
مجتمع فوالد مبارکه، بزرگترین مجتمع صنعتی ایران اس��ت که در حاشیه 
شهر مبارکه استان اصفهان قرار دارد.

 این مجتمع به عن��وان قطب صنعتی ای��ران، دارای ظرفیت تولید س��االنه
 میلیون ها تن، انواع محصوالت فوالدی تخت، گرم و سرد نوردیده، قلع اندود، 
گالوانیزه و رنگی از ضخامت 0/۱8 تا ۱۶ میلی متر می باشد. با هم تازه ترین 

اخبار فوالد مبارکه را مرور می کنیم؛
مدیرعامل فوالد مبارکه: بهره وری ح�رف اول و آخر ماندگاری 

سازمان ها

دکتر سبحاني مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان برگزاري بیست و سومین 
همایش س��الیانه بهره وري فوالد مبارکه، ضمن تشکر از کلیه کارکنان این 
شرکت که با همراهي و همدلي در شرایط سخت سال گذشته ، شرکت را از 
بحران رهانیدند، این همکاری  را نش��ان از چابکي سازمان و توسعه یافتگي 
آن برش��مرد و در خصوص توجه هر چه بیشتر به بهره وري گفت: بهره وري 
حرف اول و آخر ماندگاري سازمان ها و ضرورتي اجتناب ناپذیر است که در 
این خصوص مي بایستي با جدیت در تمام سطوح سازمان و نه تنها در تولید 
بلکه در بهره وري مواد، انرژي، نیروي انساني، منابع مالي و ... توجهات الزم 

صورت گیرد.
وي با اشاره به چالش هاي صنعت فوالد کش��ور و جهان و در پي آن کاهش 
حاشیه سود ش��رکت ها، گفت: این بحران زودگذر نیس��ت و تنها راه نجات 
 شرکت ها توجه به بهره وري اس��ت  و بهبود این امر  در جاي جاي سازمان 

مي تواند شرکت را در مسیري قرار دهد که آن را از بحران نجات دهد.
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه به عوامل موثر در بهره وري از جمله کارکنان، 
کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش مصارف، تامین کنندگان، مشتریان، نگهداري 
و تعمیرات و همچنین نظام هاي مدیریتي اشاره نمود و گفت: هر کدام از این 

موارد مي توانند در باال بردن بهره وري شرکت موثر واقع شوند.
 دکتر س��بحاني با اش��اره به مدیریت هزینه ها در ش��رکت ، ب��رای افزایش

 به��ره وري گفت: م��ا وقتي ب��راي تولی��د هدف گ��ذاري مي کنی��م ، هر 
 درصدي از آن، ک��ه منطبق با هدف مورد نظر نباش��د ، ج��زوکاالي انباري

 به حس��اب م��ي آی��د و باید ب��ا قیمت��ي کمت��ر از قیم��ت س��فارش، به 
ف��روش برس��د ک��ه ای��ن درص��د محص��والت غیرمنطب��ق در نواح��ي 
تولی��دي در س��ال مي توان��د س��ود از دس��ت رفت��ه زی��ادي ایج��اد 
 نم��وده و همچنی��ن اف��ت کیفی��ت محص��ول را ب��راي ش��رکت در پ��ي 
داشته باشد از این رو  هر آنچه که بتوانیم از هدر رفت این تولیدات جلوگیري 

به عمل آوریم ، مدیریت هزینه و افزایش بهره وري را شاهد خواهیم بود.

ایشان درصد ادعاهاي پذیرفته شده به حمل شده براي مشتریان، بازده وزني 
تولید محصوالت و همچنین حجم ضایعات آهني و غیرآهني تخلیه ش��ده 
در دپوی  ضایعات را از دیگر مواردي ذکر کرد که با هدف گذاري در نواحي 
مختلف و کنترل آن مي توان بهبود الزم را ایجاد نمود و با الگوبرداري از سایر 
ش��رکت ها و واحدهاي رقیب، خود را دائما با آنها مقایسه کرده تا به سطح  

بهترین رقبا برسیم.
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه با مقایس��ه مصرف ان��رژي)گاز و برق( در 
نواحي مختلف فوالد مبارکه با سایر تولید کنندگان فوالد در جهان گفت: در 
نواحي که با مصرف بیشتري از انرژي نسبت به سایر رقبا روبرو هستیم، ضمن 

توجه به تکنولوژي آنها باید بکوشیم به سطح مطلوب دست یابیم.
وي افزود: تعداد قطعات یدکي راکد و یا به تعبیري خواب س��رمایه از دیگر 
مواردي اس��ت که توجه به آن مي تواند در مدیریت هزینه ها نقش بسزایي 
را ایفا نماید. درحقیقت حجم سرمایه راکدي که 25 درصد بهره پول را  نیز 
بابت آن پرداخت مي کنیم بایس��تي کاهش دهیم. همچنین در بهره وري 
نیروي انساني که بر حسب نفر ساعت بر تن تولید محاسبه مي شود، نسبت 
به رقبا عقب هستیم و در این خصوص باید با افزایش تولید آن را جبران کنیم.

وي با تاکید بر کار ایمن یادآور شد: ایمني را هیچ گاه فداي سرعت نکنید و 
با دقت الزم در اموري که به شما سپرده شده است، ضمن حراست از خود و 

سرمایه هاي شرکت در جهت افزایش بهره وري تالش نمایید.
دکتر سبحاني در پایان ضمن خشنودي از روند رو به رشد بهره وري در فوالد 
مبارکه ،در خصوص عملیات��ي نمودن اهدافي که با نظ��رات خود کارکنان 
تدوین ش��ده اس��ت، تاکید کرد: با اجرایي نمودن این اهداف مي توان گام 

بزرگي درجهت افزایش بهره وري در شرکت برداشت.
این گزارش حاکي اس��ت: در جریان برگزاري بیس��ت و سومین جشن بهره 
وري ش��رکت فوالد مبارکه، ف��رزاد ارزاني مع��اون تکنول��وژي نیز گزارش 
مبس��وطي از عملکرد فوالد مبارکه در روند ارتقای بهره وري این شرکت در 
 سال 94 ارائه نمود و در ادامه از تعدادي از کارکنان به نمایندگي 24۱3 نفر
  بهره ور در سال 94 که درمعیارهاي تحقق اهداف واحد، مشارکت فردي در

 نظام هاي بهبود و تحول، ایمني واحد و همچنی��ن عملکردهاي رفتاري و 
انضباطي انتخاب شدند، قدرداني شد.

 هدف فوالد در نمایشگاه بورس، بانک وبیمه :فراهم نمودن زمینه 
انجام تعامالت مناسب با سهامداران

مهم ترین هدف فوالد مبارک��ه از حضور در نهمین نمایش��گاه بین المللي 
بورس، بانک وبیمه فراهم نمودن زمینه انجام تعامالت مناسب با سهامداران 

می باشد.
نهمین نمایش��گاه بورس، بانک و بیم��ه )ای��ران فاینکس20۱۶(با حضور 
دکترجهانگیري معاون اول رییس جمهور، دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادي 
و دارایي، مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه هاي کشور درمحل 

نمایشگاه هاي بین المللي تهران گشایش یافت.
به گزارش خبرن��گار فوالد، مرتضي ش��باني، رییس امور س��هام ش��رکت 
فوالدمبارکه دراین خصوص گفت: نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که 
یکي از بزرگترین رویدادهاي مالي کشور است هرساله باحضور شرکت هاي 
بزرگ سرمایه گذاري،تامین سرمایه، کارگزاران بورس و ناشران بزرگ بورس 

داخلي و بین المللي برگزار مي شود.
رییس امور سهام افزود: ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین 
شرکت بورس��ي با ارزش س��رمایه7500 میلیارد تومان در بازار سرمایه در 
نهمین نمایش��گاه بین المللي بورس، بانک و بیمه ش��رکت ک��رد که مهم 
ترین هدف حضور در این نمایش��گاه فراهم نمودن زمین��ه انجام تعامالت 
مناسب با سهامداران، تحلیلگران و فعاالن بازار س��رمایه است که همزمان 
در این نمایشگاه به سواالت سهامداران، تحلیلگران بازار سرمایه درخصوص 
 آخرین وضعیت سودآوري شرکت، طرح هاي توسعه و در شرف راه اندازي و

 برنامه هاي آتي شرکت پاسخ داده شد.
این گزارش حاکي اس��ت ؛در مدت برپایي نهمین نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه، مسئولین بازارسرمایه، دکتر امیري معاون حقوقي سازمان بورس، آقاي 

شیر محمد پور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري صبا تامین از سهامداران 
حقوقي ش��رکت فوالدمبارکه، دکتر محس��ني رییس کمیته برنامه ریزي و 
سیاست گذاري مدیریت ریسک س��ازمان بورس و خبر نگاران سایت هاي 
تحلیلي بازار سرمایه، بورس 24، دنیاي اقتصاد، ماین نیوز و بسیاري از فعاالن 
بازارسرمایه ضمن بازدید ازغرفه فوالدمبارکه، از آخرین وضعیت سودآوري 

شرکت و برنامه هاي آتي فوالدمبارکه مطلع شدند.
بنابر این گزارش، نهمین نمایش��گاه ب��ورس، بانک و بیم��ه از 20 تیرماه به 
مدت چهار روز و براي نخس��تین بار ب��ه صورت بین المللي برگزار ش��د که 
 همه ارکان بازار سرمایه از جمله کارگزاري ها، شرکت هاي تامین سرمایه، 
شرکت هاي مشاور س��رمایه گذاري، ش��رکت هاي بزرگ بورسي، بانک ها 
و بیمه ها حضورداشتند. در این نمایش��گاه عالوه بر مشارکت 340 شرکت 
داخلي، ۱0 ش��رکت خارجي از کشورهاي یونان، کرواس��ي، تایوان، چین، 
آلمان، ایتالیا، روسیه، سوییس حضورداشتند و به معرفي دستاوردهاي خود 
درحوزه هاي مختلف مالي، بورس، بانک و بیمه پرداختند. در این نمایشگاه 

همچنین بی��ش از 50 نفر از متخصص��ان و مدیران ارش��د نهادهاي مالي و 
س��رمایه گذاري در همایش ها و کارگاه هاي حوزه بورس، بانک و بیمه که 
برگزار شد شرکت کردند، ضمن اینکه سه همایش تخصصي با رویکرد بیمه، 
بورس و بانک با حضور میهماناني ازکشورهایي چون آمریکا، سوییس، آلمان، 

چین، ترکیه، ژاپن و کره جنوبي برگزار شد.
انتخاب غرفه برتر، معرفي نقشه راهبردي بازار سرمایه و داشبورد مدیریتي 
مربوطه، رونمایي ازسند راهبردي، فرهنگ س��ازي و آموزش بازار سرمایه، 
تجلیل از پیشکسوتان بازار سرمایه، معرفي برترین نهادهاي مالي، رونمایي 
از برند گواهینامه هاي حرفه هاي بازار س��رمایه، رونمایي از س��ایت غرفه، 
 پایگاه اطالع رساني بازار سرمایه و معرفي سامانه جدید مرکز ارتباط بورس از

 مهم ترین برنامه هاي پیش بیني شده در این نمایشگاه بود.
 اعالم همکاری شرکت» اینگتیم« اسپانیا در اجرای پروژه های 

فوالدمبارکه

با حض��ور مدی��ر بازرگاني ش��رکت اینگتی��م » ingeteam « اس��پانیا در 
فوالدمبارکه، راهکارهاي همکاري در پروژه هاي توسعه شرکت فوالدمبارکه 

بررسي شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، آنتونیو ریبریو مدیربازرگاني خارجي این شرکت 
درخصوص چگونگ��ي همکاري ب��ا فوالدمبارکه گفت: ما ب��ه دنبال فروش 
محصول به صورت مقطعي نیستیم بلکه به دنبال برقراري روابط بلند مدت در 
زمینه انتقال دانش فني و توسعه تکنولوژي الکتریکي و فراهم کردن آخرین 

تکنولوژي در زمینه روش هاي بهینه کردن ذخیره سازي انرژي هستیم.
وي با اشاره به امکانات و شرایط خاصي که شرکت اینگتیم اسپانیا مي تواند 
به فوالد مبارکه ارائه نماید، گفت: 28 درصد از س��هام این شرکت متعلق به 
یکي از بانک هاي مطرح اروپاس��ت، از این رو  مي توان��د در زمینه فاینانس 
پروژه ها کم��ک نماید. مدیر بازرگاني ش��رکت اینگتیم اس��پانیا افزود: این 
شرکت، بیش از 40 س��ال در زمینه ارائه خدمات اتوماسیون، انتقال دانش 
فني و پشتیباني در زمینه هاي مختلف و پروژه هاي متالورژي فعالیت دارد و 
با شرکت هاي نیپون استیل ژاپن، اس ام اس آلمان و سایر فوالدسازان بزرگ 
همکاري داشته است . بنا بر این گزارش، امورخرید فوالد مبارکه در راستای 
یافتن ش��رکت هاي ایراني و خارجي براي مش��ارکت در زمینه پروژه هاي 
توسعه آینده شرکت فوالدمبارکه و با پیگیري شرکت هاي همکار، در جلسه 
 اي که با مدیر بازرگاني ش��رکت اینگتیم اسپانیا برگزارشد، ضمن آشنایي با 
توانمندي هاي این ش��رکت، راه هاي همکاري في ما بی��ن را مورد ارزیابی 

قرارداد.

چندخبر از فوالد مبارکه؛

از شرکت در نمایشگاه بورس تا همکاری با اسپانیایی ها

زاینده رود
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وزیر کش��ور با بیان اینکه کشوری مقتدر، مستحکم و 
مقاوم خواهد بود که اقتصاد خوبی داشته باشد، گفت: 
قطعا با مردم گرسنه، فقیر و بیکار نمی توان امنیت را 
تامین ک��رد. عبدالرضا رحمانی فضل��ی در آیین آغاز 
عملیات اجرایی تونل قطار ش��هری کرمانشاه با اشاره 
به لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری از 
همه ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی 
و مذهبی قابل توجیه و قبول اس��ت. وی تصریح کرد: 
امروزه همه اقتصاددانان  کشور به این باور رسیده اند که 
چاره ای جز بحث اقتصاد مقاومتی برای رونق اقتصاد 
کشور نداریم و آن را به عنوان منشور اقتصادی کشور 

پذیرفته اند. رحمانی فضلی اظهار کرد...

هنوز فراموش نکرده ایم. بامداد یک روز 
بهاری بود وقتی زمی��ن اصفهان لرزید . 
صبح که پیگیر اخبار ش��دیم، گفتند در 
حبیب آباد و برخی شهرستان ها زلزله آمده است.  آن شب 
بسیاری از ش��هروندان مناطقی که لرزیده بود، از هراس 
زلزله شب را در خارج از خانه خود سپری کردند و این شاید 
یکی از ملموس ترین تجربه ه��ای زلزله برای اصفهانی ها 

در س��ال های اخیر بود. س��ال 93 باز هم زمین اصفهان 
لرزید. این بار نوبت منطقه سفید دش��ت استان اصفهان 
بود که گفته ش��د زمین لرزه ای به بزرگ��ی 3/8 درجه در 
مقیاس ریشتر را از سر گذرانده اس��ت. پس از آن بود که 
ماجرای زلزله در اصفه��ان جدی ش��د.  همایون صفایی 
دانشیار دانش��کده زمین شناسی دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت که اصفهان از ۶3 گسل فعال تشکیل شده 

اس��ت و با توجه به قرارگیری روند این گس��ل ها بر وقوع 
زلزله در اصفهان، احتمال وق��وع زلزله در اصفهان حتمی 
است. بامداد روز گذشته زمین لرزه ای با بزرگی 4.۱ ریشتر 
حوالی خور در استان اصفهان را لرزاند. با این حال مدیرکل 
ستاد مدیریت بحران استانداری می گوید که هیچ خطری 
ش��هر اصفهان را تهدید نمی کند. مش��روح صحبت های 

منصور شیشه فروش را در صفحه ۱2 بخوانید...
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پس از چند س��الی که خب��ری از برگزاری مس��ابقه 
س��وپرجام فوتبال ای��ران نبود، امس��ال ب��ا تصمیم 
س��ازمان لیگ، این دی��دار به طور رس��می به انجام 
خواه��د رس��ید. در ش��رایطی ک��ه میزبان��ی ای��ن 
مس��ابقه به تی��م ذوب آهن واگذار ش��ده اس��ت. در 

دیدار س��وپر جام باش��گاه های کش��ور که به نوعی 
 افتتاحیه لیگ ش��انزدهم نیز محس��وب می ش��ود، 
 دو تی��م اس��تقالل خوزس��تان ب��ه عن��وان قهرمان 
 لیگ برت��ر و تی��م ذوب آه��ن ب��ه عن��وان قهرمان 

جام حذفی، به دیدار هم خواهند رفت...

ذوب آهن - استقالل خوزستان؛

دور خیز نصف جهان
برای قهرمانی در سوپر جام
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در آیین افتتاح مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان عنوان شد:

سرمایه گذاران در حال فرار از 
اصفهان هستند

وزیر کشور: 

 با مردم گرسنه و بیکار 
نمی توان »امنیت«  ایجاد کرد

  اصفهان قطعا در آینده
با مشکل آب روبه رو می شود

معاون شهردار اصفهان در نخستین نشست خبری مجازی:

راه اندازی تراموا، ۲ سال طول می کشد

بازداشت مقصران حمله به 
تکنسین های اورژانس دولت آباد

 برپایی بزرگترین  اجالس
بین المللی صنایع دستی در اصفهان
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وزیر کشور با بیان اینکه کشوری مقتدر، مستحکم و مقاوم خواهد 
بود که اقتصاد خوبی داشته باشد، گفت: قطعا با مردم گرسنه، فقیر 

و بیکار نمی توان امنیت را تامین کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در آیین آغاز عملیات اجرایی تونل قطار 
شهری کرمانشاه با اش��اره به لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
از همه ابعاد علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی و مذهبی 

قابل توجیه و قبول است.
وی تصریح کرد: ام��روزه همه اقتصاددانان  کش��ور ب��ه این باور 
رسیده اند که چاره ای جز بحث اقتصاد مقاومتی برای رونق اقتصاد 
کشور نداریم و آن را به عنوان منشور اقتصادی کشور پذیرفته اند.

رحمانی فضل��ی اظهار کرد: اج��رای اقتصاد مقاومت��ی به لحاظ 
سیاسی می تواند محور وحدت و انسجام ملی قرار گیرد، زیرا همه 

مردم کشور باید برای انجام آن همکاری داشته باشند.
 وزیر کش��ور اف��زود: این سیاس��ت ها ب��ه لح��اظ اجتماعی هم

 توجیه پذیر است زیرا یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی عدالت 
بنیان بودن آن است و همه رنجی که در ابعاد اجتماعی حاکم بر 
کشور وجود دارد ناشی از عدم توازن و تعادل و نابرابری در مناطق 
جغرافیایی است.  وی تصریح کرد: در حال حاضر حقیقت این است 
که با عدم توازن و تعادل در چرخه اقتصادی کشور روبه رو هستیم 

که ناشی از برنامه ریزی های غلط 70 تا 80 ساله در کشور است.
رحمانی فضلی افزود: طی این سال ها نظام بودجه ریزی نادرستی 
بر کشور حاکم بوده و متاسفانه طی این مدت تغییرات ساختاری 
و اساسی نداشتیم. وزیر کشور با تاکید بر لزوم تغییر ساختارهای 
اقتصادی و مالی کشور در برنامه های میان مدت و بلندمدت گفت:  

تغییر  در نظام برنامه ریزی کشور واجب است.
وی تصریح کرد: ما نیاز داریم به سمت نظام برنامه ریزی منطقه ای 

برویم و چاره ای جز این نداریم.
رحمانی فضل��ی نظام بودجه ریزی کش��ور را نی��ز نیازمند تغییر 
دانس��ت و افزود: متاس��فانه در حال حاضر توزیع منابع بر اساس 
فعالیت و جمعیت ص��ورت می گیرد که این نح��وه توزیع کامال 
اش��تباه اس��ت.وی تصریح کرد: متاس��فاته بدترین مشکل ما در 

مسیر توسعه در حوزه های مختلف نظام بروکراسی کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مقاومت��ی به لحاظ امنیتی هم 
قابل توجیه است، گفت: قطعا کشوری مقتدر، مستحکم و مقاوم 
خواهد بود که  اقتصاد خوبی داشته باش��د.رحمانی فضلی اظهار 
کرد: قطعا با مردم گرسنه ، فقیر و بیکار نمی توان امنیت را تامین 
کرد و حرکت ما به س��مت اقتص��اد مقاومتی می توان��د برای ما 
امنیت را هم رقم بزند.وزیر کشور افزود: به لحاظ دینی هم اقتصاد 
مقاومتی پذیرفته شده است، زیرا  مقام معظم رهبری سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را ابالغ کرده اند که برای همگان الزم االجراست.

رهبر آزادی خواه و با نفوذ جامو و کشمیر برای اولین بار با نوشتن 
نامه ای ب��ه ایران و چین خواس��تار حمایت و مداخل��ه فوری این 

کشورها برای حل مسئله به سرعت رو به انحطاط کشمیر شد.
سید علی گیالنی رهبر منطقه جامو و کشمیر در نامه ای خطاب 
به سران اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و سازمان های 
منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، آ سه آن، سازمان همکاری اسالمی 
و اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای جنوب آسیا، از آنها 
خواست تا هند را وادار کنند تا اعتمادسازی کند و ماهیت مناقشه 
جامو و کش��میر را بپذیرد. قانون اختیارات ویژه نیروهای مسلح 

را لغو کند و به روند غیر نظامی کردن منطقه فورا سرعت دهد.
 همچنین این نامه به پاکس��تان عربستان س��عودی و ترکیه نیز 

فرستاده شده است.
 در نامه گیالنی با درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد 
فضا برای فعالیت های سیاسی آمده است:  این کشورها مسئولیت 
ویژه ای برای مداخله به منظور متوقف س��اختن حکومت هند در  
جامو و کشمیر و ایجاد یک شرایط مساعد برای حل مناقشه جامو 

و کشمیر، حق تعیین سرنوشت دارند.

امیر دریادار حبیب ا... سیاری در مراسم استقبال ورود ناوگروه 
چهل و یکم نیروی دریایی در منطقه یکم والیت در بندرعباس، 
اظهار داش��ت: اس��تادان، نهایت کوش��ش را ب��رای آموزش 

دانشجویان در سفرهای دریایی به کار بگیرند.
وی با اشاره به اهداف ناوگروه های اعزامی نیروی دریایی ارتش 
عنوان کرد: هدف از اعزام به دریاهای آزاد نشان دادن توانمندی 
نیروی راهبردی دریایی اس��ت. الزمه یک نی��روی راهبردی 
حضور در آب های آزاد است.  به گفته فرمانده نیروی دریایی 
ارتش، حضور نیروی راهبردی دریایی ارتش در آب های آزاد، 
نش��ان دادن قدرت و توانمندی جمهوری اس��المی ایران در 

دریانوردی است.
سیاری، مبارزه با پروژه ایران هراس��ی، اشرافیت اطالعاتی در 
منطقه تا مدار ۱0 درجه، حضور در کنار سایر نیروهای دریایی 

کشورهای مختلف را از اهداف اعزام ناوگروه ها دانست.
وی با بیان اینکه حفظ امنیت خط��وط تجاری از اهداف اعزام 
ناوگروه هاست، اظهارداشت: هر جا که الزم باشد نیروی دریایی 
ارتش برای تامی��ن امنیت مناف��ع جمهوری اس��المی ایران 
 حضور خواهد داشت و نش��ان خواهیم داد یک نیروی دریایی

 بین المللی، سیاسی و نظامی داریم.

وزیر کشور: 

 با مردم گرسنه و بیکار 
نمی توان »امنیت«  ایجاد کرد

 نامه رهبر کشمیر به ایران 
برای حل مناقشه کشمیر

امیر دریادار سیاری:

 حضور نیروی دریایی ارتش 
برای تامین امنیت ایران

اخبارنگاه 

قاب روز

بشار اسد در دیدار با هیئت لبنانی:

جانفشانی ایران، قابل تحسین است
وزارت کشور: 

کودتای ترکیه، تهدید امنیتی برای ما در بر نداشت

رییس جمهوری سوریه در دیدار با یک هیأت 
لبنانی از حمایت های ایران و حزب ا... از دولت 
و ملت س��وریه در مبارزه با تروریسم قدردانی 

کرد. 
»بشار اسد« رییس جمهوری سوریه با هیأتی 
 از »الجبه��ه العربی��ه التقدمیه« به ریاس��ت 
»نجاح واکیم« رییس جنبش »الشعب« لبنان 

دیدار و گفت وگو کرد.
 بر اس��اس این گ��زارش، وی در جری��ان این 
گفت وگو با اشاره به پیش��روی های ارتش در 
نبرد با تروریست های تکفیری، اظهار داشت: 
این نیروهای مقاومت هستند که آینده سوریه 
را رقم خواهن��د زد نه تکفیری ه��ا و حامیان 

منطقه ای و بین المللی آنها.
 بش��ار اس��د افزود: ما هی��چ خط قرم��زی در 
 مب��ارزه ب��ا تروریس��م ب��رای خ��ود قائ��ل

نیس��تیم و از مقابل��ه ب��ا تکفیری ها دس��ت 
نخواهیم کشید.

وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود به 
 اتاق عملیات مشترک س��وریه، ایران، عراق و

 ح��زب ا... اش��اره ک��رده و اظه��ار داش��ت: 
جانفش��انی های ایران و حزب ا... در ایستادن 

در کنار دولت و ملت سوریه ستودنی است.
 ریی��س جمه��وری س��وریه همچنی��ن ب��ه 
 آخرین تح��والت میدان��ی اس��تان »حلب« 
 نی��ز اش��اره و تصری��ح ک��رد: نیروه��ای 
 امنیت��ی س��وریه ب��ه زودی تمام��ی مناطق 
 ش��رقی واق��ع در حل��ب را به محاص��ره خود 

درمی آورند.

مع��اون امنیتی وزارت کش��ور گف��ت: تحوالت 
داخلی ترکیه و ارمنس��تان هی��چ گونه تهدیدی 

برای کشور ما در بر نداشت.
حسین ذوالفقاری در حاشیه گردهمایی معاونان 
سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تانداری های 
سراس��ر کش��ور اظهار کرد: از همان لحظه اول 
تحوالت ترکیه، استان های مرزی آمادگی کافی 

را برای کنترل مرزها پیدا کردند.
وی  افزود:  ما سفر  اتباع خود را به ترکیه محدود 
کرده و پ��س از اینکه وضعیت داخل��ی ترکیه به 
ثبات رسید، مرز باز شد و از ساعت ۱6 روز شنبه 
ترددهای ما به س��مت ترکیه، به ش��رایط عادی 
بازگشت. البته پیش بینی هم می شد که مسائل 

ترکیه برای ما موضوع امنیتی پیش نیاورد.
ذوالفقاری در ادامه خاطر نشان کرد:  هیچ فرد یا 
مسئولی از ترکیه در روزهای گذشته به کشور ما 

وارد نشده است.
معاون امنیتی وزارت کش��ور همچنی��ن درباره  
آخرین پیگیری های حادثه تروریستی کرمانشاه، 
گفت: در این رابطه هنوز کس��ی دستگیر نشده، 

ام��ا اقدام��ات خوبی انجام ش��ده و س��رنخ های 
خوبی به دس��ت آورده ایم و به زودی نتایج اعالم 
 می شود. من فعال توصیه می کنم که از گمانه زنی

 در این باره پرهیز شود.
معاون امنیتی وزارت کش��ور با اش��اره به اینکه 
دو س��ال اس��ت به صورت جدی در ح��ال رصد 
تکفیری ه��ا هس��تیم اظهار ک��رد: آنه��ا دنبال 
خرابکاری در داخل کش��ور هس��تند، اما اشراف 
اطالعاتی نیروهای امنیتی ، انتظامی و اطالعاتی 
ما موجب شده تمام تالش های آنها خنثی شود. 
ما موارد متعددی داش��تیم که کامال تحت رصد 

اطالعاتی ما بودند.
ذوالفقاری در ادامه گفت: به طور مثال در ش��ب 
جمعه آخر م��اه مبارک رمضان دو خبر کس��ب 
کردیم که افرادی قصد دارند در روز قدس اقدام 
خرابکارانه انجام دهند که ما جلس��ه ویژه برگزار 
نمودیم و این افراد را قبل از اینکه از استان مرزی 
ما حرکت کنند دس��تگیر کردیم. یک نفر توسط 
ناجا و یک نفر توس��ط وزارت اطالعات دستگیر 

شد.

نگاهی به استراتژی اصولگرایان و اصالح طلبان در انتخابات 96؛

همچنان گزینـه روحـانی روی میـز است

دیدار رییس کمیسیون دفاعی ژاپن با وزیر امور خارجهتبلیغ در ساحلاشک های اردوغان در مراسم قربانیان کودتاسفر رییس جمهور به کرمانشاه 

نماینده ولی فقیه در سپاه:

انقالبیگری تعطیل شدنی نیست

 نماین��ده ولی فقیه در س��پاه گفت: ع��ده ای گاهی 
حرف های��ی می زنند و ب��ی اعتنا ب��ه مقتضیات و 
متغیرهای زمان مواضعی اتخاذ می کنند که نمونه 

آن در تاریخ، ابوموسی اشعری بود.
حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی، در جمع 
فرماندهان نیروی دریایی س��پاه در مشهد مقدس 
با بیان اینکه انقالبیگری و تح��ول درونی فرا زمانی 
اس��ت، تاکید کرد: انقالب و انقالبیگری فرامکانی، 
انقضا ناپذیر و تعطیل شدنی نیس��ت. نماینده ولی 
فقیه در سپاه با اش��اره به تاکید مقام معظم رهبری 
 بر موضوع انقالبیگری گفت: بی تردید بیان و تاکید

 چند باره یک موضوع از لس��ان رهبر معظم انقالب 
نش��ان دهنده یک دغدغه قابل توجه است و طرح 
 این موض��وع از جانب معظ��م له، پش��ت صحنه و

 عقبه ای دارد که ناظر به دغدغه و نگرانی هایی است 
که موضوع انقالبیگری از آن جمله اس��ت. سعیدی 
با بیان اینکه کالم رهبری ناظ��ر به دو حوزه نظری 
و فکری و رفتاری و عملکردی است، اظهار داشت: 
در حوزه نظری توج��ه دادن به دیدگاه های افرادی 
اس��ت که تاریخ انقالب و انقالبیگری را پایان یافته 

قلمداد م��ی کنند و زم��ان کوتاهی ب��رای آن قائل 
هستند و در حوزه رفتاری و عملکردی توجه دادن به 
جریاناتی است که در صدد هستند تا روحیه انقالبی 
را از جامعه بگیرند و آن را به س��مت جدایی از دین 
و سکوالریسم بکش��انند.وی در ادامه گفت: انقالب 
اس��المی و اس��الم انقالبی روندی مربوط به اساس 
زندگی انسان هاست که یکی ناظر به تحول درونی 
و دیگری در برابر اسالم آمریکایی نمی تواند متوقف 

و تعطیل شود.

پس از بس��ته ش��دن پرونده پرهیاهوی انتخابات مجلس و 
حواشی آن که موضوع پراهمیتی برای جریان ها بود، اکنون 
یک انتخابات دیگر در مقابل احزاب و جریان های سیاس��ی 
ق��رار دارد. انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 96 ب��رای تمامی 
 طیف ها اع��م از اصالح طل��ب و اصولگرا ی��ک رقابت مهم و

 سرنوشت ساز است.
اصولگرایان که در س��ال 92 به نتیجه ای که می خواستند، 
نرس��یدند، در تالش هس��تند تا س��ال دیگر با پیروزی در 
انتخابات، شکست نسبی سال 92 را جبران کنند و بتوانند 
س��کان هدایت قوه مجریه را برعهده بگیرند. جریان بزرگ 
اصولگرایی مدت هاست که برنامه ریزی و جلسات مختلفی 
را برای رس��یدن به وحدت برگزار می کنن��د. برخی از آنها 

معتقدند که تا یک سال باقی مانده، اصولگرایان 
می توانند به وحدت مورد نظر دست 

پی��دا کنند ام��ا برخ��ی دیگر 
می گوین��د اصولگرای��ان 

به دلیل نداش��تن یک 
زعیم  و بزرگ تر قادر 
نخواهند بود که به 

وحدت برسند.
اص�ول�گ�رای��ان   
دارن��د  اعتق��اد 

حس��ن  ک��ه 
روح�ان��ی ب��ه دلی��ل 

عملک��رد ضعیفی ک��ه طی این م��دت در ح��وزه اقتصاد از 
خود نش��ان داده شانس��ی برای انتخابات س��ال 96 ندارد 
و اولین ریی��س جمهور ی��ک دوره ای جمهوری اس��المی 
ایران خواهد ب��ود. در همین رابطه س��یدمهدی هاش��می 
نماینده اصولگرای مجلس نهم می گوید:» حس��ن روحانی 
ب��ه دلیل عملک��ردی که داش��ته اس��ت دیگ��ر آن اقبال و 
 رأی ک��ه در س��ال 92 داش��ت را ن��دارد و ش��اهد کاهش

آرا خواهد بود.
افراد مختلفی وجود دارند، حتی آقای قالیباف و جلیلی که 
4میلیون رأی داشتند نیز از روحانی بیشتر رأی می آورند.

تمامی گزینه های اصولگرایان ت��وان رویارویی با روحانی را 
دارند و در قبال حسن روحانی از رأی باالتری برخوردارند.«

 در روزهایی که برخی از بزرگان اصولگرایی بحث حمایت از 
روحانی در انتخابات سال آتی را مطرح کرده اند برخی دیگر 
اما این موضوع را به ش��دت تکذیب می کنن��د و معتقدند 
که این جریان افراد و گزینه های بس��یاری را درون خود 
دارد و موضوع حمایت از روحانی منتفی است،تا جایی 
ک��ه احمدکریمی اصفهانی در گفت وگو ب��ا نامه نیوز، 
می گوید:» ما اصال کمبود شخصیتی در درون جبهه 
اصولگرایی نداریم و افراد بسیاری در این مسیر 
قرار دارند و تا قطعیت بنا نداریم اسامی را منتشر 
کنیم، ام��ا حدود 7 الی 8 گزین��ه تاکنون مطرح 

هستند.
 طبیعتا این افراد رجال سیاس��ی بوده و نس��بت به 
مسائل، آگاهی کامل دارند  و در مناصب و پست های 
سیاسی کشور فعالیت داشته  و 
دارای ویژگی هایی هستند 
که ه��ر رییس جمهوری 
نی��از ب��ه آن دارد.

البته در برخی 
ق��ع  ا مو

خالف این موض��وع نیز رخ می دهد و ش��اهد حضور افرادی 
 که در حد و قواره ریاس��ت نیستند هس��تیم که برای نظام 

مشکل ساز می شوند.«
اما در میان اظهارات اصولگرایان یک نکته مش��ترک وجود 
دارد و آن هم وجود چهره های متعدد اصولگرا برای انتخابات 
 و محرمان��ه مان��دن این اف��راد تا موع��د رس��می انتخابات

است.
به نظر می رس��د اصولگرایان در ش��رایطی که کمتر از یک 
 سال تا انتخابات باقی مانده است به صورت محرمانه در حال 
جمع بندی نهایی ب��رای انتخابات هس��تند و آن طور که از 
س��خنان چهره های مختلف مشخص اس��ت در مرحله اول 
موضوع وحدت را نهایی کرده و هم اکنون در حال جمع بندی 

نهایی برای نامزد مورد حمایت خود هستند.
نامزدی که به طور حتم نام او تا موعد رسمی انتخابات اعالم 

نخواهد شد.
در آن سو اما اصالح طلبان تاکنون با اس��تراتژی حمایت از 
روحانی در انتخاب��ات 96 همانند دور قبل اع��الم آمادگی 

کرده اند. 
آنه��ا معتقدند ک��ه روحان��ی مش��ی اصالح طلب��ی دارد و 
نیازی نمی بینیم که بخواهیم گزین��ه جدید معرفی کنیم؛ 
اصالح طلبان تمامی تالش خود را به کار می گیرند تا گزینه 
 مورد نظرش��ان برخالف اظهارات رقیب یک رییس جمهور

 8 ساله باشد و بتواند برای یک دوره دیگر در رأس قدرت قرار 
بگیرد، در همین رابطه داریوش قنبری نماینده سابق مجلس 
در گفت وگو با نامه نیوز می گوید:» گزینه اصالح طلبان برای 
ریاس��ت جمهوری، حسن روحانی اس��ت و تردیدی در این 
موضوع نیست.البته شرایط کشور  می طلبد که روحانی برای 

4 سال دیگر ریاست کند. 
مشکالت و س��ایر برنامه های دولت در طول 8 سال محقق 
می شود.تندروها و دلواپسان اما برای انتخابات گزینه خاص 

خودشان را مطرح می کنند. 
مخالفان دولت مدت هاس��ت ک��ه اتاق فک��ر تخریب علیه 
 دولت را فعال کرده اند و تمام هدف ش��ان به دس��ت آوردن 

ریاست جمهوری سال آینده است«     
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مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی با انتقاد از 
عرض��ه کارت بنزین و زائد توصیف کردن س��امانه هوش��مند 
س��وخت، گفت: با عرضه تک نرخی بنزین، رش��د مصرف این 

فرآورده نفتی مدیریت شده است.
س��ید ناصر س��جادی با بیان اینکه عرضه دو نرخ��ی بنزین از 
طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به ش��رایط موجود 
و تک نرخی ش��دن بنزین و نبود رغبت در مردم برای استفاده 
از کارت های سوخت، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین 
اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه 

سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر 
اینکه رشد مصرف بنزین در کشور گواهی دیگر بر این ادعاست 
که نگهداری سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پیش بینی 
شده دس��ت یافته و دیگر ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده 
نمی ش��ود، تصریح کرد: وزارت نفت اعتقادی ب��ه ادامه کار و 

موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین ندارد.
این مق��ام مس��ئول، تاکید کرد: بی��ش از یک س��ال از عرضه 
تک نرخ��ی بنزین می گ��ذرد و در این مدت نش��انه های عدم 
کارآیی سامانه س��وخت به خوبی در جامعه هویدا شده و اکثر 
دس��ت اندرکاران به این امر اذعان دارند که نگهداری س��امانه 
سوخت جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت، اثرگذاری خاصی 
نخواهد داشت. وی با اش��اره به اینکه سامانه هوشمند سوخت 
به اهداف تعیین ش��ده دست یافته اس��ت، یادآور شد: سامانه 
هوشمند سوخت با هدف اصالح قیمت سوخت، کاهش مصرف 
و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه اندازی شد که امروز 
به تمامی اهداف تعیین  شده این پروژه ملی دست پیدا کرده ایم.

به گفته سجادی یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند سوخت 
تک نرخی کردن بنزین بود که با اصالح قیمت ها و اجرای این 
سیاس��ت، ش��اهد رش��د یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین 
هستیم که با تثبیت این شرایط بازگش��ت به عقب در صورت 
حفظ سیاست تک نرخی کردن بنزین، امکان پذیر نخواهد بود.

این مقام مسئول هم چنین تصریح کرد: مقدار عرضه بنزین در 
١٠٤ روز نخست سال گذش��ته روزانه ٧١ میلیون لیتر بود که 
این میزان در مدت مشابه امس��ال به روزی ٧١/8 میلیون لیتر 
رسیده است؛ یعنی کمتر از یک میلیون لیتر در روز به مصرف 
بنزین کشور اضافه شده است. س��جادی در پایان خاطرنشان 
کرد: ضرورت به کارگیری کارت س��وخت در زمان چند نرخی 
بودن بنزین، قیمت پایین و قاچاق باالی این فرآورده ضروری 
بود، اما در حال حاضر که این مشکالت در کشور مرتفع شده ، 
حفظ این سامانه در بخش بنزین بی فایده و کار زائدی است که 

جز بار هزینه ای بر دولت تاثیر دیگری ندارد.

پس از انتش��ار بیانیه رییس جمهور و عذرخواهی دو وزیر اقتصاد 
 و دادگستری، این بار دولت نس��بت به پرداخت های غیرمتعارف

 واکنش نش��ان داده که برای حقوق های مدیران و وزرا سقفی را 
تعیین کند.

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفته اس��ت: بر اس��اس مصوبه 
جدید شورای حقوق و دس��تمزد، وزرا و مدیران مجاز به دریافت 
حقوق های تک رقمی)کمتر از ١٠ میلیون تومان( هستند و تنها 
سه طیف مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و 

شرکت های بزرگ از این سقف مستثنی شده اند.
آن طور که خبرگزاری ها گزارش داده اند، علی ربیعی در جلسه با 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: براساس مصوبه 
شورای حقوق و دس��تمزد برای تعیین س��قف پرداختی حقوق 
مدیران و وزرا، مبالغ تک رقمی در نظر گرفته ش��ده است. در این 
ارتباط سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت 
همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت های بزرگ در نظر گرفته 
شد. وی افزود: پیشنهاداتی که در جلسه شورای حقوق و دستمزد 
برای بخش های دیگر مانن��د بانک ها، ش��رکت های خصوصی و 
بیمه ای در نظر گرفته ش��ده کمت��ر از 2٠ میلیون تومان اس��ت 
که ش��امل پاداش پایان س��ال، پاداش عملکرد، اضافه کار و سایر 
دریافتی آنها می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
یکی از تصمیمات مهمی که در جلس��ه شورای حقوق و دستمزد 
اتخاذ شده این است که هر س��ازمان، دیگر به طور مستقل نتواند 
در مورد میزان پرداختی های خود تصمیم گیری کند. ربیعی در 
خصوص حقوق خودش به عنوان وزیر گفت: با توجه به اینکه عضو 

هیئت علمی دانشگاه هستم حقوق زیادی دریافت نمی کنم.

در حالی که در گزارش های اولیه نامی از رییس مرکز آمار ایران 
در میان کاندیداهای تصدی ریاس��ت دیوان محاس��بات ایران 
نبود، اخبار تازه حکایت از آن دارد که کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس دهم عادل آذر، نماینده اس��بق مجلس و رییس کنونی 
مرکز آمار را برای این پست به صحن مجلس معرفی کرده است. 
این در حالی اس��ت که محس��ن بیگلری، از اعضای کمیسیون 
 برنامه و بودج��ه مجلس در گفت وگو با س��ایت خبری مجلس، 
١١ کاندیدای این س��مت را معرفی کرده بود، ام��ا در میان آنها 

نامی از عادل آذر به چشم نمی خورد.

 طرح جدیدحذف 
کارت بنزین کلیدخورد

سقف حقوق وزرا و مدیران زیر ۱۰ میلیون تومان شد؛

معرفی ۳ گروه مستثنی
از این قانون

پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به صحن علنی مجلس؛

عادل آذر رییس
دیوان محاسبات می شود؟

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

ایرج هوسمی، رییس اتحادیه  چایکاران کشور با اشاره به 
گذشت ١٠ روز از پایان برداشت چین دوم چای گفت: 
به طور معمول ٤۵ تا ۵٠ روز بعد از پایان چین 
دوم، برداشت چین سوم برگ سبز چای 

آغاز می شود.
وی با اش��اره به آغاز برداش��ت 
چین س��وم در ۳۵ تا ٤٠ روز 
آین��ده خاطرنش��ان کرد: 
چای��کاران در قب��ال 
هی��چ ک��دام از برگ 
س��بز هایی ک��ه از 
١۵ اردیبهش��ت 
تا امروز برداشت 
شده است ریالی 
پ��ول دریاف��ت 
نک��رده و فقط 
پول محصوالت 
برداش��ت شده 
از  قب��ل   ت��ا 

١۵ اردیبهشت را به طور کامل دریافت کرده اند.
هوسمی تصریح کرد: از آنجا که بهره برداری از تمام باغات در یک 
روز مشخص آغاز نمی شود ممکن است عده ای از چایکاران امروز 

و برخی دیگر ده روز بعد برداشت برگ سبز چای را انجام دهند. 
رییس اتحادیه  چایکاران کش��ور اظهار داش��ت: میزان پولی که به 
حساب چایکاران واریز شده نیز یکسان نبوده و ممکن است برخی از 
چایکاران ١٠ درصد پول خود و عده دیگری بخش بیشتری از پول 

خود را دریافت کرده باشند.
وی در ادامه بیان داش��ت: تا کنون چیزی حدود ٤۵ هزار تن برگ 
 برداش��ت ش��ده که تا اینجای کار نسبت به س��ال گذشته حداقل

 ۳٠ درصد افزایش داشته است.
هوسمی افزود: امیدواریم در چین های بعدی نیز این افزایش تولید 
حفظ شده و تا پایان برداشت ها بتوانیم بیش از ۵٠ هزار تن افزایش 

تولید نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
این چایکار درباره ۵٠ هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته موجود در 
انبارها گفت: برابر مصوبات موجود، این چای ها برای استفاده انسانی 

ممکن نبوده و باید نابود یا تبدیل به کود شوند.
 وی ادامه داد: متاس��فانه این چای ها در انبارها نگهداری ش��ده و

 هر از گاهی در فصل بهره برداری چای یک سری از افراد سود جو این 

چای های فاسد را به قیمت ناچیز خریده و از انبارها خارج می کنند.
هوسمی تصریح کرد: این چای ها تا لب مرز برده شده، اما هرگز از 
مرز خارج نشده و با بسته بندی های شکیل به جای چای مرغوب و 

بهاره سال، به بازار داخل کشور عرضه می شود.
رییس اتحادیه  چایکاران کشور اظهار داشت: با این کار محصوالت 
کشاورزان روی دست آنها مانده و این چای های فاسد و تاریخ مصرف 

گذشته در بازار به فروش می رسند.
 وی با کالن دانس��تن س��ودهای حاص��ل از این اقدام اف��زود: این 
بس��ته های چای به وس��یله افراد خبره در توزی��ع و فروش چای 
 خیلی راحت و س��ریع در ب��ازار به فروش رس��یده و خریداران این 
 چای ها نیز صرفا پس از اولین استفاده ، متوجه کیفیت نامرغوب آن 

می شوند.
هوسمی با اشاره به ادعای خریداران چای های تاریخ مصرف گذشته 
گفت: این افراد مدعی هس��تند که این چای ها را برای استفاده در 
لوازم آرایشی و سایر مصارف از کشور خارج می کنند که این حرف 

کامال نادرست است.
وی ادامه داد: عده ای سود جو با بسته بندی این چای ها و عرضه به 

بازار به دنبال سودهای نجومی هستند.
رییس اتحادیه چایکاران کش��ور در پایان اظهار داشت: مسئوالن 
 باید در فص��ل بهره برداری برگ س��بز چ��ای، اجازه خ��روج این

 چای ها را از انبار نداده و پس از مهرماه که برداشت برگ سبز به پایان 
می رسد با خروج این چای ها از انبار و خروج از کشور برای  مصارف 

صنعتی و غیر انسانی موافقت کنند.

مجمع فعاالن اقتصادی با هدف حل مشکالت اقتصادی با همفکری و تبادل نظر میان 
بخش خصوصی و بخش دولتی شنبه شب در اصفهان آغاز به کار کرد.

رییس هیئت مدیره مجمع فعاالن اقتصادی اس��تان اصفهان گفت: سرمایه گذاران در 
حال فرار از اصفهان هس��تند. امروز صنعتکاران هم بار سفر از اصفهان بسته اند، اما اگر 
این مشکالت مطرح می شود برای این اس��ت که بگوییم دولت، ما دردها را می دانیم و 

می خواهیم دوشادوش تو مشکالت را حل وفصل کنیم.
عبدالحسین سیف الهی در آیین افتتاح مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان، اظهار 
کرد: این مجمع یک مجمع غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است که هیچ بحث 
فردی در آن مطرح نیست و قرار نیست در برابر هیچ یک از ارگان های اقتصادی اصفهان 
بایستد بلکه فقط می خواهد برای اقتصاد کشور چاره اندیشی و کمک رسانی انجام بدهد.

وی افزود: امروز اقتصاد کش��ور، اقتصادی بحران زده است و نیازمند یک بررسی جدی 
اس��ت که از دل آن اقتصاد مقاومتی بیرون می آید، اما آیا از خود پرس��یده ایم تاکنون 
 برای اقتصاد مقاومتی چه کرده ایم؟ و آیا از خود پرس��یده ایم واقع��ا اقتصاد مقاومتی

 به چه معناست؟
رییس هیئت مدیره مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: ریاضت اقتصادی 
در اروپا روشن است و همه آن را می شناسند و می دانند قرار است چه اتفاقی رخ بدهد، 

اما آیا مدیران صنعتی، معدنی و توریستی ما تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی دارند؟
سیف الهی با اشاره به یک سالگی برجام گفت: یک س��ال از اجرایی شدن سند برجام 
گذشته که نتایج منفی و مثبتی به همراه داشته است، اما نتیجه و تراز نهایی آن برای 
کش��ورمان، مثبت خواهد بود. وی تاکید کرد: وقتی اقتصاد یک کشور در دو دوره سه 
ماهه با شاخص منفی روبه رو شود آنگاه می گویند اقتصاد کشور با رکود مواجه است، 
اما جالب است که ما در ایران در حال حاضر، در ١2 دوره سه ماهه با شاخص های منفی 

 روبه رو بوده ایم و این به معنای آن است که درس��ه سال رکود بی سابقه کشور، اقتصاد
 در حال نابودی قرار گرفته است.

رییس هیئت مدیره مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: بانک های کشور 
امروز ورشکسته شده اند و اگر دولت از آنها پش��تیبانی نکند بانک ها می خوابند. البته 
 امروز ما اینجا جمع شده ایم که به اقتصاد کش��ور و دولت کمک کنیم تا از این شرایط 
خارج شویم. سیف الهی اظهار کرد: در دولت قبل اقدام به ادغام وزارتخانه ها کردیم و فقط 
تعداد وزرا و مدیران کل را کاهش دادیم، اما باعث افزایش معاونت ها شدیم و چارت ها و 

سازمان ها هیچ تغییری نکردند آیا از این ادغام چیزی نصیب کشور شد؟
رییس مجم��ع فعاالن اقتص��ادی اصفهان برخ��ی عوامل رک��ود اقتص��ادی را تورم، 
 دیوان س��االری حاکم و کمبود زیرس��اخت ها عنوان نمود و تصریح کرد: ما باید برای 
 سرمایه گذاران خارجی در کش��ور، امنیت س��فید ایجاد کنیم تا با اطمینان خاطر به

 سرمایه گذاری اقدام کنند. وی تاکید کرد: چه کسی باید در این کشور درد کارخانه ها و 
صنایع را بگوید؟ آیا ما تاکنون به درستی، دردهای صنایع را شنیده ایم؟ ما قرار است در 
این اقتصاد چه کاری انجام دهیم چگونه می خواهیم راه خروج از رکود را طی کنیم. وی 
با تاکید بر اینکه مجمع فعاالن اقتصادی، انجمن، صنف یا اتاق نیست، اظهار کرد: ما با 
تبادل نظر و همفکری با فعاالن بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعتی، کشاورزی، 
مسکن و معدن در دولت و بخش خصوصی پیشنهادهایی را برای مشکالت اقتصادی 
 استان ارائه می کنیم. س��یف الهی همچنین این مجمع را غیر انتفاعی، غیر سیاسی و 
غیر دولتی خواند. رییس هیئت مدیره مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: س��رمایه گذاران در حال فرار از اصفهان هس��تند امروز صنعتکاران هم بار سفر از 
اصفهان بسته اند، اما اگر این مشکالت مطرح می شود برای این است که بگوییم دولت، ما 

دردها را می دانیم و می خواهیم دوشادوش تو  مشکالت را حل وفصل کنیم.

امروزه به دلیل باالرفتن حجم فایل ها، آرشیو کردن اطالعات 
و کمبود حافظه در هاردهای اینترنال و همچنین دسترسی 
س��ریع به اطالعات و قابلیت حمل هاردهای اکسترنال، این 
دس��تگاه ها بس��یار محبوب ش��ده اند و برای عده ای از افراد 
 که تمایل به پرداخت  هزینه ای کم��ی باالتر دارند، امکاناتی 
 از جمله مق��اوم بودن در برابر ش��رایط غیر ع��ادی مثل آب، 
گرد و غبار، شوک الکتریکی و از همه مهم تر ضربه را می دهد تا 
کاربران با امنیت و آسایش باالتری از اطالعات خود استفاده و 
نگهداری کنند. در ادامه به بهترین هارد های اکسترنال مقاوم 
در برابر آب و ضربه و گرد و غبار در بازار ایران خواهیم پرداخت.
 AData DashDrive HD650 هارد اکسترنال 

هارد دیسک اکسترنال HD650 از شرکت AData ارزان ترین 
هارد دیسک در رده کاربری مقاوم است و می تواند امانت دار 
خوبی برای اطالعات ش��ما باش��د. ت��ا جایی که با س��رعت 
ب��اال و همچنین پ��ورت USB3 تجربه ای خ��وش در انتقال 
اطالعات را ارایه می دهد. همچنین این هارد دیسک با داشتن 
ظرفیت های مختلف، دارا بودن رنگ بندی مش��کی و قرمز، 
داشتن چراغ آبی برای نشان دادن وضعیت هارد، یک دستگاه 

با امکانات باال محسوب می گردد.
چرا بخریم؟

جنس بدنه از هارد س��یلکون برای محافظت بیشتر در برابر 
ضربات

USB3 سرعت باالی انتقال تا ۵ گیگابیت از درگاه
داشتن چراغ چش��مک زن آبی برای نش��ان دادن وضعیت 

انتقال هارد دیسک
پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها

چرا نخریم؟
مقاوم نبودن در برابر آب

 Adata DashDrive Durable هارد اکسترنال
HD710

اگر به دنبال یک خرید خوب هس��تید، حتما هارد دیس��ک 
HD710 از شرکت Adata را گزینه اول خود قرار دهید؛ چرا 
که این هارد دیسک باداش��تن امکانات باال و قیمت مناسب 

 HD710 یک انتخاب درست و اقتصادی است و باید گفت که

محبوب ترین هارد دیسک ضد ضربه و ضد آب در دنیاست و 
یکی از پرفروش ترین هارد دیس��ک های اکسترنال است که 

باعث می شود در خرید آن شک نکنید.
چرا بخریم؟

مقاومت در براب��ر آب، ضربه، گرد و غب��ار، خش خوردگی، 
شوک، لغزش

USB3 سرعت باالی انتقال، تا ۵ گیگابایت از درگاه
داشتن چراغ چش��مک زن آبی برای نش��ان دادن وضعیت 

انتقال هارد دیسک
پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها

 اس��تفاده از ن��رم اف��زار ه��ای اختصاص��ی HDD to Go و 
OS to Go

داشتن تست نظامی MIL-STD-810G و دارا بودن گواهی 
IPX4

IP67 مقاوم در برابر آب مطابق با استاندارد
چرا نخریم؟

محل ورود و خروج کابل به هارد دیسک
Silicon Power Armor A15 هارد اکسترنال 

هارد اکس��ترنال A15 از ش��رکت س��یلیکون پاور یک هارد 
خوب و زیباست که در رنج قیمت خود دارای امکانات خوب 
اما کمتری نسبت به رقبایش اس��ت و نقاط قوت آن داشتن 

دو رنگ بندی و قابلیت ها و هم چنین جوایزی که این هارد 
دریافت کرده است.

چرا بخریم؟
مقاومت در برابر ضربه

US MIL-STD-810F داشتن گواهینامه نظامی
پشتیبانی از تمامی سیستم عامل ها

USB3 سرعت باالی انتقال تا ۵ گیگابایت از درگاه
داشتن کلید پشتیبان گیری از اطالعات هارد

Red Dot Design 2013 برنده جایزه
چرا نخریم؟

مقاوم نبودن در برابر آب
ارزش خرید متوسط

Silicon Power Armor A80 هارد اکسترنال 

یکی از برتری��ن هاردهای مقاوم در ش��رایط غی��ر عادی را 
می توان هارد دیس��ک اکس��ترنال Armor A80 از شرکت 
سیلیکون پاور نام برد؛ چرا که با بدنه ای مستحکم بزرگ ترین 
رقیب هارد HD710 و HD720 از شرکت Adata است و باید 
این هارد را به عنوان یکی از برتری��ن انتخاب های خود برای 
خرید قرار دهید. این هارد تا چندین س��ال بعد از ضربات و 
استفاده های غیر عادی هنوز هم می تواند وسیله  ای مطمئن 

برای ذخیره سازی اطالعات شما باشد.
چرا بخریم؟

مقاوم در برابر ضربه، آب، گرد و غبار، شوک
مطابق با آزمایشات MIL-STD-810F 516.5 ارتش آمریکا

IEC 529 IPX7 ضد آب مطابق استاندارد
USB3 سرعت باالی انتقال تا ۵ گیگابایت از درگاه

داش��تن محل قرار گیری ب��رای کابل در اط��راف بدنه هارد 
دیسک

داشتن نشانگر LED برای نشان دادن وضعیت هارد دیسک
چرا نخریم؟

کابل بسیار کوتاه
داشتن بدنه آلومینیوم که بعد از ضربه دچار خش خوردگی و 

آسیب به بدنه می شود.

هارد اکسترنال ضدآب و ضربه بخرید

رییس اتحادیه  چایکاران کشور خبر داد:

توزیع چای فاسد با بسته بندی  شیک در بازار!

در آیین افتتاح مجمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان عنوان شد:

سرمایه گذاران در حال فرار از اصفهان هستند

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طری��ق مناقصه عمومی واگذار نماید، بدینوس��یله از 
شرکت های دارای صالحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری دعوت می گردد برای دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ٠2/٠۵/١۳9۵ 

به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 
١- خرید خط سرد، فلش و هاشور برای منطقه غرب استان اصفهان) منطقه ١( 
2- خرید خط سرد، فلش و هاشور برای منطقه مرکز استان اصفهان )منطقه 2(

۳- خرید خط سرد، فلش و هاشور برای منطقه شرق استان اصفهان) منطقه ۳( 
٤- تکمیل عملیات عمرانی روکش آسفالت باند دوم دهاقان بروجن

۵- آسفالت گرم محور ابیانه
6- آسفالت گرم محورهای شهرستان آران و بیدگل

مهلت تحویل پاکت ها تا تاریخ ١2/٠۵/١۳9۵ 
گشایش پاکت ها ساعت 9 صبح ١٤/٠۵/١۳9۵ 

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد
تلفن: ۰۳۱-۳668۱۰68

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/9/ ن 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

نوبت اول

م الف: ۳55۳ 



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  شماره1911  سه شنبه 29 تیر 1395  14 شوال1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1911 | July 19. 2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.zayanderoud@gmail.com

دریچه

خبراخبار کوتاه

جلسه رفع مشكالت زيست محيطي واحد هاي صنعتي آلوده كننده هوا 
در شهرستان خميني شهر برگزارشد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني محيط زيس��ت اصفهان»پاما« از اداره 
حفاظت محيط زيست شهرستان خميني ش��هر، جلسه رفع مشكالت 
زيست محيطي واحد هاي صنعتي  آلوده هوا به خصوص ريخته گري ها 
با حضور نمايندگان دس��تگاه هاي مرتبط در فرمانداري اين شهرستان 
برگزار گرديد. در اين جلس��ه مقرر ش��د به واحدهاي ريخته گري آلوده 
 كننده محيط زيست دراين شهرستان سهميه سوخت تعلق  نمي گيرد و 
واحد هاي آالينده بايد نس��بت ب��ه رفع ايجاد آلودگ��ي واحد صنعتي و 

توليدي خود اقدام كنند.

مديركل دفتر حفاظت و مديريت صيد و شكار سازمان حفاظت محيط زيست 
گفت: انقراض يک گونه بومی در يک منطقه به معنای تخريب زيستگاه آن 
اس��ت. بنابراين احيای دوباره آن نيازمند مطالعات دقيق و احيای زيستگاه 
 آن گونه است. علی تيموری افزود: سياست سازمان محيط زيست بر تبادل 
 گونه ها با هدف احيا و زاد و ولد نيس��ت زيرا زمانی ك��ه يک گونه منقرض 

می شود؛ يعنی زمينه حيات در آن منطقه و طبيعت از بين رفته است. 
وی اظهار كرد: در چند سال گذشته به علت دست اندازی انسان به طبيعت، 
شكار بی رويه و تخريب زيستگاه ها شاهد نابودی گونه های ارزشمندی مانند 
شير ايرانی در كشور هستيم و اين به معنای اين است كه زيستگاه اين گونه 
نابود و غذای مورد نياز آن كم شده يا زمانی كه 60 سال گذشته ببر مازندران 

منقرض شد؛ يعنی زمينه زيست اين گونه از بين رفته است. 
وی افزود: بنابراين اگر بخواهي��م اين گونه را احيا كنيم ني��از به مطالعات 
و كاره��ای تحقيقاتی و پژوهش��ی فراوان��ی داريم مبنی ب��ر اينكه چنين 
 گونه بومی پيدا و پيش از آن زيس��تگاه حيوان به طور طبيعی آماده ش��ود. 
در غير اين صورت تبادل گونه با اين هدف به نتيجه نخواهد رسيد زيرا كار 
بسيار حساس و ظريفی است. تيموری به تبادل دو گونه پلنگ و ببر بين ايران 
و روسيه در دوره رياست قبلی سازمان محيط زيست اشاره كرد و گفت: در 
اين تبادل كه با هدف احيای نسل ببر در كشور صورت گرفته بود، دو قالده 
پلنگ ايرانی به روسيه اعزام و در عوض دو قالده ببر به ايران منتقل شد كه 
در همان ابتدای كار به دليل آماده نبودن زيرساخت های مكان زندگی اين 
حيوانات يكی از آنها به بيماری مشمشمه مبتال و تلف شد و ببر بعدی به علت 
مشكوک بودن به اين بيماری حدود 5 سال در قرنطينه بود كه اواخر سال 
گذشته با انجام آزمايش های متعدد مشخص شد به مشمشمه مبتال نيست. 
 مدي��ر كل دفت��ر حفاظ��ت و مديري��ت صيد و ش��كار س��ازمان حفاظت 
محيط زيست افزود: اگر تبادل گونه با هدف استفاده در باغ وحش ها انجام 

شود بحثی جداست هرچند آن هم نياز به مطالعه و بررسی دارد.

يک واحد خدماتي آالينده در شهرستان سميرم به مراجع قضايي معرفي 
شد. به گزارش پايگاه اطالع رساني محيط زيست اصفهان»پاما« از اداره 
حفاظت محيط زيس��ت شهرستان سميرم، در راس��تاي پايش و بررسي 
وضعيت زيست محيطي فعاليت واحدهاي صنعتي و خدماتي شهرستان 
سميرم يک واحد خدماتي رستوران در اين شهرستان به دليل عدم رعايت 
دفع اصولي پسماندها هم چنين رهاسازي و تخليه غيرمجاز فاضالب خام 

در محيط وايجاد آلودگي محيط زيست به مراجع قضايي معرفي شد.
اين واحد خدماتي به ع��دم رفع آلودگ��ي در مهلت مقرر و ت��داوم روند 
آاليندگ��ي ضمن مستندس��ازي به اس��تناد قان��ون مديريت پس��ماند، 
قان��ون حفاظت و بهس��ازي محيط زيس��ت و آيي��ن نام��ه جلوگيري از 
 آلودگ��ي آب و م��اده 6۸۸ قان��ون مج��ازات اس��المي ب��ا تنظي��م 
شكوائيه زيست محيطي به منظور رفع كامل آلودگي و رسيدگي كيفري 

به عملكرد مديريت واحد به مراجع قضايي شهرستان معرفي شد.

برگزاري جلسه رفع مشكالت 
زيست محيطي در خميني شهر

مديرکل دفترحفاظت و مديريت صيد و شكار؛

 انقراض يک گونه 
به معنای نابودی زيستگاه آن است

معرفي يک واحد خدماتي آالينده 
محيط زيست در سميرم 

عکس روز

 رييس همايش ملی محيط زيس��ت گفت: پرداختن به 
محيط زيست به عنوان منشأ و بستر حفاظت از سالمت 
و ايمنی، هنگامی تحقق می يابد كه مفهوم يكپارچگی 
بين اجزای سه گانه بهداش��ت، ايمنی و محيط زيست 

محقق شود.
مجتب��ی اردس��تانی گف��ت: اي��ن همايش ب��ا تالش 
 بيش از يک ص��د نف��ر از صاحبنظ��ران، متخصصان و

 دانش پژوهان حوزه محيط زيست و HSE تدارک ديده 
شد و اميدواريم بتوانيم آخرين يافته های علمی، تجربی 
و كاربردی در زمينه محيط زيست و HSE را در آن به 

اشتراک بگذاريم.
رييس همايش ملی محيط زيس��ت با رويكرد مديريت 
يكپارچه و فراگي��ر HSE  اعالم كرد: اي��ن همايش با 
اهداف ش��ش گانه خود در قالب ۹ محور، كار خود را از 
6 ماه قبل با تشكيل جلسات شورای سياست گذاری و 

كميته های علمی شروع كرد.
وی ادام��ه داد: اقدامات حفاظت از س��المت و حفاظت 

از دارايی ها در بس��تر محيط زيس��ت تحقق می يابد. 
پرداختن به محيط زيس��ت به عنوان منش��أ و بس��تر 
حفاظت از س��المت و ايمنی هنگامی تحق��ق می يابد 
كه مفهوم يكپارچگی در بين اجزای سه گانه بهداشت، 

ايمنی و محيط زيست محقق شود.
رييس هماي��ش ملی محيط زيس��ت گفت: س��اختار 
 كنونی مدل های مديريت محيط زيست همواره تاكيد

  ب��ر جام��ع ب��ودن و يكپارچگ��ی در مقول��ه محي��ط 
 زيس��ت دارد، ام��ا تحقق مديري��ت يكپارچ��ه محيط

 زيس��ت و به دنب��ال آن مديريت يكپارچه بهداش��ت، 
 ايمنی و محيط زيس��ت، مس��تلزم توجه ب��ه عناصری

 6 گانه است.
اردستانی اين عناصر 6 گانه را چنين برشمرد: نخستين 
مورد، رويكرد سيس��تمی به مقوله بهداش��ت و محيط 
زيست و در نظر داش��تن مفاهيم كاركرد و ساختار در 
 س��امانه بهداش��ت، ايمنی و محيط زيس��ت به عنوان 

يک ضرورت.

وی ادام��ه داد: دوم، جامع نگ��ری در مديريت محيط 
زيست و بهداشت و ايمنی به منظور لحاظ كردن كليه 
 مولفه های اساس��ی در مديري��ت HSE و عدم حذف 

. HSE هيچ يک از مولفه های موثر در مديريت جامع
رييس همايش ملی محيط زيس��ت افزود: اس��تفاده از 
رويكردهای تلفيقی به منظور لحاظ كردن اش��تراكات 
اساسی در عناصر سه گانه مديريت HSE و به حداكثر 
. HSE رساندن عناصر مشترک در تصميم گيری های

اردس��تانی در تش��ريح مورد چهارم گفت: اس��تفاده از 
عنص��ر مقي��اس، در پرداختن ب��ه مديري��ت يكپارچه 
محيط زيست در راس��تای در نظر داش��تن بهداشت، 
ايمنی و محيط زيست به عنوان س��ه عنصر در مقياس 
 فردی، پيرامونی و كالن به منظور به حداكثر رس��اندن

 تالش ها در زمينه حفاظت از خود )بهداشت(، حفاظت 
از دارايی ها )ايمنی( و حفاظت از محيط پيرامون خود .

وی در توضيح عنصر پنجم گفت: اس��تفاده از ابزارهای 
مشترک در ايمنی، بهداشت و محيط زيست به منظور 

مديري��ت يكپارچه HSE ش��امل ابزارهای 
تحق��ق يكپارچگی اس��ت مانن��د تكنيک 
شناس��ايی خطر و ارزيابی ريسک با لحاظ 
 ك��ردن مالحظ��ات بهداش��تی، ايمنی و

 جنبه های زيست محيطی.
وی عنصر پايانی را استفاده از رويكردهای 
 نوي��ن مبتن��ی ب��ر كاه��ش اثرپذي��ری 
سيستم های محيطی برای مديريت محيط 

زيس��ت و به تبع آن انس��انی به عنوان عامل 
مركزی در سيس��تم های محيطی و ايمنی به 

عنوان ابزار ميس��ر كننده ادامه حيات انس��ان در 
سيستم های محيطی دانست.

ريي��س همايش مل��ی محيط زيس��ت در پاي��ان ابراز 
 اميدواری كرد كه اي��ن همايش زمين��ه تحقق عناصر 
ش��ش گانه ياد ش��ده را با رويكرد علم��ی و مبتنی بر 
اس��تفاده از نظرات و عقايد دانشمندان، انديشمندان و 

صاحبنظران اين حوزه فراهم سازد.

رييس همايش ملی محيط زيست؛

حفاظت از سالمت و دارايی ها، در بستر محيط زيست تحقق می يابد

رييس سازمان محيط زيست با اشاره به شرايط جنگ و ناامنی 
در منطقه و عدم اولويت موضوع گرد و غبار برای كش��ورهای 
همسايه همچون عراق، گفت: بدون صلح، حفظ محيط زيست 
ممكن نيس��ت. س��ومين گردهمايی ايران و آلمان با موضوع 
»تغييرات اقليمی، كمبود آب، توس��عه پايدار چگونه از عهده 
چالش های آينده برآييم؟« به ميزبانی سازمان حفاظت محيط 
زيست و با حضور معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و رييس 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت، گری لوئيس نماينده مقيم 
سازمان ملل متحد در تهران، كالوس تاپفر مدير اجرايی سابق 
برنامه محيط زيست ملل متحد و وزير سابق محيط زيست و 
حفظ طبيعت و ايمنی هسته ای فدرال آلمان و ميكائيل بارون 
فون اونگرن اشترنبرگ سفير جمهوری آلمان در تهران برگزار 
شد.پس از پايان پنل تخصصی اين همايش، شركت كنندگان 
در اين پنل كه با مديريت نماينده مقيم سازمان ملل متحد در 
تهران برگزار شد، اتفاق نظر داشتند كه وضعيت امروز جهان 
اقتضا می كن��د، راهكارهای انتخابی ب��رای مقابله با تغييرات 
اقليمی در سطوح مختلف محلی، ملی و بين المللی مبتنی بر 

مسائل روز و تكنولوژی های نوين باشد.
حاضران با اشاره به چالش های ناشی از تغييرات اقليم همچون 
گرد و غبار و اثرات مخرب اين چالش ها بر سالمت، بهداشت، 
اقتصاد و ساير حوزه های كش��ورهای درگير، به بررسی ابعاد 

ملی، منطقه ای و بين المللی اين چالش ها پرداختند.
ابتكار با اشاره به شرايط جنگ و ناامنی در منطقه و عدم اولويت 
موضوع گرد و غبار برای كش��ورهای همسايه همچون عراق، 
مروری بر آسيب های متعدد ناش��ی از اين شرايط برای ايران 

داشت و گفت: بدون صلح، حفظ محيط زيست ممكن نيست.
وی با اشاره به پيشنهاد رييس جمهوری ايران برای جهان عاری 
از خشونت و تروريس��ت، اظهار كرد: باز شدن درب گفت وگو 
و مذاكره، الزمه دنيای امروز اس��ت و ايران نيز با همين هدف 
تالش كرده تا در ابعاد مختلف چنين اقدامی داش��ته باش��د و 
به طور نمونه در س��ال جاری ميزبانی نشست دين، فرهنگ و 
محيط زيست را بر عهده گرفت كه بازتاب های بسيار خوبی در 

سطح جهانی داشت.
 ابتكار اف��زود: يك��ی از راهكاره��ای افزايش هم��كاری های 
محيط زيستی در جهان، شكل دهی گفت وگوی اديان در اين 
حوزه و بررسی نگاه اديان مختلف به موضوع محيط زيست و 

تمركز بر اشتراكات در اين حوزه است.
معاون رييس جمهور با بيان اينكه بحران های محيط زيست 
مرز ندارد و جهان را درگير خود كرده اس��ت، گفت: بر همين 
اس��اس و به منظور كاهش بحران های زيست محيطی، تفكر 
اقتصادی گذش��ته كه بر مبنای اقتصاد خطی و دس��تيابی به 
 رش��د و پيش��رفت اقتصادی به هر قيمتی بود، اكنون به تفكر

 اقتصاد دوار تغيير پيدا كرده است.
به گفته رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست، اقتصاد دوار 
 به معنای آن است كه هيچ چيزی پسماند و ضايعات به شمار

 نم��ی رود و تمام آنچ��ه از انرژی و م��اده مورد اس��تفاده قرار 
می گيرد بايد به چرخه طبيعت باز گردد.

وی با مرور روند ش��كل گيری و فعاليت صندوق ملی محيط 
زيس��ت در دولت هشتم و يازدهم، خاطرنش��ان كرد: اهميت 
روز افزون مسائل مرتبط با حوزه محيط زيست منجر به ايجاد 
نقش��ی مهم و موثر برای صندوق ملی محيط زيست در ابعاد 

اقتصادی و معامالت بين المللی خواهد شد.
معاون ريي��س جمهور، گف��ت: كاركرد اصل��ی صندوق ملی 
 محيط زيست ش��تاب دهی به موضوع اقتصاد سبز و تسهيل 
س��رمايه گذاری در حوزه های مختلف كش��اورزی و صنعتی 
 برای اهداف محيط زيس��تی اس��ت. از اين رو جذب اعتبارات 

بين المللی برای صندوق، از اهميت بسياری برخوردار است.
ابتكار، ضمن يادآوری روند همكاری های محيط زيستی ايران 
 و آلمان، خواستار بس��ط و توس��عه اين همكاری ها در سطح 

چند جانبه با ساير كشورهای جهان شد.
از طبيعت الگو بگيريم

 تاپفر نيز ضمن تايي��د تاثير جنگ و صلح بر محيط زيس��ت، 
اشاره ای به تاثير گفت وگوی تمدن ها داشت كه در سال های 
۲000 و ۲00۱ به پيشنهاد رييس دولت اصالحات در دستور 

كار سازمان ملل و سرفصل گفت وگوهای جهانی قرار گرفت.
وی ادامه داد: اقدامات ابتكاری همچون پيشنهاد آقای خاتمی 
در آن سال ها، می تواند در جهان خشونت زده كنونی، تاثيری 

مثبت داشته باشد.
مدير اجرايی سابق برنامه محيط زيست ملل متحد افزود: يكی 
ديگر از راهكارها برای مقابله با چالش های بزرگ محيط زيستی 

همچون تغييرات اقليم، الگو گرفتن از طبيعت است .
به گفته تاپفر، طبيعت هيچ ماده زائد و پس��ماندی ندارد و به 
طور مثال co۲ توليدی ، در چرخه طبيعت بازگردانده و مصرف 
می شود. همچنين وزير سابق محيط زيست و حفظ طبيعت 
و ايمنی هسته ای فدرال آلمان ضمن يادآوری قدمت و سابقه 
همكاری ايران و آلمان در زمينه محيط زيس��ت، بر ادامه اين 

همكاری ها تاكيد كرد. 
  SDGهيچ اقدامی مغاي�ر اهداف توس�عه پايدار

نبايد انجام شود
گری لوئيس نماينده مقيم سازمان ملل متحد در تهران ضمن 
تاكيد بر ضرورت حركت بر مسير توسعه پايدار، گفت: اين همان 
چيزی است كه در س��ال ۲0۱6 و تحت عنوان اهداف توسعه 

پايدارSDG  مورد توجه ويژه قرار گرفته است.
لوئيس افزود: هيچ اقدامی مغاير با سياست های جهانی اعالم 
 ش��ده )SDG( نبايد صورت پذيرد و اين موضوعی اس��ت كه 

دولت ها بايد به عنوان يک اولويت مورد توجه قرار دهند.
وی اش��اره ای به طوفان های گرد و غبار غرب ايران داش��ت و 
اظهار كرد: منشأ اين طوفان ها، كانون های كشور عراق است 
ولی متاسفانه اين مناطق در كنترل گروه تروريستی داعش قرار 
دارد و اين نشان می دهد كه جنگ و ناامنی چطور می تواند به 
تنش ها و بحران های محيط زيس��تی همچون گرد و غبار در 
كشورهای همسايه دامن بزند. ايران به عنوان كشوری پيشگام 
در زمينه توسعه تعامالت بين المللی محيط زيست و متاثر از 
موضوع تغيير اقليم، ميزبانی سومين نشست ايران و آلمان با 

موضوع تغيير اقليم را بر عهده دارد.

ابتكار در نشست گفت وگوی ايران و آلمان:

بدون صلح، حفظ محیط زیست ممکن نیست
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ریی��س س��ازمان ح��ج و زی��ارت گف��ت: کمیت��ه مش��ترکی از 
 این س��ازمان و بیمه ای��ران، در خص��وص تس��ریع در پرداخت

مابه التفاوت بیمه ش��هدای مظلوم دو حادثه حج س��ال گذشته، 
تشکیل شود و حداکثر تا دو هفته آینده در این خصوص اقدامات 

الزم انجام گیرد.
 سعید اوحدی در دیدار با محسن پورکیانی، رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل بیمه ایران، در خصوص ثبت نام از مش��تاقان زیارت 
اربعین گفت: اطالع رس��انی برای ثبت نام از زائران اربعین، از اول 
 مرداد ماه آغاز و نام نویس��ی از مش��تاقان زیارت اربعین، از نیمه

مرداد ماه در سامانه سماح آغاز خواهد شد.
 وی در ای��ن دی��دار که با حض��ور مدی��ر عامل و برخ��ی اعضای

هیئت مدیره ش��رکت س��هامی بیمه ایران برگزار ش��د، بر لزوم 
 پوش��ش بیمه ای زائ��ران اربعی��ن تاکید ک��رد و اظهار داش��ت:

بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، امس��ال در ثبت نام زائران 
 اربعین حس��ینی)ع( در س��امانه سماح، پوش��ش بیمه ای زائران 
 الزامی اس��ت و تنه��ا در صورتی ک��ه زائران تحت پوش��ش بیمه

قرار گرفته باش��ند، به منظور زی��ارت اربعین، ب��رای آنان ویزای 
عزیمت به عراق صادر خواهد شد.

رییس س��ازمان حج و زیارت، جمعی��ت مش��تاقان ایرانی برای 
 حضور در مراسم اربعین حس��ینی)ع( امس��ال را دو میلیون نفر

پیش بینی کرد و ادامه داد: طی جلس��ات هماهنگ��ی که با بیمه 
ایران خواهیم داشت، با پرداخت مبلغی که مشخص خواهد شد، 
همه زائران اربعین تحت پوشش خدمات بیمه قرار خواهند گرفت.

اوحدی در این دیدار، بیمه ایران را همکار اس��تراتژیک س��ازمان 
حج و زیارت دانس��ت و از اقدامات این ش��رکت، در پیگیری امور 
شهدای مظلوم حادثه س��قوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه 

منا، تقدیر کرد.
رییس سازمان حج و زیارت در این باره افزود: در خصوص تسریع 
در پرداخت مابه التفاوت بیمه شهدای مظلوم دو حادثه حج سال 
گذشته، کمیته مش��ترکی از س��ازمان حج و زیارت و بیمه ایران 
تشکیل شود و حداکثر تا دو هفته آینده، در این خصوص اقدامات 

الزم انجام گیرد.
وی همچنین در این دی��دار، تعریف طرحی ب��رای ارائه خدمات 
بیمه ای را برای بیش از 2200 دفتر خدمات زیارتی سراسر کشور و 

کارکنان آن دفاتر، به شرکت بیمه ایران پیشنهاد داد.
این مقام مسئول در سازمان حج و زیارت، همچنین در ادامه این 
جلسه، گزارشی از طرح های در حال اجرا در عراق، در مسیر توسعه 
زیرساخت های خدماتی و رفاهی زائران، از جمله هتل بزرگ نجف 
با ظرفیت 770 تخت با پیشرفت 65 درصدی و همچنین ساخت 
هتل »کربال ُدَولی« در کربالی معلی و نیز دو پروژه اجرایی داخل 

کشور ارائه داد.

فرمانده نیروی انتظامی بر راه اندازی پلیس هوایی با استفاده از ظرفیت 
پهپادها در ماموریت ناجا تاکید کرد.

به گزارش ایسنا س��ردار " اش��تری" در آیین تکریم و معارفه فرمانده 
هوا ناجا با اش��اره به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تنوع و گس��تردگی 
ماموریت ه��ا از هر جهت مورد توجه اس��ت، گفت: هم��کاران ما کلیه 
مأموریت های خود را در هر نقطه جغرافیایی کشور به نحو احسن انجام 
می دهند و با هنجارشکنان و برهم زنندگان امنیت و آرامش در سطح 

جامعه برخورد می کنند.
وی، صیانت از دس��تاوردهای جمهوری اس��المی ایران و در راس آن 
امنیت جان و مال مردم را یکی دیگر از وظایف ناجا برش��مرد و گفت: 
مطابق فرمایش مقام معظ��م رهبری، همه خدمات نی��روی انتظامی 
در منظر دید عموم اس��ت به گونه ای که جزئی ترین کوتاهی در ارائه 
خدمات مش��هود می شود در حالی که اگر دس��تگاه های دیگر به نحو 
احسن وظایف خود را انجام ندهند شاید به اندازه اهمیت کار ناجا، در 

جامعه نمود پیدا نکند.
فرمانده ناجا با اش��اره به مأموریت ه��ای هوا ناجا، گفت: ش��اید هیچ 
سازمانی به اندازه هواپیمایی نیروی انتظامی، مأموریت پروازی نداشته 
باشد؛ رصد و برخورد با اشرار در مرزها، کنترل وضعیت ترافیکی جاده 
ها و... از ماموریت های پروازی این یگان به شمار می آید. فرمانده ناجا 
به وجود متخصصان حرفه ای با روحیه جه��ادی و انقالبی تاکید کرد 
و گفت: وجود این افراد را برای خود س��رمایه عظیم می دانیم وهمواره 
در صدد بهتر شدن وضعیت معیش��ت کارکنان با همفکری مدیران و 

فرماندهان هستیم.
این مقام ارش��د انتظامی به توجه واهتمام جدی وحف��ظ توان رزمی 
وس��ائل پرنده اش��اره وتصریح کرد: توجه جدی به اس��تاندارد سازی 
فعالیت های پروازی و لزوم کاهش سوانح در دستور کارقرار دارد. وی به 
حساسیت کار هوا ناجا اشاره کرد و گفت: بایستی برنامه ها و ماموریت 
های هوا ناجا ص��د در صد دقیق و بدون ابهام باش��د؛ س��هل انگاری، 
فراموشی و حتی بی توجهی به این امر قطعاً صدمات جبران ناپذیری را 
به وجود خواهد آورد. وی به راه اندازی پلیس هوایی اشاره کرد و گفت: 
معتقدیم همانند گش��ت های زمینی باید پلیس هوایی نیز راه اندازی 
شود که بتوانیم در مواقع ضروری به موقع و سریع عمل کنیم که البته 
این کار منوط به افزای��ش بودجه و تجهیزات از مبادی ذیربط اس��ت. 
وی گفت: باید از ظرفیت های غیربالگ��ردی مانند پهپادها برای انجام 
ماموریت های شناسایی منطقه در راستای رصد و برخورد با اشرار بهره 
ببریم تا شاهد حوادثی همچون حادثه جکیگور که در روز عید فطر به 

شهادت چهار نفر از پرسنل مرزبانی منجر شد، نباشیم.
سردار اشتری با اشاره به تعامل با س��پاه و ارتش در استفاده از امکانات 
هواپیمایی، گف��ت: باید در برخی از مأموریت ه��ا بتوانیم از آنها کمک 

بگیریم و یا خدمات ارائه دهیم. 

رییس سازمان حج و زیارت:

بیمه زائران اربعین الزامی شد
فرمانده ناجا تاکید کرد

تشکیل »پلیس هوایی« و استفاده 
از پهپادها در ماموریت های ناجا

هر چه زمان بیشتری از قرن 21  مریم پدریان 
س��پری می گردد، مش��کالت 
اجتماعی روز افزونی بروز می کند. مصرف مشکل آفرین مواد 
روان گردان به ویژه در میان قشر جوان، از دغدغه های اساسی 
 این قرن اس��ت. الگوهای مصرف و مش��کالت مربوط به آن،
 روز به روز پیچیده تر ش��ده و برخورد با آنها بسیار سخت تر
 می گردد و این مش��کلی اس��ت که کل جهان را تحت تاثیر

قرار داده است. 
مصرف مواد روان گردان توسط قشر جوان جامعه، وضعیت 

نگران کننده ای به خود گرفته است. بدیهی است در 
برخورد با این معضل، رویکردهای متفاوتی را 

باید به خدمت گرفت. مس��لم است که 
 در بسیاری از موضوعات مربوط به

مراقب��ت ه��ای بهداش��تی، از 
جمله در پیشگیری و مدیریت 
مش��کالت مربوط ب��ه مصرف 
الکل و سایر مواد روان گردان، 
از اصول و تئوری های س��فت 
و س��خت علم��ی، آنچن��ان 
 ک��ه باید، به��ره گی��ری کافی

صورت نگرفته است. 
هر چن��د معض��ل مص��رف الکل و 

س��ایر مواد روان گردان، تمام گروه های 
س��نی را تحت تاثیر قرار می ده��د، لیکن در 

 میان قشر جوان یک دغدغه اساسی است. این امر،
به وی��ژه در گ��روه ه��ای پ��ر مخاط��ره ای نظی��ر جوانان 
 من��زوی ی��ا ب��ی خانم��ان، بیش��تر ص��ادق اس��ت. طی

س��ال های اخیر، شاهد افزایش ش��یوع مصرف الکل و سایر 
مواد روان گردان در میان قشر جوان هستیم. سن شروع 
مصرف مواد روان گردان کاهش پیدا کرده و شیوه های 
مخاطره آمیز اس��تفاده از این مواد، افزایش یافته است؛ 

این در حالی است که اکثر جوانان از دانش و مهارت کافی 
در زمینه شناسایی برخوردار نیس��تند و به حداقل رساندن 
صدمات ناش��ی از الکل و س��ایر مواد روان گردان، به صورت 
هزینه های سرسام آور اقتصادی، اجتماعی و فردی به جامعه 

تحمیل می شود. 
ش��یوه های مص��رف الکل و س��ایر م��واد روان گ��ردان در 
می��ان قش��ر ج��وان نی��ز از دغدغه های اساس��ی اس��ت؛ 
زیرا اکث��ر الگوهای رفتاری اف��راد، در ط��ول دوره نوجوانی 
و اوای��ل جوانی ش��کل گرفت��ه و تثبی��ت می ش��ود که از 
 جمله ای��ن رفتارها، می ت��وان به مصرف الکل و س��ایر مواد

روان گردان، برای مقابله با مش��کالت و برخورد با اس��ترس 
 اش��اره کرد. این در حالی اس��ت که دانش��مندان همه روزه

اعالم می کنند که هیچ کدام از این رویکردها، تاثیر اساسی، 
مداوم و پایداری بر نگرش ها و رفتارهای قش��ر جوان ندارد. 
طی س��الیان اخیر، از یک سو ش��اهد افزایش شیوع مصرف 
الکل و س��ایر مواد روان گردان در میان قشر جوان و از سوی 
دیگر ش��اهد کاهش سن ش��روع مصرف مواد روان گردان و 

افزایش شیوه های مخاطره آمیز استفاده از این مواد بوده ایم. 
این معضل وقتی بزرگ تر می ش��ود که بدانیم اکثر جوانان، 
از دان��ش و مهارت کاف��ی در زمینه شناس��ایی و به حداقل 
 رس��اندن صدمات ناش��ی از الکل و س��ایر مواد روان گردان

برخوردار نیستند. 
دوران نوجوان��ی و اوای��ل جوان��ی، فرصت مناس��بی برای 
پیش��گیری از مص��رف م��واد روان گردان و اص��الح چنین 
رفتاره��ای مخاط��ره آمیزی اس��ت. متاس��فانه ب��ا وجود 

اهمیت این دوران در ش��کل گی��ری مادام العم��ر رفتارها، 
برخورد ب��ا ای��ن موض��وع اغلب به بس��یج ه��ای مقطعی 
 رس��انه ای و آم��وزش ه��ای س��نتی مبتن��ی ب��ر مدارس

محدود می شود؛ اما اغلب این رویکردها تاثیر اساسی، مداوم 
و پایداری بر نگرش ها و رفتارهای قشر جوان ندارد. شواهد 
 موجود حاکی از آن اس��ت ک��ه آموزش همس��االن، راهکار

اثربخش��ی برای ایجاد و حمایت از تغییرات پایدار در زمینه  
مصرف الکل و سایر مواد روان گردان میان قشر جوان است. 

آموزش همساالن در خصوص الکل و سایر مواد روان گردان، 
شامل ارائه اطالعات در زمینه الکل و سایر مواد روان گردان 
 به اف��راد یا گروه��ی از افراد اس��ت. این امر توس��ط فردی

صورت م��ی گیرد ک��ه از نظر ویژگ��ی هایی نظیر 
س��ن، جنس، تجارب و س��ابقه فرهنگی، به 
گروه هدف شبیه بوده و در میان گروه، از 
شرایط یا موقعیت کافی برای اعمال 

نفوذ برخوردار است. 
آم��وزش همس��االن، اغل��ب 
ب��ه ص��ورت رس��می ی��ا غیر 
 رس��می انج��ام م��ی گی��رد.
رس��می، ه��ای   فعالی��ت 

فعالی��ت های س��ازماندهی و 
برنامه ریزی ش��ده و شبیه به 
آموزش های س��نتی کالس��ی 
هس��تند. در این نوع برنامه رسمی، 
آم��وزش در واق��ع در برگیرن��ده فازی 
پندآمیز، نصیحت گرا و س��ازمان یافته است که 
بر تبادل اطالعات بی��ن فراگیر و آم��وزش دهنده متمرکز 
 اس��ت و در آن، آموزش دهن��ده در نقش یک کارش��ناس

ظاهر می شود. آموزش همساالن به صورت رسمی اغلب در 
مدارس انجام می گیرد.

 آموزش همس��االن ب��ه ص��ورت غیر رس��می نیز ش��امل
 فعالیت هایی اس��ت که از الگوی آموزش کالس��ی س��نتی

نشئت می گیرد. این فعالیت ها عبارتند از: بحث های گروهی 
غیر رسمی و سازمان نیافته؛ توزیع منابع اطالعات و ارائه پند و 
اندرز در مناسبت های مختلف و فعالیت های فرهنگی مرسوم 
در جامعه که از جمله آنها می توان به موسیقی، نمایش و سایر 

فعالیت های هنری اشاره کرد.
 آم��وزش همس��االن ک��ه ام��روزه ب��ه ط��ور فزاین��ده ای

مورد اس��تفاده قرار می گیرد، رویک��ردی محبوب، متداول 
و جذاب اس��ت. این رویکرد مبتنی بر این فرض اس��ت که 
تاثیری را که همس��االن بر دانش، نگرش و رفتار قشر جوان 
می گذارند، می توان مهار کرد. آموزش همس��االن را از نظر 
مفهوم م��ی توان تحت عن��وان یادگیری فرد از همس��االن 
خود معنی کرد؛ اما این مفهوم کلی، بس��یاری از س��واالت 
مهم را بدون پاس��خ می گذارد. همچنین آموزش همساالن 
 نظیر چت��ری، طی��ف متن��وع و وس��یعی از فعالی��ت ها را
 در ب��ر م��ی گی��رد و ب��ا اس��تفاده بهین��ه از فرص��ت ها،
بیشتر به صورت داوطلبانه صورت گرفته و خود جوش است. 

ابالغ وقت رسیدگی
4/498 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 417/95 خواه��ان احم��د باالنی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- ابراهیم احمدی تشنیزی 2- رسول 
احمدی تش��نیزی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/6/17 
ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مس��تنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – 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 رس��یدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 12083 ش��عبه 15 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/499 ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000037 ش��ماره پرون��ده: 
9509986837000517 شماره بایگانی ش��عبه: 950550  خواهان صباح 
درگی پور فرزند عبدالباری دادخواس��تی به طرفیت  خوانده محمود لیتی 
به خواس��ته صدور طالق  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 204  ارجاع و به کالسه 950550 خ / 
10  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  95/06/17 و ساعت 9 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:12107 شعبه 10 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/500 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351104265 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351100911 شماره بایگانی ش��عبه: 940998  خواهان سعید 
س��اکی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده مرتضی یاوری زاده  به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خسارت دادرس��ی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 11 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 356  ارجاع و به کالس��ه 9409980351100911 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  95/06/17 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف:11971 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

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

4/501 در خصوص پرونده کالس��ه 275/95 خواهان امید ساعدی درکی 
با وکالت امیرحس��ین ش��یرانی دادخواس��تی مبنی بر الزام خوانده به فک 
رهن خودروی س��واری س��مند LX 90  به طرفیت محمدرضا کاکاوندی 
حق سیدی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/6/16 ساعت 
8/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 6 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف: 11917 ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان) 132 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/502 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351104272 ش��ماره پرون��ده: 
9509980351100078 ش��ماره بایگانی شعبه: 950082  خواهان شرکت 
فوالد گستر آتیه سپاهان با مدیریت عاملی آقای عبدالعلی جعفری رامیانی 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان احسان دشتیانه و شرکت معدنی صنعتی 
فوالد مجد ایرانیان با مدیریت عاملی آقای س��ید مهدی علن و س��ید مهدی 
علن  به خواسته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادی��ه  تقدیم دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100078 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن  95/06/16 و 
ساعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان  و 
درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
 گردد. م الف:11970 ش��عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 202 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

468/ 4 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء ص��ادره هیأت موض��وع تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمع��ارض متقاضی��ان محرز گردیده اس��ت لذامش��خصات 
متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظ��ور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره 1153-1395/3/25 هیأت : آقای محمد عسگری راوندی 
فرزند فریدون شماره شناس��نامه 6190006800 ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 117/50 مترمربع شماره پالک 2934 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
2- رأی شماره 1154-1395/3/25 هیأت : آقای محسن عسگری راوندی 
فرزند فریدون شماره شناس��نامه 6190032451 ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 144/25 مترمربع شماره پالک 2935 فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالک عادی.
3- رأی شماره 1170-1395/3/25 هیأت : خانم زهرا صباغیان فرزند احمد 
شماره شناسنامه 152 ، شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 613 مترمربع 
شماره پالک 90 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 235 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد آقا ناظمی.
4- رأی شماره 1169-1395/3/25 هیأت : آقای یونس اعظمی آرانی فرزند 
عباس شماره شناس��نامه 65 ، شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 142/37 
مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک 1928 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد اعظمی.
5- رأی ش��ماره 1104-1395/3/19 هیأت : آقای س��ید علی سیدی آرانی 
فرزند سید عباس شماره شناسنامه 230 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
257/20 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک 2077 اصلی و شماره پالک 
1 فرعی از پالک 2077 اصلی و شماره پالک 10 و 11 فرعی از پالک 2076 
اصلی و قسمتی از مشاعات 2076 واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 
و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از عباس عظیمی آرانی و کبریا توسلی.

6- رأی ش��ماره 1168-1395/3/25 هیأت : وراث آقای حسین فرهادیان 
فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 7204 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
189/30 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و5و6و7 و 

قسمتی از مشاعات از فروعات از پالک 2515 اصلی واقع در اماکن بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

7- رأی ش��ماره 1151 و 1152-1395/3/25 هیأت : آقای سیدرضا پردل 
فرزند سیدهاشم شماره شناس��نامه 6755 و خانم بشارت کبرائی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 69  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
307/30 مترمربع شماره پالک 1289   فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 
مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی- ابتیاعی 

از سیدرضا پردل.
8- رأی شماره 1088-1395/3/19 هیأت : آقای محمد ستاری آرانی فرزند 
احمدعلی شماره شناس��نامه 30 ، ششدانگ قس��متی از یکباب ساختمان 
به مس��احت 9/14 مترمربع ش��ماره پالک 8353 فرعی مجزا از ش��ماره 
1033و4101 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عبدالحسین مرادی.
9- رأی ش��ماره 1086و1087-1395/3/19 هیأت : آق��ای نادعلی متولی 
بیدگلی فرزند قاسم شماره شناس��نامه 329 نسبت به 2 دانگ و آقای مجید 
متولی بیدگلی فرزند نادعلی ش��ماره شناس��نامه 8734 نسبت به 4 دانگ ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108/70 مترمربع شماره پالک 8354 فرعی 
مجزا از شماره 1251 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
10- رأی ش��ماره 1136و1137-1395/3/24 هی��أت : آقای محمد قدیری 
آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه 589 و خانم الهه نعمتی آرانی فرزند 
نعمت اله شماره شناس��نامه 296  )بالمناصفه( ، شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 147/55 مترمربع شماره پالک 8368 فرعی مجزا از شماره 908 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از امراله قدیری.
11- رأی ش��ماره 415-1395/2/30 هی��أت : آقای ابوالفض��ل مرنجیان 
آرانی فرزند آقاولی ش��ماره شناس��نامه 2084 ، شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 135/25 مترمربع شماره پالک 2743 فرعی از پالک 2638 اصلی 
 واقع در احم��د آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بی��دگل. ابتیاعی از  محمد 

خلعتبری.
12- رأی ش��ماره 1128و1129-1395/3/24 هیأت : آقای عباس عابداف 
آرانی فرزند حس��ین شماره شناس��نامه 154 و خانم عطیه ایرانیان آرانی 
فرزند جعفر شماره شناسنامه 11811  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از 
یکبابخانه به مساحت 20/80 مترمربع ش��ماره پالک 2751 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احم��د آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.مالک 

عادی.
13- رأی ش��ماره 1089و1090-1395/3/19 هیأت : آقای جواد رس��تار 
فرزند علیرضا ش��ماره شناس��نامه 1250021022 و خانم سارا قدیریان 
آرانی فرزند نصرت اله ش��ماره شناس��نامه 6190052444  )بالمناصفه( 
، شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 115/88 مترمربع ش��ماره پالک 2757 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آب��اد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک عادی.
14- رأی شماره 1141-1395/3/24 هیأت : آقای علی مرنجیان آرانی فرزند 
آقاولی شماره شناسنامه 6190002269 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
127/75 مترمربع شماره پالک 2760 فرعی مجزا از شماره 376 فرعی از 
پالک 2638 اصلی واق��ع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد خلعتبری و ذبیح اله مرنجیان آرانی.
15- رأی شماره 1142و1143-1395/3/24 هیأت : آقای اسفندیار امیری 
فرزند حسین شماره شناسنامه 52 و خانم ایران خان دل فرزند علی محمد 
ش��ماره شناس��نامه 477  )بالمناصفه( ، شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
133/65 مترمربع ش��ماره پالک 2761 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در 

احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد.
16- رأی ش��ماره 1145و1144-1395/3/24 هیأت : آقای اصغر مکاری 
نژاد آرانی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 247 و خانم زهرا نجارزاده 
آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه 255  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 74/20 مترمربع ش��ماره پالک 2762 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از احمد مالنژاد.
17- رأی ش��ماره 1147و1148-1395/3/25 هی��أت : آق��ای ابوالفضل 

مرنجیان آران��ی فرزند آقاول��ی ش��ماره شناس��نامه 2084 و آقای علی 
مرنجابی��ان آران��ی فرزند آقاول��ی ش��ماره شناس��نامه 6190002269  
)بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 30 مترمربع شماره 
پالک 2764 فرعی از پالک 2638 اصلی واق��ع در احمد آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از محمد خلعتبری.
18- رأی ش��ماره 1092-1395/3/19 هیأت : خانم مریم هاش��می آرانی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 11908 ، شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
115 مترمربع شماره پالک 1748 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی 

از توران هاشمی.
19- رأی ش��ماره 1115و1116-1395/3/24 هیأت : خانم محبوبه رسول 
اف آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 544 و خانم مریم رسول اف آرانی 
فرزند احمد شماره شناس��نامه 545  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 190/35 مترمربع شماره پالک 1751 فرعی مجزا از شماره 302 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. . ابتیاعی از خانم لعیا دربندی.
20- رأی شماره 1120-1395/3/24 هیأت : آقای حسین رسول اف فرزند 
حسن شماره شناسنامه 141 ، ششدانگ قس��متی از یکبابخانه به مساحت 
131/55 مترمربع ش��ماره پالک 1752 فرعی مجزا از ش��ماره 352و329 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی.
21- رأی شماره 1138و1139-1395/3/24 هیأت : آقای رحمت اله مشرقی 
فرزند مهدی شماره شناس��نامه 9857 و خانم سادات عنایتی آرانی فرزند 
سیدرضا شماره شناس��نامه 357  )بالمناصفه( ، شش��دانگ یکبابخانه به 
مساحت 193/75 مترمربع شماره پالک 1753 فرعی مجزا از شماره 138 
فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از محمد انتهایی.
22- رأی ش��ماره 1171و1172-1395/3/25 هی��أت : آقای غالمحس��ین 
رجائی نوش آبادی فرزند ابراهیم ش��ماره شناس��نامه 29 و خانم طاهره 
صدیقی نوش آبادی فرزند سیدمحمد شماره شناسنامه 4661  )بالمناصفه( 
، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 242/75 مترمربع شماره پالک 3829 فرعی 
مجزا از ش��ماره 2701 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 
حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از غالمحسین رجائی 

نوش آبادی.
23- رأی شماره 1101و1102و1103-1395/3/19 هیأت : آقای سیدجواد 
میرمعصومی فرزند سید موسی شماره شناسنامه 36 نسبت به یک دانگ 
و آقای امراله شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 297 نسبت به یک 
دانگ و آقای اصغر قدیری آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 424 نسبت 
به 4 دانگ ، شش��دانگ یکباب مرغداری به مساحت 8300 مترمربع شماره 
پالک 3 فرعی از پالک 124 اصلی واقع در دانه گرد بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی.
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/14

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

علت گرایش جوانان به مواد روان گردان چیست؟

تاثیر آموزش همساالن

 بر رفتـارهای پیشگیری کننده 

               جوانـان 
               

      

اعالم مفقودی 
اینجان��ب امی��ن کریمی مالک خ��ودرو تاکس��ی پیکان 
مدل 1379 به رنگ زرد خورش��یدی به ش��ماره شاس��ی 
IN79416806  و ش��ماره موتور 11127916794 و شماره 
پالک ای��ران 13- 475 ت 58 به علت فقدان اس��ناد فروش 
)سند کمپانی(  برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد 

مذکور را دارم.
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حواشی پیرامون مرگ عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته 
سینمای ایران، همچنان ادامه دارد.

 اعتراض تن��د برخی از چهره های هنری ش��اخص به نحوه 
 برخورد پزش��کان معال��ج او با بیم��اری وی از یک س��و و

جوابیه های تند و تیزی که از سوی جامعه پزشکان به آنان 
داده می شود از س��وی دیگر، از جمله اتفاقاتی است که این 
روزها روابط میان بخشی از جامعه پزشکی و هنری کشور را 

مخدوش کرده است.
س��خنان داری��وش مهرجوی��ی در مراس��م گرامیداش��ت 
کیارس��تمی، نقطه آغازی ب��ر اوج گرفتن ای��ن اختالفات 
 ب��ود. همچنی��ن پ��س از جوابی��ه تند یک��ی از پزش��کان

در ای��ن رابط��ه، به کارگ��ردان ش��اخص س��ینمای ایران؛ 
تجم��ع چندین ت��ن از هنرمن��دان در مقابل بیمارس��تان 
ج��م در ته��ران؛ حض��ور ی��ک پزش��ک در مقاب��ل ای��ن 
بیمارس��تان با در دس��ت داش��تن پالکاردی توهین آمیز 
خطاب به مهرجوی��ی و واکنش های مختلفی که از س��وی 
هنرمن��دان و م��ردم در فضاهای مجازی منتش��ر ش��ده و 
 این رویداده��ا را م��ورد قض��اوت و داوری ق��رار داده اند، 
 از جمله حوادث این روزهای غمبار س��ینمای ایران پس از

فوت عباس کیارستمی است.
 به اسم کیارس��تمی کارهایی می ش��ود که در شأن جامعه 

سینمایی و جامعه پزشکی نیست.
تازه تری��ن اتف��اق در این رابط��ه، به س��خنانی اختصاص 
 دارد که رضا کیانیان، بازیگر س��ینما، با خبرگزاری ایس��نا

مطرح کرده است.
کیانی��ان طی س��خنان خ��ود، از جامعه هنری و پزش��کی 
خواست با حفظ آرامش و رعایت قانون،  کمک کنند پرونده 
 پزش��کی عباس کیارس��تمی طبق روال قانون��ی و منطقی

بررسی شود.
این هنرمند یادآور شد: مسئله اصلی ما این بوده که پرونده 
پزشکی آقای کیارستمی بررسی شود؛ اما با وضعیت موجود، 
 به نظر می رسد از مس��ئله اصلی منحرف شده ایم و جنگی
 به دور از ش��أن جامعه س��ینمایی و پزش��کی راه افتاده که

باعث شده مسئله اصلی فراموش شود.
وی ادام��ه داد: جامعه س��ینمایی و پزش��کی، از گروه های 
مرجعی هس��تند که مردم برای رفتارهای اجتماعی ش��ان 
از آنها الگو می گیرند؛ اما آیا این درس��ت اس��ت که فعاالن 
 ه��ر دو جامعه، ب��ا یکدیگر تندخوی��ی کنن��د و مقابل هم

قرار بگیرند؟!
کیانیان افزود: همیش��ه هر جا تندروی ص��ورت می گیرد، 
تم��ام اف��راد قانون گری��ز از ای��ن وضعی��ت سوءاس��تفاده 
می کنن��د ت��ا قانون گریزی ش��ان را ب��ا آن بهانه ه��ا موجه 
جلوه دهند. هم تیم پزش��کی و هم جامعه س��ینمایی، دو 
گروه روش��نفکر هس��تند و طبیعتا دوس��ت دارن��د قانون 

 رعایت شود؛ اما آیا درست است خودش��ان کار غیر قانونی
انجام دهند؟!

بازیگ��ر فیلم ه��ای »ی��ه ب��وس کوچولو«،»کفش های��م 
کو؟« و »یه حب��ه قند« خاطرنش��ان کرد: خواس��ت همه 
ما رس��یدگی ب��ه پرونده پزش��کی آق��ای کیارس��تمی از 
 طری��ق مراج��ع ذی ص��الح اس��ت و بای��د در ای��ن زمینه

صبور باشیم؛ هر رأیی را که صادر  ش��ود، بررسی می کنیم؛ 
 اگر درست بود، می پذیریم و اگر آن را درست نمی دانستیم،

پیگیری خواهیم کرد. ممکن است این مسیر طوالنی باشد، 
 اما صبر می کنیم تا از اصول خود که پایبندی به قانون است،

دور نشویم.
کیانیان با اش��اره به ماجراهای بس��ته ش��دن خانه سینما 
تاکید کرد: بای��د از آن ماجرا الگو بگیریم. آقای ش��مقدری 
و حس��ینی )معاون س��ینمایی و وزیر وقت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی(، خانه سینما را بستند. در آن مقطع می توانستیم 
خیل��ی کارهای احساس��ی انجام دهیم؛ جل��وی مجلس یا 
ریاست جمهوری تحصن کنیم و صف بکشیم؛ اما هیچ کدام 
از این کارها را انجام ندادیم تا گزکی به دست قانون گریزان 
ندهیم. درس��ت اس��ت که بازگشایی خانه س��ینما روندی 
 طوالن��ی داش��ت، اما برنده ش��دیم. مه��م برنده ش��دن ما

و کشف حقیقت است.
بازیگ��ر فیلم ه��ای »خان��ه ای روی آب«، »ی��ک تکه نان« 
و »گاهی به آس��مان نگاه کن« خاطرنش��ان ک��رد: معموال 
 گروه ه��ای قان��ون گریز کف��ن می پوش��ند و ب��ه خیابان

راه می افتند؛ ما که نباید این کارها را انجام دهیم. از س��وی 
دیگر درباره پرونده آقای کیارس��تمی، نبای��د از قبل، رأی 
دادگاه را پیش بینی کرده یا تاکید کنیم که حتما باید رأی 
دادگاه چنین و چنان باشد! بلکه باید با صبوری اجازه دهیم 

تا تمام مراحل قانونی طی شود.
وی درباره حاش��یه های اخیر که به دنبال سخنان انتقادی 
داریوش مهرجویی در مراسم یادبود کیارستمی مطرح شد 
و واکنش یکی از پزشکان بیمارس��تان جم به این انتقادات، 
توضیح داد: همه ما آقای مهرجویی را می شناسیم و خود من، 
دکتر عباسی را نیز می شناس��م. هر دو انسان های محترمی 
هستند و دکتر عباسی سابقه درخشانی در پزشکی و ارتباط 
بس��یار خوبی با هنرمندان دارد؛ اما آیا باید در این وضعیت 
لشکرکشی کنیم یا اینکه هر دو طرف را به صبر و آرامش و 

تعادل دعوت کنیم؟!
رضا کیانیان در پایان صحبت خود گفت: به عنوان عضوی از 
جامعه سینمایی ایران که همیشه پشت دوستانم ایستاده ام 
و جزو کس��انی بوده ام که به دنبال بازگش��ایی خانه سینما 
بودند، از هر دو طرف خواهش می کنم صبر و آرامش شان را 
حفظ کنند تا پرونده پزش��کی آقای کیارستمی، طبق روال 

قانونی و منطقی بررسی شود.
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اکراندر شهر

کتاب گیشه

مستند »دکمه مروارید« 29 تیرماه از سوی خانه مستند اصفهان 
اکران می شود. فیلمنامه نویس و کارگردان این مستند »پاتریشیو 
گازمن« اس��ت و تاکنون موفق به کس��ب جوایز مهمی همچون 
»خرس نقره ای« بهترین فیلمنامه و جایزه ویژه کلیسای جهانی 
از جش��نواره برلین، جایزه حقوق بش��ر و تقدیر ویژه از جشنواره 
برگن و جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین فیلم یونیپل از 
 جشنواره بیوگرا فیلم شده است. درباره موضوع این مستند چنین

آمده است: شیلی با 2660 مایل ساحل و بزرگترین مجمع الجزایر 
 در سراس��ر دنی��ا، س��رزمین خارق العاده ای اس��ت. ای��ن فیلم

نشان می دهد که عالوه بر این ها، شیلی صدای زیبایی هم دارد.
این فیلم برای اولین بار در ایران پخش می ش��ود و توس��ط خانه 
مستند اصفهان زیرنویس شده و امروز ساعت 17:30 در نگارستان 

امام خمینی مورد اکران عمومی قرار می گیرد.

 نمایش��گاه »دومی��ن رخ��داد« در ادام��ه برپای��ی غرفه ه��ای
دس��ت س��ازه های هنری هنرمندان اصفهان برگزار می ش��ود. 
مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان، در ادامه برگزاری نمایشگاه 
»رخ��داد اول«، »دومی��ن رخ��داد« را در راس��تای حمایت از 
هنرمندان اصفهان برگ��زار می کند. دومین رخ��داد، جمعه 1 
مردادم��اه، در این مجموع��ه فرهنگی هنری برگزار می ش��ود. 
عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام حضوری برای شرکت در 
این نمایش��گاه و رزرو غرفه تا 29 تیرماه از ساعت 11 الی 17 به 

مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

به همت مجموعه فرهنگی و مذهبی تخ��ت فوالد، تحت نظارت 
 ش��هرداری اصفه��ان، بازدید از تخت ف��والد برای عم��وم مردم
 انجام می گی��رد. بازدید از تکای��ا و زیارت قبور مش��اهیر و بیان

ش��رح حال و کرامات بزرگان مدفون در تخت فوالد، جزو برنامه 
های گردش��گری مجموعه فرهنگی مذهبی تخ��ت فوالد برای 
عموم عالقه مندان است. متقاضیان می توانند با هماهنگی قبلی 
و تماس با شماره های 36638890 و 36638891، برنامه ریزی 
جهت بازدید از تخت فوالد را در برنامه گردش��گری خود در ایام 

تابستان قرار دهند.

 اکران ه��ای مردمی جش��نواره فیلم »عم��ار«، در اصفهان
در حال برگزاری است و فیلم »هنگامه« تاکنون در ردیف 

اکران های انجام شده، پیشتاز است.
جش��نواره فیل��م عمار در س��ال 92 ب��ا حض��ور جمعی از 
فیلمس��ازان جوان و حرفه ای، نش��ان داد که این جشنواره 
زمینه ساز نمایش آثاری با محوریت جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی است. در همین دوره، اضافه شدن بخش بین الملل 
از بهترین اتفاقاتی بود که شامل حال این جشنواره انقالبی 
ش��د؛ در پی همین رویداد، فیلمس��ازانی از جهان اسالم با 
فریاد بیداری، به جمع جشنواره مردمی فیلم عمار گرویدند.

اکنون حدود 7 سال از نخس��تین دوره برگزاری جشنواره 
فیلم عمار می گذرد و این رویداد توانس��ته خود را در میان 
مردم تثبیت کند و در رس��انه ملی نیز برنامه داشته باشد؛ 
همچنین در بسیاری از مکان های کشور، اکران ها در طول 

سال تداوم دارد.
مسئول اجرایی جش��نواره فیلم عمار اظهار داشت: انگیزه 
برگزاری جش��نواره فیلم عمار، برای نخس��تین بار پس از 
فتنه 88 ش��کل گرفت؛ زمانی که تعدادی از نویس��ندگان 
 و کارگردانان مطرح کش��ور، آثاری با محوری��ت فتنه 88
تولید کردند؛ اما قدمی برای نمایش این آثار برداشته نشد.

معین مومنیان افزود: اکران های جش��نواره عمار به صورت 
مردم��ی و در قال��ب توزی��ع بس��ته های اکران به وس��یله 
نمایندگان جش��نواره انجام می ش��ود که با توجه به هویت 
مردمی آن، در هر مکانی صورت می گی��رد. یکی از اهداف 
برگ��زاری جش��نواره مردم��ی فیلم عم��ار، ایج��اد زمینه 
فعالیت های فرهنگی است؛ بنابراین برگزاری این جشنواره 
همراه با برگزاری نمایش��گاه ها و س��خنرانی هایی بر اساس 

تشخیص اکران کننده است.
مسئول اجرایی جش��نواره فیلم عمار در اصفهان، با اشاره 
به عدم وجود مدرسه سینمایی در اصفهان گفت: برگزاری 
جش��نواره فیلم عمار در اصفهان، با ایجاد بستری مناسب 
در راستای تربیت فیلم س��ازان جوان همراه نیست؛ چراکه 
مدرسه س��ینمایی در اصفهان وجود ندارد؛ اما با همکاری 
دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، طی چند ماه آینده 
برای نخس��تین بار، شاهد افتتاح این مدرس��ه در اصفهان 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه اصفهان با اکران فیلم هنگامه در کش��ور، 
پیش��تاز جش��نواره فیلم عمار بوده اس��ت، بیان کرد: این 
فیلم داستانی با موضوع زندگی مدافعان حرم به مدت 40 
 دقیقه با همکاری مدرسه س��ینمایی عمار تولید شده که با

60  اکران در اصفهان همراه بوده است.

 وینی پ��و، به عن��وان محبوب تری��ن ش��خصیت در کتاب های 
کودکان انتخاب شد.

وینی پو، ش��خصیتی ک��ه ای. ای. میلن خلق ک��رده، در رأس 
ش��خصیت های کتاب کودک جای گرفت. آژانس کتاب خوانی 
بریتانی��ا که ای��ن نتیج��ه را ب��ر مبنای ی��ک نظرس��نجی به 
 دس��ت آورده اس��ت، اعالم کرده در این نظرس��نجی بیش از
 120 نوج��وان که باالی 16 س��ال دارن��د و در هفت��ه حداقل

یک ب��ار کت��اب می خوانند، گفته ان��د وینی پ��و محبوب ترین 
شخصیت کتاب کودکی آنها بوده است.

پس از این، شخصیت »هری پاتر« قهرمان کتابی به همین نام 
که جی کی رولینگ خالق اوس��ت، در مکان دوم جای گرفته و 
دومین شخصیت محبوب کتاب خوانان بریتانیایی شده است. 
جورج، شخصیتی که انید بالتیون در مجموعه »پنج مشهور« 

خلق کرده نیز جایگاه سوم را کسب کرد.
وینی پو از آن جهت مکان اول را تص��رف کرد که کتاب خوانان 
هر س��نی او را انتخاب کرده بودند؛ در حالی ک��ه »هری پاتر« 
ش��خصیت محبوب میان سن 16 تا 24 س��ال بود و 48 درصد 
 کتاب خوانان ای��ن رده س��نی او را انتخاب ک��رده بودند. تنها
 3 درصد افرادی که باالی ۵۵ س��ال داش��تند، »هری پاتر« را

به عنوان شخصیت محبوب شان انتخاب کرده بودند.
از دیگر شخصیت های محبوب کتاب کودکان، بیلبو بگینس از 
کتاب »هابیت« تالکین، در مکان چهارم قرار گرفت. »ماتیلدا«، 
شخصیت کتابی به همین نام، نوشته رولد دال در مکان پنجم 
قرار گرفت و لوسی از »شیر ساحره گنجه«، ششم شد و »گربه 
در کاله« از کتابی به همین نام، نوش��ته دکتر زئوس، در مکان 

هفتم قرار گرفت.
از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، همچنین سوال شد که 
چرا این شخصیت ها را انتخاب کرده اند و دلیل مشترک بیشتر 
آنها این بود که  آنها شخصیت هایی ماجراجو هستند. در واقع 46 
درصد پاسخ دهندگان، این دلیل را انتخاب کردند و دلیل بعدی 
این بود که آنها دوستان خوبی هستند که 31 درصد انتخاب ها 
را دربرمی گرفت. بامزه و پررو ب��ودن، دلیل دیگری بود که 30 

درصد رای دهندگان آن را انتخاب کرده بودند.
در پاس��خ به این ک��ه چ��ه درس های��ی از این ش��خصیت ها 
آموخته ای��د، 38 درصد پاس��خ دهندگان گفته ان��د اینکه آنها 
تفاوت ه��ا را درک می کردند، دوس��ت داش��ته اند و 27 درصد 
گفته اند این شخصیت ها به آنها کمک کرده اند تا دوران سختی 
را پشت سر بگذارند. آژانس کتابخوانی می گوید در برنامه های 
تابستانی کتاب خوانی، این امکان را برای بچه ها فراهم می کند 
که از ماجراهای مختلف ش��خصیت های محبوب شان بار دیگر 

الهام بگیرند.
در برنامه چالش کتابخوانی تابس��تانی امسال که از 16 جوالی 
 ش��روع ش��ده، 27 کتاب محب��وب ک��ودکان ب��ه کتابخانه ها
ن��ان، بیش��تر  معرف��ی  ش��ده اند ت��ا ک��ودکان و نوجوا

به سراغ آنها بروند.

 پنجمی��ن قس��مت مجموع��ه فیل��م »عصر یخ��ی« با فروش��ی
۵4 میلیون دالری، برای دومین هفته متوالی، صدرنشین جدول 
گیشه بین المللی سینما شد. این کمدی اکشن خانوادگی، پس از 
17 روز نمایش بی��ن المللی، به فروش کل��ی 127 میلیون دالری 

دست یافته است.
در ح��ال حاضر، ۵1 کش��ور جهان ت��ازه ترین قس��مت مجموعه 
انیمیش��نی »عصر یخی« را نمای��ش می دهند. ط��ی هفته های 
 آینده، 30 کش��ور دیگر به جمع کش��ورهای نمایش دهنده فیلم

اضافه خواهد ش��د. این محص��ول کمپانی فوکس قرن بیس��تم، 
طی تعطی��الت آخ��ر هفت��ه ج��اری، در س��ینماهای آمریکای 
ش��مالی هم ب��ه روی پ��رده م��ی رود. رقی��ب این انیمیش��ن در 
گیش��ه بی��ن الملل��ی، انیمیش��ن کمپان��ی وال��ت دیزن��ی »در 
جس��ت و ج��وی دوری« با ف��روش 36 میلی��ون دالری اس��ت. 
 این فیل��م در 4۵ کش��ور دنی��ا روی پ��رده اس��ت و تا ب��ه حال،
 276 میلی��ون دالر ف��روش ک��رده ک��ه چی��ن ب��ا فروش��ی
 ۵9 میلی��ون دالری، بهتری��ن ف��روش را در بی��ن این کش��ورها

داشته است. به نوشته هالیوود ریپورتر، فروش این کمدی خانوادگی 
در آمریکای شمالی به رقم 44۵ میلیون دالر رسیده است.

»افسانه تارزان« کمپانی برادران وارنر که نگاهی تازه به زندگی مرد 
جنگلی دارد، با فروش��ی 26 میلیون دالری، در ردیف سوم گیشه 

بین المللی قرار گرفت.

انیمیش��ن کامپیوتری »زندگی خصوصی حیوانات خانگی« برای 
دومین هفته متوالی، صدر نش��ین جدول هفتگی گیش��ه نمایش 

سینماهای آمریکای شمالی شد.
 این کم��دی اکش��ن خانوادگ��ی در س��ه روز آخر هفت��ه، باالی

۵0 میلیون دالر فروش کرد.
هم اکنون رقم فروش فیلم در 10 روز اول نمایش، به 203 میلیون 
دالر رسیده اس��ت. کمپانی یونیورسال، تهیه کننده این انیمیشن 
 اس��ت. نس��خه تازه و احیا ش��ده »ش��کارچیان ارواح«، با فروشی

46 میلیون دالری، ردیف دوم جدول گیش��ه نمایش را از آن خود 
کرد. این محصول شرکت سونی، نس��خه دوباره سازی شده از یک 
فیلم موفق دهه هشتاد میالدی است. در نسخه تازه، چهار کاراکتر 

زن جایگزین چهار کاراکتر مرد شده اند.
ملیس��ا مک کارتی، کمدین مطرح چند س��ال اخیر سینما، نقش 
اصلی نسخه تازه را بازی کرده است. او همراه سه زن دیگر، در شهر 

نیویورک با ارواح سرگردان مبارزه می کند.
سومین فیلم جدول گیش��ه نمایش، »افس��انه تارزان« است. این 
محصول کمپانی برادران وارنر، با فروش��ی 11 میلیون دالری، این 
ردیف را اش��غال کرد. فروش کلی این اکشن فانتزی، هم اکنون به 
103 میلیون دالر رسیده است. استالن استارسگاد در فیلم، نقش 

مرد جنگلی را بازی کرده است.

برای نخستین بار در ایران انجام می شود:

اکران مستند »دکمه مروارید«
در نگارستان امام خمینی

1 مردادماه؛

به تماشای »دومین رخداد«
در فرشچیان بروید

گردشگری رایگان
در تخت فوالد

نگاهی به برگزاری جشنواره »عمار« در اصفهان؛

 جشنواره ای با بنیان
»اخالص« و »اراده«

 »وینی پو«، گوی محبوبیت را
از »هری پاتر« ربود

»عصر یخی«
در گیشه بین المللی

موفقیت دوباره »حیوانات خانگی« 
در گیشه نمایش

پریا گودرزی، کارگردان نمایش در حال اجرای »میرزا فرفره«، 
در ای��ن گفتگو، عالوه ب��ر توضیحاتی در رابطه ب��ا این نمایش، 
فرهنگسازی را مهم ترین چالش و همچنین راهکار برون رفت 

از وضعیت انسداد هنری می داند.
 به گ��زارش ایمن��ا، »عالوه ب��ر این ک��ه عرصه  طن��ز مخاطب 
بیش��تری دارد، خیل��ی از مفاهی��م و موضوعات را با اس��تفاده 
 از ای��ن روش بهتر م��ی توانی��م بیان کنی��م و اث��ر بهتری هم

خواهند داش��ت. متاس��فانه امروز، م��ردم نه از طنز اس��تقبال 
خوب��ی م��ی کنن��د و ن��ه از کاره��ای دیگ��ر؛ ش��اید نی��از به 
یک فرهنگ س��ازی اساس��ی داش��ته باش��یم.« اینها جمالت 
نخس��تین پریا گودرزی، کارگ��ردان نمایش »می��رزا فرفره« 
اس��ت. او که پیش از این، نمایش »هملت ماش��ین«، نوش��ته 
 هاینر مول��ر را ب��ه روی صحنه برده اس��ت، فرهنگ س��ازی را

مهم تری��ن چال��ش و همچنی��ن راهکار ب��رای ب��رون رفت از 
انس��داد هنری جامعه می داند. در این گفت و گ��و که در پایان 
اجرای نمایش طن��ز میرزا فرف��ره در محل مجتم��ع فرهنگی 
 هن��ری فرش��چیان انج��ام ش��د، وی ع��الوه ب��ر توضیحاتی
 در رابطه ب��ا این اثر نمایش��ی، به مهم تری��ن دغدغه های خود

در زمینه تئاتر و هنر اصفهان می پردازد.
میرزا فرفره، اولین تجربه شما در زمینه طنز است، چرا به 

سمت این ژانر آمدید؟
من فکر می کنم ذهن مردم با طنز عجین تر باش��د. شاید طنز 
عالوه بر اثرگذاری ویژه خود، می تواند مردم را سرگرم هم بکند. 
عالوه بر اینها دوست داشتم طنز را هم تجربه کنم؛ اما متاسفانه 
استقبال اصال قابل قبول نیست؛ اکثر مردم وقتشان را برای هر 

چیزی می گذارند به جز هنر.
به نظر شما، اگر تعامل میان رسانه ها و هنرمندان بیشتر 
شود، تا چه اندازه می تواند در ایجاد فرهنگی که مد نظر 

شماست، مؤثر باشد؟
 رس��انه نقش��ی کلی��دی ایف��ا می کن��د. هن��ر هنرمن��د باید

دیده ش��ود. رس��انه عالوه بر اطالع رس��انی، با نقد و بررس��ی 
های کارشناس��ی، می توان��د باع��ث ارتقای س��طح فرهنگی 
 جامعه و همی��ن طور پیش��رفت هنرمن��دان ش��ود. خیلی ها

فکر می کنن��د کار هنرمن��دان ارزش چندانی ن��دارد یا اینکه 
 اص��ال هنر را ب��ه عنوان ی��ک فعالیت رس��می نمی شناس��ند؛

در نتیجه هر نوع فعالیت هنری و حمایت از هنرمندان، از متن 
زندگی شان کنار می رود.

هنر را در جامعه می توان به سه ضلع مخاطب، مسؤلین و 
خود هنرمندان تقسیم کرد. به نظر شما، کدام یک از این 
سه ضلع نقش کلیدی تری برای دیده شدن هنر و هنرمند 

داشته و کدام یک کوتاهی کمتری در این بین دارند؟ 
به نظر م��ن، هرکدام از این س��ه ضل��ع به نوع��ی در وضعیتی 
ک��ه وج��ود دارد، تاثیرگذارن��د. در رابط��ه با مخاط��ب، بحث 
 حمای��ت پیش می آی��د: وقت��ی از هنرمندی حمای��ت نکنند،
 دلس��رد م��ی ش��ود و ب��ه ج��ای س��لیقه س��ازی، بر اس��اس
 س��لیقه های موجود عمل می کند. مس��ئوالن هم در رابطه با

فرهن��گ س��ازی و بودجه ه��ای فرهنگ��ی تاثیرگذارن��د؛ اما 
هنرمندان ه��م در این زمینه بی تقصیر نیس��تند. من قبال فکر 
می کردم هنرمندان کمترین تقصیر را داش��ته باشند؛ اما وقتی 
با دقت بیش��تری نگاه کنید، متوجه می ش��وید همین که مثال 

در رابطه با تئات��ر، هنرمندان نم��ی روند و کاره��ای همدیگر 
را نمی بینن��د، مقصرند. برای اج��رای یک نمای��ش، چند ماه 
 وقت م��ی گذاریم و بعد در زم��ان اجرا، خارج از مس��ائل مالی،

انتظار داریم بیشتر از اینها دیده شویم.
مراحل مختلف تا اجرای میرزا فرفره چقدر زمان برد؟ 

ما از ابتدای کار، یعنی از زمان تمرین ه��ای اولیه تا به امروز که 
نمایش اجرا می شود، حدود ۵ ماه کار کرده ایم.

به نظر شما، آسیب اصلی وضعیت فعلی تئاتر در اصفهان 
چیست؟

به نظر من، در اصفهان کمتر به تئاتر ش��هر خود بها می دهند؛ 
 ای��ن در رابطه ب��ا هنرمن��دان و مخاطب��ان عام صادق اس��ت.

ما به نوعی چهره گرایی رس��یده ایم؛ یعن��ی اگر در یک نمایش 
چهره های شاخص حضور داشته باش��ند، حتی اگر بدانیم کار 
خیلی قوی هم نیست، بیشتر ش��اهد استقبال هستیم تا زمانی 
که بدانیم یک تئاتر بدون چهره های سرشناس است؛ ولی تئاتر 

قدرتمندی است.
از طرف دیگ��ر تئاترهای ش��هرهای دیگر به خص��وص تهران 
برای ما به ش��کل ب��ت در آمده ان��د؛ در صورتی ک��ه مخاطب 
 و هنرمن��د، اول از هم��ه بای��د تئات��ر و هنر ش��هر خ��ودش را

حمایت کن��د. در نهای��ت این طور می ش��ود ک��ه وقتی فالن 
 تئاتر اجرا ش��د، همه فقط ب��رای س��لفی گرفتن بع��د از اجرا

می روند و این به هنر شهرمان ضربه می زند.
 در نمای��ش می��رزا فرف��ره، ش��خصیت مظف��ر ب��ه ش��کلی،

بهلول وار اس��ت: در ابتدا مخاطب فکر می کند او ش��خصیتی 
 ساده لوح داشته باشد؛ ولی در نهایت می فهمد تمام ماجرا را او

صورت بندی کرده است.
این برای شما صورتی نمادین داشت یا رئالیستی بود؟

متن نمایش نامه  میرزا فرف��ره را داوود فتحعلی بیگی در قالب 
یک نمایش سیاه بازی نوشته اس��ت. در اکثر متون اینچنینی، 
نقش سیاه همین طور است. در این نمایش سعی کردیم عالوه 
 بر ایجاد فضایی ش��اد، برخ��ی مفاهیم ش��بیه نکوهش طمع،
 دنی��ا پرس��تی، انصاف داش��تن و... را ه��م به صورت��ی ضمنی

ارائه دهیم.
احتماال یکی از دالیل س�اده بودن میزانس�ن شما هم به 

همین دلیل باشد.
بله، فض��ای نمایش س��یاه بازی ب��ه همین صورت اس��ت: در 
س��یاه بازی، نیازی به دکور مجلل نیس��ت و فقط چند نش��انه  
کوچک ب��رای رس��اندن مفه��وم و فض��ای آن صحن��ه کافی 
 است. ریش��ه س��یاه بازی به همان نمایش تخت حوضی قدیم

برمی گردد که یک تخت روی حوض می گذاش��تند و نمایش 
اجرا می کردند.

نمای��ش میرزا فرفره ت��ا تاریخ 31 تیرماه، هر ش��ب از س��اعت 
20:30 در مجتمع فرهنگی هنری فرش��چیان اجرا می ش��ود. 
در ای��ن نمای��ش، حس��ین اژدهایی، پگاه اس��المی، نس��ترن 
 باقری، کی��ارش دادگر، س��مانه س��روش نیا، ایم��ان جاللی،

مسعود یزدان بخش و آرزو نادری به ایفای نقش می پردازند.

گفت و گو

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

گفت و گویی با کارگردان نمایش »میرزا فرفره«:

اصفهانی ها از هنر اصفهان حمایت کنند

رضا کیانیان: 

پیگیری پرونده کیارستمی، از مسیر اصلی منحرف شده است
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خبراخبار

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری:

اصناف خدماتی در شهرک های 
صنعتی  مستقر می شوند

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

۴۷هزار نفر در بخش کشاورزی 
فعالیت می کنند

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 ازظرفیت روحانیون در حوزه 
فرهنگی استان استفاده شود

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسالمی:

وزارت صنعت به تنهایی نمی تواند اقتصاد را پویا کند

مع��اون ام��ور عمران��ی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: اقتصاد مقاومتی راه روش��ن و آینده س��از برای عبور از 
مراحل رشد و توس��عه اس��ت و از الزامات آن هماهنگی بین 
همه بخش ها، می��دان دادن ب��ه بخش خصوص��ی، جلب و 
جذب مشارکت های مردمی، داش��تن برنامه های عمرانی و 

اولویت بندی این برنامه هاست.
گودرز امیری با اش��اره به اینکه در اجرای فرمان مقام معظم 
رهبری مبنی ب��ر اقتصاد مقاومتی، س��تاد فرماندهی در این 
استان تشکیل شد تصریح کرد: در سه ماهه اول سال به تدوین 
برنامه های اقتصاد مقاومتی و از اول تیرماه به ارزیابی پیشرفت 

فیزیکی این پروژه ها و برنامه پرداخته شد.
این مس��ئول با بیان اینکه در بررس��ی های ص��ورت گرفته 
مشخص ش��د که چهارمحال و بختیاری از عملکرد خوبی در 
سطح کشور برخوردار و جزو اس��تان های برتر شناخته شده 
است خاطرنشان کرد: در این استان پروژه هایی از قبل وجود 
داش��ت که هم اکنون برخی از آنها در حوزه اقتصاد مقاومتی 
قرار گرفته ان��د که دلی��ل آن اولویت دار ب��ودن این طرح ها، 
پیش بینی اعتبار برای آنها در بودجه های سنواتی و اختصاص 

اعتبار به آنها از دیگر منابع است. 
امیری افزود: اجرای بیش از 750 کیلومتر روکش آس��فالت، 
احداث حدود 150 کیلومتر بزرگ��راه که در کل بزرگراه های 
این اس��تان به 260 کیلومتر افزایش پیدا کرد، افتتاح حدود 
10 هزار واحد مسکن مهر و ایجاد زیرساخت های آن که امید 
 است مابقی آن تا پایان امس��ال تکمیل شود ازجمله اقدامات

 در حوزه راه و شهرسازی این استان است.
وی برنامه های اقتصاد مقاومتی را هم در سطح وزارتی و هم 
استانی عنوان کرد و بیان داشت: این برنامه ها شامل راه آهن 
این استان  است که در سطح وزارت راه و شهرسازی به عنوان 
یکی از اولویت های اقتصاد مقاومتی قرار گرفته از جمله 120 
کیلومتر آزادراه لردگان به ایذه ،که در هفته گذشته مقرر شد 
 آزادراه کاشان، اصفهان و فوالدشهر تا شهرکرد نیز ادامه پیدا

 کند، 45 کیلومتر راه اصلی و 60 کیلومتر بزرگراه به صورت 
30 کیلومتر ش��هرکرد به بروجن، 13 کیلومتر سفیددشت، 
6 کیلومتر س��امان و 11 کیلومتر شهرکرد به ش��لمزار اجرا 

می شود و قرار است تا پایان سال 95 تکمیل شود.
مع��اون ام��ور عمران��ی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: 17 طرح در محدوده بافت های فرس��وده 
شناسایی شده، برای 10 شهر، 10 طرح به استثنای شهرکرد 
که س��ه طرح بافت فرس��وده برای آن در نظر گرفته ش��ده و 

امسال این موارد عملیاتی، اجرا و مرمت می شود.

امیری با اشاره به اینکه نصب دوربین های سرعت سنج برای 
کاهش اس��تفاده پلیس از ماش��ین آالت و کاهش تصادفات 
و نصب دوربین های تصویری برای کنت��رل ترافیک از دیگر 
اقدامات این معاونت در اقتصاد مقاومتی اس��ت ادامه داد: در 
مدیریت روستایی اقدامی در این استان انجام شده که مصداق 
واقعی اقتصاد مقاومتی است و آن مشارکت مردم در اجرای 
زیرسازی حدود یک میلیون متر مربع راه روستایی است، از 
این میزان 550 هزار متر مربع سال 94 آسفالت شد و مابقی 

آن نیز در سال 95 اجرایی می شود.
وی در ادامه بیان داشت: از اقدامات اقتصاد مقاومتی درزمینه 
توسعه روستایی، توسعه اقتصادی روستاییان است که شامل 
تش��کیل ش��رکت های تعاونی با حداقل 25 نف��ر و پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه کم بهره و توسعه گردشگری روستایی 
با بهره گیری از بحث خانه مسافرهاست. به گونه ای که هر فرد 
روس��تایی با دریافت تس��هیالت می تواند در کنار خانه خود 

مکانی نیز برای پذیرایی از مسافران فراهم کند.
معاون امور عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری تاکید 
کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در روستاها مشخص شدن 
روس��تاهای هدف گردش��گری برای دریافت اعتبارات ویژه 
از س��وی دولت، تکمیل ش��بکه فاضالب به صورت پایلوت با 
کمک روس��تاییان در یک روس��تا، به این صورت که اجرای 
شبکه فاضالب با همکاری روستاییان و احداث تصفیه خانه با 
کمک دولت انجام ش��د و در نظر گرفتن یک روستا به عنوان 
 نمونه برای اینک��ه در هم��ه خانه های آن ی��ک واحد تولید

 صنایع دستی با دو روش خرید تضمینی و در اختیار گذاشتن 
مصالح راه اندازی شود. 

وی افزود: همچنین کش��ت 400 هکتار گل محمدی توس��ط 
شهرداری ها در اماکن شهری صورت گرفته است که این امر هم 
موجب توسعه فضای سبز در شهرها خواهد شد و هم در ایجاد 

اقتصاد پایدار موثر است.

نماینده مردم ش��هرکرد، بن و س��امان در مجلس گفت: صنعت و 
اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر تعامل بین دستگاهی 
نباش��د، وزارت صنعت به تنهایی نمی تواند آن را پویا کند. اردشیر 
نوریان اظهار کرد: برای رون��ق تولید باید از نظر فکر و اندیش��ه از 
ابتدای امر رویکرد تولید داش��ت و س��پس با برنامه های سیاسی و 
 فرهنگی آن  را حمایت ک��رد. وی با بیان اینکه اقتصاد در کش��ور 
درون زاس��ت، افزود: باید پایه های مبانی قدرت و اقتدار ایران در 
سطح بین المللی حفظ شود و برای پیش��برد اهداف، به مراودات 
و تعامالت بیرونی نیز فکر ک��رد. نوریان تصریح ک��رد: مراودات و 

تعامالت بیرونی کشور باید برحسب فرمایشات مقام معظم رهبری 
بر سه اصل عاقالنه، مدبرانه و حکیمانه باشد. عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اس��المی، با بیان اینکه سرمایه گذاری و رونق 
تولید به پشتوانه فرهنگی و فرهنگ سرمایه گذاری نیاز دارد، گفت: 
در برخی موارد درگذشته مشاهده شده است که سرمایه گذار برای 

گرفتن مجوز و پروانه فعالیت صنعتی راه زیادی را رفته است. 
نوریان افزود: مجمع نمایندگان استان در مجلس در عرصه 
قانون گذاری برای رون��ق تولید، رونق اقتصاد و پیش��برد 

اهداف اقتصاد مقاومتی تالش خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: ظرفیت 
روحانیون ب��رای ترویج مس��ائل فرهنگی در روس��تاهای 

چهارمحال و بختیاری به کار گرفته شود.
حجت االسالم والمس��لمین محمدعلی نکونام در جلس��ه 
ش��ورای اداری این شهرستان اظهارداش��ت: اگر از مسائل 
فرهنگی جامعه غافل شویم سبب خسارات جبران ناپذیر 

برای نوجوانان و جوانان می شود.
وی افزود: امروزه ما در فضایی زندگ��ی می کنیم که انواع 
انحرافات و گناه در آن وجود دارد که برای جلوگیری از این 

انحرافات باید فعالیت فرهنگی را در مساجد تقویت کرد.
نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا 
بیان اینکه ظرفی��ت روحانی��ون در ح��وزه فرهنگی باید 
ب��ه کار گرفته ش��ود، بی��ان ک��رد: از ظرفی��ت روحانیون 
ب��رای تروی��ج و گس��ترش مس��ائل فرهنگی اس��تفاده و 
خانه های عالم س��اخته ش��وند تا روحانیون در روس��تاها 
 حضور یابن��د و مردم را با مس��ائل فرهنگی و دینی آش��نا 

کنند.
نکونام خاطرنشان کرد: خدمت به نظام طاغوت و هر کاری 
که برای نظام طاغوت صورت می گیرد اگر هم بحق باش��د 
اجر آن باطل اس��ت، در فرهنگ اهل  بی��ت)ع( نظام، نظام 

الهی است و شما در نظام والیی زندگی می کنید.
 وی ش��رایط خدمت را با توجه ب��ه احادی��ث و روایات در

س��ه چیز عنوان کرد و گفت: انس��ان خدمت گ��زار بر اثر 
تذهیب به جایی برس��د ک��ه ورع داش��ته باش��د، از یک 
حلم باالی��ی برخوردار باش��د و یک مدی��ر و کارگزار نظام 
 جمهوری اسالمی ایران بایس��تی یک مدیر و مدبرو الیق

 باشد.
30 مسجد در شهرستان لردگان احداث می شود

اس��دا... جلی��ل، مع��اون فرماندار ل��ردگان در این ش��ورا 
 خاطرنشان کرد: چند س��ال گذشته در راس��تای احداث

 9 مسجد شهری و روستایی از محل اعتبارات اهدایی مقام 
معظم رهبری ی��ک میلیارد و 123 میلی��ون تومان اعتبار 

هزینه شده است.
وی با اشاره به ساخت 30 مسجد شهری و روستایی در این 
شهرس��تان افزود: اعتبار مورد نیاز احداث این مس��اجد از 

کمیته برنامه ریزی استان تامین می شود.
معاون فرماندار شهرس��تان لردگان با اش��اره ب��ه اجرای 
برنامه های فرهنگی در این شهرس��تان بیان کرد: در حال 
حاضر در این شهرستان سه دانشگاه آزاد، علمی کاربردی، 
و پیام نور ب��ا 3000دانش��جو ،230 مدرس و 28 رش��ته 

کارشناسی و 11 رشته کاردانی در حال فعالیت هستند.

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: اصناف در قالب اصناف تولیدی و خدماتی در سراسر نواحی 

و شهرک های صنعتی استان، مستقر می شوند.
علیرض��ا ش��فیع زاده در بازدی��د از ش��هرک صنعت��ی فردانبه 
اظهارداشت: اس��تقرار واحدهای صنفی و خدماتی در نواحی و 
شهرک های صنعتی اس��تان س��بب بهبود فضای کسب و کار و 

تسهیل در ارائه خدمات به صنوف می شود.
وی افزود: طرح های اجرایی برای استقرار اصناف در قالب اصناف 
تولی��دی و خدماتی در سراس��ر نواحی و ش��هرک های صنعتی 
استان در دس��تور کار این ش��رکت قرار گرفته و به صورت ویژه 

اجرایی می شود.
 مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری

 با اش��اره به اینکه ش��هرک صنعتی فرادنب��ه دارای 42 هکتار 
 مس��احت اس��ت، بیان کرد: در 13 واحد صنعتی ش��هر فرادنبه 

53 قرارداد منعقد شده است.
شفیع زاده خاطرنشان کرد: این شهرک زمینه اشتغال 75 نفر را با 

41 میلیارد ریال سرمایه گذاری فراهم کرده است.
وی ه��دف از بازدید این ش��هرک صنعتی را بررس��ی ش��رایط 
زیرس��اختی آن عنوان کرد و گفت: ش��هرک صنعت��ی فرادنبه 
دارای زیر س��اخت هایی ش��امل آب، برق، گاز و تلف��ن بوده که 
به لحاظ زیر س��اختی از ش��رایط مطلوبی برخوردار و به زودی 
 با اس��تقرار واحدهای صنفی و خدماتی در آن توس��عه پایداری

 ایجاد می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در 
حال حاضر 47 هزار نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم 

در این استان فعالیت می کنند.
ذبیح ا... غریب اظهار داشت: هم اکنون بخش کشاورزی در این 

استان، اشتغال قابل توجهی را فراهم کرده است.
وی اف��زود: در س��ال 94 و 95، 191 پروژه کش��اورزی در این 
 اس��تان افتتاح ش��ده اس��ت که این پروژه های کش��اورزی در

  حوزه های مختلف دامداری، شیالت، زراعت، صنایع تبدیلی و... 
بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری تاکید 
 کرد: بای��د از ظرفیت های بخش کش��اورزی در مس��یر تحقق 

اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

معاون امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شناسایی 17 طرح در محدوده بافت های فرسوده

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
4 ش��ماره آگه��ی: 139503902122000001 ش��ماره پرون��ده:  /538
9100400212200005 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق یک قطعه زمین از 
اراضی شهرک صنعتی خوانسار واقع در شهرک صنعتی خوانسار به مساحت 
8032/50 متر مربع به موجب قرارداد واگذاری شماره ج-و-045-3935 مورخ 
1383/10/3 به آقای جالل نظامی از سوی ش��رکت شهرکهای صنعتی استان 
اصفهان واگذار گردیده اس��ت و طبق سند رهنی ش��ماره 8491-1385/8/1 و 
الحاقیه های 22064-1379/9/14 و 24075-1390/5/15 و 1389/6/3-21225 
و الحاقیه های 22064-1389/9/14 و 18162-1388/5/6 و غیره در دفترخانه 
شماره 36 اس��ناد رس��می اصفهان در قبال مبلغ 248/000/000 ریال در رهن 
بانک صادرات اصفهان شعبه انقالب قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 10/206/800/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 1240 متر مربع 
اعیانی سوله و 26 متر مربع ساختمان نگهبانی و 116 متر مربع ساختمان اداری 
و 45 متر مربع آزمایشگاه و 24 متر مربع پارکینگ و دارای انشعابات گاز و آب 
و برق و یک دستگاه خط تولید مقوا از ضایعات کاغذ و پمپ های مکش خمیر و 
 میزهای اول و دوم آبگیر خمیر و خشک کن که سوخت آن گاز شهری می باشد و 
غلطک های رول کننده مقوا و س��کوی ترانس و کابل و حق انشعاب 3 خط تلفن 
ثابت و مشخصات دیگری که در نظریه کارشناسی مورخ 1394/2/17 ارایه شده 
که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف آقای جالل نظامی می باشد، پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 1395/5/17 در اداره ثبت اسناد و امالک 
خوانسار واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
 10/206/800/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد  خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد 
ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:109 اداره اجرای اسناد 

رسمی خوانسار)381 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

4/42 اجرای احکام ش��عبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 7/94 له خانم فاطمه کیانی فرزند 
تراب و علیه مطلب کیانی به نشانی اصفهان- خیابان قائمیه- کوچه 29- انتهای 
کوچه سمت چپ، مورد مزایده طبق نظر کارشناس��ی: فروش منزل مسکونی 
مذکور ک��ه در تاریخ 1378/11/4 قولنامه آن توس��ط بنگاه عدال��ت انجام و به 
ش��عبه محترم ارائه گردیده اس��ت، به آدرس اصفهان- خیابان قائمیه- کوچه 
29- انتهای کوچه سمت چپ با کد نوس��ازی 6122-147-49-8 واقع گردیده 
است و در حال حاضر از س��مت جنوب به طول حدود 8/5 متر به کوچه شماره 
29 و از سمت شرق به منزل مسکونی و از سمت غرب به طول 14/1 متر به زمین 
فاقد اعیانی و از سمت شمال به طول حدود 8/5 متر به زمین فاقد اعیانی می باشد. 
شایان ذکر است در اصالحات پروانه س��اختمانی مقرر گردیده که از شرق و 
غرب ابعاد زمین به طول 12/7 متر باش��د و کل زمین در پروانه ساختمانی به 
مقدار حدود 107/95 متر مربع می باشد و س��اختمان مذکور دارای پایان کار 
شهرداری نمی باشد. اسکلت ساختمان مذکور به صورت بتنی اجرای گردیده 
و نمای حیاط به صورت آج��ری و درب و پنجره ها به صورت آلومینیومی تک 
جداره و کف حیاط موزاییک می باشد. منزل مسکونی شامل طبقه همکف و یک 
طبقه روی آن می باش��د که طبقه همکف دارای یک خواب بوده و دارای کابینت 
فلزی و کف سرامیک و طبقه اول دارای 2 خواب و کابینت فلزی و دیوارها سفید 
کاری شده و فاقد رنگ می باشد و دستگاه پله به صورت کف سنگی و بدنه گچ و 
خاک و فاقد رنگ و فاقد نرده می باشد و منزل مسکونی دارای انشعابات گاز و 
برق و آب می باشد. با توجه به مراتب فوق و در نظر گرفتن قدمت، موقعت محل و 
جمیع عوامل موثر در ارزیابی، ارزش ششدانگ عرصه و اعیان منزل مسکونی 
مذکور به مبلغ 2/440/000/000 ری��ال ) دو میلیارد و چهارصد و چهل میلیون 
ریال( برآورد می گردد. زمان: چهارش��نبه 95/5/13 س��اعت 10 صبح، مکان: 
اصفهان- خ نیکبخت – 200 متر جلوتر از دادگس��تری کل اصفهان- ساختمان 
اجرای احکام حقوقی دادگستری- طبقه چهارم- اجرای احکام شعبه 7، طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده طبق هماهنگی با این اجرا از خودرو دیدن 

کرده و با سپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 
بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت 
کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. م الف:9863 اجرای احکام ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان)425 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/341 شماره صادره : 1395/43/246463 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک ش��ماره 8287 فرعی از  18/681 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق  
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد س��ند ثبت غرب اصفه��ان به نام قدیرعلی 
شریفی فرزند یداله مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/05/23 
ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراض��ات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظی��م صورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ 
انتش��ار: 1395/04/29 م الف: 11486 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غرب 

اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(
تصمیم عدم افراز

4/391 شماره صادره:1395/02/347659 خواهان ها: 1- آقای حسین گرامی 
زاده نائینی فرزند عبدالرس��ول 2- خانم بتول توکلی نائینی فرزند محمد جعفر 
3- خانم س��رور توکلی نائینی فرزند محمد جعفر 4- خانم سکینه توکلی نائینی 
فرزند محمد جعفر 5- خانم فرحناز توکلی نائینی فرزند محمد جعفر، خواندگان: 
1- زهرا هیئتیان فرزند محمد 2- حسین طیب فرزند رضا 3- عبدالرضا توکلی 
محمدی فرزند محمد علی 4- محمد توکلی فرزند عباس��علی 5- فاطمه شریفی 
هماباد فرزند محمد رض��ا 6- وراث مرحوم علی امینی 7- خانم گلش��ن امینی 
مس��تانه فرزند عبدالصمد 8- خانم معصومه امینی فرزند علی 9- آقای حسین 
شریفی فرزند حس��ن 10- داوود امینی مس��تانه فرزند عباس 11- رضا نصر 
الهی فرزند تقی، خواسته افراز: افراز سهم مشاعی خواهانها از پالک 254 اصلی 
مزرعه رحیم آباد بخش سه حوزه ثبت نایین، گردش کار: خواهانها با مشخصات 
فوق الذکر طی درخواست وارده 94020935330228-94/2/28 تقاضای افراز 
سهم مشاعی خود از پالک ثبتی مذکور را نموده که جریان امر به نماینده و نقشه 
بردار ثبت ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت و انتشار آگهی دعوت افراز شماره 
188260/02/1394-94/12/3 منتش��ر در روزنامه نس��ل فردا چاپ اصفهان 
نماینده و نقش��ه بردار در معیت احدی از خواهانها آقای حسین گرامی زاده به 
محل مورد تقاضا عزیمت و پس از بازدید از محل طی صورت مجلس افراز اعالم 
داشته اند که هیچ یک از خواندگان در محل حضور نداشتند و خواهانها مقدار سه 
دانگ مشاع از ششدانگ مزرعه رحیم آباد را به صورت مشاع مالک می باشند و 
مورد افراز را یک درب خانه مفروزی که داخل در محدوده مزرعه ساخته شده و 
قنات مزرعه از آن عبور می کند معرفی نموده اند و با توجه به این که محل مورد 
افراز مشاع می باشد و تاکنون سند مالکیت که به صورت ششدانگی می باشد 
برای مالکین صادر نگردیده و قسمتی از مزرعه اس��ت قرار بر رد درخواست 
خواهانها صادر می گردد در خاتمه این تصمیم مطابق ماده 6 آئین نامه قانون 
افراز و ماده 27 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا صادر و تصمیم 
غیر قابل افراز به خواهانها و خواندگان ابالغ می گ��ردد تا چنان چه اعتراضی 
داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
 )ابالغ( اعتراض خود را به دادگاه صالح تس��لیم نمایند. تاریخ انتشار: 95/4/29 

م الف: 116 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نائین)380 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/343 شماره صادره : 1395/43/246441 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک ش��ماره 1952 فرعی از  14/511 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق  
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام هاجر کامران 
کوهانستانی فرزند اسداله مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخ 
95/05/23 ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ت��ا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1395/04/29 م الف: 11493 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 
غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
4/383 شماره صادره : 1395/43/247660 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 8305 فرعی از  18/3541 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق  
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام اکبر هادیان 
فرزند مهدی مفروز و در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخ 95/05/23 
س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مق��رر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ 
انتش��ار: 1395/04/29 م الف: 11718 رئیس منطقه ثبت اس��ناد و امالک غرب 

اصفهان)151 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

3 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000084 ش��ماره پرون��ده:  /707
139404002004000801 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 9402225 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره سه هزار و یکصد و یک فرعی مجزی شده 
از  یکهزار و چهل و چهار از دو هزار و دویس��ت و چهل و هشت اصلی واقع در 
بخش شش ثبت اصفهان به مساحت 606/74 متر مربع که با ششدانگ پالک سه 
هزار و یکصد فرعی از دو هزار و دویست و چهل و هشت توامًا تشکیل یکبابخانه 
را داده اند به آدرس: اصفهان جاده شیراز قبل از شهرک بهارستان مقابل محل 
ناحیه یک خدمات شهرداری بهارستان، خیابان مالصدرا، ضلع شمال خیابان، 
پالک 308 کدپستی ش��ماره 8179155368 که س��ند مالکیت آن در صفحه 59 
دفتر 260 امالک ذیل ثبت شماره  91186 با شماره چاپی 102953 ثبت و صادر 
شده اس��ت با حدود: ش��مااًل به طول 16/25 متر خط مفروض مستقیم است به 
پالک 2248/3100 فرعی مجزی شده از 2248/1037 شرقًا به طول 36/15 متر 
دیوار به دیوار پالک 2248/1044 باقیمانده جنوبًا در سه قسمت که قسمت دوم 
شرقی است به طول های 2/77 متر و 1/37 متر و 13/55 متر درب و دیواریست 
به خیابان 12 متری غربًا به طول 37/54 متر دیوار به دیوار پالک 2248/1044 
باقیمانده که طبق نظر کارشناسان رس��می پالک فوق به مساحت 606/74 متر 
مربع با پالک 3100 فرعی به مس��احت 88/02 متر مربع تش��کیل یک باب خانه 
را می دهند شش��دانگ پالک 3101 فرعی که مورد مزایده می باش��د قس��مت 
 عمده از یک واحد مسکونی ش��امل یک طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف و نیم 
طبقه روی پارکینگ می باشد مساحت عرصه 606/74 متر مربع و مقدار بنا به 
مساحت حدود 400 متر مربع از نوع دیوارهای آجری سقف آجر و آهن و تیرچه 
کف فرش سرامیک آشپزخانه و توالت و حمام کاشی کاری کابینت آشپزخانه 
ام دی اف نمای داخلی س��فید کاری و رنگ نمای بیرونی آجری دربهای داخلی 
چوبی درب و پنجره های بیرونی فلزی دارای سرمایش و گرمایش و انشعابات 
آب و برق و گاز می باش��د ملکی خانم عفت صحتی که طبق سند رهنی شماره 
49005 و 50166 دفترخانه 133 اصفهان در رهن آقای محس��ن عشقیان واقع 
می باشد و طبق اعالم بس��تانکار ملک فوق فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 
12 روز سه ش��نبه مورخ 95/5/19 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
 در هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود.

 مزای��ده از مبل��غ پای��ه پن��ج میلی��ارد و چهارص��د و س��ی میلی��ون 
اش��تراک و  ی��ا ح��ق  انش��عاب و  از ح��ق  اع��م  ب��رق، گاز  ری��ال 
 مص��رف در صورت��ی ک��ه م��ورد مزای��ده دارای آنه��ا باش��د و نی��ز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/04/29 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده ب��ه روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت ش��رکت در 
جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه 
اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ایی معتبر الزامی است 
ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:9111 اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان)569 کلمه، 6 کادر(

ابالغ رای
4 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350200176 ش��ماره پرون��ده:  /479
9409980350200032 شماره بایگانی ش��عبه: 940033  خواندگان: 1- آقای 
مصطفی امینی فرزند عباس 2- آقای حمید موس��ی رضایی همگی به نش��انی 
مجهول المکان، 3- آقای حسین امینی فرزند باقر به نشانی فالورجان بانک ملی 
ایران، خواسته: اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی معترض ثالث اجرایی به نام سید امیر محمد فاطمی به طرفیت 
خواندگان 1- حمید موسی رضایی و 2- مصطفی امینی و 3- حسین امینی نسبت 
به توقیف خودرویی کیا اپتیما به شماره انتظامی 834 س 36 ایران 13 از طریق 
سیستم پلیس راهور با توجه به محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق 
سند مالکیت و شناس��نامه مالکیت خودرو و مبایعه نامه 89/5/10 و 89/3/8 و 
بیمه نامه صادره و با توجه به اظهارات معترض ثالث مبنی بر اینکه قبل از اینکه 
خودروی توقیف ش��ود مالک آن بوده و بیمه نامه به نام وی صادر شده است 
و اصول مدارک را نیز در اختیار دارد که در جلسه رسیدگی 95/2/6 ارائه نمود 
و با توجه به عدم حضور خواندگان با توجه به ابالغ وقت رسیدگی به ایشان و 
عدم ارائه الیحه دفاعیه و بال تعرض گذاش��تن ادعای معترض ثالث ضمن وارد 
دانستن اعتراض ثالث اجرایی مس��تنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی 
مقرر می دارد از خودروی فوق االش��عار رفع توقیف به عمل آید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه 
صادرکننده رای بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.  م الف:12121 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان)281 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

4/563  آقای عباس عبدانی نصیری به  شناسنامه شماره 2  به شرح دادخواست به 
کالسه 64/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان میرزا حسین عبدانی نصیری به شماره شناسنامه 160 در تاریخ 
1395/4/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- متقاضی عباس عبدانی نصیری) پس��ر( 2- حس��ن عبدانی 
نصیری)پسر( 3- صدیقه عبدانی نصیری)دختر( 4- سادات شیر بلبل) همسر(.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و 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: 125 ش��عبه 3 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف نایین

) 130 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ رای

4 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350200636 ش��ماره پرون��ده:  /480
9309980350200941 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931099  واخواه: آقای پویا 
جعفری میرآبادی فرزند مس��عود به نش��انی تی��ران میرآباد خ ام��ام خمینی 
پ��الک 67 کدپس��تی 8538113563 ، واخوان��ده: آقای علی ک��ردگاری فرزند 
 غالمرضا با وکالت آقای مهدی شیخ فرشی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان

 چهارباغ خواجو خیابان شهدای خواجو نبش بن بست شماره 8 )یاس( ساختمان 
افرا طبقه دوم واحد 3، واخواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
 واخواهی آقای پویا جعفری میرآبادی به طرفیت آقای علی کردگاری با وکالت 
مهدی شیخ فرشی نسبت به دادنامه واخواس��ته به شماره 1894-93/12/4 با 
 توجه به محتویات پرونده و ب��ا توجه به اظهارات واخواه مبن��ی بر اینکه وجه

  چکها را پرداخت ک��رده ولی اصل چکه��ا را پس نگرفته و قرار ب��وده که به او 
مسترد شود ولی مجدداً نسبت به آنها اقدام شده است و با هم مراوده مالی داشته 
اند و با توجه به دفاع وکیل واخوانده مبنی بر کذب بودن ادعای واخواه و اینکه  
تعداد زیادی از چکهای واخواه وجود دارد و به این وسیله قصد اطاله دادرسی و 
ایذاء موکل را دارد دادگاه با توجه به فقد ادله اثباتی و اینکه وجود اصل چک در ید 
دارنده داللت بر مدیونیت صادرکننده چک دارد ضمن وارد ندانستن واخواهی 
وی مس��تنداً به ماده 308 آیین دادرس��ی مدنی عینًا دادنامه واخواسته را ابقاء 
می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنامه 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد.

م الف:12120 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)276 کلمه، 3 کادر(
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گروهی از محققان در انگلس��تان موفق به س��اخت یک شی 
برجسته ش��دند که رفتارش در قبال امواج الکترومغناطیسی 
همانند یک جسم صاف به نظر می رسد. شاید این دستاورد به 
آن معنی باشد که پژوهشگران یک گام دیگر نیز به ساخت یک 
وسیله پوشاننده  برای پنهان سازی اشیا، نزدیک  شده باشند. به 
نقل از زومیت، در حالی که یافته های جدید هنوز بسیار دورتر 
از ساخت شنل نامرئی کننده استفاده شده در فیلم های هری 
پاتر و مواردی با آن سبک و سیاق هستند، موفقیت آمیز بودن 
این آزمایش ممکن اس��ت به محققان در توسعه سیستم های 
مایکروویو و سیستم های نوری بهتر برای استفاده های تجاری 

و صنعتی کمک کند.
سرپرست این تیم پژوهشی لوییجی ال سپادا  از دانشگاه کویین 
مری لندن در بیانیه ای گفت: مطالعه و استفاده از امواج سطحی 
در واقع کلیدی برای توسعه راه حل های فناورانه و صنعتی در 
طراحی پلتفورم ها در زندگی واقعی و برای زمینه های کاربردی 
مختلف اس��ت. تیم پژوهش��ی، یک سطح برجس��ته را با یک 
مدیوم نانوکامپوزیتی پوش��اندند. این مدیوم نانوکامپوزیتی، 
به تازگی توسعه یافته است. مدیوم گفته شده 
در واقع نوعی ماده اس��ت که از الیه های 
مختلف نانو ذرات ساخته شده است 
و هر یک از الیه ها دارای خاصیت 

الکتریکی متفاوتی هستند.
این مواد اج��ازه می دهد تا 
امواج الکترومغناطیسی 
ب��ه ش��ی م��ورد نظر 
ب��دون  و  برخ��ورد 

پراکندگی از میان آن عبور کنند و به این ترتیب آن را از دید ما 
پنهان نگاه دارند.ال س��پادا در این باره توضیح می دهد: ما یک 
امکان عملی را برای استفاده از مواد نانوکامپوزیتی برای کنترل 
انتشار موج س��طحی از طریق تولید افزایش��ی پیشرفته ارائه 
داده ایم. باید اشاره کنیم که روش مورد استفاده را می توان برای 
پدیده های فیزیکی دیگری که توسط معادله موج توضیح داده  
می شوند هم به کار برد؛ مانند پدیده های اکوستیک )وابسته به 
صوت(. به همین دلیل، ما معتقدیم که این کار تاثیر زیادی در 

کاربردهای صنعتی خواهد داشت.
 به عب��ارت دیگر، ای��ن تی��م م��اده ای را توس��عه داده اند که

 به طور موثر ب��ا اس��تفاده از آن می توان یک ش��ی را از امواج 
الکترومغناطیسی پنهان کرد. آنها در گزارش خود درباره  اینکه 
چرا مواد نانوذره را انتخاب کرده اند یا چگونه آن را در س��طح 
صنعتی به کار خواهند برد، وارد جزییات زیادی نش��ده اند که   
احتماال  به این دلیل بوده است که  آنها به ثبت اختراع فناوری 

خود امیدوار هستند.
از سویی نیز با توجه به سایر پروژه های مبتنی بر پوشش های 
نامرئی کنن��ده مبتنی ب��ر فناوری نان��و می توانی��م از صحت 
حدسمان مطمئن تر ش��ویم. به عنوان نمونه، در ماه سپتامبر 
سال ۲۰۱۵، یک تیم از آزمایش��گاه برکلی در آمریکا دستگاه 
پنهان کننده ای اختراع کردند که با روش��ی کامال مش��ابه کار 

می کرد.
این در حالی اس��ت که پیتر داک ری��ل )Peter Dockrill( در 
گزارشی چنین نوشته اس��ت: کارهای مرتبط با پنهان سازی 
اشیا با اس��تفاده از فراموادی )متاَمتریال( صورت می گیرد که 
بر خالف مواد طبیع��ی می توانند از طریق س��اختار فیزیکی 

خودشان به جای ترکیب ش��یمیایی خود، پرتوهای نور را خم 
کنند یا اینکه آنها را بازتاب دهند و در اصل بتوانند اش��یا را از 
نظر نوری غی��ر قابل رویت جلوه  دهن��د. هنگامی که نور روی 
این پوشش فعال شده تابیده می شود، آرایه های نانوآنتن آن، 
بازتاب معمول نور را از جسم زیر پوشش دچار واپیچش می کند 
و با این کار باعث می شود تا چنین به نظر برسد که در آن نقطه 

چیزی وجود ندارد.
با وجود این واقعیت که محققان هنوز با ساخت موفقیت آمیز 
یک دستگاه پنهان کننده فاصله زیادی دارند، اما تیم پژوهشی 
در مورد کارآیی ماده جدید فوق العاده هیجان زده هستند، زیرا 
آنها توانستند مطالعات قبلی پیرامون پوشش نامرئی کننده را 
گسترش دهند. گفتنی اس��ت که در تکنیک های مشابه پیش 
از این، ماده های ساخته ش��ده تنها در یک فرکانس کار کرده 

بودند.
یانگ هائو )Yang Hao( یکی از اعضای تیم چنین توضیح داد: 
در تحقیقات قبلی، این تکنیک تنها در ی��ک فرکانس نتیجه 
داده بود. با این حال، ما می توانیم نش��ان دهیم که روش ما در 
طیف بیشتری از فرکانس ها کار می کند و این نکته آن را برای 
سایر برنامه های کاربردی و مهندسی از جمله نانوآنتن و صنعت 

هوافضا مفیدتر می کند.
البته استفاده از نانوذرات تنها راهی نیست که محققان در مسیر 
 تالش برای ساخت یک پوش��ش نامرئی کننده مورد آزمایش 
قرار داده اند. در س��ال ۲۰۱۴، محققان دانش��گاه روچستر در 
نیویورک، لنزی ایجاد کردند که در واق��ع چهار لنز مختلف با 
فواصل کانونی متفاوت را با هم ترکیب کرده و بر اساس خمش 
پرتوهای نور کار می کرد و  بیننده را به این تصور می رساند که 

شی مورد رویت، ناپدید شده است.
ج��ان ه��اول )John Howell( اس��تاد فیزیک در دانش��گاه 
روچستر، در یک مصاحبه مطبوعاتی درسال ۲۰۱۴ اظهار کرد: 
بسیاری از روش های گوناگون با فناوری باال برای پنهان سازی 
وجود دارند و ایده اصلی پشت همه روش ها این است که بتوانند 
نور را از پیرامون شی مورد نظر به گونه ای عبور دهند تا چنین به 
نظر برسد که جسمی در آن محل وجود ندارد. در این روش ها 
اغلب از فناوری های فوق پیش��رفته یا از  برخی مواد عجیب و 

نادر استفاده شده است.
خبر بد این اس��ت که محققان محدودیت های دس��تگاه های 
پنهان ساز را هم محاس��به کرده و به این نتیجه رسیده اند که 
با فناوری فعلی هرگز قادر به س��اختن شنلی که بتواند به طور 
کامل انسان و اشیای بزرگ مانند تانک را در تمام طول موج ها 
پنهان کند، نخواهیم بود. بنابراین در حال حاضر ما راه دیگری 
نداریم جز اینکه به  شخصیت هری پاتر و این توانایی خاص او 
در فیلم ها غبطه بخوریم! گفتنی است که یافته های جدید این 
 Scientific محققان به تازگ��ی در مجله گزارش ه��ای علمی

Reports منتشر شده است.

پژوهشگران یک گام دیگر به ساخت پوشش های نامرئی کننده نزدیک  شدند؛

آیا می توانیم هری پاتر را پشت سر بگذاریم؟

و توانبخش��ی  و  بهزیس��تی  عل��وم  دانش��گاه   اس��تاد 
 National Cued( تدوین کنن��ده»روش کیود ی��ا گفت��ار 
Speech Association( برای زبان فارسی« جایزه کنفرانس 
جهانی گفتار نش��انه دار را از آن خود کرد.  دکتر گیتا موللی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است 
و این روش را برای آموزش افراد ناشنوا وکم شنوا در گروه های 
مختلف س��نی تدوین کرده اس��ت. وی درباره ای��ن جایزه و 
علت انتخابش برای دریافت آن، گف��ت: روش کیود یا  گفتار 
نشانه دار، روش��ی بین المللی و جهانی اس��ت که با یک سری 
نش��انه رمز مانند، هر آنچه را که فرد ناشنوا نمی تواند بشنود، 
با استفاده از حس بینایی فرد ناش��نوا، به او ارائه می کند. فرد 
ناشنوا دسترس��ی کاملی به همه صداهای کلمات و در نهایت 
»گفتار« دارد و همه صداها به او نش��ان داده می شود. موللی 
اظهار داشت: تمامی کشورهای دنیا، با پیاده سازی این روش 
روی زبان گفتاری خود، به هموطنان ناشنوا و کم شنوایشان، 
در ش��ناخت کلمات و در نتیجه، بیان آنه��ا و برقراری ارتباط 
کالمی کمک کرده اند. وی افزود: تا زمانی که من این موضوع 
را برای پایان نامه خود انتخاب نکرده بودم کس��ی در ایران با 
این روش آش��نا نبود چرا که هیچ کس این روش را روی زبان 
فارسی پیاده نکرده بود. این محقق خاطرنشان کرد: با تدوین 
و اجرای پایان نامه ام، در واقع پروژه کشوری پیاده سازی روش 
کیود یا گفتار نشانه دار برای زبان فارسی اجرا شد و جمهوری 

اسالمی ایران نیز به دیگرکش��ورها در اجرای این روش برای 
افراد ناشنوا و کم شنوا پیوس��ت و به این ترتیب همه فارسی 
زبانان جهان امکان اس��تفاده از آن را پیدا کردند. وی افزود: 
جایزه بین المللی انجمن گفتار نشانه دار یا همان NCSA و لوح 
تقدیر کمیته برگزارکننده این کنفرانس، در راستای پژوهش  
در زمینه خدمت به کودکان و بزرگس��االن ناشنوا و کم شنوا 
و به ویژه اجرای این روش در ایران برای جامعه ناش��نوایان و 
کم شنوایان و خانواده های آنان و انتشار مقاله های علمی در 
ایران و جه��ان را دریافت کردم. عضو هیئت علمی دانش��گاه 
علوم بهزیستی افزود: با اجرای روش کیود یا گفتار نشانه دار به 
زبان فارسی، ضمن چاپ ده ها مقاله علمی در داخل و خارج از 
کشور، چهار پایان نامه کارشناسی ارشد روی این موضوع اجرا 
شد. وی یادآور شد: وب س��ایت دو زبانه )فارسی و انگلیسی(، 
نرم افزار، کت��اب دیجیتال اندرویدی، CD، کارت آموزش��ی، 
فلش کارت و نمودارهای مربوط��ه، از دیگر فعالیت هایی بود 
که برای آموزش هرچه گسترده تر مربیان و خانواده های افراد 
ناشنوا و کم شنوا، طراحی کردم و س��اختم. موللی با اشاره به 
آموزش مستقیم مربیان و خانواده های افراد ناشنوا و کم شنوا 
از طریق دانش��گاه ها، انجمن های علمی و آموزش و پرورش 
اس��تثنایی در تهران و شهرس��تان ها گفت: تهی��ه فیلم  ها و 
اقدامات آموزشی به دو زبان فارسی و انگلیسی و پخش آنها به 
صورت online در شش شبکه اجتماعی اینترنتی پرمخاطب، 

از دیگر اقداماتی است که طی سال های اخیر انجام دادم. وی 
افزود: انجم��ن جهانی »گفتار نش��انه دار NCSA« با توجه به 
اقدامات و فعالیت  هایی که انجام دادم، مرا  برای ش��رکت در  
کنفرانس جهانی که به مناس��بت پنجاهمین س��الگرد ابداع 
این روش در آمریکا برگزار می ش��د، دعوت کرد که متاسفانه 
به دلیل آماده نشدن ویزا نتوانس��تم در این کنفرانس حضور 
داشته باش��م. این محقق اظهار داش��ت: به دلیل اینکه یکی 
از س��خنرانان اصلی بودم با تهیه فیلم ویدیویی از سخنرانی 
خود و پاورپوینت و چند فیلم از تمامی فعالیت هایم در این 
ارتباط، توانس��تم حضوری قدرتمندانه از ایران به عنوان 

 تنها کش��ور منطقه آس��یا و خاورمیانه که مورد تقدیر
 قرار گرفت، داش��ته باش��م. وی افزود: لوح تقدیرم 

 را نیز ب��ه نیابت از م��ن یک ج��وان ناش��نوا به نام
 

»اردوان گیتی« دانش��جوی دکترای زبان شناس��ی زبان اشاره 
در دانش��گاه گاالدت و ن��وه دکتر گیت��ی از بزرگان ناش��نوایی 
ای��ران، دریافت ک��رد. موللی خاطرنش��ان کرد: پی��ام »صلح، 

محبت و دوستی« از س��وی ایران به کنفرانس 
جهانی  روش گفت��ار نش��انه دار با حضور 
اندیشمندان، محققان و مربیان درحیطه 

ناش��نوایان  آم��وزش 
 ارائه شد.

تیم المپیاد فیزیک جمهوری اس��المی ایران دو مدال طال، 
یک مدال نقره و دو برنز را در المپیاد جهانی فیزیک کسب 

کرد.
اس��تیری،  امیرحس��ین  از  متش��کل  ای��ران  تی��م   
محمدمه��دی صباغ��ی ندوش��ن، سیدمحمدحس��ین 
پ��ور محرم��ی  امی��ن  کله��رودی،   ش��ریفی 

و امیررض��ا نگاری در ای��ن دوره از المپی��اد جهانی فیزیک 
شرکت کردند.

در تی��م المپی��اد فیزی��ک ای��ران امیرحس��ین اس��تیری 
ط��ال،  م��دال  ندوش��ن  صباغ��ی  محمدمه��دی  و 
 سیدمحمدحس��ین ش��ریفی کله��رودی م��دال نق��ره و

امین محرمی پ�ور و امی�ررضا نگ�اری م�دال برن�ز کس��ب 
کردند.

این دوره از المپی��اد جهانی فیزیک در روزه��ای ۲۱ تا ۲۵ 
تیرماه در کشور س��وییس با حضور ۲۸۴ دانش آموز از ۹۰ 

کشور دنیا برگزار شد.
تیم چین با ۵ مدال طال، جمهوری کره با ۵ طال و روس��یه با 
۴ طال و یک مدال نقره در رده های اول تا س��وم این المپیاد 

قرار گرفتند.
تیم المپیاد فیزیک ایران س��ال ۲۰۱۵ توانسته بود رتبه ۸ 
در بین ۸۶ کشور را با کس��ب دو مدال طال و سه مدال نقره 

به دست آورد.

شرکت سوپراسپورت س��ازی ایرانی-آمریکایی رضوانی 
که در کالیفرنیا واقع شده است، با معرفی سوپراسپورت 
بیس��ت یا هیوال، نگاه  های زیادی را به خ��ود جلب کرد. 
این خودرو از طراحی فوق الع��اده ای بهره می برد. تمامی 
خودروهای تولیدی این شرکت از داشتن سقف بی بهره 
بودند. ح��ال رضوانی اع��الم کرده اس��ت در صورتی که 
عالقه ای به جریان دائمی ب��اد در کابین ندارید می توانید 

نمونه مجهز به سقف تارگا را سفارش دهید. 
سقف تارگا نوع خاصی از خودروی روباز است که شیشه 
عقب در آن ثابت اس��ت و تنها قسمت س��قف خودرو که 
عموما از پارچه س��اخته می ش��ود، قابل برداشتن است 
)این عملیات نیز عموما به صورت دستی انجام می شود(. 
بیست تارگا نیز همانند نس��خه اصلی روی پلتفورم آریل 
اتم ساخته می شود و به بدنه  ای از جنس فیبرکربن مجهز 

شده است.
نمونه مجهز به سقف تارگا سوپراسپورت بیست به احتمال 
فراوان از پیش��رانه و سیس��تم انتقال قدرت نسخه اصلی 
بیست بهره می برد. این موضوع بدین معنی است که این 
خودرو به پیشرانه ۲/۴ لیتری چهار سیلندر و سوپرشارژ 
ساخت شرکت هوندا مجهز ش��ده است که توانایی تولید 
۵۰۰ اسب بخار را دارد. خریداران می توانند برای انتقال 
قدرت به سفارش جعبه دنده مورد نظر خود از میان انواع 

۶ سرعته دستی و سکوئنشال، بپردازند.
رضوان��ی گفت: بیس��ت ب��ه واس��طه وزن ان��دک ۷۵۰ 
کیلوگرمی و پیشرانه توانمند خود، توانایی  های حرکتی 
باالیی دارد و برای رس��یدن به س��رعت ۱۰۰ کیلومتر بر 
ساعت تنها به ۲/۷ ثانیه زمان احتیاج خواهد داشت. نسخه 
تارگای  این خودرو نیز با امکان اس��تفاده در چهار فصل 
)برخالف س��ایر نمونه های این خودرو( به احتمال قوی 
همین میزان از عملکرد را به نمایش 

می گذارد.

براساس گزارش فایننش��یال تایمز، SoftBank ژاپن در پی 
آن اس��ت تا ش��رکت بریتانیایی ARM  را که فقط در زمینه 
طراحی معماری تراش��ه های مورد اس��تفاده در گجت های 
 هوش��مند فعالی��ت می کن��د، زیر پرچ��م خود بب��رد. مبلغ 
توافق ش��ده ب��رای انج��ام ای��ن معامل��ه رق��م باورنکردنی 
۲3/۴میلی��ارد دالر )کمی بیش از ۷۰ ه��زار میلیارد تومان( 
اس��ت که در صورت انجام آن شاهد بزرگ ترین تصاحب یک 
ش��رکت اروپایی فعال در حوزه فناوری خواهیم بود. سافت 
بانک ب��رای تصاح��ب آرم ،۱۷ پوند را به ازای هر س��هم این 
ش��رکت پرداخت می کند. این خرید زمانی اتفاق می افتد که 
به دلیل برکس��یت، ارزش پوند انگلیس ت��ا حدودی کاهش 
پیدا کرده اس��ت. به طور حتم رای مردم بریتانیا برای خروج 
 ARM از اروپا و در پی آن سقوط ارزش پوند انگلیس شرکت
را ب��ه گزینه خوب��ی برای خرید توس��ط ش��رکت های دیگر 
 تبدیل کرده اس��ت. البته فایننش��یال تایمز ب��ه این موضوع

 اشاره کرده که عملکرد این ش��رکت باعث شده تا ارزش آن 
در اثر کاه��ش ارزش پوند کمترین تاثی��ر را بپذیرد، چرا که 
ARM یکی از بزر گترین ش��رکت های فعال در حوزه فناوری 
است. هر چند درآمد و س��ود آرم در مقایسه با شرکت هایی 
نظیر اینتل بسیار کمتر است، اما ARM جایگاه بسیار بزرگی 
در دنیای فناوری دارد. این ش��رکت که فقط گواهی استفاده 
از معماری  هس��ته های خود را به فروش می رساند، در سال 
گذش��ته میالدی گواهی رکورد استفاده از طراحی های خود 
را در ۱۵ میلیون تراشه به ثبت رس��اندکه در مقایسه با سال 
پیش از آن 3 میلیون افزایش داشته اس��ت. بیش از نیمی از 
تراشه هایی که از طراحی های ARM اس��تفاده می کنند، در 
گوشی های هوش��مند به کار گرفته می شوند. شاید استفاده 
 ARM اپل و سامس��ونگ از تراش��ه های مبتنی ب��ر معماری
برای بیان اهمیت این کمپانی در حوزه فناوری کافی باش��د. 
تصاحب احتمالی ARM را باید یکی از چندین سرمایه گذاری 
بزرگ این ش��رکت در س��ال های اخیر بدانیم. س��افت بانک 
در س��ال های اخیر با تصاحب ۱۵ میلی��ارد دالری وودافون 
ژاپن نام خود را به عنوان س��ومین اپراتور بزرگ ژاپن مطرح 
کرده است. این ش��رکت سه سال پیش نیز س��رمایه گذاری 
 ۲۰ میلی��ارد دالری را در اپراتور مخابراتی اس��پرینت انجام 
داده است، با این حال خرید ARM با پرداخت ۲3/۴ میلیارد 
دالر یک سرمایه گذاری بزرگ برای ژاپنی هاست. سافت بانک 
در ماه های اخیر با چالش های زیادی روبه رو شده که از جمله 
آن می توان به کاهش سوددهی اسپرینت اشاره کرد که باعث 
شد س��افت بانک به دو شرکت مجزا تقسیم ش��ده و از این رو 

شاخه ژاپنی از نامالیمات اسپرینت آمریکا در امان بماند.

رضوانی سوپر اسپورت جدید خود را معرفی کرد؛

هیوالی ایرانی-آمریکایی 
متولد شد

آرم با مبلغ 23 میلیارد دالر واگذار می شود؛

وقتی ژاپنی ها
به سیم آخر می زنند

خبرخبر

کنفرانس جهانی »گفتار نشانه دار« جایزه خود را اعطا کرد؛

استاد ایرانی خوش درخشید
در یک رقابت جهانی؛

فیزیک ایران طالیی شد

ناسا در گزارش خود از لکه خورشید گفت؛

آیا خورشید به پایان خود نزدیک شده است؟
سازنده گوشی چینی برای بانوان دست به کار شده است؛

ورود آقایان ممنوع!
یک فضاپیمای متعلق به ناسا به تازگی یک حفره 
عظیم خزنده روی س��طح خورشید کشف کرده 
است. این حفره همانند برخی از مشخصات مطرح 
شده در فیلم هایی با سوژه های پایان دنیا به نظر 
می رسد. به عبارتی ممکن اس��ت تصور شود که 
این چاله به منزله یک عامل مهلک برای زمین و 
حیات ما عمل خواهد کرد و در آینده با گسترش 
خود بر روی خورشید، به تدریج این ستاره را در بر 
گرفته و سیاره ما را نیز به یک سیاره سرد، تاریک 

و مرده بدل خواهد ساخت.
اما واقعیت این اس��ت ک��ه حفره یافت ش��ده را 
نمی توان به عنوان یک زنگ هشدار برای خورشید 
و منظومه شمسی تلقی کرد. این نوع حفره ها را 
با نام حفره هاله ای می شناسند، در واقع آنها یک 
پدیده نجومی هس��تند که در هاله خورشید که 
همانند اتمسفر در سیارات است در برخی مقاطع 

زمانی ظاهر می شوند.
بر اساس ناسا، این حفره های لکه ای، نشان دهنده 
مناطقی ب��ا چگال��ی کم هس��تند ک��ه در آنها، 
میدان مغناطیس��ی خورش��ید آزادانه به سوی 

 فضای بین س��یاره ای باز ش��ده و اجازه می دهد
ت�ا م���واد داغ از ای��ن هاله به س��رعت به بیرون 

پرتاب شوند.
به این دلیل، مناطق یاد ش��ده، پالسمای بسیار 
س��ردتری را در قی��اس ب��ا پالس��مای داغ تر و 
درخش��ان تر مناطق اطراف خود دارند و همین 
امر باعث می ش��ود تا آنها تاری��ک و  حفره مانند 

به نظر آیند.
در بخش��ی از گزارش ناسا می خوانیم: حفره های 
هال��ه ای در واقع ب��ه عن��وان منب��ع بادهایی با 
س��رعت های زیاد متش��کل از ذرات خورشیدی 
اس��ت که گاهی اوقات با س��رعت هایی به میزان 
س��ه برابر بادهای آرام در س��ایر مناطق از سمت 

خورشید به بیرون جریان می یابند.
آنها می توانن��د در هر نقط��ه ای و در هر مقطعی 
از هفته  یا م��اه در یک زمان خاص ظاهر ش��وند 
 و تا میزان یک چهارم از س��طح خورش��ید را نیز

 در ب��ر گیرند. به گزارش زومی��ت، حتی اگر یک 
حفره هاله ای روی خورش��ید را نش��انه ای برای 
پایان دنیا  به شمار نیاوریم باید اشاره کنیم که این 

حفره ها می توانند منجر به وقوع برخی از مسائل 
ناخوشایند روی کره زمین شوند.

به گ��زارش پای��گاه هافینگتون پس��ت، بادهای 
خورشیدی منتشر شده از این چاله ها می تواند به 
توفان های خورشیدی بینجامد و این توفان ها نیز 
ممکن است سیستم های ماهواره ای و رادیویی را 

مختل کند.

Keecoo اخیرا از تازه ترین تلفن هوشمند خود با 
نام K1 پرده برداشته و ادعا می کند این محصول 
را به ش��کل اختصاصی برای بانوان طراحی کرده 
است. آنچه طراحی این تلفن هوش��مند را زنانه 
کرده طراحی ش��ش ضلعی اس��ت که س��ازنده 
می گوی��د ارگونومی آن عمدتا برای دس��ت های 
کوچکتر ساده تر خواهد بود. شرکت چینی عالوه 
بر این، اندازه ۵ اینچی را برای ساخت K1 انتخاب 
کرده که در مقایس��ه با گوش��ی های غول آسای 
امروزی چن��دان هم ان��دازه بزرگی به حس��اب 
 نمی آی��د. همان طور ک��ه از تصویر دس��تگاه نیز

 بر می  آید، سازنده تالش کرده تا جایی که ممکن 
است حاشیه های اطراف نمایشگر را به باال و پایین 
محصول انتقال دهد تا حاشیه های دو طرف این 
تلفن هوش��مند باریک تر و عرض محصول کمتر 
باش��د. به گزارش دیجیاتو، K1 به سخت افزاری 
مجهز است که آن را در زمره محصوالت میان رده 
قرار می دهد؛ از جمله نمایشگر IPS با رزولوشن 
720p، تراشه ۴ هس��ته ای MT6735P ساخت 
مدیاتک با ق��درت ۱/3 گیگاهرت��ز در کنار واحد 

پ��ردازش گرافی��ک Mali-T720 و ۲ گیگابایت 
حافظه رم. حافظه داخلی دستگاه ۱۶ گیگابایت 
اس��ت که به لطف درگاه کارت حافظ��ه تا ۱۲۸ 
 Keecoo .گیگابایت دیگر قابل افزایش خواهد بود
K1 ضمنا از دو سیم کارت پشتیبانی می کند که 
یکی از آنها 4G و دیگری می تواند 3G باش��د اما 
مشخص نیس��ت که جایگاه سیم کارت دوم مثل 
روند مرس��وم فعلی در دنیای موبای��ل، با کارت 
حافظه مشترک است یا سازنده دو جایگاه مجزا 
را برای اس��تفاده همزمان از هر دوی آنها در نظر 
گرفته اس��ت. دوربین ۱3 مگاپیکس��لی دستگاه 
توسط سونی ساخته شده و قادر است ویدیوهای 
1080p را با نرخ 3۰ فریم در هر ثانیه ضبط کند 
و یک دوربین ۸ مگاپیکس��لی نیز در جلوی بدنه 
آن در نظر گرفته شده است. K1 همچنین به یک 
باتری با ظرفیت ۲3۰۰ میلی آمپر س��اعت مجهز 
است که به گفته سازنده قادر خواهد بود بیش از 
Mi-  یک روز کاربر را همراهی نماید. سازنده درگاه

 Type-C را به جای استاندارد جدیدتر croUSB
برای ساخت K1 انتخاب کرده و اندروید آب نبات 

چوبی ۵/۱ را به همراه اپلیکیش��ن های گوگل به 
شکل پیش فرض روی دستگاه نصب کرده است. 
در پایان الزم است اشاره کنیم که به گفته سازنده 
Keecoo K1 ، این گوش��ی در س��ه رنگ قرمز، 
سفید و سبز تولید خواهد شد، اما در مورد تاریخ 
عرضه و قیمت دستگاه هنوز اطالع رسانی صورت 

نگرفته است.
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خبراخبار

عضو شورای شهر گلپایگان:

احداث موزه مردم شناسی نیاز 
ضروری  شهرستان است

در آستان مقدس امامزاده ولی بن موسی)ع( صورت گرفت؛

برپایی اولین نماز جمعه 
منطقه راوند

رییس اداره بهزیستی شهرستان دهاقان:

بیکاری مهم ترین مشکل 
مددجویان بهزیستی است

بانک ها به عنوان منابع اصلی مالی کشور رسالت خطیر تامین 
مالی پروژه های مختلف بخش خصوصی و دولتی را بر عهده 
دارند اما در بسیاری از موارد در عمل شاهد انجام اقداماتی 

هستیم که با این رسالت مغایرت دارد.
بخش کش��اورزی یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های 
اقتصاد ملی است که نقش بسزایی در معیشت مردم نیز دارد.

کش��اورزان وظیف��ه مه��م تولی��د 
محص��والت زراعی به عن��وان قوت 
غالب م��ردم را بر عه��ده دارند، آنها 
باید بکارن��د و برداش��ت کنند و به 
بازارهای مص��رف عرض��ه کنند تا 
 ما غ��ذای روزانه خ��ود را در اختیار 

داشته باشیم.
شهرس��تان ش��هرضا در جن��وب 
اس��تان اصفهان به عن��وان یکی از 
مهم ترین کانون های تولید و عرضه 
محص��والت زراعی مطرح اس��ت، 
منطقه دش��ت پرزان و دشت مهیار 
در این شهرس��تان با تولید س��االنه 
حجم زی��ادی از ان��واع محصوالت 

 زراعی، بخ��ش مهمی از س��بد غذایی خانوار در اس��تان را 
تامین می کنند.

وقوع معضالت��ی نظی��ر خشکس��الی و گران��ی نهاده های 
کش��اورزی از جمله مش��کالتی است که با بررس��ی ابعاد و 
 زوایای مختل��ف آن، به معض��الت بزرگی ک��ه پیش روی

 تولی��د کنندگان این عرص��ه وجود دارد، پ��ی  می بریم؛ اما 
ناسازگاری بانک ها با کشاورزان قصه پر دردی است که باید 

بیشتر بررسی شود.
کشاورزی به عنوان منبع درآمد و زمینه اشتغال عده زیادی 
از مردم شهرستان شهرضا مطرح است. حدود 30 هزار نفر 
از جمعیت 150 هزار نفری شهرس��تان در روستاها زندگی 
می کنند که از ای��ن تعداد ح��دود 15 هزار نف��ر در بخش 

کشاورزی فعال هستند.
کشاورزی صنعتی بیشتر در مناطق 
شمالی و بقایای کشاورزی سنتی در 
مناطق جنوبی شهرس��تان شهرضا 

دیده می شود.
در س��ال های اخیر بروز مشکالتی 
نظی��ر گران��ی نهاده ه��ای زراعی و 
عدم صرفه اقتصادی کش��ت و زرع 
و همچنین وقوع خشکس��الی های 
متوالی باعث ش��ده تا مسئوالن این 
شهرس��تان در زمینه توسعه کشت 
مکانیزه و روش ه��ای آبیاری تحت 
 فش��ار در این شهرس��تان، اقدامات 

در خور توجهی را انجام دهند.
بس��یاری از ردیف ه��ای اعتب��اری 
جهادکشاورزی برای استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار 
به صورت بال عوض یا با نرخ سودهای اندک توزیع می شود 
اما در س��ایر ردیف ها بانک ها همکاری الزم با کشاورزان را 

انجام نمی دهند.
حسن صادقی، کشاورز شهرضایی از دوندگی های زیاد برای 
دریافت تس��هیالت از بانک گفته و با انتقاد از شیوه عملکرد 
بانک ها می گوی��د: برای دریاف��ت 150 میلی��ون ریال وام 

بانکی حدود شش ماه پیگیری کردم و  بانک دائم از شرایط 
ضامن ها ایراد می گرفت تا اینکه از گرفتن وام منصرف شدم.

اس��دا... فضلی، کش��اورز دیگری ک��ه در یک��ی از مناطق 
 جنوبی شهرضا مش��غول به فعالیت اس��ت، به نکته دیگری

 اش��اره می کند، او معتقد است بانک ها تس��هیالت با مبالغ 
زیاد را به نور چش��می ها واگذار می کنن��د و در مقابل برای 
 دریافت مبالغ اندک شرایط دشواری را پیش پای متقاضیان 

قرار می دهند.
این سخنان در حالی است که علیرضا محمدی، رییس اداره 
تعاون روستایی ش��هرضا ضمن گالیه از عدم همکاری یکی 
از بانک ها در اختصاص تس��هیالت به ش��رکت های تعاونی 
این شهرس��تان گفت: 350 میلیون تومان تسهیالت با نرخ 
سود 14 درصد برای این شرکت ها در نظر گرفته شد اما به 
دلیل عدم همکاری بانک عامل هنوز این مبلغ به حس��اب 

شهرستان واریز نشده است.
وی تصریح کرد: بانک  عامل ای��رادات مختلفی را برای این 
منظور مطرح کرده اما الزم اس��ت این گونه بهانه گیری ها 
تمام ش��ود تا فع��االن عرصه ه��ای تولیدی بتوانن��د از این 

تسهیالت استفاده کنند.
صندوق بیمه کشاورزی هم در بس��یاری از موارد ا قداماتی 
انجام می دهد که با رسالت اصلی آن، که جبران ضرر و زیان 

کشاورزان است، مغایرت دارد.
در اینجا دیگر سخن از تحریم یک کشور یا ممانعت از واردات 
و صادرات کاال در میان نیس��ت، در اینجا سخن از آن است 
که بانک ها به وظیفه خود یعنی حمایت از تولید و کشاورزی 

داخلی عمل نمی کنند.
سیستم بس��ته بانکی مانع از آن ش��د که اطالعاتی در این 
خصوص را از بانک ها به دس��ت بیاوریم اما بر اساس شواهد 
موجود، بانک ها فقط به دنبال ایجاد زمینه ای برای تضمین 

بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی هستند.
از طرف دیگر قانونی در سیس��تم بانکی کش��ور وجود دارد 
که رییس ش��عب در پای��ان دوران تصدی خ��ود، باید تمام 
پرداخت های تس��هیالتی  را که در دوران مس��ئولیت خود 
انجام داده تسویه کند این مس��ئله باعث می شود تا روسای 
 ش��عب بیش از پیش در اخذ وثیقه های بانکی حساس��یت

 داشته باشند.
به نظر می رسد این رویه باید تغییر کند، بانک ها نباید تنها به 
دنبال اخذ سودها و دریافت اقساط خود باشند. در شرایطی 
که اوضاع نامناسب اقتصادی مانع ادامه فعالیت بسیاری از 
تولیدکنندگان شده بانک ها باید تسهیالت خود را در قالب 
مضاربه و مضارعه واگ��ذار کنند، به این معن��ی که بانک و 
متقاضیان دریافت تسهیالت باید در قالب قراردادهایی اقدام 
به ایجاد یا توسعه عرصه های مختلف کرده  و نهایت در سود 

یا زیان به طور مساوی شریک باشند.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر گلپایگان گفت: وجود 
یک موزه در رابطه با مردم شناس��ی و باستان شناسی نیاز 

مبرم و اساسی شهرستان گلپایگان است.
مس��عود اس��کندری در آیین تجلیل از کارگران شرکت 
بازیافت شهرداری گلپایگان در محل دفتر شورای اسالمی 
این شهرستان، اظهار داشت: زحمات کارگران شهرداری 
بر کسی پوش��یده نیست و  شورای ش��هر حامی کارگران 

شهرداری در زمینه های مالی و معنوی است.
وی تصریح ک��رد: زحم��ات و خدمات رس��انی کارگران 
شهرداری در حفظ حقوق شهروندی قابل تحسین و تکریم 

است چرا که خدمات شهری، خط مقدم شهرداری است.
اس��کندری در ادامه با اش��اره به پروژه عمرانی شهرداری 
گلپایگان اظهار داش��ت: تعریض خیابان ش��هید مطهری 
پس از 24 س��ال عملیات با پیش��رفت 80 درصدی اجرا 

شده است.
وی تصری��ح ک��رد: در اج��رای ای��ن عملی��ات 9 واح��د 
تج��اری ب��ا تواف��ق صاحب��ان ب��ا دریافت ح��ق تخریب 
عملی��ات، تخریب و آزادس��ازی خیابان ش��هید مطهری 
اجرا ش��ده اس��ت که در این خصوص 25 میلی��ارد ریال 
هزینه صرف ش��ده اس��ت. اس��کندری از اجرای عملیات 
 تعریض خیابان آیت ا...خوانس��اری در آین��ده ای نزدیک

 خب��ر داد و اظهار داش��ت: بل��وار صنعت، می��دان 9 دی 
و می��دان ش��هید بزرگ��ی و الم��ان آی��ت ا... قاض��ی 
 زاه��د از جمله پ��روژه هایی اس��ت  ک��ه در آب��ان ماه به

 بهره برداری خواهد رسید.
در ادامه به��رام قاضی زاه��د مدیر امور خدمات ش��هری 
شهرداری گلپایگان با اشاره به اینکه کارگران شهرداری به 
صورت شبانه روزی در خدمات شهری نقش ایفا می کنند، 
گفت: روزانه 30 تن زباله و به طور میانگین 900 تن زباله 
توسط کارگران شهری درسطح شهر جمع آوری می شود 
که هر کیلو زباله  100 تومان برای ش��هرداری گلپایگان 

هزینه در بردارد.
در ادامه مجید نوری عضو کمیسیون عمران شورای شهر 
گلپایگان با انتقاد از نبود  موزه مردم شناسی در گلپایگان، 
بیان کرد: وجود یک موزه در رابطه با  باس��تان شناسی و 
مردم شناسی نیاز ضروری برای شهرستان گلپایگان است.

وی تصریح ک��رد: اهمیت احداث موزه مردم شناس��ی در 
افزایش ضریب پذیرش گردشگری موثر است.

نوری با بیان اینکه ش��هروندان اشیای باس��تانی از تمدن 
ماندگار خود را تحویل ش��هرداری گلپایگان دهند، گفت: 
سال های متوالی از احداث موزه مردم شناسی گفته شده 

اما تاکنون محقق نشده است.
وی خاطرنشان کرد: شهرستان  گلپایگان یک شهر تاریخی 
و باستانی است و اخیرا نیز اشیای باستانی زیادی از اطراف 
سد کوچری کشف شده است که می طلبد تالش بیشتری 

برای راه اندازی موزه انجام گیرد.
 با حض��ور ش��هردار و اعضای ش��ورای ش��هر گلپایگان از

20 کارگر ش��رکت بازیافت ش��هرداری گلپای��گان با لوح 
سپاس و هدایا تجلیل به عمل آمد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان از برپایی 
 اولین نماز جمعه منطقه راوند در آس��تان مقدس امامزاده 

ولی بن موسی)ع( خبر داد.
 حجت االس��الم و المس��لمین جعف��ر جنتی در حاش��یه 
برگزاری نم��از عبادی سیاس��ی جمعه راوند بیان داش��ت: 
پیغمب��ر مکرم اس��الم)ص( فرمودند همان��ا روز جمعه روز 
 عید اس��ت و خداوند آن را برای مردم عید قرارداده اس��ت، 
 از این رو  نیکی  و صواب در روز جمعه چند برابر می ش��ود.  
همچنین ام��ام ج��واد)ع( در حدیثی بیان داش��تند  انجام 
کارهای نیک در روز جمعه پاداشی چند برابر دارد، پس در 

این روز زیاد نماز بگذارید و صدقه بدهید و دعا کنید.
 وی ادام��ه داد: در خص��وص فریض��ه عب��ادی سیاس��ی

 نماز جمعه روایات زیادی وارد شده است از جمله اینکه نماز 
جمعه ثواب حج مقبول دارد، تخفیف دهنده وحش��ت روز 
قیامت است، موجب بخشش گناهان است و اهل نماز جمعه 
اهل بهشتند و سایر روایات زیادی که در فضایل نماز جمعه 

از ائمه معصومین)ع( بیان شده است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در ادامه 
افزود: در این راس��تا و با توجه به فاصله جغرافیایی منطقه 
 راوند، طاه��ر آباد و خزاق کاش��ان با مرکز ش��هر و مصالی

 بقیه ا... االعظم کاش��ان و برابر خواس��ته ه��ای مردم این 
مناط��ق و تدابیر ش��ورای سیاس��ت گ��ذاری در خصوص 
 برگزاری نماز جمعه در منطقه راوند، آستان مقدس امامزاده 
ولی بن موس��ی )ع( به عنوان مصالی نم��از جمعه مناطق 
 مذکور معرفی شد و اولین نماز جمعه در این بارگاه ملکوتی

برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین جعفر جنتی در ادامه بیان کرد: 
از این پس مردم مناطق راوند، خزاق و طاهر آباد با حضور در 
نماز جمعه و اقتدا به امام جمعه، پیوند خودشان را با حکومت 
اسالمی محکم نموده و با حاکم اسالمی و ولی امر مسلمین 

تجدید بیعت می نمایند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این راستا حجت االسالم و 
المسلمین سیدمهدی اصل حسینی توسط حجت االسالم 
و المسلمین صالحیان مسئول شورای سیاست گذاری ائمه 
 جمعه اس��تان اصفهان و در حضور حضرت آی��ت ا... نمازی

 امام جمعه معزز شهر کاش��ان به عنوان امام جمعه منطقه 
راوند منسوب و معرفی گردیدند.

رییس اداره بهزیس��تی شهرس��تان دهاقان گفت: دغدغه 
اساسی که اداره بهزیستی برای مددجویان با آن سر و کار 
دارد، مشکل بیکاری معلوالن و زنان بی سرپرست و نبودن 
فرصت های شغلی مناسب برای آنها در شهرستان است که 

باید در دستور کار قرار گیرد.
س��یدعلی موس��وی افزود: در ح��وزه توانبخش��ی تعداد 
1120 نف��ر معلول که ش��امل کم توان ذهن��ی، اعصاب و 
روان، نابینایی، ناش��نوایی و معلوالن جس��می و حرکتی 
هستند، از خدمات مستمر و غیرمستمر که شامل دریافت 
مستمری ماهیانه، ش��هریه دانشجویی، کمک هزینه های 
مربوط به درمان، مناسب س��ازی منزل و خودرو، خدمات 
پیراپزشکی)فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتاردرمانی(، لوازم 
توان پزشکی)ش��امل ویلچر، عصا، سمعک، باتری سمعک 
و تشک( و خدمات مراکز توانبخش��ی می باشد به صورت 

روزانه استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه امور اجتماعی تعداد 225 نفر 
خانواده بی سرپرس��ت و خود سرپرست تحت حمایت این 
اداره هستند که از خدمات ماهیانه شامل مستمری، کمک 
هزینه تحصیلی، شهریه دانش��جویی و همچنین خدمات 
غیرمستمر ش��امل کمک های موردی، س��رمایه کار و وام 

استفاده می کنند.
موس��وی با اش��اره به فعالی��ت مهدهای ک��ودک و مراکز 
توانبخشی که زیر نظر بهزیستی فعالیت می کنند، گفت: 
ای��ن مهدهای کودک ش��امل هفت مهد کودک ش��هری، 
روستایی  و آدینه مهد و همچنین تعداد دو مرکز توانبخشی 
به نام نور در دهاقان و موعود در ش��هر گلش��ن هس��تند 
 که آم��اده ارائه خدم��ات به ش��هروندان این شهرس��تان

 می باشند.
وی با اشاره به نحوه فعالیت بهزیستی تصریح کرد: اجرای 
طرح غربالگری بینایی و ش��نوایی برای نوزادان و کودکان 
سه تا شش سال، کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، 
آموزش های قب��ل از ازدواج، آموزش زندگ��ی خانوادگی 
و مهارت های زندگی، مش��اوره روانش��ناختی و خانواده، 
مش��اوره ژنتیک و … از جمله حمایت ه��ا و فعالیت های 

بهزیستی این منطقه است.
رییس اداره بهزیستی شهرس��تان دهاقان گفت: از جمله 
 فعالیت ه��ای حوزه مش��ارکت ه��ای مردمی م��ی توان
  ب��ه تعامل با خیری��ن برای ارائ��ه خدمات کیف��ی و کمی

 به جامعه هدف بهزیستی، پرداخت وام اشتغال به معلولین 
 و خانواده ه��ای تحت پوش��ش و تهیه مس��کن معلولین

اشاره کرد.

وقتیبانکهاچوبالیچرختولیدمیگذارند

 احداث مصلی، اعتباری بالغ بر
 30 میلیارد ریال نیاز دارد

حل مشکل بازنشستگان نیازمند تعامل 
دولت و مجلس است

جلوگیری از استعمال قلیان
در پارک ها و اماکن عمومی 

کشف 90 میلیون ریال چای خارجی قاچاق در خمینی شهر بقاع متبرکه تیران و کرون میزبان یک هزار مسافر و گردشگر

سرپرس��ت اوق��اف و امورخیری��ه شهرس��تان تی��ران و ک��رون 
گف��ت: بق��اع متبرک��ه شهرس��تان تی��ران و ک��رون میزب��ان 
 ی��ک ه��زار مس��افر و گردش��گر در ای��ام تابس��تان بوده اس��ت. 

حجت االس��الم اصغر توس��لی اظهار داش��ت: نوروز امس��ال این 
 مراکز دین��ی، میزب��ان بی��ش از 20 هزار نفر از سراس��ر کش��ور
  بوده اند و روزهای اولیه تابستان  به ویژه در ایام عید فطر افزون بر
 یک هزار نفر به بقاع متبرکه شهرستان تیران و کرون سفر کرده اند.

وی اف��زود: 70 عن��وان برنام��ه فرهنگ��ی در بق��اع متبرک��ه 
شهرس��تان تی��ران و ک��رون اج��را م��ی ش��ود.این برنام��ه ه��ا 
جذابیت خاص��ی ب��رای مخاطب��ان دارد ک��ه در قال��ب  برپایی 
نمایش��گاه، پرس��ش و پاس��خ درب��اره مس��ائل دین��ی، ارائ��ه 
 مش��اوره، برگ��زاری محاف��ل قرآن��ی و جش��ن های اس��المی و

 برنامه هایی از این قبیل در بقاع متبرکه انجام می شود.
 توس��لی با اش��اره ب��ه ظرفی��ت گردش��گری طبیع��ی بعضی از

 آس��تان های مق��دس امام��زادگان، بیان داش��ت: ب��ه دلیل این 
ظرفیت ها طرح گردشگری دینی در آس��تان مقدس امامزادگان 
 شهرستان تیران و کرون در ایام مختلف سال به ویژه فصل تابستان

 اجرا می شود. وی ادامه داد: آستان مقدس امامزاده احمدرضا)ع(، 
امامزاده عبدا... )ع( و امامزاده سید سرالدین از جمله مراکز فرهنگی 
دینی هستند که ظرفیت گردش��گری دینی دارند و در ایام خاص 

سال از جمله تابستان میزبان یک هزار مسافر و گردشگر هستند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف 38 کارتن 
چای قاچاق به ارزش 90 میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ خسرو احمدی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت 

عمومی شهرستان خمینی شهر در پی وصول خبری مبنی بر 
اینکه متصدی انبار کاالیی، اقدام به نگهداری کاالی قاچاق 
می کند، برای بررسی موضوع پس از هماهنگی با مقام قضایی 
به محل اعزام ش��دند. وی افزود: در بازرس��ی از انبار مذکور 
تعداد 38 کارتن چای خارجی قاچاق به وزن 380 کیلوگرم 

کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرس��تان خمینی ش��هر ارزش محموله 
کش��ف ش��ده را 90 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: در این 
زمینه متصدی انبار و مالک کاال برای سیر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی تحویل داده ش��دند. وی با بیان اینکه قاچاق 
عامل اصلی رکود اقتصادی و تولیدات داخلی اس��ت، افزود: 
عالوه بر مضرات و خطرات استفاده از این گونه مواد خوراکی 
نتیجه ورود کاالهای قاچاق، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه های 

داخلی و بیکاری جوانان و نوجوانان است.
احمدی از شهروندان خواس��ت در صورت مواجهه با هرگونه 
مورد مش��کوک در خصوص فعالیت مجرمان��ه قاچاقچیان 
مراتب را در اسرع وقت به فوریت های پلیسی 110 اعالم کرده  

و پلیس را در این زمینه یاری دهند.

امام جمعه نطنز گفت: کلنگ احداث مص��الی نطنز تا یک ماه آینده با اعتباری 
بالغ بر 30 میلیارد ریال بر زمین زده خواهد شد.

حجت االسالم روح ا... امینی در نشستی خبری با نمایندگان رسانه های گروهی 
اظهار کرد: به منظور ساخت مصلی به بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و 
این در حالی است که نقشه مصلی تهیه شده و منتظر سازه عملیاتی آن هستیم. 
وی از خطیب جمع��ه، محتوای خطبه و فض��ای فیزیکی اقامه نم��از جمعه به 
عنوان عوامل موثر در جذب نمازگزار نام برد و افزود: متاسفانه در نطنز از فضای 
 فیزیکی خوبی برای اقامه نماز برخوردار نیس��تیم و این موضوع به اقبال مردم 
ضربه می زند. وی با تاکید بر اینکه، وحدت  یکی از محورهای مهم پیروزی انقالب 
اسالمی به شمار می رفت، بیان کرد: وحدت و انسجام یک رکن مهم  در جامعه 
اسالمی به شمار می روند تا جایی که پیامبر اسالم )ص( برای غلبه بر دیکتاتوری 
 اش��رافیت قریش، با همه خطرها اقدام ب��ه برپایی نماز جماع��ت کرد که خود

 نشانه ای از وحدت مسلمانان بود.
 امام جمعه نطنز ادامه داد: اسالم برای حفظ وحدت و زنده نگاه داشتن آن، اقامه 
نماز جماعت و سپس نماز جمعه را به عنوان همایش هفتگی مسلمانان مطرح 

کرده است.
 وی با انتق��اد از اینکه حرمت قل��م در برخی از رس��انه های شهرس��تان نطنز 
حفظ نمی شود، گفت: اصحاب رسانه به دنبال تخریب و نقاط ضعف نباشند بلکه 

باید مثبت نگر بوده و اخالق اسالمی را رعایت کنند.
وی ادامه داد: رس��انه ها باید به اصل و اص��ول نظام پا یبند باش��ند چرا که قلم 

مسئولیت سنگینی برای انسان دارد.

نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
گفت: حل مشکالت معیش��تی کارکنان آموزش و پرورش به ویژه بازنشستگان 

نیازمند تعامل دولت و مجلس است.
سید جواد ساداتی نژاد در جمع بازنشس��تگان آموزش و پرورش آران و بیدگل 

افزود: بازنشستگان با کوله باری از تجربه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
وی اظهار کرد: کمیس��یون آموزش مجلس تمام تالش خود را برای ارائه طرح 
به مجلس در خصوص باال بردن وضعیت معیش��تی بازنشستگان کشوری انجام 

می دهد ولی برنامه ریزی در مجلس باید منبع در آمد دولتی هم داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت باالی نیروی انسانی در آران و بیدگل تصریح کرد: انسجام 
و وحدت میان بزرگان منطقه به توسعه شهری و اقتصادی این شهرستان کویری 

کمک شایانی می کند.
مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل نیز در این جلسه گفت: بازنشستگان آیینه 

تمام نمای آیندگان هستند.
محمد معدندار با اشاره به جایگاه واالی بازنشستگان به عنوان چراغ راه جوانان 
در کار و زندگ��ی افزود: آم��وزش و پ��رورش آران و بیدگل در راس��تای تکریم 

بازنشستگان از هیچ تالشی فروگذار نکرده است.
وی در ادام��ه ب��ه پیش��رفت های عمران��ی و آموزش��ی و پرورش��ی آموزش و 
پرورش آران و بیدگل در طی س��ال های اخیر اش��اره کرد و گفت: فعال ش��دن 
هفت پ��روژه عمرانی نیم��ه تم��ام در آران و بیدگل و کس��ب رتبه ه��ای برتر 
 علمی و فرهنگی و قرآنی از جمله پیش��رفت های مدیریت آم��وزش و پرورش

در سال های اخیر بوده است.

رییس مرکز بهداشت شهرضا در کارگروه سالمت و امنیت غذایی این شهرستان با 
اشاره به بازدید و کنترل ماموران شبکه بهداشت شهرضا از صنف لبنیات در تیرماه 

94 گفت: 17 مورد از تولیدکنندگان لبنیات شهرضا مورد بازرسی قرار گرفتند.
 س��ید حجت ا... موس��وی با اش��اره به تخلفاتی که در طول این بازدید شناسایی

 شده اس��ت، تصریح کرد: 75 کیلوگرم ماس��ت، کره، دوغ و روغن غیربهداشتی و 
فاسد توسط تیم بازرسی ما شناسایی و معدوم شد.

رییس مرکز بهداشت شهرضا با اشاره به کشف  هزار و 500 کیلوگرم ترشی در یک 
انبار مخروبه، تصریح کرد: این میزان ترشی فاسد شده به کمک 5 اکیپ بازرسی 

کشف و سپس معدوم شده است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ س��المت مردم، عنوان کرد: جلسه هماهنگی اجرای 
طرح ناظم ویژه ماه مبارک رمضان پیرامون کنترل لبنیات فروشی های سطح شهر 
با حضور معاون بهداشتی و کلیه کارشناسان بهداشت محیط در سالن اجتماعات 

مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.
موس��وی گفت: کارشناس��ان واحد مهندس��ی بهداش��ت محیط مرکز بهداشت 
شهرستان شهرضا در قالب پنج  اکیپ  به بازرسی از کلیه واحدهای صنفی تولید 

لبنیات در سطح شهر پرداختند.
وی اظهار کرد: کارشناس��ان ما در کنار برخورد با واحدهای متخلف، به کس��به 

آموزش های بهداشتی الزم را برای حفظ سالمت مواد غذایی ارائه کردند.
وی با اشاره به تبصره 153 ماده 13 قانون دخانیات، گفت: استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی جرم است، بنابراین دادستان و نیروی انتظامی باید ابتدا تذکر دهند 

و سپس قلیان ها را ضبط کنند.

شهرضاکاشاننطنز

توم�ان  میلی�ون   350
تس�هیالت با نرخ س�ود 14 
درص�د برای این ش�رکت ها 
در نظر گرفته شد اما به دلیل 
عدم هم�کاری بان�ک عامل 
هنوز ای�ن مبلغ به حس�اب 
شهرستان واریز نشده است
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یک فوق تخصص بیماری های ریه گفت: عوامل روحی و روانی، استرس 
و اضط��راب از جمله عواملی هس��تند که موجب ایجاد س��رفه در فرد 

می شوند.
دکت��ر حش��مت ا... ت��وکل اظه��ار ک��رد: در س��رفه هایی ب��ا منش��ا 
آلرژیک)حساس��یتی( عام��ل ژنتی��ک نق��ش دارد و اف��رادی که ریه 
تحریک پذیر دارند، به نوعی آسم خفته دچار هس��تند که نشانه هایی 

مانند تنگی نفس و خس خس سینه ندارد.
وی ادام��ه داد: در این افراد، دس��تگاه تنفس به واس��طه برخی عوامل 
شیمیایی یا بیولوژیکی تحریک شده و به دلیل اینکه سرفه یک مکانیزم 

دفاعی به شمار می رود، فرد دچار سرفه های متعدد می شود.
این فوق تخصص بیماری های ریه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی 
اهواز گفت: در حساسیت هایی که به صورت آب ریزش بینی، عطسه و 
خارش چشم ها ظاهر می شود، زمینه ژنتیک نقش موثرتری دارد. البته 
این موضوع قطعیت ندارد که اگر پدر یا مادر دچار حساس��یت باشند، 
فرزندشان نیز این حساسیت را خواهد داشت؛ ولی احتمال ابتالی این 

فرزندان به آلرژی در مقایسه با دیگران بیشتر است.
توکل عنوان کرد: در مقابل عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و ژنتیک 
که از عوامل ایجاد سرفه در افراد هستند، عوامل روحی و روانی، استرس 
و اضطراب نیز به عنوان دیگر عوامل ایجاد سرفه به شمار می روند؛ با این 
تفاوت که در این شرایط، سرفه به واس��طه هیچ گونه بیماری و مشکل 

جسمی ایجاد نمی شود؛ بلکه فرد به دلیل اضطراب به سرفه می افتد.
وی افزود: در سرفه های با منشأ استرس و اضطراب، باید مطمئن شد که 
هیچ گونه زمینه ارگانیک و حساسیتی در این مسئله نقش ندارد و برای 

تشخیص، حتما باید به پزشک متخصص مراجعه کرد.
این فوق تخصص بیماری های ریه گفت: س��رفه های با منش��أ مسایل 
روح��ی و روانی، معم��وال به درمان ه��ای مختلف پاس��خ نمی دهند و 
 چنانچه فرد از مسایل تنش زا و استرس و اضطراب دوری کند، سرفه ها

قطع می شوند. در این گونه سرفه ها هیچ عامل آسیب رسان وارد دستگاه 
تنفسی فرد نشده است؛ بنابراین سرفه ها معموال آگاهانه رخ می دهند؛ 

ولی در مواقعی هم می تواند غیرارادی و ناآگاهانه باشد.

استفاده از یخ روی صورت مزایای زیادی دارد. تکه های یخ برای موارد 
مختلف در زیبایی طبیع��ی صورت به کار م��ی رود و اولین کاربرد آن، 
افزایش گردش خون است که به جلوگیری از بروز عالئم پیری و چروک 

پوست هم کمک می کند.
ماساژ چند قطعه یخ روی پوست صورت به مدت حداقل دوبار در هفته، 

باعث درخشش طبیعی پوست می شود.
مزیت دیگ��ر آن، کمک ب��ه از بین رفتن آکنه اس��ت. ماس��اژ یخ روی 
قس��مت هایی از ص��ورت ک��ه دچار آکن��ه هس��تند، باع��ث کاهش 
آنها می ش��ود. اگر ب��ه طور م��داوم، روزانه یک ت��ا دو دقیق��ه یخ ها را 
 روی جوش ه��ا بمالید، ش��اهد تاثیر ب��ی نظی��ر آن در رف��ع آکنه ها 

خواهید بود.
 البت��ه هن��گام اس��تفاده از یخ اگر پوس��تتان دچار بی حس��ی ش��د،

 م��ی توانید چن��د لحظ��ه صبر ک��رده و س��پس ب��ه اس��تفاده از یخ 
 ادامه دهید. با این روش می توانید در عرض ۲ روز از شر آکنه های صورت

خالص شوید.
فایده س��وم آن از بین بردن آفتاب س��وختگی اس��ت. زمانی که دچار 
آفتاب س��وختگی ش��دید، دو یا س��ه تکه یخ را درپارچ��ه ای پنبه ای 
 گذاش��ته و آن را ح��دود س��ه دقیق��ه روی نواح��ی آس��یب دی��ده

 بمالید.
 در نتیجه این عمل، روی پوست شما خارشی ایجاد می شود که نشانی 

از بهبود آفتاب سوختگی خواهد بود.
استفاده از یخ، آرایش را برای مدت طوالنی تری حفظ می کند. مالیدن 
تکه های یخ به پوس��ت صورت قبل از انجام آرای��ش، آن را برای مدت 

طوالنی تری ماندگار خواهد کرد.
همچنین به کمک یخ می توان پف چش��م را از بین برد. وقتی تکه های 
یخ را در پارچ��ه ای پنبه ای بگذارید و آن را زیر چش��مانتان بکش��ید، 
 باعث برطرف ش��دن پف زیر چشمتان خواهد ش��د و ورم زیر چشم را
 از بین خواه��د برد. یخ، در از بین بردن س��ندرم خش��کی چش��م نیز

کاربرد دارد.
از دیگر کاربردهای یخ، اس��تفاده از آن به عنوان ماسک منجمد است. 
اگر کمی آب خی��ار و آب گل س��رخ را با هم مخلوط کنی��د و در قالب 
یخ بریزید تا منجمد ش��ده و شبیه یخ ش��ود، می توانید از آن به عنوان 
ماسک جامدی روی صورت خود استفاده کنید. این ماسک به کاهش 
 چین و چ��روک صورتتان کمک می کن��د و به طور طبیع��ی منجر به

روشن تر شدن پوست می شود.
حتی پف های زیر چشم را می توانید با قرار دادن یخ از بین ببرید و خود 

را از حالت خواب آلوده در آورید. 
از این گذش��ته می توانید آب میوه های تازه مثل پرتقال، س��یب، انار 
 یا س��ایر میوه هایی که عصاره ای مفید برای پوست دارند، در جایخی

قرار داده تا به صورت قطعات مکعبی یخ درآیند و با گذاشتن آنها روی 
صورتتان، به زیبایی دو چندان برسید. 

تاثیر استرس و اضطراب 
در ایجاد سرفه

از تاثیر قالب یخ بر زیبایی پوستتان 
غافل نشوید

پیام سالمت

 تغذیه

ش��اید برایتان جالب باش��د 
 ک��ه بدانی��د در هر فصل��ی، یک ن��وع رژی��م الغری

فراگی��ر می ش��ود. ب��رای خیلی ه��ا ه��م تابس��تان 
ماجراه��ای خ��ودش را دارد؛ مث��ال روزه��ای 
 طوالنی، مردم را به اس��تخر و باش��گاه های ورزش��ی

س��وق می ده��د و گرمای ه��وا هم تا ح��دی موجب 
بی اش��تهایی و پرهیز از پرخوری و در نتیجه کاهش 
کالری های مصرف��ی خواهد ش��د؛ بنابراین به کمک 
همه عوام��ل گفته ش��ده، می توان برنام��ه ای جامع 
 برای ک��م ک��ردن وزن و رس��یدن به تناس��ب اندام

طراح��ی کرد. دکتر عل��ی اکبر رمضان��ی، متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی، ضم��ن تاکید بر این که جدای 
 از مقوله گرم��ی یا س��ردی هوا، الگویی مش��خص و

تایید ش��ده برای حفظ تناس��ب اندام وج��ود دارد، 
در گفت وگو ب��ا جام جم می گوید: بدون ش��ک برای 
افرادی که قصد الغری دارند، انواع ساالد سبزیجات 
بهترین گزینه برای پیش غذا محسوب می شود؛ البته 
به شرطی که بدون سس های چرب و فقط با آبغوره، 

آبلیمو یا آب نارنج مصرف شود.
غذای اصلی هم باید کم چ��رب، کم نمک و کم حجم 
باش��د؛ چراکه صرف غذاهای پرحجم در وعده شام، 
نه تنها احتمال بروز چاقی را افزای��ش می دهد، بلکه 
باعث بروز مش��کالت گوارش��ی مثل درد و نفخ معده 
خواهد ش��د.؛پس بهتر اس��ت مصرف نان و برنج را به 
وعده ناهار اختصاص دهید و از پروتئین ها و سبزیجات 
)به عنوان مثال: خوراک م��رغ، ماهی و میگو همراه با 
سبزیجات بخارپز( در وعده شام اس��تفاده کنید. در 
مورد دسر هم که این روزها حسابی مد شده، باید گفت 
خوراکی های شیرین، چرب و پرکالری بدترین گزینه 
هس��تند و یک یا دو عدد خرما، مق��داری ژله یا تکه 

کوچکی بس��تنی س��اده، 
بهترین انتخاب است.

متاس��فانه بس��یاری از افراد بر این باورند که مصرف 
کیک و ش��یرینی بعد از غذا الزم است و به هضم مواد 
غذایی در بدن کمک می کند؛ اما واقعا این طور نیست 
و مصرف یک ماده غذایی کم شیرین و کم کالری مثل 

یک قاشق چای خوری مربا هم کفایت می کند.
بخور نخورهای رژیمی

به گفته دکتر رمضانی، برای اینکه ش��ام س��الم تری 
در رژیم غذایی تان داش��ته باشید، س��هم نان، برنج، 
پاس��تا و س��یب زمینی را کاهش دهید و تا جایی که 
می توانی��د، مصرف س��بزیجات را ب��اال ببرید. خیلی 
 از ما، ب��ه مص��رف کربوهی��درات ع��ادت کرده ایم و

تص��ور می کنی��م ب��دون ن��ان و برن��ج اصال س��یر 
نمی ش��ویم؛ اما باور کنید به مرور زمان به این شیوه 
 س��الم ش��ام خوردن عادت می کنی��د. در عین حال

تا جایی که می توانید، گوش��ت بوقلمون را به گوشت 
گاو ترجیح دهید و ب��ه جای مرغ بری��ان، مرغ بدون 
پوس��ت و کبابی را انتخاب کنید. توجه داشته باشید 
که پنیر توف��و، حبوبات و میگوها نی��ز از منابع خوب 
پروتئی��ن به ش��مار می آیند ک��ه هم باعث س��یری 
طوالنی مدت می ش��وند و هم تاثیر زیادی در کاهش 

وزن و حفظ تناسب اندام دارند.
جایگزینی برای الغری

غذاهای سالم  را جایگزین غذاهایی کنید که سرشار 
از چرب��ی  و کالری هس��تند؛ ب��ه عنوان مث��ال، پوره  
س��یب زمینی جایگزین مناس��بی برای سیب زمینی 
س��رخ کرده اس��ت و مرغ تنوری می تواند جای مرغ 
سوخاری را بگیرد. به جای سس های سفید پرچرب 
که سرش��ار از چربی های اشباع ش��ده اند، می توانید 

س��س های کم چرب مثل کچاپ و حتی انواع س��س 
خانگی )به عن��وان مثال ترکیبی از ماس��ت، آبلیمو، 

سبزی های معطر، فلفل و نمک( را امتحان کنید.
جادوی آب را دست کم نگیرید

آب، بهترین نوش��یدنی ب��رای افزایش متابولیس��م 
بدن و پیش��گیری از پرخوری اس��ت. به گفته دکتر 
رمضانی، اگر می خواهی��د هفته ای نیم تا یک کیلو 
به صورت اس��تاندارد وزن ک��م کنید، باید 
حواستان نه تنها به کالری های مصرفی، 
بلکه متابولیس��م یا همان سوخت و ساز 
بدنتان باش��د. با مصرف روزانه هشت تا 
1۲ لیوان آب، احساس گرسنگی کاذب 
از بین می رود و هن��گام فعالیت بدنی هم 

چربی سوزی بیشتری خواهید داشت.
توصیه می کن��م در آب خنک، چن��د قطره لیموی 
ترش و یک برگ نعنای تازه بریزید و هر نیم س��اعت 
یک بار مقداری از آن بنوشید؛ چون این کار طعم آب 
را مطبوع می کند و میل ش��ما به نوشیدن آن بیشتر 
می شود. شاید روزهای اول این حجم آب، برایتان زیاد 

باشد، اما به مرور عادت می کنید.
ورزش 

ورزش های تابس��تانی از مهم ترین مس��ائل اساسی 
برای کاهش وزن در کنار یک رژیم غذایی مناس��ب 
اس��ت. دکتر رمضان��ی در این ب��اره می گوی��د: بین 
ورزش ه��ای مختل��ف، ورزش ایروبیک ی��ا هوازی، 
ج��زو بهترین هاس��ت؛ ام��ا ش��رایط و انتخ��اب نوع 
ورزش مناسب هم نس��بت به افراد مختلف، متفاوت 
اس��ت. به عنوان نمونه بهترین ورزش ه��وازی برای 
افراد چ��اق، پیاده روی س��بک، دوچرخه س��واری و 
 ش��نای کوتاه مدت اس��ت که به زانوی فرد فش��اری

وارد نمی ش��ود؛ اما دویدن ی��ا راه رفتن های طوالنی 
برای افراد دارای اضافه وزن ممنوع اس��ت؛ زیرا بدون 
ش��ک این حرکات می توان��د در آینده ب��رای زانوها 
مشکل س��از ش��ود. یادتان باش��د اصول ورزش برای 
کاهش وزن، ش��امل س��ه بخش هوازی، بی هوازی و 
قدرتی اس��ت که زمان و دفعات تکرار این فعالیت ها 
 در هفت��ه، نس��بت ب��ه س��ن، جن��س و وزن اف��راد

تعیین می ش��ود و به هیچ عنوان نمی شود یک نسخه 
ورزشی واحد را برای همه افراد پیچید.

در واقع ورزش باید با تعداد دفعات کم و سبک در هفته 
آغاز و کم کم به شدت آن اضافه ش��ود و تازه حرکات 
کششی، گرم کردن و سرد کردن های اصولی هم قبل 

و بعد از ورزش، حتما رعایت شوند.
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ترب بخورید و سنگ کلیه نگیرید!

ترب یک س��بزی با طبیعت گرم و خش��ک اس��ت. 
ت��رب گیاه��ی اس��ت یکس��اله ک��ه ارتفاع س��اقه 
آن ت��ا ی��ک مت��ر می رس��د. برگ ه��ای آن په��ن ، 
 ناص��اف ، ک��رک دار و ب��ا بریدگی ه��ای نامنظ��م 

است.
  گل ه��ای آن ب��ه رن��گ س��فید ، زرد روش��ن ،
 آبی روش��ن و بنفش اس��ت ک��ه درانتهای ش��اخه

ظاهر می شود.
ت��رب، گیاه��ی اس��ت که ل��ه ش��ده آن به ش��کل 
ضماد برای تس��کین درد روماتیس��م مفید اس��ت. 
 خ��وردن ت��رب جهت تس��کین س��رفه، مع��رق و
 ض��د اس��هال، هض��م کنن��ده غ��ذا، بادش��کن،

نیرو دهنده و ضد اسهال خونی بوده که آب دم کرده 
آن با سکنجبین، برای دیفتری مفید است. خوردن آب 
ترب برای هضم غذا، باز کردن انسداد و گرفتگی های 

کبد و طحال و برای استسقا و یرقان نافع است.
 ای��ن س��بزی، اش��تها آور ب��وده و درد کب��د را

تسکین داده و رخسار را نیکو می کند. خوردن تخم 

ترب و ریشه ترب، برای درد مفاصل و سیاتیک، درد 
سر و خارش بلغمی مفید است.

خوردن دم ک��رده ترب، ضد س��نگ کلی��ه و مثانه 
بوده و باعث ازدیاد ترش��ح ادرار می ش��ود. خوردن 
 آب ب��رگ ت��رب ب��رای دف��ع زردآب و استس��قا 
 مفید بوده و اگر با نمک خورده ش��ود، برای طحال و
 باز کردن انس��داد ع��روق و گرفتگی کب��د و یرقان

نافع است.

گاهی هوس یک خوردنی خاص، می تواند در واقع پیامی مهم از طرف بدنتان 
باش��د. در این مقاله می خواهیم به تعدادی از این هوس ها اشاره کنیم تا با 

دیدی بازتر به آنها نگاه کنید:
 هوس نوشابه می کنید؟

بسیاری از افراد هستند که قسم می خورند یک روز بدون نوشابه نمی توانند 
سر کنند. با اینکه از طعم شیرین و گازدار نوشابه لذت می برید؛ اما چیزی که 
بیشتر بدنتان به دنبال آن می باش��د، کافئین است. یک وعده نوشابه حاوی 
30 میلی گرم کافئین است. این مقدار برای بیدار کردنتان کافی است؛ بدون 
اینکه عصبی شوید. یک دلیل کمتر شایع هوس کردن نوشابه، کمبود کلسیم 
است. اسید فسفریک موجود در نوشیدنی گازدار می تواند کلسیم و منیزیم را 

از استخوان ها بشوید و یک دور باطل تخلیه و ولع به مصرف را بسازد.
هوس چیپس سیب زمینی می کنید؟

چیپس س��یب زمینی و فامیل مش��هورش س��یب زمینی س��رخ ک��رده، از 

 غذاهایی هستند که زیاد هوسشان به سراغ افراد می آید؛ اما تمام کردن کل
یک بسته در یک چشم به هم زدن، می تواند نشانه کمبود چربی های سالم 
 در بدن باشد. یکی از موارد مهم، کمبود امگا 3 است. بدن ما این اسید چرب را

به صورت طبیعی تولید نمی کن��د؛ بنابراین برای دریاف��ت مقدار مورد نیاز 
روزانه باید غذاهایی مانند سالمون و دیگر ماهی های چرب استفاده کنیم. 

 ممکن هم هس��ت که در کل، چربی های س��الم بدنتان کم ش��ده باشد که
 در این صورت باید به س��راغ غذاهای بهبود دهنده چربی های س��الم نظیر

آجیل ها و روغن زیتون بروید.
هوس آب می کنید؟

اگر خیلی تشنه هس��تید، ممکن اس��ت فقط دچار کمبود آب شده باشید و 

بدنتان می گوی��د یک بطری آب ب��ردار و این کمبود را جب��ران کن؛ اما اگر 
 تمام مدت احساس تش��نگی می کنید و آب می نوشید، ممکن است مشکل

عمیق تر باشد، مانند دیابت. تش��نگی و دفع ادرار شدید، از اولین نشانه های 
 این است که س��طح انس��ولین تان به هم ریخته. قند اضافی که در خون تان

تجمع کرده، باعث می ش��ود کلیه در این فرآیند بیش از حد کار کند. وقتی 
 بدن نمی تواند پ��ا به پای قند پی��ش برود، مق��داری از آن را توس��ط ادرار

دفع می کند که همین باعث می شود احساس تشنگی کنید.
هوس چوب شور می کنید؟

هوس نمک کردن می تواند نش��انه کمبود مواد معدنی باشد. خانم هایی که 
گزارش داده اند هوس به خوردن نمک شان بس��یار باالست، مشخص شده 

که بیشتر در خطر کمبود کلسیم، منیزیم و زینک قرار دارند. به عالوه هوس 
س��یری ناپذیر به نمک، می تواند نش��انه بیماری آدیس��ون یا سندروم بارتر 
 باشد؛ مخصوصا اگر هوس غذایی، همراه با دیگر نشانه ها از جمله خستگی،

کاهش وزن و رنگ پریدگی پوست باشد.
هوس غذاهای تند می کنید؟

خوردن غذاهای تند می تواند سریع ترین راه بدن برای کنار آمدن با حرارت 
باال باشد. ش��اید به همین دلیل اس��ت که مردم کش��ورهای گرمسیری، به 
خاطر عشقش��ان به غذاهای تند، معروف هس��تند. ش��اید درس��ت به نظر 
 نیاید؛ اما خوردن غذای های تند، به صورت موقت س��وخت و ساز بدنتان را 
 باال می برد؛ همین باعث می شود بیشتر عرق کنید و در نتیجه زودتر دمای

بدن تان کاهش پی��دا کند. خوردن غذاهای تند می توان��د به خاطر افزایش 
سطح آدرنالین نیز باشد. برخی افراد به باال بردن آدرنالین عادت می کنند و 

این به نوعی اعتیاد در آنها بدل می شود.

هرکدام از هوس های غذایی،  چه چیزی درباره سالمتتان می گویند؟)2(

یک متخصص طب س��نتی گفت: زیتون را فقط باید 
همراه غذا خورد تا ترکیبات آن به خوبی جذب و آثار 
مغذی آن ظاهر ش��ود. زیتون و سبزی خوردن، تنها 
مواردی هس��تند که مصرف آنها کنار غ��ذا، به طور 
عمومی منعی ندارد. ناص��ر رضایی پور درباره زیتون 
اظهار داشت: ماده موثر در زیتون، از ترکیبات فنلی 
است که در زیتون سبز فراوان یافت می شود؛ ولی با 
تیره و سیاه ش��دن آن، کم شده و متاسفانه در زیتون 

کنسروی و شور تقریبا وجود ندارد. 
 به گفته وی این ماده موثره که باعث خواص پرشمار 
زیتون می شود، در روغن زیتون فرابکر )تصفیه نشده 
و بودار( وجود دارد و با تصفیه شدن، حذف می شود.   
این متخصص طب سنتی اضافه کرد: زیتون را فقط 
باید همراه غذا خورد ت��ا ترکیبات فنلی آن، به خوبی 
جذب ش��وند و آثار مغذی آن ظاهر شود. زیتون آثار 
ضددیابت��ی، ضدس��رطانی، ضدمیکروب��ی، کاهش 
فش��ار خون، محافظت از قل��ب و ع��روق و فعالیت 
آنتی اکسیدانی دارد. رضایی پور افزود: زیتون را فقط 

باید همراه غذا خورد؛ زیتون و س��بزی خوردن، تنها 
مواردی هس��تند که مصرف آنها در کنار غذا، عموما 

منعی ندارد. 
 وی توصیه کرد: از خوردن ساالد، ماست، ترشی های 
زیاد و نوش��یدنی های مختلف در کن��ار غذای اصلی 
پرهیز کنیم و تا جای ممکن از زیتون، هویج پخته و 
سبزی خوردن استفاده کنیم؛ مگر آنکه منع پزشکی 

خاص یا توصیه ویژه ای داشته باشیم.

فشار خون خود را با این نوشیدنی تنظیم کنید! زیتون را فقط باید همراه غذا خورد

دانشمندان مرکز پزش��کی »ویک فارست باپتیست 
کارولینای شمالی« در مطالعه اخیر خود دریافته اند 
که دوز باالی آب چغندر، موجب افزایش اس��تقامت 
در ورزش و بهب��ود فش��ار خ��ون در بیماران مس��ن 
مبتال به نارس��ایی قلبی می ش��ود. ناتوانی در ورزش 
کردن، تنگ��ی نفس و بروز خس��تگی در حالت تقال و 
تالش عادی، از عالئ��م اولیه ابتال به نارس��ایی قلبی 
اس��ت. مطالعات جدید بیانگر این مطلب اس��ت که 
مکمل نیترات غیرارگانی��ک، دارای تاثیرات مفیدی 
بر کنترل فشار خون، سالمت عروق شریانی، توانایی 
 ورزش و متابولیسم اکسیژن اس��ت. این تیم تحقیق

دریافت��ه اس��ت ک��ه مص��رف روزان��ه آب چغن��در، 
باع��ث بهب��ود  بع��د از گذش��ت ی��ک هفت��ه 
اس��تقامت ه��وازی در ای��ن اف��راد ت��ا ۲۴ درص��د 
 م��ی ش��ود. محقق��ان اذع��ان دارن��د ک��ه مصرف

یک نوبت از این نوشیدنی، بهبودی به همراه ندارد.
همچنین محققان دریافته اند که مصرف آب چغندر، 
هم در قالب مصرف روزانه و هم مص��رف یک نوبتی، 

به ش��کل قابل توجه��ی موجب کاهش فش��ار خون 
 ۵-10 mmHg سیستولیک در حالت استراحت تا
می ش��ود. به گفته محققان، با وجودی که هنوز نیاز 
به آزمایشات زیادی در این زمینه است، اما یک هفته 
مصرف روزانه آب چغن��در گزینه درمانی بالقوه ای در 
بهبود اس��تقامت هوازی در بیماران مبتال به نارسایی 
قلبی اس��ت و می تواند باعث ارتقای کیفیت زندگی 

و بهبود مشکالت شان در فعالیت های روزانه باشد.

تابستـان  و تناسب انـدام
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ویژه

معاون صنایع دستی کشور در دیدار با استاندار و مسئولین استان 
 اصفهان تاکید ک��رد: بزرگترین اج��اس بین الملل��ی در تاریخ
  ش��کل گی��ری ش��ورای جهان��ی صنای��ع دس��تی در اصفهان

 برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ 
بهمن نامورمطلق در نشست شورای راهبری هجدهمین اجاس 
بین المللی ش��ورای جهانی صنایع دس��تی که با حضور استاندار 
اصفهان، مدیر کل میراث فرهنگی و مس��ئولین س��تاد، در دفتر 
استاندار اصفهان برگزار ش��د، عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشتر 
از یک سال از اعطای عنوان شهر جهانی صنایع دستی به اصفهان 
نمی گذرد با تاش فراوان و در حالی که کشورهای بسیاری از جمله 
آمریکا با میزبانی ایران مخالف بودند، توانستیم میزبانی هجدهمین 
نشست بین المللی شورای جهانی صنایع دستی را در اصفهان از 

آن خود کنیم.
وی درهمین راس��تا افزود: با این اقدام نه تنه��ا آبروی جمهوری 
 اس��امی ایران بلکه حیثیت تمامی قاره کهن آسیا در دستان ما

  قرار گرفته است، پس باید تاش کنیم تا این اجاس به بهترین 
شکل ممکن در اصفهان برگزار شود.

 معاون صنایع دس��تی کش��ور ادام��ه داد: این اج��اس از جمله 
به یاد ماندنی ترین نشس��ت های ش��ورای صنایع دستی جهان 
 خواهد بود، زیرا این ش��ورا از س��ال 2013 میادی از س��ازمان

 بین المللی یونسکو جدا  شده است، از این رو، این نشست در نوع 
خود اولین نشست شورای جهانی صنایع دستی با ساختار جدید 

بین المللی خواهد بود.
نامور مطلق تاکید کرد: در این نشس��ت تصمیم��ات جدیدی از 
 جمله انتخاب رییس جدید شورای جهانی صنایع دستی، انتخاب 
هیئت رییسه و همچنین انتخاب رییس بخش آسیا و اقیانوسیه 
ش��ورا انجام خواهد ش��د. وی درباره همایش ها و نشس��ت های 
مجمع تصریح کرد: در این نشس��ت بی��ش از 10 رویداد علمی و 
فرهنگی برگزار خواهد شد. معاون صنایع دستی کشور در رابطه 
با جای��گاه ایران پس از برگزاری این نشس��ت گف��ت: با برگزاری 
این رخداد فرهنگی، صنایع دس��تی ایران و به ویژه اصفهان وارد 
 مرحله جدی��دی از حیات خواهد ش��د،  پس بای��د تاش کنیم 
 بهره های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الزم را از این برنامه برده 
و بتوانیم س��هم قابل توجهی از اقتصاد منطقه، مبتنی بر صنایع 
 دس��تی را از آن خود س��ازیم. وی همچنین  بیان کرد: بر اساس

 برنامه ریزی های به عمل آمده در سازمان میراث فرهنگی کشور، 
ریاست عالیه این همایش برعهده استاندار محترم اصفهان و دبیر 
اجرای��ی آن، اداره کل میراث فرهنگی اس��تان اصفهان با نظارت 

سازمان میراث فرهنگی کشورخواهد بود.

خیابان فردوسی یکی از خیابان های شمالی- جنوبی قدیمی تهران 
است که در گذش��ته نام آن »عاءالدوله« بود. در گوشه  شمال غربی 
میدان توپخانه، دروازه و خیابان عاءالدوله یا باغ ایلخانی قرار داشت.
  ش��رایط این خیابان آن طور که اعتمادالس��لطنه نوش��ته اس��ت،

چنین بود: »کوچه باغ ایلخانی، بس��یار طوالنی اس��ت. در دو طرف 
کوچه، درخت های خوبی کاش��ته شده و کوچه س��نگفرش است. 
کنار نهرهای دو طرف، همه از سنگ است و شب ها با چراغ و فانوس 
روشن است. در حاش��یه  این کوچه، باغ ها و عمارت های عالیه قرار 
دارند. در طرف راس��ت، خانه، باغ و عمارت های »احمد عاءالدوله« 
وزیر دربار، امین الس��لطان و جناب ظهیرالدوله اس��ت.« در نقش��ه   
عبدالغفار به سال 1301 هجری قمری، حدفاصل کوچه خندان در 
خیابان فردوسی )دندانساز سابق( و میدان امام خمینی)ره( )توپخانه 
س��ابق( نام اماک ورثه مرحوم امیر نظام ق��رار دارد. امیر نظام لقب 
»محمد رحیم خان قاجار دولو عاءالدوله« اس��ت که در آن س��ال 
که نقشه عبدالغفار کشیده می ش��ود، فوت می کند و به همین دلیل 
نام »اماک ورثه مرحوم امیر نظام« روی آن ذکر می ش��ود.  محمد 
رحیم خان قاجار دولو عاءالدوله پس از مرگ برادر بزرگش، حسن 
خان، که نسقچی باش بود، به این سمت دست یافت و در سفرهای 
پادشاه، مسئول نظم اردوها بود. او  در سال 1278 به لقب عاءالدوله 
ملقب شد. در ذی حجه 1283 که ناصرالدین شاه عازم خراسان بود، 
محمد رحیم خان را به س��مت بیگلربیگی)حاک��م( تهران منصوب 
کرد و در سال 1284 ریاس��ت قورخانه به وی محول شد.  براساس 
خاطرات احتشام السلطنه )پسر عاءالدوله( در سال 1288 قمری، 
عاءالدوله از محله ارگ و عمارت اجدادی خود به این قس��مت نقل 
مکان می کند و ام��اک  او در آن زمان از ش��مال به کوچه نکیس��ا 

)شهید ش��اهچراغی فعلی( حدفاصل فردوس��ی و الله زار، از مشرق 
به خیابان الله زار، از مغرب به خیابان فردوسی و از  جنوب به میدان 
سپه )امام خمینی فعلی( می رس��ید که حدود 50 هزار زرع بود. در 
 ابتدا در این محدوده، بیش از  یک بنا ی مختصر وجود نداشت و غالبا 
سبزی کاری و درخت در آن  قرار داشت که به مرور زمان عاءالدوله 
در این مکان ساختمان های جدیدی برای خود و فرزندانش به غیر 
از حاجب الدوله بنا می کند و همه فرزندان در این محدوده س��اکن 

می شوند.
خانه عالءالدوله 2 بار شناسایی شد  

 در فاصله سال 1300 تا 1350 هجری شمسی اطاعات چندانی از 
این بنا وجود نداشت و کارشناسان معتقد بودند که  این بنا تخریب 
شده بوده اس��ت، اما در اواخر دهه 50 شمس��ی کارشناسان میراث 
فرهنگی این بنا را به عنوان بنای ارزش��مند شناس��ایی می کنند و 
عکس های این بنا تا قبل از انحال عکس خانه میراث تهران در دهه 
70 وجود داشت؛ اما با انحال این مرکز و خروج نیروهای قدیمی از 

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، این بنا فراموش می شود.
 بر اس��اس عکس های آن دوره، این بنا  مرمت می شود و خانواده ای 
 در آن زندگ��ی می کنن��د. البت��ه این عکس ه��ا در آن زم��ان فقط 
گرفته می شود و کوششی برای ثبت بنا صورت نمی گیرد. در حدفاصل 
دهه 50 تا سال 74 شمسی، نام و نشانی از این بنا وجود ندارد؛ اما در 
سال 1374 در »طرح مطالعاتی بناهای ارزشمند شهر تهران« که به 
سفارش شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ش��هرداری تهران توسط 
»شرکت مشاور رای فن« صورت می گیرد و مدتی پیش نیز خاصه 
آن طرح مطالعاتی در قالب کتاب »بناهای ارزشمند تهران« توسط 
 سازمان زیباسازی ش��هر تهران چاپ می ش��ود، عکس های این بنا 

ب��ه چش��م م��ی خ��ورد ام��ا گ��روه تحقیقات��ی در آن س��ال هم 
از وج��ود مال��ک تاریخ��ی بن��ا آگاه نبودن��د ول��ی ب��ا توج��ه 
 ب��ه تاریخ��ی ب��ودن مل��ک، آن را ج��زو بناه��ای ارزش��مند، 
مستند نگاری می کنند. وضعیت این بنا در این دوره، سالم است  که 

البته  در اثر گذشت زمان دچار فرسایش می شود.
  تاالر آینه خانه عالءالدوله در آستانه مزایده

 براس��اس اطاعات کمیته پیگیری حفاظ��ت از خانه های تاریخی 
تهران از س��تاد اجرایی فرمان امام)ره(، از ملکی در خیابان فردوسی 
 نام برده می ش��ود که زمینی بایر اس��ت و تنها در آن یک تاالر آینه

 وجود دارد.   این ملک 1700 متر است که از کوچه تئاتر دهقان پاک 
43 در خیابان الله زار راه دارد. راه ورودی ملک از سینمایی در کوچه 

تئاتر دهقان است که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( نیست.
 این بنا،  پش��ت دفتر آگهی های روزنامه کیهان در خیابان فردوسی 
قرار دارد و قیم��ت پایه ملک 12 میلیارد تومان اس��ت. عبدا...  انوار، 
قدیمی ترین تهران ش��ناس، مهر تایید بر تاریخی ب��ودن این ملک 
 می زن��د و آن  را متعل��ق ب��ه عاءالدول��ه می داند ک��ه در خاطرات 
»احتشام الس��لطنه« از این بنا تعریف شده است.  به تازگی »محمد 
ساالری«، رییس کمیس��یون معماری و شهرس��ازی شورای شهر 
تهران اعام کرده اس��ت؛ خانه حاکم تهران در خیابان فردوسی در 
حال فروش از س��وی س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( است و با وجود 
مکاتبات محمد باقر خسروی، مدیرکل بافت های تاریخی شهرداری 
 تهران ب��ا اداره کل میراث فرهنگی اس��تان ته��ران و پیگیری های

 خس��رو آب��ادی مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی اس��تان ته��ران 
 برای توقف ف��روش ای��ن خان��ه، نتیجه ای به دس��ت نیام��د.  وی

 اع��ام کرده ک��ه یکی از س��ازندگان مع��روف تهران ک��ه تخلفات 

 س��اختمانی زی��ادی داش��ته اس��ت، خری��دار ای��ن بناس��ت
 و به زودی ممکن است این بنای ارزشمند تخریب شود.

  تهدید جدید برای میدان مشق
 خانه تاریخی عاءالدوله که امروز براساس اعام ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره(، تبدیل به 1700 متر زمین بایر شده است، فقط بخش کمی 
از ملک تاریخی عاءالدوله اس��ت که در حد یک ت��االر آینه به گواه 
عکس های میراث فرهنگی و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی  از آن 
باقیمانده است. مش��ابه این بنا، تاالر آینه خانه نصیرالدوله در محله 
عودالجان است  که در آن  بنایی  با متراژی حدود80 متر قرار دارد.  
تاالر آینه خانه عاءالدول��ه نیز همانند تاالر آین��ه خانه نصیرالدوله 
 در عودالج��ان متراژی کمت��ر از 150 مت��ر دارد و مابق��ی  زمین با 
 ی��ک ه��زار و 550 مت��ر مرب��ع مس��احت، بایر اس��ت. براس��اس

 گفته های محمد ساالری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی 
 شورای ش��هر تهران اگر این بنا به یکی از س��ازندگان معروف تهران 
فروخته ش��ود، برج س��ازی در این محل، همانند س��رای دلگشا در 
بازار ی��ا مجتمع تج��ارت جهانی فردوس��ی در خیابان فردوس��ی، 
اتفاق می افت��د و ای��ن باعث  ایج��اد چالش��ی جدید ب��رای حریم 
ثبتی و بافص��ل میدان مش��ق و حریم ثبت نش��ده آث��اری چون 
موزه اس��تاد صنعتی، تئات��ر نصر، تئات��ر پارس و س��اختمان بانک 
تج��ارت توپخانه)بانک ش��اهی س��ابق( خواهد ش��د.  ب��ه گزارش 
کمیت��ه پیگی��ری حفاظ��ت از خانه ه��ای تاریخی ته��ران، میدان 
 مش��ق یکی از مجموعه های ارزش��مند تهران اس��ت که براس��اس

 گفته های مسئوالن میراث فرهنگی قرار اس��ت در آینده  به عنوان 
یکی از بناهای دارای قابلیت ثبت جهانی به یونسکو  معرفی شود و این 

ارتفاع سازی قطعا ثبت جهانی این مجموعه را به چالش می کشاند.

معاون صنایع دستی کشور خبر داد:

 برپایی بزرگترین  اجالس
بین المللی صنایع دستی در اصفهان
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پیشنهاد سفر

دیدنی ها

نوتردام کلیسای معروفی است  که در جزیره سیته 
در میانه رود سن و در مرکز پاریس واقع شده است 
 و هر س��ال حدود 13 میلیون نف��ر بازدید کننده 
دارد. این کلیس��ا تا مدت��ی طوالن��ی بزرگترین 

کلیس��ای اروپا بود اما اکنون نه تنها در اروپا بلکه 
در فرانسه هم کلیس��اهای بزر گتری وجود دارد. 
اهمیت این کلیسا این اس��ت که زیباترین اثر در 
معماری گوتیک است. برای تزیین داخل و خارج 

نوتردام صدها مجس��مه کوچک و بزرگ از سنگ 
یا چوب تراشیده شده است. دو دستگاه ارگ هم 
در کلیسا موجوداس��ت که بزرگترین آنها 7374 

لوله دارد.

Notre Dame | کلیسای نوتردام

س��اختمان های بس��یاری در سراس��ر دنیا وجود دارد که بعض��ی به دلیل 
 دکور داخل��ی و برخی به علت نمای خارجی خود بس��یار معروف هس��تند.

 لزومی ندارد طراحی هر سازه ای همچون یک آسمان خراش باشد تا بتواند 
مدت ها در ذهن ها باقی بماند. برج های��ی در جهان وجود دارد که به خاطر 
 طراحی منحصر به فرد خود معروف شده اند. در این مطلب درباره گران ترین

 سازه های معماری جهان در سال 2015 که معماری منحصر به فردی هم 
دارند با شما سخن می گوییم.

مجتمع Wynn در الس وگاس
این هتل 45 طبقه، با دکوراس��یون لوکس، شش��مین هتل بزرگ دنیاست. 
مساحت کل این هتل، 615 هکتار است و دارای 2716 اتاق، مرکز خریدی 
با مس��احت 223 هزار متر و فضای تجاری 76 هزار متری است. تنها هتلی 
است که یک اتاق جلسه اختصاصی با مساحت 26 هزار فوت مربع و یک تاالر 

عروسی و کلوپ دارد.
برج پرنسس دبی

این آسمان خراش 101 طبقه، برجی مسکونی در دبی است که در مجاورت 
برج خلیفه س��اخته ش��ده و با ارتفاع 414 متری، بلندترین برج مس��کونی 
دنیاس��ت. این پروژه که ساخت آن در سال 2006 ش��روع و در سال 2012 

افتتاح شده است، 17/2میلیارد دالر هزینه دربر داشته است.
هتل Cosmopolitan در الس وگاس

این هت��ل 52 طبقه لوکس ب��ا هزینه ای نزدی��ک به 90/3 میلی��ارد دالر، 
توس��ط طراحی آلمانی و با حمایت مالی یک بانک آلمانی ساخته شده  که  

 دارای دو برج اس��ت. در س��ال 2014 با قیمت 73/1 میلیارد دالر به فروش 
گذاشته شد و ش��امل 3 هزار اتاق، مرکز گفتگوهای روزمره و مرکز تجارت 
با مساحت 222 هزار و 934 فوت مربع است. اینها تنها تسهیات این هتل 
نیس��تند و یک اس��تخر آبگرم درمانی با ظرفیت 1800 نفر، از ویژگی های 

برجسته و بی همتای آن است.
تفرجگاه ساحلی سنگاپور

این تفرج��گاه با ب��رآورد 5/5 میلی��ارد دالر، گران ترین تفرجگاه س��احلی 
در دنیاس��ت و مس��احتی بالغ بر 5/15 هکتار دارد. این س��ازه شامل چند 
 رستوران، هتل، مرکز نمایش، تئاتر و مرکز سرگرمی است که در سال 2010

 افتتاح شده و چشم اندازهایی پانورامیکی رو به خط افق سنگاپور دارد. 2561 
اتاق و سوییت لوکس در مجاورت پارک آبی س��نگاپور و استخرهای شنای 

نامحدود از سایر تسهیات این تفرجگاه گران به شمار می روند.
هتل سنتوسا در سنگاپور

این هتل، س��ومین هتل گران دنیاست که توس��ط گروه مهندسی مالزیایی 
Grntingساخته ش��ده و مس��احتی بالغ بر 49 هکتار دارد. در اطراف این 
هتل یک پارک بزرگ ساخته شده که از تم ماداگاسکاری الهام گرفته است 

و یادآور مصر باستان است.
برج البیت در مکه

این آس��مان خراش عظیم 120 طبقه، گران ترین آسمان خراش دنیاست 
 که در مجاورت مسجدالحرام ساخته ش��ده است. این سازه گنجایش حدود 

100 هزار نفر را دارد. این هتل بزرگ، محل اجتماع حجاج مکه است.

سفر به گران ترین برج های دنیا

مجتمع Wynn در الس وگاس

برج پرنسس دبی

 Cosmopolitan هتل
در الس وگاس

تفرجگاه ساحلی سنگاپور

برج البیت در مکه

هتل سنتوسا در سنگاپور

خانه قاجاری در قلب تهران؛

 قیمت پایه 12 میلیارد تومان! 
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مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ش��هر اصفهان گفت: طبق قانون، 
مرجع صدور پروانه ایجاد آژانس های حمل و نقل مسافر، سازمان 

تاکسیرانی شهرداری اصفهان است.
حسین جعفری اظهار کرد: با اتحادیه اتومبیل کرایه در مورد صدور 
 مجوزهای تاس��یس آژانس ه��ای حمل و نقل مس��افر،  اختالفی

ده ساله داشتیم که در سال های گذشته، رای هئیت وزیران به نفع 
شهرداری صادر شد. وی افزود: قانون نهم توسعه و همه تبصره های 
 ذیل آن نیز این حق را به ش��هرداری ها و سازمان های تاکسیرانی

می داد که هرگونه نظارت و صدور مجوز، باید از طریق شهرداری 
 انجام شود. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان ادامه داد:

در ح��ال حاضر مصوب��ه ای در تاریخ 19 اردیبهش��ت م��اه 95 از 
س��وی هیئت وزیران صادر ش��د که این حق را ب��ه اتحادیه صنف 
 اتومبیل کرایه داد تا متقاضیان بتوانند ب��ا مراجعه به این اتحادیه،

پروانه کس��ب بگیرند؛ البته مرجع صدور پروانه به��ره برداری، با 
سازمان تاکسیرانی است.

وی گفت: شرایط این سازمان برای دریافت پروانه بهره برداری به 
این صورت اس��ت که متقاضیان باید 200 متر پارکینگ، 50 متر 
اس��تراحتگاه و دفتر تجاری داشته باش��ند و در نهایت صالحیت 

فیزیکی و ترافیکی آن محل مورد ارزیابی قرار گیرد.
جعفری در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه مناطقی جذب سفر و 
مناطقی دیگر تولید سفر می کنند، این مهم باید مالک ایجاد آژانس 

حمل و نقل مسافر قرار گیرد.

خبرگزاری فارس اصفهان،  روز گذشته نوشت: صبح امروز تعدادی 
از ش��هروندان در تماس هایی ب��ا فارس، از افزای��ش قیمت نان در 
تعدادی از نانوایی های سطح شهر خبر دادند. بر اساس این گزارش، 
 در یکی از نانوایی های سطح ش��هر، هر قرص نان که تا روز گذشته
 500 تومان به فروش می رسید به 700 تومان افزایش یافته است.

در همین راس��تا، عباس صابری در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
اصفهان، با تکذیب خب��ر افزایش قیمت نان اظهار داش��ت: اجازه 
 هیچ گونه افزای��ش قیمت نان به واحدهای نانوایی س��طح ش��هر

داده نشده است. وی افزود: قیمت نان همان است که از دو سال قبل 
اعالم شده و تغییری در این خصوص نداشته ایم.

رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت 
مشاهده تخلف گران فروشی و فروش نان با قیمتی بیش از قیمت 

مصوب، واحد متخلف به تعزیرات معرفی و با آن برخورد می شود.

عضو ش��ورای ش��هر اصفهان، با بیان اینکه در روستاهای زیر سد، 
برداشت آب با پمپ به  صورت غیرقانونی انجام می شود، تاکید کرد: 
دولت باید از این برداشت های غیرمجاز به شدت جلوگیری کرده و 
این انشعابات را قطع کند. نورا... صلواتی در خصوص بحران آب در 
اصفهان، اظهار کرد: آب زاینده رود سهمیه کشاورزان شرق اصفهان 
است؛ ولی در اس��تان مجاور، این افراد برداشت آب را غیرقانونی و 

غیرشرعی انجام می دهند.
صلواتی ب��ا بیان اینک��ه مدیری��ت آب اصفهان در دس��ت وزارت 
 نیرو اس��ت و ما اصال از عملکرد آقای چیتچیان راضی نیس��تیم،

تصریح کرد: متاسفانه از زمان آغاز به کار ایشان، پروژه بهشت آباد 
که مشاور آن مشخص بود و حتی بخش هایی از آن اجرا شده بود، 
توسط وی تعطیل  شده است. وی با بیان اینکه در روستاهای زیر سد، 
برداشت آب با پمپ به  صورت غیرقانونی انجام می شود، تاکید کرد: 
دولت باید از این برداشت های غیرمجاز به شدت جلوگیری کرده و 
این انشعابات را قطع کند. عضو شورای شهر اصفهان گفت: بنده با 
این شرایط اصال به آینده اصفهان خوش بین نیستم و قطعا در آینده، 

اصفهان دچار بحران جدی در زمینه آب خواهد شد.

ریی��س اداره نگهداری راه های اداره کل راه وشهرس��ازی اس��تان 
اصفهان، از بهسازی روکش آسفالت جاده های این استان با اعتباری 

بالغ بر یک هزار و 270 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، به نقل از روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در راستای حفظ سرمایه های 
ملی، افزایش سطح بهره وری رویه های آسفالتی، لکه گیری و روکش 
آسفالت محورهای استان اصفهان، اقداماتی صورت گرفته که رییس 
اداره نگهداری راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
این خصوص گفت: قراردادهای متعدد لکه گیری و روکش آسفالت، 
 با اعتباری بالغ ب��ر یک ه��زار و 270 میلیارد ریال جه��ت این امر

منعقد شده است.
 وی انج��ام آس��فالت پلیم��ری مح��ور اردس��تان–نائین،

دامنه– س��ه راهی س��د، پل نوغان–الیگودرز، کاشان–اردستان، 
نائین– اصفهان و ان��ارک– نائین را از جمله ای��ن اقدامات نام برد 
و گفت: لکه گیری هندسی و آس��فالت sma محورهای اصفهان– 
شهرضا، شهرضا–دهاقان، مبارکه–بروجن و اجرای روکش آسفالت 

زرین شهر–شهرکرد نیز در این راستا انجام شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر اصفهان:

مرجع صدور پروانه بهره برداری 
 آژانس های مسافربری،

سازمان تاکسیرانی است

رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان:

قیمت نان افزایش پیدا نکرده است

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

  اصفهان قطعا در آینده
با مشکل آب روبه رو می شود

با اعتبار 1270 میلیاردی صورت می گیرد:

ترمیم جاده های استان اصفهان؛ 
به منظور کاهش تصادفات

 معاون ش��هردار اصفه��ان گفت: مش��کالتی در مت��رو تهران
وجود دارد که مت��رو اصفهان نباید با آن مواجه ش��ود. در این 

راستا تمهیدات الزم باید اندیشیده شود.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از اصفهان، نخس��تین نشست 
خبری آنالین و مجازی مدیران اصفهانی، ش��امگاه یکش��نبه 
به هم��ت خانه مطبوعات اصفه��ان برگزار ش��د. میهمان این 
نشس��ت، علیرضا صلوات��ی، معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری اصفهان بود. نماین��دگان رس��انه های مختلف، با 
حضور آنالین در زمان اعالم ش��ده برگزاری نشست، سواالت 
خ��ود را از معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
 مطرح ک��رده و پاس��خ های صوت��ی آنه��ا از س��وی صلواتی

اعالم شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان، در پاس��خ 
 به س��والی مبنی بر »نبود اعتبار کافی برای راه اندازی تراموا«

اظه��ار داش��ت: در ای��ن زمین��ه ت��ا زمان��ی که ب��ه  صورت 
 جدی ق��رارداد رس��می منعقد نش��ود، خبری اطالع رس��انی

نخواهد شد؛ اما تفاهم نامه هایی با شرکت های چینی و فرانسوی 
به امضا رسیده و تقریبا به صورت هفته ای، کارشناسان فنی این 
دو کشور در شهر اصفهان حضور دارند و حدودا تا دو ماه آینده، 

در این راستا قرارداد امضا خواهد شد.
صلواتی افزود: احداث تراموا دو س��ال به ط��ول می انجامد؛ اما 
برای آنکه بتوانیم خدمات حمل  و نقلی مناسبی به شهروندان 
ارائه کنیم، اجرای خط تندرو از زیر پل خیابان امام خمینی را 
به روش جدید، به روز، هوش��مند و هدایت شده اجرا می کنیم. 
 همچنی��ن امیدواریم تا پایان س��ال جاری، ش��اهد راه اندازی

بی.آر.تی میدان جمهوری تا میدان اس��تقالل برای اس��تفاده 
شهروندان مناطق 2، 8 و 11 باشیم.

وی با بیان اینکه سامانه تندروی جدید، سامانه ای با سیاست نو 
و انعطاف پذیری بیشتر است، گفت: این سامانه، خدمات خوبی 
به شهروندان ارائه می کند: روزهای پنجشنبه و جمعه این خط 

به مس��یر باغ رضوان اختصاص داده می شود تا سرویس دهی 
مناسبی به شهروندان در مجموعه باغ رضوان ارائه شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان بیان کرد: 
ش��هروندان درصورتی که با س��رویس دهی مناس��بی روبه رو 
 ش��وند، کم کم به این س��مت می روند که خودروهای خود را

کنار گذاشته و از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند.
صلواتی ب��ا بیان اینک��ه فعالیت ه��ای فرهنگ��ی و همچنین 
 فرهن��گ ش��هروندی در ایس��تگاه های مت��رو اصفه��ان باید

نهادینه شود، بیان کرد: مشکالتی در مترو تهران وجود دارد که 
مترو اصفهان نباید با این مش��کالت مواجه شود؛ در این راستا 
تمهیدات الزم باید اندیشیده ش��ود که فروشندگان دوره گرد 
و نیز ناهنجاری هایی که در مترو تهران وج��ود دارد، در مترو 

اصفهان تکرار نشود.
وی تصریح ک��رد: معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی ش��هرداری 
 اصفهان، پیوس��ت فرهنگ��ی قطار ش��هری را آم��اده کرده و

با توجه به اینکه ایس��تگاه تختی، اواخر مردادماه سال جاری 
راه اندازی می ش��ود، امیدواریم با جذب مسافر بیشتر، پیوست 
 فرهنگ��ی در قطار ش��هری به درس��تی و با جدیت بیش��تری

دنبال شود.
وی در پاس��خ به این س��وال ک��ه چ��را اتوبوس ه��ا مدیریت 
نمی شوند، افزود: س��هم سفر رفت  و برگش��ت متفاوت است. 
 س��عی ش��ده که به  نوع��ی اتوبوس ه��ا مدیریت ش��وند؛ اما
 ممکن اس��ت در بخش هایی با کمبود ناوگان روبه رو ش��ویم و

در این راستا سعی شده که مشکالت برطرف شوند.
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مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: شهردار اصفهان 
در راستای نهضت پاسخگویی به شهروندان، 2 برنامه مهم را در 

دستور کار قرار داده است.
 هادی نباتی نژاد، ب��ا اعالم این خب��ر افزود: به دنب��ال اجرای

فعالیت های متع��دد ش��هرداری در زمینه ه��ای مختلف، به 
 دستور شهردار اصفهان، از هفته گذشته 2 برنامه در دستور کار

روابط عمومی شهرداری اصفهان قرار گرفت.
وی ادامه داد: جلسه ش��ورای معاونان شهرداری که متشکل از 
معاونان، مدیر حراس��ت، مدیر بازرس��ی و مدیر روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان بود و روزهای سه ش��نبه در مهمانسرای 
شهرداری برگزار می شد، از این پس در شهرداری های مناطق 

برگزار می شود.
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان علت ای��ن تصمیم را 
 اینگونه بی��ان کرد که ش��ورای معاونان ش��هرداری، هفته ای

یک ب��ار در مناطق مختلف ش��هرداری اصفه��ان حضور یافته 
 و ب��ا مس��ائل، مش��کالت و نق��اط ق��وت و ضعف ه��ر منطقه

آشنا می شوند و می توانند در لحظه تصمیم بگیرند.
وی خاطرنش��ان کرد: با ای��ن اقدام، چنانچه دیگ��ر کارکنان و 

مدیران منطقه هم مشکلی داشته باشند، برطرف می شود.
نباتی نژاد با بیان اینکه هفته گذشته جلس��ه شورای معاونان 
 ش��هرداری از منطق��ه 15 ش��هرداری اصفه��ان آغ��از ش��د،

تاکید کرد: منطقه 15 یکی از مناطق پرکار شهرداری اصفهان 
به شمار می رود.

وی دومین دستور ش��هردار اصفهان را برگزاری مالقات های 
مردمی اعالم کرد و گفت: ش��هروندان به خوب��ی اطالع دارند 
که طی یکسال قبول مس��ئولیت مهدی جمالی نژاد به عنوان 
ش��هردار اصفهان، ارتباط وی با ش��هروندان به صورت مستمر 
از طریق مالق��ات ه��ای مردمی، رادی��و صدای ش��هر، مرکز 
 ارتباطات مردمی 137 و دیگر راه ه��ای ارتباطی برقرار بوده؛

به طوری ک��ه 1000 مورد مراجعه هم در ش��هرداری مرکزی 
انجام شده است.

مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان اضافه کرد: از این پس 
قرار ش��د مالقات های مردمی، روز های پنجش��نبه از ساعت 
14:30 به مدت 3 ساعت در مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان 
برگزار ش��ود و معاونان ش��هردار، به مناطق رفت��ه و از نزدیک 

مشکالت مردم را برطرف کنند.

وی افزود: منطقه یک به عنوان اولین شهرداری برای برگزاری 
مالقات مردمی ش��هردار و معاونان ش��هرداری با شهروندان، 
انتخاب شد و پنجشنبه های دیگر به س��ایر مناطق شهرداری 

اصفهان تسری می یابد.
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفه��ان اظهارکرد: این هفته 
شهروندان ساکن در منطقه یک ش��هرداری اصفهان، چنانچه 
 مش��کلی دارند، می توانند از روز ش��نبه تا پای��ان وقت اداری

سه شنبه، با مراجعه به منطقه یک، فرم های مربوطه را تکمیل 
و درخواست خود را مطرح کنند.

 نباتی ن��ژاد تصری��ح ک��رد: روز س��ه ش��نبه درخواس��ت ها
بررسی می شود و بنا به اهمیت درخواست ها، با فرد متقاضی 
تماس گرفته و برای حضور در دیدار حضوری شهردار اصفهان 

دعوت به عمل می آید.
وی با بیان اینکه این اقدامات در راس��تای نهضت پاسخگویی 
ب��ه ش��هروندان انج��ام م��ی ش��ود، گف��ت: ب��ر این اس��اس 
 ش��هردار، مدیران و معاون��ان، خ��ود را در قب��ال وظایفی که

بر عه��ده گرفته اند، پاس��خگو م��ی دانند و در صدد هس��تند 
مشکالت مردم را برطرف کنند.

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان با اشاره به 
اهمیت و تاثیر پروژه نمایش��گاه ب��زرگ اصفهان گفت: 
پروژه نمایش��گاه بین المللي اصفهان مي تواند به محل 

گردهمایي های فني و تخصصي جهانی تبدیل شود.
ایرج مظفر اظهار کرد: ضروری است که محل نمایشگاه 
دارای امکانات و خدماتی هم شأن این رویکرد بوده و در 

سطح بین المللي احداث شود.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه س��رمایه گ��ذاري و احداث 
نمایش��گاهی ب��زرگ، ب��راي مجموع��ه ش��هرداري 
 اصفه��ان از اهمیت خاص��ي برخوردار اس��ت، گفت: با

بهره ب��رداری این پ��روژه، ام��کان اس��تفاده از توانایي 
 دیگ��ر کش��ورها در زمین��ه ه��ای نمایش��گاهی نی��ز

فراهم خواهد شد.
مظفر با بیان اینکه معاون عمران شهرداری اصفهان در 
خصوص پش��تیباني فني عملیات اجرایي این پروژه، از 
ابتدا به صورت همه جانبه وارد ش��ده، گفت: در صورت 
تامین اعتبار، فاز اول پروژه، طبق برنامه زمان بندي به 

انجام مي رسد.

 وی خاطرنش��ان ک��رد: مس��ئوالن ای��ن پ��روژه
ق��ول داده اند به ش��رط تامین اعتبار و انج��ام تعهدات 
طرفین و سهامداران و عدم تعلل در پرداخت ها، امکان 
بهره برداري از این محل در اوایل سال96 وجود داشته 

باشد.
مع��اون عمرانی ش��هردار اصفهان، با اش��اره ب��ه انجام 
بازدیده��ای دوره ای و فن��ی از ای��ن پ��روژه گف��ت: 
خوشبختانه زیر پروژه های فاز اول به صورت موازی و با 

سرعت مناسبی در حال انجام است.
به گفت��ه وی انتظار مي رود بعد از اتم��ام فاز اول پروژه 
 نمایش��گاه ب��زرگ، عملیات انتق��ال نمایش��گاه فعلي

انجام پذیرد.
وی همچنی��ن اب��راز امیدواری ک��رد که ب��ا امکانات و 
کیفیتی که ای��ن پروژه در اختیار ق��رار می دهد، بتوان 
ظرفیت های استان و کشور را در همه زمینه ها به خوبی 
 معرفی کرده و اقتصاد کش��ور را رون��ق داد؛ همچنین
 به راحتی بتوان از تکنولوژی و فناوری دیگر کش��ورها

در راستای تقویت صنایع داخلی بهره مند شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

نهضت پاسخگویی به شهروندان، چهره به چهره می شود
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد؛

تبدیل نمایشگاه اصفهان به محل گردهمایی جهانی

معاون شهردار اصفهان در نخستین نشست خبری مجازی:

راهاندازیتراموا،۲سالطولمیکشد

مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اصفهان با اشاره به 
افزایش گرما در تابس��تان امسال گفت: طرح های 

تشویقی برای کاهش مصرف برق در اصفهان
اجرا می شود.

حمیدرضا پیرپیران با اش��اره ب��ه افزایش مصرف 
برق در تابستان اظهار داشت: اگر همه همشهریان 
مصرف خود را 10 درصد کاهش دهند، در تابستان 
سال جاری قطعی  برق و خاموشی نخواهیم داشت.

وی درب��اره طرح های تش��ویقی ش��رکت توزیع 
برق برای مدیریت مصرف، بی��ان کرد: طرح های 
پیشنهادی، مربوط به 3 بخش صنایع، کشاورزی 
 و ادارات اس��ت. در بخ��ش صنای��ع، طرح های��ی

از جمل��ه ط��رح انتق��ال روز تعطیل ب��ه یکی از 
ای��ام هفته، تنظیم ای��ام تعمیرات فصل��ی خود با 
س��اعات اوج مصرف برق، طرح ذخی��ره عملیاتی 
 و طرح اس��تفاده از دیزل  ژنرات��ور در نظر گرفته 

شده است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق اصفهان افزود: در 
طرح انتق��ال روز تعطیل به یک��ی از ایام هفته، به 
صاحبان صنایع پیشنهاد می ش��ود که در صورت 
تمایل، روز تعطیل هفته خود را به جای روز جمعه، 

به یکی از ایام هفته انتقال دهند و از تخفیف هایی 
 ک��ه ب��رای ای��ن ط��رح در نظ��ر گرفته ش��ده ،

بهره مند شوند.
وی ادامه داد: صنایع به ط��ور معمول، یک هفته 
در س��ال را به تعمی��رات دس��تگاه ها و وس��ایل 
 خود اختص��اص می دهند که در طرح��ی، از آنها

درخواست می ش��ود این زمان را با س��اعات اوج 
مصرف برق تنظیم کنند.

 پیرپی��ران در توضی��ح ط��رح ذخی��ره عملیاتی
بی��ان ک��رد: در ای��ن ط��رح، تفاهم نامه های��ی با 
صاحبان صنایع به امضا می رسد که براساس آن، 
 چنانچه نیاز ب��ه صرفه جوی��ی و مدیریت مصرف

احساس شود، 24 ساعت قبل با آنها تماس گرفته 
و از آنها درخواست می شود که روز بعد، در ساعات 
معینی مصرف خود را کاه��ش دهند. این کاهش 
مصرف می تواند از 10 تا 100 درصد باش��د که در 

تفاهم نامه قید می شود.
پیرپیران ادامه داد: شرکت توزیع برق برای امضای 
تفاهم نامه، تخفیف های��ی دارد و برای اجرای آن، 
تخفیف هایی افزون بر تخفیف ه��ای قبل در نظر 

گرفته است.

رییس اتحادیه س��قط فروش��ان و عطاران اصفهان 
گفت: نبود ش��کر در بازار هی��چ ارتباطی به اصناف 
ندارد و باید از جهاد کشاورزی و خانه صنعت، معدن 

و تجارت، علت این امر را جویا شد.
رضا منتظری با اش��اره به نقش اصن��اف در تنظیم 
بازار شکر در روزهای گذشته، اظهار داشت: اصناف 
تعدادی مغازه دار هستند که کار آنها به خاطر وجود 
فروشگاه های بزرگ مثل کوثر و سیتی سنتر و... به 

کسادی خورده است.
وی بی��ان داش��ت: وقت��ی از 500 تن ش��کری که 
 س��هم اصناف اس��ت و باید جهاد کش��اورزی آن را
 اختصاص دهد تا به دس��ت مغازه دار برس��د، تنها
  98 ت��ن آن بی��ن اصن��اف توزی��ع ش��ده و مابقی
 مش��خص نیس��ت توس��ط چ��ه کس��ی و چگونه

توزیع می شود و هیچ مغازه داری اکنون شکر ندارد. 
باید علت امر را از مس��ئوالن جهاد کشاورزی جویا 

شد.
رییس اتحادیه س��قط فروش��ان و عطاران اصفهان 
تاکید ک��رد: 98 تن ش��کر را ک��ه در م��اه مبارک 
رمضان اختصاص دادند، بین 50 مغازه دار س��طح 
اس��تان اصفه��ان توزی��ع کردی��م و هن��وز هم در 

برخی از مغازه ها  ش��کر وج��ود دارد و این در حالی 
 اس��ت که جهاد کش��اورزی اع��الم ک��رده بیش از

400 تن شکری را که حق اصناف و مغازه داران بود، 
توزیع کردیم و به فروش رسید؛ اما مگر چنین چیزی 

امکان دارد؟!
وی اضافه کرد: شکر به جای اینکه بین مغازه داران 
در سطح بازار توزیع شود، بین فروشگاه های بزرگ 
از جمله کوثر و سیتی سنتر و غیره توزیع می شود و 
این در حالی است که مردم وقتی شکر نیاز دارند، به 
مغازه محله خود رجوع می کنند؛ نه فروش��گاه های 
بزرگ ک��ه در هر محله ای تنها یک ی��ا دو واحد آن 

وجود دارد.
منتظری اعالم کرد: نبود شکر در بازار هیچ ارتباطی 
به اصناف ن��دارد و باید از جهاد کش��اورزی و خانه 
صنعت، معدن و تجارت علت این مسئله را جویا شد.
 وی تصری��ح ک��رد: بی��ش از 400 ت��ن ش��کر

معلوم نیس��ت چگونه توزیع می شود که می گویند 
 در این دو ماه به ف��روش رس��اندند؛ در صورتی که

به طور نمونه، دو تن ش��کری ک��ه اول ماه رمضان 
 امس��ال در مغ��ازه خ��ود می فروختم، هن��وز هم
500 کیلو از آن باقی مانده و به دست مردم می رسد.

مدیرعامل شرکت برق اصفهان خبر داد:

اجرای طرح های تشویقی برای کاهش مصرف برق در اصفهان
رییس اتحادیه سقط فروشان اصفهان:

کمبود شکر در بازار ربطی به اصناف ندارد
ریی��س مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی اس��تان اصفهان گفت: مقصران حمله به 
تکنس��ین های اورژان��س دولت آب��اد، راهی زندان 

شدند.
غفور راستین با اشاره به ضرب و شتم تکنسین های 
اورژانس دولت آباد از سوی خانواده یکی از متوفیانی 
 که با اورژان��س به بیمارس��تان منتقل ش��ده بود،

اظهار داشت: در جریان امدادرسانی به پسر بچه ای 
که به علت انفجار ترقه در جشن عروسی دچار حادثه 
شده بود، مصدوم در بیمارس��تان فوت می کند و به 
همین دلیل خانواده مصدوم برای تالفی، امدادگران 
را دو شب پس از فوت مصدوم، به بهانه امدادخواهی 
برای مادر خود خبر کرده و شروع به کتک زدن آنها 

می کنند.
وی بیان داش��ت: در حال حاضر پرونده شکایت در 
دادگستری باز ش��ده و مقصران حادثه راهی زندان 

شدند.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
 اس��تان اصفهان، ب��ا اع��الم اینکه تکنس��ین های

دولت آباد دو نفر بودند که جمعی از خانواده متوفی 
اقدام به ضرب و ش��تم آنها کردند، ادامه داد: هر ماه 

یک تا دو مورد از این حوادث رخ می دهد؛ اما به این 
شدت نیست و شاهد برخورد زبانی از سوی خانواده 
امدادخواهان هس��تیم و کمتر با برخ��ورد فیزیکی 
 مواجه می شویم. وی با اش��اره به اینکه ما با جدیت

به دنب��ال به نتیجه رس��یدن این پرونده هس��تیم؛ 
چراکه تکنس��ین های ما به امنیت نیاز دارند، ادامه 
داد: خسارت مالی را می توانیم جبران کنیم؛ اما اگر 
از این ماجرا بگذریم و در حد تنبیه، خاطیان را رها 
کنیم، دیگر اطمینانی به امنیت تکنس��ین های ما 
نیس��ت. راس��تین با بیان اینکه در برخی از مناطق 
اصفهان ش��اهد چنی��ن برخورده��ا و توهین هایی 
به امدادگران هس��تیم، اظهار داشت: برخوردهای 
زبانی با  گف��ت و گو و ارش��اد و در برخ��ی مواقع با 
دریافت خسارت و رضایت تکنس��ین، حل و فصل 
شده اس��ت؛ اما در این مورد خاص نمی توان تنها به 

تنبیه اکتفا کرد.
وی گف��ت: مردم م��ا بای��د بدانند ک��ه امدادگران 
اورژانس، حامی و دلسوز آنها هستند و اگر موردی 
هس��ت، باید از راه قانون وارد شوند؛ نه اینکه فضای 
رعب و وحشتی ایجاد کنند که دیگر تکنسین های 
ما حاضر به امدادرسانی به آن منطقه یا مردم نشوند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

بازداشت مقصران حمله به تکنسین های اورژانس دولت آباد

مدیرکل س��تاد مدیریت بح��ران اس��تانداری اصفهان گفت: 
زلزله هایی که بامداد دیروز، شهرهای خور، انارک و بادرود را 

لرزاندند، هیچ گونه خسارتی به شهرها نزده اند.
منصور شیشه فروش در خصوص زلزله های اخیر اظهار کرد: به 
دلیل اینکه کانون این زمین لرزه ها در چند کیلومتری شهرها و 
در کویر بود، هیچ گونه خسارتی برای شهرها نداشت و پس لرزه  

قابل توجهی هم بعدازاین زمین لرزه اتفاق نیفتاده است.

 مدی��رکل س��تاد مدیری��ت بح��ران اس��تانداری اصفه��ان
 تصریح ک��رد: مش��کل خاص��ی در پ��ی وق��وع زمین لرزه ها
 پیش نیام��ده؛ به همی��ن جهت هنوز جلس��ه س��تاد بحران

تشکیل نشده است.
شیش��ه فروش تاکی��د ک��رد: مرکز زمی��ن لرزه ه��ا در کویر 
 بوده و هیچ خط��ری در ح��ال حاضر شهرس��تان اصفهان را

تهدید نمی کند.

زمین ل��رزه ای ب��ه ق��درت 4/1 ریش��تر در مقی��اس درونی 
زمی��ن، س��اعت 4:02 بام��داد دی��روز، حوال��ی خ��ور؛ 
زمین لرزه دیگ��ری به قدرت 1/8 ریش��تر در س��اعت 4:36 
بامداد، ش��هر انارک از توابع شهرس��تان نائی��ن و زمین لرزه 
دیگری هم به ق��درت1/5 ریش��تر در س��اعت 4:45 بامداد، 
 ش��هر بادرود از توابع شهرس��تان نطن��ز اس��تان اصفهان را 

لرزاند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 خطری شهر اصفهان را تهدید نمی کند
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 مربیان المپیکی ها در خانه، 
مسئول کمیته آموزش در ریو!

وجود نام مس��ئول کمیته آموزش فدراس��یون در میان همراهان 
 اعزام��ی دوومیدانی ب��ه المپیک باعث تعجب ش��ده اس��ت و این

 در حالی است که برخی از مربیان ورزش��کاران المپیک جایی در 
این لیست ندارند.

تیم مل��ی دوومیدانی ایران در المپیک 2016 ریو، 10 س��همیه را 
کسب کرده است؛ تعداد س��همیه ای که در دوره قبل هم به دست 

آمده بود.
کمیته برگزاری بازی های المپیک به اندازه 50 درصد ورزشکاران 
ایران که کس��ب س��همیه کرده اند کارت همراه را به کاروان ایران 
اختصاص داده که کمیته ملی المپیک هم از این تعداد پنج کارت 

همراه را به دوومیدانی داده است.
مجی��د کیهانی ریی��س فدراس��یون، نعیم��ا خواجوی مس��ئول 
کمیته آم��وزش، حام��د احمدپ��ور مربی رض��ا قاس��می، احمد 
 رمض��ان زاده مرب��ی حس��ن تفتی��ان و کی��م بوخونس��ف مربی

  احسان حدادی همراهان دوومیدانی کاران ایران در این رقابت ها 
هستند.

س��ه مربی که همراه تیم به این رقابت ها اعزام می ش��وند به همراه 
رییس فدراسیون جزو نفراتی هس��تند که حضورشان در المپیک 
قابل قبول است، اما حضور نعیما خواجوی به عنوان مسئول کمیته 
آموزش فدراس��یون عجیب به نظر می رس��د. مشخص نیست یک 
 مس��ئول آموزش چگونه می تواند در المپیک ب��ه تیم ملی کمک 

کند.
 هرچند خواجوی همیشه از پیشینه خود در دوومیدانی می گوید 
اما هیچ کس اطالع زیادی از مربیگری حرفه ای او در این رش��ته 

ندارد.
این درحالی  است که به دلیل اعزام نشدن مربی برخی از دوومیدانی 
کاران به مانند محمد ارزنده، کاوه موس��وی ، پژمان قلعه نویی و ... 
فدراسیون می توانست یک مربی با س��ابقه را برای کمک به دیگر 

دوومیدانی کاران اعزام کند.
در این مدت که خواجوی در فدراس��یون دوومیدانی حضور دارد 
فراتر از یک مسئول کمیته آموزش ظاهر شده و به نظر می رسد او 
در وضعیت مدیریتی فعلی دوومیدان��ی می تواند مردی برای تمام 

امور فدراسیون باشد.
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فوتبال جهان

فضای مجازیاتفاق روز

چندی پیش در سایت فدراس��یون جهانی والیبال، فهرست بازیکنان تیم های ملی 
والیبال راه یافته به المپیک ریو منتشر شد که در لیست بازیکنان تیم ایران خبری از 
نام میرزاجانپور نبود.  همین مسئله باعث شد سروصدای زیادی در محافل ورزشی 
ایجاد شود و فدراسیون والیبال مجبور شد خیلی زود نسبت به این مسئله واکنش 
نشان دهد و نام میرزاجانپور را به لیست تیم ملی اضافه کند. یکشنبه فهرست نهایی 
تیم ملی والیبال جهت حضور در المپیک اعالم ش��د و بر خالف تصور محمد جواد 
معنوی نژاد از حضور در المپیک بازماند تا ش��ائبه های زی��ادی در این زمینه ایجاد 
ش��ود.با توجه به این اتفاقات، به نظر می رسد مسئوالن فدراسیون والیبال تحت هر 
شرایطی عالقه داشتند امیر غفور و شهرام محمودی در لیست تیم ملی باقی بمانند. 
میرزاجانپور نسبت به معنوی نژاد تجربه بیشتری دارد، ضمن اینکه عالوه بر بازی در 
پست دریافت کننده قدرتی، در صورت لزوم می  تواند در پست قطرپاسور هم بازی 
کند، هر چند عملکرد میرزاجانپور در قطرپاس��ور آن چن��ان که باید رضایت بخش 
نیست. شاید حذف نام معنوی نژاد کمترین عواقب را برای فدراسیون والیبال داشته 
باشد، چون این بازیکن جوان است و مدت زمان زیادی نیست که در تیم ملی حضور 
دارد. هر چند در لیگ جهانی عملکرد به مراتب بهتری نسبت به میرزاجانپور داشت و 
در تعدادی از بازی ها، امتیازآورترین بازیکن میدان لقب گرفت. باید دید فهرست تیم 
ملی بر چه اساسی انتخاب شده است و آیا واقعا شایستگی بازیکنان نقش اصلی را در 

انتخاب آنها بازی کرده است یا عوامل دیگری هم دخیل بوده اند.

 فریدون زندی هافبک اس��بق تیم ملی 
فوتب��ال ب��ه تمجی��د از ج��واد نکونام 

پرداخت.
زندی ب��ا انتش��ار پیام��ی در م��ورد او 
نوش��ت: یکی از بهتری��ن هافبک های 
ای��ران از فوتب��ال خداحافظ��ی ک��رد. 
مرس��ی برای هم��ه خاط��رات خوبی 
 که ب��رای تی��م مل��ی و باش��گاه به جا 
گذاشتی. امیدوارم نسل جدید بتواند از 

تجربه هایت استفاده کند.«

 معمایی به نام 
محمد جواد معنوی نژاد

پیام زندی برای کاپیتان سابق تیم ملی

تمجید آقای خاص
 از خرید جدید شیاطین سرخ

سرمربی پرتغالی ش��یاطین سرخ معتقد است 
که خرید جدی��دش می تواند تبدیل ب��ه مدافع 
بزرگی ش��ود. ژوزه مورینیو زمانی ک��ه هدایت تیم 
فوتبال رئال مادرید را بر عهده داش��ت، رافائل واران را 
در این تیم تبدیل به مدافعی سرس��خت کرد. او حاال بر 
این باور است که اریک بایلی، مدافع جدید شیاطین سرخ 
 هم که در پیروزی 2 بر صفر منچستریونایتد مقابل ویگان

 دسته اولی در دیداری دوستانه اولین بازی اش را برای این 
تیم انجام داد، پتانسیل مشابهی دارد.

مورینیو در تمجید از مدافع جدید ش��یاطین س��رخ گفت: 
واکنش ه��واداران به هن��گام تعویض بایل��ی در بازی 

با ویگان نش��ان داد که آنها از عملک��رد او چقدر 
راضی بودن��د. اریک هنوز خیلی جوان اس��ت و 
از محیطی کامال متفاوت به اینجا آمده است، 
اما می توانید ببینید ک��ه او  چطور بازیکنی 
اس��ت. وی افزود: بایلی برای اولین بار بود 

که ب��ا پیراهن منچس��تریونایتد بازی 

می کرد، او نمی تواند انگلیسی صحبت کند و 
تنها با بازیکنانی که اس��پانیایی و فرانسوی زبان 

هستند، می تواند ارتباط برقرار کند. به همین خاطر 
بود که بیش��تر از 45 دقیقه به او مقاب��ل ویگان بازی 

دادم. به اریک بیشتر بازی خواهم داد چون او نیاز به این 
دارد تا در کنار بازیکنان دیگر بیش��تر بازی کند و با آنها 

ارتباط برقرار کند.
سرمربی پرتغالی سرخپوشان شهر منچستر در ادامه عنوان 
کرد: هر کاری الزم باشد انجام خواهم داد تا بایلی بهتر و بهتر 
شود، درست همان کاری که با مدافعان میانی که پیش از این 
در تیم های دیگر داش��ته ام کردم که می توانم به 
واران اشاره کنم. سعی خواهم کرد تا بایلی 
را هم تبدیل به بهترین مدافع کنم. آقای 
خاص در پایان خاطرنشان کرد: پیش 
از اینکه اریک را ب��ه خدمت بگیریم، 
پتانسیل باالی او را دیده بودیم. اریک 

پتانسیل این را دارد تا تبدیل به یکی 
از بهترین مدافعان جهان شود.

یوونتوس چطور هیگواین 
را می خرد

بازگشت رئال  مادرید
 به کورس جذب پوگبا

غفور تنها نماینده والیبال اصفهان 
در المپیک

آغاز فروش 100 هزار بلیت جدید 
برای المپیک ریو

درگیری با پیشکسوتان ادامه دارد؛

شکایت های  استقالل 
گره ها را کورتر می کنند

با اعالم لوزانو، س��رمربی تیم ملی والیبال، محمدجواد معنوی نژاد 
از لیست مسافران ریو خط خورد و امیر غفور تنها نماینده والیبال 

استان اصفهان در المپیک ریو است.
سرانجام س��رمربی تیم ملی والیبال، اس��امی 12 بازیکن اعزامی 
به المپیک را اعالم کرد که در این لیس��ت نام تنها یک ورزش��کار 
اصفهانی دیده می ش��ود. لوزانو برای اردوی تدارکاتی مس��ابقات 
 المپی��ک، س��ه والیبالیس��ت اصفهان��ی را انتخاب ک��رده بود که 
علیرضا مباشری در گام نخست خط خورد و در گام دوم نیز نوبت 
به محمدجواد معنوی نژاد رسید تا از لیست مسافران ریو جدا شود.

امیر غفور والیبالیست کاش��انی تیم ملی، تنها بازیکنی است که از 
استان اصفهان، در لیست تیم ملی والیبال قرار گرفته و این تیم را 

در مصاف با قدرت های برتر دنیا همراهی می کند.
سعید معروف، مهدی مهدوی، سید محمد موسوی، عادل غالمی، 
مصطفی شریفات، ش��هرام محمودی، حمزه زرینی، فرهاد قائمی، 
مجتبی میرزاجانپ��ور، می��الد عبادی پور و مهدی مرندی س��ایر 
ملی پوشانی هس��تند که در مس��ابقات المپیک به میدان خواهند 
رفت. تیم ملی والیبال کشورمان تاکنون تجربه حضور در المپیک 
را نداشته است و در مسابقات انتخابیه ژاپن، توانست جواز ورودی 

به این رقابت ها را کسب کند.

 مس��ئوالن برگزاری المپی��ک ری��و 2016 اعالم کردن��د فروش
100 هزار بلیت جدید این مسابقه ها از امروز آغاز می شود.

هزار بلیت جدید بازی های  المپیک ریو امروز به فروش می رسند 
که در بین آنها بلیت های مراسم افتتاحیه  و اختتامیه و بازی های 

والیبال، فوتبال، بسکتبال، شنا و تنیس هم فروخته خواهند شد. 
مسئوالن برگزاری اعالم کردند پیش از این، تعدادی از صندلی ها 
برای اس��تفاده از تجهیزات مختلف خالی نگه داشته شده بود و در 
حال  حاضر نیز از بین آن صندلی ها، این 100 هزار بلیت به فروش 
می رس��ند.  این بلیت ها به صورت آنالین و در دفاتر ریو 2016 به 
فروش خواهند رس��ید. ری��و 2016 تایید کرده اس��ت 71 درصد 
بلیت ها یعن��ی 4/5 میلیون از 6 میلیون بلیت به س��رعت فروخته 
ش��دند. البته ف��روش بلیت ها یک��ی از نگرانی های اصل��ی برگزار 
کنندگان  المپیک بوده است. مسئوالن برگزاری پیش از این اعالم 
کردند مطمئن هس��تند بلیت بازی ها فروخته می شود و مشکلی 
پیش نمی آید.در 6 هفته  گذشته تنها چهاردرصد بلیت ها به فروش 
رسیدند. فروش بلیت های پارالمپیک با چالش بزرگی روبه رو است 

و تعداد کمی از این بلیت ها فروخته شدند.

 درحالی که تیم فوتبال استقالل در آس��تانه ورود به شانزدهمین 
دوره لیگ برتر نیاز به آرامش دارد، مسئوالن باشگاه، دو پیشکسوت 
که فصل قبل مسئولیت داشتند و یک بازیکن را تهدید به شکایت 

کرده اند.
موضوع مربیگری و تالش های کادر فنی جوان و آینده دار استقالل 
به یک طرف، اما در بخش تصمیم س��از باش��گاه اس��تقالل به نظر 
می رس��د تصمیم هایی اتخاذ می ش��ود که نتایج آنها جز دردسر و 

ایجاد و تولید و دامن زدن به حاشیه ها چیز دیگری نیست.
چنین عنوان شده است که باشگاه استقالل از فرزاد مجیدی، محمد 
نوازی و البته پروپئیچ ش��کایت کرده اس��ت. ش��کایت از پروپئیج 
داستان مالی دارد و فسخ قرارداد با این بازیکن که سال گذشته با او 

قرارداد دو ساله بستند و بعد پشیمان شدند.
البته در این رابطه ادعای باشگاه استقالل مبنی بر ترک تمرینات 
توسط پروپئیج خود داستان جالبی دارد و موضوع بد آن این است 
که چرا این باش��گاه از توزی که چهار س��ال قبل وس��ط مسابقات 
این تیم را ترک کرده بود ش��کایت نکرد و حاال از پروپئیچ شکایت 
می کند در حالی که در تاریخ 1۹ خردادماه س��ایت رسمی باشگاه 
استقالل پروپئیچ را در لیس��ت مازاد قرارداده بود و عمال پروپئیچ 

با همین مدرک می تواند برنده جنگ با استقالل در دادگاه باشد.
 از پروپئیج که عبور کنیم می رس��یم به شکایت از فرزاد مجیدی و 
محمد نوازی، سرپرست و مربی سال گذشته آبی پوشان)!( باشگاه 
استقالل البته در درگیری با پیشکسوتان خود کم سابقه هم نیست، 
از دندان پوسیده نوشتن برای عنایتی تا درگیری با میرشاد ماجدی 

همه اینها را باید در این زمره گنجاند.
اما به طور کلی این دو ش��کایت از این دو نفر می تواند حاشیه ها را 
به استقالل اضافه کند و به نظر می رسد اگر این اخبار درست باشد 
»افشارزاده اعالم کرد که شکایت خواهند کرد« ، حاشیه ها زودتر و 
سریع تر از قبل برای استقالل رخ خواهد داد. به ویژه آنکه شکایت 
از فرزاد مجیدی می تواند اعالم جنگ به فرهاد مجیدی که س��ال 

گذشته به استقالل کمک می کرد هم باشد.
در واقع استقالل با شکایت از پیشکسوتان خودش کارها را بیشتر 
گره خواهد زد و ای��ن گره تا جایی جلو می رود که ش��اید با دندان 

هم باز نشود.
 این دو مس��ئول س��ال گذش��ته اس��تقالل مصاحبه هایی انجام 
دادند و تمام ش��د. ش��اید بهتر بود به جای ش��کایت از آنها دنبال 
 کدهایی که دادند می رفتند تا اگر مشکلی در استقالل وجود دارد 

ریشه یابی شود.
به هر حال این گره ها هر روز کورتر از قبل می ش��وند در حالی که 
استقالل می توانست شرایط بهتری را حاکم کند و از تجارب قبلی 

در مورد برخوردهای چکشی درس بگیرد.

در حاشیه پس از چند س��الی که خبری از برگزاری مس��ابقه ریو2016
س��وپرجام فوتبال ایران نبود، امس��ال ب��ا تصمیم 
س��ازمان لیگ، این دیدار به طور رس��می به انجام 
خواهد رس��ید. در شرایطی که میزبانی این مسابقه 

به تیم ذوب آهن واگذار شده است.
در دیدار س��وپر جام باشگاه های کشور که به نوعی 
 افتتاحیه لیگ ش��انزدهم نیز محس��وب می ش��ود، 
 دو تی��م اس��تقالل خوزس��تان به عن��وان قهرمان 
 لی��گ برت��ر و تی��م ذوب آهن ب��ه عن��وان قهرمان 

جام حذفی، به دیدار هم خواهند رفت.
در ح��دود دو م��اه قب��ل و در جری��ان برگ��زاری 
رقابت ه��ای هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران بود 
که نبرد استقالل خوزس��تان و ذوب آهن تبدیل به 
رقابتی جذاب و حس��اس برای تعیین قهرمان لیگ 
 ش��د و در نهایت ه��م آبی های خوزس��تان با زدن

2 گل ب��ه نماینده فوتب��ال اصفهان جام قهرمانی را 
به خانه بردند.

اما دس��ت تقدیر یک ج��ام قهرمانی دیگر در خاک 
خوزس��تان به ذوب آهن اهدا کرد و دو هفته بعد از 
برگ��زاری رقابت های هفته پایانی لیگ ، ش��اگردان 
یحیی گل محمدی موفق شدند در خرمشهر دومین 

قهرمان��ی  حذفی متوالی خودش��ان را ج��ام 
صید کنند.

این دو قهرمانی 
از جانب تیم های 

ای��ران هم  شهرس��تانی فوتبال 
اس��تقالل خوزس��تان و هم ذوب آهن را مستقیم به 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا رساند و از طرف دیگر 
 آنها را نامزد حضور در بازی سوپرجام فوتبال ایران 

کرد.
مهمانی استقالل پیش چشم ویسی

استقالل خوزستان در حالی راضی شده برای انجام 
بازی س��وپرجام به اصفهان بیاید که خوزس��تانی ها 
در اصفهان یک چهره ویژه را هم در کنار خودشان 
خواهند دید و عبدا... ویس��ی به عنوان سرمربی این 
فصل تیم س��پاهان در کنار شاگردان سابق خودش 

قرار خواهد گرفت.
به هر حال ویس��ی خودش این تیم را قهرمان لیگ 
کرد و حتما بس��یار عالقه مند اس��ت تا اس��تقالل 
خوزس��تان روند موفقیت آمیز فصل گذشته خودش 
 را تک��رار کند ولی با این وج��ود ذوب آهن هم تیم 

ک��م تجربه ای نیس��ت و در فوالدش��هر ب��ه دنبال 
شکست استقالل خوزستان خواهد بود.

غایبان سوپرجام
 درتیم فصل گذش��ته اس��تقالل خوزس��تان که به 
عنوان قهرمانی لیگ رسید غیبت دو بازیکن بیشتر 
از بقیه به چش��م می آید. فرناندو ده خسوس برزیلی 
گلر این تیم و موس��ی کولیبالی مدافع اهل کش��ور 
مالی، دیگر پیراهن اس��تقالل خوزس��تان را بر تن 
نمی کنند و به طور قطع خیلی ها منتظر تماش��ای 
عملک��رد خط دفاعی اس��تقالل خوزس��تان در این 

بازی هستند.
ام��ا در ترکی��ب ذوب آهن هم ش��رایط تا حدودی 
ش��بیه به اس��تقالل خوزستان اس��ت با این تفاوت 
که ذوبی ها دو مهره اصلی خودش��ان در خط حمله 
یعنی مسعود حس��ن زاده و کاوه رضایی را از دست 
داده اند، در مس��ابقات امس��ال نام ای��ن دو نفر در 

لیست ذوب آهن دیده نمی شود.
البته در ترکیب اس��تقالل خوزستان مهدی زبیدی 
مهاجم ریزنقش این تیم که در س��ال گذشته و در 

رفت  تک گل برتری تیمش را در فوالدشهر دور 
وارد دروازه ذوب آه��ن کرد در 

این بازی غایب خواهد بود.
تاریخچه بازی های دو تیم

ذوب آه��ن واس��تقالل خوزس��تان در 3 فصل اخیر 
رقابت ه��ای لیگ برتر، 6 مس��ابقه با یکدیگر برگزار 
کرده اند. در لیگ س��یزدهم استقالل خوزستان در 
هر دو بازی رفت و برگش��ت موفق شد ذوب آهن را 

شکست دهد.
 در لی��گ چهاردهم ب��ازی رفت در اهواز مس��اوی 
ی��ک بر ی��ک را ثبت کرد و در مس��ابقه برگش��ت 
ذوب آه��ن ب��ا نتیجه 2 ب��ر یک حری��ف خودش را 
شکس��ت داد. در فصل گذش��ته هم که اس��تقالل 
خوزستان تیم برتر بود و بعد از برد یک بر صفر دور 
رفت، در بازی برگشت هم 2 گل به ذوب آهن زد تا 

قهرمان لیگ شود.
البته یک بار و در جریان مرحله یک هش��تم نهایی 
جام حذفی هم ذوب آهن در ش��هر اه��واز با نتیجه 

3بر2 استقالل خوزستان را شکست داده است.
پیش بینی

 با وج��ود اینکه ذوبی ها در لی��گ برتر فصل پیش 
در ه��ر دو ب��ازی رفت و برگش��ت مغل��وب حریف 
خوزس��تانی خود ش��دند، اما  تغیی��رات زیادی که 
استقالل خوزستان در فصل نقل و انتقاالت به خود 
دید سبب می شود سبزپوشان اصفهانی که  ساختار 
دو فصل قبل خود 
و  ک��رده  را حفظ 
یحیی گل محمدی 
را  ب��رای س��ومین فصل متوالی 
روی نیمکت این تیم می بینند ش��انس 
بیش��تری برای پی��روزی در ای��ن دیدار 
داش��ته باش��ند و این در حالی اس��ت 
ک��ه ذوبی ه��ا در لیگ برتر ب��ه رتبه 
شش��می دس��ت پیدا کردند، اما در 
جام حذف��ی برای دومین س��ال 
متوال��ی، به قهرمانی رس��یده و 
س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا 
 را به خ��ود اختصاص دادند و

 می خواهند با قهرمانی در 
سوپر جام، جامی  دیگربرای 
باش��گاه خ��ود و فوتب��ال 
ارمغان  ب��ه   نصف جهان 

بیاورند.

 روزنامه اس��پانیایی »آس« در ش��ماره اخیرش تصویر پ��ل پوگبای
 23 ساله را روی جلد خود آورد و به هواداران رئال مادرید این نوید 
را داد که قهرمان اروپا همچنان به دنبال ب��ه خدمت گرفتن این 

هافبک فرانسوی است و پاپس نکشیده است. 
هفته گذشته بود که ش��بکه تلویزیونی »اسکای اسپورت« به 
نقل از منابع آگاه خود گ��زارش داد که باش��گاه رئال مادرید 
دیگر عالقه ای ب��ه جذب هافبک فرانس��وی یوونتوس ندارد 
و این بدان معنی اس��ت ک��ه راه منچس��تریونایتد برای به 
 خدمت گرفتن هافبک پیش��ین خود هموارتر از گذش��ته 

می شود.
 ح��اال روزنام��ه »آس« خبر می دهد که س��ران باش��گاه 
رئال مادرید از پوگبا خواسته اند که صبور باشد و به پیشنهاد 
120 میلیون یورویی آنها بیش��تر فکر کن��د، این در حالی 
است که هنوز شیاطین س��رخ به توافقی با هافبک پیشین 
خود نرسیده اند و در سویی دیگر پوگبا هنوز با یوونتوس هم 

قراردادش را تمدید نکرده است. 
با این شرایط سفیدپوش��ان مادریدی هنوز شانس به خدمت 
گرفتن او را دارند، اما رقیب سرسختی همچون منچستریونایتد 
دارند که پیشنهادی 105 میلیون پوندی )125 میلیون یورویی( 

به پوگبا داده  است.
 طبق گزارشی که در »آس« منتشر شده، رئال مادرید از مینو رایوال، 
مدیر برنامه های هافبک یوونتوس خواس��ته  که کم��ی تامل کند تا این 
باشگاه اس��پانیایی گزینه های مختلف تامین مالی برای به خدمت گرفتن 

پوگبا را مورد بررسی قرار دهد.

قرارداد گونزالو هیگواین با ناپولی ۹4/5 میلیون یورو اس��ت، بندی که به 
نظر می رس��ید ماه پیش فرصت اکتیو کردنش به پایان رسیده، اما این 

طور نیست و یوونتوس می تواند حتی دو قسط 47 میلیونی بپردازد. 
این بند است که کنترل شرایط را از دست ناپولی خارج می کند و 

باعث می ش��ود هیگواین به پیشنهاد چهار س��اله  یووه، با درآمد 
س��الی 7/5میلیون یورو )بیش��ترین دس��تمزد فوتبال ایتالیا( 

جدی تر فکر کند.
 یوونتوس در معامله با ناپولی می تواند بخشی از پول هیگواین 
را هم با دادن بازیکن به پارتنوپی بپردازد. پیش از اینکه اصال 
حرفی از پیپیتا به میان بیاید ناپولی قصد خرید روبرتو پریرا را 
با قیمت 18 میلیون یورو داشت. پریرا در این سفر از شمال به 
جنوب می تواند استفانو استورارو، روالندو ماندراگورا، سیمونه 
زازا، یا حتی دانلیه روگانی )که البته احتمالش کم اس��ت( را 

هم کنارش ببیند.
 یوونتوس با خیز برداش��تن برای خرید هیگوای��ن قصد دارد 

رویکرد بایرن مونیخ نس��بت به بوندس لیگا را داشته باشد، که 
البته با توجه به رابطه  نزدیک آندره  آنیلی و کارل هاینتز رومینیگه 

هم عجیب نیست. تیمی که فصل آینده  آلوس و الکس ساندرو را 
به عنوان دو وینگ بک، کلودیو مارکیزیو، پیانیچ و پوگبا را در مرکز و 

پائولو دیباال و هیگواین را در خط حمله داشته باشد عمال تبدیل به یک 
سوپ کالب می شود و یکی از ش��انس های اول قهرمانی. چمپیونز لیگ، 

چیزی که هدف اصلی بیانکونری است. حتی اگر پوگبا هم تورین را ترک کند، 
یوونتوس با گرفتن دو ستاره  از دو رقیب اصلی اش، هنوز فصل شروع نشده گامی 

بلند برای دفاع از پنج سال قهرمانی اش برداشته است.

                ذوب آهن - استقالل خوزستان؛

دور خیز نصف جهان،  برای قهرمانی در سوپر جام
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لعنت به کار دستپاچه
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روانشناسی شخصیت )1( 

د  استان کوتاهحکایت ها

روزی مرد  مومنی سوار بر خر از دهی 
به دهی دیگر می رفت.

درمیان راه، عده ای از جوانان که 
شراب خورد  ه و مست بودند، راه را بر 
او می بندند و یکی از آنها جامی را پر 

از شراب به او تعارف می کند.
مرد استغفرا... گویان سرباز زد؛ ولی 
جوانان دست بردار نبودند. باالخ��ره 
یکی از آنها تهدید کرد  که اگر شراب 

تعارفی را نخورد، کشته می شود.

 مرد برای حفظ جان راضی شده و 
با اکراه جام را گرفته و رو به آسمان 

گفت:
خدایا تو می دانی که من به خاط��ر 

حفظ جانم این شراب را می خورم.
چون جام را به لب نزدیک کرد، 
ناگهان خرش شروع به تکان دادن 
سرخود کرد و سر خر به جام شراب 
خورد و شراب بر زمین ریخت و 
جوانانخندیدند. مرد نیز با دلخوری 
از عمری خواستیم  گفت: پس 
 شرابی حالل بخوریم؛ این سر خر

نگذاشت.

پارسایی در مناجات خود می گفت: خدایا! بر بد ان رحمت بفرست؛ اما 
نیکان خود رحمتند   و آنها را نیک آفریده اى.

 از ای��ن رو می گوین��د: فریدون )ش��اه باستانی که بر ضح��اك ستمگر 
پیروز شد و خود به ج��اى او نشست( دستور داد خیم��ه بزرگ شاهی 
 براى او در زمینی وسیع ساختند. پس از آنک��ه آن سراپرده زیبا و عالی 
تکمیل شد، به نقاشان چنین دستور داد تا ای��ن جمله را در اطراف آن 

خیمه با خط زیبا و درشت بنویسند و رنگ آمیزى کنند :
اى خردمند! با بدکاران به نیکی رفتار کن تا ب��ه پیروى از تو، راه نیکان 

را برگزینند.
فریدون گفت: نقاشان چین را              که پیرامون خرگاهش بدوزند 

بدان را نیک دار، اى مرد هشیار        که نیکان خود بزرگ و نیک روزند  

فردى در کنار ساحل دورافتاده اى قدم می زد.
 م��ردى را در فاصل��ه اى دور می بیند ک��ه مدام 
خم می شود و چی��زى را از روى زمین بر می دارد 
 و به داخ��ل اقیانوس پرتاب می کن��د . نزد  یک تر 
می شود  و می بیند مردى بومی، صدف هایی را که 

به ساحل می افتند، در آب می اندازد.
به مرد نزدیک شد و گفت: صبح بخیر رفیق، خیلی 

دلم می خواهد بدانم چه می کنی؟
مرد رو کرد به وى و گفت: این صدفها را به داخل 
اقیانوس می اندازم. االن موقع مد دریاست و این 
صد  ف ها را به ساحل دریا آورده و اگر آنها را داخل 

آب نیندازم، از کمبود اکسیژن خواهند مرد.
 دوست من! حرف ت��و را می فهم��م؛ ولی در این 
ساحل هزاران صدف به ای��ن شکل وجود دارد؛ تو 
که نمی توانی آنها را به آب برگردانی. خیلی زیاد 

هستند و تازه همین یک ساحل نیست.
 نم��ی بین��ی ک��ار ت��و هی��چ تفاوت��ی در اوضاع

ایجاد نمی کند؟مرد بومی لبخندى زد و خم شد 
و دوباره صدفی برداشت و به داخل دریا انداخت و 

گفت: براى این یکی اوضاع فرق کرد.
هرچند کوچک، اما سهم مان را از خوبی کردن به 

دیگران برداریم.

ریی��س قبیل��ه گف��ت: اگ��ر 
 ب��ا ب��رادرت در افت��ادى و

می خواه��ی او را بکشی، اول 
بنشین و چپقت را چاق کن. 

چپق اول که تمام شد، متوجه 
می ش��وى که روى ه��م رفته 
ب��راى خط��اى انج��ام ش��ده 
مجازات سنگینی است و خود 
را راض��ی می کنی ک��ه تنها با 
چوب و چماق به جانش بیفتی.

را دوم  چپ��ق   آنوق��ت 
چاق ک��رده و تمامش کن. بعد 
 به  این فکر می افتی که به جاى

اس��ت  بهت��ر  زدن،  کت��ک 
دعوای��ش  سخت��ی  ب��ه 
کن��ی. ح��اال چپ��ق س��وم 
 را چ��اق ک��ن؛ وقت��ی آن را
 تمام ک��ردى، پیش ب��رادرت

می روى و به جاى دعوا کردن، 
او را در آغوش می گیرى!

بنشین ُچُپقت را چاق کنیک گام هر چند کوتاهنیکی به بدان سر خر

 این مث��ل را می آورند   تا ب��ه کسی که ک��ارى را معطل می کن��د، به شوخی 
طعنه بزند.

آورده اند   که بچه اى تازه به د  نیا آمد  ه بود   و د ر خانه گهواره ند اشتند. پد ر بچه 
رفت به نجار سر گذر سفارش کرد   یک گهواره برایش بسازد. نجار قبول کرد. 
چند  روز گذشت و مشترى چند   بار آمد  و رفت و یک روز اعتراض کرد   که بابا 
 اگر نمی خواهی بسازى، بگو بروم جاى د  یگر سفارش بدهم. نجار گفت: چرا،

می س��ازم؛ ولی رسمش این است ک��ه براى کار سفارشی، ق��د رى بیعانه می 
دهند   که ما بد  انیم این گهواره حتما مشترى دارد. مشترى قد رى پول به رسم 
بیعانه به او داد   و قرار شد   س��ه روز د  یگر گهواره حاضر باشد. چند روز گذشت 
 و چون بیعانه د  اد  ه بود،   به جاى د  یگر هم مراجعت نمی کرد. گاهی می آمد  و

می پرسید »  آماد  ه شد؟« نجار می گفت: همین فرد ا و پس فردا تمام می شود.  
د  ر خانه کم کم به نبودن گهواره عاد ت کرد ه بود ند  و بچه بزرگ شد؛  ولی چون 
پدر بیعانه د  اد ه بود، براى اینک��ه بیعانه از میان نرود،   گاه��ی سراغ گهواره را

می گرفت. کم کم از بس که طول کشید،   موضوع فراموش شد   و آن بچه بزرگ 
شد؛   ده ساله و بیست ساله شد   و بعد  زن گرفت و خ��ود ش بچه د ار شد. بچه 
متولد  شد؛   بازهم گهواره د ر خانه نبود . مادرب��زرگ به پسرش گفت: راستی، 
حاال که گهواره الزم د اری��د،   خوب است بروى پیش آن نج��ار و آن گهواره را 
که چند   سال پیش بیعان��ه د  اد ه بود یم، بگیرى که ه��م بیعانه نقد  شود و هم 
گهواره به کار بیاید. پسر رفت از نجار گهواره را مطالبه کرد. نجار گفت: خیلی 
گرفتار بودم و هنوز نتوانستم بسازم؛ ان شاء ا... گهواره خوبی می سازم؛ هرطور 
که خود تان بگویید . اوقات مرد  تلخ ش��د  و گفت: آخر کی می خواهی بسازى؟ 
گهواره را براى من سفارش د اد ه بود ند  ک��ه حاال بزرگ و بچه د ار شده ام؛ هنوز 
هم امروز و فرد ا می کنی؟ خالصه خ��ود  ت می د انی: یا بیعان��ه را پس بده یا 
گهواره را تا فرد ا حاضر کن که اگر ف��رد  ا بیایم و حاضر نباشد،  من می د انم که 
چه باید کرد!  نجار جواب د  اد: اصال مید انی چیست؟ من اصال از کار د ستپاچه 
 خوشم نمی آید. حاال که شما اینقد ر عجله د  ارید  و بیست و دو سال است من را

ناراحت کرد ه اید، من آن بیعانه را به شما پس می دهم، گهواره هم نمی سازم. 
مرا بگو که می خواستم به شما خد مت کنم و لعن��ت به هر چه کار د ستپاچه 

است! 

وقتی زندگی کنی، زندگی ارزش زندگی کردن را دارد. 
هزاره جدید تازه شروع شده بود. تو کریستین برسیک در کنار همسرش جک 
و دو فرزند هشت و ده ساله شان، آینده روشن��ی را در جاده زندگی پیش رو 

می دید. 
 چند روز بعد، پیچ��ی ناگهانی در ج��اده پدیدار ش��د و تعادل زندگ��ی او را

برهم زد. چهارده��م ژانویه، جشن تولد دختر کریستین ب��ود و آنها مهمانان 
 را ش��ب نگ��ه داشتند. چی��زى از نیم��ه شب نگذشت��ه بود ک��ه کریستین

تصمیم گرفت دخترها را ب��ا  سورتمه سوارى در تپ��ه اى نزدیک خانه شان 
غافلگیر کند. 

کریستین از آن شب چنین یاد می کن��د: »داشتیم با سورتمه از باالى تپه به 
پایین سر می خوردیم و غرق در لذت و ش��ادى بودیم، ناگهان دخترم تعادل 
سورتمه را به هم زد و ما واژگون شدیم. در این بین، پشتم به لبه سورتمه خورد 

و دادم به هوا رفت!«
طی چن��د روز بع��د، کم��ر درد کریستین ش��دت گرفت. پزش��ک برایش 
 داروه��اى آرام بخ��ش تجوی��ز ک��رد و ب��ه او گف��ت ک��ه پشت��ش دچ��ار

ضرب دیدگ��ی مختصرى ش��ده و به زودى خ��وب خواهد ش��د. یک هفته 
 گذشت؛  اما خب��رى از بهب��ود نبود. ب��ه همین دلی��ل او دوب��اره به پزشک

مراجعه کرد. این بار پزشک مسکن هاى قوى ترى تجویز کرد و به او پیشنهاد 
کرد پشتش را به متخصصی که کارش ج��ا انداختن مهره ها و مفاصل است، 
نشان دهد. فرد مزبور با گرما درمانی و روش هاى مخصوص دیگر تالش کرد 
وضعیت استقرار مهره هاى پشت او را اصالح کند. حتی از پشتش عکس بردارى 

هم کرد؛ اما مشکل خاصی در عکس دیده نشد. 
با اینکه دو هفته از درمان می گذشت، درد او بیشتر شد. درد از کمر به پایش 

 سرایت کرد و به قدرى ش��دت گرفت که کریستین مجبور ش��د از مورفین 
استفاده کند و مصرف داروهاى مسکن را دو برابر کرد. اگر چه این کار، کمی از 

میزان درد می کاست، کریستین هنوز زجر می کشید. 
در پایان هفته س��وم، کریستین دوباره ب��ا پزشکش مشورت ک��رد. این بار، 
 پزش��ک برای��ش دست��ور ام. آر. آى نوش��ت. ج��واب آم. آر. آى پزشکان را
 گی��ج ک��رد. در ابت��دا تص��ور م��ی کردن��د یک��ی از مه��ره ه��اى پشتش

ترك خ��ورده است؛ ب��راى همین ب��ا استف��اده از کرست طب��ی، پشتش را 
 محکم بستند ت��ا ثابت بماند. کریستی��ن چند روز آخر هفت��ه را با این وضع

سپرى کرد؛ اما به جاى بهبود، دردش شدت گرفت. بعدها متوجه شد کرست 
طبی به این علت دردش را شدیدتر کرده بود که روى یک تومور بدخیم در گره 

لنفاوى پشتش فشار می آورده است. 
صبح دوشنبه شدت درد به نهایت رسی��د. از آنجا که کرست طبی مفید واقع 
نشده بود، قدم بعدى بیوپسی )بافت بردارى( بود. وقتی جواب آن مشخص شد، 

پزشک به خود زحمت نداد تا زهر حقیقت را با شیرینی بیان خوشگوار سازد!
به گفته کریستی��ن، »دکت��ر وارد اتاق شد و گف��ت: فقط می توان��م این را 
بگویم که مبت��ال به سرطان هاجکین غ��دد لنفاوى شده ای��د و از دست من 
 هم ک��ارى برایتان ساخته نیس��ت؛ باید به یک متخص��ص سرطان شناسی

مراجعه کنید. به همین راحتی آب پاک��ی را ریخت روى دستم! توقع داشتم 
کمی بیشتر با آداب مریض دارى آشنا باشد!«

 اینکه کریستی��ن برسیک ق��ادر است با شوخ��ی و مزاح، به ش��رح پیشینه
بیمارى اش بپردازد، خود گواهی است بر روحیه قوى و اراده باالى او. همین 
ویژگی ها در نبرد سختی ک��ه در سی و سه سالگی ب��ا آن مواجه بود، کمک 

شایانی به او کرد. 

کاش می شد هیچکس تنها نبود  
کاش می شد دید نت رویا نبود  
گفته بودى با تو می مانم؛ ولی

رفتی و گفتی که اینجا، جا نبود  
سالیان سال تنها مانده ام

شاید این رفتن، سزاى ما نبود  
من دعا کردم براى بازگشت
دست هاى تو ولی باال نبود  

باز هم گفتی که فرد ا می رسی
کاش روز دید نت فردا نبود!

 ****
عادت کرد ه ام
کوتاه بنویسم،
کوتاه بخوانم،

کوتاه حرف بزنم،
کوتاه نفس بکشم،

تازگی ها
د ارم عادت می کنم
کوتاه زندگی کنم

یا شاید  
کوتاه بمیرم
نمی د  انم؛

فقط عادت...
***

هر که آید، گوید  :
گریه کن، تسکین است

گریه آرام دل غمگین است
چند سالی است که من می گریم،

در پی تسکینم؛
ولی اى کاش کسی می دانست

چند  د  ریا
بین ما فاصله است

من و آرام دل غمگینم!

شخصیت شناسی و نوع گروه خونی غلبه بر غیرممکن ها! )قسمت اول(

 حواصی�ل ه�ا : حواصی��ل )م��رغ ماه��ی خوار(
 پرن��د  ه اى است پ��ا بلن��د   ک��ه در آب شیرین یا

آب ساحلی زند  گی می کند.
د  ریاچ�ه ت�االب هامون: ت��االب هام��ون یکی 
 از بزرگتری��ن ت��االب ه��اى د  نی��ا و از بزرگترین

دریاچه ها د ر د نیاست.
نوعی ماهی با چش�مانی متف�اوت: این ماهی 
داراى یک چشم عاد ى و ی��ک چشم بسیار بزرگ 
 است که گوی��ی مورد  حمل��ه زنبور ق��رار گرفته و 

به خاطر نیش آن تورم پید  ا کرده است.
ماهی عجیبی که ر اه می رود : ماهی عجیبی که 
با حرکت عجیب خود   راه می رود، فاقد چشم بوده و 

به کمک باله هاى خود حرکت می کند.
حیوانات خانگی عجیب: حیوانات خانگی عجیب 
و غریب شاید   جذاب باشند  و رفتارى منحصر به فرد   

و ارتباط پیچید ه اى با صاحب خود   برقرار کنند.

آی آی؛ جانوری با انگش�ت منحص�ر به فرد: 
 در جنگل ه��اى ماداگاسک��ار، موج��ودى به اسم

»آى آى« زند گ��ی می کند ک��ه از هرنوع حیوان و 
حتی از انسان،خصلتی را به ارث برده است: دمش 
شبیه به سنجاب است و گوش ها و چشم هایش هم 

به موش شباهت دارد.
آگامای آفریقای�ی: آگاما نوعی از مارمولک است 
که در مناطق کوهستانی و جنگلی آفریقاى جنوبی 
زندگی می کند و ان��د ازه اى حدود   25 سانتی متر 

د ارد.
موج�ود  ی که می توان�د   وزن یک انس�ان را 
تحم�ل کن�د : دو د انشمند  درحالی ک��ه مشغول 
اکتشاف بودند ، با ن��وع عجیبی از حش��ره خوارى 
 پشمال��و و نسبت��ا ب��زرگ برخ��ورد   کردن��د  که

می تواند هر وزنی را به راحتی تحمل کند.

خواند  نی

- به راهی که اکثر مرد  م می رون��د،  بیشتر شک کن؛ 
اغلب مرد  م فقط تقلید می کنند.  از متمایز بودن نترس؛ 

انگشت نما بود ن بهتر از احمق بودن است. 
- انسان تربیت یافته از تمام حیوانات بهتر است؛ ولی 

انسان بی تربیت، بد ترین نوع حیوانات است. 
-از لب��اس کهنه ات خجالت نک��ش؛ از افکار کهنه ات 

شرمند  ه باش!
- اینکه تن به انجام هر ک��ارى نمیدهی، به این معنی 

نیست که نمی توانی؛ 
به آن می گویند چهارچ��وب؛ چهارچوبی که خودت 
براى خ��ود  ت تعریف می کن��ی و پای��ه و اساسش از 

خانواده شکل می گیرد. 
کسی که چهارچوب د  ارد، اصالت د ارد. 

اصالت را نه می توان خرید،  نه می شود اد ایش را د ر آورد   
و نه می توان با بزك و د  وزك به دست آورد.

اصالت یعنی د  لت نمی آید   خیانت کنی؛

 د  لت نمی آید  د  ل بشکنی؛
د  لت نمی آید  د  ورو باشی؛

د  لت نمی آید   آد م ها را به بازى بگیر ى...
این بی عرضگی نیست؛

اسمش اصالت است!
 - د  و چی��ز خیلی س��ر و صد ا به پ��ا می کن��د:   یکی

خرده پول و د  یگرى خرده معلومات... 
- عشق را بی معرفت معنا مکن، زر ند ارى، مشت خود   
را وا مکن؛ گر ند  ارى د  ان��ش ترکیب رنگ، بین گل ها 
زشت یا زیبا مکن؛ خوب دیدن شرط انسان بودن است، 
عیب را د  ر این و آن پید  ا مکن؛ د  ل شود  روشن ز شمع 
اعتراف، با ک��س ار بد کرده اى، حاش��ا مکن؛ اى که از 
لرزید  ن د  ل آگهی، هیچ ک��س را هیچ جا رسوا مکن؛  
زر به دست طف��ل د اد  ن ابلهی ست، اش��ک را نذر غم 
 دنیا مکن؛ پیرو خورشید   ی��ا آئینه باش، هر چه عریان

د ید ه اى، افشا مکن!

اگ��ر خوشبین ترین انسان ه��ا را به تماش��اى مید ان 
 هاى جن��گ ببرید؛ آنجا ک��ه قصابان ب��زرگ کشتار

می کنندیا آنها را از برابر اتاق هاى جراحی عبور دهید   
که دست و پاها را د  ر آن قطع می کنند یا به زندان هاى 
قرون وسطائ��ی بکشانید شان ک��ه د  ر آنجا مجرمان 
و محکومان را ب��راى تفریح آنقدر گرسن��ه نگه می د 
 اشتند   تا د ر وق��ت خواب، عضالت یکدیگ��ر را بد رند   
و بخورند ، آن وقت خوشبینی شم��ا بعد  از یک سیر و 
سیاحت، به یک بدبینی کبیر بدل خواهد   شد . زند گی 
براى این زیباست که نگرش ما همواره در سطح است؛ 

اما اگر به ژرفناى آن خی��ره شویم،آنجا که همه براى 
یکدیگر چنگ و د ندان تیز م��ی کنند  و انسان، گرگ 
انسان است، دیگر خوشبین��ی شاعرانه، د روغی بیش 

نخواهد بود.
زیاد  با خد ا حرف بزن؛

زیاد   با خدا رفت و آمد کن؛
وقت��ی دلت با خد اس��ت، بگذار هرکس م��ی خواهد، 

دلت را بشکند؛
وقتی توکلت به خد است، بگذار هرچقد ر می خواهند، 

با تو بی انصافی کنند ؛
وقتی امید ت به خداست، بگذار هر چقدر می خواهند، 

نا امیدت کنند؛
وقتی یارت خد اس��ت، بگذار هرچقدر م��ی خواهند،   

نارفیق شوند!
همیشه با خد ا بمان؛

چتر پرورد گار، بزرگ ترین چتر د نیاست...

شاید جالب باش��د بد انید که می ت��وان شخصیت خ��ود و دوستانتان را 
بر اساس گروه خونی ش��ان بررسی کنی��د! یک پروفس��ور ژاپنی به نام 
توشیاتانوى، پس از بررسی نتایج 300 هزار آزمایش روى گروه خونی، پی 
برد  که شخصیت افراد با گروه خونی آنها در ارتباط است. مرد  م ژاپن اعتقاد  
د ارند که گروه خون��ی در موفقیت هاى شغلی نق��ش د ارد؛ حتی هنگام 
ازدواج هم به گروه خونی طرف مقابل خود   اهمیت می دهند. جالب است 
بد انید  که در جنگ جهانی دوم، سربازان ژاپنی بر اساس گروه خونی د  ر 
گرد  ان ها دسته بندى می شدن��د . کشورهاى غربی هم ارتباط بین گروه 
خونی افراد   و شخصیت را قبول د ارند   و تفاوت افراد   را تا حد ود ى به گروه 

خونی شان ربط می دهند ؛پس ب��ا توجه به گروه خونی 
تان ببینید شما چه شخصیتی دارید:

 :O گروه خونی
این گروه خون��ی فراوانترین گ��روه خونی 

اس��ت. اف��راد   د اراى ای��ن گ��روه خونی 
 در سرتاس��ر جه��ان وج��ود  د ارن��د و
اهد اکنندگ��ان عمومی خ��ون هستند. 
 از نظ��ر شخصی��ت اجتماع��ی، سالم و

از نظر روحی، ق��وى و هد فد ار بود ه و د ر 
دوستی و دشمنی پایدار هستند. عالقه 

زیادى ب��ه تک روى و مشاغ��ل مدیریتی 
دارند   و خواهان استق��الل هستند. چنین 

افرادى می توانند   سیاستمد ار، سرمایه گذار، 
ورزشکار یا تحصیل ک��رده خوبی باشند ؛ صاد ق، 

خوش بین و پر انرژى هستند؛ از اعتماد   به نفس باالیی برخورد ارند؛ براى 
رسید ن به هدف، قد رت و تحمل خوبی د ارند؛ اگر د ر میان راه به بیهود ه 
بود ن کارى ک��ه در حال انجام آن هستند، پی ببرن��د، خیلی راحت آن را 
 رها می کنند؛ چند ان افسوس گذشته را نم��ی خورند؛ به مسایل جزئی

 اهمی��ت م��ی دهن��د؛ آرام و ب��ا ثب��ات هستن��د  و در براب��ر صد اق��ت، 
بسیار حساسند؛ رك و صریح، نظرشان را بیان می کنند؛ غالبا از رهبرى 

کرد ن خوش شان می آید و معموال از قد رت تمرکز خوبی برخورد ارند . 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ق��د  یم��ی تری��ن گ��روه خون��ی هستن��د، 
 پ��س از برنام��ه غذای��ی اج��د اد   انس��ان ک��ه شکارچ��ی بودن��د،

پیروى می کنن��د و د ر این حالت احس��اس بهترى دارند؛ 
آنها تمایل د ارند   سط��ح زیاد ى انرژى د ریافت کنند ؛ 
برنامه غذایی آنه��ا باید  ح��اوى پروتئین فراوان 
باشد؛ اگ��ر سبزى بخورن��د، د  ائم��ا احساس 
 گرسنگی می کنن��د   و به خ��وردن تنقالت 
روى م��ی آورن��د . از ای��ن رو ب��ا مشکالتی 
 در می��زان قن��د  خ��ون و سوخ��ت و ساز

مواج��ه خواهند  ش��د؛ می توانن��د   آزادانه 
گوشت و ماهی مصرف کنند؛ اما از خوردن 
زیاد   لبنیات یا کربوهیدرات باید  بپرهیزند،   
روزى ی��ک ساع��ت فعالی��ت بدن��ی د اشته 
 باشند؛ صبح ب��ه جاى عص��ر ورزش کنند   که 
و دوچرخ��ه س��وارى روى  پی��اد ه   شن��ا، 

توصیه می شود. 
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چت بازی های نوعروس 16 س��اله در ش��بکه های اجتماعی 
 باعث ش��د تا نامزدش او را با ضربات آجر به کام مرگ بکشاند. 
عقربه ها س��اعت 10 و 30 دقیقه شنبه 26 تیرماه سال جاری 
را نش��ان می داد که ماموران کالنتری 119 مهرآباد در تماس 
ماموران کالنتری قلهک درجریان کشته شدن دختر جوانی در 

خیابان دامپزشکی قرار گرفتند.
این ماجرا زمانی فاش شد که تازه داماد پس از به قتل رساندن 
نامزد 16 س��اله اش به کالنتری قلهک رفته و پ��رده از راز این 
جنایت برداشت.  بدین ترتیب، تیمی ازماموران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران همراه با بازپرس مرادی از ش��عبه دوم دادسرای 
امورجنایی به خانه مجردی تازه داماد در خیابان دامپزش��کی 
رفته وبا جس��د خون آلود عروس نوجوان روبه رو شدند. عامل 
جنایت که 23 سال دارد در همان تحقیقات ابتدایی ماموران 
در صحنه جنایت گفت: 4 ماه پیش با سمیه در مراسم کوچکی 
به عقد هم در آمدیم و چون خانه مجردی دارم هفته ای 2 بار 
نامزدم به خانه من می آمد و کارهای خان��ه را انجام می داد و 
 در این مدت متوجه ارتباط های پنهان��ی اش با افراد دیگر در

 شبکه های مجازی شده بودم ولی هر چه به او می گفتم ادعا 
می کرد اشتباه می کنم. وی افزود: در این مدت سکوت کرده 
بودم تا اینکه شب گذشته پس از پایان مراسم ختم مادربزرگ 
نامزدم از خانواده سمیه جدا شدیم و قبل از رفتن به خانه، برای 

شام پیتزا خریدیم.
پس از خوردن شام، دوباره با س��میه درباره پیام دادن هایش 

 به پسرهای غریبه در شبکه های اجتماعی صحبت کردم، اما
 بی فایده بود و زمانی که وی در خواب بود از شدت عصبانیت 
دیگر کنترلم را از دس��ت دادم و با آجر ضرباتی به سرش زدم و 
سپس از خانه خارج شدم.چند س��اعتی در خیابان پرسه زدم 
و وقتی به خ��ودم آمدم تازه متوجه کارم ش��دم و با مراجعه به 

کالنتری قلهک راز این جنایت را فاش کردم.
بنا بر گزارش خبرنگار رکنا، بازپرس مرادی دستور داد تا گوشی 
موبایل دختر نوجوان تحت بررسی قرار گرفته و عامل جنایت 
نیز برای تحقیقات بیش��تر در اختیار ماموران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار گیرد.

خبر

نوزاد دو ماهه ای که یکشنبه 20 تیر ماه به دلیل ورم بیضه، توسط 
والدین خود به بیمارس��تان رازی س��راوان منتقل شد به گفته 
پدرش در اثر سهل انگاری و عدم انجام آزمایشات پیش از عمل 

در بیمارستان سراوان جانش را از دست داد.
 امیر حسین بر،  پدر محمد یوسف دوماهه در این باره گفت: در 
تاریخ 13 تیر، فرزندم دچار ورم بیضه شد و من به همراه همسرم 
به بیمارستان رازی سراوان مراجعه کردیم و پزشکان مشکل او را 
فتق تشخیص دادند که در ساعت ۸ شب پس از معاینه، پزشک 

جراح دستور بستری او را داد.
 وی ادامه داد: ساعت30 :۸ تا 11 هیچ کاری برای محمد یوسف 
انجام ندادند و از ساعت 1 بامداد گذشته بود که پزشک متخصص 
بی هوشی به بنده اعالم کرد که فرزند شما به علت نارسایی قلبی 

فوت کرد.
 پدر محمد یوس��ف تاکید کرد: این قابل قبول نیست که در یک 
جراحی ورم بیضه )فتق(، جان یک نوزاد از دس��ت برود و امید و 

آینده یک خانواده را از آنها بگیرند و پاسخگو هم نباشند.
امیرحسین بر گفت: س��وال من از مس��ئوالن بیمارستان رازی 
سراوان و تیم جراح این است که آیا قبل از عمل نباید تشخیص 
می دادند که نوزاد نارسایی قلبی دارد یا با متخصص قلب و اطفال 
مشورت می کردند؟ در چند ساعتی که ما در بیمارستان بودیم 
متخصص قلب، محمد یوس��ف را ندید و فقط ی��ک باره او را زیر 

تیغ جراحی بردند.
 وی تاکید کرد: من ش��کایت کرده ام و خواهان رسیدگی به این 
موضوع تا آخرین لحظه هس��تم و همچنین به ریاست دانشگاه 
علوم پزش��کی نیز نامه نوش��ته ام، اما تاکنون هیچ پاسخی نه از 
طرف مسئوالن بیمارستان و نه دانشگاه به من داده نشده است.

 پدر ای��ن نوزاد اظهار کرد: فرزند من در زایش��گاه متولد ش��د و 
اگر هم مش��کلی داش��ت باید   همان روز تولد که توسط پزشک 
 نوزادان بررسی ش��ده به ما می گفتند. ضمن اینکه قبل از عمل، 
محمد یوسف را به خانه بهداشت بردم و در آنجا نیز مورد معاینه 
و بررسی قرار گرفت و گفته شد که در 4۵ روز یک کیلو و نیم وزن 
اضافه کرده اس��ت. آیا کودک مبتال به نارسایی قلبی و ریوی در 

طی این مدت وزن اضافه می کند؟
 وی ادامه داد: باید مس��ئوالن پیگیری کنند ت��ا حقیقت ماجرا 
مشخص شود که آیا واقعا نوزاد من نارس��ایی قلبی داشته و اگر 
این طور بوده است، چرا هیچ آزمایشی انجام ندادند و بدون اینکه 
بررسی کنند، او را زیر تیغ جراحی بردند. این مسئله باید پیگیری 
شود تا حداقل بعد ها این مس��ائل پیش نیاید و قبل از عمل این 

آزمایشات را انجام دهند.
 پدر محمد یوس��ف عنوان کرد: فرزندم را با لبخند روی لبانش 

تحویل بیمارستان دادم؛ بعد جنازه اش را به من دادند.

ساعت 9 صبح روز شنبه 26 تیرماه ، ماموران کالنتری 1۵3 شهرک 
ولیعصر در جریان پیدا شدن جسد مرد افیونی در یک مغازه قدیمی 
قرار گرفتند.همی��ن کافی بود تا تیمی ازمام��وران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران همراه بازپرس مرادی از ش��عبه دوم دادسرای ناحیه 
27 برای تحقیقات بیش��تر به مغازه متروکه، جنب پمپ بنزین در 
کنار پل بهاران در بزرگراه س��عیدی بروند.با حضور تیم های ویژه، 
تحقیقات با دستور بازپرس ویژه قتل آغاز شد و صحنه جنایت نشان 
از آن داشت که قربانی جنایت با ضربات چاقو از پای در آمده است.در 
ادامه ماموران از سوی کارشناسان پزشکی قانونی در محل پی بردند 
که 4 روز از مرگ مرد افیونی که 37 سال دارد می گذرد. کارآگاهان 
در همان تحقیقات ابتدایی به 2 ج��وان که همراه مرد افیونی دیده 
شده بودند مظنون شدند و خیلی زود با اقدامات فنی و پلیسی آنها را 
دستگیر کردند. 2 جوان با پذیرفتن قتل مرد افیونی ادعا کردند که 
وقتی همراه مقتول وارد مغازه متروکه که پاتوق موادکشی بود شدند 
وی قصد داشته تا آنها را هدف نیت شیطانی خود قرار دهد که همین 
باعث درگیری بین آنها شده و 2 جوان برای فرار از دست مرد افیونی 

با ضربات چاقو وی را زمین گیر کرده اند.

زن مطلقه که به شیشه اعتیاد داشت پسر 12 ساله همسایه 
را به بهانه تنظیم ماهواره به خانه اش کش��اند و به او تجاوز 

کرد.
این پس��ر که با ادامه تجاوزهای زن افیون��ی، همراه وی به 
مواد اعتیاد پیدا کرده ب��ود به پلیس گف��ت:از روزی که به 
 ی��اد دارم هیچ وقت زندگ��ی روی خوش به ما نش��ان نداد، 
به حاش��یه نش��ین معروف بودیم، مادرم برای نگهداری ما 
همیش��ه در عذاب بود، دیگر تکیده ش��ده و نای کار کردن 
نداشت؛ ش��کلی از پدرم به یاد ندارم. برای پیدا کردن کار از 

خانه بیرون زد، اما دیگر برنگشت. 
به گ��زارش مرکز اطالع رس��انی معاون��ت اجتماعی پلیس 
کرمانش��اه، پس��ر نوجوان که یاس��ر نام دارد اف��زود: از 10 
 س��الگی با نصب و تنظیم ماهواره برای همس��ایه ها زندگی

 می گذراندیم، پولی نبود؛ یعنی فقط از امروز تا فردا.
یکی از همسایه ها مدتی بود از شوهرش جدا شده بود حدود 

2۵ سالی داشت، یک روز خواست ماهواره برایش نصب کنم 
وقتی کارم تمام شد هنوز آنجا را ترک نکرده بودم که دیدم 
سحر پای برنامه مستهجن نشسته است، پیشنهاد رابطه داد؛ 
من هم که همیشه این گونه صحنه ها را می دیدم پیشنهاد 

شیطانی اش را پذیرفتم.
 پس��ر نوجوان ادام��ه داد:او شیش��ه هم مصرف م��ی کرد، 
 تعارف کرد اما من از اس��مش هم وحشت داش��تم، فردای

آن روز سحر تنظیم ش��بکه ها را بهانه کرد من هم که هنوز 
 در حال و هوای دیروز بودم به س��رعت خودم را رس��اندم؛

یک لحظه به آینده نگاه کردم، هم��ه چیز مبهم و تاریک به 
 نظرم آمد س��حر متوجه شد همه حواس��م پیش او نیست، 
 کبریت دس��تم داد گف��ت که مش��کالت را باید س��وزاند و 

دود کرد.
بع��د از آن روز، هروئین را ه��م، او با من آش��نا کرد.حدود 
 شش ماهی گذشت س��حر از محله ما رفت، هیچ وقت فکر

 نمی کردم قول و قرارهایش هم مثل نش��ئگی دود، لحظه 
ای باشد. حتی خداحافظی هم نکرد.موادم را سحر جور می 
کرد، او که تنهایم گذاشت خماری به سراغم آمد، پرخاشگر 
و عصبی و دیوانه شده بودم، برای پول مواد، خودم را به در و 
دیوارمی زدم، اثاثیه خانه را می شکستم تا مادر فلک زده ام 

از در و همسایه پولی جور می کرد.
یاسر افزود:چند ساعتی پس از کشیدن مواد خوب بودم ولی 
در آن حال و روز نگاه و اشک ها و صورت رنجور مادرم عذابم 
می داد. پنج بار ترک کردم، ام��ا وقتی می دیدم بعد از ترک 
هم، همه جا تاریک و ظلمات است دوباره شروع می کردم، 

انگاری یکی می گفت: آنقدر بکش تا بمیری...
وی گفت:چهار سال از اولین تجربه مصرف موادم می گذرد 
حاال 16 ساله و معتاد به انواع مواد مخدر هستم و می خواهم 
به خاطر قولی که دخت��ر عمه ام ب��رای ازدواج به من داده، 

سالمتی ام را به دست آورم.

فاجعه  در بیمارستان رازی 
سراوان

مرد هوسران قربانی درخواست 
رابطه غیر اخالقی شد
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درگیری دسته جمعی در باغ منطقه کن، جنایت هولناکی را رقم 
زد.  ساعت 4 بعد از ظهر جمعه 2۵ تیرماه امسال، زن کارتن خوابی 
 در حال پرس��ه زنی در باغ ه��ای منطقه کن ، با جس��د 2 مرد، زیر 

درخت خرمالو، روبه رو شد.
این زن که با دیدن این صحنه وحشت کرده بود خیلی زود ماموران 
کالنتری 142 را با خبر کرد و تیمی از ماموران با حضور در صحنه 
جنایت، با جسد 2 جوان 26 و 29 ساله روبه رو شدند که آثار ضربات 
زیاد چاقو روی بدن شان به جا مانده بود.همین کافی بود تا بازپرس 
ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران همراه ماموران 

اداره 10 پلیس آگاهی تهران در صحنه جرم حاضر شوند.
بیش از 100 ضربه چاقو روی بدن 2 جوان وجود داش��ت و عامالن 
جنایت پس از اقدام مرگ بارش��ان چاقوی بزرگی را در دل یکی از 
قربانیان حادثه فرو کرده و سپس پا به فرار گذاشته اند و این در حالی 
بود که مقداری مواد مخدر نیز در محل کش��ف ش��د.تیم پزشکی 
قانونی در محل جنایت نیز پس از بررسی ها، زمان مرگ را یک روز 
قبل اعالم کرد.کارآگاهان که سرنخ هایی از عامالن جنایت به دست 
آورده اند احتمال می دهند که اختالف بر سر مواد، باعث درگیری 

دسته جمعی با این 2 جوان شده است.

در کن رخ داد؛

زن کارتن خواب که در باغ تنها 
بود از دیدن مردان شوکه شد

چت بازی نوعروس 16 ساله با پسران، مرگ فجیع وی را رقم زد

ابالغ رای
4 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354200597 ش��ماره پرون��ده:  /481
9409980354200080 شماره بایگانی شعبه: 941367 خواهان: آقای مهران 
 احمدی فرزند طهماسب به نشانی اصفهان زندان مرکزی اصفهان، خواندگان:

 1- آقای محم��د جعفر قربانی به نش��انی مجه��ول المکان 2- آقای احس��ان 
مصطفوی به نش��انی اصفهان خ مرداویج فارابی جنوبی ک دوم پ 5 طبقه دوم 
3- آقای محمود ترکیان به نشانی اصفهان خ ابن سینا ک شهید کاظمی پ 149، 
4- آقای علیرضا محمدی کیانی با وکالت آقای سید حسین حسینی فرزند سید 
محمد به نشانی اصفهان سی و س��ه پل اول خیابان چهارباغ باال مجتمع کوثر 
 فاز دو طبقه شش��م واحد 817، 5- خانم اش��رف طباطبائی به نشانی اصفهان 
 خ مولوی مطهری ک 52 پ 235، 6- آقای مهدی توس��لی به نش��انی اصفهان 
خ عالمه امینی سه پله محله جوادیه ک میالد پ 27، 7- آقای رسول نظام زاده به 
نشانی اصفهان خ معراج خ زرین کوب مقابل پارک، 8- آقای اسماعیل فتحی به 
نشانی اصفهان رهنان خ شریف شرقی ک شهید حسینی پ 175، 9- آقای سید 
ابوالقاسم مویدی به نشانی شهرس��تان تیران و کرون روستای ورپشت بلوار 
امام علی )ع( بعد از مخابرات منزل ش��خصی س��ید ابوالقاسم مویدی کدپستی 
989-85341-33411 خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به ) موضوع دادنامه 
9109970354200912( ، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص دادخواس��ت خواهان مهران  احمدی فرزند طهماسب به طرفیت 
خواندگان علیرضا محمدی کیانی- مهدی توس��لی- احسان مصطفی- اشرف 
طباطبائی- ابوالقاسم مویدی – محمد جعفر قربانی- رسول نظام زاده- اسماعیل 
فتحی- محمود ترکیان به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 
912-91 از توجه به محتویات پرونده و عدم ارائه دلیل کافی بر عس��ر خواهان 
و دفاعیات برخی از خواندگان و اینکه رد مال موضوع محکوم به ناشی از بزه 
عمدی کالهبرداری می باش��د دادگاه خواس��ته خواهان را مق��رون به صحت 
ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی رای بر بی حقی خواهان 
صادر واعالم می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
 تجدیدنظر خواه��ی در دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باش��د.  
م الف:12116 ش��عبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 116 جزایی سابق( 

)353 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354400795 ش��ماره پرون��ده:  /483
9409980358301445 ش��ماره بایگانی شعبه: 950223 ش��اکی: آقای ایمان 
مولوی فرزند مرتضی ب��ا وکالت آقای ج��الل چنور فرزند محمد به نش��انی 
اصفهان دروازه ش��یراز مجتمع س��پهر طبقه 6 واحد 26، متهم: آقای محس��ن 
خداداد به نشانی اصفهان خ نش��اط بازارچه کارگاه خداداد، اتهام: فروش مال 
غیر، گردشکار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید، رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای محس��ن خداداد 
فرزند مصطفی دائر بر فروش مال غیر موضوع ش��کایت آقای ایمان موسوی 
فرزند مرتضی با وکالت آقای جالل چنور بدین شرح که شاکی اعالم کرده است 
که در مورخ 87/5/14 طی مبایعه نامه س��ه رش��ته خط موبایل به شماره های 
09126066666 و 09123333334 و 09132000000 ی��ک قطع��ه زمین واقع 
در روس��تای کرچگان بخش باغبهادران به وی انتقال گردیده و در عوض آن 
شاکی یک دستگاه سواری شورلت گوروت رمدل 1975 به شماره انتظامی 458 
م 45- ایران 44 زردرنگ را به متهم انتقال نموده اس��ت و در ادامه شاکی اعالم 
کرده است که زمین مذکور و نیز 3 رشته خط تلفن همراه یاد شده متعلق به غیر 
بوده و در واقع متهم اموال دیگران را به شاکی انتقال داده است دادگاه با بررسی 
کلیه اوراق پرونده و با توجه به شکایت شاکی و قولنامه استنادی و استعالم به 
عمل آمده از شرکت مخابرات در خصوص مالکیت خطوط موضوع نقل و انتقال 
که واضح است متهم در زمان انتقال مالکیتی نداشته و نیز با توجه به اظهارات 
گواه آقای عابدینی که به عنوان مالک زمین مذکور اعالم داش��ته اس��ت زمین 
متعلق به وی بوده که به شاکی انتقال گردیده است و دادنامه 92/10/30 شعبه 
115 کیفری 2 اصفهان ) 115 عمومی جزایی سابق( و نیز با توجه به ابالغ قانونی 
احضاریه به متهم و عدم حضور وی تاکنون در دادسرا نهایتًا بزهکاری نامبرده 
محرز تشخیص مس��تنداً به ماده 1 قانون مجازات انتقال مال غیر نامبرده را به 
تحمل 7 س��ال حبس تعزیری و نیز رد مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم در 
حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی 

در این دادگاه و بعد از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان 
اصفهان است.   م الف:12100 شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 118 

جزایی سابق( )369 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354700620 ش��ماره پرون��ده:  /484
9409980365901293 شماره بایگانی شعبه: 950120  شاکی: خانم فرخنده 
اسالمی فرزند محمد باقر به نشانی اصفهان 24 متری اول کوچه شهید چراغی 
چهار راه اول پ��الک 1، متهم: آقای علی امینی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: 
تهدید، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه:  درخصوص اتهام آقای علی امینی مبنی بر 
تهدید دادگاه نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
شکایت خانم فرخنده اسالمی و اظهارات گواهان و عدم حضور و دفاع متهم در 
هیچیک از مراحل تحقیقات مقدماتی در دادس��را و جلسه رسیدگی در دادگاه و 
سایر محتویات پرونده بزهکاری وی را محرز و مس��لم می داند لذا مستنداً به 
 ماده 669 قانون تعزیزات نامبرده را به تحمل 50 ضربه شالق تعزیری محکوم 
می نمای��د رای دادگاه غیاب��ی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاری��خ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه ب��وده و پس از آن ظرف مدت بیس��ت روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. 
م الف:12096 ش��عبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 جزایی سابق( 

)182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351400755 ش��ماره پرون��ده:  /485
9309980351401288 شماره بایگانی شعبه: 931393  خواهان: آقای فرهاد 
گیوی فرزند رسول با وکالت آقای علی کاله ریز فرزند اصغر به نشانی خیابان 
هشت بهشت ش��رقی بعد از امامزاده ش��اهزید روبروی تقاطع اول کوچه  آل 
زیار ) کوچه ش��ماره 10( پالک 58، خوانده: آقای محمدرضا شمس هرندی به 
نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای فرهاد گیوی با وکالت آقای کاله ریز ب��ه طرفیت آقای محمدرضا 
شمس به خواسته مطالبه مبلغ 624/500/000 ریال وجه سه فقره چک بانضمام 
 کلیه خسارات دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات 
نزد خواهان که دالل��ت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خوان��ده دارد اینکه 
 خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ای��راد و دفاعی به عمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اس��ت مس��تند دعوی 
خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق 
تش��خیص مس��تنداً به مواد 519، 198، 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 624/500/000 ریال 
 بابت اصل خواسته و مبلغ 19/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
تاخی��ر  پرداخ��ت خس��ارت  و  تعرف��ه  طب��ق  وکی��ل  الوکال��ه  ح��ق 
تادی��ه ب��ر اس��اس ش��اخص بانک��ی از تاری��خ سررس��ید ت��ا زم��ان 
وص��ول در ح��ق خواه��ان محک��وم م��ی نمای��د رای ص��ادره غیاب��ی 
 و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قاب��ل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. 

م الف:12095 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )242 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4 ش��ماره دادنام��ه: 9509976837100464 ش��ماره پرون��ده:  /486
9409986837100647 شماره بایگانی شعبه: 941358  خواهان: خانم رضوان 
توس��لی کجانی فرزند محمد به نش��انی اصفهان خیابان جی ابهر کوچه شهید 
قریش��ی کوچه کوثر پالک 24 ، خوانده: آقای رسول ش��هابی قهفرخی فرزند 
حسین به نشانی مجهول المکان، خواس��ته: حضانت، رای دادگاه: دعوی خانم 
رضوان توسلی کجانی به طرفیت آقای رسول ش��هابی قهفرخی صدور حکم 
حضانت دائمی طفل مشترک به نام غزال متولد تاریخ 1388/4/10 می باشد به 
ش��رح پرونده خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی که از طریق درج آگهی 
در روزنامه کثیراالنتشار دعوت که در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به 
خواسته خواهان ایراد و دفاعی معمول نداشته است متعاقبًا از طریق کالنتری 
پایانه مس��افربری کاوه اصفهان نس��بت به وضعیت خوانده تحقیق که نتیجه 
 تحقیق حکایت از اعتیاد خوانده به مواد مخدر و کارتن خوابی و سرگردانی وی 
می نماید دادگاه با توجه به وضعیت خوانده حضانت طفل توس��ط پدرش را به 
ضرر طفل دانسته و مصلحت طفل در ادامه حضانت توسط مادرش می باشد علی 
هذا دعوی خواهان قابل پذیرش اعالم و مستنداً به تبصره الحاقی به ماده 1169 و 

ماده 1173 قانون مدنی حکم بر ادامه حضانت طفل مشترک به نام غزال توسط 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 
خواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف:12093 شعبه 11 

محاکم عمومی خانواده اصفهان )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/487 در خصوص پرون��ده کالس��ه 950078 خواهان ک��ورش زعفرانیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت احمد ترابی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/6/16  ساعت 10/30 صبح 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 اصفهان خیابان آتشگاه اول 
خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 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:12072 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/488 در خصوص پرونده کالسه 950190 خواهان حسین قمشه دستجردی با 
وکالت نفیسه صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امین میرزائی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/16  ساعت 10 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان خیابان 
آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 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:12073 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/489 در خصوص پرون��ده کالس��ه 95-447 خواهان ش��رکت بیمه رازی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 124/315/677 ریال  به طرفیت ادیب ساکی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/23 ساعت 10 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 12038 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای ح��ل اختالف 

شهرستان اصفهان) 119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/490 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 711/95 خواهان فاطمه مه��دی زاده 
 دادخواس��تی مبنی بر ال��زام به انتق��ال به طرفیت 1- میرزا حس��ین ش��مس

 2- محمدرضا ناظمی  تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/23  
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید 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:11946 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/491 در خصوص پرونده کالسه 413/95 خواهان روح اله خانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد برمال زن تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 95/6/23 س��اعت 5/15 عصر 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 سجاد – اول 

خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 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: 12084 ش��عبه 28 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای ح��ل اختالف 
شهرستان اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/494 در خص��وص پرونده کالس��ه 707/95 خواهان بانک مه��ر اقتصاد با 
وکالت آقای منتظرین دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- سعید علیخانی 
2- حس��ین محوری نفادگانی 3- س��ید مجتبی مینوئی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/6/20 س��اعت 11/30 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 سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 12066 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/495 در خص��وص پرونده کالس��ه 705/95 خواهان بانک مه��ر اقتصاد با 
 وکالت آقای منتظرین دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- امیر قدسی فر

 2- حمیدرضا قدیری تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/6/20 
ساعت 10/30 صبح 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 ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پ��الک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع 
ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 12067 شعبه 
6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان) 126 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/496 در خصوص پرونده کالسه 706/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت 
آقای منتظرین دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حسین شاهپروری 
2- معصومه فدایی حی��دری تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 
95/6/20 س��اعت 11 صبح 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 س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 
مجتمع ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 ش��ورای 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: 12068 
 شعبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/497 در خصوص پرونده کالسه 416/95 خواهان احمد باالنی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- حسین عباسی 2- هوشنگ شهریاری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/17 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است 
لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ قانونی تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 12082 شعبه 15 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 126 کلمه، 2 کادر(

پسر 12 ساله در دام زن هوسران 25 ساله؛

سحر پیشنهاد رابطه دارد و من قبول کردم



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله:
دانا ترین مردم کسی است که دانش دیگران را 

با دانش خود جمع کند.
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 ش��رکت فورد طی یک اق��دام بی س��ابقه از همکاری روب��ات ها و
 انسان ها در خط مونتاژ خود در کلن استفاده کرد.

اگر از روبات ها در روش های درست استفاده شود، پتانسیل این را 
دارند که زندگی را برای انسان ها بسیار ساده تر کنند.

برای شروع، این شرکت از روبات های جدید خود برای بلند کردن 
قسمت های سنگین ماشین استفاده کرد. 

کارگ��ران کارخانه دیگر مجبور نیس��تند اجس��ام س��نگین را به 
 تنهایی بلند کنن��د و تمام ای��ن کار را تنها با فش��ردن یک دکمه

 انجام می دهند.
این روبات ها طوری برنامه ریزی شده اند که در هنگام کار با انسان ها 
محافظه کارانه عمل کرده و به آنها آسیبی نمی رسانند. اگر دست یا 
انگشت یک کارگر در مسیر حرکت یک روبات قرار گیرد، سنسورها 
این س��د را شناسایی کرده و دس��تگاه برای محافظت از آن کارگر 

متوقف خواهد شد.
 سیس��تم حس و توق��ف کمپان��ی فورد یک��ی از سیس��تم هایی 
 اس��ت که برای کاهش خطرات همکاری انس��ان و روبات توسعه 

یافته است.
 مقامات این کمپان��ی در گام بعدی خود به بررس��ی عملکرد این 
هم��کاری پرداخته و به دنب��ال کارهای دیگ��ری خواهند بود که 

می شود با تعامل انسان ها و روبات ها،آنها را به سرانجام رساند.

اینستاگرام که بزرگ ترین شبکه اجتماعی تصویری جهان محسوب 
می شود، سرویس جدیدی ارائه کرده است که بر اساس آن جلوی 
انتشار کامنت های حاوی کلمات رکیک و بی ادبانه گرفته می شود.

اینس��تاگرام با انتش��ار بیانیه ای رس��می اعالم کرد که در جهت 
پاک س��ازی کامنت ها و نظرات مش��ترکان خود، جلوی انتش��ار 
هرگونه ناسزا و عبارت بی ادبانه را می گیرد. ابزار جدید به پلتفورم 
اینستاگرام امکان می دهد کامنت های ارسالی از طرف کاربران را 
مانیتور کند و آن دسته از عباراتی را که حاوی الفاظ زشت هستند 
مسدود کند تا برای دیگران قابل خواندن نباشند.  برای مثال، زمانی 
که یک کاربر کامنت یا نظری را با کلمات نامناسب ارسال می کند، با 
پیغام مسدود شدن کامنت مواجه می شود و به این ترتیب کامنت 

مذکور برای دیگران قابل دسترس نخواهد بود.
 این شبکه اجتماعی توضیح داد که س��رویس مذکور را به صورت 

عمومی برای تمام مشترکان خود مورد استفاده قرار می دهد.

راه های مختلفی ب��رای جلوگیری از فراموش��ی مص��رف به موقع 
داروها وجود دارد که یکی از آنها می تواند کمک گرفتن از گوش��ی 

هوشمند باشد.
امیدواریم همیش��ه س��الم باش��ید و هیچ  وقت به دکتر و خوردن 
داروهای مختلف نیاز نداش��ته باش��ید،  اما اگر گاهی ه��م نیاز به 
 دکتر و مصرف دارو داش��ته باش��ید در صورتی این داروها درست

 عمل می کنند  و می توانند نتیجه مطلوبی به دنبال داش��ته باشند 
که آنها را س��ر موقع و براساس دوز های گفته ش��ده میل کنید. اما 
مشغله های روزانه در بیشتر مواقع باعث می شود که برخی، خوردن 

داروهای تجویزی پزشک خود را فراموش کنند.
راه های مختلفی برای جلوگیری از فراموشی مصرف به موقع داروها 
وجود دارد که یک��ی از این راه ها می تواند کمک گرفتن از گوش��ی 

هوشمند باشد.
 برای مثال ش��ما می توانید ب��ا مراجعه به فروش��گاه  اپلیکیش��ن 
 MedisafeMeds سیستم عامل گوش��ی خود و نصب نرم افزار
Pill Reminder & داروهای تجویزی پزش��ک خود را به موقع 

مصرف کنید.
 این برنامه تنها یک یادآور برای مصرف دارو نیست بلکه  از محیط 
کاربری ساده و در عین حال جذابی هم  برخوردار است و به کمک 
آن شما به اطالعات آماری و گرافیکی جالبی در خصوص داروهای 

مختلف دسترسی پیدا خواهید کرد.
 با ورود به محیط اپلیکیش��ن Medisafe کافی اس��ت نام دارو و 
 دوز تجویز ش��ده آن توسط پزش��ک را وارد کنید و بقیه کارها را به

 نرم افزار بسپارید.
 از دیگر مزایای این برنامه این اس��ت که به شما امکان نصب برنامه 
 روی گوش��ی دیگر افراد خان��واده و همگام س��ازی اطالعات آن با  
نرم افزار نصب شده روی دستگاه شما را می دهد تا ازاین طریق روی 

مصرف داروی دیگر افراد خانواده خود نیز کنترل داشته باشید.
 ثبت زمان و روز مراجعه به پزشک و همگام سازی برنامه با ابزارهای 
پوش��یدنی نیز از دیگر مزایای این نرم افزار اس��ت.Medisafe به 
ios صورت رای��گان در اختیار کارب��ران سیس��تم عامل اندروید و 

 قرار گرفته اس��ت.  در این زمینه اگر به دنبال ی��ک یادآور داروی 
 فارس��ی می گردید می توانید از »یادآور دارو« اس��تفاده کنید. این

 نرم افزار نیز به ص��ورت رایگان از طریق کافه ب��ازار تنها در اختیار 
کاربران سیستم عامل اندروید قرار گرفته است.

 ناخن نوزاد شما نرم تر و قابل انعطاف تر از ناخن های شماست، اما 
اشتباه نکنید چون آنها تیز هس��تند و می توانند سبب خراشیدن 
صورت خودش و دیگران  شوند.ناخن کوچک معموال خیلی سریع 
رشد می کند و شما ممکن است مجبور شوید چند بار در هفته آن را 

کوتاه کنید اما ناخن های پا کمتر نیاز به کوتاه کردن دارند.
بهترین زمان برای انجام این کار وقتی است که او خوابیده باشد. یک 
وقت خوب دیگر هم دقیقا بعد از حمام است که ناخن  های نوزادتان 
نرم تر هستند. مطمئن شوید که نور کافی برای دیدن دست نوزاد 
خود دارید. از یک جفت قیچی نوزاد استفاده کنید یا ناخن گیری را 

بردارید که مخصوص انگشتان کوچک باشند.
نوک انگشت را در ناحیه  دور تر از ناخن فشار دهید تا از ریش ریش 
شدن پوس��ت جلوگیری کنید و همچنین یک  چیز  محکم مانند 
گیره یا کلیپستان را در دست کودک نگه دارید. ناخن ها را با توجه 
به انحنای انگش��ت کوتاه کنید. ناخن های پا را مستقیم و از عرض 
کوتاه کنید. سپس از س��وهان ناخن برای صاف کردن لبه های تیز 

استفاده کنید.
پزشکان توصیه می کنند در هفته های اول زندگی نوزاد،  تنها از یک 
سوهان استفاده کنید چون ناخن ها خیلی نرم هستند و کسانی که 
به تازگی پدر و مادر ش��ده اند هم خیلی تصادفی پوست نوزاد شان 
را می گیرند.اگر تصمیم گرفتید زمانی که نوزادتان بیدار اس��ت به 
ناخنش شکل بدهید، از همسر یا دوستتان بخواهید که او را محکم 
نگه دارد تا در هنگام کارتان تکان تکان نخورد یا کس��ی باش��د و 

حواسش را پرت کند.
 در این صورت شما فرصت پیدا می کنید دستانش را برای گرفتن 

ناخن و سوهان زدن آن نگه دارید.
   بعضی از پ��در و مادر ها ب��ا دندان خودش��ان ناخن ه��ای بچه را 
مرتب می کنند، که این کار می تواند میکروب ها را از دهان شما به 
هر خراش کوچکی که روی انگشت بچه وجود دارد انتقال دهد. شما 
نمی توانید آنچه را که انجام می دهید ببینید و باید متوجه باش��ید 
که انگشتان نوزادتان در مقایسه با دندان های شما خیلی کوچک 

و ظریف هستند.
اگر سرانگشت نوزاد بریده شد، چطور خون آن را بند بیاورم؟

اگر ش��ما سرانگش��ت نوزادتان را بریدید خیلی خودتان را نگران 
نکنید چون این اتفاق برای خیلی از پ��در و مادر ها رخ می دهد. به 
راحتی سرانگشت بریده را با آب س��رد شستشو دهید سپس یک 
پارچه دورش بپیچید و با کمی فش��ار آن را نگ��ه دارید. خونریزی 
معموال ظرف چند دقیقه متوقف می شود. برای بانداژ کردن دست 
 بچه وسوس��ه نش��وید چون زمانی که او انگش��تش را در دهانش

 فرو می کند ممکن اس��ت  آن را دربیاورد ک��ه در نهایت منجر به 
خفگی نوزاد خواهد شد.

همچنین پزشکان اس��تفاده از نوار بانداژ مایع مخصوص نوزادان و 
کودکان نوپا را پیشنهاد نمی کنند چون احتمال این وجود دارد که 
آن را بمکند. اگر زخم فرزندتان طوری است که خونریزی اش بند 

نمی آید، باید او را پیش یک متخصص نوزادان ببرید.

سوسک ها اصال روابط عمومی خوبی ندارند. آنها موجوداتی موذی 
و ترسناک هستند که در سطح جهان به شدت منفورند.

با این وجود نمی توان گفت سوس��ک ها موجودات موذی هستند 
که هیچ خاصیتی ندارند. آنها موجوداتی مفید برای محیط زیست 
هستند. به عبارت بهتر، سوس��ک ها اگرچه در آشپزخانه بی فایده 

هستند اما در حیات وحش نقش مهمی ایفا می کنند!
خب بهتر اس��ت قبل از هر چیز تکلیفمان را با سوسک ها مشخص 
کنیم. بس��یاری از ما فکر می کنیم که سوس��ک ها در خانه های ما 
زندگی می کنند اما این طور نیس��ت؛ در واقع بیش از 4500 گونه 
متفاوت سوسک در جهان وجود دارد که 99/7درصد از آنها کامال 
دور و مس��تقل از ما و زباله هایمان زندگی می کنند. سوسک ها در 
برخی از مناطق برای گل ها و گیاهان گرده افش��انی می کنند، اما 
خاصیت مهم آنها برای ما عادت های مربوط به غذاخوردن آنهاست.

سوسک ها تقریبا همه چیز را می خورند. این موجودات اگر در خانه 
زندگی کنند می توانند حتی از صابون و چسب هم تغذیه کنند. اگر 
هم در حیات وحش زندگی کنند، می توانند از ساختار گیاهی که 

بقیه جانوران توان هضم آنها را ندارند، تغذیه کنند. 
مدفوع سوسک ها در بس��یاری از اکوسیستم ها در چرخه نیتروژن 
نقش��ی اساس��ی دارد زیرا با تغذیه و دفع مواد نه چندان محبوب، 

نیتروژن را دوباره به خاک برمی گرداند.
عادت های  تغذیه ای این موجودات، فواید بسیاری برای انسان ها 

دارد.
 از آنجایی که سوس��ک ها می توانن��د در کثیف ترین ش��رایط نیز 
 زندگی کنند، بدنش��ان آنتی بیوتیک طبیعی بسیار قدرتمندی را

 تولید می کند. محققان حوزه پزش��کی بر این باورند که سیس��تم 
دفاعی فوق العاده قوی سوسک ها می تواند باکتری های مقاوم  در 
برابر آنتی بیوتیک ها مانند استافیلوکوک اورئوس موسوم به ِمرسا 

را نیز از پای درآورد.
دانشمندان اینک بر روی ویژگی پاهای سوسک ها تحقیق می کنند 
تا بتوانند به کمک آنها روبات های بهتر، دست و پا و همچنین اندام 

مصنوعی را تولید و روانه بازار کنند.
با تمام این اوصاف، وجود سوسک ها در خانه یا آپارتمان شما اتفاق 
خوبی نیست. این موجودات موذی توانایی پخش انواع باکتری را 
دارند و از طریق انتش��ار پروتئین ها در بزاق و مدفوع خود موجب 
بیماری هایی نظیر آس��م و انواع آلرژی می ش��وند. این موجودات 
همچنین سیر تکاملی را پیش گرفته  اند تا بتوانند در برابر سموم و 

مواد شیمیایی ما انسان ها مقاومت کنند!

آشپزی

گوناگونخواندنی ها

کودک

خانه داری

»حتی مطلع الفجر« نوشته»حسین غفاری«است که انتشارات 
»حکمت«  آن را منتشر کرده است.

حتي مطلع الفجر، رساله اي است )حکمي - قرآني( در تبیین 
ماهیت و جایگاه وجود شناختي لیله القدر، که در آن به تفسیر 
ماهیت لیله القدر و نقش وج��ودي آن در جهان بیني قرآني و 
ش��یعي ، و اهمیت آن از منظر نقش و موقعیت انسان در نظام 
هس��تي و مصداق اتم و اکمل آن، یعني انسان کامل و جایگاه 

وجودي آن در عالم هستي پرداخته شده است.
این کتاب حاصل سه جلس��ه درس گفتارهای حسین غفاری 
استاد فلسفه دانشگاه تهران است که در سال 1388 در جمعی  
از دوس��تان ایراد شده است. البته این جلس��ات با نیت شرح و 
تفسیر نکات حکمی و معارفی موجود در ادعیه مشهور مأثوره 
از ساحت ائمه معصومین سالم ا... علیهم اجمعین تشکیل شد .

در بخشی از کتاب می خوانیم:

ارتباط بحث لیله القدر و بحث دعا در این اس��ت که این شب، 
ش��ب انس��ان اس��ت؛ یعنی اگر بخواهیم آن  را ص��رف نظر از 
اصطالحات اسالمی به مردم دنیا معرفی کنیم؛ مثال  اگر کسی 
بپرسد شما در این ش��ب چه کار می کنید و برنامه تان چیست 
اگر بخواهیم با یک بیان عمومی جواب بدهیم باید بگوییم این 
شب، شب منزلت و موقعیت انس��ان است و این مسئله یکی از 

شاهکارهای فرهنگ اسالم است. 
حال اگر از این دید نگاه کنیم که در عالم یک نظام مس��تحکم 
و منسجمی بر اس��اس قانون علت و معلول وجود دارد که همه 
دانشمندان، حکما و فیلس��وفان نیز بر همین عقیده هستند، 
مسئله دعا و از آن پیچیده تر، بحث لیله القدر و خصوصا دعا در 
این شب چگونه قابل توجیه است؟ از طرفی در مکاتب و ادیان 
دیگر نیز بحث دعا مطرح است اما آنها نس��بت به مسئله ای با 

عنوان لیله القدر بیگانه هستند.

حتی مطلع الفجر
چرا سوسک به وجود آمد؟!

چگونه ناخن های نوزادم را 
کوتاه کنم؟

انسان ها و روبات ها همکار می شوند 

اینستاگرام جلوی کامنت های 
بی ادبانه را می گیرد

مصرف دارو 
با کمک گوشی هوشمند

راز موفقی��ت م��ردان ب��زرگ و س��رکامیابی آنه��ا 
 درگرو تربی��ت ها، فعالیت ها، کوش��ش ه��ا و اجرای
 برنام��ه های وی��ژه ای اس��ت ک��ه ب��ه آنه��ا  در زیر

 اشاره می کنیم:
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

2- کار و کوشش و فعالیت
آفرین��ش  جه��ان  نظ��ام  و  گیت��ی   صفح��ات 
گواه روشنی است که کامیابی هر موجودی وابسته به 

فعالیت و کوشش اوست.
ادیسون می گوید:» هیچ یک از اختراعات من محصول 
تصادف نیست. وقتی که معتقد شدم فالن کار نتیجه 
بخش است خودم را به آن کار می بندم و  مدام  تجربه  

کسب می کنم تا کامیاب شوم.«
 نیوتن م��ی گوی��د:» اگر م��ن ب��ه جایی رس��یده ام 
 ب��ر اث��ر کار و کوش��ش اس��ت.« میکالنژ م��ی گوید: 
» اگر مردم می دانس��تند که برای احراز مقام استادی 
چه رنج ها برده ام از دیدن شگفتی های هنرم متعجب 

نمی شدند.«
 و به قول بزرگمهر باید لب فرو بس��ت و بازو گش��ود و 
کار ک��رد و دم ن��زد و یقین نم��ود که کلی��د طالیی 
کامیابی کار و کوش��ش اس��ت. ب��ه راس��تی برخی از 
 م��ردان روان عظیم��ی دارن��د و روح آنها بس��ان دریا 

بی قرار است. حرارت، عشق و عالقه آنها به کار و هدف، 
آنها را به جنبش و حرکت در می آورد، حتی در لحظات 
سخت زندگی نیز دست از کار و کوشش بر نمی دارند.

مورخ بزرگ اس��المی، اب��ن خلدون، ش��اهکار نفیس 
 خود ب��ه ن��ام »مقدم��ه ب��ر تاری��خ« را در تبعیدگاه 
خواج��ه  ش��رق،  فیلس��وف  اس��ت.  نوش��ته 
نصیرالدی��ن طوس��ی، ک��ه م��دت ه��ا در قلع��ه 
الم��وت از ط��رف فرق��ه اس��ماعیلیه بازداش��ت 
 ب��ود کت��اب ب��زرگ و ذی قیم��ت خ��ود ب��ه ن��ام 

» شرح اشارات« را در آن زندان نوشته است.
دانشمند بزرگ ما، مرحوم ش��هید اول، اثر ارجمندی 
به نام لمعه را که متن قوانین اس��المی است در زندان 

دمشق نوشته است.
عابدی خدم��ت پیامبر رس��ید. به ع��رض حضرتش 
رس��اندند که او تمام س��ال را با عبادت م��ی گذراند و 
 مخ��ارج عائله او را ب��رادرش می ده��د. پیامبر فرمود: 
» برادر او که متکفل مخارج عائله اوست از وی در نزد 

خدا مقرب تر و از او عابدتر است.«
 امی��ر مومن��ان در مس��جد کوف��ه ب��ه دس��ته ای

 برخورد ک��رد ک��ه در گوش��ه ای نشس��ته بودند. از 
خصوصیات آنها پرسید. عرض کردند: » رجال الحق« 
هستند و اگر کس��ی چیزی به آنها بدهد می خورند و 

درغیر این صورت  صبر می نمایند. فرمود: سگان بازار 
کوفه نیز چنین هستند. اگر استخوانی برسد می خورند 
 و گرنه صبر می کنند.« س��پس دس��تور داد که حلقه 
» رجال الحق« پراکنده ش��ود و هرکدام دنبال کاری 
بروند. بزرگان جه��ان برای تامین زندگ��ی از تصدی 
کارهای کوچک پروایی نداشتند. بسیاری از شاگردان 
حضرت ام��ام ص��ادق )ع( روغن ف��روش، کفش دوز، 
ش��تردار و... بودند. افالطون هنگام س��یاحت در مصر 

مخارج سفر خود را از روغن فروشی در می آرود.
لینه ، گیاه ش��ناس معروف کفش دوز بود. پیش��وای 
بزرگ جه��ان انس��انیت حض��رت امیرمومن��ان )ع( 
با  دس��ت خود باغ های زی��ادی احداث و س��پس به 
 بینوای��ان واگ��ذار می ک��رد. با ق��درت ب��ازوان خود 
قنات های متعددی در گوش��ه و کنار مدینه به وجود 

آورد و از عرق ریزی در راه کار هرگز واهمه نداشت.
س��عادت و خوش��بختی در خانه کس��ی را م��ی زند 
 ک��ه س��اعی و کوش��ا باش��د. کس��انی که جه��ان را 
 تکان داده ان��د، از نظر مواه��ب عقلی و فک��ری، زیاد

 فوق العاده نبوده اند؛ بلکه شالوده موفقیت آنها را کار 
و کوشش و ثبات و استقامت تشکیل می داده است.

 ) برگرفت��ه از کت��اب رمز پی��روزی مردان ب��زرگ اثر
آیت ا... سبحانی(

مواد الزم:2 لیوان آب مرغ 
ی��ا گوش��ت،100 گ��رم لوبیا 
چیتي،100 گ��رم عدس،100 
گ��رم بلغور گن��دم،1 کیلوگرم 
کیلوگ��رم  1 آش،  س��بزي 

 گوجه فرنگي،روغ��ن به مقدار 
الزم،2ق س نعنای خشک،چند 
عدد فلفل سبز تند،2عدد پیاز 
متوسط، نمک، فلفل وزردچوبه 

به میزان الزم
طرز تهی�ه: لوبیا چیتی را از شب قبل در مقداري آب سرد خیس کنید و صبح در   
قابلمه مناسبي با مقداري آب و آب مرغ یا گوشت روي شعله متوسط اجاق گاز بگذارید 
تا نیم پز شود. سبزي آش را هم در این فاصله درشت خرد کنید.عدس و بلغور گندم را بعد 
از شس��تن به مواد داخل آش اضافه کنید و بگذارید بپزد. در این فاصله پیازها را پوست 
بکنید و خاللي خرد کنید، س��پس در تابه دیگري روغن بریزی��د و آن را در روغن تفت 

دهید.در مراحل سرخ شدن پیاز، زردچوبه را هم اضافه کنید. 
حاال مقداري از پیازداغ را براي تزیین کنار بگذارید و بقیه را در آش بریزید. نعنای خشک 
را هم کمي در روغن تفت دهید و نیمي از آن را در آش ریخته و بقیه را براي تزیین روي 
آش کنار بگذارید. حبوبات داخل آش را امتحان کنید. اگ��ر کامال پخته بودند، نمک و 
فلفل را افزوده و بعد از یکي دو دقیقه سبزي خرد ش��ده را در آش بریزید.گوجه فرنگي 
را در مخلوط کن یا دستگاه غذاس��از ریخته یا با دست رنده کنید. وقتي سبزي ها پخت، 
 گوجه فرنگي را همراه با فلفل هاي سبز )به صورت درس��ته( اضافه کنید. حاال شعله را 
کم کرده و نیم ساعت صبر کنید تا آش حسابي جا بیفتد،  س��پس با نعنا داغ و پیازداغ 

تزیین کرده و سرو کنید.

راهکارهایی برای کم کردن 
تندی غذا  وجود دارد که در 

ادامه به آن می پردازیم:
غذاه��ای تن��د را هم��راه 
نشاسته سرو کنید.خوردن 
غذای تند جز خ��ود آزاری 

چیز دیگری ندارد.
ترکیباتی مانند کپسایسین،  

 که باعث تن��دی فلفل می ش��وند هیچ طعم��ی ندارن��د. در واقع ای��ن ترکیبات 
گیرنده های درد روی زبان را تحریک می کنند. برای همین است که شما احساس 

سوختن می کنید. این سوزش از طرفی فایده هم دارد. 
ادویه، طعم های دیگر غذا را معلوم می کنند و ماده اصلی اغلب غذاها مثل غذاهای 
 هندی و تایلندی هس��تند. اس��تفاده از ادوی��ه در پخت و پز نتیج��ه ای غیر قابل

 پیش بینی دارد. ممکن است بسیار تند شود یا اصاًل طعمی ندهد، پس اگر غذایی 
خیلی تند شد، باید عملیات نجات را بدانید!

1- مقدار الزم از  همه  مواد را به غذا اضافه کنید. اگر حین پخت متوجه شدید غذا 
خیلی تند شده است، مقداری از سایر مواد به غذایتان اضافه کنید )نسبت به غذا(. 

این باعث کاهش تندی می شود.
2- از لبنیات استفاده کنید. کپسایسین به راحتی در لبنیات حل می شود و چربی 
موجود در لبنیات، کپسایسین را به مولکول کپسیوم تبدیل کرده و باعث دور شدن 
از گیرنده های درد روی زبان می شود. در بسیاری از غذاهای محلی از این تکنیک 

استفاده می شود.

وقتی غذا  تندمی شود چه کنیم؟ )1(آش گوجه فرنگي

آلفرد،  هنرمند و نقاش خالق از حس کودکی خود استفاده  
و با ترکیب س��بک س��وررئال آث��اری را خلق کرده اس��ت. 
وی به دنیای حیوانات رفته و نقاش��ی های��ی از دنیای این 
 موجودات را به تصویر کشیده اس��ت که کمی شاعرانه هم 
به نظرمی رس��د  و حس دنیای کودکی وخی��ال را تداعی 

می کند.

نقاشی هایی 
که شما را به دنیای خیال می برد)1(

عکس نوشت

رمز پیروزی مردان بزرگ )5( موفقیت 
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