساخته شده اند، باشگاه خصوصی، یک 
میز بیلیارد و  یک پیانوی گراند اس��تینوی ب��رای عالقه مندان به 

موسیقی نیز است.
شماره 3: سوییت شاه محل در کاخ راج، جایپور هندوستان

هتل کاخ راج مجلل، س��وییت های خود را با هزینه گزاف ش��بی 
60000 دالر در اختی��ار عالقه من��دان ق��رار می ده��د. مهمانان 

به غی��راز 6 اتاق خواب می توانند از کتابخانه، س��ینمای خصوصی، 
 ات��اق مخص��وص ستاره شناس��ی و تی��م خصوص��ی آش��پزخانه

 لذت ببرند. این هتل در حال حاضر در دست تعمیر و نوسازی است. 
قرار بر این است که تراسی دارای باغ به مساحت 731 مترمربع به 
همراه استخر لبه ناپیدایی که سه ضلع آن بس��ته است نیز به این 

هتل اضافه شود.
ش�ماره The Palace :4، کاخ Jumeirah Bodrum در 

بودروم ترکیه
 The با نرخ شبی 45000 دالر می توانید مجلل ترین سوییت را که
Palace ن��ام دارد، در کاخ Jumeirah Bodrum در اختی��ار 
داشته باشید. س��وییتی که در آن تعداد س��رویس های بهداشتی 
بیشتر از تعداد اتاق خواب هاست. به غیراز مجسمه شیرهای طالیی 
در استخر، می توان به اسکله خصوصی که حمام مخصوص به خود 

را دارد نیز اشاره کرد.

 

ش�ماره 5: پنت هاوس Ty Warner در هت�ل چهارفصل، 
نیویورک

ب��رای اقام��ت در پنت ه��اوس Ty Warner ک��ه در هت��ل 
Four Seasons در نیوی��ورک آمری��کا قرارگرفت��ه، بای��د 
ش��بی 45000 دالر بپردازی��د. ای��ن پنت ه��اوس ک��ه 1310 
مترمکع��ب مس��احت دارد، دارای 9 ات��اق اس��ت و نمای��ی 
360 درج��ه را از ش��هر زیب��ای نیوی��ورک  ب��ه مهمانان نش��ان 
 می دهد. ای��ن مرتفع ترین اتاقی اس��ت که می توان در این ش��هر

اجاره کرد و برای ساخت آن 7 سال زمان و 50 میلیون دالر هزینه 

صرف شده است.
شماره 6: هتل Cala Di Volpi در جزیره ساردینیا، ایتالیا

 ای��ن هت��ل در جزی��ره س��اردینیا در غ��رب ایتالی��ا قرارگرفته و 
ه��ر آنچه از ی��ک اقامت��گاه مدیتران��ه ای انتظار داش��ته باش��ید 
ب��رآورده خواهد ک��رد. س��وییت رییس جمه��وری آن دارای یک 
اس��تخر خصوصی، ی��ک مرکز ورزش و س��والریوم نیز هس��ت تا 
 پ��س از گذران��دن زمان��ی طوالن��ی در ای��ن س��وییت، ب��رای 

برنزه شدن نیازی به استفاده از آفتاب واقعی نداشته باشید.
شماره 7: اقامتگاه بزرگ Lagonissi آتن، یونان

ای��ن اقامت��گاه لیس��ت قیمت��ی را ارائ��ه نمی ده��د، ام��ا هزینه 
 یک ش��ب اقام��ت در آن در ح��دود 40000 م��ارک هزین��ه 
خواه��د داش��ت. اقامت��گاه ب��زرگ Lagonissi ک��ه در آت��ن 
 واقع ش��ده، دارای یک ویال در جنوب ش��به جزیره است و منظره

 آرامش بخش��ی از دریای اژه یکی از دریاهای اط��راف مدیترانه را 
پدید می آورد. این منظره از استخر شخصی چهارفصل گرم شده 

ویال نیز دیده می شود.
این ویال دارای دو اتاق خواب َمستر به همراه شومینه و یک سرویس 
بهداش��تی ساخته شده با س��نگ مرمر است. س��رویس بهداشتی 
مخصوص مهم��ان و محوط��ه ای خصوصی ب��رای گرفتن حمام 
آفتاب که هم سطح با دریاست از دیگر امکانات آن است. همچنین 
سرویس های ماساژ و باش��گاه هم توسط این اقامتگاه برای راحتی 

بیشتر مهمانان ارائه می گردد.

شماره 8: هتل بزرگ هایت مارتینز در کن، فرانسه
 ب��ا هزین��ه ش��بی 40 ه��زار دالر می ت��وان س��وییت مخصوص

 ریاس��ت جمهوری که تزیینات خود را از جنبش هنری آرت دکو 
الهام گرفته، در هتل هایت مارتینز کن در اختیار داشت.

 این هتل که در بلوار کروآزت واقع ش��ده در سال 1929 میالدی 
آغاز به کار کرد. 

امکانات این سوییت ش��امل چهار اتاق خواب، دو سالن استراحت 
و غذاخوری، دو اتاق مطالعه، دو س��ونا و چهار سرویس بهداشتی 

می باشد.
 هرکدام از این س��رویس ها دارای حمام آب درمانی و حمام ترکی 

مخصوص به خود هستند.

با توجه به تخلفات انجام شده و عدم اجرای تعهدات 
بهره بردار؛

قرارداد مسعودیه فسخ و این 
عمارت پس گرفته شد

مدیر کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

عملکرد  میراث فرهنگی 
استان اصفهان بر محور اقتصاد 

مقاومتی تدوین شد
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گردشگری

طبیعت گردی

ش��انزلیزه یکی از معروف ترین 
و گران قیمت تری��ن خیابان های 
دنیاست. در ایران نامش آن قدر 
کاربرد داشته که جنبه اصطالح 
پیدا کرده اس��ت. »شانزلیزه« از 
جاذبه های گردش��گری فرانسه 
اس��ت و هرک��س ب��ه پاری��س 
م��ی رود ب��ه آن س��ری می زند. 
خیابان مع��روف »ش��انزلیزه« 
)Champs-Élysées( نامش 
آن قدر مطرح است که مسافران 
پاریس عموم��ا آن را جزو اولین 
جاهایی ک��ه می خواهند ببینند 
قرار می دهند. اما شاید یکی از معدود جاهایی در پاریس که وقتی به آن می رسی از انتظارت پایین تر 
است همین خیابان است و حتی کمی توی ذوق بعضی ها می خورد، آن هم از این لحاظ که آن قدر از 
آن در باور عمومی مکان خاصی ساخته اند که انتظارها از آن غیرواقعی و خیلی باالست. مثال در ایران 
در بین عموم مردم نهایت لوکس بودن را برای شانزلیزه به کار می برند و وقتی کسی آرام و بی خیال 
راه می رود می گویند مگر در شانزلیزه قدم می زنی؟! هرچند که این خیابان واقعا مرکز بوتیک های 

شیک و گران قیمت پاریس است.
 ش��انزلیزه از میدان »ش��ارل دوگل« )اِتوال( تا میدان »کنک��ورد« امت��داد دارد. در غرب خیابان، 

»طاق پیروزی« )طاق نصرت/ Arc de Triomphe( در میدان شارل دوگل قرار دارد؛ طاقی که 
برای گرامیداشت پیروزی های ناپلئون بناپارت ساخته شد و در پایین آن نام فرمانده های فرانسوی 

در جنگ ها حک شده است. همچنین مقبره سرباز گمنام در زیر آن قرار دارد.
 سر دیگر شانزلیزه به دو کاخ معروف »گران پَلِه« و »پُتی پَلِه« می رسد که نمایشگاه و موزه هستند. 
شانزلیزه در نهایت از شرق به میدان معروف »کنکورد« می رسد با »اُبِلیسک« معروفش که از قاهره 
به اینجا منتقل شده است. در ادامه هم باغ معروف »تویلری« است و معروف ترین موزه جهان یعنی 

»لوور«. شانزلیزه که به معنای 
»دشت الیزه« اس��ت در محور 
تاریخی پاریس قرار دارد. الیزه 
ه��م در اس��طوره های یونان به 

معنی بهشت است.
این خیابان یکی از مطرح ترین 
مراکز خرید در پاریس اس��ت با 
انواع فروش��گاه ها و بوتیک های 
ش��یک. انواع برندهای مختلف 
لباس، کف��ش، ل��وازم آرایش، 
عط��ر، عین��ک و... . همچنین 
شرکت های بزرگ خودروسازی 
در این خیابان نمایندگی دارند. 

سینما، تئاتر، کافه و رس��توران هم دیگر بخش های شانزلیزه هس��تند که سراسر آن درخت کاری 
شده است.

رژه بزرگ نظامِی روز چهاردهم ژوییه، هر س��ال در ش��انزلیزه برگزار می شود. چهاردهم ژوییه روز 
فتح زندان »باستی« و روز ملی فرانسه و تعطیل رسمی است. همچنین از سال 1975 مرحله آخر 
مسابقات دوچرخه سواری »تور دو فرانس« در این خیابان برگزار می شود. شانزلیزه که تا کنون شاهد 
برگزاری تجمع های سیاسی و تظاهرات هم بوده است، در جام جهانی 1998 و بعد از برد تیم ملی 

فوتبال فرانسه محل تجمع و شادی فرانسوی ها بود.

مجموعه آبش��ارهای س��رخه کمر واقع در س��ه کیلومتری جنوب شرق شهر 
 رامیان قراردارد و ارتفاع بلندترین آبشار آن 28 متر است. از این مجموعه آبشار 
می توان به آبشار نعیم آباد با 28 متر ارتفاع اشاره کرد که برای فرود های فنی 
مورد استفاده ورزشکاران قرار می گیرد. محیط آبشارها در دل جنگل های انبوه 

شرق رامیان قرار دارد و طبیعت بسیار زیبایی را رقم زده است. سرخه کمر نام 
اولین آبشار از مجموعه آبشارهایی به همین نام است . بیش از 8 آبشار در مسیر 
سرخه کمر وجود دارد که ارتفاع اولین آبش��ار  آن حدود 23 متر می باشد. به 

فاصله  کمتر از نیم ساعت 3 آبشار دیگر نیزقابل مشاهده است. 

آبشارهای  سرخه کمر

گردش در گران ترین خیابان جهان

گران قیمت  ترین هتل های جهان در سال 2016 
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 مدیرکل می��راث فرهنگی اصفهان از برگزاری نخس��تین 
کنفرانس بین المللی کیفیت خدم��ات در مهمان نوازی و 

گردشگری در تاریخ ۲۶ و ۲۷ تیرماه در اصفهان خبر داد.
فریدون اللهیاری اظهار داشت: مهمان نوازی از جمله عوامل 
مهم در ارتقای صنعت گردش��گری در هر کشوری است و 
افزایش کیفیت اینگونه خدمات و  تخصصی ش��دن آن در 

جذب گردشگر تاثیر بسزایی دارد.
وی با بیان اینکه کشور ایران در تمامی دنیا به مهمان نوازی 
شهره اس��ت، افزود: ارتقای گردش��گری اصفهان نیازمند 
توس��عه و پیش��رفت خصلت مهمان نوازی اصفهانی ها در 
قالب بهبود کیفیت خدمات س��خت افزاری ونرم افزاری و 
هماهنگی با اس��تانداردهای بین المللی  اس��ت. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
با اش��اره به افزایش درصد گردشگری خارجی اصفهان در 
سال های گذشته ابراز داشت: ظرفیت های اقامتی اصفهان 
برای پذیرش این تعداد گردشگر نیازمند افزایش قابل توجه 
است و بر اساس برنامه ششم توسعه باید این ظرفیت از ۱۶ 

هزار و ۵۰۰ نفر به ۸۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.
ارتقای کیفی�ت خدم�ات و آم�وزش نیروهای 

انسانی در دستور کار میراث فرهنگی
وی به استانداردس��ازی تمامی هتل های اصفهان در سال  
گذشته اش��اره کرد و گفت: در کنار روند استانداردسازی، 
ارتقای کیفیت خدمات، آموزش نیروهای انس��انی درگیر 
در بخش های مختلف حوزه گردشگری نیز در دستور کار 

میراث فرهنگی کشور و استان قرار دارد.
اللهیاری با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی کیفیت 
خدمات در مهمان نوازی و گردشگری بیان داشت: معاون 
دبیرکل س��ازمان جهانی گردش��گری مهم��ان ویژه این 
کنفرانس اس��ت و همزمان با این کنفرانس۴ کارگاه و یک 
پنل تخصصی با حضور کارشناس��ان و متخصصان صنعت 

گردشگری برپا می شود.
سفر باید در تقویم سالیانه کشور تقسیم شود

 مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری
 استان اصفهان در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره 
به اینکه »س��فر« باید به جای محدود شدن در تعطیالت 
چند روزه در تقویم ساالنه کشور توزیع شود، ابراز داشت: 
پیش��نهادهایی برای س��اماندهی تعطیالت در طول سال 
داده شده که امیدواریم توجه جدی در این امر برای ارتقای 
صنعت گردشگری و جلوگیری از مشکالت مربوط به سفر 

در تعطیالت محدود انجام شود.

 مدیر مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: فصل 
تابستان در اصفهان خاموشی برق نخواهیم داشت و احتمال 
کمبود نیرو و انرژی را با اجرای برنامه های انگیزش��ی برای 

کشاورزان و صنایع رفع کردیم.
مهدی ثقفی با اشاره به وضعیت استان اصفهان برای تامین 
برق مورد نیاز مردم در فصل تابس��تان، اظهار داشت: با آغاز 
فصل تابس��تان و گرمای ه��وا و مصرف باالی ب��رق احتمال 
کمبود نیرو و انرژی در استان اصفهان را با اجرای برنامه های 

تشویقی برای کشاورزان و صنایع رفع کردیم.
وی بیان داشت: کش��اورزانی که در پیک مصرف برق؛ یعنی 
از ساعت ۱۱ صبح تا س��ه بعدازظهر، موتور برق را خاموش 
کنند، تا آخر فصل تابستان هیچ هزینه برقی از آنها دریافت 

نمی شود.
مدیر مصرف شرکت توزیع برق اس��تان اصفهان تاکید کرد: 
همچنین برای صنایع راهکارهای تش��ویقی در نظر گرفتیم 
که در پیک مصرف برق، بار مصرف برق خود را پایین بیاورند 

تا از هزینه های قبوض برق آنها کاسته شود.
ثقفی با اعالم اینکه این اقدامات انجام شد تا زمینه آسایش 
و رفاه حال مردم در خانواده ها فراهم شود و مجبور به اجرای 
طرح خاموشی برق در فصل تابس��تان نشویم، افزود: در این 
میان بهتر است که خانواده ها نیز در مصرف برق رعایت کرده 
و با روش��ن کردن کولرها با درجه پایین ضمن خنک کردن 

خانه در مصرف برق صرفه جویی کنند.
وی اعالم کرد: به مساجد، ادارات و سازمان های مختلف نیز 
توصیه می شود در مصرف برق صرفه جویی کرده تا با خطر 

کاهش نیرو وانرژی مواجه نشویم.
مدی��ر مصرف ش��رکت توزیع برق اس��تان اصفه��ان گفت: 
بیشترین مصرف برق را در س��ه ماهه تابستان و در روزهای 
کاری داریم و این مش��کل در ایام تعطیل ب��ه دلیل تعطیلی 

سازمان ها و ادارات و صنایع به این شدت بروز نمی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

 برگزاری کنفرانس کیفیت 
خدمات مهمان نوازی و گردشگری

مدیر مصرف شرکت توزیع برق استان:

اصفهان در فصل تابستان 
خاموشی برق نخواهد داشت

نشست ویژه شب فرهنگ و هنر لهستان، همزمان با گشایش 
نمایشگاه چاپ دستي لهس��تان، با حضور فرهنگ دوستان، 
به همت س��ازمان فرهنگ��ي تفریحي ش��هرداري اصفهان، 
 مرکز آفرینش هاي ادبي قلمس��تان و موزه هنرهاي معاصر

 برگزار شد.
 گرما هم��ه را کالفه کرده و ب��وي نم چمن ه��ا و دیوارهاي 
موزه ذه��ن را آرام تر م��ي کند. حض��ار منتظرند ت��ا اولین 
 اجراي نمای��ش برخورد نزدیک با نمایش��نامه فهرس��ت اثر 
تادئوش روژه  ویچ به کارگرداني مجید صدیقي اجرا شود. قرار 
است این نمایش در دو نوبت 3۰ دقیقه اي اجرا گردد و بعد از 
آن درب دو نمایشگاه در گالري هاي دو و پنج موزه هنر هاي 

معاصر براي بازدید حاضران  گشوده شود.
 گالري توس��ط رادك سادوفس��کي، دبیر فرهنگي س��فارت 
لهستان و با حضور ندا واشیاني پور، عضو شوراي شهر اصفهان 
گشایش مي یابد. در این بین واش��یاني پور، اصفهان را شهر 
فرهنگ و تمدن اسالمي مي داند و خاطرنشان مي کند: اگر ما 
اصفهان را پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمي مي دانیم پس باید 
مراودات و تعامالت بیشتري با شهرها و کشورهایي که داراي 

اشتراکات بیشتري با ما هستند داشته باشیم.
یکي از این دو نمایش��گاه مرب��وط به آثار فن��ي و تکنیکال و 
دیگري  مربوط به آثار هنري و چاپ دستي هنرجوها و اساتید 

دانشگاه هنرهاي زیباي شهر وراتسالو لهستان است.
پس از بازدید حاضران از این دو گالري، نشس��ت وی ژه ش��ب 
فرهنگ و هنر لهستان در حیاط موزه هنر هاي معاصر برگزار 
مي شود. فواره هاي حوض روشن شده اند و نسیم خنکي بین 
کاج هاي معروف این موزه مي پیچد. اولین سخنران نشست، 
مهرداد کاظمي معاون سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري 

اصفهان اس��ت. وی ضمن خیر مقدم به حض��ار و همچنین 
سفیران فرهنگي کش��ور لهستان با اش��اره به ابعاد فرهنگي 
اصفهان، دیپلماسي فرهنگي را بهترین راه براي تبادل فرهنگ 

و نزدیکي ملت ها به هم مي داند.
وي در ادامه با اشاره به فراملي بودن اصفهان به واسطه ابعاد 
مختلف فرهنگي و هن��ري افزود: چاپ دس��تي از هنر هاي 
قدیمي اصفهان بوده که متاسفانه امروز رو به فراموشي است 
و باید با چنین مراسم و نمایش��گاه هایي روحي تازه در پیکر 

این هنر دمید.
مه��دي باتقوا به عن��وان مجري مراس��م پس از س��خنراني 
مهرداد کاظمي از رادك سادوفسکي به عنوان دبیر فرهنگي 
لهستان دعوت مي کند. سادوفس��کي ضمن ابراز خرسندي 
از برگزاري چنین نشس��تي در اصفهان، م��راودات فرهنگي 
را باع��ث ارتقای س��طح فرهنگي جوام��ع و همچنین حس 
همدلي ملل مختلف مي دان��د. وي در ادامه صحبت هایش 
با اش��اره به جنگ جهاني دوم، مردم اصفهان را حامي مردم 
لهستان در آن دوران سخت مي داند و مي افزاید : مي خواهم 
از مردم اصفهان تش��کر کنم، مردم اصفهان در جریان جنگ 
 جهاني دوم آوارگان و جنگ زدگان لهس��تاني را پذیرفتند و 

در خانه شان را به روي مردم این کشور گشودند.
حاال خورش��ید رو به غروب اس��ت و انعکاس نور پروژکتورها 
هارموني عجیبي ب��ا آثاري دارد ک��ه قرار اس��ت نوازندگان 
اصفهاني بنوازند. این آثار مربوط به موزیسین ملي لهستان، 

فردریک شوپن است. 
پیش از اجراي این قطعات، عل��ي قاضي در رابطه با زندگي و 
آثار شوپن توضیحاتي مي دهد و سپس دو قطعه بسیار گیرا 
از این موسیقیدان لهستاني اجرا مي شود. قاضي در رابطه با 

موسیقي این هنرمند بزرگ مي گوید: موسیقي او، برگرفته از 
فرهنگ بومي کشور لهستان است. در تمام قطعات او رد پاي 
رقص هاي محلي، و زمزمه  روس��تاییان را مي توان دریافت. 
ش��وپن حتي پس از مهاجرت به فرانس��ه اش��عار و فرهنگ 
اصیل لهستان را از یاد نبرد و موسیقي منحصر به فرد خود و 

کشورش را خلق کرد.
پس از اج��راي زن��ده دو قطعه پیان��و این بار نوبت به ش��عر 
لهستان رس��ید تا در موزه هنرهاي معاصر طنین انداز شود. 
 اشعار را دورتا سواپا به زبان لهس��تاني مي خواند تا بعد از آن 
مرضیه ش��ریفیان ترجمه آنها را با همراهي نواي دلنش��ین 

ویولون سل قرائت کند.
روح کنار دریا کتاب فلسفه مي خواند

روح از بدن مي پرسد
چه کسي پیوستگي اندام است

بدن پاسخ مي دهد
زانو ها باید آفتاب گیرند...

در ادام��ه این نشس��ت فرهنگي مه��دي با تقوا داس��تاني از 
اس��الومیر مروژك داس��تان نوی��س و نمایش نام��ه نویس 
 مطرح لهس��تاني م��ي خواند. این داس��تان کوتاه ب��ا عنوان

 »تنها روش« براي اولین بار توس��ط دورتا س��واپا به فارسي 
ترجمه شده است.

پس از پایان این داستان مراسم به لحظات پایاني خود نزدیک 
مي ش��ود. نور چراغ ها سایه روش��ن هاي زیبایي دور تا دور 
حیاط موزه انداخته و فضاي همدلي و دوستي ملل را در ذهن 
نقش مي اندازد تا یاد آور شود، صلح باالترین نعمتي است که 
 مي توان در میان ملل یافت. پیامي که در شروع این رویداد،

در برخورد نزدیک با نمایش نامه »فهرست« داده شده بود.
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در نشست شب فرهنگ و هنر لهستان عنوان شد:

اصفهـان را بايد شهـري فـرا مـلي دانست

پیشرفت 95 درصدی پروژه 
تقاطع غیرهمسطح 25 آبان

مدیر کل اداره کل حمل و نقل و پایانه ها عنوان کرد:

امنیت بیشتر در جاده های اصفهان

 مدیرمنطق��ه ۷ ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: عملی��ات اجرای��ی 
 تقاط��ع غیرهمس��طح ۲۵ آب��ان تاکن��ون 9۵ درص��د پیش��رفت 

داشته است.
 علی اصغر ش��اطوری اظهار کرد: تقاطع غیرهمسطح ۲۵ آبان به دلیل 
حجم باالی ترافیک خیاب��ان کاوه و تالقی با حلقه دوم حفاظتي ش��هر 
اصفهان از حدود یک س��ال گذش��ته در دس��تور کار مدیریت شهری 

اصفهان قرار گرفت.
 وی افزود: عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح ۲۵ آبان تاکنون 
پیش��رفت های خوبی داش��ته و به مراحل پایانی خود نزدیک می شود. 
 مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اش��اره به اینکه بزرگ ترین دهانه 
 این پروژه ۶۴ متر است که بزرگت رین دهانه در پل های شهری محسوب 
 می ش��ود، بی��ان ک��رد: این پ��ل به ط��ول ح��دود ۵۷۲ مت��ر و عرض

 ۱۷ متر شامل ۲ باند و ۲ محور ایمنی پیاده رو است.
 ش��اطوری عنوان کرد: با اج��رای کامل پ��ل و چهارراه همس��طح زیر 
 آن ش��اهد تس��هیل در عبور و مرور و کاه��ش ترافی��ک و آلودگی هوا 

خواهیم بود.

هفت پاسگاه پلیس راه در جاده های استان اصفهان برای ایجاد امنیت بیشتر 
از اواخر مرداد احداث می شود.

مدیر کل اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان گفت: سه پاسگاه 
پلیس راه در محورهای اصفهان-سگزی، اصفهان-شهرکرد و اصفهان- سمیرم 

احداث می شود.
 داریوش امانی افزود: چهار پاس��گاه پلی��س راه اصفهان-ش��یراز، نجف آباد، 
سه راهی دامنه و نیک آباد پس از مشخص ش��دن وضعیت زمین و اعتبارات 

تخصیصی تا پایان سال جاری به مرحله اجرا می رسد.
وی درباره پاس��گاه پلیس راه محور اصفهان-نایین گفت: قرار بود این پاسگاه 
به مناسبت عید فطر افتتاح شود، اما به دلیل مشکل کم آبی این کار به تعویق 
افتاده و پس از رفع این مسئله، عملیات ساختمانی این پاسگاه تکمیل می شود.

امانی افزود: با توجه به ظرفیت اداره کل حمل و نقل و پایانه ها در به کارگیری 
س��امانه های کنترل جاده ای و موقعی��ت وی  ژه جغرافیایی اس��تان، این اداره 
بیش��ترین مش��ارکت کش��وری را در زمینه تهیه و تجهیز فناوری های نوین 
مانند دس��تگاه های ترددشمار، دوربین های کنترل س��رعت و ثبت تخلفات 

داشته است.

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

ترغیب شهروندان به استفاده از خطوط بی.آر.تی

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با استفاده از روش های تشویقی و 
فرهنگی باید شهروندان را به استفاده از خطوط بی.آر.تی ترغیب کرد.

  احمد ش��ریعتی در جلس��ه علنی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اظهار کرد:
 خطوط بی. آر. تی در حال توسعه اس��ت و بدون اتالف زمان در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.
وی افزود: متاسفانه شهروندان از اتوبوس های بی. آر.تی کمتر استفاده می کنند، 
در حالی که اگر از این اتوبوس ها اس��تفاده کنند بس��یاری از آلودگی هوای شهر 

کاهش می یابد.
وی تصریح کرد: در همین راس��تا نیاز اس��ت تا با روش های تش��ویقی، ترغیبی 
و فرهنگی، ش��هروندان را با انگیزه بیش��تری مانند ارائه بلیت ه��ای تمام بها و یا 

درصدهای تخفیف در استفاده از حمل و نقل عمومی تشویق کنیم.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اوقات فراغت فصل تابستان 
فرصت مناس��بی برای برنامه ریزی س��رویس مدارس اس��ت، عنوان کرد: باید با 
همکاری آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی، از ناوگان حمل و نقل عمومی بهره 
بهتر و بیشتری گرفت تا کمتر شاهد تردد خودروهای تک سرنشین در شهر باشیم.

وی تاکید کرد: مطمئن باش��ید اگر این اتفاق در ش��هر بیفتد، به صورت مستقیم 

آلودگی هوا در اصفهان کاهش می یابد.
شریعتی با تاکید بر اینکه باید به کودکان توجه بیشتری شود، ادامه داد: شهرداری 
و معاونت فرهنگی، اجتماعی در این زمینه باید وارد عمل ش��وند و برنامه خاصی 

داشته باشند.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حقوق های نجومی مسئوالن گفت: در 
روزهای اخیر پیرامون حقوق های نجومی مسئوالن صحبت می شود و تبلیغاتی هم 
در پی داشته است که در همین راستا رهبر معظم انقالب اسالمی و رییس جمهور 
دستور صریح بررسی ها را اعالم نمودند که اگر نظام هماهنگی پرداخت ها مشخص 

بود از این موارد پیشگیری می شد.
 وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل اظهار کرد: اگر بخواهیم براساس 
بیانات مقام معظم رهبری به صورت عملی وارد شویم باید از خودمان در شهرداری 
شروع کنیم. نایب رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان اینکه اگر انتقادی 
به مدیریتی یا سازمان می شود تخریب نیس��ت، گفت: در همه حال باید به نکات 
مثبت و منفی توجه ویژه ای داشته باشیم و اگر مطلبی نقد می شود برای رفع اصالح 
مطرح می گردد که با حسن مدیریت و تغییر رویه مدیریتی می توان از سلیقه های 

شخصی در هزینه ها پرهیز کرد.

مهدی جمالی نژاد در نشست خبری به مناسبت برگزاری کنفرانس بین المللی 
کیفیت خدمات در مهمان نوازی و گردش��گری در اصفه��ان به دغدغه همه 
مس��ئوالن مرتبط با حوزه گردشگری اش��اره کرد و اظهار داشت: شهرداری  
همواره در راس��تای ارتقای صنعت گردشگری گام برداشته و نقش مهمی در 
ارتقای زیرس��اخت های بنیادین مانند کمک به س��اخت هتل داشته است و 

احیای هتل همای اصفهان فعالیت موثری در این زمینه محسوب می شود.
تاسیس نخستین آبزی خانه منطقه در اصفهان

 وی با بی��ان اینک��ه ش��هرداری در  ح��وزه حمل و نق��ل، جاذبه ه��ا، فراهم 
 س��اختن امکان��ات رفاهی ب��ه ح��وزه گردش��گری ورود پیدا می کن��د، اما

 هیچ گاه قصد تصدی گری نداش��ته اس��ت، بیان داش��ت: حوزه گردشگری 
منحصر به جاذبه های تاریخی شهر اصفهان نیست بلکه می توان با ایجاد برخی 
 جاذبه ها مانند آکواریوم ناژوان، باغ پرندگان و باغ گل ها به گردش��گری شهر

 کمک کرد.
شهردار اصفهان تاکید کرد: شهرداری اصفهان نیز در حوزه جاذبه های تاسیسی 
اقدامات خوبی انجام داده اس��ت و بر همین اس��اس تا پایان س��ال نخستین 

آبزی خانه منطقه و کشور در اصفهان به بهره برداری می رسد.
ضرورت برقراری تورهای منظم گردشگری

وی با اش��اره به ضرورت برقراری تورهای منظم گردش��گری به عنوان اصلی 
 مه��م در کنار ارتقای س��خت افزاری و تقویت زیرس��اخت های گردش��گری

 ادامه داد: اصفهان اکنون باید به س��مت وس��وی جذب گردشگران خارجی 
گام بردارد چراکه حوزه توریسم داخلی اشباع شده اس��ت، اما برای رسیدن 
 به ای��ن آرمان نیازمن��د ارتقای کیفی خدم��ات و مهمان نوازی هس��تیم که 
برگزاری همای��ش پیش رو می توان��د درتبین رویکردهای عملیاتی بس��یار 

تاثیرگذار باشد.
همچنین نخس��تین کنفرانس بین المللی »کیفیت خدمات در مهمان نوازی 
و گردش��گری« )تجربه میراث ایران��ی( ۲۶ و ۲۷ تیرماه ج��اری  در اصفهان 
 برگزار می شود و  سخنرانان کلیدی از کش��ورهای کرواسی، اسپانیا، آمریکا،

 کره جنوبی، پرتغال و چین در این همایش حضور دارند.
 بی��ش از ۷۵ چکی��ده از ش��هرهای مختل��ف ای��ران و کش��ورهای ترکیه، 
آذربایجان، مجارس��تان، اتریش، اس��کاتلند، آلمان، تایوان، ایتالیا، اس��پانیا، 
 انگلیس، آمری��کا، پرتغال، فرانس��ه و مالزی برای ش��رکت در این کنفرانس

 ارسال شده است.

شهردار اصفهان:

گردشگری منحصر به جاذبه های تاریخی نیست

مدیرکل ارشاد اصفهان با اشاره به ضرورت استفاده از اسپانسر برای ارتقای 
هنر تئاتر در اصفهان گفت: در حال بررس��ی و برنامه ریزی برای رسیدن به 

این هدف هستیم.
حجت االس��الم حبیب رضا ارزانی، درباره روند تئاتر اصفهان از یک س��ال 
پیش تاکنون اظهار داشت: از دیدگاه من تئاتر اصفهان در طول مدت اخیر 
روندی روبه رشد را طی کرده و این پیشرفت از چندین و چند جهت مختلف 

بوده است.
وی با بیان اینکه در طول این مدت تولید تئاتر  فاخر به دغدغه جامعه هنری، 
مسئوالن و مردم تبدیل شده اس��ت، افزود: در واقع دغدغه مندی نخستین 

گام را برای نهادینه سازی ضرورت این هنر در ذهن جامعه و مسئوالن ایجاد 
کرد که این امر با مطالبه گری اهالی تئاتر شکل گرفته است.

مدیرکل ارش��اد اصفهان تاکید کرد: عالوه بر درخواست برای تشکیل خانه 
تئاتر اصفهان که به ارتقای این هنر کمک قابل توجهی خواهد کرد به تازگی 
شورای بازبینی نمایش ها به منظور ایجاد فضایی س��الم و آزاد تغییر یافته 

است.
حضور اسپانسر نباید تئاتر را از هدف اصلی خود دور کند

وی درباره جهات مثبت و منفی اس��تفاده از اسپانسر برای حمایت از تئاتر و 
پیشرفت هنر نمایش بیان داشت: با اس��تفاده از اسپانسر برای هنر نمایش 
موافق هستم، اما به شرطی که حضور اسپانس��ر تئاتر را از هدف اصلی خود 

دور نکند.
حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه برای استفاده قاعده مند از اسپانسر ها در 
حال بررسی و برنامه ریزی هستیم، ابراز داشت: بیان دغدغه های اجتماعی 
از اهداف مهم تئاتر به عنوان زبان گویای مردم اس��ت و اگر تئاتر وابسته به 
شخص، گروه یا جناحی و وسیله ای برای تبلیغ آنها شود در واقع از افق هدف 

اصلی خود فاصله گرفته است.
وی ادامه داد:از سوی دیگر برخی دوستداران تئاتر مایل به استفاده از این هنر 
برای معرفی خود هستند؛ به طور مثال یک مجموعه یا نهاد تجاری از طریق 
تئاتر می خواهد خود را به جامعه معرفی کند و با هزینه کردن برای ساخت 
تئاتر و بیان نام آنها به عنوان حامی س��اخت نمایش از یک س��و به ارتقای 
این هنر کمک کرده و از س��وی دیگر  هم جامعه هنری و هم مردم گروهی 
که حامی هنر هستند را به درس��تی خواهند ش��ناخت؛ این گونه استفاده 

قاعده مند از اسپانسر مورد نظر است. 

مدیرکل ارشاد اصفهان:

استفاده قاعده مند از اسپانسر برای ارتقای تئاتر اصفهان ضروری است
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کاروان ایران با 63 ورزشکار
 به المپیک ریو می رود

اعالم برنامه رقابت تکواندو کاران 
ایرانی در المپیک ریو

شانس هوگوپوشان ایران
 در ریو از نگاه مهدی بی باک

رقابت های کسب سهمیه المپیک برای ورزش ایران به پایان رسید تا کاروان 
ایران با 63 ورزشکار راهی ریودوژانیروی برزیل شود.

 ایران در 14 رش��ته والیبال، ج��ودو، قایقرانی، بوکس، تنی��س روی میز، 
وزنه برداری، دوچرخه سواری،شمشیربازی، دوومیدانی، کشتی، تکواندو، 
تیراندازی، تیروکمان وش��نا  موفق به کسب س��همیه المپیک شده است.
والیبال تنها رشته تیمی است که از ایران در این دوره از بازی ها حاضر است.

از سوی فدراسیون جهانی ش��نا یک س��همیه به ایران داده شده  اما هنوز 
 نفر اعزامی به المپیک تعیین نش��ده است.کش��تی، وزنه برداری و والیبال

 رشته هایی هستند که هنوز اسامی نهایی آن ها مشخص نشده است.

بر اس��اس اعالم کمیته برگزاری بازی های المپیک 2016 ریو، مس��ابقات 
تکواندو در ای��ن رویداد ب��زرگ از 27 مرداد م��اه آغاز می ش��ود و به مدت 
4 روز ادام��ه خواهد داش��ت. فرزان عاش��ورزاده، س��جاد مردان��ی، مهدی 
 خدابخشی و کیمیا علیزاده نمایندگان تکواندوی کشورمان در المپیک ریو 
خواهند بود.در نخستین روز رقابت ها )27 مرداد( فرزان عاشورزاده نماینده 
 وزن -58کیلوگرم کشورمان روی شیاپ چانگ خواهد رفت. در دومین روز

 )28 مرداد( کیمی��ا علیزاده نماینده وزن -57کیلوگرم کش��ورمان در برابر 
حریفان خود قرار خواهد گرفت. در روز سوم )29 مرداد( مهدی خدابخشی 
 در وزن -80 کیلوگرم ایران به مصاف حریفان می رود. در روز چهارم و پایانی

 )30 مرداد( سجاد مردانی دیگر تکواندوکار کشورمان در وزن +80کیلوگرم 
مقابل حریفان قرار خواهد گرفت.

مربی تیم ملی تکواندو با بیان این که نمایندگان ایران در آمادگی خوبی به سر 
 می برند ، گفت : تمرینات به خوبی سپری می شود و انگیزه هر سه ملی پوش

) عاشورزاده، خدابخشی و مردانی( زیاد اس��ت. طوری برنامه ریخته ایم که 
روز المپیک بهتری��ن روز نمایندگان ایران باش��د و اگر مب��ارزه خوب خود 
 را انجام دهند، هر س��ه ش��انس به دس��ت آوردن  مدال المپی��ک را دارند. 
مهدی بی باک تصریح کرد: نمایندگان ما اولی��ن حضور خود را در المپیک 
تجربه می کنند، اما پیش از این با حضور در رقابت های بین المللی از جمله 
مس��ابقات جهانی و گرند پری تجربه الزم را کس��ب کرده اند.  وی در پایان 
خاطرنشان کرد: در المپیک بار روانی زیاد است زیرا اکثر ورزشکاران آمادگی 
الزم را دارند و غلبه بر فشار روحی باعث موفقیت می شود از این رو موازی با 

مسائل فنی، از نظر ذهنی نیز تکواندوکاران را آماده می کنیم. 

درحاشیه

 س��رانجام انتظار هواداران س��پاهان به س��ر رسید 
 و محرم نویدکی��ا کاپیتان ناراضی طالیی پوش��ان 
عصر ش��نبه بر س��ر تمرینات حاضر ش��د تا شاید 

حاشیه از اطراف این تیم دور شود.
ب��ه هر حال در اواخر فصل گذش��ته لیگ برتر 

ب��ود که اختالف مح��رم با ایگور اس��تیماچ 
س��رمربی کروات و سابق س��پاهان به اوج 
خ��ودش رس��ید و حتی پی��ش از بازی 

س��پاهان در مقاب��ل اس��تقالل تهران 
خبر رس��ید که محرم برای استیماچ 
تعیین تکلیف کرده و ترکیب دلخواه 
خ��ودش را برای بازی انتخاب کرده 
اس��ت. بعد از آن تاری��خ محرم از 
ترکیب تیم جدا شد وحتی اخراج 
ایگور اس��تیماچ هم کاپیتان را به 
لیست س��پاهان بازنگرداند تا در 
نهای��ت  درش��بی تاریخی محرم 
در برنامه 90، دست به اعتراضی 
بی سابقه زد و با زیر سوال بردن 
بسیاری از پیشکسوتان اصفهانی 

شمشیر را برایشان از روبست.
از همان ش��ب محرم به نوعی در 
گوش��ه رینگ قرار گرف��ت و این 
مس��ئله حتی داس��تان بازگش��ت 
دوباره او به سپاهان را هم با چالشی 

بزرگ روبرو کرد و بس��یاری معتقد 
بودن��د که کاپیت��ان برای بازگش��ت 

حتم��ا باید رضای��ت س��پاهانی های 
قدیم��ی را جذب کند. حت��ی این خبر 

 هم منتش��ر ش��د که مدیر عامل مجتمع 
ف��والد مبارکه برای صدور مجوز بازگش��ت 

محرم نویدکیا خواهان عذرخواهی رس��می او 
شده اس��ت که باتوجه به روحیات محرم چنین 

امری غیر قابل باور بود ولی با این وجود و در حالی 
که خیل��ی از هواداران س��پاهان در انتظار روزهای 
آینده و واکنش باش��گاه نس��بت به بازگشت محرم 
نویدکیا بودند عصر شنبه این اتفاق افتاد و کاپیتان 
در میان اس��تقبال هواداران بر سر تمرینات حاضر 
ش��د. البته هنوز از میزان آمادگ��ی محرم نویدکیا 
 اط��الع دقیق��ی در دس��ت نیس��ت و پی��ش بینی 
می ش��ود که او در این م��دت تمرینات اختصاصی 

خودش را انجام داده باش��د ولی ب��ه هر حال خود 
س��پاهانی ها هم به خوبی می دانند که این محرم 
ش��اید از لحاظ فن��ی نتواند کم��ک آنچنان زیادی 
به تیمش��ان داش��ته باشد و بیش��تر جنبه روحی و 

روان��ی او مد نظ��ر قرار می گیرد. حض��ور محرم و 
نشس��تن او ب��ر روی نیمکت س��پاهان ی��ک نکته 
مثب��ت برای تیم دارد که آن هم کاهش حاش��یه 
 هاس��ت چون غیبت محرم می توانست اخبار 
ضد و نقیض اطراف باش��گاه سپاهان را زیاد 
کند و البته بس��یاری از هواداران سپاهان 
هم که طرفدار دوآتش��ه محرم نویدکیا 
 هستند در مقابل غیبت کاپیتان کوتاه 
مس��ائل  همی��ن  و  آمدن��د   نم��ی 
می توانس��ت به مرور زمان شرایط 
را ب��رای این تیم س��خت کند. از 
چه��ره و رفتار محرم نویدکیا هم 
به خوبی مش��خص است که به 
به سپاهان  بازگش��ت  واس��طه 
بسیار خوش��حال است و اصال 
دوست نداش��ت که سال آخر 
فوتبال��ش را در تیم��ی به جز 
س��پاهان به پایان برساند. در 
حقیق��ت محرم س��ال ها بود 
ک��ه عمر و جوان��ی خودش را 
 در تیم س��پاهان پش��ت س��ر 
گذاش��ته بود و منطق��ی نبود 
که در س��ال آخر ای��ن طور از 

سپاهان دور شود.
مح��رم خوب ی��ا بد م��ی تواند 
ب��از هم پیراهن طالیی س��پاهان 
را ب��ر تن کن��د و فصل��ی خوب و 
بدون حاش��یه را پشت س��ر بگذارد 
 و در ای��ن راه کم��ک الزم را ه��م به 
عب��دا... ویس��ی بدهد. از ط��رف دیگر 
س��رمربی جدید س��پاهان برای این که 
بتوان��د انتظ��ارات هواداران ای��ن تیم را در 
فصل جدید برآورده کند باید از تمام ظرفیت 
 این تیم استفاده الزم را ببرد و حضور یک محرم 
ب��ی حاش��یه در ترکیب س��پاهان ش��رایط را برای 
موفقیت نماینده فوتبال اصفهان فراهم خواهد کرد.

 البته این اتفاق یک پیش نیاز هم دارد و محرم باید 
بر خالف س��ال گذش��ته صبر و تحمل بیشتری در 
مقابل مش��کالت داشته باشد و به راحتی تیمش را 
دچار حاش��یه نکند تا سپاهان ناکامی سال گذشته 

را جبران کند.

Society,Cultural  Newspaper No .1905 |  July 12 .2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

قاب روز

 تیم ملی فوتبال پرتغال با پیروزی یک بر صفر مقابل فرانسه در فینال یورو 2016 برای 
نخستین بار در یک تورنمنت معتبر به عنوان قهرمانی رسید و نام خود را در بین قهرمانان 
این رقابت ها به ثبت رساند. در حالی که مردم کشور پرتغال این قهرمانی را در تمام طول 
شب گذشته جشن گرفتند، تری ویرتس، فضانورد ناسا با انتشار تصویری گرفته شده از 
باالی کره زمین در حساب کاربری خود در ش��بکه اجتماعی »توییتر« به مردم پرتغال 

این برد را تبریک گفت. 
در تصویری که ناس��ا از ش��به جزیره ایِبری گرفته، پرتغال روش��ن ترین کشور منطقه 
 دیده می شود و این نشان از جش��ن و پایکوبی مردم این کشور بابت قهرمانی شاگردان 

فرناندو سانتوس دارد. 

سرمربی منچستر یونایتد که مانند بازیکنان فوتبال حضور فعالی در اینستاگرام دارد، 
قهرمانی اندی ماری در تنیس ویمبلدون را تبریک گرفت. ژوزه مورینیو که در ورزشگاه 
اصلی ویمبلدون حضور داشت با انتشار عکس زیر، دومین قهرمانی ماری بریتانیایی در 

این مسابقات را تبریک گفت.

تبریک فضانورد ناسا به پرتغالی ها 
با ارسال عکسی ویژه

مورینیو قهرمانی ماری در ویمبلدون 
را تبریک گفت 

فضای مجازی

یورو 2016

تابستان گریان ستاره ها

دشان و نفرین پرتغالی

تابستان 2016 که می توانس��ت رویای لیونل مسی و کریس رونالدو 
 برای فت��ح جام در رده ملی را به س��رانجام برس��اند، ب��ه یک کابوس 

تمام عیار برای این دو فوق ستاره تبدیل شد.
کریس رونالدو که چند روز قبل اعتراف کرده بود دیدن اش��ک های 
لیونل مسی در فینال کوپا آمه ریکا برایش  دردناک بوده، با چشمانی 

اشک بار دیدار فینال یورو 2016 را نیمه کاره گذاشت.
دو هفته قبل بود که مسی با امید به پایان دادن ناکامی اش دررده ملی، 
مقابل شیلی قرار گرفت. او که در دو سال گذشته در فینال جام جهانی 
و فینال کوپا آمه ریکای 2015 شکست خورد ه بود، امیدوار بود که در 
صدمین س��الگرد برگزاری رقابت های کوپا، بتواند به انتظار 23 ساله 

آرژانتینی ها برای فتح جام پایان دهد.
  برخالف آن که او بازی به بازی بهتر ش��ده و گل تماشایی اش مقابل 
آمریکا، امید هواداران آبی سلسته را دو چندان  کرده بود اما فینال با 

اتفاقات غیرمنتظره ای همراه بود.
آرژانتینی ها که ش��یلی را در دور گروهی 1-2 شکس��ت داده بودند، 
 در دیدار فینال هرچه تالش کردند نتوانس��تند دروازه کلودیو براوو را 

باز کنند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد.
در پنالتی اوضاع برای مسی بدتر هم ش��د و او توپ را به آسمان زد و 

آرژانتین بار دیگر شکست خورد.
 اشک های مس��ی در پایان بازی با یک تصمیم غیرمنتظره همراه بود 
که هنوز خیلی از آرژانتینی ها از شوک آن خارج نشده اند؛ خداحافظی 

مسی از بازی های ملی.
 برخالف مس��ی، رونالدو یورو را با پرتغال خوب آغ��از نکرد اما وقتی 
 افتان و خیزان به فینال رسیدند، بسیاری پیش بینی کردند که رونالدو 
می تواند با درخش��ش در فینال و قهرمان کردن پرتغال، برتری اش 
نسبت به مسی را به اثبات برس��اند اما فینال برای او تنها بیست و پنج 

دقیقه طول کشید.
ضربه ش��دید دیمیتری پایت، رونالدو را مصدوم ک��رد و او هرچند تا 
اواسط نیمه اول در زمین بود اما از چشمان اشک بارش مشخص بود 
 که توان ادامه کار را ن��دارد. در نهایت رونال��دو در دقیقه 25 از زمین

 بیرون رفت تا مش��خص شود سرنوشت او و مس��ی حتی در روزهای 
بدشانسی هم با هم گره خورده است.

احتماال وقتی دیدیه دشان با سری پایین و نگاهی بی روح از سکوهای 
ورزشگاه  س��نت دنی پایین می آمد، به 12 سال قبل فکر می کرد؛ به 
شبی  که در فینال چمپیونزلیگ یک جام دیگر را به یک رقیب پرتغالی 

دیگر باخته بود؛ پورتوی مورینیو.
پورتو در آن جام تنها در مرحله یک هشتم نهایی بود که کاری بزرگ 
انجام داد و منچستر یونایتد را حذف کرد؛ همان دیداری که مورینیو با 

خوشحالی ویژه اش، الدترافورد را ساکت کرد.
مورینیو و پورتو اما برای رس��یدن ب��ه دیدار نهایی در گلزن کرش��ن 
کار س��ختی نداش��تند و در مراحل بعدی لیون و دپورتیووالکرونیا را 
شکس��ت دادند اما موناکوراهی بسیار دش��وارتر در پیش داشت برای 
 رسیدن به فینال، رئال مادرید و چلسی را در چهار دیدار بسیار جذاب 

برده بود.
روی کاغذ همه بخت قهرمانی را به موناکو می دادند اما این تیم با سه 
گل شکس��ت خورد و ژوزه مورینیو از همان فینال نام خود را در میان 
مربیان بزرگ دنیا ثبت کرد. شاید اگر دشان در آن بازی برنده می شد، 

سرنوشت فوتبال اروپا شکل دیگری می گرفت.
دش��ان در یورو 2016 فرصت آن را داش��ت که در میان مربیان برتر 
دنیا قرار گیرد. او پیش تر تنها    یک فصل مرب��ی یوونتوس  و یک بار 
 هم با مارس��ی قهرمان لیگ فرانس��ه شده بود؛ دس��تاوردی که برای

 ممتاز بودن کافی نیست.
 اما این بار باز هم  او مقابل یک تیم از پرتغال شکس��ت خورد، آن هم 
در جامی که فرانسه برای رسیدن به فینال، آلمان را برده بود و پرتغال 

ولز را.
 در این فینال هم بخت پیروزی فرانس��ه بیش��تر ب��ود و وقتی کریس 
رونالدو در همان دقایق ابتدایی مصدوم شد، به نظر می رسید باالخره 
الهه فوتبال به دشان و تیمش لبخند زده اس��ت اما وقتی کالتنبرگ 
س��وت پایان بازی را به صدا در آورد، باز هم  این پرتغالی ها بودند که 

مقابل چشمان او و مردانش خوشحالی کردند.
دشان  در دوران بازی یکی از بهترین های فرانسه و اروپا بود و به همه 
جام های ممکن رس��ید؛ از قهرمانی در چمپیونزلیگ ت��ا فتح یورو و 
 جام جهانی. اما هنوز در مربی گری نتوانس��ته ب��ه جایگاهی که باید

 دست پیدا کند . او نش��ان داده که می تواند این کار را بکند البته اگر 
نفرین پرتغالی بار دیگر در آخرین گام او را ناکام نگذارد.

رفت و برگشت های تکراری کاپیتان ادامه دارد ؛ 

درباره محرم ...

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

1- موضوع مناقصه: تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مدرسه محله فرهنگ یک شهر جدید فوالدشهر 

شامل ساختمان اصلی، موتورخانه، سرویس بهداشتی، محوطه سازی و دیوار محوطه با هزینه اجرای شصت درصد 

از هزینه ها به شکل تهاتر با بهترین اراضی موجود با کاربری تجاری مسکونی در شهر جدید فوالدشهر به انتخاب 

برنده مناقصه به قیمت کارشناسی روز و چهل درصد به صورت نقدی. 

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: از تاریخ 95/4/22تا پایان وقت اداری مورخ 95/4/27و از طریق 

 http://iets.mporg.ir یا WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM مراجعه به پایگاه اینترنتی

و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر، تلفن:2630161-5- 0315

 4- محل و زمان تس�لیم پیش�نهاد قیمت و تاریخ گش�ایش آن: زمان تحویل پیش��نهاد قیمت تا پایان 

وقت اداری مورخ 95/5/6 و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در تاریخ 95/5/7 می باشد.

 5- مبلغ برآورد: ده میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون و پانصد و ش��صت و یک هزار و پانصد و نود و چهار 

) 10/289/561/594 ( ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی سال 95 .

6- میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ پانصد و پانزده میلیون ) 515/000/000( ریال.

7- نوع س�پرده ش�رکت در فرآیند ارج�اع کار: 1- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی 

مؤسس��ات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران هستند، 

 در وجه ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر دارای حداقل اعتبار س��ه م��اه و قابل تمدید به مدت س��ه ماه 

2- فیش واریزی به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر.

8- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفی نامه کتبی نماینده شرکت.

تذکر: داشتن حداقل پایه پنج در رشته ساختمان و ابنیه ) گواهینامه صالحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی( 

جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

آگهـی  تجدید  مناقصـه 
شماره 95/2003/ص مورخ 95/4/19 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید  فوالدشهر
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اگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب!سر شاخه نشسته و بیخش را می بری
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حکایت
 آورده ان��د که ش��یخ جنید بغ��داد به عزم س��یر، از ش��هر بغداد 
بی��رون رف��ت و مری��دان از عق��ب او. ش��یخ اح��وال بهل��ول را 
پرسید؛گفتند او مردی دیوانه است. گفت او را طلب کنید که مرا با 

او کار است. پس تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند.
 شیخ پیش او رفت و س��ام کرد. بهلول جواب س��ام او را داد و 
پرسید چه کسی هس��تی؟ عرض کرد: منم شیخ، جنید بغدادی. 
فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارش��اد می کنی؟ عرض کرد 

آری!
  بهل��ول فرم��ود طع��ام چگونه م��ی خ��وری؟ عرض ک��رد اول
 »بس��م اهلل« می گویم و از پیش خود می خ��ورم و لقمه کوچک

برم��ی دارم، ب��ه طرف راس��ت دهان می گ��ذارم و آهس��ته می 
 جوم و ب��ه دیگران نظر نمی کن��م و در موقع خ��وردن از یاد حق 
غافل نمی شوم و هر لقمه که می خورم، »بسم اهلل« می گویم و در 

اول و آخر، دست می شویم.

  بهلول برخاس��ت و فرمود: تو می خواهی مرش��د خلق باش��ی؛
در صورتی که هنوز طعام خ��وردن خود را نمی دانی و به راه خود 

رفت.
 مریدان شیخ را گفتند: یا ش��یخ، این مرد دیوانه است! خندید و 
گفت: سخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا به 
او رسید. بهلول پرسید چه کسی هستی؟ جواب داد شیخ بغدادی 

که طعام خوردن خود را نمی داند.
 بهلول فرمود: آیا سخن گفتن خود را می دانی؟ عرض کرد آری، 
س��خن به قدر می گویم و بی حس��اب نمی گویم و ب��ه قدر فهم 
مستمعان می گویم و خلق را به خدا و رس��ول دعوت می کنم و 
چندان سخن نمی گویم که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم 
ظاهر و باطن را رعایت می کنم؛ پس ه��ر چه تعلق به آداب کام 

داشت، بیان کرد.
  بهلول گف��ت: گذش��ته از طعام خوردن، س��خن گفت��ن را هم

نمی دانی. پس برخاست و برفت. مریدان گفتند: یا شیخ، دیدی 
این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت: مرا 

با او کار است؛ شما نمی دانید.
  باز ب��ه دنبال او رف��ت تا ب��ه او رس��ید. بهلول گف��ت از من چه
 می خواهی؟ تو ک��ه آداب طعام خوردن و س��خن گفتن خود را

نمی دانی، آیا آداب خوابیدن خ��ود را می دانی؟ عرض کرد آری، 
چون از نماز عشا فارغ شدم، داخل جامه خواب می شوم؛ پس آنچه 
آداب خوابیدن که از حضرت رس��ول)ص( رسیده بود، بیان کرد.

بهلول گفت: فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی دانی. خواست 
 برخیزد، جنید دامن��ش را بگرفت و گفت: ای بهل��ول، من هیچ 

نمی دانم؛ تو قربه الی اهلل مرا بیاموز.
 بهلول گفت: چ��ون به نادانی خود معترف ش��دی، تو را بیاموزم. 
بدان که اینها که تو گفتی، همه فرع است و اصل در خوردن طعام 
 آن اس��ت که لقمه حال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب

به جا بیاوری، فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود.
 جنید گفت: ج��زاک اهلل خیرا! و ادامه داد: در س��خن گفتن باید 
دل پاک باشد و نیت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدای 
باشد و اگر برای غرضی یا مطلب دنیا باشد یا بیهوده و هرزه بود، 
هر عبارت که بگویی، آن وبال تو باش��د. پس سکوت و خاموشی 
بهتر و نیکوتر باش��د و در خواب کردن، اینها که گفتی همه فرع 
است؛ اصل این است که در وقت خوابیدن، در دل تو بغض و کینه 

و حسد بشری نباشد.

درس بهلول به شیخ جنید

یکی بود یکی نب��ود . دزدی بود که ب��ه باغ میوه ای رفته و مش��غول دزدی 
 بود . باغ خلوت بود و ب��ا خیال راحت از درختی باال رفت و مش��غول چیدن

میوه ها ش��د. صاحب باغ از راه رس��ید و فریاد زد: آهای نامرد! باالی درخت 
 چه می کنی؟ دزد که نمی دانست او صاحب باغ است، گفت: نامرد خودتی،

می بینی که مشغول کار در باغ خود هس��تم! صاحب باغ گفت: »حاال دیگر 
اینجا باغ خودت هم شد؟ االن به حسابت می رسم«.

دزد برای این که خ��ودش را از تک و تا نیندازد، چاقوی��ی از جیب درآورد و 
مشغول بریدن شاخه ای شد که روی آن نشسته بود و به صاحب باغ گفت: 
»عمو برو پی کارت، می بینی که شاخه های اضافی را می برم« صاحب باغ 
خنده اش گرفت و گفت: »خجالت بکش! دروغ نگو! من صاحب باغم.« دزد 

بیچاره بدجوری توی تله افتاده بود.
دوباره صاحب باغ گفت: بیا پایین، عقل هم خوب چیزی است! تو داری همان 
شاخه ای را می بری که رویش نشسته ای؛ از آن باال روی زمین می افتی. دزد 
بیچاره فهمید که خرابکاری کرده؛ خجالت کش��ید و از درخت پایین آمد و 
صاحب باغ هم دیگر چیزی به او نگفت. او هم سرش را پایین انداخت و رفت .

از آن به بعد هر وقت کسی به کاری دست بزند که نتیجه ای جز ضرر رساندن 
به خودش نداشته باشد، می گویند: »سر شاخه نشسته و بیخش را می بری«

مردی از خانه ای که در آن سکونت داش��ت، زیاد راضی نبود؛ بنابراین نزد 
دوستش در یک بنگاه اماک رفت و از او خواست کمکش کند تا خانه اش را 

بفروشد. بعد از دوستش خواست تا برای بازدید خانه مراجعه کند.
دوستش به خانه مرد آمد و بر مبنای مشاهداتش، یک آگهی نوشت و آن را 

برای صاحب خانه خواند.
»خانه ای زیبا که در باغی ب��زرگ و آرام قرار گرفته، بام س��ه گوش، تراس 
بزرگ مشرف به کوهستان، اتاق های دلباز و پذیرایی و ناهار خوری وسیع. 

کاما دلخواه برای خانواده های بچه دار«
صاحب خانه گفت دوباره بخوان!

مرد اطاعت کرد و مت��ن آگهی را دوباره خواند و صاح��ب خانه گفت: »این 
خانه فروشی نیست!«

در تمام مدت عمرم می خواستم جایی داشته باش��م مثل این خانه ای که 
تو تعریفش را کردی؛ ولی تا وقتی که تو نوش��ته هایت را 
نخوانده بودی، نمی دانس��تم که چنین جایی 

دارم.
نتیجه: خیلی وقت ه��ا نعمت هایی را که 
در اختیار داریم، نم��ی بینیم؛ چون به 
بودن ب��ا آنها عادت ک��رده ایم؛ مثل 
سامتی، مثل نفس کشیدن، مثل 
دوس��ت داش��تن، مثل پدر، مادر، 
خواهر و ب��رادر، فرزند، دوس��تان 
خوب و خیلی چیزهای دیگر که به آنها 

عادت کرده ایم!

 کمال الملک، نقاش چیره دست ایرانی در دوران قاجار، برای آشنایی 
با شیوه ها و سبک های نقاشان فرنگی به اروپا سفر کرد.

زمانی که در پاریس بود، فقر دامانش را گرفت و حتی برای سیر کردن 
شکمش هم پولی نداشت.

یک روز وارد رستورانی شد و سفارش غذا داد. در آنجا رسم بود افراد 
 متش��خص پس از صرف غذا، پول غ��ذا را روی میز می گذاش��تند و

می رفتند؛ معموال هم مبلغی بیش��تر که  این مبلغ اضافی به عنوان 
انعام به گارس��ون می رس��ید. کمال الملک پولی در بساط نداشت؛ 
بنابراین پس از صرف غذا، از فرصت استفاده کرد و از داخل خورجینی 
که وسایل نقاشی اش در آن بود، مدادی برداشت و پس از تمیز کردن 
کف بشقاب، عکس یک اسکناس کشید. بشقاب را روی میز گذاشت 

و از رستوران بیرون آمد.
گارسون که اسکناس را داخل بشقاب دید، دست برد که آن را بردارد؛ 
ولی متوجه شد پولی در کار نیست و تنها یک نقاشی است. بافاصله 
 با عصبانیت دنبال کمال المل��ک دوید، یقه او را گرفت و ش��روع به 

داد و فریاد کرد. صاحب رستوران جلو آمد و جریان را پرسید.
گارس��ون بش��قاب را به او نش��ان داد و گف��ت: این مرد ی��ک دزد و 
 ش��یاد اس��ت که به جای پول، عکس��ش را داخل بش��قاب کشیده. 
صاحب رس��توران که مردی هنرشناس بود، دس��ت در جیب برد و 
مبلغی پول به کمال الملک داد. بعد به گارس��ون گفت رهایش کن 

برود؛ این بشقاب خیلی بیشتر از یک پرس غذا ارزش دارد!
امروز این بشقاب در موزه لوور پاریس به عنوان بخشی از تاریخ هنری 

این شهر نگهداری می شود.

فقط چیزی که به آن فکر می کنید، مهم نیس��ت؛ دیدگاهی که از آن، به آن 
موضوع فکر می کنید هم اهمیت دارد. برحس��ب دیدگاهتان، تفس��یرهای 
مختلفی خواهید داش��ت و تصورات مختلفی را باور خواهی��د کرد. باور این 
تفسیرها و تصورات، اعتقادات شما را می س��ازند یا اعتقادات موجودتان را 
تحریک می کنند. این اعتقادات، هم بر احساس��اتی که می س��ازید و هم بر 

قدرت آن احساسات تاثیر دارند.
احساسات قدرتشان را از کجا به دست می آورند؟

احساسات می توانند شکل بس��یار قدرتمندی از انرژی باش��ند. این انرژی 
 یا ق��درت باید از جایی سرچش��مه بگیرد؛ نیرویی که به احساس��ات ش��ما

قدرت می دهد، ایمانتان است. ایمان نوعی قدرت شخصی است که یک فکر 
را به یک عقیده تبدیل می کند. یک فک��ر هیچ قدرتی ندارد؛ اما یک عقیده، 
 قدرت ایمان ش��ما را دارد. همه آدم ها ایم��ان دارند و قدرت ایمانش��ان را

به طریقی نش��ان می دهن��د. بعضی ایمانش��ان را روی مس��ائل مذهبی یا 
 معن��وی متمرکز م��ی کنند. اف��راد ب��ی دی��ن ایمانش��ان را به ای��ن باور 
متمرکز می کنند که خدایی وجود ندارد.  بعضی ها ایمان زیادی را به شواهد 
علمی معطوف می سازند. قدرت باور داشتن، یک چیز قدرتی است که همه 

دارند.
وقتی ایمانتان را روی یک فکر سرمایه گذاری می کنید، آن فکر قدرت گرفته و 
می تواند تولید احساس کند. هرچه ایمان بیشتری به یک ایده یا فکر اختصاص 
دهید، احساسات بیشتری تولید می کنید. وقتی به یک فکر ایمان کمی داشته 
باشید، احساسات یا واکنش های احساس��ی تان خفیف خواهند بود. وقتی 
ایمانتان را از یک عقیده می گیرید، آن عقیده به یک فکر س��اده تبدیل می 
شود و دیگر واکنش احساسی به آن ندارید. همان طور که قبًا گفتیم، همه 

احساسات ما نیاز به دیدگاهی خاص یا ایمان به یک ایده ندارند؛ اما بیشتر آنها 
اینطور هستند. احساساتی وجود دارد که  از واکنش طبیعی ما به تجربه ناشی 
می ش��وند. یک تهدید فیزیکی واقعی می تواند باعث شود به ترس واکنش 
»جنگ یا گریز« گرفتار شویم. درک یک چیز زیبا مثل یک سمفونی، طبیعت 
یا غروب خورشید، ممکن اس��ت باعث شود به عش��ق و قدرشناسی واقعی 
واکنش نشان دهیم. واکنش های احساسی طبیعی به تجارب مختلف، برخی 

دیگر از منابع تولید احساس در ما هستند.
 احساسات از کجا می آیند؟

افکار برای تولید احس��اس کافی نیس��تند. ممکن اس��ت فکری از ذهنمان 
 بگذرد و به نظرمان خنده دار برسد. بعدها وقتی از دیدگاهی دیگر به مسائل 

نگاه می کنیم، درمورد همان چیز احساس متفاوتی پیدا می کنیم.
ترس��ناک ترین موقعیت ممکن در مدرس��ه، آن موقع کابوس شب هایمان 
 است؛ اما بیست سال بعد، به یک خواندنی ها و دیدنی ها، برای تولید خنده 
تبدیل می شود. تاریخچه آن اتفاق بعد از بیست سال تغییری نکرده است؛ اما 

دیدگاه ما به مرور زمان تغییر یافته و درنتیجه احساساتمان هم همین طور.
کیفیت احساس از نظر لذت یا درد، شدیدا به دیدگاه شما بستگی دارد. شدت 
احساساتی که در آن لحظه تولید می کنید، به این بستگی دارد که چه مقدار 
ایمان روی آن فکر گذاشته اید. ایمان به برخی باورها، خواندنی ها و دیدنی 
 ها،  قدرت احساسات شماست. اگر ایمانی که پشت اعتقاداتتان وجود دارد،

 تغییر دهید، می توانید احساساتتان را نیز تغییر دهید.احساساتی که از افکار ما 
ناشی می شوند، محصول دیدگاه ما، باورهای پشت آن و میزان قدرتی هستند 
که  به شکل ایمان روی آن گذاشته ایم. اگر سعی دارید وضعیت احساسی تان 

را با تغییر افکارتان تغییر دهید، خیلی موفق نخواهید شد. 

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی ست
که آنچه در سِر من نیست، بیم رسوایی ست
چه غم که خلق به حسن تو عیب می گیرند؟
همیشه زخم زبان، خون بهای زیبایی ست

اگر خیال تماشاست در سرت، بشتاب
که آبشارم و افتادنم تماشایی ست

شباهت من و تو هرچه بود، ثابت کرد
که فصل مشترک عشق و عقل، تنهایی ست

کنون اگرچه کویرم؛ هنوز در سِر من
صدای پر زدن مرغ های دریایی ست!

رو به روی پنجره دیوار باشد، بهتر است
بین ما این فاصله »بسیار« باشد، بهتر است
من به دنبال کس ی بودم که »دلسوزی« کند
همدمم این روزها سیگار باشد، بهتر است
من نگفتم آنچه حاج از تو دید و فاش کرد
سر نوشت »رازداری«، دار باشد، بهتر است!
خانه ی بیچاره ای که سرنوشتش زلزله ست
از همان روز نخست، آوار باشد، بهتر است

گاه نفرت حاصلش عشق است، این را درک کن!
گاه اگر از تو دلم بیزار باشد، بهتر است

منشأ احساس چیست؟ رستوران رفتن کمال الملکآگهی فروش خانه

 دارک��وب ه��ا قادرن��د ۲۰ ب��ار در ثانیه به تن��ه درخت
ضربه بزنند.

  س��اال نه ۵۰۰ فیل��م در آمری��کا و ۸۰۰ فیل��م در هند
ساخته می شود.

  تمام��ی پس��تانداران ب��ه اس��تثای انس��ان و میمون 
کور رنگ هستند.

 تمام قوهای کش��ور انگلیس، جزو دارای��ی های ملکه 
انگلیس هستند.

 فیل ها قادرند روزانه ۶۰ گالن آب و ۲۵۰ کیلو گرم یونجه 
مصرف کنند.

  جغده��ا ق��ادر ب��ه حرک��ت چش��مان خ��ود در
کاسه چشم نیستند.

 ۸۰ درصد امواج مایکرو ویو تلفن های همراه، به وسیله 
سر جذب می شوند.

 بلژیک تنها کشوری اس��ت که فیلم های غیراخاقی را 
سانسورنمی کند.

 موز، پرمصرف ترین میوه کشورآمریکاست.

 درتمام انس��ان های کره زمین، ۹۹۹ درصد ش��باهت 
ژنتیکی وجود دارد.

  قلب انس��ان ب��ه طورمتوس��ط ۱۰۰ هزار بار در س��ال
می طپد.

  س��طح ش��هر مکزی��ک س��االنه ۲۵ س��انتی مت��ر
نشست می کند.

 ۵۰ درصد جمعیت جهان هیچگاه در طول حیات خود از 
تلفن استفاده نکرده اند.

 در هر ۵ ثانیه، یک کامپیوتر در سطح جهان به ویروس 
آلوده می شود.

 ۵۰هزارس��ال  طول می کش��د تا ظروف پاس��تیکی 
درطبیعت شروع به تجزیه شدن کند.

 موش های صحرایی، س��االنه ۳/۱ منابع وذخائرغذایی 
جهان را نابود می سازند.

 ۹۸۵ درصد از ژنهای انسان وشامپانزه یکسان هستند. 
  ق��د فضان��وردان هنگام��ی ک��ه درفض��ا هس��تند، 

۵ تا ۷ سانتی متر بلندترمی شود.

- برای موفق شدن، اشتیاقت به پیروزی باید بیشتر 
از ترست از شکست باشد. 

- توصیف عشق خنده دار است: عشق را می توان به 
راحتی احساس کرد؛ اما در عین حال آنقدر لغزنده 
است که نمی توان درباره اش صحبت کرد. درست 
مانند یک قالب صابون در وان حمام در دس��تتان 

می ماند؛ مگر اینکه زیاد فشارش دهید. 
- شخصیت ما همان کارهایی است که دور از چشم 

دیگران انجام می دهیم. 
- گرانبهاترین بذرها یا جوانه نمی زنند یا زیر علف 

های هرز دیگر نابود می شوند. 
- اگر می خواهی در ایران به راحتی سلطنت کنی، 

سعی کن مردم گرسنه و بی سواد باشند. 
- آدم ها در اصل توان تحمل خوشبختی را ندارند؛ 
طالبش هس��تند ولی همی��ن که به آن برس��ند، 
حرص و جوش می زنند و خ��واب چیزهای دیگر 

را می بینند. 
- بزرگترین توهین به انسان، انکار رنج اوست. 

- مرگ، همه هس��تی ها را به یک چشم نگریسته 
 و سرنوش��ت آن ها را یکس��ان می کند؛ نه توانگر

می شناسد، نه گدا. 
- دنبال یک زندگی راحت نباش��ید؛ دنبال قدرتی 
باشید که بتوانید از پس یک زندگی سخت برآیید. 

- علم، پادزهر تعصب است. 
- فکر کردن، کار سختی است؛ به همین خاطر اکثر 

مردم قضاوت می کنند. 
- ما به آنچه حقیقت است، اعتقاد نداریم؛ بلکه به 
چیزی اعتقاد داریم که دوست داریم درکش کنیم. 
- مردم این روزها قیمت هر چی��زی را می دانند؛ 

ولی ارزش هیچ چیز را نمی دانند. 
- زیرک ترین اش��خاص را باید س��ِر آس��ان ترین 

چیزها گیر انداخت.

خواندنی )قسمت دوم (

یادت باشد:
در هر شرایطی که باش��ی، مردم برای تو حرف 

درمی آورند؛
 اگر قرار باش��د حرف مردم روی تو تاثیر بگذارد،

شک نکن نمی توانی زندگی کنی.
 چرا فکر می کنی باید هم��ه را راضی نگه داری؟

تو خودت باش.
 ه��ر ک��س خوش��ش نیام��د ک��ه نیام��د؛ 

اصا مهم نیست!
 اگر خودت را بازیچه دست حرف مردم قرار دهی،

این می شود نقطه ضعف تو؛
 می ش��ود چکش��ی که با آن به س��رت بکوبند 

و تو را اذیت کنند؛ 
چون دیگر نقطه ضعف تو را پیدا کرده اند.

 آخ��رش فک��ر م��ی کن��ی چ��ه م��ی ش��ود؟!
یک من ناراحتی به وجود می آید

که هم خودت و هم  خانواده ات را نابود می کنی!

 انتظ��ار نداش��ته ب��اش پ��در و م��ادرت ت��و را
ناراحت  ببینند 

 و از ح��ال ناراح��ت ت��و ناراح��ت نش��وند؛
 پس ای��ن را بدان هی��چ کس ارزش��ش را ندارد 

که بخواهی به خاطرش
  حال خوب خودت و خان��واده ات را خراب کنی.

 گاه��ی بای��د خ��ودت را به ب��ی خیال��ی بزنی 
و فقط بگذری و بی اعتنا باشی؛

بدون هیچ عکس العملی!
چون می گذرد، غمی نیست...

  تم��ام عدده��ای غیرض��روری را از زندگی��ت
بیرون بریز؛

این عددها شامل سن، قد، وزن و سایز هستند.
با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن،

به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری 
باش؛

تا می توانی بخند!

همدمم این روزها سیگار باشد، بهتر است!
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ابالغ رای
4/285 کالس��ه پرونده: 940938 ش��ماره دادنام��ه:230-95/2/9 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عین ا... مرادی 
به نش��انی اصفهان ملک ش��هر خ مفتح خ بهاران چهار راه ایثار سمت چپ 
کوچه بهمن فاقد پالک درب قرمز رنگ، خوانده: محسن دوراندیش به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
و تاخیر تادیه و هزینه های دادرس��ی،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای عین ا... مرادی  به طرفیت آقای محسن دوراندیش به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره 725015 - 88/5/21 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و سی و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/5/21(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اع��الم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م الف:10937 شعبه 14 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )317 کلمه،3 کادر( 
مزایده

4/262 با توجه به اینکه در مزایده نوب��ت اول در تاریخ 95/4/10 هیچگونه 
خریداری مراجعه ننموده، جلسه مزایده تجدید گردیده و مزایده نوبت دوم 
پرونده کالسه 940404 ج / 11 خواهان فیاض حیدری فرزند علی محمد به 
طرفیت خواندگان 1- طیبه صدیقین��ی فرزند فضل ا... 2- محمد کاظم چیت 
ساز فرزند رجبعلی مبنی بر دستور فروش ملک مشاع، ششدانگ یک باب 
خانه کلنگی به پالک ثبتی ش��ماره 2834 واقع در بخ��ش 3 ثبت اصفهان به 
مس��احت عرصه 271/20 متر مربع به آدرس اصفهان خیابان ابن س��ینا، 
کوچه پاگلدسته، بن بست ش��هید عمرو پالک 392 کدپستی 8148845561 
که طبق نظریه کارشناس رس��می دادگس��تری به مبلغ 4/800/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت و مصون از اعتراض مانده اس��ت را از طریق 
مزایده به فروش می رساند. علهذا قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شروع 
 و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند به فروش رسیده و واگذار 
می گ��ردد. ضمنًا مبلغ 10 درص��د از قیمت مزایده به صورت س��پرده در 
حساب دادگستری دریافت ومابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه 
از خریدار اخذ خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده بقیه بهاء مزایده را 
ظرف مهلت فوق پرداخت ننماید، س��پرده او به نف��ع دولت ضبط و مزایده 
تجدید می گردد از کسانی که مایل به ش��رکت در جلسه مزایده می باشند 
دعوت می شود روز 5 شنبه مورخ 95/5/7 ساعت 11 صبح در محل اجرای 
احکام دادگس��تری اصفهان حضور به هم رس��انند. متقاضیان می توانند 
قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حض��ور یافته و از خصوصیات 
و مشخصات مال مذکور در نظریه کارش��ناس مطلع شوند. م الف:11008 
اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )264 کلمه،3 کادر( 

ابالغ رای
ش��ماره   9510100376901099 ابالغنام��ه: ش��ماره   4 /286
پرون��ده:9409980352500417 ش��ماره بایگانی ش��عبه:950201 ابالغ 
ش��ونده حقیقی: عبدا... صادقی فرزند حبیب ا... به نشانی مجهول المکان،  
مدارک پیوست: در خصوص فرجام خواهی خانم مرجان حاجی آقاجانیان 
به طرفیت شما نسبت به دادنامه ش��ماره 9509970376900216 صادره 
از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم فرجام خواهی 
 به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 385 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف 
بیس��ت روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید واال پرون��ده با همین کیفیت به دیوان عالی کش��ور ارس��ال 
می گردد. ش��ماره دادنام��ه: 9509970376900216 ، تجدید نظر خوانده: 
آقای عبدا... صادقی فرزند حبیب ا... به نش��انی مجهول المکان، تجدید نظر 
خواه: خانم مرجان حاجی آقاجانیان فرزند علی با وکالت آقای حمیدرضا 
قناعت منش فرزند خداداد به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
ابتدای خیابان کاخ ساختمان وکال واحد 2 کدپستی 8164766154، تجدید 
نظر خواس��ته: دادنامه 255-94/8/16 ش��عبه 6 دادگاه خانواده اصفهان، 
گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مش��اوره ختم 
رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت 
به ص��دور رای می نمای��د. رای دادگاه: در خصوص تجدی��د نظر خواهی 
آقای حمیدرضا قناعت منش به وکالت از خانم مرج��ان حاجی آقاجانیان 
به طرفیت آقای عبداله صادقی فرزند حبیب اله نس��بت به دادنامه ش��ماره 
9400255 مورخ 94/8/16 صادره از ش��عبه 6 دادگاه خانواده اصفهان که 
به موجب آن تنفیذ حکم طالق صادره به ش��ماره 551866 از دادگاه عالی 
کالیفرنیا ناحیه سان دیه گو ایاالت متحده آمریکا رد شده است، با توجه به 
محتویات و مندرجات پرونده بر اساس دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث 
رعایت اصول و موازین دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست و اوراقی که 
به عنوان اجرای صیغه طالق در اوراق عادی ارائه شده است معلوم نیست 
که در کجا و در کدام محل و درچه تاریخی اجرا شده است و مقررات ماده 
15 قانون حمایت خانواده نیز رعایت نشده است مضافًا بر اینکه متن توافق 
مذکور در بند 2 رای دادگاه عالی کالیفرنیا نیز ارائه نش��ده است و توافقات 
زوجین و ش��رایط طالق معلوم نیس��ت لذا با توجه به مرات��ب فوق دادگاه 
تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی 
مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را ابرام می نماید. رای صادره ظرف بیست 
روز قابل فرجام خواهی است. م الف:11025 ش��عبه 29 دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان)392 کلمه،4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/287 در خصوص پرونده کالس��ه 261/95 خواهان محس��ن حیدری با 
وکالت مریم جهانبخش دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 27 میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به ش��ماره 849477 مورخ 92/2/30 بانک س��په و کلیه 
هزینه های قانونی  به طرفیت علی معظم بابا ش��یخعلی فرزند احمد تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 95/5/31  ساعت 9/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10940 
شعبه 102 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 142 کلمه، 2 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
4/289 در خصوص پرونده کالسه 394/95 خواهان مهدی واثق نیا وکالتا 
از طرف عس��ل واثق نیا دادخواس��تی مبنی بر توقیف یک دستگاه اتومبیل 
س��واری پژو SD 206 به طرفیت وحید پور قدیری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/5/30  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
اول خیابان سمت چپ مجتمع ش��ماره دو اصفهان مراجعه  و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10972 شعبه 27 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 115 

کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/290 در خص��وص پرونده کالس��ه 395/95 خواه��ان محمود خماری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محمد محمود ریزی فرزند رضا 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/5/30  ساعت 
9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:10952 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 115 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/291 در خصوص پرونده کالس��ه 235/95 خواهان آق��ای جعفر تاکی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک  به طرفیت آقای حمیدرضا انشائی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/5/30  ساعت 10 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10935 
شعبه 103 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/292 در خصوص پرون��ده کالس��ه 395/95 خواهان مه��دی واثق نیا 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- نس��یم فالحت��ی 2- وحید پور 
قدیری تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/30  ساعت 16 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره دو اصفهان 
مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:10971 ش��عبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 106 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/293 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950229 خواهان محم��د مطمئن 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شرکت پیام فراز سپاهان 2- مهدی 

انتظامی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/30  ساعت 
11/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10964 
شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 114 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/294 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 130/95 خواهان محم��د جعفری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهادر ایگ��در  و حمید ایگدر تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/27  س��اعت 16/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره دو اصفهان مراجعه  و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10970 
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 103 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/295 در خصوص پرونده کالسه 950311 خواهان سید رامین آکوچکیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت نستوره درخشنده پور تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/27  ساعت  11 صبح تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:10961 شعبه 7 
حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 112 

کلمه،1 کادر(
اخطار اجرایی

4/309 شماره: 1623/94 به موجب رای 2315 تاریخ 94/12/19 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
زهرا کریمیان به نش��انی مجهول المکان محکوم است به بعد از تودیع مبلغ 
4/000/000 ریال بابت الباقی ثمن توسط مجتبی عابدی و حکم بر محکومیت 
خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
پژو پارس به شماره انتظامی ایران 13  - 598 ل 67 به نام خواهان مجتبی 
عابدی کجی به نشانی اصفهان بهارستان خیابان مینو مینوی 3 پالک 273 
و پرداخت مبلغ 290/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له و 
نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:10946 ش��عبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 195 کلمه،2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/296 در خص��وص پرونده کالس��ه 950191 خواهان س��میه دادخواه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی نصیریان تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/26  س��اعت  9/15 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10962 شعبه 7 حقوقی مجتمع 

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

4/297 در خصوص پرونده کالسه 950213 خواهان امیرحسین شریعت 
راد با وکالت منیژه شریعت راد دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
لیال اصغری اندانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/26  
س��اعت  10 صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:10960 ش��عبه 7 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 117 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/298 در خصوص پرونده کالسه 950293 خواهان آقای احسان غفوری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای بهزاد حس��نوند تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 95/5/25  ساعت  8 
صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:10953 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 114 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/299 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354201966 ش��ماره پرون��ده: 
9409980360001232 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950407   شاکی محمد 
جواد چرم دوز  دادخواس��تی به طرفیت متهم کبری جعفری  به خواسته 
اس��تفاده از اوراق مجعول و جعل  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 116 جزایی س��ابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344  
ارجاع و به کالسه 9409980360001232 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/05/25 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 م الف:11011 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 178 کلمه،2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/300 در خص��وص پرونده کالس��ه 364/95 خواهان طاه��ره تقوایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه س��ه فقره س��فته  به طرفیت 1- مجتبی آقا 
عابدی 2- جواد آقا عابدی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/5/25 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 41 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود. 
م الف: 10933 شعبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 124 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/301 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100354201983 ش��ماره پرون��ده: 
9509980364600397 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 950409   شاکی رضا 
وحیدان پور  دادخواستی به طرفیت متهم شایان اسدی  به خواسته توهین 
به اشخاص عادی و تخریب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 
جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 
9509980364600397 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/25 و 
ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
م الف:11009 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو ش��هر اصفهان) 116 جزایی 

سابق( ) 177 کلمه،2 کادر(
اجراییه

ش��ماره    9510420350700169 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /305
پرونده:9409980350700297 ش��ماره بایگانی شعبه:940343 بموجب 
درخواس��ت اجراي حکم مربوطه ب��ه ش��ماره 9510090350701365 
و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9409970350702139 محک��وم علیه��م  
1- امیرعلی شبستری فرزند منوچهر به نش��انی مجهول المکان 2- علی 
فخر به نش��انی اصفهان چهارباغ باال بن بست ش��کوفه پ 103 متضامنًا 
محکومند به پرداخ��ت مبل��غ 86/059/872 ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 3/098/155 ری��ال بابت حق الوکاله وکیل و مبل��غ 3/551/796 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از سررسید چک به 
شماره 363902-94/2/14 بانک س��په تا زمان اجرای حکم وفق شاخص 
تغییر قیمتهای س��االنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق محکوم له شرکت تعاونی اعتبار صالحین با وکالت مع الواسطه مریم 
رونقی اردکانی به نش��انی اصفهان چهارباغ باال خ ش��ریعتی نبش کوچه 
ش��هید تاج الدین بانک آینده با وکالت سمیرا ش��یرانی براتعلی به نشانی 
اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگس��تری مجتمع ماکان 5 طبقه اول 
واحد 17 و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از 
آن میس��ر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرایی��ه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 

منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز 
فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر ن��وع تغییر دیگر در ام��وال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی 1394(. 4-خودداری محکوم 
علیه از اعالم کامل ص��ورت اموال به منظور ف��رار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اج��رای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اج��رای 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 نباشد 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 مال��ی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پ��س از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکم علیه از 
زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 م��اده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(.
 م الف: 11000 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 466 

کلمه،5 کادر(
اجراییه

ش��ماره    9510420351200142 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /306
پرونده:8409980351200009 شماره بایگانی شعبه:840008  بموجب 
درخواست اجراي حکم 2698/84 مورخ 1384/12/01 مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9509970351200552 محکوم علیه علیرضا 
رضایی مطلق به نش��انی اصفهان خ محتش��م کاش��انی جنب رستوران 
ابوالفضل محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 356/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 1384/07/18 لغایت زمان و وصول بر اس��اس ش��اخص 
تورم اعالمی از س��وی بانک مرک��زی در حق محکوم ل��ه مصطفی قلعه 
شاهی فرزند عباس به نش��انی اصفهان خ س��یمین ک 19 پ 2 و پرداخت 
یک بیستم محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائی��ه:1- ظرف ده روز مف��اد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم ب��ه بدهد.3- مالی معرفی کن��د که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به 
از آن میسر باش��د چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اش��خاص ثالث و نیز 
فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر ن��وع تغییر دیگر در ام��وال مذکور از زمان 
یک س��ال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواس��ت اعسار به 
 مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می شود

) مواد 8 و 3 قانون نح��وه اجرای محکومیت مال��ی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال ب��ه منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد. )م��اده 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 نباشد 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 مال��ی 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 م��اده 3 قانون نحوه اج��رای محکومیت مالی 

 .)1394
 م ال��ف: 11018 ش��عبه 12 دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان

) 415 کلمه،4 کادر(
اخطار اجرایی

4/307 ش��ماره: 454/94 به موجب رای 819 تاری��خ 94/9/30 حوزه 15 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عبدالرحیم گوهریان فرزند محمد ش��غل معدن دار به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ثبتی 
یک قطعه زمین کشاورزی به شماره 1483 در  صفحه 98 دفتر 19 سامان 
به نام خواهان مهدی فروزش فرزند غالمرضا ش��غل آزاد به نش��انی خ 
توحید کوی رسالت کوی باغات مجتمع خورش��ید طبقه سوم و همچنین 
 پرداخت 60/000 تومان هزینه نش��ر آگهی و نیم عش��ر هزینه حق االجرا 
می نماید. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مال��ی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید.
 م الف:10980 شعبه 15 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 189 کلمه،2 کادر(
اخطار اجرایی

4/308 ش��ماره: 940828 به موجب رای 1887 تاری��خ 94/11/29 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه بهزاد مومیایی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ شش��صد هزار ریال بابت 
هزینه نشر آگهی و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 94/7/26 تا زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له محمد حسن جمشیدی فرزند علیرضا با وکالت مریم 
فروتن به نشانی مبارکه میدان جهاد دفتر وکالت آقای احمد رضا ریاحی 
و همچنین نیم عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا ب��ه موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
 م الف:10954 ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 203 کلمه،2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/288 در خصوص پرونده کالسه 107/95 خواهان محمود حاتمی زاده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید طاهریان تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخ 95/5/31 س��اعت 5/30 عصر تعیین گردیده 
است لذا با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مستنداً به ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 10978 شعبه 15 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 121 کلمه،2 کادر(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام صادق عليه السالم:
هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن 
دارد و براي خدا عطا كند، از كس��اني اس��ت كه 

ايمانش كامل است .
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 تا س��ال ۲۰۲۱، برق بخش بزرگ��ی از لس آنجلس با اس��تفاده از
باتری های لیتیومی تامین خواهد شد.

لس آنجلس یکی از بزرگترین شهرهای جهان محسوب می شود 
که نزدیک به ۴ میلیون نفر جمعیت دارد. حاال خبر می رس��د که 
این کالنشهر به یکی از پیشگامان جدی مقابله با تغییرات جوی و 
گرمایش زمین تبدیل می شود. بخش قابل توجهی از برق این شهر 
توس��ط نیروگاه برق گازی تولید می شود که تاثیر چشمگیری در 
انتشار آالینده های کربنی در این نقطه از آمریکا دارد؛ اما تا ۵ سال 
آینده با بزرگترین باتری جهان جایگزین خواهد شد. بدین ترتیب 

برق ۱۰۰ مگاواتی پاک، برای لس آنجلس تولید می شود.
 کارشناس��ان، عدم نیاز اس��تفاده از سوخت های فس��یلی را برای
 راه ان��دازی ای��ن مجموع��ه جدی��د، مه��م تری��ن ویژگ��ی آن

عنوان می کنند. 
نکته جالب توجه اینجاس��ت ک��ه این مجموعه بات��ری عظیم، در 
طول روز و با پرتوهای خورشیدی ارزان، ش��ارژ شده تا برق پاکی 
 را روانه خانه های این ش��هر کند. لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا

واقع شده اس��ت و مقامات ارش��د این ایالت به دنبال تحقق چشم 
اندازی هستند که طی آن تا سال ۲۰۵۰، ۸۰ درصد از آالینده های 

کربنی تولید شده در این منطقه کاسته می شود.
 مجموع��ه بزرگ��ی ک��ه ۱۸ ه��زار بات��ری لیتیوم��ی را در خود

جای خواهد داد، Long Beach نام دارد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از بیشترین و کمترین ساعت 
کاری در جهان گزارش داد:

براساس گزارش س��ازمان توس��عه و همکاری اقتصادی، در سال 
گذش��ته میالدی، مکزیکی ها و آلمانی ها به ترتیب بیش��ترین و 

کمترین ساعات کاری را به خود اختصاص دادند.
 در همین حال، میانگین س��اعات کاری ژاپنی ها، بریتانیایی ها و 
آمریکایی ها، یک هزار و 766 ساعت در سال ۲۰۱۵ میالدی بوده؛ 
این در حالی است که مکزیکی ها با میانگین ۲ هزار و ۲۴6 ساعت، 
بیش��ترین س��اعت کاری و آلمانی ها با میانگین یک هزار و 37۱ 

ساعت، کمترین ساعت کاری را به خود اختصاص دادند.
 کشورهای کاس��تاریکا، کره جنوبی، یونان و ش��یلی، هر کدام به 
 ترتیب با میانگین ۲ هزار و ۲۴6 س��اعت، ۲ هزار و ۱۱3 س��اعت،
 ۲ هزار و ۴۲ س��اعت و یک هزار و 9۸۸ س��اعت بع��د از مکزیک،

به عنوان چهار کشور پرکار جهان شناخته شدند.  البته کشورهای 
 هلند، نروژ، دانمارک و فرانس��ه هر ک��دام به ترتیب ب��ا میانگین

یک ه��زار و ۴۱9 س��اعت، یک هزار و ۴۲۴ س��اعت، ی��ک هزار و 
 ۴۵7 و یک هزار و ۴۸۲ ساعت، بعد از آلمان به عنوان کشورهایی

معرفی شدند که کمترین ساعات کاری را در جهان دارند.  گزارش 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، با مطالعه روی ساعت کاری 

3۸ کشور جهان انجام شده است.

یک محقق ایرانی دانش��گاه آکس��فورد برای اولین بار نش��ان داد 
که می ت��وان حرکت طبیع��ی باکتری ه��ا را برای تامی��ن نیروی 

میکروماشین ها جمع آوری کرد.
محققان بر این باورند ک��ه در آینده می ت��وان از میکروب ها برای 

تامین انرژی اجزای تلفن هوشمند نیز بهره برد.
از این تکنیک می توان برای تولید ان��رژی در یک مقیاس کوچک 
 اس��تفاده کرد و در صورت کاربرد گس��ترده، می ت��وان به بحران

رو به افزایش انرژی کمک کند.
 دکت��ر امین دوس��ت محم��دی و محققان دانش��گاه آکس��فورد

از شبیه سازی رایانه ای برای نمایش این موضوع استفاده کردند که 
ماده فعال متراکمی مانند باکتری ها می توانند به ش��کل روترهای 

استوانه ای درآیند و یک منبع نیروی ثابت را ارائه کنند.
به گفته آنها، ای��ن نیروگاه های زیس��تی در آین��ده می توانند به 
موتورهای میکروسکوپی برای دس��تگاه های کوچک مانند تلفن 
همراه هوش��مند یا میکروفون هایی تبدیل ش��وند که نیرویشان 
را خودش��ان تامین می کنن��د. تعلیق باکتریایی انب��وه، یک مثال 
 ناب از س��یاالت فعال محس��وب می ش��ود که به طور خودجوش

جریان می یابن��د. باکتری های ش��ناگر می توانن��د جریانات زنده 
آشفته را بوجود آورده و هدایت کنند؛ اما به قدری بی نظم هستند 

که نمی توان هیچ نوع نیروی سودمندی از آن ها استخراج کرد.
محققان با غوطه ور س��اختن روتورهای ریز متقارن درون سیاالت 
فعال دریافتند که باکتری ها به طور خودجوش، خود را به شیوه ای 
س��ازمان دادن��د که روتره��ای همسایه ش��ان در جه��ات متضاد 
 شروع به گردش کنند و س��اختار س��اده ای از یک مزرعه بادی را

به وج��ود آورند. ای��ن محقق��ان اظهار ش��گفتی کردن��د که این 
توربین های میکروس��کوپی ب��دون طراحی قبلی ایجاد ش��دند و 

روترهای خود را به شکلی شبیه به یک مزرعه بادی مونتاژ کردند.
دکتر دوس��ت محمدی، از مولفان اصلی این تحقی��ق اظهار کرد: 
قابلیت دریاف��ت حتی میزان اندکی کار مکانیکی از این سیس��تم 
زیستی بسیار ارزش��مند اس��ت؛ زیرا آنها برای حرکت در اطراف، 
به برق یا استفاده از فرآیندهای بیوش��یمیایی داخلی نیاز ندارند.
این تحقیق در مجله Science Advances منتشر شده است.

 

در سال ۱9۰۴ دختری به نام دوروتی لوئیس ایدی، از پدر و مادری 
ایرلندی در کشور انگلستان به دنیا آمد. او معروف ترین پژوهشگر آثار 
باستانی مصر است و در تمام طول زندگی خود به نگهداری از معبد 
آبودیس مصر پرداخت. داستان زندگی او دستمایه نوشتن مقاالت و 
تولید مستندات و آثار تلویزیونی بی ش��ماری بوده است؛ اما داستان 

او چیست؟!
خواب های دنباله دار دوروتی 

زمانی که دوروتی سه ساله بود، از روی پله های خانه ُسر خورد و روی 
زمین افتاد. پزشکان پس از معاینه او رسما اعالم کردند که دوروتی 
مرده است. یک ساعت پس از اعالم مرگ او، دوروتی صحیح و سالم 
روی تخت نشس��ته بود و در کمال ناباوری از مرگ نجات یافته و به 
زندگی بازگشته بود. داستان عجیب او پس از این اتفاق شکل گرفت. 
او از آن پس در خواب می دید که در میان ستون های بزرگ یک مکان 
نا شناس شبیه معبد، در حال دویدن و رفت و آمد است. این خواب ها 

هر شب به سراغ او می آمد و پایانی نداشت.
 

معبدی در ميان درختان سرسبز
وقتی دوروتی بزرگ تر شد، پدرش او را با خود به موزه تاریخ انگلستان 
و قسمت آثار باستانی مصر برد. او متوجه شد که این قسمت از موزه 
به خواب هایش شباهت بسیاری دارد. از این روی، بسیار خوشحال و 
شادمان شد و در میان حیرت بازدید کنندگان مثل دیوانه ها شروع 
به خندیدن و دویدن در میان مجسمه ها و تماثیل کرد و سرانجام در 
مقابل پاهای یک مومیایی که درون محفظه شیشه ای بود،زانو زد و به 

او خیره شد؛ مومیایی متعلق به ساتی اول، فرعون مصر بود.
 پس از گذشت چند س��ال دوروتی در یکی از روزنامه ها، تصویری از 
معبد آبودیس را دید. او مطمئن ش��د که این معبد دقیقا همانجایی 
است که او در خواب هایش می بیند؛ با این تفاوت که در خواب هایش 
 معب��د در انحصار درختان سرس��بزی ق��رار گرفت��ه و چنین ویران

 Ernest نشده اس��ت. دوروتی به فراگیری زبان هیروگلیفی در نزد
Wallis Budge می پردازد و تحصیالت خود را در رشته تاریخ مصر 

باستان ادامه می دهد و راهی مصر می شود. 
زندگی در مصر

او در ۲9 سالگی با یک دانشجوی مصری ازدواج می کند و صاحب یک 
فرزند پسر می شود. او نام فرزند خود را ساتی می گذارد که نام فرعون 
معبد آبودیس مصر بود و به »أّم ساتی« معروف می شود. اما این کار 
خشم همسر دوروتی را بر می انگیزد؛ زیرا به رسم قوانین موجود در 
مصر، نام پسر اول خانواده باید به وسیله پدر انتخاب شود. از این روی، 
آنها در سال ۱9۵6 از هم جدا می شوند؛ اما دوروتی همچنان در مصر 
می ماند و با نام  ام ساتی )ome seti( به فعالیت های پژوهشی خود 

تا پایان عمر ادامه می دهد.

 کاهنه بنترشيت در جستجوی آرامش
 س��اتی اول فرعون مصر، معبد آبودیس را در قرن ۱3 پیش از میالد 
مس��یح بنا کرد.  ام س��اتی هر روز به این معبد می رف��ت و به انجام 
رفتار ها و کارهای عجیب می پرداخت. دوروتی ادعا می کرد که روح 
یک کاهنه جوان به نام »بنترشیت« در جس��م او حلول کرده است. 
 بنترشیت دختری بود که ساتی اول او را اتفاقی در باغ های معبد دید و

عاشقش شد؛ اما در   نهایت دختر برای رهایی از دست فرعون و نجات 
از عشق او خودکشی کرد. بنا به ادعای دوروتی، روح کاهنه بنترشیت 
در وجود او پدیدار ش��ده و از او می خواس��ت تا در معبد آبودیس به 

خدمتگزاری مشغول شود تا اینگونه به آرامش برسد. 
خدمات علمی أم ساتی

 خانم دوروتی لوئیس ایدی، به عنوان یک پژوهشگر تاریخی در معبد 
آبودیس به اکتشافات بسیاری دست زد که از جمله، کشف تونل های 
 زیر زمین��ی و مخفی معبد آبودی��س ب��ود. او در ادعاهایی عجیب و

باور نکردنی چنین اکتشافاتی را نتیجه گفت و گو با ساتی اول، فرعون 
مصر عنوان کرد؛ البته پاره هایی از گفته های تاریخی او نیز بی اساس 
از آب درآمد. اما با این وجود، او هنوز هم معروف ترین باستان شناس 
مصر شناخته می ش��ود. به نظر عده ای از مردم، او یک جادوگر بود و 
گروهی دیگر نیز او را یک دیوانه و متوهم می پنداشتند؛ دیوانه ای که 

به علم تاریخ خدمات زیادی کرد و داستان های عجیبی را رقم زد.

آشپزی

گوناگونخواندنی ها

خانه داری

انتش��ارات ماه��ی، کت��اب »ش��ب های روش��ن« نوش��ته 
 »فیودور داستایفس��کی« را ب��ا ترجمه »س��روش حبیبی«

تجدید چاپ کرد.
داستان » ش��ب های روشن« از زبان ش��خص تنها و بی نام و 
نشانی روایت می شود که در شهر زندگی می کند و از تنهایی 
و این که توانایی متوقف کردن افکار خود را ندارد، رنج می برد.

در »شب های روشن« که دومین اثر » داستایفسکی« و رمانی 
است که خود نویس��نده در یکی از نامه هایش، آن را »رمان 
احساساتی« تعریف کرده، شرح اش��تیاق جوانی رویاپرداز را 
می خوانیم که زندگی را درتنهایی به س��ر می کند و به دنبال 
گمشده ای که با او همزبانی کند، هر س��و می پوید تا عاقبت 
در کنار آبراه، با دوش��یزه ای گریان که او نیز عاش��قی ش��یدا 
 و تنهاس��ت و بر س��ر قراری قدیمی و عاش��قانه حاضر شده،

آشنا می شود. جوان، چهار شب با دختر همراه می شود تا به 

انتظار معشوق بنشینند...
 گفتنی است س��بک س��اده و پر احساس داس��تان همراه با

گفت و گوهای فیلسوفانه مرد و ساده انگارانه دختر، یک فضای 
رمانتیک فانتزی را پدید آورده است که داستان را خواندنی تر 

می کند. در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
 »ناس��تنکا، آیا در دل تو تلخی مالمت و افس��ون افس��وس
 می دمم و آن را از ندام��ت های پنهان��ی آزرده می خواهم و

آرزو می کنم که لحظات شادکامی ات را با اندوه بر آشوبم و آیا 
لطافت گل های مهری که تو جعد گیسوی سیاهت را با آن ها 
آراستی که با او به زیر تاج ازدواج  بپیوندی، پژمرده می خواهم؟ 
نه، هرگز و صدبار هرگز! آرزو می کنم که آس��مان س��عادتت 
همیشه نورانی باشد و لبخند ش��یرینت همیشه شاد و مصفا 
باشد و تو را برای آن دقیقه شادی و سعادتی که به دلی تنها و 

قدرشناس بخشیدی، دعا می کنم...«

شب های روشن

داستان
 پيرزن انگليسی که ادعا می کرد 

معشوقه فرعون بوده!

لس آنجلس با باتری روشن می شود

بيشترین و کمترین ساعت کاری
 در جهان

شارژ تلفن همراه با ميکروب!

جش��نواره های متع��ددی در راس��تای اش��اعه فرهنگ س��نتی و 
 بومی مردم اس��پانیا، در این کش��ور برگ��زار می ش��ود.یکی از این
جشنواره های بومی،جشنواره بالن های ابداعی در کشور اسپانیاست.
 در تصویر رو به رو،گوشه هایی از جشنواره بالن در ایگواالدا، اسپانیا

نشان داده شده است.

عکس نوشت

یک روانشناس گفت :برای کاهش استرس راهکارهای مختلفی وجود دارد؛ 
اما دو تکنیک »شناختی« و »رفتاری« دراین امر موثر هستند.

مهدی دوایی روانش��ناس، درخصوص راه های کاهش اس��ترس گفت: برای 
کاهش استرس دو راهکار اصلی وجود دارد: نخست تکنیک »شناختی« که 
شامل تغییر باورهای مهم است؛ بدان معنا که وقتی فرد بر این باور است که 
زندگی باید همیشه بر وفق مراد او باشد و در برهه ای از زندگی ناکام می ماند، 

مضطرب می شود.
وی در ادامه افزود: اگر فرد براین باور معتقد باشد که خوشبخت هستم، حتی 

اگر زندگی بر وفق مراد هم نباشد، استرس و اضطرابی به وجود نخواهد آمد.
این روانشناس عنوان کرد:گام بعدی، تکنیک »رفتاری« است؛ در واقع همان 
آرامش رفتاری است و شامل انقباض وانبساط عضالنی همراه با نفس عمیق 
است؛ به این شکل که زمان استرس، فرد انگش��تان دست خود را فشار داده 
و سپس آزاد می کند. این امر در ابتدا شامل یک سمت و سپس سمت دیگر 

بدن می شود.
وی ادامه داد: ش��کل گیری داس��تان ها و تجربیات، درکاه��ش اضطراب و 
استرس موثر است؛ در واقع اگر فرد شکست را به منزله پیروزی تلقی کند و 
از آن درس بگیرد، نه تنها موجب استرس وی نخواهد شد، بلکه آرامش برای 

او در بر خواهد داشت.
 دوایی ابراز کرد: استنش��اق، گام بعدی درکاهش اس��ترس است: زمانی که 
فرد مضطرب است، از میزان اکسیژن مغزکاسته شده واسترس باال می رود و 
شستشوی بینی موجب افزایش اکسیژن وارد شده به مغز می شود که خود، 

کاهش استرس را درپی خواهد داشت.

تکنيک های کاهش استرس

جشنواره بالن ها 
در سرزمين ماتادورها 

مواد الزم :
   گوشت چرخ شده۱ کیلوگرم، رب گوجه فرنگی ۱ قاشق سوپخوری، پیاز خرد شده

۱ عدد، سیر خرد شده 3 حبه، سیب زمینی 6 تا ۸ عدد، هویج۲ تا 3 عدد، نخودفرنگی 
پخته۱ پیمانه، جعفری خرد شده۲ قاشق س��وپخوری، نمک و فلفل به میزان الزم، 

روغن به میزان الزم.
طرز تهيه:   

در تابه مقداری روغن بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید. پیاز و سیر را داخل آن 
تفت دهید.

 بعد از 3-۲ دقیقه گوشت چرخ ش��ده را اضافه کرده، تفت دهید. نمک و فلفل را هم 
بریزید.

حاال رب گوجه فرنگی را اضافه کرده و همراه با گوشت تفت دهید؛ سپس آن را از روی 
حرارت بردارید. فر را با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد روشن کنید. سیب زمینی ها را 
 بشویید و به صورت حلقه های باریک خرد کنید. هویج را بعد از آنکه پوست گرفتید،

ریز خرد کنید.
 یک ظرف برای فر انتخاب کرده، آن را کمی چرب کنید، س��پس مخلوط گوش��ت

چرخ شده را داخل ظرف بریزید و آن را پهن کنید. هویج خرد شده و نخودفرنگی را 
هم روی گوشت بریزید. حاال سیب زمینی ها را روی مواد بچینید. در انتها سس قارچ 

را به آرامی روی مواد بریزید.
ظرف را ح��دود ۴۵-۴۰ دقیق��ه داخل فر ق��رار دهید تا س��یب زمین��ی ها کامال 
 بپزند؛ س��پس آن را از ف��ر درآورده، با مقداری جعف��ری خرد ش��ده تزیین کرده، 

سرو کنید.

 بوی س��یگار، از بدترین و س��مج ترین بوهاس��ت که ه��ر کس��ی در زندگی آن را
تجربه کرده است. در این مبحث، روش هایی برای خالص شدن از شر بوی سیگار 

در خانه ارائه می شود:
پنجره ها را باز کنید تا جریان هوا در خانه ایجاد شده و هوای تازه وارد شود. اگر باد 

نمی وزید، می توانید پنکه یا تهویه را روشن کنید تا به عبور هوا کمک کند.
بگذارید به مبلمان، هوا برس��د. اگر می توانید هر یک از مبلمان خانه را به بیرون از 
خانه برده و در معرض هوای آزاد قرار دهید. هوای تازه، بوی سیگار را از بین می برد. 

اشعه یو وی خورشید نیز بوی سیگار را خنثی می کند.
در همه اتاق ها از مطبوع کننده هوا اس��تفاده کنید؛ این دس��تگاه ها هوا را تمیز و 

تصفیه می کنند. 
انواع مختلفی از مطبوع کننده ها وجود دارد:

پاک کننده ه��ای الکترونیکی هوا که با ایجاد جریان الکتریک��ی، ذره های عطر را 
یونیزه می کند و باعث می شود در محفظه ای به دام بیفتند.

تجزیه کننده نیز با ایجاد جریان الکتریکی، ذره های عطر را یونیزه می کند؛ اما این 
دستگاه ها باعث می شوند ذره ها روی کف اتاق بریزند و به جارو زدن نیاز باشد.

فیلترهای مکانیکی ذرات هوا با بهره باال )HEPA(، ذرات آالینده را روی یک فیلتر 
ذغالی، به دام می اندازند؛ سپس این فیلترها را شسته یا عوض می کنند.

از ذغال فعال شده استفاده کنید:
یک ظرف کربن فعال را در اتاق پر از دود قرار دهید تا سریع بوی سیگار را به خود 
جذب کند. توجه داش��ته باش��ید که کربن، از اجزای فعال بس��یاری از فیلترهای 

HEPA است.  

طرز تهيه 
پای همبرگری 

چگونه از شر بوی سيگار در خانه
 خالص شویم؟)1(

مهارت های زندگی
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