
مجمع عمومی شرکت فوالد مبارکه مقرر کرد پاداش اعضای هیئت مدیره که به 
شرکت های سهام دار پرداخت می شود از مبلغ 700 میلیون تومان سال 94 به 

400 میلیون تومان در سال 95 تقلیل یابد.
به گزارش فارس، جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان ظهر دیروز با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد. در ابتدای این 
جلسه بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به ارائه گزارش عملکرد 
این شرکت در سال 94 پرداخت. پس از س��خنان سبحانی، گزارش حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی قرائت و رأی گیری پیرامون آن انجام شد.
این نشس��ت که با حضور تعداد کثیری از بازنشستگان ش��رکت فوالد مبارکه 

برگزار شد حاشیه هایی نیز به همراه داشت.
یکی از حاضران در این جلسه با تقاضای فرصت صحبت، بیان داشت: با توجه  به 
افش��ای فیش های حقوقی برخی مدیران کشور مخصوصا مدیران بانک ها، من 
به عنوان یک سهامدار این شرکت می توانم بفهمم مدیریت شرکت فوالد مبارکه 
و اعضای هیئت مدیره فیش های حقوقی شان به چه صورتی است و آیا آنها هم 

فیش های حقوقی نجومی دارند؟
س��بحانی ضمن تکذیب صریح ش��ایعات در مورد حقوق غیرمتعارف مدیران 
فوالد مبارکه و حضور اعضا در هیئت مدیره های متعدد در پاسخ به این سهامدار 
شرکت گفت: در وهله نخست هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه، هیئت مدیره 
موظف نیست، بلکه غیرموظف است و طبق مصوبه همین مجمع که حق حضور 

نمی کنند و را تعیین می کند، یک حق حضور بیشتر دریافت 
پاداش هایی که به اعضای هیئت مدیره 

پرداخت می ش��ود بر اساس قانون 
تج��ارت و صرفا حقوقی اس��ت 

و چک ه��ای پ��اداش در وجه 
شرکت ها صادر می شود.

مدیرعام��ل ف��والد مبارکه 
ادامه داد: حقوق مدیرعامل 
نی��ز طبق قان��ون تجارت 
هیئت مدی��ره  توس��ط 
تعیین می ش��ود، حقش 
باش��د می دهند، حقش 
نباش��د نمی دهن��د چه 
نجوم��ی و چ��ه غی��ر 
نجومی، به  هر حال طبق 
قانون تجارت این موارد 

تعیی��ن می ش��ود و 
حتی یک 

ریال خارج از چارچوب قانون پرداخت نخواهد شد.
در ادامه س��بحانی با اش��اره به انتقاد برخی از حاضران در جلسه و سهامداران 
 از هزینه های این شرکت در باش��گاه فرهنگی ورزشی س��پاهان و  هزینه های

 صرف ش��ده ب��رای تکمی��ل ورزش��گاه نقش جه��ان بیان داش��ت: ش��رکت 
فوالد مبارکه ش��رکت عظیمی اس��ت ک��ه با توجه ب��ه حجم گ��ردش مالی و 
 نقدینگ��ی ک��ه دارد، انتظاراتی از آن م��ی رود که بای��د به انتظ��ارات معقول

 پاسخ داد.
وی ادامه داد: آنچه تاکنون در باش��گاه س��پاهان پرداخت ش��ده در چارچوب 
مصوبات مجمع عمومی بوده  است؛ ضمن اینکه این مسئله چه در شرکت های 
داخلی و چه در شرکت های خارجی عرف  است که درصدی از درآمد شرکت را 
به یکسری از مسئولیت های اجتماعی تخصیص  دهند که این رقم در مقایسه با 

میزان درآمد و هزینه های شرکت قابل ذکر نیست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به انتقادات برخی سهامداران 
نسبت به هزینه شرکت در ورزشگاه نقش جهان تصریح کرد: در استان یکسری 
پروژه های ملی و ماندگار وجود دارد، حال بهتر است فوالد مبارکه آن مجوزی  را 
که از مجمع برای هزینه های اجتماعی دارد  در جایی هزینه کند که نفعی برای 

جامعه و استان داشته باشد.
وی با اش��اره به هزینه 5 میلیارد تومانی ش��رکت فوالد مبارکه برای ورزشگاه 
نقش جهان در هر سال خاطر نشان کرد: اگر ش��رکت این مبلغ را ساالنه برای 
 ورزشگاهی که افتخار استان و کشور اس��ت  پرداخت می کند حتما دستاورد و

 ما به ازای آن برای شرکت بسیار بیشتر خواهد بود.
 سبحانی با اش��اره به بحران چند هفته گذش��ته کارخانه فوالد مبارکه

 اظهار داش��ت: دو هفته پیش در اث��ر بحرانی که در اثر بس��تن آب 
زاینده رود به وجود آمد کارخانه تا مرز تعطیلی کامل پیش رفت و 

واحدهای کارخانه یکی پس از دیگری متوقف شد .
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: در این شرایط 
مسئوالن استانی و کشوری با این استدالل که فوالد مبارکه 
شرکتی است که یاری دهنده اقتصاد کش��ور است به کمک 

شرکت آمدند.
وی اضافه ک��رد: این چنی��ن اقدام��ات قطعا دس��تاوردها و 
پیامدهای مثبت بسیاری برای شرکت در آینده خواهد داشت، 
ضمن اینکه شرکت فوالد مبارکه در مقایسه با سایر شرکت ها در 

هزینه های این چنینی دقت بیشتری دارد.
در ادامه این جلسه، با تصویب مجمع عمومی شرکت فوالد مبارکه 
سازمان حسابرسی به  عنوان بازرس ش��رکت انتخاب شد و  مجمع 
عمومی شرکت فوالد مبارکه همچنین مقرر کرد در سال 95 به ازای 

هر سهم 5 تومان سود به سهامداران پرداخت شود.
 طب��ق تصوی��ب مجم��ع عموم��ی، روزنامه ه��ای س��مت و دنی��ای 
 اقتصاد نیز چ��اپ آگهی ه��ای این ش��رکت در س��ال 95 را ب��ر عهده

 خواهند داشت.
مجمع عمومی شرکت فوالد مبارکه هم چنین مقرر کرد پاداش اعضای 
هیئت مدیره که به صورت حقوقی به ش��رکت های سهامدار 
پرداخت می شود از مبلغ 700 میلیون تومان سال 94 به 

400 میلیون تومان در سال 95 تقلیل یابد.
بر اس��اس مصوب��ه روز گذش��ته مجم��ع عمومی 
ش��رکت فوالد مبارکه س��قف حق حضور اعضای 
هیئت مدیره در جلسات یک میلیون و 200 هزار 

تومان در هر ماه  اعالم  شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تعامل میان شهرداری و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان زمینه ساز سالمت مردم است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، غالمرضا اصغری پیش 
از ظهر دیروز  به همراه معاونانش با حضور در قس��مت های مختلف مجموعه 

رسانه  ای شهرداری، از نزدیک با روند کار آنها آشنا شد.
وی در حاشیه بازدید از مجموعه رسانه ای ش��هر با بیان اینکه حوزه سالمت 
همواره ارتباط خوبی با ش��هرداری داش��ته اس��ت اظهار کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی در حوزه سالمت و ش��هرداری در حوزه مدیریت ش��هری که با نگاه 
بسیار خوب ش��هردار اصفهان همراه شده، س��بب تقویت روابط بین این دو 

نهاد شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: ظرفیت های بسیار خوبی 
در زمینه اطالع رسانی در شهرداری اصفهان حتی بیش از آن چیزی که انتظار 
داشتم و تصور می کردم ایجاد ش��ده و یکی از مواردی که سبب توسعه شهر 

می شود توجه به سالمت مردم و آگاهی رسانی موثر به آنهاست.
وی با بیان اینکه این روزها آس��یب های اجتماعی در حوزه سالمت به شکل 
 بس��یار زیادی وارد ش��ده اند، ادامه داد: آمار باالی تصادفات که عامل س��وم

 مرگ و میر در اصفهان است گواه این موضوع است که باید توجه بسیاری به 
موضوع پیشگیری داشته باشیم.

اصغری اضافه کرد: ما همه روزه در اورژانس ها شاهد مجروحین صعب العالجی 
هس��تیم که در نتیجه بی توجهی به ضوابط و قوانی��ن راهنمایی و رانندگی 
مشکالت بسیاری برای آنها به وجود آمده که بسیاری از آنها قابل پیشگیری 

است.
وی علت دوم مرگ و میر در اس��تان را بیماری س��رطان دانست و گفت: این 
موضوع نیز به طرز قابل توجهی قابل پیش��گیری است، ضمن اینکه سالمت 
مردم در حوزه های بهداش��ت روان، آب آش��امیدنی، تحرک فیزیکی مردم و 
هوایی که اس��تفاده می کنند تاثیر بس��یار قابل مالحظه ای در پیشگیری از 

بیماری جسم و روان دارد.  
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با بیان اینکه عامل نخس��ت مرگ 
 و میر، بیماری ه��ای قلبی و عروقی اس��ت، افزود: دلیل  اصل��ی این بیماری  
مصرف باالی قند، نمک، چربی و دخانیات و نیز کم تحرکی و اس��ترس های 
زندگی است که مدیریت ش��هری در این زمینه با اس��تفاده از ظرفیت های 
رسانه ای، می تواند کمک بسیار زیادی در کاهش این بیماری ها داشته باشد.   
وی در زمینه تعامالت میان ش��هرداری و دانش��گاه علوم پزش��کی در حوزه 
س��المت تاکید کرد: بس��یاری از بیلبوردها، خانه های س��المت در محالت، 
مسابقاتی نظیر تغذیه س��الم، همکاری در زمینه جاده سالمت پارک ناژوان، 
زیرساخت های فضای سبز و ... تعامالتی است که میان شهرداری و دانشگاه 
علوم پزشکی در زمینه س��المت مردم صورت گرفته که البته  هنوزجای کار 

بسیاری  وجود دارد.
گفتنی است مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان در این بازدید، فعالیت  
قسمت های مختلف مجموعه رسانه ای ش��هرداری شامل استودیوی صدای 
شهر، مرکز ارتباطات مردمی 137، اداره ارتباطات رسانه ای، روزنامه اصفهان 

زیبا و استودیوی برنامه اینجا اصفهان را تشریح کرد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور سهامداران برگزار شد؛

کاهش پاداش اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازدید از مجموعه رسانه ای شهرداری:

ظرفیت های اطالع رسانی شهرداری بیشتر از حد انتظارم بود
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اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه در ح��ال حاضر 2۶ درصد 
حجم مخزن س��د زاینده رود آب دارد، گفت:  از این میزان، 
مقداری نیز رسوبات بوده که نشان دهنده وضعیت نامناسب 
سد است. رس��ول زرگرپور در جلسه ش��ورای هماهنگی 
مدیریت بحران اس��تان اصفهان اظهار داشت: 75 درصد 
خاک استان درگیر خشکسالی است و به طور متوسط 30 
درصد و در برخی نقاط تا 80 درصد کاهش بارش گزارش 
شده که باید به طور صحیح اطالع رسانی شود.  وی با بیان 
اینکه در شرق اصفهان تا 80 درصد کاهش بارش نسبت به 
بلند مدت گزارش شده است، گفت: کاهش میزان بارش ها 
در شرق اس��تان نسبت به سال گذش��ته قابل توجه بوده و 
شدت خشکس��الی در این نواحی قرمز و در برخی مناطق 

شرقی و جنوبی و بخش هایی از غرب استان...

درنسل کشی دلفین ها شریک نشوید

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

اصفهان همیشه پیشتاز اس��ت؛ زمانی پیشگام مبارزات 
انقالبی بود و زمانی هم درصف اول نبرد حق علیه باطل 
در هشت سال دفاع مقدس قرارداشت. روزهایی که این 
اس��تان، با تقدیم هزاران ش��هید، دین خود  رابه ایران و 
نظام و اسالم ادا کرد تا با افتخار، عنوان »شهیدپرورترین 

استان« را به خود اختصاص دهد. پس از جنگ، در صف 
اول سازندگی قرار داش��ت. در تمام این سال ها، استان 
»معین« بوده است؛ بیشترین مالیات را داده و کمترین 
بودجه را گرفته اس��ت. حاال هم همچنان پیشتاز است.  

مدیران اصفهانی در حوزه های مختلف...

مدیر کل کمیته امداد استان در گفت و گو با زاینده رود:

پول صندوق های صدقات
به خارج از کشور نمی رود
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سرپرست تیم پیوند بیمارستان شهید چمران اصفهان خبر داد:

انجام 49 پیوند قلب موفق در 
استان اصفهان

تنها ۲۶ درصد حجم
سد زاینده رود »آب« دارد

دکتر شوید تا بیکار بمانید!

نماینده مردم سمیرم:

کشور آماده پذیرش محصوالت 
تراریخته نیست

نبرد قهرمانان در فوالدشهر؛

راهی جزمقابله برای ایران نماندهبوسه ذوب آهن بر اولین جام
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شانزده سازمان مردم نهاد زیست محیطی به شهردار اصفهان نامه نوشتند:

از معماری »اصفهان« الگو بگیرید

سنگ تمام رییس جمهور برای نصف جهان
در نخستین اجالس جهانی شوراها: 

استاندار اصفهان:

الریجانی غرب راتهدید به راه اندازی کارخانه 
هسته ای برای غنی سازی کرد؛
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علی الریجانی رییس  مجلس در نطق پیش از دستور روز گذشته 
خود با اش��اره به گزارش اخیر دبیرکل س��ازمان ملل به ش��ورای 
امنیت درباره توافق هس��ته ای اظهارات برخی از نمایندگان 5+1 
در ش��ورای امنیت، گفت: اگرچه ای��ن اظه��ارات از نظر حقوقی 
 حاوی تعهدی برای ایران نبود ام��ا از جهات مختلف خطاهایی را 
در بر داشت که برای جایگاه دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت 

نوعی سقوط آزاد محسوب می شود.
اهم اظهارات رییس مجلس را در ادامه بخوانید؛

آیا دبیرکل مامور بود که گزارشی کامل از اجرای تعهدات دو 
طرف ارائه کند یا مامور ناظر 1+5 در این ماجراست؟ بان کی مون 
در گزارش خود پرتاب موشک بالستیک ایران را مخالف روح توافق 
هسته ای دانس��ته اما قضاوت در تخطی را برعهده شورای امنیت 
گذاشته است. سوال این است که پرتاب موشک با کدام قسمت از 
توافق هسته ای ناسازگاری دارد؟ روح برجام،  امر سیالی نیست که 
مجالی برای دبیرکل ایج��اد کند که هر ح��رف بی ربطی را به آن 

نسبت دهد.
در استدالل  آقای دبیرکل بیان کرده اند چون بالقوه می تواند 
باعث افزایش تنش در منطقه شود! واقعا تعجب آور است دبیرکل 

سازمان ملل مطالب خود را بر چنین پایه سستی قرار داده است.
 }خطاب به دبیرکل سازمان ملل{: آقای دبیر کل، تنش را در 
منطقه کسانی ایجاد کرده اند که یک سال و نیم یمن را به خاک و 
خون کشیدند و شما با وقاحت بی سابقه حتی حاضر نشدید از منظر 
 حق��وق بش��ر ب��رای ک��ودکان قربان��ی جمل��ه ای درب��اره آنها 
اظهار کنید. تنش را در منطقه کش��ورهایی ایجاد می کنند که از 
رهبر دینی خود سلب تابعیت می کنند. تنش را در سوریه کسانی 
5 سال ادامه دادند  و  موشک های تاو به دست تروریست ها رساندند 

و علی القاعده شما می دانید این موشک ها ساخت کجاست.
سبک تر از این دعاوی، اشاره دبیرکل و برخی اعضای شورای 
امنیت به سفرهای فرمانده سپاه قدس به کشور عراق است که آن 

را مصداق نقض دانسته است.
گزافه گویی هم حدی دارد. به جای تش��کر از ایران و نیروی 
قدس که با حضور غیرتمندانه خود در مقابل تروریست های وحشی 
به کمک دولت عراق پرداختند و توانستند از بسیاری از شهرهای 

عراق، داعش را بیرون کنند، ادعانامه کذایی منتشر می کنید.
مجلس شورای اسالمی با کمال تاس��ف از اقدام دبیرکل به 
دولت آمریکا و مجلس نمایندگان و سنا هشدار می دهد اقدامات 
ایذایی در مقابل توافق هسته ای به نقطه ای رسیده است که راهی 

جز مقابله برای ایران باقی نمانده است.
الزم است س��ازمان انرژی اتمی مطابق قانون مربوطه طرح 
راه اندازی کارخانه هسته ای برای غنی سازی در درجات موردنیاز 
کشور را آماده نموده و مجلس شورای اسالمی را در جریان امر قرار 

دهد.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: مردمی بودن نظام،  زمینه هر گونه 
تالش داعش در کشور را از بین برده است.

 سرلش��کر محمدعلی جعفری در خصوص وضعیت امنیتی کشور
 اظهار کرد: با اعتقادات محکم مردم، زمینه تالش داعش در ایران 
فراهم نیست. بسیاری از  گروه های منهدم شده در روز های گذشته 
نیز از گروه های ضد انقالب  هستند که کاری از پیش نمی برند. وی 
با بیان اینکه مردمی بودن کش��ور یک عامل مهم در حفظ امنیت 
 است، گفت: امنیت، اقتدار و عزت ایران اسالمی را پس از خداوند و

 امام رضا)ع(، مدیون مردم هستیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: حفظ ارزش های انقالب و اهداف 
آن مهم ترین وظیفه ای است که سپاه برعهده دارد و در جهت آن 

تالش می کند. 
جعفری ت��داوم امنیت پای��دار را از برنامه های س��پاه پاس��داران 
عنوان ک��رد و گف��ت: مجموعه نی��روی زمینی س��پاه متولی این 
امر اس��ت و م��ا باید بی��ش از پیش ق��در ای��ن امنی��ت را بدانیم 
 آن هم در ش��رایطی ک��ه ناامنی، منطق��ه را فراگرفته اس��ت. وی
  خاطرنش��ان کرد: س��پاه در مس��ائل امنیتی و نفوذ مال��ی ورود

 پی��دا ک��رده اس��ت و ق��وه قضایی��ه ه��م پش��تیبانی می کند و 
 پرونده ها در دس��ت بررسی اس��ت. فرمانده کل س��پاه پاسداران

 بیان کرد:  رزمایش های نیروی زمینی، هوایی و دریایی س��پاه در 
جهت حفظ و ارتقای آمادگی ها و دفن و ریشه کنی دشمنان برگزار 

می شود که زمان و مکان آن اعالم خواهد شد.

ترکیب هیئت رییسه شورای نگهبان قانون اساسی در آغاز هفتمین 
دوره فعالیت این نهاد مشخص شد.

سخنگوی ش��ورای نگهبان در مصاحبه با صدا و سیما، با اعالم این 
خبر افزود: در انتخابات اعضای هیئت رییسه، آیت ا... جنتی بار دیگر 

با اکثریت آرا  به عنوان دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. 
عباس��علی کدخدایی گفت : آقای علیزاده نیز ب��ه عنوان قائم مقام 
انتخاب شد و بنده نیز بار دیگر به عنوان سخنگوی شورای نگهبان 
برگزیده شدم.آقای کدخدایی پیش تر دو دوره سابقه عضویت در 

شورای نگهبان را داشت که در هر دو دوره سخنگوی شورا بود.
وی در این دوره نیز با معرفی رییس قوه قضاییه و رأی نمایندگان 
مجلس بار دیگر به شورای نگهبان بازگشت.سید فضل ا... موسوی 
تنها عضو جدید این دوره ش��ورای نگهبان قانون اساسی است که 
با رأی مجلس به ش��ورا راه یافت. علیزاده دیگر حقوقدان ش��ورای 
نگهبان نیز که از ابتدای تاسیس این ش��ورا در آن عضویت داشته 
است دیگر حقوقدانی است که با کسب رأی مجلس بار دیگر در این 
 شورا ابقا شد.  آیات  احمد جنتی، محمدرضا مدرسی یزدی و مهدی 
 ش��ب زنده دار س��ه فقیه ش��ورای نگهبان هس��تند ک��ه با حکم

مقام معظم رهبری عضویتشان در این شورا ابقا شد.

الریجانی غرب راتهدید به راه اندازی کارخانه هسته ای 
برای غنی سازی کرد؛

راهی جزمقابله برای ایران نمانده

فرمانده سپاه مطرح کرد: 

سپاه در مسئله مالی ورود کرده

آیت ا... جنتی ابقا شد

اخبارنگاه 

قاب روز

سفر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به پاکستانسالگرد آیت ا... بروجردینشست خبری »وصله ناجور«جلسه علنی مجلس

روزگذش��ته، رییس جمهور به نخستین  زاینده 
اجالس جهانی شوراها رفته بود تا در جمع رود:

شهرداران س��خنرانی کند. همان طور که 
انتظار می رفت، باز هم صحبت از »برجام« ش��د. حسن روحانی 
گفت:»باید از فضای بع��د از برجام و از تجرب��ه یکدیگر به خوبی 
 اس��تفاده و بهره ب��رداری کنیم. اگر م��ی خواهیم از خش��ونت، 
افراطی گری و تروریس��م فاصله بگیریم و به ی��ک صلح پایدار در 
جهان دس��ت پیدا کنیم، راه��ش باالبردن بردب��اری و احترام به 
فرهن��گ یکدیگ��ر و نزدیک تر ش��دن جوامع مختل��ف از لحاظ 
 فرهنگی و سبک زندگی اس��ت.« رییس جمهور از کنایه زدن به 
شهرداری ها هم غافل نش��د . این تعبیری بود که »خبرآنالین« 
خبرگزاری منتس��ب به »علی الریجانی« در توصیف بخش��ی از 
س��خنان روحانی به کار برد، آنجا که رییس جمهور گفت : »نگاه 
مابه آس��مان اس��ت اما نگاه ش��ما به بلندمرتبه ها که پول تراکم 
بگیرید!«  اما از اینها گذشته، رییس جمهور در این نشست، برای 
»اصفهان« سنگ تمام گذاشت. نام »اصفهان« چندباری از زبان 
حسن روحانی ش��نیده ش��د وقتی قرار به تعریف از یک »الگوی 

مناسب« در معماری و شهرسازی شد. درواقع ، روحانی روز گذشته 
برای »اصفهان« سنگ تمام گذاشت. 

اهم سخنان رییس دولت را به نقل از خبرگزاری ها بخوانید:
همان طور که باید قدم به قدم بودجه کشور را از درآمدهای 
نفتی جدا کنیم و درآمد نفتی برای سرمایه گذاری های ماندگار در 
 کش��ور باش��د از آن طرف ه��م ب��رای اداره ش��هرها بای��د راهی

 پیدا کنیم که درآمد پایدار و سالم باشد.
 نگاهمان به آسمان است که خدا روزی برساند. شهرداری ها 
نیز نگاهش��ان به بلندمرتبه هاس��ت که باالتر بروند تا بتوانند پول 
تراکم بگیرند و کشور را اداره کنند. نمی خواهم  شهرداری یا شورای 
شهر را  نقد کنم، مشکل وجود دارد، باید دست به دست هم دهیم 
 و آن را ح��ل کنی��م و ب��رای اینک��ه م��ردم از زحم��ات  و 
 فعالیت های ش��وراها و ش��هرداران به��ره بهتری ببرن��د باید از 

تجربه های کشورهای دیگر نیز استفاده و بهره برداری کنیم.
امروز با وجود کارهای زیادی که در ش��هرها و روستاهای ما 
انجام شده و این همه بوستان و تفرجگاه ایجاد شده است اما مردم 
آن احساسی  را که باید داشته باشند ندارند، چون وقتی قرار است 

بزرگراه، تونل و مترو درست شود، از تراکم استفاده می کنیم یا از 
تغییر کاربری اراضی.

 ارتباط ایران و کشورهای دیگر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و علمی نزدیک تر شده و باید از این فضای ایجادشده بعد 
از برجام، استفاده کرد و از تجربه یکدیگر نیز به خوبی بهره مند شد.

برای اداره شهرها و حرکت ش��وراها کارهای خوبی تا امروز 
صورت گرفته است اما  الزم است اقدامات  دیگری نیز به کمک این 
مسیر بیاید. ما امروز نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم که بتواند 
هم افزا باشد در این زمینه اگر نیاز به مقررات و قوانینی داریم باید 

کمبودها را برطرف کنیم.
احساس می کنم نداشتن درآمد پایدار برای شهرداری ها در 
مجموع مشکالت فراوانی را برای شهرها ،کالن شهرها و همچنین 

روستاها به وجود خواهد آورد. 
 شهرهای کش��ورمان همواره با بحران های مختلف از جمله 

سیل، زلزله و اخیرا با ریزگردها مواجهند. 
این بحران ها در کش��ورهای دیگر نیز به وق��وع می پیوندند اما در 
کشورهای پیشرفته اقدامات بازدارنده انجام می شود تا خسارت ها 
کم شود و این هم به علت پیش بینی و پیشگیری آنهاست، براین 
اس��اس باید در نحوه ساخت و ساز س��اختمان ها به گونه ای عمل 

کنیم که  کمتر در برخورد  با سوانح طبیعی  دچار مشکل شویم.
) با اشاره به مهم بودن معماری شهری ( در بسیاری از شهرها 
معماری مردم را هدایت می کند  و  این موضوع می تواند هدایتگر 
جامع��ه در مس��یربرنامه ه��ای روزم��ره باش��د. نمون��ه یکی از 
معماری های خوبمان استان اصفهان است که همواره مورد تشویق 

خاص و عام قرار گرفته است. 
یک نخست وزیر معروف به من گفت من همه دنیا را دیده ام 
اما زیباتر از اصفه��ان ندیده ام. با این وجود ما در بعضی ش��هرها و 
خیابان های خود احس��اس بهم ریختگی در معماری می کنیم که 
آلودگی بصری ایجاد کرده و انسان مجبور است اصال به خیابان نگاه 

نکند. 
گاهی ش��اهد س��اختمان های بی نظم و کج و معوج هستیم.الزم 
اس��ت هویت فرهنگی و دینی خود را در معم��اری حفظ کنیم و 
ببینیم در اصفهان چگونه معماران، علما و اندیش��مندان ما شهر 

را طراحی کردند.

المانیتور: چرا ایران وارد چالش با سعودی ها نمی شود؟

عربستان برای ایران مهم نیست

المانیتور طی گزارش��ی با عنوان »چرا ایران باید با عربس��تان بجگند تا 
صلح ایجاد شود« نوشت: ترکی الفیصل سعودی در حالی خواهان تغییر 
حکومت در تهران اس��ت که مش��ارکت او در نشست س��االنه  9 جوالی 
 مجاهدی��ن خلق)منافقی��ن( در پاریس ی��ک حرکت غیر قاب��ل قبول و

 ضد ایرانی از طرف مقامات ارشد پادشاهی عربستان به شمار می رود.
به گزارش »انتخاب«، قبل از سخنان ترکی الفیصل در نشست مجاهدین 
خلق ، ولیعهد عربستان شاهزاده محمد بن سلمان ،سفر ده روزه اش را از 
تاریخ 14 ژوئن از واشنگتن و س��پس پاریس آغازکرده بود و در طول این 

بازدید ها بر اهمیت مقابله با ادعای تهدید ایران تاکید داشت . 
در این سفر همان طور که همیش��ه از زمان تصدی او در این مقام مرسوم 
بوده ، عادل الجبیر وزیر امور خارجه س��عودی نیز او را همراهی می کرد. 
عادل الجبیر از محمد بن سلمان هم در انتقاداتش به سیاست های منطقه 
ای ایران فراتر رفته و تقاضای توقف صدور انقالب از سوی ایران را مطرح 

کرد.
این وضعیت در حقیقت از زم��ان روی کار آمدن س��لمان بن عبد العزیز 
 در عربس��تان در ژانویه 2015 ش��ایع ش��ده اس��ت . به طوری که برخی

 تصور می کنند نوعی تغییر پارادایم در سیاست های منطقه ای سعودی 
که شامل روابط این کشور با ایران است رخ داده است . 

در این مسیر عربستان سعودی بس��یاری از  قوانین نانوشته در ارتباط با 
ایران را زیر پا گذاش��ته به طوری که برخی ناظران پیش بینی یک جنگ 

بین ایران و عربستان را داشته اند.
 با وج��ود تمام ای��ن تغیی��رات در رویکرد عربس��تان, هی��چ تغییري در 

سیاست های ایران در قبال عربستان دیده نمی شود . 
با وج��ود  تحوالت عنوان ش��ده ، ایران هی��چ زحمتی ب��رای انجام عمل 
 متقابل به خود نداده اس��ت. )حداق��ل در حد انجام ی��ک عکس العمل( 
سوال این است که چرا ایران عکس العملی نشان نداده است؟! این سوال 
یک پاسخ منطقی دارد. نخبگان ایرانی حرکت های عربستان را علیه منافع 

ایران حائز اهمیت نمی بینند .
  این پاس��خ با ج��دال ه��ا و مباحث داخل��ی در ای��ران بیش��تر مرتبط 
به نظر می رسد. در حقیقت نخبگان ایرانی، عربستان را  از لیست تهدیدات 
امنیت ملی خود حذف کرده اند  حت��ی با وجود اینکه ریاض به جد اصلی 
 ترین تهدید علیه ایران در طول پنج سال آش��فته گذشته در خاور میانه 

بوده است . 
روش��ی  در می��ان جهان بین��ی ایران��ی ها وج��ود دارد که کش��ورهای 
 خاورمیانه را به دو بخش دولت های مستقل و دولت های وابسته تقسیم 

می کند. 
در این دیدگاه، نخبگان ایرانی دس��ت کم در دهه ه��ای 1980 و 1990  
عربس��تان س��عودی را به عنوان یک دولت وابس��ته که توانایی در پیش 
گرفتن سیاست عدم تعهد را نداش��ت در نظر می گیرد . بر همین اساس 
حتی حمایت سعودی ها از عراق در خالل جنگ هش��ت ساله ایران نیز 

یک سیاست مستقل از سوی س��عودی در نظر گرفته نمی شد . بنابراین 
خصومت عربس��تان در قبال ایران نیز در این زمان به نوعی خارج از اراده 

سعودی ها تفسیر می شود . 
دلیل دیگری که چرا تهران در گذش��ته به عنوان یک تهدید برای ریاض 
قلمداد نمي شد  این بود که آنها ارتش و نیروی نظامی  ایران را  نه چندان 

قوی و با  امنیت شکننده در نظر مي گرفتند. 
در این خصوص کش��وری با ارتش محدود به عنوان یک تهدید مستقیم 
به ش��مار نمی رفت . متعاقبا ریاض نیز از حی��ث نظامی و امنیتی ضعیف 
 و آس��یب پذیر بود و نم��ی توانس��ت یک تهدید مس��تقیم علی��ه ایران

باشد.
با عبارت دیگر منطق پش��ت این قضیه این بود که با به مخاطره انداختن 

یکی توسط دیگری ، ریسک پیش دستی در تهدید افزایش می یافت.
با وجود هزینه های هنگفت نظامی عربس��تان دردهه گذش��ته, رویکرد 
 ایران تغییر نک��رده اس��ت . در واقع صداهای��ی از ته��ران در تحقیر این 
هزینه های عربستان به گوش می رسد که معتقد  است سعودی ها قادر به 

استفاده از خرید های نظامی خود نیستند .
با وجود تمام تغییرات در سیاست خارجی سعودی ، ریاض هنوز تهران را 
به همان شکل یک دهه گذشته اش می بیند . از این رو با وجود همه این 
چالش ها، سیاست هاي منطقه ای و رفتارهای استراتژیک، ریاض هنوز 

به عنوان یک تهدید برای تهران قلمداد نمی شود.

سنگ تمام رییس جمهور برای نصف جهان در نخستین اجالس جهانی شوراها: 

از معمـاری »اصفهـان« الگـو بگیـرید

وزیر خارجه عربس��تان با طرح مجدد ادعاهایش درباره لزوم برکناری بش��ار اسد از 
قدرت اعالم کرد: ترکیه پس از شکست کودتای اخیر از مرحله حساسی عبور کرد.

 عادل الجبیر، وزیر خارجه عربس��تان در مصاحبه با شبکه خبری العربیه و در ادامه 
گزافه گویی ه��ا و ادعاهای مضحک خ��ود درباره ایران مدعی ش��د: » طایفه گرایی 
تنها پس از انقالب ایران وارد خاورمیانه ش��د! ایران، حزب ا...  را که اولین »سازمان 
طایفه گرای تروریست« است در منطقه به وجود آورد! ایران به عربستان و کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس »تعدی« کرد و رفتار »خصمانه ای« علیه آنها دارد! تهران 
باید سیاس��ت خود را تغییر دهد و روش��ی در پیش گیرد که با قوانین بین المللی و 
حسن همجواری هماهنگ باشد. ما از حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، سیاست 

ایرانی میانه رویی را ندیدیم بلکه یک سری اقدامات »خصمانه« را شاهد بودیم!«
 وی در ادامه ادعاهای خود گفت: » ایران طوری به خود نگاه می کند که انگار مسئول 
تمامی شیعیان جهان است و این برای ما قابل قبول نیست چرا که این شهروندان به 

کشور خود تعلق دارند.«
 الجبیر مدعی شد: »حزب ا...  لبنان از »تروریسم« در عراق، سوریه، یمن، پاکستان 
و افغانس��تان حمایت کرد، دیپلمات ها را کش��ت و تالش کرد تا ب��ا فتنه طایفه ای 

دودستگی ایجاد کند!«.

توهمات تازه عادل الجبیر درباره ایران

به گزارش افکارنیوز، معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست 
جمهوری میانگی��ن دریافتی مقامات این نه��اد را 10/5 میلیون 
تومان اعالم ک��رد و گفت: قوانین و ضوابط ناظ��ر بر بودجه اجازه 

پرداخت های 30،20 و 40 میلیونی را به مقامات نهاد نمی دهد.
عبدالخلیل معظم زاده افزود: پرداخ��ت حقوق مقامات و مدیران 
نهاد در چارچوب قوانین  و ضوابط ناظر بر بودجه انجام می ش��ود 

و هیچ رقمی خارج از ضوابط و عرف به آنان پرداخت نمی شود.
وی اظهار داش��ت: مس��ئله فیش های حقوقی برخ��الف  برخی 

جهت گیری های سیاسی، فرصتی است تا هر گونه غفلتی در این 
خصوص هر چند کوچک، اصالح شود.

معظم زاده گفت: اما اینکه شرایط اطالع رسانی ما به گونه ای باشد 
که اسباب قضاوت ناروا شود، قابل تامل است. به طوری که اخیرا 

ارقامی در ارتباط با حقوق مدیران و مقامات نهاد ریاست جمهوری 
از طریق رسانه ملی انعکاس داده شده که واقعیت نداشته است.

 مع��اون پش��تیبانی و تح��ول اداری نه��اد ریاس��ت جمه��وری
 اضافه کرد: منظور از مقام طبق قوانین حاکم، متصدیان پس��ت 
معاون��ت، وزارت  و باالت��ر از آن  و هم تراز آن اس��ت. مدیرطبق 
تعاریف س��ازمانی، رده ای ذیل مدیریت کل اس��ت  و تصریح بر 
 این تعاریف و مفاهیم در ذهن شنونده اسباب قضاوت متفاوتی را

 فراهم می کند.

مدیران نهاد ریاست جمهوری چقدر حقوق می گیرند؟

ماهیانه 10/5 میلیون تومان
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یک نهاد نظارتی نسبت به ۲ اقدام شرکت بازرگانی دولتی 
در فروش انحصاری شکر به ۳ ش��رکت خصوصی و توقف 
عرضه مستقیم و بورسی شکر در ماه های اخیر که موجب 
 گرانی این محص��ول در ب��ازار و ایجاد رانت ب��رای برخی

 شرکت های خریدار شد، اخطار داد. موضوع افزایش قیمت 
ش��کر در بازار مصرف هر روز وارد فاز جدیدی  می ش��ود. 
افزایش قیمت این محصول از اواس��ط ماه مبارک رمضان 
شروع شد. هرساله مصرف این محصول در رمضان  افزایش 
می یاب��د و درصورتی  که ب��رای تنظیم ب��ازار این محصول 
تدبیری اندیش��ه نش��ود زمینه س��وء اس��تفاده و افزایش 
قیمت ها فراهم می ش��ود. به گزارش اقتص��اد آنالین ، اما 
افزایش قیمت این محصول در س��ال ج��اری رنگ و بوی 
دیگری داشت و باوجود اینکه نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر 
۲ هزار و ۳00 تومان است، به یک باره نزدیک به هزار تومان، 
در هر کیلوگرم افزای��ش قیمت را تجربه ک��رد و به حدود 
۳ هزار تومان رس��ید. اقدامات دیرهنگام شرکت بازرگانی 
دولتی ایران، برای صدور مجوز واردات شکر خام  به کشور 
و توقف مقطعی تزریق شکر به بورس، عامل افزایش قیمت 
این محصول در ماه رمضان ش��د که با وجود عرضه مجدد 

این محصول در بورس ، هنوز هم نرخ آن در بازار باالست.
قاسم علی حس��ینی عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران 
مواد غذای��ی در این ارتب��اط گفته بود: ش��رکت بازرگانی 
دولتی این محص��ول را به نرخ  مص��وب توزیع می کند، اما  
در زمان مورد نیاز و کمبود بازار از حجم توزیع توسط این 
شرکت کاس��ته ش��د. وی افزود:  با توجه به افزایش تقاضا 
برای خرید این محصول در بازار و  از طرفی کاهش عرضه 
توسط بورس، فش��ار بر روی بازرگانی دولتی افزایش یافت 
و این شرکت با تاخیر و محدودیت وزنی شکر را در اختیار 

متقاضیان قرار داد.
بهمن دانایی دبیر هیئت  مدیره انجمن صنفی کارخانه های 
 قند و ش��کر  و ب��ازوی دول��ت در بخش خصوص��ی نیز در

 این باره گف��ت: بارندگی های 40 روزه برزی��ل، بارگیری 
به منظور واردات کمکی را متوقف کرد و این امر باعث گرانی 
این محصول در بازار مصرف کشور شد. قائم مقام وزیر جهاد 
کشاورزی در امور بازرگانی اخیرا در گفتگوی ویژه خبری 
شبکه ۲ سیما با بیان اینکه تاخیر چند روزه در صدور مجوز 
واردات شکر را قبول دارد  اظهار کرد: تاخیر 1/5 ماهه برای 
صدور این مجوز را قبول ندارم. درعین حال خبر می رسد، 
یکی از نهادهای نظارتی کش��ور ضمن برش��مردن برخی 
از تخلفات  این ش��رکت در محدودس��ازی فروش شکر، به 

مسئوالن آن  اخطارهای الزم را داده است.

سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه جدیدی، واردات ۲۲7 قلم 
کاال از آمریکا را ممنوع اعالم کرد.

 یک مقام مس��ئول در س��ازمان توس��عه تجارت، ضمن اشاره به 
ابالغ این بخش��نامه  به س��ازمان های صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان ها گفت: در میان کااله��ای ممنوعه واردات��ی از آمریکا، 
واردات ۸0 کاال از گ��روه کاالی��ی ۹ و 147 کاال از گ��روه کاالیی 
 10 ممن��وع ش��ده اس��ت. ای��ن ابالغی��ه در پ��ی دس��تور اخیر

 محمدرضا نعمت زاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - در خصوص 
ممنوعیت واردات کاالهای مصرفی از ایاالت متحده آمریکا صورت 
گرفته است.  بر اس��اس اعالم سازمان توس��عه تجارت، پوشاک 
و متعلقات آن، ان��واع لوازم التحریر، تمبر، ش��امپو، فرآورده های 
آرایشی ناخن و اصالح صورت، وسائل مربوط به جشن کریسمس، 
مجسمه، اشیای دست ساز از اس��تخوان، دستمال سفره، بامبو یا 
نخل رونده، تابلوی نقاش��ی و متعلقات آن، اجناس کلکسیونی و 

عتیقه از کاالهای ممنوعه وارداتی از آمریکا هستند.
 همچنین در بین محص��والت خوراکی ممنوع ال��ورود از ایاالت 
متحده آمریکا می توان به انواع چای، س��س، سرکه، نمک، انواع 
 آدامس، آب معدنی و آب گازدار اش��اره کرد. تانک و س��ایر انواع

 ارابه های زره پوش جنگی، وس��ایل نقلیه، سینمای خانگی، نوار 
کاس��ت تصویری، انواع CD و DVD ، مبل، صنایع دس��تی، انواع 
المپ، سیگار برگ، توپ بد مینتون، میز بیلیارد، خمیر و نخ دندان، 
کاغذ توالت، انواع باتری، پش��ت دری، پاکت و در بازکن از  دیگر 
کاالهایی هستند که سازمان توسعه تجارت ممنوعیت ورود آنها از 

آمریکا را به اداره های استانی خود اعالم کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید از تثبیت افراطی 
قیمت ارز جلوگیری شود گفت: به دنبال پرداخت تسهیالت به 

7500 واحد تولیدی کوچک هستیم.
ولی ا... سیف با اش��اره به کنترل تغییرات بازار ارز در سال های 
اخیر گفت: بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و 
موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. 
نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز 

ثابت نیست ولی در دامنه  مجاز متحرک است.
همچنی��ن براب��ری ن��رخ ارز بای��د منطب��ق ب��ر واقعیت های 
 اقتصاد باش��د و الزم اس��ت از تثبیت افراطی آن پرهیز ش��ود

 در غیر این صورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید 
قیمت ارز مواجه خواهیم شد.

اخطار یک نهاد نظارتی به شرکت بازرگانی دولتی؛

چرا شکر گران شد؟
از تانک و سیگار برگ تا کاغذ توالت و نخ دندان!

لیست کاالهای ممنوع الورود
از آمریکا

هشدار سیف درباره افزایش 
شدید نرخ ارز

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

ب��ا جمعی��ت  ای��ران  کار  ب��ازار  س��ال هاس��ت 
دانش��گاهی  التحصی��الن  ف��ارغ  از  انبوه��ی 
 مواج��ه ش��ده و ص��ف طوالن��ی از تقاض��ا ب��رای کار 
شکل گرفته است. جوانانی که ویژگی مشترک همه آنها 
تحصیل دانشگاهی در رده های مختلف کاردانی تا دکترا 
بوده و تقریبا همگان از طرز فکر یکسانی نسبت به شغل و 
آینده کاری  برخوردارند.تا دهه ۶0 تقریبا مشکل خاصی با 
عنوان اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی در کشور وجود 
نداشت و حتی افراد دیپلمه نیز می توانستند به آسانی در 
مشاغل مختلف وارد شده و فعالیت کنند، اما امروز شرایط 
کامال تغییر یافته و افراد با مدارک کارشناسی تا دکترا نیز 

با چالش های فراوانی برای ورود به بازار کار مواجهند.
دالیل پیچیده شدن بیکاری جوانان

برخ��ی معتقدن��د حت��ی در ش��رایط فعل��ی اقتص��اد 
ای��ران نی��ز ب��رای اف��رادی ک��ه صاح��ب مه��ارت، 
 تخص��ص و دان��ش کاف��ی  در حرف��ه ای باش��ند کار 
وج��ود دارد و افراد می توانند به س��رعت پله های ترقی 
را طی کنند. اما مش��کل از وقتی ایجاد ش��د که صدها 
هزار مدرک دانش��گاهی صادر ش��د و اف��راد چیزی جز 
دانش تئوری��ک و در برخی م��وارد ب��دون کاربرد برای 
ارائه نداشتند. اگر از دهه های قبل دسته بندی جوانان 
 برای ورود به بیش از ۶00 رشته ش��غلی شناخته شده

 انجام می ش��د، امروز همه به دنبال چند ش��غل خاص، 
پشت میزنش��ینی، دکتر و مهندس ش��دن و مانند آن 
نبودند و اساس��ا الزم نبود تا همه افراد به دانشگاه بروند. 
چگونه می توان پذیرفت کشور سیستم آموزشی داشته 
باش��د اما در دوره های مدرسه و دانش��گاه، مسئولیتی 
 در قب��ال اس��تعدادیابی، کارآفرین پروری، بررس��ی و

 دسته بندی افراد بر اس��اس توانمندی ها، ایجاد مراکز 
متعدد مهارتی و حرفه آموزی و مانند آن نداشته باشد؟

 چرا همه به دنبال مشاغل خاص می روند؟
آیا افراد همچنان پ��س از دهه های مختل��ف تنها باید 
به مدارس و دانش��گاه ها بروند تا صاح��ب یک مدرک 
تحصیلی شوند؟ چرا سیستم آموزش��ی ایران به دنبال 
تحول و اس��تفاده از تجربیات موفق کش��ورهای دیگر 
نیس��ت و همچنان در بر روی یک پاش��نه می چرخد؟ 
آیا وقت��ی ک��ه جوان��ی از ابتدای دبس��تان ت��ا مقاطع 
 کارشناس��ی، کارشناس��ی ارش��د و دکت��را تحصی��ل

 می کند ولی هیچ حرفه و هن��ری ندارد، ضعفی متوجه 
نظام آموزشی نیست و کس��ی نباید بنشیند و فکر کند 
کجای کار اشکال دارد؟ صف تقاضا برای برخی مشاغل 
 خاص مانند آن اس��ت که خریداران زی��ادی هر روز به

 فروش��گاه های��ی مراجع��ه و ن��وع خاص��ی از کاال 
را خری��داری کنن��د؛ بنابرای��ن روش��ن اس��ت در 

چنی��ن فضای��ی ن��ه آن کاال همیش��ه موج��ود 
 خواه��د ب��ود و ن��ه س��ایر کااله��ا ام��کان ف��روش را 
 خواهن��د یافت. ای��ن اتف��اق ام��روز در اقتص��اد  ایران

 رخ داده و با وجود اینکه افراد بس��یاری می توانستند در 
رشته های شغلی مختلف وارد ش��وند، چند سالی عمر 
و هزینه خود را در کالس های دانش��گاه ها تلف کرده و 
امروز صاحب یک مدرک تحصیلی هستند که تقاضایی 
برای آن وجود ندارد و از آن س��و نگاه همگی به ش��غل 
نیز شبیه به هم و یکس��ان است.کارشناسان می گویند 
چگونه سیاس��ت گذاران از بروز این مس��ئله جلوگیری 
 نکرده و خطر ش��کل گیری بحران در بازار کار کشور را 
پیش بینی نکردند و   اجازه دادند این گونه صدها هزار نفر 
پس از دوران متوسطه تحصیل، تنها به دانشگاه ها بروند 
و با یک مدرک کاغذی از آن خارج ش��ده و حاال همگی 
لیست یکس��انی از تقاضا برای ش��غل ارائه کنند؟برخی 
مقامات دولتی معتقدند این واقعه تاکتیک اش��تباهی 
بوده که در گذشته برای به تاخیر انداختن تقاضای شغل 
جوانان به کار رفته و برای اینکه عده ای دیرتر متقاضی 
کار شوند، آنها را به سمت دانشگاه ها هدایت کردند. حال 
امروز که باالخره آنها فارغ التحصیل ش��ده اند نه شغلی 
برای آنها فراهم اس��ت و نه اینکه آنها دیگر به هر شغلی 

راضی می شوند!

مع��اون بازاریابی و ف��روش گروه خودروس��ازی س��ایپا از افزای��ش و کاهش 
 ن��رخ تع��دادی از محصوالت گروه س��ایپا بر اس��اس مج��وز ش��ورای رقابت

خبر داد.
رضا تقی زاده گفت: از خرداد ماه سال ۹۳ تاکنون موضوع افزایش نرخ خودروها 
مسکوت بوده و پس از گذشت ۲ سال ش��ورای رقابت مجوز افزایش نرخ برای 
تعدادی خودرو و دس��تور کاهش نرخ برای تعدادی دیگر را ص��ادر کرده و بر 
 همین اس��اس شرکت س��ایپا نیز همچون سایر خودروس��ازها همین روش را

 در پیش گرفته است.
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا با اشاره به انجام طرح واگذاری 
خودرو با وام بدون بهره گفت: س��ایپا به عنوان پیش��رو برای اولین بار اقدام به 
فروش خودرو با تس��هیالت بدون بهره کرده که باعث کاهش قیمت تمام شده 

خودرو شده است.
وی افزود: سیاست های اعمالی شرکت سایپا در دو سال گذشته از جمله اجرای 
طرح اعطای تسهیالت بدون بهره که مصداق عملی عملیات بدون ربا می باشد 
باعث شد تا قیمت تمام ش��ده خودرو برای مش��تریان اعتباری تا یک میلیون 
تومان کاهش نرخ داشته باشد و این افتخار را برای این شرکت به دست آورد که 

همزمان رونق در فروش و رضایت مشتریان محترم را داشته باشد.
تقی زاده خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ش��ورای رقابت که از 4 خرداد ماه 
اعالم شده خودروهای سایپا 111، 1۳1 و 1۳۲ افزایش قیمت و خودروی  سایپا 

141 کاهش قیمت داشته اند.
وی تصریح کرد: با توجه به موفقیت این روش عالوه بر اینکه مشتریان منتفع 

شده اند، سایر خودروسازان نیز در فروش محصوالت از آن بهره بردند.

مدیرعامل شرکت نمایش��گاه های اصفهان گفت: صنعت طال و جواهر ایران 
باید در وادی برندسازی، به جد وارد شده و از ظرفیت های خود نهایت استفاده 

را  ببرد.
رس��ول محققی��ان در مراس��م افتت��اح دهمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی 
طال و جواهر، س��نگ های تزیینی و ماش��ین آالت وابس��ته به آن، با اش��اره 
به اینک��ه با وج��ود ظرفیت ه��ای وس��یع و قدرتمند صنعت ط��ال و جواهر 
ای��ران در بح��ث ص��ادرات، ایج��اد ارزش اف��زوده و فرص��ت ش��غلی، این 
صنعت از جایگاه واقعی خ��ود فاصله گرفته اس��ت، اظهار داش��ت: این امر، 
 درخش��ش طالی ایران��ی در بازاره��ای جهانی را ک��م فروغ کرده اس��ت و 
این در حالی است که ایران یکی از خاستگاه های اصلی صنعت طال و جواهر 

جهان به شمار می آید.
وی با تاکید بر اینک��ه تبیین نام تجاری یکی از مهم ترین مقوله هایی اس��ت 
که صنعت طال و جواهر نیازمند آن اس��ت، بی��ان داش��ت: در اقتصاد امروز 
بازارهای جهانی، نام های تجاری حکم فرمایی کرده و به زعم کارشناس��ان 
این حوزه، امروزه مقوله برندسازی محصوالت و تولیدات، برگ برنده ای است 
 که به دلیل تامین ش��اخصه های کیفی، افزایش توان رقابت��ی و پا نهادن به

عرصه اس��تانداردهای بین المللی، جلب نگاه مش��تریان جهانی را به دنبال 
خواهد داشت.

ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه ه��ای اصفه��ان، صنع��ت 
وادی در  ک��ه  اس��ت  آن  نیازمن��د  نی��ز  ای��ران  جواه��ر  و   ط��ال 
 برندس��ازی، به جد وارد ش��ده و از ظرفیت های خ��ود نهای�ت اس��تفاده را

ببرد. 

استفاده از مانیتورها در چند س��ال اخیر رونق فراوانی در بین 
کاربران داشته اس��ت . این مانیتورها ابتدا در اندازه 1۲ و 14 
اینچ به بازار عرضه شدند ، سپس استفاده از 15 و 17 اینچ آنها 
در بین کاربران رونق گرفت. در حال حاضر انواع 1۹، ۲1 و ۲۲ 
اینچ آنها  نیز ساخته شده است که به دلیل قیمت نسبتا باالتر، 
کمتر مورد اس��تفاده عموم قرار می گیرد. ای��ن نوع مانیتورها 
دارای صفحات محدب و تخت هستند که نوع صفحه تخت آنها 
بین کاربران پرطرفدارتر است. ایجاد تصویر در این مانیتورها 
به وسیله پرتاب الکترون ها و هدایت آنها به کمک میدان های 
الکترومغناطیسی صورت می گیرد. در ادامه شما را با تعدادی 

از پرفروش ترین مانیتورهای بازار آشنا خواهیم کرد؛ 

با پرفروش های بازار نمایشگر ایران آشنا شوید؛

دنیای مانیتور 

دکتر شوید تا بیکار بمانید! 

سایپا قیمت جدید خودروهایش را
اعالم کرد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های اصفهان:

صنعت طال وارد وادی برندسازی شود

S19G325N مانیتور سامسونگ

<< نمایشگر 1۸/5 اینچی
LED صفحه نمایش  >>

<<  زمان پاسخ گویی: 5 میلی ثانیه
<<  مناسب برای تماشای فیلم

347/000

25UM65 -P مانیتور ال جی

<<  نمایشگر ۲5 اینچی
IPS صفحه نمایش  >>

<<  قابل نصب روی دیوار 

599/000

20M37A مانیتور ال جی

LED صفحه نمایش  >>
<<  نمایشگر 1۹/5 اینچی

329/000

24MT45000 مانیتور ال جی

<<  نمایشگر ۲4 اینچی
LED صفحه نمایش  >>
HD کیفیت تصویر  >>

639/000

HPLV2011 مانیتور

<<  نمایشگر ۲0 اینچی
LED صفحه نمایش  >>

D-Sub یا VGA پورت  >>

در بازار

موجود نیست

XL1610S مانیتور ایکس ویژن

<<  نمایشگر15/۶ اینچی
LED صفحه نمایش  >>

265/000

MX279H مانیتور ایسوس

<<  نمایشگر ۲7 اینچی
LED صفحه نمایش  >>

D-Sub ، HDMI ،DVI یا VGA دارای پورت  >>

1/325/000

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

م الف: 3625 
اداره کل زندان های استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار
اداره کل زندان های استان اصفهان

نشانی: اصفهان- ابتدای اتوبان ذوب آهن

موضوع مناقصه

تهیه اقالم مواد غذایی به شرح جداول زیر:

جدول 1: برنج معمولی 350/000 کیلوگرم- برنج دانه بلند 55/000 ک – ماکارونی 700 گرمی 
با قطر یک دوم میلی متر 65/000 ک – روغن مایع 80/000 ک- عدس درشت 17/000 ک- 
نخود 12/000 ک- لپه 15/000 ک – لوبیا چیتی 17/000 ک- قند 90/000 ک – چای ایرانی 
500 گرمی 9000 ک- لوبیا چش�م بلبلی 15/000 ک – لوبیا سفید 8000 ک- لیمو خشک 
2000 ک – آبلیمو 3500 گالن 10 کیلویی- رب گوجه فرنگی 65/000 ک- دارچین 2000 ک 
– کشمش پلویی 7000ک –ورمیشل 450 گرمی 4000 ک- فلفل و ادویه 4000 ک- نمک 
80/000 ک – خرما خشت 17/000 ک- خیارشور 25/000 ک- نعنا خشک 2000ک- شوید 
خشک 2000ک- رشته آش 6000ک- سویا 13/000 ک- عدس ریز 20/000 ک- تن ماهی 

180 گرمی 20000 قوطی

ج�دول 2: پنیر حلب 60/000 کیلوگرم- کره 15 گرم�ی 1/200/000 قالب- مربا 25 گرمی 
1/200/000 عدد- حلوا شکری 50 گرمی 400/000 عدد

تضمین شرکت

در مناقصه

ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل زندان های استان اصفهان

جدول 1: 1/400/000/000 ریال تضمین

جدول 2: 400/000/000 ریال تضمین

دریافت اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان و پایگاه ملی مناقصات

مهلت: از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت یک هفته 

تحویل اسناد
محل: دبیرخانه اداره کل زندان های استان اصفهان

مهلت: ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

گشایش پیشنهادها
اداره کل زندان های استان اصفهان

طبق تاریخ اعالم شده در اسناد

اداره کل زندان های استان اصفهان



روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  شماره1913  پنجشنبه 31 تیر 1395  16 شوال1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1913 | July 21. 2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ویژه

خبر اخبار کوتاه

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان محیط زیست با اشاره 
به تغییرات اقلیم در کره زمین گفت: تغییرات اقلیم می تواند دمای 
زمین را با افزای��ش ۵ درجه ای همراه کند که در نتیجه آن، بش��ر با 

فاجعه زیست محیطی روبه رو خواهد شد.
HSE علی اصغ��ر رجبی در همای��ش محیط زیس��ت با رویک��رد 

اظهار کرد: با ادامه روند کنونی انتش��ار گازهای گلخانه ای، تا سال 
 2100 میالدی در بهترین حالت 1/۵ درج��ه و در بدترین حالت تا

۵ درجه سانتیگراد به دمای فعلی زمین افزوده می شود که در نتیجه 
آن، بشر با فاجعه زیست محیطی روبه رو خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعادل بین تولید، انتشار و جذب گازهای گلخانه ای 
 برهم خ��ورده اس��ت، اف��زود: هرچه غلظ��ت گازه��ای گلخانه ای

افزایش یابد، جذب گرما از طریق تابش خورشید بیشتر خواهد شد و 
در نتیجه دمای زمین افزایش می یابد.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
تصریح کرد: در نتیجه کاهش تقاض��ا و قیمت نفت، تغییرات اقلیم، 
اثرات نامطلوب مستقیمی نظیر شیوع بیماری ها، تغییرات در کشت 
و زراعت و خشکسالی و اثرات غیرمستقیمی در وضعیت اقتصادی 

کشورهایی که وابسته به فروش نفت هستند، به همراه دارد.
رجبی، پیمان کیوتو و عدم تعهد اجباری کشورهای در حال توسعه 
را برای مقابله با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای، فرصتی برای این 
کشورها برشمرد که برخی از کشورها از جمله ایران، این فرصت را 

از دست دادند.
وی افزود: به طور نمونه، طبق پیمان کیوتو، کشورهای توسعه یافته 
می توانند از طریق انجام پروژه های بهبود راندمان انرژی و انرژی  های 
تجدید پذیر در قالب مکانیزم توسعه پاک)CDM(  در کشورهای 
در حال توس��عه با هزینه کمتری، میزان انتشار دی اکسید کربن را 
کاهش داده و کشور میزبان را نیز به توسعه پایدار نزدیک تر کنند که 
این فرصتی بسیار خوب برای کش��ورهای در حال توسعه همچون 

ایران بود که متاسفانه ما از آن بهره کافی نبردیم.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط با اشاره به 
توافقنامه پاریس تصریح کرد: در این توافقنامه، کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای و جلوگیری از افزایش دمای کره زمین مدنظر قرار گرفته 
که هر کشور، بس��ته به توسعه و پیشرفت و ش��رایط آن، مسئولیت 

متفاوتی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به مس��ئولیت و تعهد ایران در کنفرانس پاریس گفت: 
 ابالغ سیاس��ت های کلی رهبر معظم انقالب در راستای حفاظت از

محیط زیست و منابع طبیعی و قانون اصالح الگوی مصرف، نشان از 
عزم راسخ ایران برای مشارکت در این عزم جهانی دارد.

اولین کارگروه مدیریت پس��ماند اردستان در س��ال جاري برگزار شد و 
وضعیت پسماندهاي این شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش پاما، از اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرس��تان اردس��تان، 
باتوجه به نقش پسماند در محیط زیس��ت وضرورت سامان بخشیدن به 
معضالت این حوزه، اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند، در فرمانداري 
این شهرس��تان برگزارش��د. این کارگروه، با دس��تور پیگی��ري مصوبات 
 قبل و بررس��ي اقدامات صورت گرفت��ه درحوزه هاي مختلف پس��ماند، 
برگزار ش��د. وضعیت بازیافت و تفکیک از مبدأ زباله درش��هرها، محل و 
 نحوه دفن پس��ماندهاي روس��تایي پس از بحث وتبادل نظر کارشناسي 
 دستگاه هاي مرتبط، بررس��ي و موارد   درخصوص رفع معضالت موجود،

به منظور اجرا ، به اداره های مربوطه ارسال شد.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیس��ت اصفهان، از کش��ف و ضبط اجزای 
حیوانات وحشی از جمله ۳2 تخته پوست از یک منزل مسکونی در شهر 
اصفهان خبر داد. مرتضی جمشیدیان، با اشاره به کشف اجزای حیوانات 
وحشی در یک منزل مسکونی در اصفهان اظهار داشت: با توجه به خبری 
که در این ارتباط، به یگان حفاظت محیط زیست اصفهان رسید، با حکم 
قضایی وارد منزل مذکور شدیم. وی افزود: در بازرسی از این خانه، ۳2 تخته 
پوست انواع حیوانات وحشی مانند گوزن زرد، یوزپلنگ، گربه وحشی و... 

کشف شد که عمدتا منشأ خارجی داشتند.
کشف یک تخته پوست پلنگ و ۹ سر تاکسیدرمی روباه

وی با بیان اینکه همچنین یک تخته پوس��ت پلنگ و  ۹ سر تاکسیدرمی 
 از روباه نیز در این خانه کش��ف ش��ده اس��ت، ابراز داش��ت: فرد متخلف

مدعی است موارد کشف شده را از کشور پاکس��تان وارد کرده است. وی 
اضافه کرد: متخلف یاد شده، دستگیر و پرونده وی برای بررسی  های بیشتر 

و سنجش صحت و سقم ادعاهای بیان شده، به دادگاه ارجاع شده است.

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست؛

 وقوع فاجعه زیست محیطی
با افزایش ۵ درجه ای دمای زمین

برگزاري اولین کارگروه »مدیریت 
پسماند«  اردستان در سال جاري

۳۲ تخته پوست انواع حیوانات 
وحشی در اصفهان کشف شد

عکس روز

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هامون در مرکز توجه ملی و 
بین المللی قرار دارد و احیاء و نجات آن، مهم ترین پیش شرط مذاکرات 

دوجانبه ایران با افغانستان، طی سه سال گذشته بوده است.
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط 
 زیس��ت، ضمن تاکید بر اهمیت تاالب های بین المللی هامون گفت: طی 
سه سال گذش��ته، اقدامات بس��یاری برای احیاء و نجات هامون صورت 
گرفته که طی س��ال، به دلیل غفلت و بی توجهی نسبت به موضوع تاالب 
 ها، مس��ائل مرزی و کاه��ش بارندگی، ب��ا خشکس��الی و تخریب مواجه 

شده بود.
ابتکار با بیان اینکه یک��ی از اقدامات مه��م، رایزنی و برق��راری تعامل با 
افغانس��تان در س��ه س��طح محلی، ملی و بین المللی بود، اظه��ار کرد: 
 در س��طح کارگروه محلی و اس��تانی، ارتباط��ات با همکاری اس��تاندار و

در بحث تامین آب هامون، همکاری با وزارت کشور برای رفع موانع ورود 
آب از فراه و رفع عمده موانع جریان آب در این قس��مت طی س��ال های 
۹۳و ۹۴، الیروبی مس��یرها و رودخانه های ورودی به هامون، همچنین 
اقدام مهم وزارت جهاد کشاورزی برای بهینه سازی مصرف آب و اصالح 
 الگوی آبیاری و کش��ت در ۴0 تا ۵0 هزار هکت��ار از اراضی حومه هامون،

پیگیری شده و رایزنی های مرزی انجام شد.
معاون رییس جمهور اف��زود: کارگروه ملی نیز انج��ام اقداماتی همچون 
 هماهنگی ب��ا دس��تگاه ه��ای اجرایی را ب��ه منظ��ور تامین ح��ق آبه و 
تدوین برنامه مقابله با گرد و غبار اس��تان، در دستور کار خود قرار داد که 
از نتایج این اقدامات، می توان به تخصی��ص دو نوبت حق آبه به هامون از 

ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد.
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، ب��ا تاکید بر ای��ن موضوع که 
 طی س��ه س��ال گذش��ته، احیاء و نجات هامون، مهم ترین پیش ش��رط 
مذاکرات دو جانبه ایران با افغانستان بوده، تصریح کرد: این موضوع حتی 
در باالترین سطح و توسط رییس جمهور روحانی، دنبال و در مکاتبات و 
مذاکرات ایشان نیز بر ضرورت احیاء و نجات هامون با همکاری دو کشور 

ایران و افغانستان اصرار شده است.
ابتکار اش��اره ای هم به اقداماتی همچون دیدار و جلس��ه خ��ود با هیئت 
خبرنگاران افغان، نماین��دگان NGO های افغ��ان و حضور در مدارس 
کودکان افغان داشت و افزود: در این دیدارها و جلسات، تالش شد موضوع 
هامون به عنوان مسئولیت ملی دو کشور و مهم ترین اصل تعامل، از سطح 
دانش آموزی تا خبرنگاران و فعاالن مدنی و محیط زیستی، مطرح شده و 

همه جا در مرکز توجه قرار گیرد.
وی ضمن ی��ادآوری دیدار با اش��رف غنی، رییس جمهور افغانس��تان در 
تهران، خاطرنشان کرد: این دیدار، نخس��تین دیدار رسمی در این سطح 
میان دو کشور بود که تمام یک س��اعت زمان دیدار، به موضوع و اهمیت 
احیای هامون به عنوان میراث مش��ترک دو کش��ور اختصاص داده شد 

و البته در پای��ان آن دیدار، رییس جمهوری افغانس��تان با اس��تقبال از 
 پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای احیاء هامون میان دو کشور، قول 

همکاری مساعد داد.
معاون رییس جمهور با اش��اره به برگزاری مراسم روز جهانی تاالب های 
سال 1۳۹۳ در سیستان و بلوچستان با محوریت تاالب های بین المللی 
هامون و با حضور نماینده مقیم سازمان ملل در تهران، سفرای کشورهای 
مختلف از جمله آلمان و افغانس��تان، خبرنگاران رس��انه های خارجی و 
شخصیت ها و مقام های ملی و محلی، اظهار کرد: تمامی این اقدام برای 
جلب توجه ملی و بین المللی به موضوع هامون و اهمیت آن صورت گرفت.

به گفته این مقام مس��ئول، ثبت هامون در یونس��کو به عنوان ذخیره گاه 
زیست کره، می تواند گام مهم دیگری برای رفع چالش های فرامرزی این 

تاالب و جذب همکاری های بین المللی در این زمینه باشد.
ابتکار با اشاره به سه بار سفر نماینده مقیم س��ازمان ملل متحد در ایران 
 به استان سیس��تان و بلوچس��تان برای بازدید از هامون، گفت: سازمان 
 حفاظت محیط زیست، تالش ویژه ای برای طرح مسئله در عرصه جهانی و

 به یاری گرفتن و مش��ارکت نهادهای بین المللی انجام داده است و امروز 
 بر خ��الف نیم ده��ه قب��ل، هام��ون در مرک��ز توجه��ات بی��ن المللی

 قرار گرفته اس��ت؛ به گونه ای که نماینده س��ازمان مل��ل متحد در ایران 
 اعالم م��ی کند ک��ه از ده دقیقه فرصت س��خنرانی خ��ود در گردهمایی 

محیط زیستی سوئیس، پنج دقیقه را به هامون اختصاص داده است.
مع��اون رییس جمه��ور ضمن تاکید ب��ر اینک��ه اقدامات ب��رای احیاء و 
 نجات هامون و بهبود وضعیت محیط زیس��تی سیس��تان و بلوچس��تان

ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: متاس��فانه مردم استان در حال حاضر 
 درگی��ر چالش مهمی ب��ه نام گ��رد و غبار هس��تند که در کوت��اه مدت، 
 باید اقداماتی چون کاه��ش مواجهه با این پدیده و اث��رات آن را از طریق
 اطالع رس��انی به موقع و پیش از وقوع پدیده گرد و غبار، در دس��تور کار

قرار داد.
رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت افزود: اطالع رس��انی به موقع 
 که مانع از حض��ور مردم در اماک��ن عمومی و فضاهای غیر سرپوش��یده 
می ش��ود، تعطیلی مدارس، ادارات و دانش��گاه ها در زمان وقوع پدیده با 
شدت باال، ایجاد امکانات برای استفاده مردم از پوشش هایی با جنس نانو 
 برای کولرها که هم اکنون با همکاری ش��رکت های دانش بنیان در زابل

در حال پیگیری و انجام است، توزیع ماس��ک های مناسب، عایق بندی 
 من��ازل و ادارات و تجهیز مراکز درمانی و اورژان��س، از جمله راهکارهای 

کوتاه مدت برای مقابله با پدیده گرد و غبار و اثرات آن است.
 ابت��کار اش��اره ای هم ب��ه اب��الغ مصوبه جدی��د دول��ت ب��رای مقابله با 
پدیده گ��رد و غبار داش��ت و گفت: دولت ضم��ن تاکید ب��ر ابعاد عظیم 
 جهانی و منطق��ه ای این پدیده، پیگی��ری قوی تر پدیده گ��رد و غبار را 

در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پاما، ش��انزده س��ازمان مردم نهاد زیس��ت 
محیطي استان اصفهان، با انتش��ار نامه اي خطاب به 
ش��هردار اصفهان، مخالفت خود را با ایجاد دلفیناریوم 

در این شهراعالم کردند.
سمن هاي محیط زیستي اصفهان خطاب به شهردار 
 گفتند اج��ازه ندهی��د پایتخ��ت فرهنگي ای��ران در

نسل کشي دلفین ها شریک شود. احداث دلفیناریوم 
به وجهه فرهنگي اصفهان لطمه مي زند؛ مانع از اجراي 

این پروژه غیر محیط زیستي شوید.
 انتشار اخباري مبني بر احتمال س��اخت دلفنیاریوم 
در شهر اصفهان، باعث نگراني سازمان هاي غیردولتي 

محیط زیستي استان اصفهان شده است. 
شانزده سمن محیط زیس��تي استان اصفهان با انتشار 
نامه اي خطاب به ش��هردار اصفهان، ضمن بر شمردن 
بخشي از دالیل مخالفت با ایجاد دلفیناریوم، از شهردار 
اصفهان خواس��تند با منتفي کردن احتمال س��اخت 
دلفیناریوم در شهر اصفهان، مانع از مشارکت پایتخت 

فرهنگي در نسل کشي دلفین ها شوند.
متن این نامه به شرح ذیل است:

»بسمه تعالي
جناب آقاي دکتر جمالي نژاد، شهردار محترم اصفهان

سالم علیکم
 احترام��ا، در روزه��اي اخی��ر خبرهای��ي 
 مبني بر ساخت دلفیناریوم در شهر اصفهان

ش��نیده مي ش��ود. هر چند صحت و سقم 
این خبر مشخص نیس��ت، اما سازمان هاي غیردولتي 
 محیط زیستي استان اصفهان بر خود واجب مي دانند 

نس��بت ب��ه ایج��اد چنی��ن مکان��ي در 
ش��هر اصفه��ان هش��دار داده 

را خ��ود  ن��ي  نگرا  و 
اعالم نمایند.

از  گوش��ه اي 
ای��رادات وارده به 

دلفیناریوم ها به 
این شرح است:
 دلفی��ن 

ها در محیط طبیعي، بین ۴0 تا ۵0 و گاهی ۹0 س��ال 
عمر مي کنن��د. این زمان در دلفیناری��وم و در بهترین 
حالت به 20الی2۵ سال مي رسد. بیماري هاي شایع در 
این محیط کوچک شامل عوارض پوستي ناشي از کلر 
محلول در آب، استرس و افسردگي، به حدي است که 

به خودکشي دلفین مي انجامد.
  پارک هاي دلفین، عامل اصلي قتل عام دلفین ها 
 The Cove در تایجي ژاپن هس��تند. فیلم مس��تند
توضیح کاملي بر این ماجراست و به صورت مستند، از 

این قتل عام و پشت پرده آن رونمایي شده است.
 در ای��ن فیل��م ک��ه جای��زه اس��کار را نی��ز نصی��ب 
تولیدکنندگان خود کرده و عمده صحنه ها به صورت 
 مخفیانه تصویربرداري و مس��تند س��ازي شده است،

به وض��وح نمای��ش مي ده��د ک��ه چگون��ه در ژاپن 
 خانواده ه��اي دلفی��ن در فص��ل مهاج��رت، توس��ط

قایق هاي ژاپني به سمت مسیر بن بستي رانده شده که 
با تورهاي ماهیگیري احاطه شده اند.

دلفین هاي ج��وان و خوش قیافه زنده گیري ش��ده و 
ب��ه دلفیناریوم ها فروخته مي ش��وند و بقی��ه گروه، به 

ین  نه تر روش، قتل عام و گوش��ت وحشیا
ارسال مي شود.  آنه��ا به ب��ازار 
بیش از 20 ه��زار دلفین و   هر س��ال، 

نهن��گ در تایج��ي ژاپ��ن ب��راي اج��راي نمایش در 
دلفیناریوم ها زنده گیري مي شوند که بسیاري از آنها 

ش��کار، نگه��داري و انتق��ال در مراحل 
مي میرند.

غی��ر ممکن اس��ت که یک  

دلفین بتواند زندگي مناسبي را در اسارت سپري کند. 
شرایط اس��ارت هیچ ش��باهتي با زندگي دلفین ها در 

طبیعت ندارد. 
در طبیع��ت آنها صده��ا کیلومت��ر در روز ب��ه دنبال 
طعمه ه��اي خ��ود ش��نا مي کنن��د؛ ول��ي در پ��ارک 
 هاي دلفی��ن، هی��چ گزین��ه اي ب��ه غی��ر از خوردن 
ماهي هاي مرده و شنا کردن در دایره بي پایان استخر 

اسارت خود ندارند.
 اینه��ا تنه��ا بخش��ي از ظلم��ي اس��ت ک��ه در پس 
 پ��رده دلفیناریوم ه��ا، ب��ه این موج��ودات ب��ي پناه

تحمیل مي شود. مالحظه کردید ساالنه 20 هزار دلفین 
در نسل کش��ي دلفین ها در تایجي قتل عام مي شوند؛ 
 به ش��کلي که آب خلیج قرم��ز رنگ مي ش��ود. اینک

شنیده مي شود اصفهان، پایتخت فرهنگي کشوري که 
آرامگاه ضامن آهو در آن وجود دارد، قصد دارد در این 

نسل کشي شریک شود.
 ش��هردار محترم اصفهان، ش��ما بهتر از م��ا مي دانید 
که گردش��گردان اع��م از خارجي و داخل��ي، نه براي 
دلفیناریوم و آکواری��وم که براي دیدن آث��ار بي نظیر 
و میراث ارزش��مند تاریخ��ي، فرهنگي، 
هن��ري و طبیع��ي پ��ا به نص��ف جهان  

مي نهند.
 احداث دلفیناریوم نه تنها حاصلي براي اصفهان ندارد 
که مي تواند به وجه فرهنگي این شهر لطمه وارد کند 
و اصفهان را به لیست سیاه ش��هرهایي اضافه کند که 

دلفیناریوم دارند.
 سازمان مردم نهاد محیط زیستي اصفهان، از جنابعالي 
استدعا داریم با تمام توان، مانع از اجراي این پروژه 
غیر محیط زیستي ش��وید و اجازه ندهید احداث 
این بنا، در زمان مدیریت جنابعال��ي در تاریخ این 

شهر ثبت شود.«
پیش از ای��ن نی��ز اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
 اس��تان اصفهان، مخالفت خود را با اج��راي این پروژه 
و همچنی��ن برگ��زاري هرنوع س��یرک با اس��تفاده از 

حیوانات، به طور رسمي اعالم کرده بود.

معصومه ابتکار تاکید کرد:

نجات هامون؛ مهم ترین پیش شرط مذاکرات ایران و افغانستان

شانزده سازمان مردم نهاد زیست محیطی به شهردار اصفهان نامه نوشتند:

در نسل کشی دلفین ها شریک نشوید
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رییس سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام متقاضیان تشرف به عتبات عالیات 
در اربعین حسینی، از 16مرداد از طریق سامانه اینترنتی سماح آغاز می شود.
 س��عید اوحدی اف��زود: اطالعیه ثبت ن��ام اربعی��ن در یک��ی دو روز آینده

منتشر می شود.
 رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: پیش بینی می ش��ود امس��ال حداقل 

دو میلیون زائر در اربعین حسینی به عتبات عالیات مشرف شوند.
 samah.haj.ir وی افزود: س��امانه اینترنتی ثبت نام س��ماح به نش��انی 
راه اندازی ش��ده و عالقمندان می توانند از ش��انزدهم م��رداد، مرز و تاریخ 
 خ��روج خ��ود را از کش��ور از طریق دفت��ر زیارتی م��د نظر ب��رای ثبت نام 
تعیین ک��رده و در صورت اس��تفاده از خودروی ش��خصی، محل پارکنیگ 

خودروی خود را مشخص نمایند.
 رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: بر اس��اس هماهنگی های انجام ش��ده 
با مسئوالن عراقی، امیدواریم از ابتدای ش��هریور، صدور روادید اربعین، در 

چهار کنسولگری عراق در ایران آغاز شود.
اوحدی افزود: برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و مشکالت سال گذشته، 
با تفاهم صورت گرفته ب��ا دولت عراق، از ابتدای مه��ر و دو ماه قبل اربعین، 

در بیست نقطه کشور، دفاتر کنسولگری عراق، روادید صادر خواهند کرد.
رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: سامانه اینترنتی س��ماح برای ثبت نام 

اربعین تا نیمه ماه صفر )اواخر آبان( بازخواهد بود.
وی به عالقه مندان تشرف به عتبات عالیات در اربعین توصیه کرد ثبت نام 

خود را به روزهای پایانی مهلت مقرر موکول نکنند.
رییس س��ازمان حج و زیارت همچنین امروز در نشس��ت علمی، تخصصی، 
 بازمهندسی حج و رس��انه، در اداره کل پژوهش های اسالمی صداوسیما و 
در جمع نمایندگان منطقه ای تش��کل ها و انجمن ه��ای فرهنگی طالب و 
فضالی جامعه المصطفی العالمیه، ش��رایط و فرایند مذاکرات حج امس��ال 
را با مسئوالن عربستان و سیاست های جمهوری اسالمی ایران در این باره 

تشریح کرد.
اوحدی با تشریح فاجعه اسف بار منا و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام که 
منجر به شهادت 475 زائر ایرانی و چند هزار زائر غیرایرانی شد، بی تدبیری، 
قصور و بی کفایتی س��عودی ها را عامل این فاجعه خواند و گفت: مسئوالن 

سعودی باید پاسخگوی این ظلم باشند.
رییس سازمان حج و زیارت از نقش رسانه های کشور در پوشش اخبار فاجعه 
 منا و مذاکرات حج امس��ال، قدردانی کرد و گفت: این تالش و پیش��تیبانی 

باعث شد قصور مسئوالن عربستانی برای مردم دنیا آشکار شود.
حجت االس��الم والمس��لمین مدنی، نماینده ولی فقیه در کشورهای حوزه 
خلیج فارس هم در نشس��ت علمی، تخصصی، باز مهندس��ی حج و رسانه، 
مناس��ک حج را بزرگترین رسانه جمهوری اس��المی ایران در جهان اسالم 
 توصیف ک��رد و گف��ت: در حال حاض��ر که ام��کان حضور در این مراس��م
 وج��ود ن��دارد، رس��انه ه��ای جمع��ی، س��ازمان ح��ج و علمای ح��وزه،

باید برای تنویر و توجیه افکار دنیای اسالم، تالش جهادی کنند.

رییس سازمان حج و زیارت خبر داد:

ثبت  نام متقاضیان تشرف به عتبات 
اصفهان همیش��ه پیش��تاز است؛ در اربعین از 16مرداد

زمانی پیشگام مبارزات انقالبی بود سمیه یوسفیان
و زمانی ه��م درصف اول نبرد حق 
علیه باطل در هشت سال دفاع مقدس قرارداشت. روزهایی 
که این استان، با تقدیم هزاران شهید، دین خود  رابه ایران 
و نظام و اسالم ادا کرد تا با افتخار، عنوان »شهیدپرورترین 
اس��تان« را به خود اختصاص دهد. پس از جنگ، در صف 
اول س��ازندگی قرار داشت. در تمام این س��ال ها، استان 
»معین« بوده است؛ بیش��ترین مالیات را داده و کمترین 
بودجه را گرفته اس��ت. حاال هم همچنان پیش��تاز است.  
مدیران اصفهانی در حوزه های مختلف از نظامی و انتظامی 
گرفته تا اقتصادی و ورزش��ی، مدیریت کالن کشور را در 
دس��ت گرفته اند و خوش می درخشند. اصفهان همه جا 
بای��د همچ��ون نگی��ن بدرخش��د. ای��ن روزها ب��از هم 
افتخارآفرینی می کند؛ این بار در عرصه مبارزه با تکفیری 
ها وقتی می شنویم بیشترین ش��هید مدافع حرم، به نام 
اصفهان ثبت شده است. آن س��وتر در سرزمین عراق، باز 
هم نام اصفهان می درخش��د؛ وقتی این استان به عنوان 
 اس��تان معین در مراس��م راهپیمایی میلیون��ی اربعین

معرفی می شود. و حاال انتشار یک آمار جدید درباره استان 
اصفهان، باعث شد تا به سراغ مسئوالن برویم.

 اع��الم ش��ده ک��ه اصفهانی ه��ا ب��ا انداخت��ن بی��ش از
۲۳ میلیارد تومان پول به صندوق ه��ای صدقات کمیته 
امداد توانس��ته اند رتبه دوم خیرین صدقات کش��ور را به 
خود اختص��اص دهند و »ته��ران« در این رتب��ه بندی، 
 اول اس��ت؛ اما فراموش نکنید ته��ران جمعیتی 6 برابری 
 نسبت به اصفهان دارد و اگر این رتبه بندی را جدا از تهران

درنظر بگیریم، باید گفت »اصفهانی ها خیرترین در کشور 
بوده اند.« به همین مناسبت به سراغ »حمیدرضا شیران«، 
مدیرکل کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( اس��تان رفتیم و 

دقایقی با او همکالم شدیم:
آقای ش�یران، آمار منتش�ر شده نش�ان می دهد 

اصفهانی ها خیلی خیر هستند
بله، البته من در مورد آمار بقیه اس��تان ها که اعالم شده، 

مطمئن نیستم؛ اما درباره اصفهان همین حدود است. 
البت�ه ته�ران جمعیت چندی�ن برابری نس�بت به 

اصفهان دارد
بله، به همی��ن خاطر گفتم درباره آمار س��ایر اس��تان ها 
مطمئن نیس��تم. البته آمار اصفهان درست است و حدود 

همین ۲4 میلیارد تومانی است که اعالم شده است. 
این رقم نسبت به سال 93 افزایش داشته یا کاهش؟

اگر اشتباه نکنم حدود 8 درصد افزایش داشته است.

پس اصفهانی ها همچنان نس�بت به کارخیر عالقه 
 نش�ان می دهند و ش�ایعات هم تاثی�ری روی آنها

 ندارد
من ای��ن را هم بگوی��م که اصفه��ان یک وج��ه تمایزی 
 نسبت به س��ایر اس��تان ها دارد و آن هم اینکه نزدیک به

400 خیریه فع��ال دارد که این موضوع باعث می ش��ود 
مشارکت های مردمی توزیع و تقسیم شود. به هرحال این 
خیریه ها با روش های جدید، جلب مشارکت می کنند و 
می خواهم بگویم با توجه به این موضوع، باز هم مشارکت 

اصفهانی ها بسیار عالی بوده است. 
افزایش خیریه ها کمک حال کمیته امداد ش�ده یا 
نوعی موازی کاری به حساب می آید که تنها توزیع 

مشارکت های مردمی را به دنبال دارد؟
 بس��تگی دارد؛ خیری��ه هایی ک��ه تخصص��ی و هدفمند

کار می کنند، کمک ما هستند و ما با آنها تعامل هم داریم؛ 
مثل خیریه های تخصصی سرطان یا پیوند اعضا یا مسکن 
ناتوان��ان و جهیزیه بی بضاعت ها و... . اینها خوب اس��ت؛ 
ولی خیریه هایی که پراکنده کاری می کنند، خب گاهی 

مشکل ساز می شوند. 
 با ای�ن همه خیری�ه و کمیت�ه ام�داد، اصفهانی ها

24 میلیاردتوم�ان کم�ک ک�رده اند. مث�ل اینکه 
شایعاتی که درباره کمیته امداد در سال های اخیر 
بر سر زبان ها افتاد هم نتوانست مانع از خیرخواهی 

مردم استان اصفهان شود
مثال چه شایعاتی؟

همین های�ی که در فضاه�ای مجازی م�ی خوانیم 
و می بینی�م یا بین مردم ش�ایعه می ش�ود و حتی 
 پرویز فتاح هم چندی پیش نس�بت به آنها واکنش
نش�ان داد؛ از دزدی از صندوق صدق�ات گرفته تا 

کمک به مردم فلسطین و یمن و...
بله متاسفانه این شایعات زیاد هم ش��ده است؛ شایعاتی 
 که ب��ا رش��د فضای مجازی ش��دت ه��م گرفت��ه و قطعا 
نمی تواند بی تاثیر باش��د؛ اما موضوع اینجاست که حتی 
یکی از این شایعات صحت ندارد. کل ۲4 میلیارد تومانی 
 که سال گذش��ته و همه پولی که در س��ال های گذشته

کمک ش��د، س��هم بندی ش��ده و بی��ن س��رگروه های 
. تقس��یم  . مختل��ف درم��ان، مس��کن، آم��وزش و.
م��ی ش��ود. م��ا حت��ی پ��ول تعمی��ر صن��دوق ه��ای 
 صدق��ه ی��ا حت��ی کارگران��ی ک��ه این صن��دوق ه��ا را
 جم��ع آوری می کنن��د، از مح��ل کمک ه��ای مردمی

نمی دهیم. پول فریدن به فریدون ش��هر نمی رود یا مثال 
پول چادگان به س��میرم اختصاص داده نمی شود. همه 
چیز مشخص است؛ این پول ها نه جا به جا می شود و نه به 

خارج از کشور می رود. 
شایعات درباره اختصاص پول صندوق های صدقات 

به فلسطین و یمن و بحرین و... زیاد بوده 
 بل��ه متاس��فانه؛ ول��ی باصراحت م��ی گویم اینه��ا همه

ش��ایعه اس��ت و واقعیت ن��دارد. اگر ق��رار ب��ه کمک به 
فلس��طین و یمن و... باش��د، ما در روزها و مناسبت های 
 خاص مثل روز ق��دس، صندوق های وی��ژه همین کار را 
تعبیه می کنیم و روی صندوق ها هم نوش��ته می ش��ود 
که مثال مخصوص کمک به فلس��طین یا یمن و یا... است 
و مردم اگر مایل بودند، کمک م��ی کنند؛ مثال در همین 
روز قدس که گذشت، مردم اصفهان 60 میلیون تومان به 
یمن و فلسطین کمک کردند که ما هم عین همین پول را 
با کمک وزارت امورخارجه و سایر متولیان، به دست مردم 
این کش��ورها رس��اندیم؛ اما محل کمک به این کشورها، 
صندوق های صدقات نیس��ت؛ مگر اینکه همان طور که 

گفتم، مشخص شده باشد. 
ای�ن 24 میلی�ارد تومان�ی ک�ه کمک ش�ده و رقم 
 کم�ی ه�م نیس�ت، بیش�تر در چ�ه بخ�ش هایی

هزینه می شود؟
رقم کمی نیس��ت؛ ام��ا این را ه��م درنظر بگیری��د که ما 
 ماهی نزدیک به 4 میلیارد تومان در بخش بیمه و درمان

هزین��ه می کنیم که در س��ال می ش��ود چی��زی حدود 
40 میلیارد توم��ان. فقط مس��تمری ماهیانه مددجویان 
م��ا ک��ه البت��ه رق��م ناچی��زی اس��ت )ماهیان��ه حدود 
60-70هزارتومان(، در سال می شود 7۲ میلیارد تومان. 
ما 96 هزار خانوار را تحت پوشش داریم. می خواهم بگویم 
ممنون خیرخواهی و محبت مردم هستیم؛ اما هزینه های 

ما را هم درنظر بگیرید. 
این رقم ناچیزی ک�ه می گویید به عن�وان ماهیانه 
 پرداخ�ت م�ی کنی�د، چ�ه دردی از مددجوی�ان

دوا می کند؟ 
 موض��وع هم��ان یارانه هاس��ت ک��ه انتقادی ک��ه به آن

وارد بود، ای��ن بود که وقتی پول نقد دس��ت مردم بدهی، 
 درواقع انگی��زه کار کم می ش��ود. ما ترجی��ح می دهیم
 ب��ه ج��ای پ��ول دادن، روی توانمندس��ازی مددجویان

کار کرده و زمینه کار برای مددجویان به ویژه در روستاها 
و شهرس��تان ه��ای کوچک فراه��م کنی��م. 9۲ میلیارد 
 تس��هیالت و اعتبارات برای اش��تغال در همی��ن زمینه

درنظر گرفتیم؛ توانمندسازی خیلی بهتر است!

تحدید حدود عمومی
4/581 تحدید حدود عمومی قس��متهایی از بخش��های 

2و3و4 ثبت نایین
آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت از ابنیه 
و اراضی بخشهای فوق الذکر بشرح آتی آگهی می گردد

بخش دو ثبت نایین
1453 اصلی محمد جواد کبیری زاده نائینی فرزند قاسم 

و غیره ششدانگ یکدرب باغ واقع در کشتزار جزیسر 
1913 اصلی س��ید مهدی قلی امیری نائینی فرزند سید 
اسداله بدعوی تولیت وقف ششدانگ یک قطعه زمین واقع 

در کشتزار ورزجان 
1958 اصلی س��ید مهدی قلی امیری نائینی فرزند سید 
اسداله بدعوی تولیت وقف ششدانگ یک قطعه زمین واقع 

در کشتزار ورزجان
2194 اصلی س��کینه صفری نائینی فرزند حس��ینعلی 
شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کش��تزار 

ورزجان موسوم به سرخابی
95/5/23

2456 اصلی س��ید حس��ین فاطمی محمدی فرزند سید 
محمد علی بدع��وی تولیت وقف شش��دانگ یکدرب باغ 

واقع در محمدیه 
2593و2594و2595و2596 اصل��ی موقوفه مس��جد 
نشانه محمدیه به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نایین 

ششدانگ مسجد نشانه واقع در محمدیه
95/5/24

2690 اصلی حسن قیومی محمدی فرزند مرحوم محمد 
حسین و غیره ششدانگ دکان عبا بافی واقع در محمدیه

 یکفرعی از 2988 اصلی محمد شهریاریان محمدی فرزند 
علی و غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در محمدیه

3104 اصل��ی مس��جد عمادالدین محمدیه و حس��ینیه 
پادرخت محمدیه نایین به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نایین شش��دانگ یکدرب باغ واقع در 

محمدیه 
95/5/25

3336 اصل��ی مجید ش��هریاری محم��دی فرزند احمد 
شش��دانگ زمین مزروع��ی واقع در کش��تزار محمدیه 

موسوم به چوبجوئیه 
3617 اصلی معصومه مخت��اران محمدی فرزند یداله و 
غیرو ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار 

محمدیه موسوم به مامان 
3689 اصلی حسینعلی حسن زاده محمدی فرزند مرحوم 
حسن ششدانگ یک قطعه زمین واقع در کشتزار محمدیه 

95/5/26
4007 اصلی علی اکبر کریمی مزرعه شاهی فرزند محمد 
علی بدعوی تولیت وقف شش��دانگ قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش
4076 اصلی س��ید حس��ین فاطمی محمدی فرزند سید 
محمد علی بدعوی تولیت وقف ششدانگ یک قطعه زمین 

واقع در کشتزار حنفش
4156 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش
95/5/27

4178 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش 
4388 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش 
4410 اصلی موقوفه محمد علی خلف غالمحسین عباس 
به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نائین ششدانگ زمین 

مزروعی واقع در کشتزار حنفش
4413 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش 
95/5/28

4427 اصل��ی موقوفه آب انبار محمد قاس��م به تصدی  
اداره اوقاف و ام��ور خیریه نائین شش��دانگ عرصه و 
اعی��ان آب انبار محمد قاس��م واقع در کش��تزار حنفش 

موسوم به سبه
4493 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش
4515 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش 
4619 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش 
95/5/30

4702 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش
4722 اصل��ی محمد کربالئیان محم��دی فرزند ابراهیم 
بدعوی تولیت وقف شش��دانگ یک قطعه زمین واقع در 

کشتزار حنفش 
5303 اصلی محمد داوودی مزرعه شاهی فرزند عابدین 

و غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در مزرعه امام 
95/5/31

یکفرعی از 5566 اصلی خانم فاطمه حسین زاده مزرعه 

ش��اهی فرزند محمد شش��دانگ یکدرب خان��ه واقع در 
مزرعه امام 

4 فرعی از 5848 اصلی شهرداری بافران ششدانگ قطعه 
زمین محصور واقع در بافران

6240 اصلی فاطمه پور بافرانی فرزند علی شش��دانگ 
یکدرب خانه واقع در بافران

95/6/1
20816 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی

267 فرعی سید جواد موسی کاظمی فرزند سید علی و 
غیره ششدانگ زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش 

موسوم به سبه
572 فرع��ی فری��ده جهرمی محم��دی فرزند حس��ین 

ششدانگ قطعه زمین محصور واقع در بافران
669 فرعی حس��ن کارگر بافرانی فرزند عل��ی  و غیره 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در بافران
95/6/2

809 فرعی رض��ا خنجری فرزند غالمرضا شش��دانگ 
یکدرب خانه واقع در روستای هندچوب 

949 فرعی رضا قاسمی تودشکی فرزند عباس ششدانگ 
زمین محصور واقع در روستای الغره

995 فرع��ی محمد محم��دی محمدی فرزند عباس��علی  
شش��دانگ زمین مزروع��ی واقع در کش��تزار محمدیه 

موسوم به جوبچوئیه
95/6/3

1001 فرعی اعظم زمانی زاده فرزند غالمرضا ششدانگ 
قطعه زمین محصور که در آن احداث بنا ش��ده واقع در 

بافران
1003 فرعی قاسم غالمی هماباد فرزند فرج اله ششدانگ 

قطعه زمین محصور واقع در هماباد علیاء
1006 فرعی یوسف زندوانی فرزند عباسقلی ششدانگ 

زمین محصور واقع در زندوان
1007 فرعی غالمحسین زندوانی فرزند حبیب  ششدانگ 

یک قطعه زمین محصور واقع در زندوان
95/6/4

بخش سه حوزه ثبت نایین
18 فرع��ی از 4045 اصلی احمد جه��ادی نائینی فرزند 
موسی ششدانگ زمین محصور واقع در روستای همت 

آباد 
252 فرعی از 4131 اصلی فاطم��ه بالنیان فرزند جواد 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در روستای بالن

236 فرعی از 4545 اصل��ی حمید رضائی معصوم آباد 
فرزند رضا قلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

معصوم آباد
95/6/6

238 فرعی از 4545 اصلی س��ید علیرض��ا پور عابدی 

نائینی فرزند س��ید شجاع ششدانگ قس��متی از یکدرب 
خانه واقع در روستای نوجوک

239 فرعی محمد هادی مفیدی نائینی فرزند حبیب و غیره 
ششدانگ یکدرب باغ و زمین مزروعی واقع در روستای 

جاللیه
95/6/7

بخش چهار ثبت نایین
88و90 فرع��ی از 1563 اصلی مهدی عس��کری فرزند 

حسین و غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع درچوپانان
147 فرعی از 1563 اصلی مهدی عسکری فرزند حسین 

و غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در چوپانان 
215 فرعی از 1563 اصلی مهدی عسکری فرزند حسین 

و غیره ششدانگ یک قطعه زمین واقع در چوپانان 
227 فرعی از 1563 اصلی سعید عسکری فرزند حسین 

و غیره ششدانگ یکدرب باغ واقع در چوپانان 
229 فرعی از 1563 اصلی مهدی عسکری فرزند حسین 

ششدانگ یکدرب باغ واقع در چوپانان
971 فرعی از 1563 اصلی سعید عسکری فرزند حسین 
ششدانگ یکدرب اطاق مجزی شده از 20 فرعی از اصلی 

مرقوم واقع در چوپانان
95/6/8

5 فرعی از 1743 اصلی خانم ش��هربانو حشمت فرزند 
یوسفعلی ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع 

در مزرعه جیر بو علیاء
9 فرعی از 1743 اصلی مهدی ای��ران پور انارکی فرزند 
محمد باقر ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع 

در مزرعه جیر بو علیاء
17 فرعی از 1743 اصلی مهدی ایران پور انارکی فرزند 
محمد باقر ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع 

در مزرعه جیر بو علیاء
95/6/9

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 9 صبح در 
تاریخهای قید شده در آگهی در محل ، انجام خواهد شد 
لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله دعوت 
می ش��ود که در س��اعت مقرر در محل حض��ور به هم 
رس��انند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار ش��ده از 
طریق مجاوری��ن تحدید حدود خواهد ش��د و اعتراض 
مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر 
حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
ص��ورت مجلس و تحدید ح��دود ظرف م��دت 30 روز 

پذیرفته خواهد شد
تاریخ انتشار:     95/4/31   

م الف: 133 اباذر مهیمن رییس ثبت نایین        

مدیر کل کمیته امداد استان در گفت و گو با زاینده رود: 

پول صندوق های صدقات، به خارج از کشور نمی رود
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 دخت��ر يانك��ي، نوش��ته ني��ل س��ايمون و ب��ه كارگرداني 
 معي��ن الدي��ن عش��اقي ت��ا 12 م��رداد در مجموع��ه

 فرهنگي هنري فرشچيان اجرا مي شود. اين نمايش كمدي، 
به نقد سياست ها و اخالقيات جامعه معاصر مي پردازد. 

نمايش دختر يانكي را بايد نمايشي از فروپاشي آرماني بدانيم 
كه در جهان به عنوان »روياي آمريكايي« شناخته مي شود. 
براي مقدمه اين يادداش��ت خالصه اي از داستان آن را مرور 

مي كنيم.
دختر يانكی كه به كارگرداني معين الدين عشاقي در مجموعه 
فرهنگي هنري فرشچيان روي صحنه رفته، به شكلي ساده 
و بي تكلف داس��تان دو جوان به نام هاي ان��دي و نورمن را 
بازگو مي كند، كه در مجله اي مشغول به كار هستند. نورمن 
نويسنده اي موفق و اندي صاحب امتياز مجله است. داستان 
اما از جايي شروع مي شود كه دختري در همسايگي اين دو، 
توجه نورمن را به خود جلب مي كند. پس از آن است كه اندي 
براي نجات مجله خود با طرح نقشه اي، دختر را كه در نمايش 
به نام س��وفي مي شناسيم، به عنوان منش��ي در دفتر مجله 
استخدام می كند تا بقاي مجله اش، كه مجله اي راديكال و 
معترض نيز هست حفظ شود، اما در اين بين سوفي كه نامزد 

يك تفنگدار آمريكايي هم هست، مجذوب اندي مي شود.
 خلق »دخت�ر یانکی« از ن�زاع مي�ان ليبرال ها و 

محافظه كاران زن
زماني كه براي اولين بار ژنرال »جيمز ول��ف« بريتانيايي از 
لفظ »يانكي« براي س��ربازان نيوانگلندي خود استفاده كرد 
هرگز فكرش را هم نمي كرد، دو قرن بعد، واژه يانكي چنين 
استفاده گس��ترده اي داشته باش��د، كه جهانيان آمريكايي 
 ها را به نام يانكي بشناس��ند و در خود آمريكا هم جنوبي ها 

شمالي ها را يانكي بنامند.
 دخت��ر يانك��ي ترجمه هوش��مندانه ش��هرام زرگ��ر بر اين 
نمايشنامه است؛ چرا كه يانكي ها، چه در استفاده اين كلمه 
در بريتانيا و چه در آمريكا، همواره پيشوند نيو )new( را به 
همراه دارند كه نش��اني از تازه به دوران رس��يدگي نيز دارد. 
س��ايمون اين نمايش نامه را حدود سال هاي 1970 در نزاع 
ميان ليبرال ه��ا و محافظه كاران زن مي نويس��د و به قولي، 
ايده اصلي آن را از  آن دوران گرفته اس��ت. نكته مهم در اين 
 بين آنجايي نمايان مي شود كه سايمون پا را از اين هم فراتر

 مي گذارد و خود ليبرال ها را هم به نقد مي كش��اند و حتي 
 پاي كمونيس��ت ها را ه��م به مي��دان كش��انده و تمام اين

 ايده ه��ا را به نوعي به تمس��خر مي گيرد. ش��ايد براي بيان 
اين نكته بهترين مطلب، شعر »لي يانگ لي« باشد كه خود 
مهاجري بود كه با فرار از نظام كمونيستي از چين به آمريكا 

رفت .
در ابت��داي نمايش با س��ني مواجهيم كه به صورتي س��اده 
طراحي ش��ده اس��ت. دكور، تنها فضاي دفت��ر مجله را مي 

 سازد. روي ديوارها و صندلي ها عكس هاي مختلفي از نماد
 آلفرد هيچكاك گرفته تا شخصيت هايي همچون پيتر سلرز و 
جورج واشنگتن نخستين رييس جمهور اياالت متحده آمريكا 
تا بورد مجله. در اين بين نبايد از ياد برد كه تمام اين عكس ها 

به نوعي به آمريكا و التهاب و اعتراض آن دوران داللت دارد.
 س��ايمون در اين اثر، نقد خ��ود را به ص��ورت ضمني مطرح 
مي كند و اجازه نمي دهد مخاطب حس كن��د به او توهين 
شده است. اين نكته را عش��اقي به خوبي دريافته و در طول 
نمايش تمام نقدها به صورت ضمن��ي در بازي ها و كنش ها 
اتفاق مي افتد. براي مثال در اقدامي كه ش��ايد كمتر مرسوم 
باشد، نورمن براي سوفي، هديه اي تهيه مي كند. اين هديه 
مواد غذايي كنسرو شده است. در اينجا عالوه بر آنكه سايمون 
به مدرنيسم صنعتي در آمريكا اشاره مي كند، با تيغ طنز بر 
بدن مصرف گرايي آمريكايي هم خط مي اندازد. از اين نمونه 
كنايه ها مي توان به ورود نورمن به حريم ش��خصي س��وفي 
اش��اره كرد كه به نوعي نماد وضعيت زنان آمريكايي در اين 
دهه اس��ت. از طرف ديگر، در اين نمايش مي توان استفاده 
ابزاري از زنان را به خصوص پس از استخدام سوفي به عنوان 

منشي درك كرد.
يكي از نكت��ه هايي ك��ه معين الدين عش��اقي ب��ه خوبي و 
هوشمندانه به آن دقت كرده، لباس��ي است كه براي سوفي 

انتهاب شده؛ اين لباس، هماهنگي خاصي با شخصيت سوفي 
و نمايشنامه دارد. لباسي با رنگ آبي تيره و قرمز و سفيد كه 
پرچم اياالت متح��ده آمريكا را تداعي مي كند. ش��خصيت 
س��وفي نيز، يك زن محافظه كار به لحاظ سياس��ي اس��ت 
كه در آرمان ها و روي��اي آمريكايي خود متعصب اس��ت. او 
 نامزد يك تفنگدار آمريكايي است كه مي تواند حمايت او از 
سياس��ت هاي جنگ طلبانه آمريكا نيز باشد. همان طور كه 
 در ادامه، س��وفي به واسطه ورزش تخصصي ش��نا كه انجام

 مي دهد به اندي مي گويد: م��ن در توكيو پرچم آمريكا را به 
اهتزاز در مي آورم. 

ديگر بر ما مبرهن اس��ت كه پرچم آمريكا به چه صورتي در 
ژاپن به اهتزاز در آمد و اين نكته با عكسي كه در دفتر مجله از 

انفجار اتمي، چسبانده شده هماهنگي دارد.
نورمن، شخصيتي اس��ت كه نسبت به دو ش��خصيت ديگر 
 غريزي ت��ر عمل م��ي كند. ظاه��را وابس��تگي زي��ادي به 
جريان هاي مرسوم ندارد. در قسمتي از نمايش، اندي اشاره 
مي كند كه نورمن در دوران دانش��جويي مقاله اي در رابطه 
با شكوفايي اقتصاد فيليپين در دهه 1930 نوشت. اين دهه 
دوران بزرگ ترين بحران اقتصادي در آمريكاست. او بيشتر 
بار طن��ز اثر را با س��ادگي و رفتار  خود به دوش مي كش��د و 
اگر دقت كنيم ب��ه راحتي در م��ي يابيم تنها كس��ي كه به 

 ش��كلي فعال عمل مي كند، نورمن است. او نويسنده است و
 مي نويسد و در انتهاي اثر هم به منطق بهتري نسبت به اندي 

و سوفي مي رسد.
اندي اما، ش��خصيتي اس��ت كه مجدانه براي حفظ مجله و 
خط مش��ي عدالت خواهي خود اصرار مي كند. در جايي از 
نمايش، س��وفي كه نامه هاي دفتر را تمبر مي زند به نورمن 
مي گويد: »اينها دعوت نامه هاي حزب هستند، رفيق؟« در 
اينجا كلمه رفيق، بر گرايشات چپ و كمونيستي اندي داللت 
مي كند، البته اين گرايشات در حد عدالت خواهي باقي مي 
 ماند و به هيچ عنوان شديد و متعصبانه نيست. مي دانيم كه 
 كمونيس��ت ها و گروه ه��اي چ��پ، يكديگ��ر را رفيق صدا 
مي زنند، اما در آخر ماجرا مي بينيم پس از آنكه س��وفي به 
اندي مي گويد، مجذوب تو شده ام، شخصيت ها جاي شان 
 عوض مي ش��ود و دچار چرخش مي ش��وند. اين نكته را نيز 
مي ت��وان، نقدي بر گروه ه��اي چپ، در اي��ن دوره از تاريخ 

سياسي، اجتماعي آمريكا دانست.
 نكته ديگري كه در رابط��ه با دكور نمايش ب��ه ذهن متبادر

 مي ش��ود، وجود عكس س��ه رييس جمهور آمريكاس��ت. 
ج��ورج واش��نگتن، نخس��تين ريي��س جمه��ور اي��االت 
متحده آمري��كا و آراه��ام لينكل��ن و ج.اف كندي.لينكلن و 
 كندي، تنه��ا رييس جمهوره��اي آمريكا هس��تند كه ترور

 شده اند. جالب اينجاست كه سوفي محافظه كار، به اندي مي 
گويد» من براي كار به مجله اي بيام، كه تيتر اولش نوش��ته، 
 ال.بي.جي به دنب��ال ال.اس.دي....؟« و ان��دي در جواب او

 مي گويد» اين تنهاي يك تجانس آوايي است... « ولي آيا اين 
واقعا يك تجانس آوايي است ؟ خير.

 ال.بي.جي مخفف ليندون بنيز جانس��ون، س��ي و ششمين 
رييس جمهور اين كشور اس��ت كه بعد  از ترور ج.اف. كندي 

بر سر قدرت مي آيد.
در رابطه با كارگرداني اثر، مي توان گفت، عشاقي با اعتماد به 
گروه جوان خود و با تكيه بر تجربياتش توانسته نمايش قابل 
قبولي ارائه دهد. به نظر مي رسد، چيدمان دكور مي توانست 
با وسواس بيشتري باشد تا تماشاگر بتواند با راحتي به نشانه 
پي ببرد كه به دليل نبود نور مناسب و امكانات صحنه، ميسر 

نشده است.
به دليل وجود لحظات طنز موجود در اثر و حفظ لذت آن براي 
تماشاگران، سعي شد تا كمترين اشاره به روايت اثر بشود و در 
عوض بيشتر به نكات نشانه اي كه در اكثر كارهاي سايمون 

وجود دارد اشاره شود.
دختر یانکي

 تا 12 مرداد ماه، هر شب رأس ساعت 20:30 اجرا مي شود. 
در اين نمايش حام��د احمدجو در نقش ان��دي، فريدالدين 
سليماني در نقش نورمن و مونا بديع صنايع در نقش سوفي 

هنرنمايي مي كنند.
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سينمای جهان اكران

 هماي��ش ب��زرگ »انتخاب رش��ته« وي��ژه كنك��وری ها، 
ششم مردادماه در كتابخانه مركزی برگزار می شود.

رييس كتابخانه مركزی با بيان اي��ن مطلب گفت: با اتمام 
كنكور، اضطراب كنك��وری ها تا حدودی كمتر ش��ده اما 
داوطلبان همچنان تا اعالم نتايج اوليه و بحث انتخاب رشته 

با اين موضوع همراه هستند.
حميدرضا ميرپويا اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اينكه انجام 
انتخاب رش��ته به كمك مش��اوران و متخصصان اين امر، 
كمك قابل توجهی به داوطلبان می كند، در همين راستا 
كتابخانه مركزی وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفريحی 
ش��هرداری اصفهان به برگزاری همايش ب��زرگ انتخاب 
رش��ته ويژه كنكوری ها اقدام كرده اس��ت. وی افزود: اين 
برنامه به صورت رايگان روز چهارش��نبه شش��م مردادماه 
 در دو نوب��ت صب��ح و بعدازظه��ر ويژه پس��ران و دختران

برگزار می شود.
رييس كتابخانه مركزی تصريح كرد: استاد فمی تفرشی، 
نويس��نده كتاب »كنكورت رو قورت بده« با حضور در اين 
همايش از ساعت 10 تا 12 ويژه پس��ران و از ساعت 16 تا 
18 ويژه دختران به بيان مطالبی در خصوص انتخاب رشته 
می پردازد. وی خاطرنشان كرد: عالقه مندان برای حضور 
در اين برنامه می توانند به محل كتابخانه مركزی واقع در 

خيابان باغ گلدسته مراجعه كنند.

دوره ويژه آموزش فن بيان از سوی موسسه برناك، موسسه 
بين المللی مطالعه و خالقيت، جمعه 15 مرداد ماه برگزار 

می شود.
 موسس��ه برناك، وابسته به موسس��ه مطالعات و خالقيت 
كودك و نوجوان انديشه كيان، اقدام به برگزاری دوره يك 
روزه رازهای موفقيت با فن بيان در سالن مركز تحقيقات 

معلمين كرده  است.
ستايش تاجيك، سفير سخن ايران و روح ا... نادری، مدرس 
فن بيان و ارتباطات، مدرس اين دوره كارگاهی هستند و 
ش��ركت كنندگان، عالوه بر درياف��ت گواهينامه معتبر به 

صورت رايگان عضو كافه سخن خواهند شد.
عالقه مندان م��ی توانند برای ثب��ت نام در اي��ن كارگاه، 
 به آدرس فلكه ارتش، به س��مت س��ه راه حكي��م نظامی، 

كوچه شماره 30)زهرايی(، پالك 30 مراجعه كنند.

كريس پاي��ن كاپيتان ك��رك جوان س��ينما، در»وان��در وومن/ زن 
س��رگردان« در نقش كاراكتر مكمل داستان ظاهر ش��ده است.كار 
فيلم برداری اين فانتزی ماجراجويان��ه و علمی تخيلی چند روز قبل 

به پايان رسيد.
داستان اين اكشن فانتزی در باره شاهزاده خانم ماجراجويی است كه 

كاخ خود در يك جزيره را ترك می كند، تا دنيا را كشف كند.
شاهزاده خانم دايانا در طول س��فر با ماجراهای زيادی روبه رو شده و 

تبديل به يك ابرقهرمان شكست ناپذير می شود.
در جريان اين سفر، شاهزاده دايانا با جوان مرموزی به نام استيو ترور 

آشنا می شود و از كمك های زياد او بهره مند می شود.
اين كمك ها باعث می شود تا شاهزاده خانم، تبديل به ابرقهرمانی با نام 

واندر وومن شود. نقش استيو ترور را، پاين بازی می كند.
اين بازيگر 34 ساله سينما می گويد: نقش او در »واندر وومن«، يك 
نقش مكمل نيست و اهميتی در حد كاراكتر شاهزاده خانم داستان 
دارد. گال گادوت بازيگر نقش واندر وومن است و كانی ويلسن هم در 
فيلم بازی می كند. فيلمنامه فيلم براساس داستان مصور واندر وومن 
نوشته شده است. اين داس��تان را ويليام ام مارستن نوشته و شركت 
دی سی اينترتينمنت ناشر آن است. تهيه كننده نسخه سينمايی هم 

همين شركت است.
 برای توليد فيل��م، هزين��ه كالن 100 ميليون دالری خرج ش��ده و 

پتی جنكينز امر كارگردانی آن را به عهده داشته است.
سومين قسمت س��ری جديد مجموعه فيلم »س��فرهای ستاره ای/ 

پيشتازان فضا«، 22 جوالی روی پرده سينماهای جهان می رود.

 »س��لطان« س��لمان خان در آس��تانه 300 كروری ش��دن است و
  تحليل گ��ران اقتصادی س��ينما می پرس��ند،آيا می توان��د ركورد 

»پی كی« را بشكند يا خير؟
اين درام ورزشی تا به امروز به فروشی 270 كروری دست پيدا كرده 

و اهل فن عقيده دارد، تا چند روز ديگر 300 كروری خواهد شد.
اما خود سلمان خان چشم انتظار يك فروش 345 كروری برای آن 

است، تا ركورد پر فروش ترين فيلم كل تاريخ سينمای هند را بزند.
در حال حاضر، تحليل گران اقتصادی س��ينما در هند به دو دس��ته 
 تقسيم شده اند. يك دسته می گويد »سلطان« موفق به ركوردشكنی 
تازه ای در جدول گيش��ه نمايش سينماهای هند خواهد شد. دسته 
دوم اعتقاد دارد فيلم تازه سلمان خان، توانايی و امكان دست يافتن به 
فروشی 345 كروری را ندارد و در حد 300 كرور متوقف خواهد ماند.

به نوشته س��ايت اينديا اف ام، تا امروز درام علمی تخيلی »پی كی« 
عامرخان، پرفروش ترين محصول سينمايی تاريخ سينمای هند است. 
اين فيلم كه در هفته آخر دسامبر 2014 روی پرده سينماهای هند 
رفت، توانست به رقم فروش كالن و دور از تصور341 كروری دست 
پيدا كند. به جز اين فيلم، تنها »داداش جان باجرانجی« سلمان خان 
توانسته با فروشی 326 كروری، لقب يك فيلم 300 كروری را بگيرد. 
هر 100 كرور هند، حدود 16 ميليون دالر است. در هند هر فيلمی 

باالی 100 كرور فروش كند، لقب يك بالك باستر را می گيرد.

 تهي��ه كنن��ده فيلم س��ينمايی »نف��س« ب��ه كارگردانی
 نرگس آبيار از فراهم كردن شرايط اكران همزمان در ايران، 

كانادا و آمريكا خبر داد.
 محمدحسين قاسمی يكی از تهيه كنندگان »نفس« درباره 
اكران اين فيلم سينمايی در دو كشور كانادا و آمريكا گفت: 
شركت فرهنگی و هنری »نورتابان« يكی از تهيه كنندگان 
 فيلم س��ينمايی »نفس« اس��ت كه پخش اين فيلم را نيز

 به عهده دارد.
اين ش��ركت فرهنگی در نظ��ر دارد همزمان ب��ا اكران در 
ايران، شرايط پخش »نفس« در دو كش��ور كانادا و آمريكا 

را فراهم كند.
وی اف��زود: طب��ق برنام��ه ري��زی انجام ش��ده از س��وی 
پخش كنن��ده، »نفس« از تاري��خ 22 مهرم��اه روی پرده 
 می رود و احتماال گروه س��ينمايی كوروش، س��رگروه آن

خواهد بود.
تهيه كنن��ده فيلم »ش��يار 143« يادآور ش��د: همچنين 
 ب��ا برنام��ه ري��زی محم��د صاب��ری مديرعامل ش��ركت 
»نور تابان«، طرح ه��ای ويژه ای جه��ت تبليغات و اكران 
 فيلم »نفس« در تهران و شهرس��تان داري��م كه می توان

ب�ه اك��ران همزمان اين فيلم در ش��هرهای بدون س��ينما 
اشاره كرد.

قاس��می تاكيد كرد: زم��ان اك��ران فيلم »ش��يار 143«، 
تجربه موف��ق نمايش همزم��ان فيلم در ش��هرهای بدون 
س��ينما را از س��ر گذرانديم. از همين رو همزمان با اكران 
 فيل��م »نف��س« در ته��ران و شهرس��تان، در نظ��ر داريم

اين فيلم س��ينمايی را در ش��ه�رهای ب�دون س��ينما نيز 
نمايش دهيم.

اين تهيه كننده سينمای ايران در پايان صحبت های خود 
با اشاره به نمايش فيلم »نفس« برای اهالی فرهنگ و هنر 
گفت: بعد از پايان جش��نواره فيلم فجر و دريافت بازخورد 
مخاط��ب، تصميم گرفتيم فيل��م »نفس« را ب��رای اهالی 
فرهنگ و هنر و فرهيختگان در حوزه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، سياس��ی به نماي��ش بگذاريم ت��ا بازخوردها را 

دريافت كنيم.
فيلم س��ينمايی »نف��س« ب��ه كارگردانی نرگ��س آبيار و 
 تهيه كنندگ��ی ش��ركت فرهنگ��ی هن��ری »نورتابان«،

 ابوذر پورمحمدی و محمدحس��ين قاس��می ساخته شده 
است.

اين فيلم در سی و چهارمين جش��نواره ملی فيلم فجر كه 
به دبيری محمد حيدری برگزار شد، توانست سيمرغ زرين 
بهترين فيلم از نگاه ملی و سيمرغ بلورين نقش مكمل زن 
را از آن خود كند و در ادامه در جشنواره جهانی فيلم فجر 
به دبيری رضا ميركريمی، س��يمرغ بلورين بهترين بازيگر 

نقش اول زن را دريافت كرد.

ویژه كنکوری ها برگزار می شود؛

همایش بزرگ »انتخاب رشته« 
در كتابخانه مركزی

موسسه برناک برگزار می كند؛

 كارگاه یک روزه 
»رازهای موفقيت با فن بيان«

كاپيتان كرک، در نقش مکمل

»سلطان« 300 كروری باليوودی همزمان با اكران داخلی؛

 »نفس« دركانادا وآمریکا 
مدير تاالر هنر اصفهان گفت: زنگ تئاتر به وسيله هنرمندان روی پرده می رود

عرصه تئاتر اصفهان به صدا در آمد تا ضمن ايجاد انگيزه برای 
هنرمندان شاهد رشد همه جانبه هنر تئاتر و حجم مخاطبان 

در اين مركز باشيم.
تئاتر به عنوان يك��ی از هنرهای هفت گانه، وس��يله ای پويا و 
زنده برای تقويت بنيان های فرهنگ ش��هروندی اس��ت؛ اين 
نش��ان می دهد كه هرگونه ضعف در اين ش��اخه از هنر، هيچ 
نقش اجتماعی مفيدی را در كشور به دنبال نخواهد داشت و 
به بيراهه می انجامد؛ امروزه در فضای هنر جامعه شهری بايد 
بپذيريم كه تئات��ر يكی از ضرورت ه��ای انكارناپذير فرهنگی 
است و نبايد به راحتی از بی توجهی ها و برداشت های متفاوت 

نسبت به آن بگذريم.
تئاتر هنری است كه می تواند توسعه حقوق فردی را به دنبال 
داشته باشد. همان گونه كه در سال های اوليه شكل گيری در 
يونان توانس��ت يكی از عوامل اصلی رهايی از نادانی و جهالت 
باشد و تاريخ تمدن بشری را به اثبات رساند؛ اينك به  منظور 
رشد فرهنگی و توسعه حقوق انسانی از نگاه هنر تئاتر به همت 
تاالر هنر اصفهان به عنوان يك��ی از مراكز تخصصی هنرهای 
نمايش��ی، برگزاری آيين افتتاحيه نمايش با حضور جمعی از 

پيشكسوتان در دستور كار قرار گرفته است.
 برگزاری نمایش ه�ا همراه با مراس�م افتتاحيه در 

تاالر هنر اصفهان
حميدرضا مكارمی، مدير تاالر هنر اظهار داشت: از آغاز فعاليت 
تاالر هنر، اجرای نمايش از ركن های اصلی اين مركز بوده كه 

گاه برخی از نمايش ها با افتتاحيه ای همراه بوده اس��ت؛ اما به 
دنبال نواخته شدن زنگ رسمی تئاتر در اصفهان اجرای تمامی 
نمايش ها در سالن های تاالر هنر با آيين افتتاحيه همراه خواهد 
بود. وی افزود: زنگ تئاتر در قالب يك حركت نمادين به منزله 
هماهنگی و حمايت رس��می تاالر هنر از انجمن تئاتر اصفهان 
اس��ت؛ چراكه در بس��ياری از مواقع، گروه ه��ای نمايش برای 
رس��يدن به مرحله اجرا، س��ختی زيادی را متحمل می شوند 
اما به سبب اطالع رسانی های ضعيف موفق به جذب مخاطب 
نمی شوند و نمی توانند جمعی از مردم را به پای قصه های خود 

بنشانند.
 حركتی هنرمند محور در پرونده تئاتر اصفهان

مدير تاالر هنر با بيان اينكه عدم همراهی تماشاچيان، شور و 
انگيزه را از هنرمند می گيرد، بيان كرد: برگزاری آيين افتتاحيه 
با حضور جمعی از هنرمندان، پيشكسوتان و مسئوالن هنری 
و فرهنگی ش��هر برگزار خواهد ش��د و زنگ تئاتر به وس��يله 
هنرمندان عرصه تئات��ر اصفهان به ص��دا در می آيد تا ضمن 
ايجاد انگيزه برای هنرمندان شاهد رشد همه جانبه هنر تئاتر و 
حجم مخاطبان در اين مركز باشيم. وی افزود: محور برگزاری 
زنگ تئاتر، هنرمندان و پيشكسوتان تئاتر با حضور گروه های 
نمايش��ی هس��تند؛ چراكه به دنبال اين كار يك پل ارتباطی 
ميان جوان های تئاتری و پيشكسوتان اين عرصه زده می شود.

مكارمی درباره روند انتخاب نمايش های جشنواره فصلی تئاتر 
گفت: شورای بازبينی نمايش گروه های مختلف مدت هاست 
كه آغاز ش��ده و ادامه دارد و تاكنون 30 اثر م��ورد تاييد برای 

نمايش قرار گرفته اس��ت؛ ارزياب��ی آثار براس��اس كيفيت و 
هماهنگی ف��رم و محتوای آث��ار صورت می گي��رد و برای هر 
نمايشی كه قابليت اجرا در تاالر هنر را داشته باشد اين آيين 

را برگزار خواهيم كرد.
 اجرای نمایش »ناتمام« در تاالر هنر اصفهان

وی افزود: برای دعوت از پيشكس��وتان و هنرمندان روندی را 
درنظرگرفته ايم ك��ه برای هر نمايش متناس��ب با موضوع، از 
فعاالن آن حوزه دعوت خواهد ش��د تا شاهد تشكيل محفلی 
از هنر دوس��تان انجمن تئاتر در اصفهان باشيم؛ چراكه يكی 
از مش��كالت ما چه در زمينه فرهنگی و چه هنری فقر محفل 
و نشست های صميمی است. مدير تاالر هنر درباره نخستين 
نمايش جش��نواره فصلی تئاتر گفت: از چهارشنبه 30 تيرماه 
تا 15 مردادماه نمايش ناتمام، ب��ه كارگردانی پيمان كريمی 
برگزيده بخش نمايشنامه نويسی س��ی و چهارمين جشنواره 
بين المللی تئاتر فجر در محل س��الن كوچ��ك تاالر هنر روی 
صحنه می رود. وی با بيان اينكه هر تئاتر، عاملی تاثيرگذار در 
شكل گيری روابط اجتماعی و شهروندی است، گفت: نمايش 
ناتمام به بي��ان روابط اجتماعی انس��ان ها در ي��ك آپارتمان 

می پردازد كه نويسنده اين اثر بهزاد آقاجمالی است.
مكارمی در پايان گف��ت: گردهمايی جمع��ی از هنرمندان و 
اصحاب رسانه اس��تان اصفهان، به بهبود شرايط تئاتر كمك 
می كند زيرا گاهی عدم وجود اطالع رس��انی درباره برنامه ها 
و نمايش ها سبب می ش��ود جمعی از عالقه مندان نمايش ها 

را از دست بدهند.

شبكه های مختلف سيما در روزهای پايانی هفته، فيلم های 
سينمايی و تلويزيونی متفاوتی را برای مخاطبان خود در نظر 

گرفته  است.
شبکه یک سيما

 فيلم س��ينمايی »جدال های زندگی كي��ت« به كارگردانی 
كارن مانكريف، امش��ب س��اعت 22:00 از شبكه يك سيما 

پخش خواهد شد.
فيلم س��ينمايی »خرس« به كارگردانی ژان ژاك آنو، جمعه 
اول مرداد  ماه ساعت 16:00 از شبكه يك سيما پخش خواهد 

شد.
 شبکه دو سيما

 فيلم س��ينمايی »تعقيب« به  كارگردانی جای هيون پارك،
 امشب ساعت23:00 از شبكه دو سيما پخش می شود.

فيلم س��ينمايی »يك هفته با پدر بزرگ و م��ادر بزرگ« به 
كارگردانی اندی فيك من، فردا  س��اعت 17:30 از شبكه دو 

سيما پخش خواهد شد.
 شبکه سه سيما

 فيلم س��ينمايی »به من ميگ��ن ترينيتی« ب��ه كارگردانی
  ان��زو باريون��ی، ام��روز س��اعت 10:30 از ش��بكه

 سه سيما پخش می شود .
 فيلم س��ينمايی »تس��خير كوهس��تان ببر« به كارگردانی

 هارك تسو، فردا  س��اعت 14:30 از شبكه سه سيما پخش 
می شود .

فيلم سينمايی »پيش به جلو« به كارگردانی دانته لم،   جمعه 
1مرداد ماه  ساعت 19:30 از شبكه سه سيما پخش می شود.

 شبکه چهار سيما
فيلم سينمايی »پيشگويی های مرد شاپركی« به كارگردانی 
 مارك پلينگتون، امش��ب  س��اعت 20:30 از ش��بكه چهار

 روی آنتن می رود.
 شبکه پنج سيما

فيلم سينمايی »نهنگ آزاد1« به كارگردانی سيمون وينسر، 
امروز ساعت 9:00  از شبكه پنج سيما پخش می شود .

فيلم سينمايی »والو« به كارگردانی كيجا جوری كاال، امروز 
ساعت 13:30از شبكه پنج پخش می شود.

 فيلم س��ينمايی »تراكتور خاكس��تری 2« ب��ه كارگردانی
 تراند جكوبسن، جمعه 1مرداد ماه ساعت9:00 از شبكه پنج 

پخش می شود.
فيلم س��ينمايی »انفجار عظيم« به كارگردانی جيئونگ وو 
پارك، جمعه 1مرداد ماه ساعت 13:30 از شبكه پنج پخش 

می شود.
 شبکه كودک

انيميشن سينمايی »افسانه پهلوان روشن«، جمعه 1 مرداد 
ماه ساعت22:00 از شبكه كودك پخش می شود.

 شبکه نمایش
 فيلم ه��ای س��ينمايی و تلويزيون��ی »پنج بچه وحش��ی«، 
»يك حقيقت تلخ«، »گ��رداب«، »اگه می تونی منو بگير« و 
»انتخاب شده« امروز  ساعت 11:30 ،15:30 17:15 ،21و 

23 از شبكه نمايش روی آنتن می رود.

؟

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

جشنواره فصلی تئاتر اصفهان گزارش می دهد؛

زنگی با صدای حمایت از »جامعه تئاتر« اصفهان

فيلم های سينمایی آخر هفته

یادداشتی درباره نمایش درحال اجرای »دختر یانکی«؛

»دختريانكي«،رويايآمريكاييرابهسخرهميگيرد

تئا تر

سیما
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تحدید حدود اختصاصی
4/535 ش��ماره صادره:1395/02/248929 چون تحدی��د حدود عمومی 
ششدانگ یکباب دکان پالک شماره 1492 اصلی واقع در بازار نائین بخش 
یک حوزه ثبت نائین که طبق پرون��ده ثبتی به عنوان موقوفه در جریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضور نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان 
نایین به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای اداره مذکور تحدید حدود ملک مرقوم در روز  سه شنبه 
1395/05/26  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 محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/04/31  م الف:122 اداره 

ثبت اسناد و امالک نایین)181 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

4/97 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000086 ش��ماره پرون��ده: 
139404014024000079 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9401826 
شش��دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 15182/665 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان اش��راق- کوچه شهید رجایی)9( که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 221 دفتر 3 امالک ذیل ثبت شماره 123663 با 
شماره چاپی 0214459 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود: شمااًل به زمین 
15182/661 به طول 14 متر ش��رقًا به زمین 15182/664 به طول 30 متر 
جنوبًا به خیابان به طول 14 متر غربًا به زمین 15182/666 به طول 30 متر 
فواصل خط مستقیم مفروض اس��ت که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق به صورت منزل مس��کونی با قدمت حدود 25 س��ال عرصه 420 متر 
مربع و اعیانی 427 متر مربع اس��کلت مصالح بنایی در دو سقف زیرزمین 
با کد 105- و مسکونی و همکف با کد + 105 مسکونی، سقف تیرچه بلوک، 
نمای داخلی نقاشی، نمای خارجی آجر 3 س��انتی و کف موزاییک دربهای 
خارجی آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی، سیس��تم سرمایش کولرآبی، 
سیستم گرمایشی بخاری و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد ملکی 
خانم زینب مرتضوی فارسانی که طبق س��ند رهنی شماره 36956 مورخ 
94/02/10 دفترخانه 111 چهار محال و بختیاری در رهن سازمان تعاون 
روس��تایی چهار محال و بختیاری واقع می باش��د و طبق اعالم بستانکار 
ملک فوق فاقد بیمه نامه می باشد و از س��اعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
95/05/24 در اداره اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهش��ت ش��رقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 11/000/000/000 ریال ش��روع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی ه��ای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب 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 ضمن آنکه 
پس از مزای��ده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداخت��ی 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 95/04/31 درج و منتشر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده ب��ه روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلس��ه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین 
ش��ده بانک ملی مخصوص در وجه  اداره اجرا به هم��راه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی اس��ت 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:10112 اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان)448 کلمه، 5 کادر(

مزایده مال منقول 
3 ش��ماره نام��ه: 9510116825801048 ش��ماره پرون��ده:  /461
9409986825300245 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940704 اجرای احکام 
مدنی شعبه 31 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده اجرائی کالسه 940704 ج 31 له آقای سید محسن 
علوی و علیه آقای مجید اس��دی گندمانی مبنی بر مطالبه قس��متی از طلب 
خواهان در روز دوش��نبه مورخ 95/05/18 در ساعت 9 صبح در محل این 
اجرا جهت فروش اموال منقول که فهرس��ت اموال در نظریه که به پیوست 
برگ آگهی مزایده می باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
77/000/000 ری��ال ارزیابی و نظریه وی مص��ون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید حداقل 5 روز قبل از مزایده می توانند 
با تماس با شماره 09131196801 آقای نعمت اله تیموری به عنوان حافظ 
اموال از اموال توقیفی بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه، در جلس��ه 
مزایده شرکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. اینجانب احمد نباتی یزدی کارشناس رسمی دادگستری در وقت مقرر 
به آن اجرا مراجعه و ضمن مطالعه پرونده و مالحظه صورتجلسه توقیف 
اموال با راهنمایی محکوم له از اموال معرفی شده توسط حافظ اموال بازدید 
و نتیجه ارزیابی ب��ا توجه به وضعیت آنها و در نظ��ر گرفتن قیمت عادالنه 
روز و با توجه به جمیع جهات و عوام��ل موثر در قضیه و تعیین قیمت پایه 
و مبنای مزایده به شرح ذیل برآورد می گردد. 1- دو عدد یخچال ایستاده 
1/5 در 2 اس��تیل دو متری ) 2 درب باال و 1 درب پایین( مستعمل به ارزش 
جمعًا 20/000/000 ریال 2- یک عدد هیتر )بخاری( گازی انرژی 640 سالم 
مستعمل به ارزش 10/000/000 ریال 3- یک عدد پیتزا زن 1/5 در 1/5 تمام 
استیل مارک نوژنو چهار پایه زیر آن مستعمل به ارزش 7/000/000 ریال 
4- سه عدد کانتر گرم نگهدارنده غذا دو متری تمام استیل با قابلیت 5 ظرفی 
بدون ظرف )بنماری( با قاب شیشه ای مربوطه کاًل مستعمل جمعًا به ارزش 
8/500/000 ریال 5- یک عدد فر گازی پارسیان 6 شعله دو درب زنگ زده 
و مستعمل به ارزش 2/000/000 ریال 6- یک عدد یخچال 5 فوت یوژریک 
درب کوچک مستعمل به ارزش 500/000 ریال 7- تعداد ده عدد میز کافی 
شاپی گرد شیشه ای به قطر یک متر با پای پلی استر 4 نفره مارک مانده گار 
به انضمام چهل عدد صندلی کافی شاپی پلی استر طرح چوب کاًل مستعمل 
جمعًا به مبلغ 25/000/000 ریال 8- دوازده عدد لیوان بزرگ دسته دار با 
کارتن و سه عدد کارتن لیوان 6 عدد یاکیا و 2 کارتن 6 عددی لیوان الو 6 عدد 
فنجان نعلباکی دسته دار توس با کارتن 4 کارتن 6 عددی فنجان نعل باکی 
اوپال با کارتن و یک کارتن 6 عددی لیوان دس��ته دار بستون جمعًا به مبلغ 
4/000/000 ریال جمع کل: 77/000/000 ریال. م الف:7857 اجرای احکام 

شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)458 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

4/540 کالس��ه پرونده 1161/94 ش��ماره دادنامه: 158 مرجع رسیدگی: 
شعبه 39 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به 
نشانی اصفهان خ نظر غربی بن بست میثم به وکالت حمید قدرتی شاتوری 
به نش��انی چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 س��اختمان احسان طبقه سوم 
واحد6، خوانده: محمد امیان پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت حمید اعتزازیان به وکالت حمید قدرتی 
شاتوری به طرفیت محمد امیان پور به خواسته مطالبه مبلغ 110/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 533572 عهده بانک سپه شعبه اصفهان 
به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چ��ک از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلس��ه رس��یدگی مورخه 95/2/13 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 

وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوان��ده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/2/13 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب 
دین و مستنداً به ماده 11 قانون ش��وراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و م��واد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخ��ت مبلغ یکصد و ده 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی و پرداخت 1/760/000 در حق خواه��ان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��عبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
 م الف:11915 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )371 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/541 کالس��ه پرونده 941229 ش��ماره دادنامه: 405-95/3/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود امینی 
پزوه به نشانی اصفهان خ خوراسگان خ طالقانی ابتدای بلوار شهید باقری 
ک ش جواد کاظمیان پ 148، خوانده: س��جاد عبداله��ی ملقب به مهدی  به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به ص��دور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوی آقای 
مسعود امینی به طرفیت آقای س��جاد عبدالهی ملقب به مهدی به خواسته 
مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال بابت فاکتورهای پیوستی به انضمام هزینه 
دادرسی و تاخیر در تادیه با توجه به تصویر مصدق فاکتورهای پیوستی 
دادخواست و همچنین اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخ 95/3/4 و 
عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ قانونی طبق ماده 73 در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تعرض ش��ورا دع��وی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اس��تناد مواد 1201 قانون مدنی و 1987 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال معادل بیس��ت میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و 365/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی به 
مبلغ 120/000 ریال و همچنین خس��ارت تاخیر در تادی��ه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 94/12/29 لغایت تاریخ وصول در ح��ق خواهان و همچنین 
نسبت به قرار تامین خواسته با توجه به اینکه در صورتجلسه مورخ 95/3/4 
مسترده شده لذا با استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:11913 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )317 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/542 کالسه پرونده: 8/95 شماره دادنامه:255-95/3/18 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به 
نشانی اصفهان خیابان نظر غربی بن بس��ت میثم با وکالت حمید قدرتی به 
نشانی اصفهان چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه سوم 
واحد 6، خوانده: سجاد احمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه چک،  با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به  
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای آقای حمیدرضا اعتزازیان با وکالت حمید قدرتی به طرفیت سجاد 
احمدی  به خواسته مطالبه مبلغ ش��صت میلیون ریال  وجه چکهای شماره 

094289 م��ورخ 94/12/4 ملی و 094293 م��ورخ 94/12/12 و 094290 
مورخ 94/11/30  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از 
سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ش��صت میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس شاخص 
اعالمی  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
می باشد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده  قابل واخواهی در این ش��ورا و 
ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:11910 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )335 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/543 کالسه پرونده: 6/95 شماره دادنامه:256-95/3/18 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به 
نشانی اصفهان خیابان نظر غربی بن بس��ت میثم با وکالت حمید قدرتی به 
نشانی اصفهان چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان احسان طبقه سوم 
واحد 6، خوانده: رحیم مرادی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ سیزده میلیون ریال وجه چک،  ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی حمید رضا اعتزازیان 
با وکالت حمی��د قدرتی به طرفی��ت رحیم مرادی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
سیزده میلیون ریال ) یک میلیون و س��یصد هزار تومان( وجه چک شماره 
607824250/369 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با 
توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوای خواهان از خود ابراز و 
ارائه ننموده لذا دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول ثابت به نظر می 
رسد و مس��تند به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 519-515-522-198 
قانون آیین دادرس��ی مدنی، حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
سیزده میلیون ریال ) یک میلیون و س��یصد هزار تومان( وجه بابت اصل 
خواس��ته و همچنین مبلغ هفتصد و نود و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 94/4/15( تا اجرای حکم در حق خواهان طبق آخرین شاخص 
بانک مرکزی و نس��بت به خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خواهان در 
مهلت مقرر قانونی نسبت به گواهی عدم پرداخت و طرح دعوی اقدام ننموده 
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 289-288-286-249 
 قانون تجا رت و رای وحدت رویه ش��ماره 597 م��ورخ 74/2/12 حکم بر

 بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی، ظرف مدت 20 روز دیگری قابل تجدی��د نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:11909 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )405 کلمه، 4 کادر(

مفاد آراء
4/467 موض��وع ماده 3 قانون وم��اده 13 آیین نامه قان��ون 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 1163و1164و1165و1166-1395/3/25 هی��أت : آقای 
ماشااله فینی بیدگلی فرزند عباس ش��ماره شناسنامه 9065 نسبت به 1/5 
دانگ و آقای محمد فینی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 364 نسبت 
به 1/5 دانگ و خانم فاطمه میرزائی مفرد بیدگلی فرزند حسین جان شماره 
شناسنامه 174 نسبت به 1/5 دانگ و آقای مهدی فینی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 318 نسبت به 1/5 دانگ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
436 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از ش��ماره 2 فرعی از پالک 595 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مش��اعی و 

ابتیاعی از ورثه عباس فینی بیدگلی.
2- رأی شماره 1126-1395/3/24 هیأت : خانم شفیعه سیاری فرزند عباس 
شماره شناسنامه 9733 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 71/50 مترمربع 
شماره پالک 8365 فرعی مجزا از شماره 7886و1709 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

قدرت اله خوش حساب.
3- رأی شماره 1134-1395/3/24 هیأت : خانم امینه سیدی آرانی فرزند 
سید عباس شماره شناسنامه 224 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 320/5 
مترمربع شماره پالک 8366 فرعی مجزا از ش��ماره 2866 فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ذکراله آقاعموئی.
4- رأی شماره 1135-1395/3/24 هیأت : آقای علی رحمن بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناس��نامه 84 ، شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 92/85 
مترمربع ش��ماره پالک 8367 فرعی مجزا از ش��ماره 215 فرعی از پالک 
2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از علیرضا ولیا بیدگلی.
5- رأی شماره 1117و1118-1395/3/24 هیأت : آقای حسن رسول اف 
فرزند محمدعلی شماره شناس��نامه 2700 و خانم خانم باغبان زاده آرانی 
فرزند قربانعلی شماره شناس��نامه 5426  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی 
از یکبابخانه به مساحت 172/21 مترمربع شماره پالک 329 فرعی از پالک 
2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی.
6- رأی شماره 1091-1395/3/19 هیأت : خانم فاطمه صغرا موسای آرانی 
فرزند علی اکبر ش��ماره شناسنامه 27 ، ششدانگ قس��متی از یکبابخانه به 
مساحت 29 مترمربع شماره پالک 1749 فرعی مجزا از شماره 441 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.
7- رأی شماره 1155و1156-1395/3/25 هیأت : آقای علی محمد مشتاقی 
آرانی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 4788 و خانم زهرا اعظمی آرانی 
فرزند علی محمد شماره شناسنامه 453  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 
به مس��احت 268/50 مترمربع ش��ماره پالک 1094 فرعی مجزا از شماره 
323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک عادی.
8- رأی شماره 1100-1395/3/19 هیأت : آقای سجاد میدانی فرزند قلندر 
شماره شناسنامه 8 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 317 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پ��الک 2704 اصلی واقع 
 در دس��تجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد 

حمید پناه.
9- رأی شماره 1099-1395/3/19 هیأت : آقای علی اکبر مرشدی بیدگلی 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه 2 ، شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 148 
مترمربع شماره پالک 318 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از جواد حمید پناه.
10- رأی ش��ماره 1097و1098-1395/3/19 هیأت : آق��ای عباس پیران 
 زاده بیدگلی فرزند علی ش��ماره شناس��نامه 1250126983 و خانم هانیه

 برخوردار بیدگل��ی فرزند مه��دی ش��ماره شناس��نامه 1250329515  
)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ یکبابخانه به مس��احت 150 مترمربع ش��ماره 
 پالک 320 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در

  دس��تجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بی��دگل. ابتیاعی از جواد 
حمید پناه.

11- رأی شماره 1095و1096-1395/3/19 هیأت : آقای علیرضا مینوئی 
فرزند مرتضی شماره شناسنامه 1250157552 و خانم محدثه حمید پناه 
فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 6190059821  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 322 فرعی مجزا از شماره 
252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه.
12- رأی شماره 1160-1395/3/25 هیأت : آقای سید مجتبی حسینی خواه 
فرزند سیداحمد شماره شناسنامه 8093 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
150 مترمربع شماره پالک 323 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 
2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از جواد حمید پناه.
13- رأی ش��ماره 1161و1162-1395/3/25 هی��أت : آق��ای محمد رضا 
اسماعیلی فرزند احمد ش��ماره شناس��نامه 339 و خانم عذرا نصرآبادی 
بیدگلی فرزند محمود ش��ماره شناس��نامه 8640  )بالمناصفه( ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 172 مترمربع شماره پالک 324 فرعی مجزا از شماره 
252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمید پناه.
14- رأی ش��ماره 1159-1395/3/25 هیأت : خانم طیبه میرشکار فرزند 
علی آقا شماره شناسنامه 58 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94 مترمربع 
شماره پالک 3936 فرعی مجزا از شماره 202و203و قسمتی از مشاعات 
197 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از سیف اله اقبالی.

15- رأی ش��ماره 1157و1158-1395/3/25 هی��أت : آقای ابوالقاس��م 
 خس��روی فرزن��د امرال��ه ش��ماره شناس��نامه 74 و خانم مهی��ن خانم

 س��یدین ابوزیدآب��ادی فرزن��د س��ید عابدین ش��ماره شناس��نامه 77  
 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 282/25 مترمربع شماره

  پالک 1496 فرعی مجزا از شماره 152 فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در 
 محمدآب��اد ابوزیدآب��اد بخ��ش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بی��دگل. مال��ک

 عادی.
16- رأی ش��ماره 1114-1395/3/24 هیأت : خانم زه��ره فروغی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 1704 ، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 4007 
مترمربع شماره پالک 5560 فرعی مجزا از شماره 41 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حبیب اله فخار.
17- رأی ش��ماره 1122و1123-1395/3/24 هی��أت : آق��ای مه��دی باغ 
بیدگلی فرزند قاسم شماره شناس��نامه 81 و خانم اشرف عمرانیان آرانی 
فرزند محمد شماره شناس��نامه 493  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 182 مترمربع شماره پالک 452 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از 

عباس باقری.
18- رأی شماره 1119-1395/3/24 هیأت : آقای مصطفی اهلی فرزند علی 
شماره شناسنامه 1250088968 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/55 
مترمربع شماره پالک 5556 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سید جعفر مریخی.
19- رأی ش��ماره 1121-1395/3/24 هیأت : آقای علیرضا کریمش��اهی 
فرزند ماشااله ش��ماره شناسنامه 176 ، شش��دانگ یکبابخانه به مساحت 
117/50 مترمربع ش��ماره پالک 5557 فرعی مجزا از شماره 20 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی.
20- رأی ش��ماره 1124و1125-1395/3/24 هی��أت : آق��ای علیرض��ا 
کریمشاهی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 176 و خانم نرگس کریمشاهی 
فرزند عباس شماره شناسنامه 7754  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 123 مترمربع شماره پالک 5558 فرعی مجزا از شماره 20 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از نرگس کریمشاهی.
21- رأی شماره 1127-1395/3/24 هیأت : آقای سیدرضا لحمی بیدگلی 
فرزند سیدحسن شماره شناسنامه 177 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
162 مترمربع شماره پالک 5559 فرعی مجزا از شماره 115 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از فاطمه صغرا درسته.
22- رأی ش��ماره 1130و1131-1395/3/24 هیأت : آقای محمد حس��ین 
عمرانی نوش آبادی فرزند مهدی شماره شناسنامه 119 و آقای حمیدرضا 
نیکوئی نوش آبادی فرزند علی اکبر ش��ماره شناسنامه 427  )بالمناصفه( 
، شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 409 مترمربع ش��ماره پالک 
 5561 فرعی مج��زا از ش��ماره 154 فرعی از پ��الک 2840 اصلی واقع در 
 ریگس��تان دیمکار آران بخ��ش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بیدگل.ابتیاعی از

 محمد حق پناه

23- رأی ش��ماره 1132و1133-1395/3/24 هیأت : آقای ایمان پاک نژاد 
فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 616 و آقای یاسر پاک نژاد فرزند رحمت 
اله شماره شناسنامه 2035  )بالمناصفه( ، شش��دانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 168/50 مترمربع شماره پالک 5562 فرعی مجزا از شماره 158 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد قدیریان.
24- رأی شماره 1140-1395/3/24 هیأت : آقای مصطفی بلندیان محمدی 
فرزند عباس شماره شناس��نامه 251 ، شش��دانگ یکباب کوره فخاری به 
مساحت 7365/92 مترمربع شماره پالک 5563 فرعی مجزا از شماره 206 
فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین داود آبادی.
25- رأی شماره 1149-1395/3/25 هیأت : شرکت تعاونی کمپرسی داران 
خود راننده کاشان شماره ثبت 453 به شناسه 10260094350 ، ششدانگ 
یکباب انباری به مساحت 1292/07 مترمربع شماره پالک 5564 فرعی مجزا 
از ش��ماره 43 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد مهدی فخار.
26- رأی شماره 1150-1395/3/25 هیأت : خانم نرگس خوانساری فرزند 
حسین شماره شناسنامه 48352 ، ششدانگ یکباب کوره فخاری به مساحت 
7216/04 مترمربع شماره پالک 5565 فرعی مجزا از شماره 206 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از حسین داوود آبادی.
27- رأی شماره 1093-1395/3/19 هیأت : آقای ابوالفضل صدفی فرزند 
جعفر شماره شناسنامه 46462 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 2009 
مترمربع شماره پالک 5567 فرعی مجزا از شماره 41 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حبیب اله فخار.
28- رأی شماره 1094-1395/3/19 هیأت : آقای محسن پاک نژاد فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 44 ، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1624 
مترمربع شماره پالک 5568 فرعی مجزا از شماره 158 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد قدیریان.
29- رأی ش��ماره 1167-1395/3/25 هیأت : آقای محسن خالوئی فرزند 
مسلم شماره شناسنامه 238 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالک 49 فرعی از پالک 42 اصلی واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
30- رأی ش��ماره 251و252-1395/01/25 هیأت : آق��ای امیر کدخدائی 
نوش آبادی فرزند غالمعلی شماره شناس��نامه 65 و خانم مرجان بامداد 
نوش آبادی فرزند علی شماره شناس��نامه 6190000606  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع شماره پالک 534 
فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آب��اد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک عادی.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/4/31

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/16
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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ایمنی موضوعی اس��ت که هم��واره برای انس��ان ها از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده اس��ت؛ زی��را به طور مس��تقیم با جان 
آنه��ا در ارتباط ب��وده و هرگونه س��هل انگاری در م��ورد آن، 
 می توان��د پیامده��ای ناگ��واری در پ��ی داش��ته باش��د.

از ای��ن رو اس��ت که ه��ر س��اله بودجه ه��ای کالن��ی صرف 
تحقیق و توس��عه و ارتق��ای ایمن��ی در زمینه ه��ای مختلف 
مثل س��اختمان ها، زیرس��اخت های شهری و وس��ایل نقلیه 
می شود. آن س��وی مرزها، ایمنی خودروها بسیار مورد توجه 
قرار گرفته و هر س��اله ش��اهد پیش��رفت هایی در این بخش 
هس��تیم؛ به طوری که دو نس��ل از یک خودرو از لحاظ ایمنی 
قابل مقایس��ه با همدیگر نیس��تند و نس��ل جدید ب��ه مراتب 
بهتر، امن  ت��ر و قاب��ل اعتمادتر از نس��ل قبلی اس��ت. ایمنی 
 خودروها به دو دس��ته کلی تقس��یم می ش��ود: ایمنی فعال

 .)Passive Safety( و ایمنی غیر فع��ال )Active Safety(
ایمنی فعال به مجموعه سیس��تم هایی اطالق می شود که در 
پیشگیری از تصادف موثر هس��تند؛ مثل کروز کنترل تطبیق 
پذیر، کنت��رل چس��بندگی و ترم��ز ABS. ایمن��ی غیرفعال 
به مجموعه سیس��تم هایی گفته می ش��ود که بع��د از لحظه 
تص��ادف، وارد عمل ش��ده و در کاهش صدمات وارد ش��ده به 
سرنشینان ایفای نقش می کنند؛ مثل کمربند ایمنی، ایربگ ها 
و نقاط جذب کننده ضربه. این روزها بحث ایمنی فعال بسیار 
مورد توجه خودروس��ازان قرار گرفته و ش��رکت های پیشرو، 
محصوالت خود را ب��ا انبوهی از س��امانه های مرتبط با ایمنی 
 فعال، روان��ه ب��ازار می کنند. یکی از این س��امانه ها، س��امانه

Lane Keeping Assist اس��ت ک��ه در محص��والت 
خودروسازان مختلف مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در تاریخ 
صنع��ت خودرو، ب��ه دلی��ل رانندگ��ی در حالت غی��ر عادی، 
خواب آلودگی و عدم تمرکز ناشی از خس��تگی، تصادف های 
زی��ادی به وقوع پیوس��ته اس��ت. کم نب��وده م��واردی که به 
دالیل یاد ش��ده، راننده ای از مس��یر خ��ود در اتوبان منحرف 
 ش��ده و صدمات جبران ناپذیری ب��ه خود یا س��ایر رانندگان

وارد س��اخته اس��ت. ب��رای کاهش س��وانحی از این دس��ت، 
 برخ��ی از خودروس��ازان پا پی��ش گذاش��ته و س��امانه  ای را

به منظور پیشگیری توس��عه داده اند. این س��امانه که عموما 
)LKAS) Lane Keeping Assist System ب��ا ن��ام 

ش��ناخته می ش��ود، وظیفه دارد به رانندگ��ی در بین خطوط 
کمک ک��رده و از تغیی��ر مس��یرهای ناخواس��ته و نامطمئن 
جلوگی��ری کن��د. نح��وه عملک��رد اجزای ای��ن س��امانه، به 
فاکتورهای��ی مث��ل قیم��ت خ��ودرو و روش اج��را وابس��ته 
اس��ت. نمونه ه��ای موج��ود روی خودروه��ای ارزان قیمت، 
 معموال فق��ط به اخط��ار، هنگام خروج ناخواس��ته از مس��یر

بس��نده می کنند. این اخطارها ممکن است به صورت صوتی، 
تصویری یا لرزش فرمان باش��د؛ اما نمونه ه��ای موجود روی 
خودروه��ای گ��ران قیمت و لوکس ع��الوه بر ای��ن اخطارها، 

ممکن اس��ت وارد عمل ش��ده و اقداماتی را در جهت جبران 
خطای راننده انجام دهن��د. بنابراین دفعه بعد که س��وار یک 
خ��ودروی لوکس ش��دید آمادگی این را داش��ته باش��ید که 
ش��اهد صحنه های تخیل��ی باش��ید! نمونه اولیه این س��امانه 
 در اواخ��ر ده��ه 90 روی کش��نده های تج��اری اکت��روس

معرفی شد. آن موقع این سامانه عملکرد نسبتا ساده ای داشت 
و هنگام خروج از بین خطوط، از سمتی که خودرو به آن طرف 
منحرف می شد اخطار صوتی پخش می ش��د. البته در صورت 
اس��تفاده از راهنما این سیس��تم تش��خیص می داد که تغییر 
مسیر با کنترل و اختیار راننده انجام ش��ده و اخطاری پخش 
نمی شد. در س��ال های ابتدایی دهه اول قرن 21، تالش هایی 
از سوی برخی خودروس��ازان برای توسعه فناوری های مشابه 
صورت گرف��ت. این ش��رکت ها عب��ارت بودند از س��یتروئن، 
 نیس��ان، هوندا، تویوتا و ب��ی. ام.  و، ام��روزه با پیش��رفت های

حاص��ل ش��ده س��ازندگان مختل��ف، از سیس��تم ها و 
 روش ه��ای گوناگون ب��رای حفظ خ��ودرو در بی��ن خطوط

اس��تفاده می کنن��د. س��از و کار ای��ن سیس��تم ها ت��ا حدود 
 زی��ادی مش��ابه ه��م اس��ت؛ ام��ا در ادام��ه، مکانیس��م های

ب��ه کار رفته توس��ط بعض��ی از خودروس��ازان را ب��ه صورت 
جداگانه بررس��ی خواهی��م ک��رد. در خودروهای نیس��ان و 
اینفینیت��ی، دوربین��ی وجود دارد ک��ه به طور پیوس��ته لین 
)lane( – که به اش��تباه در ای��ران الین گفته می ش��ود – را 
کنت��رل می کن��د. چنانچه تغییر مس��یر ناخواس��ته توس��ط 
سیس��تم اصلی تش��خیص داده ش��ود، به راننده اخطار داده 
 ش��ده و روی چرخ های س��مت چپ یا راس��ت، ترمز خفیفی

اعمال می  شود تا خودرو، بین خطوط بازگردانده شود. بنابراین 
در سیستم ابداعی نیس��ان، هم اخطار داده ش��ده و هم اقدام 
عملی برای حفظ خودرو در بین خطوط انجام می ش��ود. دیگر 
خودروساز ژاپنی یعنی تویوتا، روی خودروهای خود، لکسوس 
دوربین های دوگانه نصب کرده تا اطالعات موجود در مس��یر 
پیش رو را گ��ردآوری کنند؛ پس حداق��ل روی کاغذ احتمال 
این که اطالعات دریافتی توس��ط دوربین ه��ای دوگانه تویوتا 

نسبت به تک دوربین موجود روی خودروهای نیسان دقیق تر 
باشد، زیادتر است. چنان چه سیس��تم LKAS تشخیص دهد 
که تغییر مسیر ناخواس��ته در حال رخ دادن است، یک موتور 
الکتریکی وارد عمل ش��ده و در جهت عکس، فرمان را خواهد 
چرخاند تا خودرو به مسیر اولیه برگردد. البته اخطار به راننده 
نیز در دستور کار سیس��تم قرار خواهد گرفت. در خودروهای 
پژو، سیتروئن و DS سیس��تم کمکی رانندگی بین خطوط با 
حسگرهای اینفرارد مس��یر پیش رو را تحت نظر می گیرد. در 
صورتی که این سیستم تشخیص دهد خودرو بدون قصد راننده 
در حال تغییر مسیر اس��ت، از طریق ایجاد لرزش در صندلی 
راننده به او اخطار خواهد داد. سیستم ابداعی فرانسوی ها تا این 
حد کارایی داشته و به صورت عملی دخالتی در اصالح مسیر 
و بازگش��ت به بین خطوط ندارد. اگر به دنبال پیشرفته ترین 
و کارآمدتری��ن LKAS بگردی��م، باید س��ری به اش��توتگارت 

زده و به دنبال خودروهایی با نش��ان س��تاره بگردیم. سامانه 
موجود روی خودروهای مرس��دس بنز، ش��امل دوربین های 
دوگانه و انبوهی از سنس��ورها و رادارهای مختلف می شود که 
 همواره نه تنها مس��یر موجود، بلکه خودروهای عبوری را نیز

کنترل می کند. این س��امانه در صورت تش��خیص انحراف از 
مس��یر، با نمایش هش��دار روی نمایش��گر و لرزش فرمان، به 
راننده اخط��ار داده و همچنی��ن با اعمال ترم��ز در چرخ های 
س��مت مخالف حرکت، باعث بازگش��ت خودرو به باند اصلی 
می ش��ود. این س��امانه به طور پیوس��ته با دیگر س��امانه های 
ایمن��ی در ارتباط بوده و صرف��ا وظیفه جلوگی��ری از انحراف 
 از بان��د را ن��دارد؛ ب��ه عن��وان مث��ال چنانچ��ه بان��د کناری

اشغال بوده و راننده قصد تغییر باند را داشته باشد، این سامانه با 
همکاری ESP وارد عمل شده و با فعال کردن ترمز در چرخ های 
مخالف جهت حرکت، باعث جلوگیری از تغییر مسیر می شود. 
سیس��تم های ایمنی موجود روی خودروهای مرس��دس بنز، 
آنق��در متعدد و زیاد اس��ت که ش��اید پرداختن ب��ه LKAS و 
 نقشی که این سامانه در تعامل با سایر سیستم ها ایفا می کند،

به تنهایی موضوع یک مقاله باشد.

راهکار مرسدس بنز برای پیشگیری از تصادفات:

رانندگان آینده، دستیارهای دیجیتالی در اختیار دارند

معاون س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی، از تغییر 
 م��دل محاس��به اینترن��ت ADSL خب��ر داد و گف��ت: از این پس

به ج��ای محاس��به حج��م مصرف��ی اینترنت��ی، س��رعت، مالک 
محاس��به قرار می گیرد. به گ��زارش خبرنگار مهر، صادق عباس��ی 
ش��اهکوه ام��روز در همای��ش راه ان��دازی مرک��ز تب��ادل محتوای 
اینترنت��ی )CDN( با اش��اره ب��ه تغیی��ر روش محاس��به اینترنت 
حجمی ب��رای س��رویس های ADSL و وای فای گفت: ب��ا توجه به 
اینکه در ن��ورم جهانی نیز ارائه اینترنت حجمی مرس��وم نیس��ت، 
از این پس محاس��به اینترنت بر اس��اس س��رعت خواه��د بود. وی 
 افزود: ای��ن در حالی اس��ت که ارائ��ه اینترنت موبای��ل را همچنان
 ب��ه ص��ورت حجم��ی و مطاب��ق ب��ا اس��تاندارد س��ایر کش��ورها

محاس��به خواهی��م ک��رد. مع��اون س��ازمان تنظی��م مق��ررات و 
ارتباط��ات رادیویی، با اش��اره ب��ه تعرفه گ��ذاری جدی��د خدمات 
اینترنت مطابق با مصوبه کمیس��یون تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
 گف��ت: در ای��ن مصوب��ه روش غی��ر حجم��ی محاس��به اینترنت

تعیین ش��ده ک��ه ای��ن روش، گام��ی مثب��ت در ارائه خدم��ات با 
کیفیت و قیمت مناس��ب به کارب��ران خواهد بود. ش��اهکوه با بیان 
اینکه ب��ا اجرای نح��وه جدی��د تعرفه گ��ذاری اینترن��ت، محتوای 
 بیش��تر، بدون محدودیت در حجم دانل��ود، در اختیار مش��ترکان

قرار م��ی گیرد ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه رواج س��رویس های ویدئویی، 
این تصمیم می تواند کارس��از باش��د. ب��ه گفته وی، ش��رکت های 
ارائه دهن��ده س��رویس اینترنت پر س��رعت، موظف ش��دند ظرف 

۶ م��اه آینده و تا اس��فندماه، محاس��به ترافیک داخل��ی اینترنت و 
ترافی��ک خارج��ی را ب��رای کارب��ران نهای��ی تفکی��ک کنن��د. به 
این ترتیب مش��خص خواهد ش��د چه میزان از اس��تفاده کاربران، 
 از س��ایت های داخل��ی و چ��ه می��زان از س��ایت های خارج��ی

خواهد بود. معاون رگوالتوری، رویکرد این سازمان را در تغییر تعرفه 
خدمات اینترنت، کاهش نرخ دسترسی کاربران به سرویس اینترنت، 
اس��تفاده از اینترنت بر مبنای مصرف مش��ترکان، افزایش کیفیت 

ترافیک داخلی و رسیدن به اهداف شبکه ملی اطالعات عنوان کرد.

معاون سازمان فناوری اطالعات گفت: با راه اندازی مراکز تبادل 
ترافیک دیتای کشور، عمال فاز نخس��ت شبکه ملی اطالعات 
به پایان رس��ید و ترافیک داخلی از خارجی تفکیک ش��د. به 
گزارش خبرن��گار مهر، رضا باقری اصل، در سه ش��نبه همین 
هفته در نشست زیرس��اخت ها و فرصت های سرمایه گذاری 
شهر هوشمند، با اش��اره به اینکه برنامه ریزی برای ایجاد شهر 
هوشمند در کشور با توجه به امکاناتی که هم اکنون در کشور 
ایجاد شده و زیرساخت های ارتباطی، در دستور کار قرار دارد، 
گفت: راه اندازی ش��هر هوش��مند می تواند ب��ه بهبود کیفیت 

زندگی مردم بینجامد.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با بیان اینکه شهر هوشمند 
به دلیل سودآوری باال، به موضوعی جذاب برای سرمایه گذاری 
بدل شده اس��ت، اضافه کرد: باید فضای کسب و کار در حوزه 
فناوری اطالعات، به سمت توسعه کسب و کارهای حوزه شهر 

هوشمند حرکت کند.
 در این راس��تا، یکی از موضوع��ات مهم که باید م��ورد توجه 
قرار گیرد، اش��تراک گذاری محتوای دیجیتال اس��ت. باقری 
اصل با اشاره به اینکه فناوری اطالعات، توسعه پایدار و بهبود 
کیفیت زندگی مردم را به همراه دارد، گفت: س��رمایه گذاری 
در این بخش نباید صرفا به کالن ش��هرها محدود شود؛ بلکه 
باید اشتراک گذاری در حوزه دانش و تجربیات در این بخش، 
برای بیش از 1200 شهر صورت گیرد. معاون سازمان فناوری 

اطالعات با اشاره به اینکه فناوری اطالعات هم اکنون در ایران 
به بلوغ رسیده و درک جدیدی از فضای کس��ب و کارها باید 
صورت بگیرد، ادام��ه داد: با راه اندازی مراک��ز تبادل ترافیک 
داده کشور در ۴ شهر مش��هد، تبریز، شیراز و تهران، عمال فاز 
نخست ش��بکه ملی اطالعات به پایان رسید و اکنون می توان 
با جدا ک��ردن اقتصادی ترافی��ک داخل��ی از خارجی، هزینه 
ترافیک داخلی را کاهش داد تا در نتیجه، سرمایه گذاری روی 

سرویس های الکترونیکی ارزان تر شود.
وی گفت: یکپارچه سازی خدمات در حوزه دولت الکترونیک، 
تا یک ماه آینده به سرانجام می رسد و پس از آن می توان امکان 
سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی را در حوزه خدمات 
الکترونیکی شهری فراهم کرد. در این راس��تا انتظار می رود 

شهر هوشمند در کشور اجرایی شود.
وی با اش��اره ب��ه همایش��ی ک��ه در راس��تای آماده س��ازی 
 زیرس��اخت های ش��هر هوش��مند در ش��هریورماه در تهران

برگزار می شود، گفت: ایده های نوآورانه مربوط به کسب و کار، 
در این فضا می توانند معرفی شوند. در این نشست همچنین، 
علیرضا براتی، معاون مرکز توس��عه دولت الکترونیک وزارت 
کشور، با اش��اره به استقبال از موضوع ش��هر هوشمند گفت: 
یکی از اهداف مهم در اش��تراک گذاری و تبادل تجربیات بین 
استانداری ها و ش��هرداری های سراسر کش��ور، توسعه شهر 
 هوشمند خواهد بود که در این راس��تا، تمامی همکاری ها را

به کار خواهیم گرفت. وی با اشاره به اینکه برای ارزیابی میزان 
هوشمندی شهرهای کشور، مسابقه برگزار خواهیم کرد، گفت: 
این مسابقه در قالب دومین همایش زیرساخت و فرصت های 
سرمایه گذاری شهر هوشمند انجام می  شود تا عملکرد شهرها 
و شهرداری ها، در خصوص توسعه دولت الکترونیک و فناوری 
 اطالع��ات ارزیابی ش��ود. به گ��زارش مهر، در همین راس��تا

اعالم شد که از ایده های نوآورانه و استارتاپ ها در حوزه شهر 
هوشمند در این همایش، حمایت صورت می گیرد.

نسل جدید مزدا ۳ به تازگی در ژاپن رونمایی شده است. 
این خودرو ش��باهت زیادی با نس��ل قبلی خود دارد؛ اما 
فراتر از ای��ن ویژگی های ظاه��ری، فناوری های جدیدی 
 G-Vectoring نیز در آن به کار گرفته شده که س��امانه

یکی از آنهاست.
تاکنون فیس لیف��ت مزدا ۳ )که با نام اکس��ال ش��ناخته 
می ش��ود(، فقط برای کش��ور ژاپن معرفی ش��ده است. 
تش��خیص تغییرات این خودرو نس��بت به نس��ل قبلی 
 آن دش��وار اس��ت؛ اما به طور کلی، تغییراتی در قسمت

جلو پنجره  و چراغ های جلوی آن مش��اهده می شود. این 
تغییرات در بخش انتهایی خودرو بسیار نامحسوس   است 
و تنها فرم سپر آن تغییر کرده است. در مورد فضای داخلی 
خودرو، طراحان سعی کردند خودرو را اندکی با کیفیت تر 
طراح��ی کنند ک��ه در نتیجه، ش��کل فرم��ان و طراحی 

داشبورد آن جدید شده است.
 اما خب��ر مه��م، به کارگی��ری فن��اوری جدیدی ب��ه نام

G-Vectoring در ای��ن م��دل اس��ت. ای��ن فن��اوری، 
اولین مجموعه از س��ری فناوری های جدی��د  دینامیک 
خودروی��ی Skyactive  اس��ت ک��ه ه��دف آن بهب��ود 
کیفیت رانندگ��ی ناوگان تولیدی مزدا ب��ه کمک تنظیم 
 پیاپ��ی اجزایی مانند پیش��رانه، س��امانه انتق��ال قدرت،

شاسی و بدنه است.
ایده نهفته پش��ت فناوری G-Vectoring، اس��تفاده از 
کنترل پیش��رانه برای بهبود عملکرد شاسی است. به این 
ترتیب، سطح گشتاور پیش��رانه، بر پایه ورودی دریافتی، 
از س��وی فرمان کنترل می ش��ود تا بار عمودی وارده بر 
 هر محور کنترل ش��ده و س��امانه کنترل کشش خودرو

بهبود یابد.
مزدا عنوان می کند که فن��اوری G-Vectoring، موجب 
هماهنگی بیشتر حرکت خودرو نس��بت به عکس العمل 
راننده شده و همچنین نیاز به تصحیح و اصالح در چرخش 
فرمان را کاهش می ده��د و به بهبود کنت��رل و پایداری 

خودرو نیز کمک می کند.
 عالوه  ب��ر این تغییرات، ش��تاب گیری خ��ودرو نیز نرم تر

خواهد ش��د که به تبع آن، نوس��انات انتقالی به کابین و 
سرنشینان کاهش می یابد.

مزدا ۳ جدید در پاییز س��ال جاری عرضه می شود. انتظار 
تغییری در خ��ط پیش��رانه و انتقال قدرت ای��ن خودرو 
 نمی رود و م��زدا ۳ م��دل 201۷، از پیش��رانه 2 لیتری

۴ سیلندر 155 اسب بخاری در نسخه پایه و پیشرانه 2/5 
 لیتری ۴ سلیندر 1۸۴ اسب بخاری در نمونه قدرتمندتر

بهره می برد.

س��ه ماه پیش سامس��ونگ تایید کرد که مشغول توسعه 
هدست واقعیت مجازی جدیدی است که به شکلی کامال 
متفاوت با هدست Gear VR عمل کرده و ویژگی هایی را 
مشابه دیگر دس��تگاه های گران قیمت، همچون آکیلس 
ریفت و HTC Vive، از خود به نمایش خواهد گذاش��ت؛ 
این بدان معناس��ت که کره ای ها می خواهند وارد رقابت 
با ریفت و Vive ش��وند و در همین حال، دیگر برای کار با 
هدس��ت، نیازی به یکی از موبایل های سامسونگ نیست. 
بنابر مستندات تهیه شده از س��وی سامسونگ برای ثبت 
 عالمتی تجاری، هدس��ت جدی��د این ش��رکت احتماال

Odyssey VR نامیده خواهد شد.
 سامس��ونگ مس��تندات خ��ود را تح��ت برندی ب��ه نام

Odyssey در ک��ره جنوبی به ثبت رس��انده و دو لوگوی 
 VR مختلف برای آن تدارک دیده که در یکی از آنها، عبارت

یا همان Virtual Reality به چشم می خورد.
نا گفته نماند در توضیحات مس��تندات سامسونگ، به دو 
عبارت »هدس��ت های واقعیت مجازی بازی« و »نرم افزار 
بازی واقعیت مجازی« اشاره شده که مسلما به ویژگی های 

ِگیمینگ هدست جدید اشاره دارد.
ب��ا ای��ن هم��ه، در ح��ال حاض��ر اطالع��ات دیگ��ری 
 درب��اره دس��تگاه واقعی��ت مج��ازی جدید سامس��ونگ

در دس��ت نیس��ت و مش��خص نش��ده که چه عملکردی 
 در مقابل س��ایر هدس��ت های پریمیوم از خ��ود به جای

خواهد گذاشت.
باید افزود که هنوز مشخص نیست سامسونگ چه زمانی 

از Odyssey VR رونمای��ی 
خواهد ک��رد؛ اما در هر 

ر  نتظ��ا ا حال،
د  و م��ی ر
ک��ه ای��ن 
کت  ش��ر
کره ای، به 

نسل  زودی 
بع��دی Gear VR را به 

دست مشتریان برساند.

از فیس لیفت، سومین نسل مزدا چه خبر؟

اکسال، کنترل کشش
بهتری دارد

کره ای ها از واقعیت مجازی جدید خود می گویند:

ریفت و وایو؛ الگوهای
جدید سامسونگ

خبرخبر

معاون تنظیم مقررات، در رابطه با تعرفه اینترنت ثابت خبر داد:

سرعت به جای حجم
معاون سازمان فناوری اطالعات خبر داد:

پایان فاز اول شبکه ملی اطالعات

ایرباس برای بررسی هواپیماهایش دست به اقدام جدیدی زد:

پهپادها جای انسان را می گیرند
سیگیت، 10 ترابایت را برای اطالعات کاربر خانگی درنظر گرفته است

بیشتر و بیشتر!
ویندوز را به اندروید و کروم بیاورید؛

نرم افزارها را رد و بدل کنید
معاینه فنی هواپیما، یکی از مهم ترین کارهایی است 
که ش��رکت های فع��ال در این حوزه، ب��رای تضمین 
ایمن��ی پروازهای خود انج��ام می دهن��د؛ اما همین 
عملیات ب��رای خود بازرس��ان و کارکنان، خطرس��از 
تلق��ی می  ش��ود. آ ه��ا ب��رای بازدید دقی��ق وضعیت 
 هواپیما مجبورن��د از کرین )نوع��ی جرثقیل( و باالبر

استفاده کرده تا به قسمت های مختلف بدنه آن نزدیک 
شوند. این عملیات نسبتا خطرناک، کند و پر زحمت 
نیز هس��ت؛ اما ظاهرا به زودی تحول��ی در این زمینه 
ایجاد خواهد شد. گزارش ها نش��ان می دهند شرکت 
ایرباس، برای انجام معاینه فنی، به استفاده از پهپادها 
 اقدام کرده و س��رعت عملیات فوق را ت��ا حد زیادی

افزایش داده اس��ت. این غ��ول هواپیماس��ازی اروپا، 
فرآیند جدی��د معاینات فن��ی خود را در نمایش��گاه 
هوایی فارنبرو به نمایش گذاش��ت. در ای��ن فرآیند، 
یک پهپاد مجهز ب��ه دوربی��ن RealSense اینتل، 
به صورت خ��ودکار در اطراف م��دل A۳۳0 به پرواز 
درآمد و ب��ه س��رعت، اقدام ب��ه ثبت تصاوی��ر نمود. 
 این تصاوی��ر روی مدل س��ه بع��دی هواپیمای فوق

اعم��ال ش��د و پ��س از آن، بازرس ها توانس��تند نگاه 

دقی��ق و کامل��ی ب��ه جزئی��ات آن بیندازن��د. البته 
بررس��ی کامل این م��دل دیجیت��ال، زم��ان زیادی 
نی��از دارد؛ ام��ا در مجم��وع، کل فرآین��د کوتاه ت��ر 
 خواه��د ش��د؛ حداق��ل اینک��ه جم��ع آوری داده  ها

ب��ه ص��ورت دس��تی نزدی��ک ب��ه دو س��اعت زمان 
 نی��از دارد؛ اما ب��ا اس��تفاده از پهپ��اد، ای��ن زمان به

10 ت��ا 15 دقیقه کاه��ش می یابد. ش��رکت ایرباس 
انتظ��ار دارد آزمون های اولیه این برنام��ه را تا انتهای 
س��ال جاری میالدی به پایان رس��انده و پ��س از آن، 
مدل های دیگر هواپیماهایش را نیز وارد این سیستم 

جدید نماید.

آیا به دنب��ال فضای بیش��تر برای ذخیره س��ازی 
اطالعات خود هس��تید؟ سیگیت، درخواست شما 
را شنیده و روز گذش��ته با معرفی پرظرفیت ترین 
هارددیسک تجاری دنیا به آن پاس��خ داده است. 
 Barracuda Pro این محصول 10 ترابایتی ک��ه
نام دارد، صرفا از نظر ظرفیت، س��رآمد نیس��ت و 
طبق ادعای شرکت سازنده اش، درایوی با عملکرد 
فوق  العاده اس��ت که 25۶ مگابای��ت حافظه نهان 
یا َکش برایش در نظر گرفته ش��ده اس��ت. به نقل 
از دیجیاتو،  س��رعت چرخش دیس��ک داخلی این 
محصول برابر با ۷000 دور بر دقیقه عنوان شده که 
به مراتب بیشتر از 5۴00 دور بر دقیقه ای است که 
در محصوالت ارزان قیمت موجود در بازار شاهدش 
هستیم؛ البته در عصر حاضر و با وجود حافظه های 
SSD با سرعت خواندن خارق العاده 1/5 گیگابایت 
ب��ر ثانی��ه، ش��اید اس��تفاده از عب��ارت »عملکرد 
فوق العاده« برای یک هارددیسک مکانیکی، کمی 
 اغراق آمیز باشد؛ اما با در نظر داشتن همه جوانب،

Barracuda Pro س��ه و نی��م اینچی ب��از هم در 
 نوع خ��ود بی نظیر اس��ت.نرخ انتقال پای��دار این 

هارد درایو برابر با 220 مگابایت بر ثانیه اعالم شده 
که با در نظر داش��تن محصوالت مش��ابه، می توان 
آن را فوق  العاده خواند. محصول تازه س��یگیت، از 
Conventional Mag-  فناوری تازه ای ب��ه ن��ام
 netic Recording یا ضبط مغناطیسی متعارف

بهره می گیرد و به همین خاط��ر در آن، از تکنیک 
مهر و موم کردن هارد و پ��ر نمودنش با گاز هلیوم 
 یا فن��اوری مغناطیس��ی برای باال ب��ردن ظرفیت 

خبری نیست.
مقامات رسمی شرکت سازنده اعالم داشته اند که 
Barracuda Pro بر پایه طراحی هفت صفحه ای 
س��اخته ش��ده که این گفت��ه معموال ب��ا توجه به 
تعداد دیس��ک های گردان، به معنای بیشتر شدن 
میزان مصرف انرژی هارد دیسک است؛ اما در این 
مورد، سیگیت متعهد ش��ده که محصول تازه اش، 
یکی از ک��م مصرف ترین درایوهای ارائه ش��ده به 
 بازار اس��ت. ابزار ذخیره س��ازی تازه سیگیت با نام

 Barracuda Pro طبق اعالم ش��رکت س��ازنده 
5۳۴.99 دالر قیمت دارد که تا ح��دودی از انواع 

سازمانی مشابه، ارزان تر است.

شرکت CodeWeavers که شهرت زیادی در کمک 
به دارن��دگان کامپیوتره��ای لینوک��س و Mac برای 
اجرای برنامه های وین��دوزی دارد، اخی��را پروژه ای به 
نام CrossOver راه اندازی ک��رده تا همین برنامه های 
ویندوزی را به دستگاه های بهره مند از سیستم  عامل های 
کروم و اندروید بیاورد. اپلیکیشن توسعه یافته از سوی 
این ش��رکت، هنوز در مراحل نخس��ت به سر می برد و 
برای اجرا روی دس��تگاه های مجهز به سیس��تم  عامل 
کروم، نیازمند پشتیبانی از نرم افزارهای اندروید است. 
تا به امروز تیم ش��رکت مذکور توانس��ته پشتیبانی از 
دایرکت ایکس 9 و چند درایور س��اده را به اپلیکیش��ن 
Code-خود بیفزاید. در ویدئوی منتش��ر شده از سوی 

Weavers می توان مش��اهده کرد ک��ه نرم افزار مورد 
بحث، روی ک��روم بوک R11 ایس��ر به اج��را درآمده 
 و کارب��ر ب��ه فروش��گاه بازی ه��ای ویدئویی اس��تیم

دسترس��ی یافت��ه اس��ت. بعد از ای��ن، بازی مس��تقل 
و کوچ��ک Limbo روی دس��تگاه اجرا می ش��ود؛ اما 
باید توجه داش��ت که Limbo نیازمند دایرکت ایکس 
9 اس��ت و فع��ال تنه��ا برخ��ی از بازی ه��ای ویدئویی 
قدیم��ی قابل اجرا هس��تند که ب��ا بهره گی��ری از این 

رابط برنامه نویس��ی توس��عه یافته اند. گرچ��ه در حال 
Cry-حاضر نمی توان انتظار اج��رای عناوینی همچون 

sis ی��ا Bioshock را روی ک��روم بوک ها داش��ت، اما 
نرم افزار مورد اشاره دائما به  روز می ش��ود و احتماال در 
 آینده نزدیک، شاهد پش��تیبانی از رابط برنامه نویسی

Vuklan انویدی��ا ه��م خواهیم ب��ود. بنابرای��ن هنوز 
 می ت��وان به اج��رای ای��ن بازی ه��ا در آین��ده نزدیک

امی��دوار ب��ود؛ ه��ر چن��د ک��ه ق��درت پردازنده های 
 ای��ن دس��تگاه ها نی��ز عامل��ی مه��م در ای��ن زمینه

به ش��مار م��ی رود. در ادامه، دموی منتش��ر ش��ده از 
اپلیکیشن CodeWeavers قابل مشاهده است.
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خبراخبار

رییس اداره بهزیستی گلپایگان عنوان کرد:

 اختصاص تسهیالت بانکی
 برای حس خودکفایی

معدوم سازی یک تن مواد غذایی فاسد در نجف آباد

مدیر اداره برق دهاقان خبر داد:

 اجرای طرح بهسازی 
شبکه های برق  شهرستان 

فرماندار شهرضا:

شهرضا به بیش از دو هزار 
کارگاه سفالگری نیاز دارد

نماینده مردم س��میرم گفت: با توجه به زمان تولید و حجم 
تولید، بدیهی اس��ت که نرخ محصوالت ارگانیک نسبت به 
دیگر محصوالت کشاورزی باالتر باشد،اما نرخ تعیین شده 
برای محصوالت ارگانیک باید برمبنای س��ود متعارف برای 

کشاورز و با درنظرگرفتن هزینه های تولید عملیاتی شود.
اصغر س��لیمی با بیان اینکه کش��ت های ارگانیک از منظر 

 حج��م کش��ت، نس��بت ب��ه دیگر 
کش��ت ه��ای کش��اورزی پایین تر 
هس��تند، تصریح کرد: زم��ان  تولید 
محصوالت ارگانیک نسبت به دیگر  
کشت های کشاورزی باالتر است به 
همین علت دولت باید تدابیری برای 
هزینه جاری تولی��د در محصوالت 
کش��اورزی  ارگانیک اتخ��اذ کند تا 
 کش��ت ارگانی��ک ب��رای کش��اورز

 مقرون به صرفه باشد.
سلیمی افزود: در کشورهای خارجی 
تولیدکننده محصوالت کش��اورزی 
ارگانیک نیز، ما ش��اهد اختالف نرخ 

میان ای��ن نوع محصوالت ب��ا دیگر محصوالت کش��اورزی 
هستیم.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
با بیان اینکه زمان��ی که مردم با کیفی��ت بهینه محصوالت 
ارگانیک آشنا شوند به سادگی برای خرید این نوع محصوالت 
ترغیب می شوند، یادآور ش��د: وام های قرض الحسنه برای 
افزایش کشت های ارگانیک در اختیار کشاورزان قرار بگیرد 
و این درحالی اس��ت که محصوالت ارگانیک نیازمند یارانه 

هستند.
سلیمی در رابطه با تولید محصوالت تراریخته در کشور نیز 
گفت:  در کشورهای اروپایی اگر محصوالت دستکاری شده 

ژنتیکی استفاده می شود،  با شرایط سختی تولید می شوند 
و مصرف آن نیز طبق شرایط خاصی است و حتما  به اطالع 

مصرف کنندگان می رسد.
وی ادام��ه داد:  مصرف کنندگان در این کش��ورها می دانند 
که محصوالت استفاده شده دس��تکاری شده ژنتیکی شده 
اس��ت یا خیر، اما در کش��ور ما هن��وز امکان��ات الزم وجود 
ندارد که به مشتری بگوییم که این 
محصول دستکاری ش��ده است یا 
ارگانی��ک. نماینده مردم س��میرم 
ادامه داد: به نظر من هنوز زود است 
که محصوالت تراریخته در کش��ور 
داش��ته باش��یم چون تحقیقات و 
نظارت م��ا مح��دود اس��ت و فکر 
نمی کنم مجلس ه��م موافق تولید 

این محصوالت باشد.
س��لیمی اف��زود: هنوز کش��ور ما 
تکنولوژی مناس��ب را ندارد و حتی 
در برخی م��وارد نظارت کافی روی 
محصوالت داخلی هم نمی ش��ود، 
در آینده هم مشخص نیست که نشان دهد چه ضرری این 
محصوالت خواهند داشت چون مطالعه روی آن به صورت 
کامل انجام نشده اس��ت. وی گفت:  باید ببینیم دنیا به چه 
سمتی پیش می رود و س��پس ما در س��طح پایین این کار 
را آغاز کنیم نه اینکه در س��طح تولید انبوه باش��د؛ چرا که 
شنیده ام چندین هزار هکتار زمین می خواهد زیر کشت این 

محصوالت ژنتیکی برود.
عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
تصریح کرد: اگر بدون مطالعه کار کنیم در آینده ضررهایی 
خواهد داش��ت ک��ه جبران ناپذیر اس��ت و این ض��رر برای 

نسل های بعدی خواهد بود.

رییس ش��بکه بهداش��ت و درمان نجف آباد گفت: کارشناس��ان 
بهداش��ت محیط ش��بکه بهداش��ت و درمان طی دو م��اه اخیر 
با بازدی��د از مراکز متع��دد تولی��د و عرضه محص��والت غذایی، 
نس��بت به جمع آوری و نابودی بی��ش از یک تن ان��واع تنقالت، 
سوس��یس و کالباس، نوشیدنی و لبنیات فاس��د، تاریخ گذشته و 
غیر مجاز اقدام کرده ان��د. حمید گله داری اظهار داش��ت: عالوه 
بر این موارد ک��ه پرون��ده خاطی��ان آن تکمیل و روان��ه مراجع 
قضایی ش��ده، یک واحد طبخ و عرضه غذا نیز به دلیل اس��تفاده 
از رنگ های خوراکی غیر مجاز به دلیل داشتن نواقص بهداشتی 
بحرانی، پلمب شده اس��ت. گله داری با اش��اره به نظارت مستمر 

کارشناس��ان این ش��بکه بر س��المت تولید و عرضه محصوالت 
غذایی اضافه ک��رد: در همین راس��تا و طی بازدیده��ای میدانی 
 ص��ورت گرفت��ه، چهار قنادی س��طح ش��هر ک��ه از رن��گ های

 غی��ر مجاز جه��ت پخت انواع ش��یرینی اس��تفاده م��ی کردند، 
 شناس��ایی و ب��ا حکم مراج��ع قضایی ب��ه صورت موق��ت پلمب 
ش��ده اند. وی اضافه کرد: در کنار برخوردهای قانونی، با همکاری 
اصناف مربوطه دوره های آموزشی خاصی نیز برای فعاالن مشاغل 
مختلف برگزار ش��ده که از جمله آنها می توان به چندین کارگاه 
ویژه قنادان اشاره کرد که کاهش استفاده از رنگ های غیر مجاز در 

سال های اخیر از نتایج برگزاری آن محسوب می شود.

رییس اداره بهزیس��تی گلپایگان گفت: در راستای اقتصاد 
مقاومتی و در زمینه اشتغال زایی، تسهیالت بانکی متناسب 
با ایجاد شغل در اختیار مددجویان بهزیستی قرار داده شد 

تا خودکفا شدن را احساس کنند.
حس��ن مرادی در آیین گش��ایش نمایش��گاه توانمندی 
مددجویان جامعه بهزیستی شهرستان با تقدیر از حمایت 
 مس��ئوالن اس��تان و شهرس��تان اظهار داش��ت: با هدف

 آشنا ش��دن مردم شهرستان، نمایش��گاه توانمندی های 
مددجویان بهزیستی در 8 غرفه  شامل لبنی، پرورش قارچ، 
زنبور عسل، منبت کاری، گلیم و فرش بافی، دوخت لباس 
و .. در دو نوبت صبح و عصر به نمابش عموم گذاش��ته شده 

است.
مرادی ب��ا بیان اینکه اهداف س��ازمان بهزیس��تی در ارائه 
تسهیالت بانکی به مددجویان معلول این است که خودکفا 
ش��دن را در خود احس��اس کنند، تاکید ک��رد: توانمندی 
 معل��والن در انج��ام کاره��ای اقتص��ادی کمت��ر از دیگر

 انس��ان ها نیس��ت، بنابراین باید با دید مثبت به معلوالن 
نگاه کرد.

وی خاطرنش��ان کرد: نگاه ترحم آمی��ز و نگرش هایی که 
انزوای معلوالن را به همراه دارد باید از جامعه حذف شود.

در ادامه حسین فراس��ت فرماندار گلپایگان اظهار داشت: 
دس��تاوردهای معلوالن نش��انگر این  اس��ت که معلولیت 
محدودیت نیس��ت و معلوالن با اس��تفاده از استعداد ها و 

توانمندی های خود در جامعه می توانند خودکفا شوند.
وی خاطرنشان کرد: معلوالن در انجام کارهای خود نسبت 
به برخی افراد سالم، دقت و حوصله بهتر و بیشتری نشان 
می دهند بنابراین نگاه ترحم آمیز و نگرش هایی که انزوای 

معلوالن را به همراه دارد باید از جامعه حذف شود.
فرماندار گلپای��گان با بی��ان اینکه فاصله بین س��المت و 
معلولیت اندک اس��ت؛ چرا که ممکن اس��ت فرد سالم بر 
اثر حوادثی معلول ش��ود، گف��ت: بنا بر حکم��ت خداوند 
برخی توانمندی ها از معلوالن گرفته ش��ده، اما در مقابل 

استعدادهای ویژه به آنان عطا شده است.

مدیر اداره برق دهاقان از بهسازی شبکه های برق شهرستان خبر 
داد و گفت: بهسازی شبکه های برق شهرستان دهاقان هزینه ای 
 بالغ بر ۴ ه��زار و ۹۵۰ میلیون ری��ال دربر داش��ت که همچنان 

ادامه دارد.
اکبر ترابی با اشاره به نیاز شهرستان دهاقان به بهسازی شبکه های 
برق اظهار داش��ت: در 3 ماهه نخس��ت س��ال جاری، بهس��ازی 
 شبکه های برق س��طح شهرستان در دس��تور کار قرار گرفت که

 همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این بهسازی هزینه ای بالغ بر ۴ هزار و ۹۵۰ میلیون 
ریال به همراه داشته است، افزود: بهسازی شبکه برق روستاهای 
شهرستان از جمله روس��تای قهه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
ریال، بهسازی شبکه برق روستای علی آباد گچی با اعتباری بالغ 
بر 8۰۰ میلیون ریال و نصب یک دستگاه ترانس ۵۰ کاوا با تابلوی 

توزیع با اعتباری بالغ بر 2۰۰ میلیون ریال صورت گرفت.
مدیر اداره برق شهرستان دهاقان از برق رسانی به تپه نورالشهدای 
دهاقان با هزینه ای بالغ بر 2۰۰ میلیون ری��ال خبر داد و تصریح 
کرد: برق رس��انی به مناطق پادگان قدس، دره معصوم، چاه های 
 کش��اورزی قمبوان با هزین��ه ای بالغ ب��ر 1۴۰ میلی��ون تومان

اجرا شد.
وی از احداث ۵۰۰ متر شبکه فشار ضعیف به منظور برق رسانی 
 به مشترکان جدید خبر داد و خاطرنش��ان کرد: همچنین نصب 
دو دستگاه ترانس 2۵ کاوا در راستای روشنی بلوار شهدا با اعتباری 
بالغ بر 2۵۰ میلیون ریال، بهسازی شبکه برق شهرستان به منظور 
کاهش خاموشی ها با 8۵۰ میلیون ریال اعتبار، تعویض پایه های 
فرسوده و جابه جایی پایه های در معبر و در حریم، با ۵۰۰ میلیون 

ریال هزینه صورت گرفت.
ترابی با اشاره به پروژه های در دس��ت اجرا در سال ۹۵ بیان کرد: 
بهسازی و رفع حریم روستای قمبوان، احداث فشار متوسط بلوار 
انقالب، احداث شبکه فشار متوسط عطا آباد به منظور قدرت مانور 

در دستور کار قرار دارد.
 وی اظهار داشت: برق رسانی به مشترکان جدید با احداث حدود 
دو کیلومتر شبکه فشار ضعیف و با اعتباری بالغ بر 7۰۰ میلیون 

ریال در دست اقدام قرار دارد.

محسن گالبی در حاشیه بازدید از مرکز فنی و حرفه ای شهرضا 
گفت: برخی برای تفری��ح به این مراکز می آین��د و آموزش ها را 
جدی نمی گیرند، برخی دیگر به دنبال تکمیل کارهای خود بوده 

و عده ای نیز برای آموزش های اجباری به این مرکز می آیند.
وی با بیان اینکه مقاومت در برابر آموزش پذیری و به  روز کردن 
اطالعات فنی خطرآفرین است، اظهار کرد: برای مثال در زمینه 
لوله کشی گاز و نوع جوشی که استفاده می شود، هر روز اطالعات 
به  روز می گردد و اگر فرد از این اطالعات عقب بماند، خطرآفرین 

خواهد بود.
فرماندار شهرضا با بیان اینکه به دنبال ملی کردن صنعت و هنر 
سفال ش��هرضا هس��تیم، تصریح کرد: در آینده نزدیک شهرک 
صنایع دس��تی ش��هرضا به نتیجه می رس��د و واحده��ای آن به 

هنرمندان این عرصه واگذار می شود.
وی با اش��اره به اینکه به بیش از دو هزار کارگاه صنایع دستی در 
شهرضا نیاز داریم، خاطر نشان کرد: در مرکز فنی و حرفه ای ما که 
مرکز آموزش رایگان است، باید طرح هایی با حضور استادان بنام 

و کشوری برای آموزش سفال داشته باشیم.
گالبی با بیان اینکه به سمتی برویم که به جای استفاده از ظروف 
یک بار مصرف مضر، از ظروف س��فالی اهدایی اس��تفاده کنیم، 
تصریح کرد: در آینده نزدیک آموزش فراگیر س��فال و سرامیک 

باید در سطح شهرستان توسعه یابد.
وی با اشاره به لزوم هماهنگی جهاد کشاورزی و فنی و حرفه ای، 
اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های پیاپی، باید به سمت تغییر 

الگوی کشت حرکت کنیم.
فرماندار شهرضا به لزوم آموزش گلخانه داری در فنی و حرفه ای 
شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: شهرستان شهرضا بزرگ ترین 
و موفق ترین گلخانه داران کش��ور را در خ��ود دارد که این خود 

فرصتی مناسب برای توسعه گلخانه داری در شهرستان است.
وی با بیان اینک��ه در شهرس��تان از خیران اش��تغال برخوردار 
هستیم، تصریح کرد: اگر زنان به صورت گروهی آموزش ببینند 
و به صورت تعاونی مراجعه کنند، تس��هیالتی از طریق صندوق 

توسعه امید در اختیار آنها می گذاریم.
وی ادامه داد: اگ��ر بتوانیم واردات جنس چین��ی را قطع کنیم، 
اشتغال افزایش پیدا می کند و مش��کالت بیکاری رفع می شود.

فرماندار ش��هرضا با بیان اینکه امنیت کشور س��یل توریست را 
به ایران روانه کرده است، گفت: ش��هرضا در شاهراه پنج استان 
قرار دارد و پتانسیلی مانند روس��تای هونجان در آن وجود دارد 
که توانی چند برابر از جذب توریست نسبت به روستای ماسوله 
را دارد.وی در پایان تبیین کرد: پرداختن به رشته های آموزشی 

خاص، شهرضا را به قطب آموزش منطقه تبدیل می کند.

نماینده مردم سمیرم:

کشور آماده پذیرش محصوالت تراریخته نیست

آغاز برداشت پیاز
از اراضی کشاورزی

مرمت و بازسازی امامزادگان
نیازمند مشارکت های مردمی است

 وجود  روحیه خدمت رسانی در مردم
 مایه اقتدار کشور است

خسارت 30 درصدی
به قطب پسته استان اصفهان

 اعتیاد،اصلی ترین معضل 
شهرستان برخوار

مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل از وارد شدن خسارت 
3۰ درصدی به باغات پس��ته  آران و بیدگل، به عنوان قطب 

تولید این محصول در استان اصفهان خبر داد.
حسین فتاحی با بیان اینکه این خسارت ناشی از طوفان های 
 ش��دید و گرم��ای زودرس ه��وا در شهرس��تان کوی��ری

 آران و بیدگل بوده اس��ت، اظهار کرد: در اثر این خس��ارت 
خوشه های پسته در باغ های شهرستان ریزش شدید داشته 
است. وی با اش��اره به اینکه امسال بیش از 2۰ میلیارد ریال 
به پسته کاران آران و بیدگل خسارت وارد شده است، گفت: 
هم اکنون آران و بیدگل با بیش از س��ه هزار و ۵۰۰ هکتار 
باغ پسته با ۵۰ درصد س��طح زیر کشت، رتبه نخست تولید 
پسته استان را دارد که این خسارت موجب کاهش عملکرد 

استانی نیز می شود.
فتاحی کاشت پس��ته در آران و بیدگل را با توجه به کمبود 
ش��دید منابع آبی و همچنین دارا بودن زمین مناسب برای 
کاشت پس��ته مطلوب دانست و افزود: تش��ویق کشاورزان 
آران و بیدگل به س��وی کش��ت محصوالت، نیازمند به آب 

کمتر مانند پسته از برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی در 
راستای تغییر الگوی کشت است.

فرمانده انتظام��ی شهرس��تان برخوار، در نشس��ت خود با 
اصحاب رسانه شهرس��تان، به ارائه عملکرد نیروی انتظامی 

شهرستان در سال ۹۵ پرداخت.
سرهنگ علی صادقی افزود: موضوع اعتیاد یکی از معضالت 
اصلی در شهرستان برخوار است که عوامل ما اقدامات خوبی 
در این زمینه داشته اند. به گونه ای که ۶8 درصد دستگیری 
عوامل معتاد نسبت به سال قبل افزایش داشته، دستگیری 
س��ارقین خودرو 37 درص��د افزایش و دس��تگیری افرادی 
که در قاچ��اق کاال نقش داش��ته اند با 2۵ درص��د افزایش 
 روبه رو بوده که این آمار نش��انگر تالش و زحمات پرس��نل

 نیروی انتظامی است.
این فرمانده انتظامی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است و با توجه به فرمایشات 
مقام عظم��ای والیت حضرت آی��ت ا... خامن��ه ای، یکی از 
اولویت های ناجا موضوع برخورد با پدیده کاالی قاچاق است 
که با تالش ماموران، در کشف قاچاق 171درصد افزایش در 
شهرس��تان برخوار داش��ته ایم. همچنین در خصوص لوازم 

آرایشی که مهم ترین اقالم شهرستان در زمینه قاچاق بوده 
است، ۴8۰۰درصد افزایش کشفیات داشته ایم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن از آغاز برداشت پیاز در سطح یک هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی فریدن خبر داد.

رامین رس��تمی با اعالم آغاز برداش��ت پیاز از اراضی کش��اورزی شهرس��تان 
اظهار کرد: برداشت پیاز در س��طح یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی فریدن، 
 با توج��ه به طول فصل رش��د و زمان های کش��ت ش��ده تا پایان ش��هریور ماه

ادامه دارد.
وی با اشاره به برداشت با متوس��ط عملکرد 8۰ تن در هکتار گفت: پیش بینی 
می شود مقدار 8۰ هزار تن از 2 نوع پیاز س��فید و زرد از این سطح کشت شده 

برداشت شود.
رس��تمی از اجرای طرح مبارزه با علف های هرز مزارع س��یب زمینی در سطح 
 32۰۰ هکتار  خبرداد و افزود: مبارزه ش��یمیایی علیه علف های هرز با س��موم 

پیش رویشی و پس رویشی انجام می شود.
وی با بیان اینکه خاک دهی پای بوته از مهم ترین عملیات در مرحله برداشت، 
جهت افزایش عملکرد سیب زمینی شهرس��تان است، گفت: این عمل سبب از 
بین رفتن سفتی سطح خاک، کنترل علف های هرز،  افزایش خلل، فرج خاک و 

ایجاد فضای بهتر برای رشد غده های سیب زمینی است.
مدیر جهاد کش��اورزی فریدن در پایان از اجرای طرح مبارزه با علف های هرز و 
مصرف سرک اوره  درسطح ۵۰۰ هکتار از مزارع  چغندر قند شهرستان خبرداد 
و گفت: طبق توصیه کارشناسان، تغذیه با کودهای ریز مغذی با در نظر گرفتن 
نوع ریز مغذی ها و مرحله رش��دی چغندر قند نیز طی یک الی 2 مرحله جهت 

افزایش عملکرد انجام می شود.

حجت االس��الم محلوجی سرپرس��ت اداره اوقاف و امور خیریه بادرود در مورد 
اجرای طرح های عمرانی امامزاده آقا علی عباس)ع( اظهار کرد: خوشبختانه با 
مشارکت خیرین، ساخت ۴7 باب س��وئیت در فضایی به متراژ 2۰۰۰ متر مربع 

آغاز شده و تاکنون 7۰درصد پروژه پیشرفت داشته است.
سرپرست اوقاف و امور خیریه بادرود در مورد سایر پروژه های عمرانی امامزاده 
تصریح کرد: در طول یک س��ال گذشته عملیات ادامه س��اخت پروژه درمانگاه 
آس��تان مقدس توس��ط خیر بزرگوار حاج محمد واحدی، نماکاری سفره خانه 
آستان، سنگ فرش ضلع جنوبی آستان و سنگ کاری و اجرای آجر نمای اطراف 
سفره خانه انجام پذیرفته است. وی در مورد پروژه های عمرانی که عملیات آنها به 
اتمام رسیده، خاطرنشان کرد: عملیات جدول کشی خیابان های بازار امامزاده، 
اصالح سیستم کابل کشی مخابراتی و فیبر نوری امامزاده، اتمام عملیات گازکشی 
مرغداری و چاه شماره یک، احیا و ساماندهی خیمه های معرفت و تعمیر، مرمت 
و ساماندهی زائرسراهای امامزاده از جمله برنامه های عمرانی بوده که عملیات 

آن به اتمام رسیده است.
 محلوجی با اشاره به اینکه اداره اوقاف بدون مشارکت مردمی قادر به نگهداری و 
بازسازی این موقوفات نیست، ادامه داد: برای احیای این موقوفات نیاز به کمک 

و مساعدت فکری و معنوی مردم و خیرین داریم.
وی با تاکید بر این نکته که مرمت و بازسازی امامزادگان و بقاع متبرکه نیازمند 
مشارکت و مس��اعدت  مردمی اس��ت، گفت: باید با همت و تالشی مضاعف و با 
مس��اعدت مردم و ارادتمندان به اهل بیت )ع( مکانی مذهب��ی و فرهنگی را در 

راستای تکریم اهل بیت )ع( بنا کنیم تا به اجر دنیوی و اخروی برسیم.

 نماینده ولی فقیه در س��پاه ناحیه خوانسار در مراس��م افتتاح اردوهای جهادی
حوزه های بسیج کوثر و ریحانه النبی که در روستای دوشخراط این شهرستان 
برگزار ش��د، گفت: وجود روحیه خدمت رس��انی در مردم موجب اقتدار و عزت 

کشور شده و این روحیه موتور محرک جامعه غیرتمند است.
 حجت االس��الم ابراهیم نوری اضافه ک��رد: اردوهای جه��ادی، جایگزین تفکر 
پیمان کاری اس��ت و اگر فاقد ستون های عش��ق، ایمان، بصیرت و همت باشد 

دارای ارزش نیست.
نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه خوانسار با تاکید بر ایمان به عنوان محور حرکت 
تصریح کرد: اگر کسی احساس عمیق قلبی نداش��ته باشد حرکتی نمی کند و 
اگر همت نداش��ته باش��د اراده انجام کاری را نخواهد داش��ت. وی خاطر نشان 
 کرد: حضور جوانان با حجاب و با ایمان در ای��ن اردوها در دیگر افراد امید ایجاد 
می کند؛ چرا که این جوانان با عمل خود مردم را به سوی ایمان سوق می دهند.

حجت االس��الم نوری اردوی جهادی را تجربه زندگی با مردم و شکستن حصار 
طبقاتی بیان کرد و افزود: س��عی کنید در مدت اردوی جهادی باورهای خود را 
تقویت کنید و برای آشنا شدن با فرهنگ کار از این فرصت استفاده کرده و کار 

را تنها از روی اخالص و برای خدا انجام دهید.
وی همچنین اردوهای جهادی را مصداق بارز اهتمام به امور مسلمین دانست و 
خاطر نشان کرد: اردوهای جهادی در امتداد اقتصاد مقاومتی و بر اساس توجه 
به نیرو و ظرفیت داخلی است؛ چرا که هر جا خود کفا بوده ایم از ظرفیت داخلی 
استفاده کردیم و هر نقطه ای که ضربه خورده ایم برای آن بوده است که خود را 

قبول نداشته ایم.

خوانساربادرودفریدن

در کش�ورهای اروپای�ی اگر 
محصوالت دس�تکاری شده 
ژنتیکی اس�تفاده می شود،  
ب�ا ش�رایط س�ختی تولی�د 
آن  مص�رف  و  می ش�وند 
نی�ز طب�ق ش�رایط خاصی 
اس�ت و حتم�ا  ب�ه اط�الع 
مصرف کنندگان آن می رسد
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برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، کشمش بخوریداز تاثیر چغندرقند  بر تقویت بینایی غافل نشوید

 از آنجایی که فواید چغندرقند بس��یار متعدد اس��ت 
انستیتوهای ملی سالمت آن را به عنوان ماده غذایی 

پیشگیری کننده از بیماری عنوان می کنند.
چغندر قند ممل��و از ویتامین ه��ای B، آهن، فیبر، 
اس��یدفولیک، منگنز، مس، منیزیم و پتاسیم است 
و فواید زی��ادی برای ب��دن دارد که در ادامه اش��اره 

می شود.
کاهش فشار خون

چغن��در حاوی نیت��رات های طبیعی اس��ت که بعد 
از هضم در بدن به اس��یدنیتریک تبدیل می ش��ود. 
اسیدنیتریک به آرام سازی و گشادشدگی عروق خونی 
کمک کرده و در نهایت با بهبود جریان خون موجب 
کاهش فشارخون می شود. یک مطالعه در سال ۲۰۱۲ 
نشان می دهد س��اعاتی بعد از نوشیدن آب چغندر، 

فشار خون شرکت کنندگان ۴ تا ۵ عدد پایین آمد.
مقابله با سرطان

رنگ زیبای چغن��در به خاطر وجود بتالین هاس��ت 
 که دارای ق��درت آنت��ی اکس��یدانی، ضدالتهابی و 
سم زدایی است. مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۱۳ 

نش��ان می دهد که بتالین ها عوارض شیمی درمانی 
را در افراد مبتال به س��رطان های لوزالمعده، سینه و 

پروستات کاهش می دهد.
دفع مسمومیت

بتالین ها تاثیر تغذیه ای موثری بر فرآیند سم زدایی 
در بدن دارند. زمانی که رنگدانه های چغندر در بدن 
تجزیه می شوند، بتالین ها هم موجب نابودی سموم 
 ش��ده و به دفع ای��ن ذرات از بدن کم��ک می کنند.

 بدین ترتیب خون و کبد تصفیه می ش��وند. منگنز 
موجود در چغندرقند به تقویت سیستم ایمنی بدن 
کمک کرده و کبد و کلیه ها به خوبی عمل می کنند.

ضدالتهاب
التهاب، بخش��ی از واکنش سیس��تم ایمنی بدن به 
بیماری هاس��ت. چغندر با التهاب مقابل��ه می کند 
 و گیاه��ی بس��یار مفی��د در کم��ک ب��ه حفاظت از 
س��لول ه��ا، پروتئی��ن ه��ا و آنزی��م ه��ا در مقابل 
فش��ار محیط��ی اس��ت. فیب��ر موج��ود در چغندر 
موج��ب افزای��ش آنزی��م ه��ای ضداکسایش��ی نیز 
می ش��ود و تع��داد گلب��ول های س��فید خ��ون را 

افزای��ش م��ی ده��د. افزایش تع��داد گلب��ول های 
 س��فیدخون، نق��ش مهم��ی در تش��خیص و حذف

 سلول های خارجی یا بیماری دارد.
تقویت بنیه و نیروی بدنی

نیترات های موجود در چغندرقن��د موجب افزایش 
مقاومت و اس��تقامت بدن می ش��ود. مصرف س��ه تا 
پنج چغندر متوس��ط به ش��کل قابل توجهی موجب 
بهبود عملکرد ورزش��کاران می ش��ود. طبق مطالعه 
منتشرش��ده در س��ال ۲۰۱۴، دوچرخه سوارانی که 
 قبل از مسابقه آب چغندر خورده بودند در یک جلسه 
۱۵ درصد مسیر طوالنی تری نسبت به سایر افرادی 
که آب چغندر نخ��ورده بودند پدال زدند. نوش��یدن 
حدود دو فنجان آب چغندر، چند ساعت قبل از ورزش 

برای افزایش استقامت ورزشکاران کافی است.
بهبود قدرت بینایی

چغندر دوای چش��م است. برگ های س��بز چغندر 
بیش از اس��فناج دارای آه��ن بوده و ح��اوی عناصر 
بیش��تر تقویت چش��م نظیر کاروتنوئیدها، لوتین و 

بتاکاروتن است. 

کشمش حاوی ۵ نوع ترکیبات 
فیتوش��یمی اس��ت ک��ه نقش 
بس��زایی در مبارزه ب��ا باکتری 
عامل پوسیدگی دندان و التهاب 
لث��ه دارد. کش��مش همچنین 
حاوی آنت��ی اکس��یدان هایی 
است که مانع چسبیدن باکتری 
به سطح دهان و ایجاد الیه های 
پالک میکروب��ی روی دندان ها 

می شود.
محققان آمریکایی در آزمایشات 
خود نشان داده اند که ترکیبات 
فیتوش��یمی کش��مش، مان��ع 
رش��د و نمو چند باکتری عامل 

پوسیدگی دندان و بیماری های لثه می شوند.
آزمایش های صورت گرفت��ه حکایت از وجود 
۵ نوع ماده فیتوش��یمی در کشمش بدون دانه 
دارن��د؛ این م��واد عبارتند از اس��ید الیالونیک 
لونولی��ک الدهی��د  Alaalonek acid، ا

Alenolak aldehyde، اس��ید بیتولین��ک 
هیدروکس��یمتیل   ،)Batolenk acid (
 .)furfural( و فورفورال )Hedroximthel(

تمام این مواد، آنتی اکسیدان هستند.
کشمش سرشار از ویتامین C است و محققان 
معتقدن��د که نتای��ج این تحقیق��ات، تصورات 

شایع در میان بس��یاری از مردم را 
که گمان می کردند کشمش باعث 
تشدید پوسیدگی دندان می شود 

از بین می برد.
پی��ش از ای��ن تصور می ش��د قند 
موج��ود در کش��مش، قابلی��ت 
چسبندگی دارد و قندهایی که به 
دندان می چسبند باعث پوسیدگی 
آن می شوند، در حالی که تحقیقات 
اخی��ر ثابت می کند ک��ه ترکیبات 
فیتوشیمیایی موجود در کشمش 
باع��ث بهب��ود بهداش��ت دهان و 
تقویت مقاومت دن��دان ها در برابر 
 پوس��یدگی و بیم��اری ه��ای لثه

 می شود.
این خوراک��ی همچنین حاوی تع��دادی مواد 
مغذی از جمله ویتامی��ن های گروه B و برخی 
مواد معدنی مثل کلس��یم، مس، ید، فس��فر و 

پتاسیم است.

به گفته کارشناسان تغذیه، می توان با بهبود رژیم غذایی و 
خوردن منظم برخی مواد خوراکی، شدت عالئم استرس را 
کاهش داد.کارشناسان برای کاهش میزان استرس، مصرف 

مواد خوراکی زیر را توصیه می کنند.
پروبیوتیک ها:  

 مطالعات نشان داده اند مواد غذایی تخمیرشده نظیر ماست، 
 کفیر و ترش��ی ها غنی از پروبیوتیک ها هس��تند از این رو 

می توانند به کاهش میزان اضطراب کمک کنند.
دانه های کدو تنبل:  

 مطالعات نش��ان داده اند دانه ه��ای کدو تنب��ل به عنوان 
درمان طبیعی در کاهش عالئم اضط��راب عمل می کنند؛ 
 چراکه این دانه ها منبع غنی اس��یدآمینه های موس��وم به
  Lتریپتوفن هستند که به تغییر میزان سروتونین مغز کمک

 می کنند.
  س��روتونین یک انتق��ال دهنده عصبی اس��ت ک��ه تعادل 

خلق و خو را حفظ می کند.
بادام و گردو:   

این مغزیجات آجیلی، منبع خوب ویتامین E، روی، منیزیم 
و B۱۲ هس��تند که به حفظ سیس��تم ایمنی بدن در افراد 
مضطرب و پراس��ترس کمک می کنند. مصرف سه تا چهار 
عدد گردو و ب��ادام در روز به کاهش میزان اس��ترس کمک 

می کند.

پرتقال:   
کمبود ویتامین C می تواند موجب تش��دید عالئم استرس 
و اضطراب شود. مطالعات نش��ان داده اند بیماران مبتال به 
اختالل اضطراب در مقایسه با افراد سالم به شدت با کاهش 
میزان ویتامین های A، C و E روبه رو هستند. پس به رژیم 
غذایی تان پرتقال، کیوی، گوجه فرنگی، کلم بروکلی و سایر 

منابع غذایی حاوی ویتامین C  را بیفزایید.
مواد خوراکی غنی از منیزیم:   

کمبود منیزیم هم موجب افزایش استرس می شود؛ چراکه 
منیزیم به تنظیم سطح کورتیزول مغز کمک می کند. مواد 
خوراکی نظیر اس��فناج، موز، آواکادو و ماه��ی منبع خوب 

منیزیم هستند.
اسیدهای چرب امگا۳:   

مطالعات مختلف نش��ان داده اند که داش��تن رژیم غذایی 
غنی از اسیدهای چرب امگا۳ می تواند با عالئم افسردگی و 

اضطراب مقابله کند. 
 مواد غذایی نظیر س��المون، کلم بروکس��ل یا کلم فندقی،

 تخم مرغ و س��ویا بهترین منابع طبیعی اس��یدهای چرب 
امگا۳ هستند.

چای بابونه:   
مطالعات نش��ان داده اند چای بابونه درمان طبیعی موثری 

برای کاهش اضطراب است.

خوراکی های ضد استرس را بشناسیم

زیباییدانستنی ها

اگرچه اختالل وسواس گاهی اوقات با دارو قابل درمان است، اما معموال چند 
هفته تا چند ماه طول می کش��د تا تفاوتی مشاهده ش��ود و اکنون یک درمان 
بسیار سریع تر معرفی شده است. دانشمندان از یک مدل موش استفاده کردند 
که به ط��ور ژنتیکی برای برخورداری از رفتار وسواس ،مهندس��ی ش��ده بود.

این موش ها فاقد ژن Sapap ۳بودند که در تنظی��م ارتباطات بین نورون ها 
کمک می کند. در نتیجه، آنها نش��انه هایی از اضطراب و رفتار وسواسی، مانند 
نظافت بیش از اندازه را نش��ان دادند. محققان دریافتند ک��ه یک نوع گیرنده 
برای انتقال دهنده های عصبی موس��وم به mGluR ۵ مس��ئولیت این رفتار 
غیرعادی را برعهده داشت. ژن Sapap ۳ معموال فعالیت این گیرنده را محدود 
 می کند. محققان به موش های فاقد این ژن، درمان��ی ارائه کردند که فعالیت

 mGluR ۵ را مسدود می کرد. این درمان باعث ش��د تا رفتارهای وسواسی 
موش ها طی چن��د دقیقه کاهش بیاب��د. در مقابل، داروهای ضد افس��ردگی 
معمولی چند هفته طول کش��ید تا اثر مش��ابه را نش��ان دهند.دانش��مندان 
همچنین به موش های ع��ادی یک دارو ب��رای افزایش تولی��د انتقال دهنده 
mGluR ۵دادند و این موجودات ش��روع به نمایش عالئم اضطرابی مش��ابه 
همتایان فاقد ژن Sapap ۳ کردند.محققان اکنون امیدوارند داروهای متوقف 
کننده mGluR ۵ بتواند در نهایت برای درمان سریع و موثر اختالل وسواس 
در انس��ان ها منجر ش��ود. چنین داروهایی در حال حاضر در کارآزمایی های 

بالینی برای بیماری هایی مانند پارکینسون مورد آزمایش هستند.

افراد ش��اغل مجبورند س��اعت ورزش خود را به صبح زود یا ساعات پایانی روز 
منتقل کنند. آیا بدن در این ساعت ها آماده  ورزش است؟ 

 بدن ما فعالیت های خود را بر اساس ساعت درونی خود تنظیم می کند. آمادگی 
برای ورزش هم از این قاعده مستثنی نیس��ت. صبح زود زمان نامناسبی برای 
ورزش نمی باشد، اما با توجه به اینکه بدن اصطالحا هنوز به طور کامل از خواب 
بیدار نشده، توصیه می شود ورزش به ساعت دیگری منتقل شود. پیش از ظهر 
بهترین زمان برای ورزش های استقامتی است؛ دویدن، ایروبیک یا ورزش روی 
تردمیل؛ البته به شرط اینکه صبحانه مفصلی س��رو نشده باشد. هرچند معده 
در هنگام ورزش نباید خالی هم باش��د. هنگام ظهر بدن دست کم به دو ساعت 
 زمان نیاز دارد تا غذا را هضم کند. ساعت ۱۶ تا ۱۹ زمان مناسبی برای ورزش 

است.
به گفته  دکتر اینگو فروبوزه از دانش��گاه تربیت بدنی آلمان، در این برهه زمانی 
قس��مت های مختلف بدن با تمام ت��وان کار می کنند یا آمادگ��ی آن را دارند. 
به همین دلیل در این س��اعات روز، ورزش سنگین س��اده تر به نظر می رسد.

بعدازظه��ر تا عصر زمان مناس��بی ب��رای پرداخت��ن به ورزش ه��ای قدرتی، 
ورزش های استقامتی سنگین یا ورزش هایی است که نیاز به تمرکز روی تکنیک 

دارند؛ مانند تنیس یا ورزش های رزمی.
این روند تا حدود ساعت ۲۰ که بدن رفته رفته آماده خواب می شود، می تواند 

ادامه یابد.

هوا به شدت گرم است و همه می دانیم  که در فصل تابستان مشکالت خاصی 
شامل حال مان می شود، اما آیا می دانستید درمان بسیاری از این مشکالت 

را همین االن هم در خانه خود دارید؟
 از سرکه برای بهبود آفتاب سوختگی استفاده کنید

س��رکه حاوی اسید استیک اس��ت، یکی از ترکیبات آس��پرین. این ترکیب 
به بهبود آفتاب س��وختگی، خارش و التهاب کمک می کند. چند دستمال 
کاغذی تمیز را داخل مقداری س��رکه س��فید بخوابانی��د و روی محل های 
سوختگی بگذارید. اجازه دهید دس��تمال ها تا زمانی که خشک شوند روی 

محل سوختگی بمانند. اگر الزم بود باز هم این کار را تکرار کنید.
استفاده از جوش شیرین برای التیام عرق سوزی

 جوش شیرین برای بهبود عرق سوز ش��دن مفید است. بدن تان را در وان یا 
لگنی که مقداری جوش شیرین به آبش اضافه کرده اید بخیسانید. این کار 
 خارش را کم می کند و باعث می ش��ود در طول التیام محل عرق سوز شده،

 احساس راحتی بیشتری کنید.
استفاده از آلوئه ورا برای ترمیم تاول

ابتدا تاول را با آب و صابون تمیز کنید. س��پس مقداری از ژل آلوئه ورا روی 
تاول بمالید و با یک بانداژ آن را بپوشانید تا التیام پیدا کند، اما مطمئن شوید 
که از ژل کامال خالص گیاه آلوئه ورا اس��تفاده م��ی کنید. برخی محصوالت 
فرآوری ش��ده حاوی ترکیباتی نظیر الکل، هس��تند که خاصیت خش��ک 

کنندگی دارد.
مصرف سیر برای درمان عفونت گوش معروف به گوش شناگران
 گوش ش��ناگران عفونت کانال گوش خارجی اس��ت. این عفونت زمانی رخ

 می دهد که آب در گوش می ماند و اجازه می دهد باکتری ها و قارچ ها در آن 
رشد کنند.  برای بهبود درد، ساده ترین انتخاب، استفاده از موارد بدون نیاز 
به نسخه مانند آسپرین و استامینوفن است. برای درمان خانگی می توانید از 
گرما استفاده کنید.  از یک بطری آب گرم و یا یک پد گرمایی)!(  اگر از بطری 
استفاده می کنید آن را در یک حوله بپیچید، طوری که گرمایش قابل تحمل 
شود. حتی می توانید از خواص ضد باکتریایی سیر نیز استفاده کنید. قطره 
روغن سیر را می توانید از داروخانه تهیه کنید و یا خودتان بسازید.  سه عدد 
حبه سیر متوسط را در یک ظرف کم عمق قرار دهید. سپس با روغن زیتون 
بپوشانید و اجازه دهید یک شب بمانند. سیرها را بیرون بیاورید و سه قطره 

از روغن را روی گوش دچار عفونت بچکانید.

درمان وسواس در چند دقیقه!

اختالل وسواس

 درکدام ساعت از روز 
بدن آماده ورزش کردن است؟

بهترین درمان های خانگی
 برای حفاظت از پوست درتابستان)1(

گاهی اوقات قطع ثابت جریان خون به سمت قلب 
هنگام سکته قلبی می تواند موجب مرگ شود، اما 
بسیاری از افراد این شانس را دارند که زنده بمانند، 

البته در صورت دریافت سریع خدمات پزشکی.
حمله قلبی می تواند زندگی تان را به دو دوره قبل 

از حمله و بعد از حمله تقسیم کند. 
ما از ۱۰ نفر خواس��ته ای��م آنچه که باع��ث بهبود 
زندگی شان بعد از حمله  قلبی شده است را با شما 

به اشتراک بگذارند.
   خودمراقبتی بسیار مهم است

هرگز نباید از کمک خواستن از دوستان و خانواده 
خود خجالت بکشید. در روزهای اول پس از حمله  
قلبی، ترک عادات همیش��گی مانند مصرف برخی 
م��واد غذایی خاص و عدم تحرک مش��کل اس��ت. 
 ش��اید این حس به شما دس��ت دهد که دیگر خود 
قبلی تان نیس��تید، اما کم کم باید به شرایط عادت 
 کرده و س��عی کنید ب��رای خودت��ان برنامه ریزی

 کنید. 
ورزش مادام العمر را ش��عار و هدف خود قرار دهید 
و مصمم باش��ید برای س��المتی تان گام های بلند 

بردارید.
  چیزهای کوچک اهمیتی ندارند

تمام تالش تان را ب��ه کار بگیرید ت��ا در مواجهه با 
مس��ائل کوچک دچار استرس نش��وید. خستگی 
طوالن��ی مدت بع��د از حمله قلبی برای هرکس��ی 

ممکن است پیش بیاید.
 درد بدن و درد قفس��ه س��ینه پس از هر حمله می 
تواند ت��ا مدتی ف��رد را درگیر خود کن��د، اما آنچه 
که اهمیت دارد این اس��ت ک��ه باید خ��ود را بهتر 

بشناس��ید و بیش از گذش��ته به فکر خود باش��ید 
 و ی��اد بگیرید ک��ه کمت��ر دچ��ار اس��ترس های 

شغلی و ... شوید.
   سرعت، همیشگی نیست

ش��اید ش��ما همه کارهایتان را با س��رعت و شتاب 
بتوانید انجام دهید، اما پس از یک حمله  قلبی دیگر 

نخواهید توانست مانند سابق فعالیت کنید.
حتی اگر هم بتوانید، این کار ب��رای تان خطرناک 
خواهد بود. بنابراین نیاز است سبک زندگی تان را 
تغییر دهید، بیش از گذشته استراحت داشته باشید 

و کارهای سبک تری انجام دهید.
   سالمت حرف اول را می زند

ترس از یک حمله قلبی دیگر، همیشه همراه  کسانی 
اس��ت که این مش��کل را تجربه کرده اند. مهم آن 
است که بتوان خود را متقاعد کرد تا تمام تمرکز و 
حواس را روی مسائلی مانند کاهش وزن و کنترل 
کلس��ترول خون و ... قرار داد. ای��ن کار می تواند از 

استرس فرد بکاهد.
   زندگی شیرین می شود

اگرچه حمله قلب��ی در نگاه اول ی��ک اتفاق ناگوار 
اس��ت، اما می تواند زندگی تان را ش��یرین تر کند. 
 زنده ماندن پس از حمله قلبی یک معجزه اس��ت و 
 می تواند زندگ��ی پ��س از آن را برای ت��ان زیباتر

 کند. 
هر بار که غذا می خورید و هر نفسی که می کشید 

برای تان معنا پیدا می کند.
   تحمل تغییرات بیشتر می شود

پس از حمله قلبی مدتی طول می کشد تا به شرایط 
جدید عادت کنید و این خود موجب خواهد شد از 

این پس آماده پذیرش هر مشکل و تغییر ساده دیگر 
در زندگی تان باشید.

   تسکین استرس ضروری است
پس از حمله قلب��ی باید ی��اد بگیرید ک��ه چگونه 
 استرس را کنترل کنید. شنا و پیاده روی تند به شما

  در ای��ن کار کمک خواهن��د کرد. در ای��ن حالت 
می توانید حتی بیش��تر از قبل از زندگی تان لذت 

ببرید.
   اضطراب شایع، اما قابل کنترل است

 مش��کالت دیگری که پس از هر حمل��ه قلبی رخ 
می دهد فرد را مضطرب می سازد. ورزش در کنترل 
اضطراب و بازگرداندن حس اعتماد به نفس بسیار 

مهم است.
   کاهش خطر حمله بعدی در اولویت است

همان طور که متوجه شدید، اس��ترس و اضطراب 
خطر بروز حمله قلبی را افزایش خواهد داد. عالوه 
بر اینها کلس��ترول و قن��د خون باال ه��م از عوامل 

خطرآفرین هستند. 
پس از حمله قلبی اول باید برنامه ای تنظیم کنید 
تا ش��رایط را برای جلوگیری از ب��روز حمله بعدی 

مساعد نماید.
   بیان داستان زندگی کمک کننده است

وبالگ نویسی، نوشتن کتاب یا گفت وگو با دیگران 
در افزایش حس اعتماد به نفس و کاهش اس��ترس 
 و نگرانی ت��ان راجع به آینده بس��یار کمک خواهد

 کرد.
عضویت در انجمن های حمای��ت از بیماران قلبی 
هم یکی دیگر از کارهایی است که به شما پیشنهاد 

می دهیم.

10 راه بهبود زندگــی پس از سکته قلبی
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خبر ویژه

 باستان شناسان درجریان کاوش های باستان شناسی در یک 
فروشگاه درحومه شهر باستانی پمپئی در ایتالیا، چهار جسد 

همراه با چندین سکه طال و یک آویز گردنبند یافتند.
پمپئی )Pompeii( ش��هری باس��تانی اس��ت و در جنوب 
کش��ور ایتالیا قرار دارد. این ش��هر نزدیک به 1700 سال زیر 
خاکسترهای آتشفشانی مدفون بود. باستان شناسان درجریان 
کاوش های باستان شناسی در یک فروش��گاه درحومه شهر  
باس��تانی پمپئی در ایتالیا، چهار جسد همراه با چندین سکه 

طال و یک آویز گردنبند یافتند.
 به گ��زارش آسوش��یتدپرس اس��کلت های به دس��ت آمده 
متعلق به افراد جوانی اس��ت که به هنگام فوران آتشفش��انی 
کوه »وزویوس« در سال 79 میالدی پش��ت فروشگاه بوده و 
درنتیجه ریزش گدازه ها غافلگیر ش��ده و مرده اند. در جریان 
بررسی های انجام شده درمحل کشف این اسکلت ها و فروشگاه 
باستانی، اجاق هایی کشف شده است که باستان شناسان تصور 
می کنند احتماال کوره هایی برای ذوب و ساخت انواع اشیای 

برنزی بوده است.
 همچنین شواهد حاکی از آن است که این فروشگاه تاریخی 
پس از وقوع انفجار توسط غارتگران با هدف دستیابی به گنج 
هدف قرار گرفته بود اما ظاهرا س��که های ط��ال و نیز صفحه 
طالیی گردن آویز را که به ش��کل گل ساخته شده، فراموش 

کرده و این آثار همچنان درمحل باقی مانده است.
 باستان شناسان همچنین قصد دارند فروشگاه دیگری را نیز 
دراین سایت باس��تانی مورد کاوش قرار دهند اگرچه هنوزاز 
هدف اصلی دراین کاوش ها مطمئن نیس��تند. در جریان این 
حفاری ها همچنین یک آرام��گاه متعلق به ق��رن 4 پیش از 
میالد همراه با اسکلت چند انسان کشف شده که دورادور این 

اسکلت ها شش گلدان قرار داده شده بود.
 ویرانه های پمپئی در نزدیکی ناپل در ایتالیا واقع شده است. 
در آن آثاری از بناها و مردم ش��هر باس��تانی پمپئی که بر اثر 
آتشفشان کوه وزویو س ویران شده به چشم می خورد. پیش از 
این تصور می شد مردم این شهر به خاطر گازهای سمی حاصل 
از آتشفشان کشته شده اند اما پژوهش های دیگر نشان داد آنها 

به دلیل حرارت باال جان باخته اند.
 برخی محققان بر پایه نامه هایی که 25 سال پس از این ماجرا 
نوشته شده به این نتیجه رسیدند که مردم به خاطر استشمام 
خاکسترهای آتشفشان خفه شده اند. این شهر که به صورت 
کامال  اتفاقی در سال 1599 میالدی کشف و  پس از آتشفشان 
زیر 4 تا 6  متر خاک و خاکستر به مدت 1500 سال مدفون شد 
در حال حاضر، جزو میراث جهانی یونسکو محسوب می شود 
و  با میلیون ها نفر بازدید کننده در سال یکی از جاذبه های مهم 

ایتالیا به شمار می آید.

میراث فرهنگ��ی اصفهان از وضعیت بد بن��ای کبوتر خانه های 
اصفهان که مربوط به دوران صفویه می شوند ابراز نگرانی کرد.

همایون خوش اقبال ب��ه همراه الهام فرنام پ��س از بیان عوامل 
انس��انی و طبیعی این تخریب، راهکارهای��ی را برای حفاظت، 
مرمت، احیای کاربری و استفاده از پتانسیل های توریستی این  

بناهای ارزشمند بیان کردند.
 کبوت��ر خانه ه��ا در ای��ران بیش��تر در اس��تان اصفه��ان و 
شهرستان های فالورجان، مبارکه، شهرضا، نجف آباد، گلپایگان، 
خوانسار و... دیده می شوند. با مطالعه کبوتر خانه ها در کشورهای 
اروپایی، به ویژه انگلستان، متوجه می شویم که مهم ترین کارکرد 
یک کبوتر خانه از عهد باستان تاکنون، تولید گوشت مخصوصا 

در ماه های سرد بوده است. 
اما در ایران ب��ه دالیل فرهنگ��ی و مذهبی، صی��د کبوتر رواج 
 نداش��ته و در عوض از کود این پرنده اس��تفاده می شده است. 
کبوتر خانه ها مثل مجتمع های بزرگ مس��کونی هس��تند که 
س��اکنین آنها کبوترها بوده اند. تعداد کبوترانی که در این بناها 
زندگی می کردند، به امنیت، غذا و تعداد النه های تعبیه ش��ده 
در آنها بس��تگی داش��ت. 10 هزار جفت ش��اید بیانگ��ر  وجود 

فاکتورهای مناسب در یک کبوتر خانه باشد. 
در ساخت این بناها ماده اصلی »خشت خام« بود، که روی آن 
را کاهگل می کش��یدند. ابتکار قابل توجه در ساخت این بناها، 
فراهم آوردن بیش��ترین تعداد النه های کبوتر با کمترین مقدار 

مصالح ساختمانی است.
همایون خوش اقبال در مورد این کبوتر خانه ها که در زمان خود 
از ش��هرتی عالم گیر برخوردار بوده  و به  آنها در س��فرنامه های 
س��یاحان اروپایی که در عهد صفوی به ایران سفر کرده اند نیز 
اش��اره  ش��ده ، گفت: تعداد زیادی از این کبوتر خانه ها پس از 
گذشت قرون متمادی از دستبرد  افراد  در امان مانده و تا عصر 

حاضر پابرجا مانده اند.
خوش اقبال با اشاره به سفر اخیرش در بازدید از این منطقه گفت 
که اردیبهشت ماه امسال برای بازدید از کبوتر خانه های تاریخی 
»والشان« اصفهان، عازم این منطقه شدیم؛ زمانی که به محل 
رسیدیم با واقعیتی روبرو ش��دیم که با تصورات ما چه به عنوان 
یک گردشگر و چه به عنوان دانش��جویان رشته  باستان شناسی 

کامال متفاوت بود.
او در ادامه اظهارکرد:    متاسفانه در حال حاضر این کبوتر خانه ها 
در وضعیت بسیار بدی قرار دارند، به گونه ای که اگر روند تخریب 
آنها متوقف نشود، تا  سال آینده یا حتی کمتر از آن، دیگر اثری 

از این کبوتر خانه ها باقی نخواهد ماند.
این دانشجوی باستان شناسی گفت: »کبوتر خانه های والشان 
ام��روزه مورد تهدی��د انواع آفات انس��انی و طبیعی هس��تند و 

اقدامات فوری حفاظتی و مرمتی آن را می طلبد.«

کشفیات تازه 
در شهرسوخته ایتالیا

کبوترخانه تاریخی اصفهان
در حال تخریب است
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پیشنهاد سفر

دیدنی ها

می گویند اینجا محل تفریح و خوش گذرانی ش��اه عباس و ش��اه صفوی بوده که 
البته این روزها، مرکزی توریستی ش��ده برای افراد عالقه مند به تاریخ و طبیعت، 
تا بتوانند در میان درخت ه��ا قدم زده و باقی مانده این بنا را کش��ف کرده  و یا در 

دریاچه قایق سواری کنند.
هرچند که شمال کشور به جنگل و دریای آن معروف است، اما امروز از مجموعه ای 
تاریخی که شکوه معماری ایران، در زمان صفوی را به نمایش گذاشته می گوییم. 
باغی ایرانی که در یونس��کو به عنوان میراثی جهانی به ثبت رس��یده و دریاچه ای 
مصنوعی که زیبایی درختان و تپه های اطراف را در دل خود قاب کرده اس��ت. به 

بهشهر می رویم، به مجموعه تاریخی عباس آباد ...
مجموعه تاریخی عباس آباد؛ باغی حیرت آور بر روی آب و تپه

می گویند محل تفری��ح و خوش گذرانی ش��اه عباس صفوی بوده ک��ه البته این 
روزها مرکزی توریستی ش��ده برای افراد عالقه مند به تاریخ و طبیعت، تا بتوانند 
 در میان درخت ها ق��دم زده و باقی مانده این بنا را کش��ف ک��رده و یا در دریاچه

 

قایق س��واری کنند. بسیاری از ش��ما، مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر را یا در 
عکس ها دیده اید یا از نزدیک، اما امروز فرصت خوبی است تا با این شاهکار معماری 

بیشتر آشنا شوید. 
مجموعه تاریخی عباس آباد دارای سد و برج کنترل جریان آب، بنای داخل دریاچه 
مصنوعی که احتماال پایه ای ب��رای کاخ روی آن بوده، برج های دیده بانی دو گانه 
به فاصله 175 متر در شرق دریاچه، محوطه سازی شمالی، صفه و محوطه سازی 
جنوبی، حمام که در جهت غرب صفه سازی شمالی است می باشد. در ادامه مختصر 

توضیحاتی درباره آنها می خوانیم.
 ابت��دا از مع��روف تری��ن این بناه��ا ش��روع می کنی��م، همان��ی که در بیش��تر 

 عکس ها س��وژه عکاس های خوش ذوق می ش��ود و در میان دریاچ��ه قرار دارد. 
 » بن��ای چارطاقی « آج��ری رنگ، ک��ه در دریاچ��ه خودنمایی می کن��د. بعد از

 بررسی های بسیار مشخص شد که هر چند بنا، پس از گذشت سال ها از ساخت 
س��د، کاربردی تفریحی پیدا کرده اما در ابتدا کاربردی علمی و فنی داشته است. 
ارتفاع آن 18 متر اس��ت و اگر در فصول بارندگی به اینجا بیایید تا س��قف زیرآب  

است، اما در فصول گرم سال می توانید تمام قد تماشایش کنید.
اما مهم تر از بنای چهارطاقی،» باغ تاریخی عباس آباد « است که داستانش ناگفته 
مانده است. باغی که بر روی شیب طبیعی تپه ها و در میان درختان ساخته شده و 
موسیقی زیبایی از ریزش آب بر روی پلکان را به راه انداخته است. معماری باغ، به 

عصر صفوی بر می گرددکه هنرمندانه و هوشمندانه انجام شده است.
 آب بر روی سطوح شیب دار و پلکان  س��اخته شده فرو می ریخته و روزگاری این 
باغ سراسر از شور زندگی بوده است. در محوطه نیز، دو برج آجری به قطر 7 و ارتفاع 

14 متر وجود دارد که از مالت ساروج ساخته شده اند.
از دریاچه هم نباید غافل شد، زیرا در زیبایی مجموعه نقش بسیاری داشته است. 
دریاچه زیبایی که با تغییر فصول و تغییر رنگ برگ درختان، رنگ عوض می کند 
و درواقع دس��ت ساز است. س��دی مخزنی که با دانش��ی بی نظیر در آن دوران به 
وجود آمده است.  درپایان، برای نش��ان دادن دانش معماری بی نظیری که ایران، 
در آن دوران داشته است، از » حمام عباس آباد«  می گوییم که با سیستم آبرسانی 
هوشمندانه اش، دمای محیط و آب قسمت های سربینه ) رختکن ( و گرمخانه را  
که محل شستشو بوده، به صورت جداگانه تامین می کرده است. در واقع پشت این 
زیبایی نصفه کاره ای که از مجموعه دیده می شود، دانش و تجربه  بسیاری قرار دارد 
که شایسته تحسین است. در ادامه عکس هایی زیبا از مجموعه را با هم می بینیم ...

گورستانی با سنگ قبرهای عظیم الجثه

7 جاذبه اعجاب انگیز جهان که به زودی زیر آب می روند 

         1.  مجس�مه ه�ای م�وآی در جزی�ره ایس�تر
  (The Moi of Easter Island)   

 موآی ها ، مهم ترین مظهر فرهنگی جزیره ایس��تر هس��تند 
که 288 مورد از  آنها روی س��کوهای عظیمی به نام »آهو« 
) Ahu ( قرار گرفته اند. این مجسمه ها نیم تنه هستند و به 
»سرهای جزیره ایستر« مشهورند. حتی اگر نام محلی آنها 
 را نیز ندانیم قطعا تصاویر این  س��رهای دوهزار ساله را بارها 
 دیده ایم. ب��ا توجه ب��ه اینکه این مجس��مه ها در س��احل

 قرار گرفته اند تغییرات آب و هوا و بخصوص  باال آمدن سطح 
آب تاثیر زیادی بر روی آنها خواهد داشت.                       

 (Sydney Opera House )   2.  خانه اپرای سیدنی 
 خان��ه اپ��رای س��یدنی ش��اید از جدیدترین جاذب��ه های

 اعجاب انگیزی باشد که در یونس��کو ثبت شده است . خانه 
اپرا در مرکز شهر  سیدنی واقع شده است و اگر چه فقط 43 
س��ال دارد اما به عنوان یکی از برجسته ترین و متمایزترین 

ساختمان های قرن بیستم شناخته  شده است. اما خانه اپرا 
فقط 4 متر از س��طح آب باالتر اس��ت و باال آمدن سطح آب 
خطری جدی برای این ساختمان مشهور به شمار  می رود.          

 (The Elephant Caves)   3.  غارهای الفنتا  
   در غ��رب هند جزیره ای به ن��ام الفنتا قرار گرفته اس��ت که 
 در آن مجموع��ه ای از غاره��ا ی حکاک��ی ش��ده و تاریخی 
وجود دارد. گفته می  شود مجسمه ها و حکاکی های داخل 
غار مربوط به 1500 سال پیش است که متعلق به فرقه هندو 
می باش��د. این غارها در  حال حاضر نیز تحت تاثیر بادهای 
موس��می ، زباله ها ، کارخانه های صنعتی اطراف و رس��وخ 
آب هس��تند. گرمایش زمین و باال  آمدن سطح آب نیز خطر 

دیگری برای این غارهای باستانی محسوب می شود.            
 (Mont Saint-Michel)     4.  مونت سن میشل  

مونت س��ن میش��ل یک جزیره کوچک در ناحیه نورماندی 
فرانسه است که در یک کیلومتری ش��مال غربی این کشور 
قرار گرفته  است. این جزیره کوچک سنگی مربوط به قرون 
وسطی می شود و دارای یک کلیس��ای بسیار قدیمی است.

جزر و مد آب که  باال باش��د رفتن به ای��ن جزیره غیر ممکن 
است اما زمانی که جزر و مد کم اس��ت و آبها حالت ساکنی 
دارند توریست ها از میان زمین  های گلی به این شهر کوچک 
می روند. ب��ا وجود س��ختی وغیرقابل دس��ترس بودن این 
منطقه در بیشتر روزها ، مونت سن میشل  ساالنه بیش از سه 
 میلیون بازدیدکننده دارد. داخل این مجموعه 60 ساختمان

 وجود دارد که ساختمان های تاریخی زیبایی هستند.     
  (The Ruins of  Leptis  5.  خرابه های لپتیس مانیا 

Magna) 
لپتیس کبیر یا آنچه مردمان امروز، لیب��ی می گویند. لبدا، 
 یک ش��هر بندری در زمان امپراتوری روم ب��وده که امروزه 
خرابه هایی  از آن باقی مانده است. این شهر هزار ساله یکی 
از آثار باستانی کشور لیبی اس��ت که بهترین حفاظت از آن 
صورت گرفته اما با  توجه به اینکه این آثار باستانی در خلیج 
س��رت در دریای مدیترانه قرار گرفته اس��ت ، در قرن پیش 

رو با باال آمدن سه متری س��طح  آب روبه رو خواهد شد. هر 
 چند با توجه به قرار گرفتن در ش��هر حمس لیبی ، که انواع 
جنگ ها را به خود می بیند ، شاید  تغییرات آب و هوایی تنها 

تهدید برای این سازه تاریخی نباشد.                                       
  (Sun Temple at  6.  معب�د خورش�ید در کن�ارک 

Konark)  

آن س��وی دیگر جزیره الفنتا در هند ، در س��واحل ش��رقی  
 یک سازه باس��تانی هش��تصد س��اله به نام معبد خورشید

 قرار گرفته است. این  معبد در قرن 13 میالدی ساخته شده 
است که گفته می شود ساخت و حکاکی های استادانه دیواره 
های آن – که توسط 1200 هنرمند  انجام گرفته – 12 سال 
به طول انجامیده است.شهر کنارک در شرق هند فقط 3 متر 
از س��طح آب باالتر است ، بنابراین  نابود ش��دن یک الیه یخ 

ممکن است کل این مجموعه را زیر آب ببرد.                                       
 (The Statue Of  Liberty)   7.  مجسمه آزادی 

شاید بتوان گفت این مجسمه مشعل به دست، مشهورترین 
اثر در این لیست  است. بدون ش��ک دیدن نام این مجسمه 
پرطرفدار در لیست  آثاری که ممکن اس��ت به زیر آب برود 
خود تعجب بر انگیز اس��ت. مجس��مه آزادی که با نام بانوی 
آزادی ، به مناسبت صد سالگی  اس��تقالل ایاالت متحده از 
طرف فرانسه اهدا شد به مدت 130 سال است که در بندرگاه 
نیویورک قرار گرفته اس��ت. باال آمدن س��طح  آب برای این 

مجسمه 92 متری نیز دردسرساز خواهد شد.   

این باغ زیبا، محل تفریح شاه عباس بوده است

شاید باستان شناس��ان آینده باید لباس غواصی به تن 
کنند! چرا که به گفته محققان ، با توجه به آب ش��دن 
الیه های یخی گرینلند ،  قطب جنوب و قطب شمال ، 
سطح آب دریا در سراسر جهان در حال باال آمدن است 
که این مسئله تهدیدی برای مجموعه های کنار  آب و 
اکوسیستم های آن می باش��د . اما در این میان ممکن 
اس��ت به تعدادی از جاذب��ه های زیبا و ثبت ش��ده در 

یونسکو نیز آسیب  برسد.    
در س��ال 2014 ، تخمین زده ش��د که با توجه به این 
تغییرات زیست محیطی ممکن اس��ت تا سال 2100  
یک پنجم میراث  جهانی یونس��کو در معرض  زیر آب 
رفتن قرار بگیرند. هر چند در حال حاضر تمام تالش ها 
 برای بقای این جاذبه های باس��تانی انجام می  شود اما 
بد نیس��ت برخی از آنها را بشناسیم تا ش��اید پیش از 
 آنکه زیر آب بروند و بازدید از آنها نیاز به لباس غواصی 

داشته باشد  ، بتوانیم از نزدیک آنها را ببینیم.  

در جنوب شرقی ترین نقطه ایران، گورستانی با سنگ قبرهای عظیم الجثه 
مکانی جالب برای ماجراجویانی اس��ت که به دنیای ماوراءالطبیعه عالقه 
دارند.گورستان جن در روستای تیس نزدیک ش��هر چابهار همان جایی 
که س��نگ قبرهای بزرگ و عجیبی دارد و محلی ها را به این باور رسانده 
که این گورها محل دفن آدمیزاد نیس��ت.در این گورستان قبرها کنار هم 

روی سطحی صخره ای حفر ش��ده اند که این شیوه حفاری پرسش های 
زیادی را به وجود آورده و در نهایت پاسخ را  به دنیای از ما بهتران کشانده 
 اس��ت. بومی ها معتقدند با تاریک ش��دن هوا جن ها بر سر مردگان خود

 مویه می کنند و هر کس شبانه گذرش به این گورستان افتاد، مورد نفرین 
آنها قرار گرفته و بعد از چند روز با عذابی سخت خواهد مرد!
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فرمان��ده نج��ات در ارتفاع و کوهس��تان س��ازمان آتش نش��انی 
اصفهان گفت: اف��راد گیر افت��اده در رنجر ش��هربازی صفه بدون 
 کوچک ترین صدمه ای در زمانی کمتر از 30 دقیقه به پایین دستگاه 

منتقل شدند.
پیام ستایش در خصوص حادثه خرابی یکی از دستگاه های پارک 
بازی صفه اصفهان )رنجر( اظهار کرد: این دستگاه ها جزو وسایلی 
هستند که در همه ش��هربازی ها از آن به  عنوان یک دستگاه بازی 

هیجانی استفاده می کنند.
وی افزود: یکی از این دستگاه ها )رنجر( در پارک بازی صفه اصفهان 
متاسفانه در بدترین حالت خود ایستاد و خراب شد که افراد روی 

دستگاه ها به  صورت معلق در هوا دچار مشکل شده بودند.
فرمانده نجات در ارتفاع و کوهستان سازمان آتش نشانی اصفهان 
تصریح کرد: این حادثه در ساعت 22:21  اتفاق افتاد که همکاران 

آتش نشان بعد از 5 دقیقه در محل حادثه حاضر شدند.
 وی تاکی��د ک��رد: زمان��ی که ی��ک حادثه ب��ه س��تاد فرماندهی 
اعالم می شود، نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی به موقعیت حادثه 
اعزام می شود که نزدیک ترین ایستگاه به موقعیت پارک کوهستانی 
صفه، ایستگاه شماره 12 است و این افراد آتش نشان در این ایستگاه، 

متخصص نجات در ارتفاع و کوهستان هستند.
س��تایش در ادام��ه عنوان ک��رد: تمام��ی ایس��تگاه ها در مناطق 
آتش نش��انی، از امکانات و آموزش الزم برای حوادث برخوردارند؛ 
اما این ایس��تگاه با توجه به اینکه کوه صفه را در کنار خود داشته 
و  اطراف آن کوهستان های زیادی وجود دارد، به  صورت تخصصی 

حوادث ارتفاع و کوهستان را مورد پوشش قرار می دهد.
وی بیان کرد: به  محض اعالم حادثه، به صورت فوری تش��ک های 
نجات، به منطقه اعزام ش��د که در کمترین زمان از خود ایستگاه 
شماره 12 و ایستگاه کناری، تشک ها به محل رسید؛ این تشک ها 
 پرتابل هس��تند و جدیدترین تشک های دنیاس��ت که در کمتر از

20 ثانیه بازشده و از آنها برای نجات استفاده می شود.
فرمانده نجات در ارتفاع و کوهستان سازمان آتش نشانی اصفهان 
گفت: این تش��ک ها در محل پهن ش��دند تا اگر کسی حین انجام 
عملیات س��قوط کرد، مش��کلی به وجود نیاید ک��ه نهایتا پس از 
ایمن سازی محل، انجام عملیات آغاز ش��د که در آن، با آزاد کردن 
 گیربکس، اف��راد، بدون کوچک ترین صدم��ه ای در زمانی کمتر از

30 دقیقه به پایین دستگاه منتقل شدند.
وی در پایان اظهار کرد: وقتی چنین مش��کالتی در این دستگاه ها 
به وجود می آید، اگر فقط قطعه ای نیاز به تعویض داش��ته باش��د، 
مکانیک برای انجام این کار به سراغ دستگاه می رود؛ اما هنگامی که 
 دستگاه گیربکس دچار شکس��تگی ش��ود، دیگر وجود مکانیک

مؤثر نیست؛ چراکه در این حالت دستگاه قفل می کند و دیگر کاری 
از دست مکانیک برنمی آید.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: همکاران 
ادارات ثبت سراسر استان اصفهان، هم اکنون ماهانه 22 هزار 
سند تک برگی الکترونیکی صادر می کنند و استان اصفهان 

از این لحاظ رتبه اول کشور را داراست.
علی بهبهانی در مراس��م تکری��م و معارف��ه رییس جدید 
اداره ثبت اس��ناد بادرود اظهار کرد: س��ازمان ثبت از جمله 
سازمان های بسیار حساس است؛ چرا که همه دست رنج یک 

فرد را باید حفظ و حراست کنیم.
وی با اش��اره به اهمیت بحث پدافند غیرعام��ل در ادارات 
 ثبت اف��زود: با توجه ب��ه  احتم��ال بحران ه��ای خاص که
 ممکن اس��ت خطرات��ی را برای اس��ناد مکت��وب مردمی

در پی داشته باشند، سازمان ثبت و اسناد اقدام به بازسازی 
سوابق ملکی و معامالتی مردم کرده و هم اکنون هیچ نیازی 
به پرونده های فیزیکی نیست و 2 بانک جامع امالک و بانک 
جامع کاداستر تشکیل شده و از س��ال 92 تاکنون، تمامی 

اسناد به صورت تک برگ و الکترونیکی صادر می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
هم اکن��ون ح��دود 90 درص��د از خدمات ثب��ت به صورت 
الکترونیک��ی انجام می ش��ود و از تاریخ اول تی��ر ماه 95 در 
 دفتر امالک ثبت، تحریر هم نمی ش��ود و تمام��ی کارها را

به  صورت الکترونیک درآوردیم؛ چراک��ه معتقدیم این کار 
هم صرفه جویی نیروی انس��انی را در پی دارد وهم سرعت 

خدمات را باال می برد.
وی از دیگر مزیت های خدمات غیرحضوری را شبهه زدایی 
از سیستم اداری عنوان کرد و گفت: وقتی مواجهه مستقیم 
نباش��د، قطعا کار به  صورت صحیح انجام می ش��ود و باعث 
ارتقای بهره وری س��المت اداری، کاهش آس��یب اداری و 

همچنین حذف دالل از سیستم ثبت می شود.
بهبهان��ی بابیان اینکه ام��روز برای اخذ اس��تعالم نیازی به 
مراجعه به ادارات ثبت نیس��ت، افزود: متوس��ط بازه زمانی 
صدور استعالم در کش��ور، در هر 48 ساعت االن 72 درصد 
است؛ ولی این آمار در اس��تان اصفهان 93 درصد است که 

نشان از تالش وهمت همکاران حقیر دارد.
وی بابی��ان اینکه 72 درصد ثبت خالص��ه معامله تک برگ 
 به تک برگ، بین 24 تا 72 س��اعت در اداره ثبت می ش��ود،

خاطر نش��ان کرد: 96 درصد در اس��تان اصفهان این اسناد 
تک برگ به تک برگ، بین 24 تا 72 صادر می شود و این خود 
یک رکورد محسوب می شود. ما در سال 92، ماهانه 14 هزار 
سند صادر می کردیم؛ ولی امروز به لطف همکاری همکاران 
ماهانه 22 هزار س��ند تولید می کنیم که بعد از تهران، مقام 

اول کشور را دارا هستیم.

فرمانده  نجات  در  ارتفاع آتش نشانی  اصفهان خبر داد:

نجات افراد گیر افتاده 
در رنجر شهربازی صفه

مدیرکل ثبت اسناد اصفهان خبر داد:

صدور ماهانه 22 هزار سند 
مالکیت تک برگی در اصفهان استاندار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 26 درصد حجم مخزن 

س��د زاینده رود آب دارد، گفت:  از این میزان، مقداری نیز رسوبات 
بوده که نشان دهنده وضعیت نامناسب سد است.

رسول زرگرپور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
اصفهان اظهار داش��ت: 75 درصد خاک استان، درگیر خشکسالی 
اس��ت و به طور متوس��ط 30 درصد و در برخی نقاط تا 80 درصد 
کاهش بارش گزارش شده که باید به طور صحیح اطالع رسانی شود. 
وی با بیان اینکه در شرق اصفهان تا 80 درصد کاهش بارش نسبت 
به بلند مدت گزارش ش��ده اس��ت، گفت: کاهش می��زان بارش ها 
در شرق استان نسبت به س��ال گذش��ته قابل توجه بوده و شدت 
خشکسالی در این نواحی قرمز و در برخی مناطق شرقی و جنوبی 

و بخش هایی از غرب استان باالست.
اس��تاندار اصفهان ب��ا اع��الم اینکه ب��االی 70 درصد اس��تان در 
خشکسالی ش��دید اس��ت، تاکید کرد: آمار مربوط به خشکسالی 

باید دقیق اعالم شود.
 وی ادامه داد: 75 درصد خاک اس��تان درگیر خشکس��الی است و

به طور متوس��ط 30 درصد و در برخی نقاط ت��ا 80 درصد کاهش 
بارش گزارش شده که باید به طور صحیح اطالع رسانی شود.

زرگرپور با بیان اینکه اس��تان اصفهان در سال آبی 94-95 درگیر 
یکی از خشک ترین سال ها طی 40 سال گذشته بوده است، گفت:  
در ش��رق اس��تان نائین 80 درصد، در ش��هر اصفهان 50 درصد و 
 در سرش��اخه های زاینده رود 25 درصد کاهش بارش داش��ته ایم؛

به طوری که استان چهارمحال و بختیاری نیز جزو 5  استان درگیر 
خشکسالی قرارگرفته است.

اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینکه مس��ئوالن باید یک مدیریت 
خشک س��الی در حوزه مربوط به خود داشته باشند، اظهار داشت: 
نیروه��ای نظامی، دانش��گاه ها، ش��هرداری ها، ادارات و مردم باید 

کاهش مصرف آب را در دستور کار خود قرار دهند.
 وی اظه��ار داش��ت: در خص��وص آب ش��رب، 2 معضل اساس��ی

وجود دارد که معضل نخست مربوط به عدم وجود آب کافی است و 
دوم اگر آبی وجود داشته باشد، سامانه موجود انتقال آب جوابگوی 

نیاز نیست.
زرگرپ��ور اف��زود: اگ��ر ش��رایط موج��ود ب��رای م��ردم به عنوان 
مصرف کنندگان اصلی آب ش��رب درس��ت تشریح ش��ود، حتما 
همکاری خواهند کرد. وی با اش��اره به اینک��ه نگرانی هایی درباره 
کیفیت آب مصرفی وجود دارد، گفت: بهداشت آب روزانه، توسط 

مدیریت بهداشت کنترل می شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بر اس��اس اعالم مدیریت بهداشت 
 و درمان اس��تان، اس��تانداردهای آب آش��امیدنی رعایت ش��ده و

در حال حاضر وضعیت کیفی آب مطلوب است.
وی با بیان اینکه بر اس��اس پیش بینی های صورت گرفته، بارش ها 
در پاییز به تاخیر می افتد، گفت: این امر وضعیت استان را در زمینه 
تامین آب ش��رب نگران کننده تر می کند و باید بااحتیاط، دقت و 

وسواس در این زمینه عمل شود و نباید اجازه داد یک قطره آب نیز 
هدر رود و در این راستا مردم باید حتما همکاری کنند.

زرگرپور خاطرنشان کرد: وضعیت و ش��رایط استان از لحاظ آب و 
هوایی بسیار سخت است و باید هواشناس��ی، آب منطقه ای و آب 
و فاضالب شرایط را اطالع رس��انی نماید تا مردم همکاری الزم را 
داشته باشند. وی پیرامون وضعیت س��د مخزنی زاینده رود گفت: 
حجم آب پشت س��د هم اکنون 328 میلیون مترمکعب است که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43 درصد و نسبت به بلندمدت 

67 درصد کاهش حجم داشته است.
اس��تاندار اصفهان با بی��ان اینکه در حال حاض��ر 26 درصد حجم 
مخزن سد آب دارد، گفت:  از این میزان، مقداری نیز رسوبات بوده 

که نشان دهنده وضعیت نامناسب سد است.
وی به تشریح وضعیت دیگر سدها بر اساس گزارش آب منطقه ای 
پرداخت و افزود: س��د حنا 50 میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که 
هم اکنون 4 میلیون مترمکعب از حجم آن آب دارد؛ سد قره قاچ با 
25 میلیون متر مکعب ظرفیت، 12 میلیون متر مکعب آب دارد و 
در سد گلپایگان 36 میلیون متر مکعب آب وجود دارد که وضعیت 

در این سد بهتر است.
زرگرپور با تاکید ب��ر اینکه هیچ نهاد و ارگانی حق اس��تفاده از آب 
ش��رب برای دیگر مصارف ندارد، اظهار داشت: اگر مواردی خالف 
این موضوع وج��ود دارد، باید احصا ش��ده و بر اس��اس یک برنامه 
زمان بندی، برنامه ریزی و آب ش��رب آن نه��اد قطع و محل تامین 

آن عوض شود.
وی با اشاره به مشکالت باغات در خصوص تامین منابع آب، گفت: 
باید در اسرع وقت جلسه مدیریت بحران آب در شهرستان هایی که 
با مشکل مواجه شده اند، تشکیل شود و سیاست بر این اساس باشد 
که یک اصله درخت نیز خشک نش��ده و راهکار مناسب برای رفع 

مشکل به کار گرفته شود.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به گ��زارش مدی��رکل آب و فاضالب 
 روس��تایی اس��تان گفت: منابع آبی به ویژه در چش��مه ها و قنوات 
نگران کننده است و 340 روستا در شهرستان های نائین و اردستان 

با مشکالت اساسی در آب رسانی مواجه هستند.
وی با تاکید بر اینکه حتی یک روس��تا نیز نباید مشکل آب شرب 
داشته باشد، افزود: باید با استفاده از تانکر، درباره تامین آب شرب 

روستایی اقدام شود.
زرگرپور افزود: ب��رای این امر بای��د از امکانات نیروه��ای نظامی، 
شرکت ها و ارگان ها استفاده شود؛ اگر تامین نشد، باید این امکانات 
 اجاره و مشکل آب روستاها برطرف ش��ود و نباید حتی یک روستا

به خاطر نداشتن تانکر، با بی آبی مواجه شود.
وی در ادامه به تشریح وضعیت اراضی منابع طبیعی استان پرداخت 
و گفت: حفظ پوش��ش گیاهی برای جلوگیری از فرسایش خاک، 

گردوغبار و... بسیار حائز اهمیت است.
اس��تاندار اصفهان با تاکید بر اینک��ه تمام تالش مس��ئوالن باید 
برای پیش��گیری از وقوع آتش سوزی باش��د، گفت: فرمانداری ها 
و بخشداری ها در راس��تای آموزش و فرهنگ س��ازی از جمله در 
محل های گردشگری اقدام کنند و امکانات اولیه را نیز برای اطفاء 

حریق در اختیار داشته باشند.
وی نقش مردم را در این زمینه بسیار مهم خواند و گفت: اساس کار 
باید بر حرکت های مردمی استوار باشد و اصل بر پیشگیری از وقوع 

حریق قرار گیرد و باید برای حفظ این سرمایه ملی تالش شود.
زرگرپور در پایان درباره روس��تای کلوس��ه و ران��ش زمین در این 
منطقه، خواستار ادامه اقدامات موثر بنیاد مسکن در مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روستای مذکور شد و از دستگاه های ذی ربط 

خواست به مسئولیت های خود در این رابطه عمل کنند.

Society,Cultural  Newspaper No.1913 | July 21 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ش��هردار اصفهان پیرامون تفویض مس��ئولیت مدیریت بحران اصفهان به شهردار 
گفت: تنها عنوان مدیریت بحران را ب��دون هیچ گونه اختیار و ابزاری برعهده داریم 
که فکر می کنم باید این عنوان، به همراه اختیارات و ابزارهای خودش به ش��هردار 

تفویض شود. 
مهدی جمالی نژاد در حاشیه افتتاح فاز یک نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و 
بازرس��ی فنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتی می گوییم شهر اصفهان یک 
شهر بین المللی و یک جهان شهر است، باید تمام ش��اخص های مدیریت شهر نیز 

جهانی شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه یقینا آتش نشانی یکی از سازمان های پیشرو در شهر 
است، افزود: آتش نشانی باید استانداردهای جهانی را داشته باشد؛ خوشبختانه این 
اقدامات در حال انجام است و تراز آتش نشانی اصفهان از بسیاری از آتش نشانی های 

کشور باالتر است.
وی با بیان اینکه آتش نش��انی اصفهان در حال همگام س��ازی خود با آتش نش��انی 
شهرهای پیشرفته جهان است، تصریح کرد: اینکه آتش نشانی اصفهان سال گذشته 
در کشور آلمان در بین آتش نشانان جهان رتبه دوم را کسب کرد، نشان می دهد که 

بهترین کنترل را در بین آتش نشانی های جهان داشته ایم.
حضور آتش نشانان اصفهانی در حوادث کشور

جمالی نژاد از دریافت گواهی نامه مدیریت بحران و پدافند عامل از شرکت کیلومتر 
استرالیا توسط آتش نش��انی اصفهان خبر داد و تصریح کرد: این نشان می دهد که 
عزمی جدی در آتش نشانی اصفهان اس��ت تا خودش را به آتش نشانی های مطرح 

جهان نزدیک کند.
شهردار اصفهان با اشاره به شهادت یکی از نیروهای آتش نشانی تهران و گرامیداشت 
یاد این شهید تصریح کرد: خانواده آتش نش��انی را هر جای کشور که باشند، یکی 

می بینیم؛ کما اینکه هر جای کش��ور که مش��کلی پیش آید، آتش نشانی اصفهان 
حضور دارد.

 وی با اش��اره به عملیات متعدد آتش نش��انی اصفهان در ش��هرهای دیگر کش��ور
بیان داشت: آتش نشانی شهر اصفهان تنها در مرز جغرافیایی شهر اصفهان عملیات 
انجام نمی دهد و هرجایی که در اس��تان یا کشور مش��کلی پیش آید، آتش نشانی 

اصفهان حضور دارد.
جمالی نژاد با اشاره به افتتاح فاز یک نخستین آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی 
فنی کشور تاکید کرد: این آزمایشگاه نه تنها برای شهر اصفهان که برای کل کشور 

است و همه شهرهای کشور می توانند از این آزمایشگاه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این آزمایشگاه تشکیل شده، آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه علت یابی 
حریق و آزمایشگاه بازرسی فنی است، ابراز داشت: امروز شاهد رونمایی از تجهیزات 
جدید آتش نشانی اصفهان نیز بودیم. این تجهیزات جدیدترین تجهیزاتی است که 
در اروپا در حال استفاده است و تالش شده جدیدترین ادوات و ایمن ترین برندهای 

جهانی را به سیستم آتش نشانی شهر اصفهان اضافه کنیم.
 اصفهان، پیشگام در مباحث ایمنی

شهردار اصفهان ادامه داد: بسیاری از تجهیزاتی که امروز رونمایی شد، داخل کشور 
ساخته شده اند که نشان می دهد در عرصه اقتصاد مقاومتی هم، شهرداری اصفهان 

گام های خوبی برداشته است.
وی افزود: خوشبختانه در بحث ایمنی و امنیتی می توانیم بگوییم شهر اصفهان یکی 

از شهرهای پیشگام اس��ت و امیدواریم بتوانیم این تراز را با تراز شهرهای پیشرفته 
جهان همسان کنیم.

جمالی نژاد پیرامون زمان تکمیل فاز دوم آزمایشگاه تشخیص حریق و بازرسی فنی 
خاطرنش��ان کرد: اعتبارات الزم برای بهره برداری از فاز دوم این آزمایشگاه باید در 
بودجه سال 96 شهرداری پیش بینی ش��ود؛ ضمن اینکه وقتی یک طرح، کشوری 
است و همه کشور می توانند از آن استفاده کنند، نیاز است اعتبارات مدیریت بحران 

نیز که اعتباراتی کشوری است، به این امر اختصاص یابد.
شهردار اصفهان افزود: عزم همه اعضای شورای شهر و شهرداری اصفهان بر این است 
که فاز دوم این آزمایشگاه در سال آینده افتتاح شود؛ چراکه مجموع این خدمات، 

می تواند همه کشور را پوشش دهد.
تنها عن�وان مدیریت بح�ران را ب�دون هیچ گونه اختی�ار و ابزاری

برعهده داریم
وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه به تفویض اختیار مدیریت بحران اصفهان 
 به ش��هردار اصفهان، آی��ا اعتب��ارات و اهرم های اجرای��ی نیز در اختیار ش��هردار

قرار گرفته است یا خیر، گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام شود، تزریق بودجه های 
ملی و استانی است. در شرایط حاضر تنها عنوان مدیریت بحران را بدون هیچ گونه 
اختیار و ابزاری برعه��ده داریم که فکر می کنم در آینده بای��د این عنوان به همراه 

اختیارات و ابزارهای خودش به شهردار تفویض شود.
جمالی نژاد ادامه داد: مدیریت شهری این اطمینان را به مسئوالن ملی می دهد که 

اگر این اختیارات و ابزارها به ش��هرداری اصفهان تفویض شود، معین خوبی برای 
شهرها و استان های کشور خواهد بود.

وی پیرامون دلیل این مسئله بیان داشت: یکی از دالیل این مسئله احتماال وضعیت 
اقتصادی کشور است که باعث شده مسئوالن نتوانند بودجه های الزم را بدهند که 
فکر می کنم نیاز است جلسات بیشتری با مسئوالن استانی و کشوری داشته باشیم 
و بتوانیم حداقل ابزارها و اهرم های غیر بودجه ای مدیریت بحران را دریافت کنیم.

 ایمن سازی 188 سایت بازی کودکان توسط آتش نشانی اصفهان
 جمالی ن��ژاد در ادامه، با اش��اره به طرح آموزش خ��ود امدادی در ش��هر اصفهان
 بیان داش��ت: با توجه به ساخت وسازهای مرتفعی که در ش��هرها داشته ایم، بحث
 خود امدادی بحث مهمی اس��ت و در ش��هر اصفهان این موضوع به صورت جدی

در حال پیگیری است.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در سوانح، قبل از رسیدن نیروهای آتش نشانی و 
امداد و نجات در فرصت موجود، شهروندان حاضر در صحنه باید بحث خود امدادی 
را داشته باشند؛ به همین دلیل از مردم عزیز دعوت می کنم در دوره های آموزشی 

آتش نشانی به صورت جدی حضور پیدا کنند.
 وی تاکید ک��رد: نباید گم��ان کرد حادثه همیش��ه برای همس��ایه اس��ت. یقینا 
هر زمان ممکن است س��انحه ای برای خودمان پیش آید؛ به همین دلیل امیدوارم 
از دوره های آموزشی آتش نشانی که دوره های بس��یار پیشرفته ای است و در نقاط 

مختلف شهر هم برگزار می شود، استقبال شود.
جمالی نژاد در پایان از ایمن سازی 188 س��ایت بازی کودکان توسط آتش نشانی 
 اصفهان خبر داد و ابراز داش��ت: قبل از تابس��تان، 188 س��ایت ب��ازی کودکان را 
ایمن کردیم؛ چراکه این مسئله بسیار مهم اس��ت و باید این اطمینان خاطر برای 

والدین باشد که در حین بازی، خطری فرزندانشان را تهدید نمی کند.

استاندار اصفهان:

تنها ۲۶ درصد حجم سد زاینده رود »آب« دارد

 مدیر کل تعزیرات حکومتی اس��تان 
اصفهان گفت: یک پزش��ک متخلف 
در اس��تان اصفهان به دلی��ل دریافت 
هزینه بیش از تعرف��ه، 440 میلیون 

ریال جریمه شد.
غالمرضا صالحی اظهار داش��ت: مدیر 
یک��ی از کلینی��ک ه��ای تخصصی 
 اس��تان اصفهان، مبلغ 175 میلیون و

800 هزار ریال بیشتر از تعرفه قانونی 
اخذ کرده بود که محکوم به پرداخت 

جریمه نقدی و درج آن در پرونده پزشکی شد.
وی افزود: پرونده این پزش��ک متخلف، با شکایت دو نفر ش��اکی در شعبه ششم بدوی 
 ویژه رس��یدگی به تخلفات بهداش��تی و درمانی اداره کل تعزیرات حکومتی اس��تان، 

مورد رسیدگی قرار گرفت. 
مدیر کل تعزیرات حکومتی اس��تان اصفهان اضافه کرد: مبلغ مازاد بر تعرفه نیز توسط 

پزشک متخلف، به بیماران بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه در سه ماهه نخس��ت امسال، افزون بر ش��ش هزار پرونده در تعزیرات 
حکومتی استان اصفهان رسیدگی و مختومه شده است، تصریح کرد: میزان محکومیت 
مالی ناشی از این پرونده ها، 165 میلیارد و 55 میلیون و 821 هزار و 286 ریال بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان:

 پزشک متخلف  اصفهانی
 ۴۴۰ میلیون ریال جریمه شد

رییس مرک��ز ح��وادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: تصادف 
 مرگب��ار در مح��ور نایی��ن- اردکان،
3 کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

غفور راس��تین، با اش��اره ب��ه حادثه 
تصادف دیروز در محور نایین- اردکان 
اظهار داش��ت: طی تماسی در ساعت 
7:57 صبح ب��ا اتاق فرم��ان نائین، از 
واژگونی یک دستگاه خودروی سواری 
 پراید خبر داده ش��د. در این س��انحه

3 نفر از سرنشینان در دم فوت کردند و حال 2 نفر دیگر وخیم است.
وی با بیان اینکه بالفاصله بعد از اعالم حادثه، دو کد »نوگنبد و نائین«، به محل تصادف 
واقع در کیلومتر 22 محور نائین-اردکان اعزام شدند، افزود: بعد از تریاژ توسط کد اول، 

متاسفانه 3 نفر در دم فوت کرده و حال 2 نفر دیگر وخیم گزارش شد.
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه مصدومان حادثه 
توسط کدهای عملیاتی به بیمارستان »حشمتیه« نائین اعزام شدند، گفت: متاسفانه یکی 

از مصدومان این حادثه در اتاق عمل جان خود را از دست داد. 
علت این حادثه در دست بررسی است؛ اما گفته می ش��ود ترکیدگی الستیک خودرو و 

ناتوانی در کنترل، سبب واژگونی و وقوع این حادثه شده است.

رییس مرکز فوریت های پزشکی اصفهان:

 ترکیدگی الستیک خودرو
سرپرست تیم پیوند بیمارستان شهید چمران اصفهان، از انجام 49 پیوند  ۳ نفر را به کام مرگ کشاند

قلب موفق در استان اصفهان خبر داد.
دکتر محس��ن میرمحمد صادقی اظهار کرد: عم��ل جراحی پیوند قلب 
 در استان اصفهان، از سال 1381 در بیمارستان شهید چمران اصفهان

 انجام شده است. وی افزود: استان اصفهان در زمینه پیوند قلب، پس از 
تهران در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

وی با اش��اره به آخرین مورد پیوند قل��ب در این بیمارس��تان که برای 
یک زن 35 س��اله انجام ش��د، گفت: نامبرده، مادر یک کودک دوساله 
 است که حدود 45 روز پیش با تشخیص نارسایی شدید قلبی در مرکز 

شهید چمران بستری شد.
وی اضافه کرد: این بیمار زیر نظر فوق تخصص نارس��ایی قلب در بخش 
مراقبت های ویژه تحت درمان قرار گرفت که به دلیل وضعیت جسمانی 

نامطلوب، امکان ترخیص وی وجود نداشت. 
میرمحمد صادقی ادامه داد: حدود دو هفته قب��ل با اهدای عضو از یک 
بیمار مرگ مغزی، امکان پیوند قلب برای این مادر فراهم شد و با اهتمام 
تیم جراحی پیوند قلب و کارکنان بخش های اتاق عمل و مراقبت های 

ویژه، وی در کوتاهترین زمان ممکن تحت عمل پیوند قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این مادر 35 ساله دیروز سه شنبه با حال عمومی 
خوب و رضایت بخش از بیمارستان ترخیص شد و خانواده وی از اعضای 

تیم پیوند بیمارستان شهید چمران قدردانی کردند.
پیوند قل��ب )heart transplantion( عمل جراحی اس��ت که در 

آن قلب یک فرد ب��ه فرد دیگری پیون��د داده می ش��ود. پیوند قلب در 
 برخی موارد از بیماری نارس��ایی قلب��ی به عنوان مرحل��ه آخر درمان

مطرح می شود؛ زمانی که هیچ یک از درمان های طبی و جراحی، دیگر 
مفید نبوده و امکان دیگری نیز وجود نداشته باشد.

مرکز آموزش درمانی ش��هید دکتر چمران زیر پوش��ش دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان، به طور تخصصی در زمینه بیماری های قلب و عروق 

فعالیت می کند.

سرپرست تیم پیوند بیمارستان شهید چمران استان خبر داد:

انجام ۴9 پیوند قلب موفق در اصفهان

شهردار اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشگام در مباحث ایمنی
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50 درصد برزیلی ها از میزبانی 
المپیک  ناراضی اند

 درد مشترک لیال رجبی و
 ندا شهسواری

 دقیقا 50 درص��د برزیلی ه��ا از میزبانی کشورش��ان در بازی های 
المپیک ریو ناراضی هستند. 

گزارش منتش��ر ش��ده در روزنامه Folha نش��ان می دهد طبق 
رأی گیری ها در 3 سال گذشته، نیمی از مردم این کشور از میزبانی 

المپیک راضی نبوده اند.
 نکته جالب اینجاست در مقایسه با 3 سال گذشته در حال حاضر 
فقط 40 درصد مردم از این میزبانی راضی هستند در حالی که در 
گذشته این آمار 64 درصد بود. بازی های المپیک ریو از 5 آگوست 
آغاز می ش��ود و بیش از 10 هزار ورزش��کار از 206 کش��ور در این 

بازی ها شرکت می کنند.
 البته این کشور در این مدت مش��کالت زیادی داشته که می توان 
به رکود اقتصادی و استیضاح دیلما روس��ف رییس جمهوری این 

کشور اشاره کرد.

دو ملی پوش بان��وی دو و میدان��ی و تنیس روی می��ز در دومین 
المپیک خود هم مربی به همراه ندارند.

اعضای کادرفنی و سرپرستی تیم های اعزامی به المپیک در حالی 
مشخص شده است که دو ورزشکار بانوی دو و میدانی و تنیس روی 

میز درد مشترکی دارند.
هر دوی ای��ن ورزش��کاران دومی��ن المپی��ک خ��ود را در حالی 
تجرب��ه خواهن��د کرد ک��ه همانن��د 2012 لن��دن ب��دون مربی 
می روند. س��یما لیموچ��ی همانند  دوره گذش��ته در ای��ن دوره 
نیز هدای��ت شهس��واری را برعه��ده داش��ت و ب��رای دومین بار 
 خواهد ب��ود که نمی تواند ش��اگرد خ��ود را در المپی��ک همراهی 

کند.
مهرداد علیقارداشی، جمیل لطف ا... نسبی، نیما و نوشاد عالمیان 
به عنوان نماینده مردان تنیس روی میز و ندا شهسواری تنها بانوی 

این فدراسیون خواهد بود.
اینک��ه چط��ور ای��ن مس��ائل از س��وی کمیت��ه مل��ی المپی��ک 
 کارشناسی می ش��ود، نکته مهمی اس��ت که باید به آن توجه ویژه 

کرد.

Society,Cultural  Newspaper No .1913  |  July 21 .2016 | 16  PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

فوتبال جهان

فضای مجازیالیک روز

صب��ح روز برگ��زاری مس��ابقه س��وپرجام فوتب��ال ایران، 
آسیب دیدگی رباط صلیبی قاسم حدادی فر و دوری شش ماهه او از میادین 
فوتبال از طرف کادر پزشکی باشگاه ذوب آهن تایید شد تا سفید و سبزها 
با نگرانی های زیادی به س��راغ اولین ب��ازی رسمی ش��ان در فصل جدید 
بروند. تقریبا همه مهره های ذوب آهن ساعت هایی قبل از برگزاری بازی با 
ابزارهای مجازی شان به حدادی فر روحیه دادند تا اهمیت این هافبک خالق 
در باشگاه را به نمایش بگذارند. در جریان مسابقه با استقالل خوزستان نیز 
ذوبی ها برای قاسم سنگ تمام گذاشتند. شماره هشت این هافبک در عکس 
تیمی پسران یحیی دیده می شد و هواداران نیز بارها در طول بازی به تشویق 
او پرداختند. ذوب به سختی شکست دو بر صفر در این مسابقه را با پیروزی 
4 بر 2 عوض کرد تا همه ستاره های این تیم، فرصت تقدیم کردن جام به مرد 
مصدوم خط هافبک را به دست بیاورند و حتی رجب زاده با پیراهن شماره 

8 به یاد قاسم در مراسم قهرمانی حاضر شود.
 رفتار ذوبی ها، سه شنبه شب، معنای دقیق و بی نقص قدرشناسی بود. آنها 
از هر فرصت کوچکی برای یاد کردن از حدادی فر بهره بردند تا این بازیکن 
در ش��روع روزهای س��خت درمان، از روحیه باالیی برای مب��ارزه و انگیزه 

زیادی برای بازگشت برخوردار باشد. حاال ش��اید راز ماندگاری همیشگی 
حدادی فر در ذوب با وجود پیشنهادهایی از پایتخت، مشخص باشد. البته 
که باشگاه اصفهانی منابع مالی خوبی در اختیار دارد و پرداخت های منظمی 
به بازیکنانش ارائه می کند اما آنچه مهره های قدیمی تیم را ماندگار کرده، 
فراتر از اس��کناس و صفرهای روی چک های مربوط به باشگاه است. ذوب، 
قدر ستاره هایش را می داند و در سخت ترین روزها برای آنها ارزش و احترام 
قائل می شود. با فوتبالیست ها مثل کاال برخورد نمی کند و نتیجه اش، تمایل 

این بازیکن ها برای تمدید قرارداد در هر تابستان است.

 بازیکنان فوتبال بعد از ش��نیدن خبر مصدومیت قاسم حدادی فر با انتشار پیام هایی 
 به او روحیه می دهن��د. کاوه رضایی ک��ه در لیگ ش��انزدهم با پیراهن اس��تقالل به 
میدان می رود، نوشت: »داداش��م می دونم قوی تر از این حرفایی، به امید خدا زودتر و 

قوی تر از قبل برمی گردی«.

          قدرشناس؛ مثل ذوب آهن
پیام روحیه بخش

کاوه رضایی به هافبک مصدوم ذوب

سهراب مرادی: 

با انگیزه به المپیک می روم
اتفاقی عجیب در جودو؛

 المپیکی ها 
با سرمربی تیم ملی تمرین نمی کنند! وزنه بردار المپیکی ایران گفت: این گفته ها که س��هراب مرادی در 

المپیک مدال می گیرد نه تنها فشار روانی روی من ایجاد نمی کند 
بلکه باعث دلگرمی ام می شود.

س��هراب مرادی درباره  انتظاری که از او برای کسب مدال المپیک 
وج��ود دارد، بیان کرد: کس��انی که می گویند س��هراب مرادی در 
 المپیک ریو می توان��د مدال بگی��رد لطف دارند و ب��ه من روحیه

 می دهند. البته  با این حرف ها هیچ فشار روانی روی خودم احساس 
نمی کنم و کار خودم را انج��ام می دهم. این گفته ها  به جای ایجاد 
اس��ترس در من باع��ث دلگرمی اس��ت. در المپیک قبل��ی هم که 
نتوانستم نتیجه بگیرم مسئوالن خیلی خوب با من برخورد کردند 

و  اکنون نیز از من حمایت می کنند.
او در پاسخ به این پرسش که هدفش کس��ب  طالی المپیک است 
یا فقط مدال می خواهد، گفت: ان ش��اءا...  با این انگیزه به المپیک 
می روم که به بزرگترین هدف ورزشی ام برسم و  از این بابت استرسی 
هم ندارم. با توجه به س��ن و س��الم ش��اید دیگر المپی��ک را نبینم 
 بنابراین دیگر جایی برای اس��ترس نیس��ت و با فکر و انگیره در آن 

شرکت می کنم .
 وزنه بردار دس��ته 94 کیلوگرم ایران با اشاره به اتفاقاتی که در یک 
سال اخیر برای او افتاده است، تصریح کرد: روزهای سختی داشتم 
 اما مس��ئوالن ورزش��ی و فدراس��یون حمایت کردند تا در شرایط 
ایده آل بدنی باقی بمانم و خدا را شکر با افت بدنی مواجه نشدم. در 
حال حاضر از لحاظ جسمی و روحی شرایط ایده آلی دارم و امیدوارم 
در این مدت باقی مانده نیز شرایطم را حفظ کنم. هنوز ضعف هایی 
وجود دارد که با تمرینات آقای انوشیروانی تا المپیک این ضعف ها 

نیز برطرف می شود.
 مرادی در پاسخ به پرس��ش دیگری مبنی بر اینکه چقدر توانسته 
ناکامی المپیک قبلی را فراموش کند، تاکید کرد: این طور نیست که 
خاطرات  المپیک قبلی در ذهنم نباشد و یا بحث استرس المپیک را 
در خودم حل کرده باشم، اما باالخره  همه این موارد هست. االن باید 

راه پیش رو را بروم و از تجربه المپیک قبلی استفاده کنم.
مرادی درباره رسانه ای نکردن رکوردهای تمرینی خود نیز گفت: 
مس��ابقات مالک اس��ت. در تمرینات 1000 کیلوگرم هم بزنم در 
تمرین بوده  و آنچه که در مس��ابقه ثبت می کنم مهم اس��ت اما در 
رکوردگیری کالچای 180 کیلوگرم  در  یک ضرب و 234 کیلوگرم 

در دوضرب زدم.
وزنه بردار المپیکی ایران در پاس��خ به این پرسش که وقتی دوباره 
فرصت حضور در المپیک را به دست آورد چه چیزی به ذهنش آمد، 
گفت: به اولین چیزی که فکر کردم این بود که دوباره تمرین کنم و 

به شرایط ایده آل بدنی برسم.
او در مورد اینکه به ش��ادی بعد از کسب مدالش در المپیک ریو نیز 
فکر کرده اس��ت یا خیر، گفت:هنوز نه. چون اول باید مدال بگیرم، 

البته بعد ازپیروزی در المپیک شادی کردن زیباست.

 جودوکاران المپیکی ایران درحالی برای حضور در بازی  های المپیک آماده 
می شوند که مربی ازبکستانی هیچ نظارتی بر روند تمرینات آنها ندارد و این 

ملی پوشان با مربیان اختصاصی خود تمرین می کنند.
 رقاب��ت ه��ای ج��ودو در ب��ازی ه��ای المپی��ک 2016 از 16 مردادماه 
آغاز می شود و اولین نماینده ایران در روز دوم این رقابت ها به روی تاتمی 
خواهد رفت. در چنین ش��رایطی اخبار خوبی از اردوی این تیم به گوش 

نمی رسد.
فدراسیون جودو که با سرپرستی رشید خدابخش روزهای به ظاهر  آرامی 
را سپری می کرد با تدبیر مسئوالن وزارت ورزش برای ثبت نام از نامزدهای 
انتخاباتی وارد حاشیه های جدیدی شد و در همین شرایط هم هدایت تیم 

ملی برعهده یک مربی ازبکستانی قرار گرفت.
معلوم نش��د چ��را متولیان ورزش کش��ور در ش��رایطی که تی��م ملی در 
 کوران رقابت های مختلف در تالش برای کس��ب سهمیه  بود، تصمیم به 
کنار گذاشتن رستگار و پس از آن خدابخش گرفتند و برگزاری مجمع را در 
دستور کار خود قرار دادند تا گواری سرپرست شده  و نهایتا برگزاری مجمع 

انتخابی به  بعد از المپیک موکول شود.
 سوال اصلی اینجاست که مربی ازبکستانی چگونه مجوز فعالیت از وزارت 
ورزش را دریافت کرد. مگر کمیته یا شورایی در وزارت ورزش برای بررسی 
شرایط مربیان خارجی تشکیل نشده است ؟ آیا متولیان صدور این مجوز 

اکنون پاسخگوی عملکرد »نصرت خان ولی اف« هستند؟
اگر مع��اون فن��ی وزارت ورزش در جریان نیس��ت باید عن��وان کنیم که 
این روزها س��عید مالیی با مرب��ی برکنار ش��ده خود یعن��ی حامد ملک 
 محم��دی تمرین م��ی کند و ج��واد محج��وب ه��م در ح��ال تمرین با

 مسعود خسروی نژاد است و مربی ازبک دخالتی در روند آماده سازی این 
دو المپین جودو ندارد!

 با این وجود ش��نیده می ش��ود همی��ن مربی ازب��ک قرار اس��ت هدایت 
دو جودوکار المپیکی کشورمان در ریو را برعهده داشته باشد! چرا مربی که 
کارآیی الزم را ندارد و حقوق دالری خود را دریافت می کند باید با اعزام به 
ریو ، جای یک مربی جوان و با آتیه کشورمان در این میدان بزرگ را بگیرد؟

آیا اعزام مربیانی چون خس��روی ن��ژاد یا ملک محمدی  به ریو و کس��ب 
 تجرب��ه در این میدان بزرگ، س��رمایه گ��ذاری در راه تربی��ت یک مربی 

با تجربه نیست؟ 
 چرا باید سرپرس��ت فدراس��یون جودو ک��ه کمترین تجربه سرپرس��تی 
تیم های ورزش��ی را دارد و در آینده هم در جودو نخواهد ماند از سهمیه 
جودو به ریو اعزام شود و سهمیه اعزامی را  که باید عواید مادی و  معنوی آن 

به یکی از اعضای خانواده جودو برسد این طور از دست بدهیم؟
 متاس��فانه تصمیمات ج��ودو ای��ن روزها در داخ��ل فدراس��یون گرفته 
نمی شود و آنها که به دنبال رس��یدن به اهداف خاص خود هستند جودو 
 را در آس��تانه المپیک دس��تاویز خود قرار داده و برای آن تصمیم گیری

 می کنند.

در حاشیه ریو2016

نب��رد قهرمانان فصل گذش��ته  سمیه مصور
فوتب��ال باش��گاهی ای��ران ب��ا 
 پی��روزی س��بز پوش��ان اصفهانی به پایان رس��ید تا 
گل محمدی و ش��اگردانش اولین جام خانگی را در 
کنار زاینده رود در آغوش گرفته و برای ش��روع یک 

فصل خوب آماده شوند.
تیم های ذوب آهن اصفهان و استقالل خوزستان در 

حالی سه شنبه شب در ورزشگاه 
فوالد ش��هر به مص��اف یکدیگر 
 رفتند که سال ها خبر از برگزاری 
س��وپر ج��ام در فوتب��ال ای��ران 
نب��ود، ام��ا باالخ��ره  س��ازمان 
 لیگ  تصمیم گرف��ت در فاصله 
آغ��از  ب��ه  مان��ده  روز   چن��د 
لی��گ ش��انزدهم این دی��دار را 

برگزار کند.
ش��اگردان گل محم��دی در این 
ب��ازی  ب��ه واس��طه میزبانی به 
دنبال گرفتن انتقام 2 شکس��ت 
اس��تقالل  از  گذش��ته  فص��ل 
خوزس��تان بودند تا فصل جدید 

را ب��ا یک عن��وان قهرمانی آغاز کنن��د. بازی در نیم 
س��اعت ابتدایی چنگی به دل نزد و توپ بیش��تر در 
میانه میدان در جریان بود ولی در دقایق پایانی نیمه 
نخست، بازی جذاب شد و استقالل خوزستان با زدن 

یک ضربه پنالتی، برنده به رختکن رفت.

در ش��روع نیمه دوم و در حال��ی که ذوب آهن برای 
زدن گل مس��اوی پیش کش��یده بود، اس��تقالل به 
دنب��ال یک غافلگیری گل دوم را هم به ثمر رس��اند 
ت��ا خیلی ها کار را تمام ش��ده بدانند. بعد از این گل 
یحی��ی گل محمدی 2 تعویض هجوم��ی انجام داد و 
با فرس��تادن حس��ینی و عباس��ی ترکیب تیمش را 
هجومی تر کرد که ای��ن تعویض ها خیلی زود نتیجه 
داد و ذوب آه��ن 2 گل زیبا به 
ثمر رس��اند تا کار به تس��اوی 
کشیده شود. بعد از گل تساوی 
ذوب آهن، ب��ازی افت کرد و 2 
تیم ب��رای نخوردن گل س��وم 
س��عی در کنترل بازی داشتند 
تا بازی به وقت اضافه کش��یده 

شود.
در وقت اضاف��ه، اول ذوب آهن 
تی��م برتر می��دان ب��ود و با به 
دست آوردن یک ضربه پنالتی 
گل س��وم را هم به ثمر رساند 
تا به کس��ب عنوان قهرمانی در 
این بازی امیدوار ش��ود. بعد از 
گل ب��از هم برتری ذوب آهن ادامه داش��ت و س��بز 
پوشان اصفهانی با زدن گل چهارم کار را تمام کردند 

تا فصل را با قهرمانی آغاز کنند.
حدادی فر در قلب ما جای دارد

س��رمربی تی��م فوتب��ال ذوب آهن اصفه��ان پس از 

قهرمانی تیمش در سوپر جام فوتبال ایران در جمع 
خب��ر نگاران گف��ت: این جام را به قاس��م حدادی فر 
تقدی��م می کنی��م. اگرچه چند ماهی اس��ت کنار ما 
حض��ور ن��دارد، اما او در قلب ماس��ت.  ما حدادی فر 
 را فرام��وش نمی کنی��م. منتظ��ر او نیز هس��تیم که 
هرچه زودتر به جمع ما برگردد تا دوباره به ذوب آهن 

کمک کند.
یحیی گل محمدی در ادامه اظهار داش��ت: ما در این 
دیدار مسلط تر بازی کردیم و با اینکه 2 بر صفر عقب 
افتاده بودیم، اما این نتیجه را برگرداندیم. این نتیجه 
حاصل نمی شد جز با تالش بازیکنان که خوشبختانه 
 زحم��ت آنه��ا ج��واب داد و توانس��تیم ب��ه پیروزی 

برسیم.
س��رمربی تی��م فوتب��ال ذوب آهن در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه تیم��ش در نقل وانتقاالت چن��د بازیکن 
خوب خودش را از دس��ت داد و با شرایط فعلی فصل 
آینده را چطور پیش بینی می کند، خاطرنش��ان کرد: 
ما دنبال پیشرفت هستیم و تمام تالش خود را برای 

موفقیت در مسابقات پیش رو انجام خواهیم داد.
وی در پای��ان افزود: خیلی ه��ا در موفقیت ذوب آهن 
ت��الش کردند که باید از آنها تش��کر کنی��م. باید از 
کارکن��ان کارخانه ذوب آهن تش��کر کنیم، همچنین 
از هوادارانم��ان ک��ه ما را حمای��ت کردند و حتی در 
زمان عقب افتادنمان در این بازی دس��ت از حمایت 
برنداش��ته و م��ا را تش��ویق کردن��د و ش��عور باالی 

خودشان را نشان دادند.
موفقیت های ذوب آهن حاصل کار گروهی 

است
مدیرعام��ل باش��گاه ذوب آهن با اش��اره به کس��ب 
دومین جام قهرمانی این تیم در س��ال جاری گفت: 

موفقیت های ذوب آهن حاصل کار گروهی است.
س��عید آذری بعد از قهرمانی ذوب آهن در سوپرجام 
 فوتب��ال باش��گاه های کش��ور در جم��ع خبرنگاران

 اظه��ار داش��ت: ابتدا از مردم خ��وب اصفهان که ما 
را تنها نگذاشتند تش��کر می کنم، عالوه بر هواداران 
و مردم اصفهان، مدیرعامل باش��گاه در س��خت ترین 
ش��رایط ما را تنها نگذاش��ت و از مه��م ترین دالیل 

موفقیت های ما این حمایت هاست.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط ذوب آه��ن در آس��تانه 
لیگ شانزدهم افزود: امسال ترکیب تیم ما حفظ شد 

اما با خاطره بدی لیگ را شروع می کنیم.
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن با اشاره به مصدومیت 
قاس��م حدادی فر تصریح کرد: ما امس��ال قلب تپنده 
تیم خ��ود را در ابتدای لی��گ در اختیار نداریم، من 
و قاس��م 13 س��ال با هم در ذوب آهن تالش کردیم 
و ب��ه او می گوییم که قل��ب همه ما برای او می تپد و 

امیدواریم زودتر به میدان برگردد.

نبرد قهرمانان در فوالدشهر؛

بوسه ذوب آهن بر اولین جام

 باشگاه بارسلونا تنها پس از 12 ماه از به خدمت گرفتن »آردا توران«، این ملی پوش ترکیه ای را در فهرست فروش 
قرار داده و دو باشگاه لندنی برای به خدمت گرفتن او دست به کار شدند.

بارسا برای فروش این بازیکن 20 میلیون پوند می خواهد و رسانه های اس��پانیایی از تمایل آرسنال و چلسی برای 
جذب این هافبک پیشین تیم فوتبال اتلتیکوی مادرید خبر داده اند.

این در حالی است که گاالتاسرای و فنرباغچه ترکیه هم بی تمایل به جذب 
توران نیستند.

»آردا توران« 29 ساله به دلیل ممنوعیت بارسلونا در بازار نقل و انتقاالت، در 
ماه ژانویه اولین بازی خود را با پیراهن این باشگاه انجام داد .

 با ای��ن حال نیم��ی از 18 بازی خ��ود در تیم بارس��ا را به عن��وان بازیکن 
 ذخیره به میدان رفته اس��ت.در همین رابطه باش��گاه آرسنال خبر فروش 
»هکتور بلرین« به تیم منچسترسیتی را رد کرد و این بازیکن اسپانیایی در 

لندن به بازی خود ادامه خواهد داد.

 پس از کناره گی��ری نادر عزت اللهی از س��رمربی گری تی��م فوتبال ملوان
 بندر انزل��ی، مدیران این تی��م گزینه های دیگ��ری را مد نظر ق��رار دادند 
 که ج��دی تری��ن آنه��ا ب��رای حض��ور روی نیمکت مرب��ی گ��ری ملوان، 
 محم��د مایلی که��ن اس��ت ک��ه ای��ن روزه��ا در بن��در انزلی س��کونت 

دارد.
 از سوی دیگر پ ژمان نوری کاپیتان ملوان، گزینه دیگر مدیران باشگاه است 
تا اگر به هر دلیل نتوانستند ظرف امروز و فردا با سرمربی مورد نظر خود به 

توافق برسند، هدایت ملوان را به نوری بسپارند.

یکی از مشکالتی که رسانه ها فصل گذشته با باش��گاه استقالل داشتند و دود این 
مشکل به چشم استقالل هم رفت، شرایط سختی بود که بازیکنان استقالل برای 
 مصاحبه با اصحاب رس��انه داش��تند و این موضوع باعث فاصله گرفت��ن آبی ها از 
رس��انه ها ش��ده بود.  بعد از ایجاد تغییر و تحوالت در بخش روابط عمومی باشگاه 
استقالل و جایگزینی مدیر رسانه ای این باشگاه به جای مدیر روابط عمومی، شنیده 
می شود که بار دیگر بازیکنان استقالل در آستانه ممنوع المصاحبه بودن هستند. 
باز هم قرار است با اعالم باشگاه، در اس��تقالل هیچ بازیکنی مصاحبه نکند مگر آن 

که قبل از آن مجوز مصاحبه وی با رسانه خاصی از سوی باشگاه صادر شده باشد.

مدیریت مجموعه ورزش��ی آزادی از آمادگی این مجموعه برای بلیت فروشی 
سکوی تماشاگران بر اساس شماره صندلی خبر داد.

سیدحسن طباطبایی عنوان داش��ت: به لحاظ فنی زیر ساخت های این کار در 
ورزشگاه آزادی در نظر گرفته شده و در صورت موافقت سازمان لیگ می توان از 

همین فصل بلیت فروشی را بر اساس شماره صندلی انجام داد. 
در همی��ن راس��تا ش��ماره صندل��ی تماش��اگران در طبق��ه نخس��ت نصب 
 ش��ده و در صندل��ی گ��ذاری طبق��ه دوم نی��ز ب��ه ای��ن اص��ل مه��م توجه 

می شود.

بارسلونا و لوییس سوارز در مذاکره برای تمدید قرارداد مهاجم اروگوئه ای هستند.
روزنام��ه اس��پورت نزدیک ب��ه باش��گاه بارس��لونا مدعی ش��د که باش��گاه ، س��وارز را در س��طح نیم��ار می داند 
 و فقط مس��ی را باالت��ر از او ق��رار می ده��د و از همین رو قص��د دارد حقوق��ی برابر با نیم��ار برای س��وارز در نظر

بگیرد.
مذاک��رات با پ��ره گواردیوال، ایجنت س��وارز آغ��از ش��ده و در طول چند 
 روز آین��ده انتظار م��ی رود که اخب��اری درب��اره توافق دو طرف منتش��ر

 شود. 
قرارداد جدید نیمار، او را با فاصله نسبت به سوارز در رده  دوم پردرآمدترین 
بازیکنان بارس��ا قرار داده و از همین رو باش��گاه بارس��لونا قصد دارد برای 

جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه مشکلی قرارداد سوارز را تمدید کند.
  قرارداد فعلی س��وارز تا 2019 اعتب��ار دارد و در ق��رارداد جدید احتماال 

یک سال به این مدت اعتبار اضافه خواهد شد.

مذاکرات بارسا و سوارز برای تمدید قراردادجنگ لندنی ها بر سر به خدمت گرفتن ستاره ترکیه ای

آمادگی آزادی برای بلیت فروشی با شماره صندلیاستقاللی ها باز هم ممنوع المصاحبه می شوند؟آقای همیشه شاکی، گزینه ملوان شد

 مدیرعامل باش�گاه ذوب آهن 
با اش�اره به مصدومیت قاس�م 
حدادی ف�ر تصری�ح ک�رد: ما 
امس�ال قلب تپن�ده تیم خود 
را در ابت�دای لی�گ در اختیار 
نداریم، من و قاس�م 13 سال با 
هم در ذوب آهن تالش کردیم و 
به او می گوییم که قلب همه ما 

برای او می تپد
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داستان کوتاه حکایت 

  

نقل است ش��اه عباس صفوي، رجال كشور را به 
ضيافت ش��اهانه ميهمان كرد و ب��ه خدمتكاران 
دس��تور داد تا در س��ر قليان ها بجاي تنباكو، از 
سرگين اسب استفاده كنند. ميهمان ها مشغول 
كشيدن قليان شدند و دود و بوي پهن اسب، فضا 
را پر كرد؛ اما رجال از بيم ناراحتي  ش��اه، پش��ت 
س��ر هم بر ني قليان پُك عميق زده و با احساس 
رضايت، دودش را ب��ه هوا مي دادن��د؛ گويي در 

عمرشان، تنباكويي به آن خوبي  نكشيده اند!
ش��اه رو به آنها كرده و گف��ت: »س��رقليان ها با 
بهترين تنباكو پر ش��ده اند؛ آن را حاكم همدان 

برايمان فرستاده است.«

هم��ه از تنباكو و عطر آن تعريف ك��رده و گفتند: 
»براستي تنباكويي بهتر از اين نمي توان يافت!«

ش��اه به رييس نگهبانان دربار كه پك هاي بسيار 
عميقي به قليان مي زد، گفت: » تنباكويش چطور 

است؟«
رييس نگهبانان گفت: »به سر اعليحضرت قسم، 
پنجاه سال است كه قليان مي كشم؛ اما تنباكويي 

به اين عطر و مزه نديده ام!«
 ش��اه با تحقير ب��ه آنه��ا نگاه��ي  ك��رد و گفت: 
»مرده ش��وي تان ببرد كه به خاطر حفظ پست و 
مقام، حاضريد بجاي تنباكو، پِِهن اسب بكشيد و 

بَه    بَه       و َچه َچه كنيد.«

مردی خس��يس تمام دارايی اش را فروخت و طال 
خريد. او طاله��ا را در گودالی در حي��اط خانه اش 

پنهان كرد.
هر روز به طالها سر زده و آنها را زير و رو می كرد.

تكرار ه��ر روزه اين كار يك��ی از همس��ايگانش را 
مشكوک كرد.

همس��ايه، يك روز مخفيانه به داخل گودال رفت و 
طالها را برداشت.

روز بعد مرد خسيس به گودال سر زد؛ اما طالهايش 
را نيافت؛ شروع به شيون و زاری كرده و مدام به سر 

و صورتش می زد.
رهگذری او را ديد و پرسيد: چه اتفاقی افتاده است؟

مرد حكايت طالها را بازگو كرد؛ رهگذر گفت:

 اينك��ه ناراحتی ندارد! س��نگی در گ��ودال بگذار و
 فك��ر ك��ن ش��مش طالس��ت. ت��و ك��ه از آن 
اس��تفاده نمی كنی؛ س��نگ و طال چه فرقی برايت 

دارد؟
ارزش ه��ر چيزی در داش��تن آن نيس��ت؛ بلكه در 

استفاده از آن است.
اگر خداوند به زندگی ش��ما بركتی داده و ش��رايط 

مناسبی داريد، پس به فكر ديگران نيز باشيد.
بخش��ش مال همچون هرس كردن درخت است؛ 

پول با بخشش زيادتر و زيادتر می شود.
دارايی ش��ما حساب بانكيتان نيس��ت؛ آن مقدار از 
ثروت و داشته هايی اس��ت كه برای ياری رساندن 

ديگران به گردش درمی آوريد.

ثروت واقعی

حكايت آب خنك خوردن از كجا آمده است؟ اصطالح آب خنك خوردن 
به زمان رضا خان بر می گردد. می گوين��د طرف رفته آب خنك بخوره؛ 

يعنی برای مدتی رفته زندان.
در زمان رياست سوئدی ها بر شهربانی تهران، زندان نظميه، در محل اداره 
شهربانی )بخشی از وزارت امور خارجه فعلی( در ميدان توپخانه واقع بود. 
اين زندان مركب از دو يا سه اتاقك كوچك معروف به حبس نمره يك و 

چند اتاق و يك زيرزمين برای زندانيان عمومی بود.
 با ايجاد حكومت رضاش��اه، محل قبلی، تكافوی خيل عظيم زندانيان را 
نمی كرد؛ لذا سرتيپ درگاهی، رييس نظميه، تقاضای محلی وسيع برای 
ايجاد زندان تهران كرد. محلی كه برای اين كار در نظر گرفته شد، قصر 
قاجار )حدفاصل سه راه زندان، پل سيدخندان، خيابان شريعتی و خيابان 

پليس فعلی( بود كه ساختمان هايی قديمی و وسيع و متروكه داشت.
 اي��ن مجموعه محل مناس��بی برای ايجاد زندان تش��خيص داده ش��د؛

به همين خاطر ماركوف، معمار مش��هور روس��ی را به اي��ران آوردند تا 
طراحی زندان قص��ر را انجام دهد. زن��دان مارك��وف دارای 192 اتاق و 
گنجاي��ش 700 زندانی بود كه 96 ات��اق آن پنج نف��ری و بقيه انفرادی 
 بودند. مريضخانه ای هم مش��تمل بر شش اتاق ش��ش تخته و 16 اتاق

يك تخته به همراه باغ و حمام س��اخته ش��ده بود و بعد از ساخته شدن 
زندان، اين محل در آذر ماه 1308 به دست رضا شاه افتتاح شد.

زندان قصر
اين زندان در دهه 30 از لحاظ خدمات و امكانات بسيار فقير و ابتدايی بود. 
امكاناتی همچون آب ش��رب، حمام، امكانات درمانی قابل قبول، وسايل 

روشنايی و خنك كننده و حرارتی آن بسيار نازل بوده است.
بر اساس سندی كه در اين موزه ديده می ش��ود، نقل است كه زندانيان 
سياسی كه در داخل حفره ها و س��لول های قصر محبوس بودند، از آب 
خنك قنات مبارک آب��اد و مخلص آباد كه از اين زن��دان عبور می كرد، 
می نوشيدند و ريشه ضرب المثل »آب خنك خوردن« نيز از آن روزگار 
 به روزگار ما رسيده است؛ لذا به كس��ی كه زندانی می شود، می گويند:

»رفته آب خنك بخورد«.

كريس��تين می گوي��د: »اين فكر به س��رعت از ذهنم گذش��ت: م��ی توانم به 
اين موقعيت با نگرش��ی مثبت ي��ا منفی بنگ��رم و دلم نمی خواس��ت جلوی 
 فرزندان��م احساس��اتی ش��وم؛ پ��س گفت��م مث��ل اينك��ه موه��ای مام��ان 
دارد می ريزد؛ حاال كه اين طور است، می گذارم ش��ما موهايم را كوتاه كنيد  و 
بعدش آنها را از ته می تراشم. اين كار برای شان خيلی با حال بود. مگر چند بچه 

تا به حال موهای مادرشان را كوتاه كرده اند؟!«
طبيعت كريستين باعث شد از موقعيتی بسيار دردناک، بهترين تفريح ممكن 
را فراهم سازد. گويا مادرش كه در آن زمان به ديدارش آمده بود، در قوت قلب و 
شكيبايی كريستين سهم داشته است. وقتی سر تراشيده دخترش را ديد، ناگهان 
اشك از چشمانش سرازير شد؛ اما به سرعت به خودش نهيب زد، به خود آمد و 

دخترش را در آغوش گرم خود گرفت. 
 كريس��تين م��ی گوي��د: »خيل��ی ب��رای م��ن و مادرم س��خت ب��ود؛ ام��ا او 
از عهده اش بر آمد. او بارها موهايم را برايم مرتب كرده بود؛  اما حاال هيچ مويی 
 روی سرم نبود. مادرم زن فوق العاده ای است! او زمانی از من مراقبت كرد كه من

م��ی بايس��ت از او مراقب��ت م��ی ك��ردم.« همچني��ن ش��يمی درمان��ی 
باع��ث كاه��ش وزن كريس��تين ش��د. ب��ه ط��ور دائ��م حال��ت اس��تفراغ و 
تهوع داش��ت و س��لول های بدون پوش��ش ده��ان و معده او، حت��ی خوردن 
بس��تنی ي��ا نوش��يدن آب را براي��ش تحم��ل ناپذي��ر كرده ب��ود. ب��ه دليل 
 كاه��ش وزن، مدام احس��اس س��رما می ك��رد و برای گ��رم ك��ردن بدنش، 

روزی چند بار با آب داغ استحمام می كرد. 
س��اير ع��وارض جانب��ی، كريس��تين را راه��ی اورژان��س ك��رد. ي��ك ب��ار 
وقت��ی ش��وهرش ب��ه مس��افرت كاری رفت��ه ب��ود، كريس��تين ب��ه همراه 
 فرزندان��ش، در س��اعت س��ه بام��داد ب��ه اورژان��س مراجع��ه ك��رد؛ زي��را 

 خيال می كرد دچار حمله قلبی شده است. پزشك تشخيص داد كه اسيد معده،
سلول های بدون پوشش مری اش را تحريك كرده است. سرانجام، با نوشيدن 

مايعی كه مری را بی حس می كرد، درد و استفراغ كريستين متوقف شد. 
 پ��س از دومين ش��يمی درمان��ی، درد و عوارض جانب��ی او بدتر از قبل ش��د؛

تا اينكه شبی در خلوت خود به مناجات با خدا مشغول شد. 
 او چني��ن ب��ه ي��اد دارد: »گفتم: خداي��ا دارم م��ی مي��رم! اي��ن درد دارد مرا
 می كش��د. می دانس��تم ك��ه اگر ي��ك ب��ار ديگ��ر ش��يمی درمانی ش��وم، 
 خواه��م م��رد. طاقت��ش را نداش��تم. وضعي��ت بدن��ی ام را خيل��ی خ��وب

 می شناس��م؛ چون همه عمر ورزش و فعاليت كرده ام و ب��ه خوبی با وضعيت 
جسمی ام سازگار هس��تم؛  از همين رو می دانس��تم كه اگر يك بار ديگر تحت 
 اين نوع درمان قرار بگيرم، كارم س��اخته اس��ت! با تمام ذرات وج��ودم اين را

 می دانستم!«
كريستين می دانست كه خدا می خواهد زنده بماند تا در زندگی ديگر انسان های 
روی زمين تاثير بگذارد. او می دانست كه هنوز رسالتش را به انجام نرسانده است. 
مردن جزو اين برنامه نبود؛ پس از خدا خواس��ت راهی به او نشان دهد تا بتواند 

رسالت الهی اش را به پايان برساند. 
در انتهای راز و نيازش مطمئن بود كه خداوند راهی به او نشان خواهد داد. 

هفت روز بعد يك بازارياب تلفنی به نام اس��تفانی استارک به منزل كريستين 
تلفن زد. كريستين نفهميد چطور ش��د كه به آن زن گفت از آنجا كه مبتال به 
سرطان است، عالقه ای به خريدن هيچ چيزی ندارد. از اين تعجب كرده بود كه 
سفره دلش را پيش يك غربيه باز كرده است و وقتی آن زن به كريستين گفت 
 بسيار متاسف است و به او پيش��نهاد كرد با هم برای تندرستی اش دعا كنند،

تعجب كريستين بيش از پيش شد!

B گروه خونی
 در جنوب چين بس��ياری از افراد دارای اين گروه خونی هستند. اين افراد

به خوبی می توانند خ��ود را با محي��ط وفق دهند؛ رک،  حس��اس، دارای 
 پش��تكار و غير قابل پيش بينی اند؛ دوس��تدار آزادی ش��خصی هس��تند؛

راز دار خوبی نيس��تند؛ آنها شايس��ته نويس��ندگی، روزنامه نگاری، هنر و 
كارهای فكری هس��تند و می توانند مج��ری يك برنام��ه تلويزيون، يك 
 بازيكن گل��ف يا آرايش��گر خوبی باش��ند؛ به راحت��ی از ديگران دس��تور

 نمی گيرند؛ س��ريع تصميم گيری می  كنند؛ قاب��ل انعطافند و چندان به 
قوانين اهميت نمی دهند؛ به مسائل علمی و اكتشافات عالقه دارند؛ چندان 
صبور به نظر نمی رسند؛ از كارهای رقابتی خوشش��ان نمی آيد؛ معقول و 
 خونسرد هستند؛ از بيان ايده های جديد نمی هراسند؛ از اينكه مورد انتقاد 
قرار بگيرند، ترس��ی ندارند؛ با انجام كاری به مدت طوالنی خسته و دلزده 
نمی شوند؛ به راحتی می توانند خاطرات گذشته را فراموش كنند؛ خالق و 

مبتكر هستند و بين كار و تفريح نمی توانند مرزی قائل شوند. 
هيچ گروه خونی ب��ه اندازه اين گروه، مظهر ميانه روی نيس��تند. اين گروه 
زمانی تكامل يافتند كه انسان ها بيشتر س��فر می كردند. مصرف گوشت، 
سبزيجات و غالت در آنها بسيار متعادل است؛ طبعی قوی و سالم دارند و 
بسيار واقع بين و عملگرا هستند؛ به راحتی می توانند وزن كم كنند؛ بايد از 
خوردن غذاهای فرآوری شده بپرهيزند؛ بهتر است تمرينات ورزشی ماليم 

انجام دهند كه طی آن، از جسم و مغزشان، همزمان استفاده كنند. 
AB گروه خونی

اين افراد ويژگی حد وس��ط گروه خونی a و b را دارند و در اروپای ش��رقی 
بسيار ديده می شوند. در ش��رايط و موقعيت های پيچيده و سخت،  اغلب 

به آرامی صحبت م��ی كنند؛ منطقی، رمانتيك، خالق، حس��ابگر، صادق، 
محافظه كار و رو راس��ت هس��تند؛ اگر عصبانی ش��وند، به راحتی كس��ی 
را نمی بخش��ند؛ اين افراد ب��رای مديريت، تجارت، قض��اوت، نمايندگی، 
كارمن��دی و كارفرمايی مناس��ب هس��تند؛ تمايل به معلم ش��دن در اين 
افراد ديده می ش��ود؛ عاقل و تحليل گر در مس��ائل بحرانی هس��تند؛ در 

و نق��د موضوعات مختلف بس��يار منصفند؛ برای س��خت كار كردن 
صبور بودن بايد س��عی كنند؛ درباره گذشته حساسند؛ از 

قدرت فهم بااليی برخوردارند؛ چندان مسئوليت پذير 
 نيس��تند؛ خونس��ردند، ولی در برخورد با مسائل

نگ��ران  زود  خيل��ی  منتظ��ره،   غي��ر 
 می شوند؛ حاالت روحی آنها خيلی زود

 تغيي��ر م��ی كن��د؛ در آن واح��د
 م��ی توانندچن��د كار را ب��ا هم

انج��ام دهن��د و از كاره��ای 
هنری خوششان می آيد.

آنها باي��د تركيب��ی از برنامه 
غذايی a و b را داش��ته باش��ند: 

از خ��وردن زياد گوش��ت بپرهيزند و 
هميشه در برنامه غذايی خود سبزيجات 

را بگنجانند؛ از خوردن ماهی، كربوهيدرات و 
غالت غافل نشوند؛ فعاليت های آرام مانند يوگا و 

ا تمرينات پرتحرک تری مانند پرش سبك  ر
در برنامه بگنجانند. 

اگر به خانه من آمدي، براي من اي مهربان چراغ بياور
و يك دريچه كه از آن

به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم!

كسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد كرد

كسي مرا به ميهماني گنجشك ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار؛
پرنده مردني ست!

همه هستی من آيه تاريكيست
كه ترا در خود تكرار كنان

به سحرگاه شكفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد!

هر چه دادم به او حاللش باد؛
غير از آن دل كه مفت بخشيدم
دل من كودكي سبكسر بود،

خود ندانم چگونه رامش كرد؟!
او كه مي گفت دوستت دارم،

پس چرا زهر غم به جامش كرد؟!

هيچ صيادی در جوی حقيری كه به گودالی می ريزد،
مرواريدی صيد نخواهد كرد.

شخصیت  شناسی و نوع گروه خونی غلبه بر غیر ممکن ها! )قسمت سوم( 

- استيون هاوكينگ، نابغه فيزيك معاصر جهان 
در دهم ش��هريور 1341، همزمان با زلزله بوئين 
 زهرا كه ج��ان 20 هزار ايران��ی را گرفت، در آنجا 

حضور داشت!
 - هش��ت پ��ا ب��ا وج��ود داش��تن بدنی ب��زرگ، 
 م��ی تواند از س��وراخی ب��ه قطر پنج س��انتيمتر

عبور كند!
- رودی در كامبوج هس��ت كه ش��ش ماه سال از 
ش��مال به جنوب و ش��ش ماه ديگر از جنوب به 

شمال جريان دارد.
- طول قد هر انسان سالم، برابر هشت وجب دست 

خود اوست.
- شبكه چشم، 135 ميليون سلول احساس دارد 
كه مسئوليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگ ها 

را بر عهده دارد.
- كبد يا جگر تنها عضو داخلی بدن است كه اگر 

قس��متی از آن طی عمل جراحی برداشته شود، 
دوباره رشد می كند.

 - هر عنكبوت، ت��ار مخصوص به خ��ود را دارد و
هيچ گاه تارهای آنها به هم شبيه نيستند.

 - وزن اس��كلت انس��ان بال��غ ب��ر س��يزده ت��ا 
پانزده كيلوگرم است.

 - خ��رس قطب��ی هن��گام ايس��تادن روی دو پا، 
حدود سه متر است.

 - زرافه م��ی توان��د گوش هاي��ش را ب��ا زبانش
تميز كند.

- هر كدام از انواع گربه و س��گ، پنج گروه خونی 
دارد و انسان چهار گروه.

 - اگ��ر همه يخ ه��ای قط��ب جنوب آب ش��ود، 
 ب��ر س��طح آب اقيان��وس ه��ا هفت��اد مت��ر

اضافه م��ی ش��ود و  در اين صورت، ي��ك چهارم 
خشكی های كره زمين زير آب می رود.

يك روز از خواب بيدار می ش��وی؛ نگاه��ی به تقويم 
می اندازی،

نگاهی به ساعت
و نگاهی به خود خودت در آينه

 و م��ی بين��ی هيچ چي��ز و هي��چ كس ج��ز خودت 
حيف نيست!

لباس های اتو كشيده غبارگرفته مهمانی ات را از كمد 
بيرون می آوری؛

 گران ترين عطرت را از جعبه بي��رون می آوری و به 
سر و روی خودت می پاشی؛

ته مانده حساب بانكی ات را می تكانی و خرج خودت 
می كنی.

يك روز از خواب بيدار می شوی
و به كسی كه دوس��تت دارد، بدون دلهره و قاطعانه 

می گويی:
صبح بخير عزيزم! وقت كم است؛

لطفا مرا بيشتر دوست بدار!
 ي��ك روز... يك��ی از همين روزه��ا، وقت��ی از خواب

بيدار می شوی، متوجه می شوی
بدترين بدهكاری، بده��كاری به قلب مهربان خودت 

است
و هيچ چيز و هيچكس جز خودت حيف نيست!

- مثل پرنده ای باش كه بر روی شاخه سستی نشسته 
 و احساس می كند زير پايش در حال خم شدن است؛
 با اي��ن وجود همچن��ان آواز م��ی خوان��د؛ چون كه

می داند پر و بال دارد. 
- فانوس��ی كوچك می تواند كاری كند كه خورشيد 
با آن عظمت هرگز نمی تواند انج��ام دهد؛ می تواند 

در شب بتابد!
- اگر كاخ هايی در هوا س��اختی، الزم نيس��ت  فكر 
كنی كارت تباه شده است؛ آنها جايی هستند كه بايد 

باشند؛ حاال پايه هايی زير آنها قرار بده.

اعتماد به نفس

به خودتان عشق بورزید

برای اينكه از اعتماد به نفس بااليی برخوردار شويد، 
عاشق جسم و روح خودتان باشيد و برای رسيدن به 
اين عشق، بايد شناخت و درک درستی از خويشتن 
خويش داش��ته باش��يد. بايد بدانيد ك��ه به عنوان 
انس��ان، تجلی كاينات،  ش��اهكار خداوند و اشرف 
مخلوقات هس��تيد. بين اين همه آفريده، جمادات 
 و نب��ات، جان��دار  و ب��ی جان، ش��ما شايس��تگی 
انسان بودن را پيدا كرده ايد. شما جانشين خداوند 
هس��تيد؛ هر صفتی كه در خدا هس��ت، در ش��ما 

نيز هست؛ ولی به ش��كل محدود. اگر خدا كريم و 
بخشنده است، شما هم هس��تيد؛ اگر خدا مهربان 
 است، شما هم هس��تيد؛ چرا كه خداوند به انسان

م��ی فرماي��د: »ای انس��ان! م��ن از روح خ��ودم 
 در تو دمي��دم«. ش��ايد درک همين ي��ك جمله،

اعتماد به نفس را در شما به حد كمال برساند. 
لیستی از توانایی های خود را تهیه کنید

شما بايد برای معرفی خود، ليس��تی از نقاط قوت 
مثبت خود را بنويس��يد؛ مثال اينك��ه قادرم ببينم، 
 بش��نوم، حرف بزنم، فكر كنم، بخوانم، بنويس��م، 
تغيير كنم، پيشرفت كنم، سرپناهی دارم، والدين 
خوبی دارم؛ همچنين در زمينه مطالعات وس��يع،  
هنر خاص، حرف��ه ويژه، قدرت بي��ان عالی، نظم و 
برنامه ريزی، پاكيزگی و آراس��تگی، ذهن خالق، 
سرسختی و پشتكاری و... از خود به خوبی ياد كنيد 
و با زبان خود بنويسيد و در خلوت، هر روز بخوانيد. 

آزمون مدیران با قلیان
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ابالغ رای
4/544 کالسه پرونده: 7/95 شماره دادنامه:272-95/3/22 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا اعتزازیان به 
نش��انی اصفهان خیابان نظر غربی بن بس��ت میثم با وکالت حمید قدرتی 
خواندگان: 1- فاطمه مهدی پور 2- رحیم جعفری هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به  ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوای آقای حمیدرضا اعتزازیان با وکالت حمید قدرتی 
به طرفیت فاطمه مهدی پور- رحیم جعفری به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
میلیون ریال  وجه چکهای ش��ماره 27310391  – 27310390 عهده  بانک 
انصار به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی ع��دم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 
خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 
و 519 و 522  قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هش��تصد هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک94/10/30 و 94/9/31  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده  قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باش��د 
م الف:11908 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان )324 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/545 کالس��ه پرونده: 941514 ش��ماره دادنامه:132-95/1/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن مارانی 
به نش��انی خ امام خمینی کیلومتر 2 جنب بانک ص��ادرات داخل تعمیرگاه 
جوانان قالب سازی پارسا با وکالت مس��عود حبیبیان به نشانی اصفهان 
خ س��عادت آباد مجتمع پور پونه بلوک 2 ط 2، خوانده: سهراب عروجی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص 
دعوای آقای محس��ن مارانی با وکالت مس��عود حبیبیان به طرفیت آقای 
سهراب عروجی به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 499948-84/10/30 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 

از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
40/000/000 بابت اصل خواس��ته و 565/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )84/10/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:11904 ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان)313 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

4/546 کالسه پرونده: 941091 شماره دادنامه:2147-94/12/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن احمدی 
انالوجه به نشانی اصفهان ملک شهر خ ش��هید مفتح خ بهاران کوچه عالمه 
مجلسی پ 2 با وکالت محسن رضایی به نش��انی شاهین شهر بلوار عطار 
نبش فرعی 7 غربی مجتمع ایرانیان طبقه 2 واحد 6، خوانده: حس��ین خلیل 
زاده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای حس��ن احمدی انالوج��ه با وکالت آقای 
محسن رضایی به طرفیت آقای حس��ین خلیل زاده به خواسته مطالبه مبلغ 
30/000/000 ریال وجه چک به شماره 571864/51 به تاریخ 1392/7/15 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواه��ی عدم پرداخت 
توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده عل��ی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
بابت اصل خواس��ته و هزینه نش��ر آگهی و 445/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )1392/7/15(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواه��ی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:12037 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان)330 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

4/547 کالس��ه پرونده 1160/94 ش��ماره دادنامه: 160-95/2/14 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 39 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد هفت 
برادران به نش��انی اصفهان آپادانا دوم کوچه الله بن بست هفتم با وکالت 
حمید قدرتی شاتوری به نشانی چهارباغ خواجو نبش کوچه 17 ساختمان 

احسان طبقه سوم واحد6،  خوانده: صباح جعفرنیا  به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمد هفت برادران 
به وکالت حمید قدرتی ش��اتوری ب��ه طرفیت صباح جعفرنیا به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 115/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 749405/12 
عهده بانک ملت شعبه خ س��روش اصفهان به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی مورخه 95/2/13 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه اصل س��ند تج��اری در ید دارنده چک حکای��ت از مدیونیت 
صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائ��ه نگردیده فلذا با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلس��ه مورخه 95/2/13 و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مس��تنداً به ماده 11 قانون 
ش��وراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک 
و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم 
بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 305/000 ریال 
و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان می باشد. م الف:11916 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )379 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

ش��ماره    9510420350600148 اجرایی��ه: ش��ماره   4 /548
پرونده:9409980350601076 ش��ماره بایگانی شعبه:941205 بموجب 
درخواست اجراي حکم و ش��ماره دادنامه 9509970350600252 مورخ 
95/02/12  ش��عبه ش��ش حقوقی اصفهان محکوم علیهما 1- علی قربانی 
2- حسن قربانی هر دو  فرزند حس��ینعلی هر دو به نشانی مجهول المکان 
متضامنًا محکوم هستند به پرداخت مبلغ هشتاد و نه میلیون ریال به عنوان 
اصل خواسته و نیز پرداخت خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبقه 
تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 
) 94/08/24( تا زم��ان وصول آن در حق محکوم له بان��ک مهر اقتصاد به 
 نمایندگی علیرضا زمانی به نش��انی اصفهان پل آذر ابتدای خیابان توحید 
پ 3  با وکالت محبوبه الس��ادات تدین فر فرزند س��ید رس��ول به نشانی 
اصفهان خ نیکبخت غربی ساختمان ماکان واحد 45 و پرداخت حق االجرا در 
حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور ف��رار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هف��ت را در پی دارد. )ماده 34 قان��ون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو ب��ا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش��د موجب مجازات تعزیری 
درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
ش��ود )ماده 21 قانون نحوه اج��رای محکومیت مال��ی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محک��م علیه از 
زندان منوط به موافق��ت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قان��ون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. م الف: 11986 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان)448 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/549 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 436/95 خواهان اصغ��ر کاظمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نوروز علی امینی تقدیم نموده و وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/1 س��اعت 4/5 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 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی 
تلقی ش��ده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف: 11902 شعبه 23 
حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 123 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/550 در خصوص پرونده کالس��ه 1307/94 خواهان خاطره حش��متی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 9/900/000 ریال به طرفیت محس��ن 
خاش��عی تقدیم نموده و وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/8/1 
س��اعت 4 عصر تعیین گردیده اس��ت لذا با عنایت به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مس��تنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد.

م الف: 12080 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان) 126 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسيدگی
4/552 در خص��وص پرونده کالس��ه 872/94 خواهان حمید تحس��یری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 4/000/000 ریال موضوع یک فقره چک 
به طرفیت محمد صفری علی آبادی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز 
سه شنبه مورخ 95/7/13 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده 
و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 11948 شعبه 18 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/553 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350302939 ش��ماره پرون��ده: 
9509980350300210 ش��ماره بایگانی شعبه: 950279  خواهان/ شاکی 
کریم محم��ودی حامدی  دادخواس��تی ب��ه طرفیت  خوانده/ متهم س��میه 
موسوی جاللیه  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت... 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 3 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 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350300210 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/07 و 
ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده سمیه 
موسوی جاللیه  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11978 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 182 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/554 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350302938 ش��ماره پرون��ده: 
9409980000500068 ش��ماره بایگانی شعبه: 941406  خواهان/ شاکی 
رضا فرحناک تجن گوکه  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد علی 
منانی به خواسته مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی و شهادت ش��هود خواهان به شعبه 3 
دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهار باغ 
باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 305  ارجاع و به کالسه 9409980000500068 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/07/07 و س��اعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده محمد علی منانی  و درخواس��ت خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11977 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/555 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352404121 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352401280 ش��ماره بایگانی شعبه: 941408  خواهان/ شاکی 

عباسعلی نجفی مدیسه  دادخواس��تی به طرفیت  خواندگان محسن کیوانی 
و نادر آقاپور و محمد علیزاده به خواس��ته ابطال سند ) موضوع سند مالی 
اس��ت( و ابطال مبایعه نامه ) مالی غیر منقول( و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 352  ارجاع و به کالسه 9409980352401280 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/07/06 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده نادر آقاپور  و درخواست خواهان/ شاکی  و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11973 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 192 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/556 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350904635 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350900958 ش��ماره بایگانی شعبه: 941073  خواهان/ شاکی 
سعید عابدی کیچی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم جعفر محمدی 
کچی به خواس��ته مطالبه خسارت دادرس��ی و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خس��ارت تاخیر تادیه تقدی��م دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال-  خ ش��هید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 135  ارجاع و به کالسه 
9409980350900958 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/04 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:12130 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/557 در خصوص پرون��ده کالس��ه 694/95 خواهان ای��رج خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت  زینب پهلوانی و محسن رضاخو 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/3 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 12088 
شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/558 در خصوص پرون��ده کالس��ه 693/95 خواهان ای��رج خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت  میثم فیصلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/3 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
13 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: 12089 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/559 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350604047 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350601303 شماره بایگانی ش��عبه: 941467  خواهان حسن 
صادقی برزانی دادخواس��تی به طرفیت  خوانده س��ید محمود موس��وی 
به خواس��ته اعس��ار از پرداخت محکوم ب��ه  تقدیم دادگاه ه��ای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220  ارجاع و ب��ه کالس��ه 9409980350601303 ثبت گردی��ده که وقت 
رسیدگی آن  1395/07/10 و ساعت 8/30 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/ متهم  پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11984 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 169 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/560 ش��ماره درخواس��ت: 9510466837000036 ش��ماره پرون��ده: 
9409986837001015 شماره بایگانی ش��عبه: 941554  خواهان کبری 
عباسی دره بیدی فرزند رمضان دادخواستی به طرفیت  خوانده محمد علی 
محمدی دره بیدی فرزند رمضانعلی به خواس��ته صدور حکم رشد  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 10 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهار باغ باال

 خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 
ش��ماره 204  ارجاع و به کالس��ه 941554 خ / 10 ثبت گردی��ده که وقت 
رسیدگی آن  1395/07/3 و ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس��ت 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 ش��ود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ضمنًا ظرف مدت یک هفته نسبت به 
معرفی داور اقدام نماید. م الف:12106 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان) 186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/561 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351204322 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351200978 ش��ماره بایگانی شعبه: 941097  خواهان/ شاکی 
حسن ش��یخی بابوکانی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم عباسعلی 
صادقیان و ابوالقاسم شکیلی و س��عید شکیلی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 12 دادگاه 
 عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 1 اتاق 

شماره 120  ارجاع و به کالسه 9409980351200978 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/06/31 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:11953 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 184 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

4/564 شماره صادره: 1395/43/244596 نظر به اینکه خانم نسرین رادان  
با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک شماره 26/6193 بخش 14 اصفهان گردیده که در صفحه 
384 دفتر 960 به شماره ثبت 176590 به نام وی ثبت و سند صادر و تسلیم 
شده و ذیل شماره 71350-94/3/10 دفتر 108 اصفهان نزد بانک رفاه در 
قبال 1/800/000/000 ریال نزد بانک رفاه رهن اس��ت و درخواست سند 
مالکیت المثنی را نموده  لذا طب��ق  تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده یا وجود  سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد ش��ود ب اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکی ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد ش��د. م الف: 12447 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان ) 188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

4/493 در خصوص پرونده کالس��ه 95-294 خواهان س��ید علی رجائی 
مقصودبیگی مبنی ب��ر مطالبه  به طرفیت مهدی اثنی عش��ری تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/6/20  س��اعت 10 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 
به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:11921 
شعبه 103 حقوقی مجتمع ش��ماره سه ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 116 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

4/551 در خص��وص پرونده کالس��ه 410/95 خواه��ان مصطفی باقری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ سی و پنج میلیون ریال 
به طرفیت زهره محمد ش��اهی تقدی��م نموده و وقت رس��یدگی برای روز 
شنبه مورخ 95/8/1 س��اعت 5 عصر تعیین گردیده اس��ت 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 رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رس��یدگی ابالغ قانونی تلقی 

شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 12081 ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 135 کلمه، 2 کادر(



دستگاه های الکترونیکی مثل لپ تاپ، معموال در اثر استفاده زیاد 
داغ می کنند و سرد شدن آنها مدت زیادی طول می کشد.

دانش��مندان آمریکایی توانستند  یک ماس��ه جدید طراحی کنند 
که با قرار دادن دستگاه الکترونیکی مثل لپ تاپ، ابتدا گرمایش را 

گرفته و سپس آن را خنک می کند.
این ماس��ه با هزینه پایین، دس��تگاه های الکتریکی پرمصرف  را 
خنک م��ی کند.محققان از اتیل��ن گلیکول که معم��وال به عنوان 
ضدیخ در خودرو استفاده می شود، به عنوان یک ماده کاهنده گرما 
اس��تفاده کردند که رسانای برق نیس��ت.اگرچه این مایع عملکرد 
خوبی داشت، اما به تدریج بخار شد. محققان به عنوان چاره قصد 
دارند مواد پلیمری جدیدی را آزمای��ش کنند که جذب نانوذرات 
دی اکسید سیلیکون می شوند و پوشش پایدارتری را با طول عمر 

مناسب ارائه می کنند.

محقق��ان س��نگاپوری، ربات��ی را طراح��ی ک��رده ان��د ک��ه ب��ه 
صورت هوش��مند قادر به ماس��اژ دادن بیماران اس��ت. محققان 
 دانش��گاه فن��اوری »نانیان��گ« س��نگاپور، ربات��ی را طراح��ی 
 کرده اند که یک دستیار حرفه ای در کنار فیزیوتراپیست هاست.

  ای��ن رب��ات »Emma« ن��ام دارد و دارای ی��ک ب��ازو، دوربین 
 س��ه بع��دی برجس��ته نمای��ی و نیز حس��گر فش��ار س��ه بعدی

 است. 
حسگر فشار س��ه بعدی قادر به ارزیابی واکنش بیمار به تغییرات 
موجود در گرفتگی عضله یا تاندون است. داده های به دست آمده 
روی یک مانیتور به نمایش در می آیند تا پزش��ک، روند پیشرفت 
درمان قسمت های آسیب دیده را بررسی و در صورت نیاز تغییراتی 

در نوع ماساژ و میزان فشار آن وارد کند.
 اگر حس��گرهای این رب��ات با توج��ه به واکن��ش ب��دن بیمار به
  ماس��اژ متوجه ش��وند که نیروی زیادی به بدن او وارد می ش��ود،
  ب��ه ص��ورت خ��ودکار فش��ار وارده روی ب��دن بیم��ار را کاهش

 می دهد. 
از این ربات می توان برای درمان صدمات ناشی از حوادث ورزشی 
از قبیل آسیب ناحیه آرنج دس��ت در ورزشکاران تنیس، کمر درد 
و گرفتگی گردن و شانه ها اس��تفاده کرد.در حال حاضر محققان 
سنگاپوری به دنبال توس��عه این ربات هستند تا نمونه قابل حمل 

آن را تولید کنند.

بسیاری از والدین که نگران گم  شدن فرزند خردسال خود هستند، 
برای او یک گوشی هوشمند می خرند تا در مواقع اضطراری بتوانند 
 با او ارتباط برق��رار کنند. ولی ت��ا چه حد موفق هس��تند. امروزه

 روش های بهتری برای مراقبت از کودکان ارائه می شوند.
گوشی هوشمند دردس��رهایی دارد که برای نمونه می توان به زود 

تمام شدن شارژ باتری اشاره کرد. 
دس��تگاهی به نام »اس��نوفوکس« )Snowfox( مجموعه ای از 
امکانات اولیه گوش��ی همراه و نیز موقعیت یاب جی.پی.اس را در 

خود دارد.
اسنوفوکس فقط یک دکمه دارد. وقتی کودک این دکمه را فشار 
می دهد، پیغام »با من تماس بگیرید« به گوشی پدر یا مادر ارسال 

می شود. 
والدین می توانند با تماس با س��یمکارت اختص��اص یافته به این 
دستگاه، با کودک خود تلفنی صحبت کنند. باتری این دستگاه با 

هر بار شارژ می تواند تا یک هفته دوام بیاورد.
همچنین برخالف گوشی های هوشمند که در برابر ضربه ناشی از 
بازی کودکان آسیب پذیر هس��تند، این دستگاه از مقاومت باالیی 

برخوردار است.

محققان استرالیایی رباتی را طراحی کرده اند که می تواند همچون 
یک چوپان به هدایت دام بپردازد.

به گزارش فرهنگ نیوز، محققان دانش��گاه سیدنی استرالیا رباتی 
را با نام SwagBot س��اخته اند که قادر به هدای��ت گله های گاو 
و گوسفند اس��ت. ضمن اینکه آنها را از نزدیک ش��دن با خطرات 
احتمالی در مس��یر چراگاه باز می دارد . SwagBot می تواند به 

صورت هوشمندانه و مستقل عمل کند.
از توانایی های این ربات جالب، ناوبری صحیح مسیر،  هدایت گله 
 SwagBot  .به بهترین مس��یر ممکن و مراقبت دقیق از آنهاست
دارای حسگرهایی است که به آن اجازه می دهد تا شرایط طبیعی 

گله را در چراگاه زیر نظر بگیرد.
همچنین حس��گرها این امکان را برای رب��ات فراهم می کنند که 
دمای بدن دام را ارزیابی و در صورت بیمار بودن آن را به کاربر خود 
گزارش دهند ضمن اینکه می توان��د جراحات وارده روی بدن دام 
را در صورت برخورد با موانع، شناس��ایی نماید.SwagBot قادر 
است چراگاه را بررسی و گله را به قسمت سرسبزتر آن هدایت کند.

ربات ساخته شده توسط لپ تاپ یا تبلت قابل هدایت است.

 مسئولیت پذیری یکی از نش��انه های رشد و اعتماد به نفس است 
 که به ش��خص کمک می کند تا تصمیم های مناسب تری را اتخاذ 

کند. 
 کس��انی که از ح��س مس��ئولیت پذیری برخ��وردار هس��تند به

 موفقیت ه��ای روزاف��زون و پ��اداش های ناش��ی از آن دس��ت 
خواهندیاف��ت که این خ��ود به افزای��ش اش��تیاق در ارتباطات و 

یادگیری منجرخواهدشد.
مسئولیت پذیری نوعی نگرش اکتسابی است که از ابتدای زندگی 
)حدود سه سالگی به بعد( به تدریج ایجاد می شود. بنابراین والدین 
به عنوان نخستین متولی این امر بهتر است در ایجاد و رشد چنین 

حسی در فرزندان خود کوشش کنند.
 به طور کلی می توان گفت مس��ئولیت پذیری فرزندان بس��تگی 
زیادی به تجارب آنان در خانواده دارد. والدین به عنوان سرمشق و 
الگویی قوی، می توانند خود با رفتاری حاکی از مسئولیت پذیری 
و با اتخاذ تدابیر آموزش��ی مناس��ب زمینه پرورش این حس را در 

فرزندان به وجود بیاورند.
 ایجاد این حس وقتی میس��ر خواهدبود که شرایط روحی و روانی 
کودکان را دریافته و تالش کنیم موقعیت های مناس��بی را برای 
 قبول مس��ئولیت آنان فراهم کرده و انتظارات خود را متناس��ب با 

سن شان به طور دقیق و روشن بیان کنیم.
 ش��اید در نظر بس��یاری از والدین، ب��زرگ ترین دغدغ��ه و حتی 
مهم ترین درخواست از فرزند، درس خواندن باشد، اگرچه اهمیت 
این موضوع یعنی موفقیت در تحصیل بر کسی پوشیده نیست، اما 
باید بپذیریم که درس خواندن همه زندگی فرزندان نیست و آنها 
باید بتوانند در هر دوره ای از زندگ��ی و در مواجهه با هر موقعیت 
 و بحرانی گلی��م خ��ود را از آب بیرون بکش��ند، اما ب��رای این که

 فرزندان م��ان بتوانند به خوبی از پس مس��ئولیت ه��ای خود در 
زندگی برآیند باید از دوران کودکی حس مس��ئولیت پذیری را در 

آنان تقویت کرد.
واگذار کردن برخی از امور ش��خصی و حتی کارهای خانه به آنها 
با توجه به میزان توانمندی هایش��ان، از جمله روش های موثر در 

آموزش و تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان است. 
در این صورت است که کودکان حس مشارکت و همکاری را تجربه 
 می کنند و از اینکه م��ی توانند مهارت هایش��ان را برای کمک به 
 ش��ما به کار گیرند، ب��ه خود م��ی بالند و احس��اس مه��م بودن

 می کنند، ام��ا دادن وظایف کوچک به کودکان ف��وت و فن های 
ظریفی دارد.

مسئولیت پذیری چیست؟
به طور کلی مس��ئولیت پذیری؛ یعنی قابلی��ت پذیرش و به عهده 
گرفتن کاری که از کس��ی خواسته شده اس��ت، البته مسئولیت با 
وظیفه تفاوت دارد، وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول 

می کند و باید حتما انجام بگیرد. 
اما وقتی از کسی خواسته می شود مسئولیتی را بپذیرد، باید برای 
او کامال مشخص شود موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده 

گرفتن آن چه چیزی به دست می آورد.

شاید بسیاری از مدیران موفق دنیا را بشناسید چون افراد بسیار مشهور 
و ثروتمندی هس��تند. جمله  همیشگی آنها این اس��ت: سحرخیز باش تا 
کامروا باشی و تحقیقات هم نش��ان می دهد ممکن است حقایقی در این 
 ضرب المثل قدیمی وجود داش��ته باشد. بیدار ش��دن با طلوع خورشید 
)یا قبل از آن( به مدیرانی مثل تیم آرمسترانگ از AOL و ایندرا نویی از 
پپس��ی این امکان را می دهد که فرصتی برتر نسبت به دیگران به دست 
بیاورند و مش��کالت را قبل از اینکه بقیه  مردم دنی��ا از رختخواب بیرون 
بیایند، از بین ببرند. این س��اعات »اضافه« ، شانس��ی ب��رای انجام تفکر 
خالقانه، ورزش روزانه و گذراندن زمان با خان��واده را به آنها می دهد. در 
ادامه مدیران موفق و سحرخیز را به شما معرفی می کنیم که ممکن است 
شما را متقاعد کنند که دیگر هرگز دکمه  snooze را برای هشدار زنگ 

بیدار باش تلفن همراه تان نزنید.
ماری بارا، مدیرعامل جنرال موتورز

مثل مدیرعامل اسبق، دنیل آکرسون، مدیرارشد فعلی جنرال موتورز هم 
یک سحرخیز اس��ت. طبق پروفایلی در نیویورک تایمز، او به طور منظم 
ساعت ۶ صبح در دفتر کارش بوده و هس��ت و این سحرخیزی مربوط به 

قبل از این است که او حتی مدیرعامل این شرکت شود.
AOL تیم آرمسترانگ، مدیرعامل

مدیر اس��بق گوگل به گاردین گفت که خوابش سنگین نیست و هر روز 
س��اعت ۵ یا ۵:۱۵ صبح برای ورزش، مطالعه، س��رهم بندی محصوالت 
AOL و پاسخ گویی به ایمیل ها بیدار می ش��ود. آرمسترانگ راننده ای 
دارد که او را هر روز به سر کار می برد و برای او این امکان به وجود می آید 

که در طول مسیر طوالنی اش کارهایش را هم انجام دهد.
اورسوال برنز، مدیرعامل زیراکس

برنز ب��ا بی��دار ش��دن در س��اعت ۵:۱۵ صب��ح، از س��اعات اولی��ه  روز  
 برای رس��یدگی به ایمیل ها اس��تفاده می کن��د و بعض��ی اوقات طبق

 Yahoo Financeتا نیمه های شب هم کار می کند.
او همچنین از زمانش برای ورزش کردن استفاده می نماید که به عقیده  
الرا واندرکام » کاری است که موفق ترین افراد قبل از صرف صبحانه انجام 
می دهند.« برنز دوبار در هفته، ساعت ۶ ،یک س��اعت از زمانش را برای 

آموزش شخصی، برنامه ریزی می کند.
CE جف ایملت، مدیرعامل

ایملت به روزنامه آینده می گوید که هر روز ساعت ۵:۳۰ صبح برای ورزش 
بیدار می شود و در طول آن روزنامه می خواند یا CNBC نگاه می کند. او 
ادعا می کند که ۲۴ سال تمام است که ۱۰۰ ساعت در هفته کار می کند.

آشپزی

گوناگونخواندنی ها

کودک

خانه داری

کتاب »دوستش داشتم« نوشته »آنا گاوالدا« را انتشارات 
ماهی با ترجمه »ناهید فروغان« تجدید چاپ کرد.

»دس��ت در دس��ت هم پاری��س را زیر پ��ا گذاش��تیم. از 
 تروکادرو تا جزیره  س��پته در امتداد رود سن رفتیم.عصر 
فوق العاده ای بود ، هوا گرم بود و نور مالیم. خورشید، خیال 

غروب کردن نداشت.«
 آنچ��ه خواندید قس��متی از کتاب »دوس��تش داش��تم«

 نوشته  » آنا گاوالدا« اس��ت که روایتگر زندگی زنی به نام 
» کلوئه« می باش��د که همس��رش او و دو دخت��رش را به 
خاطر معشوقه اش ترک می کند. کلوئه که عاشق شوهرش 
»آدرین« است و به خاطر او همه کار کرده در بهت و حیرت 

و نپذیرفتن این حادثه است و بعد از آن در خشم و احساس 
ناتوانی و طرد شدن و تنهایی و عجز می ماند و پس از اینکه 
ش��وهرش آنها را ترک می کند به هم��راه فرزندانش راهی 
خانه پدرش��وهرش »پی یر« که او نیز پیرمردی خشک و 

آرام است ، می رود.
  پ��س از اقام��ت زن ج��وان درخان��ه پدرپیرهمس��رش؛  
»پی یر« در گفت و گویی طوالنی با کلوئه ماجرای عش��ق 
خودش را بازگو می کند و  اش��تباهاتش در راه این عشق را 
به خاطر می آورد. عشق او به زنی که مترجم او در یک عقد 
قرارداد تجاری  بوده و ارتباط عاشقانه  ای که پنج سال طول 
کشیده، اما نهایتا پی یر همسر و فرزندانش را رها نکرده تا با 
ماتیلد زندگی کند و به خانواده خود پایبند مانده..... و کلوئه 
با شنیدن این داس��تان، عقیده اش را درباره زندگی و رها 

شدن از سوی همسرش تغییر می دهد.

دوستش داشتم
با مدیران موفق سحرخیز دنیا 

آشنا شوید)1(

 روش هایی برای 
مسئولیت پذیر کردن فرزندان)1(

لپ تاپ خود را با ماسه خنک کنید

ربات ماساژور ساخته شد

مراقبت از کودک به شیوه مدرن! 

ربات چوپان ساخته شد

 راز موفقی��ت و کامیاب��ی مردان ب��زرگ درگرو 
 تربی��ت ه��ا، فعالیت ها، کوش��ش ه��ا و اجرای

 برنامه های مخصوصی اس��ت که به آنها  در زیر 
اشاره می کنیم:

بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی
- ایمان به هدف:

ایمان به هدف محرک باطنی و درونی اس��ت که 
 خواه ناخواه انسان را به س��وی هدف می کشاند.

 از آنجا که حب ذات در انسان ریشه عمیقی دارد 
و ریشه آن هرگز گسستنی نیست، هرگاه انسان 
مطمئن باش��د که س��عادت و کامیابی او در گرو 

فالن کار است، خواه ناخواه به سوی آن می رود.
سرباز مومن برای رس��یدن به هدف از هیچ گونه 
جانب��ازی و ف��داکاری دریغ نمی کن��د و میدان 
نبرد با حجله عروسی برای او فرقی ندارد. چنین 
نمونه های بارزی در تاریخ اس��الم و سایر ادیان 

وجود دارد.
گردانی از ارتش اسالم اسیر روم مسیحی گردید 
و در دادگاه نظامی دشمن همه به اعدام محکوم 

شدند. 
به فرمانده گردان پیشنهاد ش��د که اگر به آیین 
مسیح روی آورد، دادگاه رأی خود را پس خواهد 

گرفت. فرمانده مسلمان که هدف را باالتر از جان 
خویش می پنداش��ت و می دانست که اگر حتی 
به ظاهر دست از اس��الم بردارد ومسیحی شود، 
عالوه بر اینکه به آیی��ن خود ک��ه آن را باالتر از 
جان خویش می داند اهانت کرده، سبب خواهد 
شد که سایر سربازان اسالم که در همان زمان در 
جبهه های جنگ با کمال مردانگی می جنگیدند، 
 ش��هامت خود را از دس��ت بدهند و روح تسلیم 

بر آنها حکومت کند.
بنابراین با صراحت پیش��نهاد دادگاه را رد کرد . 
دادگاه به فرمانده که نامش حذافه بود وعده داد 
که اگر آیین مس��یح )ع( را انتخاب کند ، با دختر 
قیص��ر ازدواج خواهد کرد و به پس��ت های عالی 
منصوب خواهد شد. وی باز پیش��نهاد دادگاه را 

رد کرد. 
قیصر که در دادگاه حاضر بود دستور داد یکی از 
سربازان اسالم را در دیگ داغ پر از روغن زیتون 
بیندازند تا حذافه ببیند ک��ه رأی دادگاه قطعی 
است و ش��وخی بردار نیس��ت. او با چشم هایش  
دید که گوش��ت های سرباز از اس��تخوان هایش 
جدا شده و جس��دش در میان دیگ روغن باال و 

پایین می رود.

 در این لحظه حذافه سخت گریست و آنان تصور 
کردند که وی از ترس به گریه افتاده اس��ت، وی 
فورا رو به آنها کرد و چنین گفت: من هرگز از این 

سرنوشتی که در انتظارم است گریان نیستم. 
من از این جهت گریه م��ی کنم که چرا یک جان 
 بیشتر در اختیار ندارم تا آن را فدای عقیده خود

 س��ازم. حضار از این ایمان راسخ انگشت تعجب 
به دندان گرفتند و به بهانه خاصی او را با هشتاد 

سرباز آزاد ساختند.
کشیش��ان بودایی در میدان های سایگون خود 
را آتش م��ی زنند.ب��دون آنک��ه کمترین لرزش 
 در سیمای شان مش��اهده ش��ود، مانند مشعل 
می س��وزند و بوداییان در اطراف ش��ان س��رود 
مذهبی م��ی خوانند. این معلول ایمان راس��خی 
اس��ت که س��رزمین آنها را میدان مبارزه شرق و 

غرب کرده است.
ایمان به هدف آثار فراوانی دارد. بزرگ ترین آثار 
ایمان همان جانبازی و فداکاری است و در کتاب 
آسمانی مسلمانان تصریحات زیادی نسبت به این 

موضوع شده است.
 )برگرفت��ه از کت��اب رمز پیروزی م��ردان بزرگ

 اثر آیت ا... سبحانی(

کل��ه ج��وش غذایی بس��یار خوش��مزه 
و سرش��ار از کلس��یم و پروتئین است و 
اغلب در هم��دان، اصفهان، سیس��تان و 
بلوچس��تان به عنوان غذای اصلی طبخ 

می شود. 
مواداولیه: گوشت چرخ کرده ۳۰۰ 
گرم،گردو ۵ عدد،کشک ۲۰۰ گرم،آرد ۲ 
قاشق غذاخوری،پیاز ۲ عدد،نعناع خشک 
۲ قاشق غذاخوری،آب ۴ لیوان،زردچوبه، 

نمک، فلفل به مقدار الزم
طرز تهیه: 

پیازها را پوس��ت بکنید و خاللی خرد کنید، داخل ماهیتابه مقداری روغن بریزید و پیازهای 
خرد شده را درون روغن تفت دهید تا طالیی و نرم شوند. مغز گردوها را خرد کنید و به پیاز داغ 

اضافه نمایید ، کمی تفت دهید تا گردوها نیز نرم شوند.
گوشت چرخ کرده را درون کاس��ه ای بریزید و نمک و فلفل اضافه کنید ، کمی گوشت را ورز 
دهید و با دست گلوله های کوچکی از گوشت درست کنید س��پس گوشت های قلقلی را در 
روغن س��رخ کنید و کنار بگذارید. قابلمه ای را روی حرارت متوسط قرار دهید و درون آن ۴ 
لیوان آب ، آرد ، مقداری زردچوبه ، نمک و فلفل بریزید و بگذارید به جوش بیاید ، پس از اینکه 

به جوش آمد کشک را نیز اضافه کنید و مواد را خوب مخلوط نمایید.
پس از ۱۰ دقیقه که مواد جوشید می توانید پیاز داغ ، مغز گردوها و گوشت های قلقلی سرخ 
شده را اضافه کنید ، در انتها نیز نعنا را بریزید و اجازه دهید ۱۰ دقیقه دیگر نیز مواد بجوشند 
سپس کله جوش را از روی حرارت بردارید و در ظرف مناسبی بریزید و به همراه نان سرو کنید.

نکته:  می توانید از مقداری سیر نیز استفاده کنید، مقدار کشک را می توانید بنابر سلیقه 
خود کمتر یا بیشتر کنید، استفاده از گوشت در این غذا اختیاری است.

وقتی صحبت از ماندگی مواد غذایی به 
میان می آید، افراد باید دقت خود را در 

تشخیص این مواد باال ببرند.
 گرچ��ه ممکن اس��ت فهمی��دن این 
موضوع کار آسانی نباشد، با این حال 
در برخی اوق��ات می توان با بررس��ی 

شکل ظاهری این مش��کل را تش��خیص داد. به عنوان مثال در  مورد گوشت ها می توان تا 
حدودی از روی ظاهر پی به تازگی یا ماندگی آنها برد. یکی از ویژگی گوش��ت های مانده 
مخصوصا به  صورت خام، تیره شدن برخی قس��مت های آن است. همچنین گوشت قرمز 
تازه رنگ طبیعی دارد و مرطوب و لیز نیس��ت و از قوام خوبی برخوردار است و به  صورت 
غیر طبیعی شل نیست.  گوشت مرغ هم عالوه بر داشتن رنگ طبیعی نباید پوست رویش 
چروکیدگی داشته باشد. گوشت مرغ فاس��د، تیره، پرخون و کبود است و بر اثر نگهداری 
در شرایط نامناسب به  تدریج خاکستری و گاهی سبز روشن می شود که در این حالت باید 
از مصرف آن جدا خودداری کرد.  غیر از شکل ظاهری می توان از روی بوی نامطبوع حتی 
اگر مواد غذایی پخته شده باشند، این ماندگی و فاسد شدن را تشخیص داد؛ چرا  که مواد 

غذایی مانده حین پخته شدن از خود بوی نامطبوعی تولید می کنند. 
یکی دیگر از راه های تشخیص، طعم و مزه خوراکی هاس��ت. همه ما با طعم غذاهای سالم 
آشنا هستیم. به عنوان مثال می دانیم شیر تازه و سالم چه طعمی دارد و اگر طعم ترشیدگی 
بدهد، نشان دهنده فاسد بودن آن اس��ت. در  نتیجه تا حد زیادی می توان با کمک برخی 
حس های پنج گانه این مشکالت را تشخیص داد. درمورد میوه و سبزیجات هم باید بگویم 

که تشخیص ماندگی در این دسته از خوراکی ها خیلی آسان تر از سایر مواد غذایی است.

 چگونه متوجه  فساد و ماندگیکله جوش
 غذاها شویم؟!)1(

آلفرد، هنرمن��د و نقاش خ��الق از ح��س کودکی خود 
استفاده کرده و با ترکیب س��بک سورئال، آثاری را خلق 
نموده است.وی به دنیای حیوانات رفته و نقاشی هایی از 
دنیای این موجودات را به تصویر کشیده است که کمی 
شاعرانه هم به نظر می رسدو حس دنیای کودکی و خیال 

را تداعی می کند.

 نقاشی هایی که شما را 
به دنیای خیال می برد)3(

عکس نوشت

موفقیت 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
نفس خ��ود را با حسابرس��ى به بند كش��يد و با 
مخالفت كردن با آن، زمامش را در اختيار گيريد.
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