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شاید سه سال پیش که برای اولین بار چهره »بابا رجب« 
را در قاب عکســی در فضای مجازی دیــدم تصورش را 
هم نمی کردم »بابا رجب« با چهره ای که بر اثر شــدت 
خمپاره از بین رفته  و در فضــای کوچه و خیابان همه از 
او فرار می کنند و او را به عنوان یک جانباز نمی شناسند 

چنین قلب مهربان و رئوفی داشته باشد.
نانوای بســیجی که ســال 1366 در منطقه حور عراق 
بر اثر اصابت خمپــاره صورت خود را از دســت داد و با 
70درصد جانبازی در هیاهوی شهر به فراموشی سپرده 
شــده  بود تنها برای اینکه ســیرت داشــت اما صورت 
نداشــت.  جوانمردی که ســال 64 به عنوان بسیجی، 
چهار مرحله به جبهه اعزام شد و آخرین باری که خاک 
جبهه را لمس کرد، سال 66 و در مکانی به نام ماهوت در 
عراق بود و این بسیج شــدن و اعزام به جبهه تجربه  ای 
بود برای جوانی که یک عمر ســختی کشیدن و فاصله 
گرفتن از جامعــه و زندگی عادی را به جــان خرید. بابا 
رجب می گفــت: در هنگام حادثه، چهار نفر در ســنگر 
حضور داشــتند، یک ســرباز رفته بود تــا از تانکر آب 
بیاورد، من هم در حال شکســتن یخ بــودم و بقیه هم 
خواب بودند که خمپــاره جلوی ســنگر خورد.یکی از 
دوستانش یک دست و یک پایش قطع شده بود و دیگر 
همســنگری هایش همه شهید شــده بودند، هیچ کس 
 تصــور نمی کرد حاج رجبــی که خمپاره بــه صورتش

اصابت کرده زنده بماند.
24 بار عمل روی صورتش انجام دادند و هر بار یک تکه 
پوست از دســت و پایش جدا  کردند و به صورتش پیوند 
زدند، غذا خوردن برایش مشــکل بــود، بویایی اش را از 
دست داده  بود و چشمانش نیز بســیار کم سو شده بود. 
دوست داشت بعد از 28 ســال لقمه نانی را در دهانش 

بگذارد و غذاهای خانگی بخورد به ویژه ساالد شیرازی...
حاج رجب محمــدزاده معروف بــه »بابارجب«که در  
بیمارستان رضوی مشهد بستری بود ، روز پنجشنبه به 
جمع یاران شهیدش پیوست. جایت همیشه اینجا سبز 

می ماند »بابارجب« ...

»بابا رجب«آسمانی شد 
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انتشــار قراردادهای نجومی بازیکنان و مربیان لیگ 
برتری با واکنش هایــی همراه بــوده و برخی مربیان 
و بازیکنان که میلیاردها تومــان پول مردم را به جیب 
زده اند، حسابی نقره داغ شــدند.  پس از انتشار فیش 
حقوق های نجومی و جنجال های بــه وجود آمده بر 
سر آن، این بار انتشار قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال 

افکار عمومی را به واکنش واداشت و هجمه زیادی علیه 
ستارگان کاغذی فوتبال ایران به راه افتاد. هر چند عده 
زیادی نیز بر این باورند ایــن ارقام واقعی نبوده و مبالغ 
بیشــتری با توجه به گزینه های موجــود در قرارداد 
بازیکنان، در نهایت به آنها تعلق خواهد گرفت.  مصوبه 

انتشار قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال...

کم کاری باشگاه ها و فدراسیونی که جور همه را کشیدند؛
وقتی ستاره های پولکی فوتبـال

غیرتی می شوند

آگهی مناقصه عمومی  فراخوان
نوبت دوم

مدیریت امور حقوقی و قراردادها-دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری اتاق بازرگانی

دانشگاه علوم پزشــکی اســتان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد انجام امور نگهداری و راهبری 
تاسیسات بیمارستان های هاجر)س(، کاشانی، شهداء لردگان، کلینیک امام علی)ع(، مرکز 
روانپزشکی سینا جونقان، ولیعصر)عج( بروجن، امام رضا)ع( اردل، امام جواد)ع( ناغان 
و سیدالشهداء فارسان و مجتمع رحمتیه و ستاد دانشگاه را در سال 1395 از طریق مناقصه 

عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
مهلت خرید اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت سه روز

مهلت تحویل اسناد: از تاریخ درج اولین نوبت انتشار آگهی مناقصه در روزنامه لغایت سیزده روز
قیمت اســناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب 2138501503003 نزد بانک 

رفاه کارگران شعبه دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال و بختیاری
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: اصل فیش واریزی

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 
بیمارستان کاشانی مبلغ 150/000/000ریال، بیمارستان هاجر)س( مبلغ 110/000/000 ریال، 
مجتمع رحمتیه 100/000/000 ریال، سیدالشهداء فارسان و شهداء لردگان مبلغ به صورت 
جداگانه مبلغ 90/000/000 ریال، ولیعصر)عج( بروجن، امام رضا)ع( اردل، امام جواد)ع( 
ناغان و کلینیک امام علی)ع( به صورت جداگانه مبلغ 60/000/000 ریال و ستاد دانشگاه 
و مرکز روانپزشکی سینا جونقان به صورت جداگانه مبلغ 40/000/000 ریال به صورت چک 

تضمینی بانکی و یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماه
محل خرید اسناد: شهرکرد- بلوار آیت ا... کاشــانی- دانشگاه علوم پزشکی- واحد امور 

حقوقی
زمان گشایش پیشنهادها: حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پاکات

 لطفــاً بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت پایــگاه ملــی مناقصــات بــه نشــانی
http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی موسسین
انجمن پالستیک و پلیمر استان اصفهان

به استناد موافقت اصولی شماره 43/725/ص به تاربیخ 1394/1/29 اتاق بازرگانی 
، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، به اطالع می رســاند مجمع عمومی موسسین 
شعبه انجمن ملی صنایع پالستیک و پلمیر ایران در استان اصفهان در ساعت 16 روز 
چهارشنبه مورخ 1395/5/27 به آدرس اصفهان-میدان انقالب-پالک 72 - دبیرخانه 
مشترک کمیسیون ها و تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود. 
بدینوسیله از کلیه فعالین حوزه صنایع پالستیک و پلیمر که دارای کارت عضویت و 
یا بازرگانی از اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و نیز اسناد و مدارک 
مثبته که گویای حوزه فعالیت آن ها می باشد، دعوت می نماید در این جلسه شرکت 

نمایند. 
دستور جلسه : 

1.بررسی و تصویب اساسنامه
2. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

3.تعیین روزنامه کثیراالنتشار
4.تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه 

5.سایر موارد
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با دبیرخانه انجمن به شماره 
تماس 33932299 و یا دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشکل های اقتصادی اتاق 

بازرگانی اصفهان به شماره 91-32208486 تماس حاصل نمایند.

»محرمانه« رونمایی شد!
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موسسه علوم و امنیت بین المللی منتشر کرد؛

شركت  فوالد مباركه، بیشترین مشاركت را در پروژه های اجتماعی استان دارد
به عنوان استاندار اصفهان شهادت می دهم:
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خسرو ثقفیان، پیشکسوت تئاتر و نمایش اصفهان گفت: 
من به هیچ عنوان اعتقادی به مکتــب اصفهان ندارم. 
مکتب چیزی است که پشتوانه فلسفی دارد و یک روزه 
پدید نمی آید و جغرافیا هم ندارد؛ یعنی وقتی می گوییم 

متعلق به اصفهان است، آن را محدود به جغرافیا...

اعتقادی به مکتب 
اصفهان ندارم

پای درددل های یک پیشکسوت هنر نمایش اصفهان:
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وکیل علی مطهری گفت: برای تعیین تکلیف شایســتگی و صالحیت 
مرجع رســیدگی به پرونده آمــران حمله به علی مطهــری، در انتظار 
تصمیم دیوان عالی کشور هســتیم.مصطفی ترک همدانی در خصوص 
آخرین وضعیت رســیدگی به  این پرونده گفت: شکایت ازآنها از بهمن 
ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح شد و بازپرس محترم 
شعبه ۴ دادســرای نظامی نیز با دســتور تحقیق از متهمین را بر عهده 

گرفت.
وی افزود: اما چندی پیش آگاه شــدیم که ایشان مستندا به ماده ۳۱۱ 
قانون آیین دادرســی کیفری، دادســرای نظامی را شایسته صالحیت 
 رســیدگی ندانســته و اســتدالل کردند که هرچند همــه متهمین

 نظامی اند اما چون پیش تر نســبت بــه اتهامات ضاربیــن در دادگاه 
عمومی رســیدگی و حکم صادر  شده اســت، پس اتهامات آمران نیز 
در آن دادگاه باید رسیدگی شــود. همدانی در خصوص رویه رسیدگی 
اظهار داشــت:از این رو، پرونده به دادسرای عمومی و انقالب ارجاع شد 
و پس از رســیدگی، بازپرس محترم آن مرجع نیز به دلیل اینکه جرائم 
ارتکابی در حوزه نظامیان بوده، دادســرای عمومی و انقالب را شایسته 
صالحیت رسیدگی ندانســته اســت.وکیل علی مطهری گفت: برای 
تعیین تکلیف شایســتگی وصالحیت مرجع رسیدگی به پرونده آمران 

حمله به علی مطهری، در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.

داعش برای اینکه چهــره ای لطیف از تروریســت هایش نمایش دهد و 
نیروهای بیشتری را جذب کند، در مجله اینترنتی خود تصویری از یک 
تروریست گربه به دست و زنبورهای عسل منتشر کرده است!تحلیلگران 
معتقدند که گروه تروریســتی داعش تالش می کند تا موفقیت ادعایی 
خود را به عنوان »دولت« کارآمد به تصویر بکشد. آنها برای جلب حمایت 
نیروهای جدید، تصویری از یکی از شبه نظامیانشان که یک بچه گربه را 
در بغل دارد منتشر کرده اســت. داعش همچنین تصاویری از زنبورهای 
عسل  را منتشر کرده اســت! در کنار تهدیدهای روزمره این گروه مبنی 
بر اجــرای حمالت جدیــد در غرب و دشــمنانش در عراق و ســوریه، 
تازه ترین شــماره مجله »دابق« رویکردی متنوع تر برای جلب حامیان 
جدید به خود گرفته اســت. در مطلبی با عنــوان »تاملی در خلقت« که 
به یک شبه نظامی به نام »ابوالحارث اتقری« نســبت داده می شود، او از 
خاطراتش در زمان انجام پست نگهبانی در ســوریه نوشته است.در این 
گزارش آمده است:  »بچه گربه ای به من نزدیک شد و پس از آنکه بررسی 
کرد که آیا من سنگدلم و یا مهربان، روی پایم پرید!« این گزارش با عکس 
یک شــبه نظامی بی نام که یک بچه گربه را در آغوش دارد، همراه شده و 
همچنین به تصاویر زنبورهای عسل به عنوان نشــانه ای از خلقت اشاره 
شده است. داعشــی ها در این مجله که مرتبا منتشر می شود، تصاویری 
از کودکان خندان، شــبه نظامیانی که در آغوش یکدیگر هســتند و نیز 

تصاویری از گشت زنی در حومه های شهری را به تصویر کشیده است.

رییس جمهوری ترکیه مراتب ندامت خود را بابت کمک های گذشته اش 
به ســازمان فتح ا... گولن و اینکه نتوانســته ماهیت اصلی این فرد را به 
مردم ترکیه بشناســاند، ابراز داشــت و قول داد از جانب مردم ترکیه به 
 این مهم رسیدگی کند. به نوشــته روزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، 
رییس جمهوری ترکیه در  سخنرانی خود در  شورای مذهبی گفت: ما به 
تورگوت اوزال،  سلیمان دمیرل،  ، بولنت اجویت، روسای جمهوری فقید 
و حتی  به سازمان فتح ا... گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه 
نیزکمک کردیم اگرچه سیاســتمداریم و عقاید و نظرات متفاوتی داریم. 
 من خودم به آنها کمک کردم هرچند با برخی از نظراتشان موافق نبودم.

 با وجود مالحظات بســیار نســبت به رهبری این گروه، من نســبت به 
آنها صبر و تحمل نشــان دادم و به شــیوه آموزشــی، کمک رســانی و 
فعالیت هایشــان احترام گذاشــتم. ما گفتیم که دارای وجه مشــترک 
هســتیم. رییس جمهور ترکیه اعتراف کرد که حتی نتوانســته برخی از 
دوستانش در حزب عدالت و توسعه را نسبت به برخی اقدامات مشکوک 
این گروه متقاعد کند.وی ادامه داد، از این ساعت به بعد، هرکس بخواهد 
به جنبش گولن فکر کند و آن را باور داشــته باشــد، عواقبش با خودش 
اســت. یکی از مهم ترین خصیصه های اعضای این گروه این اســت که 

می توانند چهره واقعی خود را پنهان کنند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری؛

در انتظار رای دیوان عالی

چهره  لطیف داعش در اینترنت!

اردوغان: 

مرا به خاطر حمایت های گذشته ام
از گولن ببخشید

پیشنهاد سردبیر: 
»محرمانه« رونمایی شد!

علی الریجانی نقش ویژه ای در برخورد 
با بحران ســوریه در کشــور داشــت. 
غربی ها یک مثالی دارند با این مضمون 
که مقاومت به مانند یک اژدهاســت که 
ســرش در ایران،کمرش در ســوریه و 
دمش در لبنان اســت که با شکســتن 
کمر این اژدها ارتبــاط رأس و دم قطع 
می شــود.من به خودم نمره نمی دهم، 
اما آقای الریجانی در مســئولیت هایی 
که دارند و مربوط به حــوزه بین الملل 

می شود از نمره ۱۰۰ ، ۹۰ را می گیرد. 

 )در واکنــش به شــایعه بازداشــت 
شــدنش(:  از مراجع قضایی و امنیتی 
می خواهــم که موضــوع را به صورت 
جدی دنبال کنند زیــرا با آبروی بنده 
بازی شــده اســت.  چرا بایــد وصله 
نچســبی مانند پول شــویی را به من 
بچسبانند آن هم در حالی که من در 
هیچ فعالیت یا بنگاه اقتصادی حضور 
ندارم؟  به یــاد ندارم تا کنــون برای 
مسائل مالی احضار شــده باشم، چه 

برسد به بازداشت!

با دورهم نشســتن چهــار وزیر امور 
خارجه، دشــمنی ما با آمریکا تمام 
نمی شود، مشکل ما با آمریکا ریشه ای 
است، ما امروز با جنگ های ترکیبی 
رو به رو هســتیم. آمریکا همه توانش 
را برای براندازی جمهوری اســالمی 
به کار گرفــت اما به جایی نرســید. 
سپاه،بسیج،ارتش،نیروی انتظامی و 
مردم در اوج آمادگی هستند، راهبرد 
جدیــد آمریکا جنــگ مذهب علیه 

مذهب است.  

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی ، با اشاره به آغاز تنازعات 
میان ایران و آمریکا از ابتدای انقالب اســالمی گفت:  
امروز بی تردید دوگانه ایران و آمریکا در همه جا مطرح 
است و چنین مسئله ای برآمده از تنازع میان نظام های 

خیر و شر است.
سردار احمد وحیدی در مراســم معارفه  خود با تاکید 
بر اینکــه »دفاع ملی، عنوانی بســیار بزرگ اســت« 
خاطرنشــان کرد:   دفاع زمانی که به دفاع ملی تعبیر 
می گردد، بســیار حائز اهمیت می شــود و در همین 
راســتا نیز دانشــگاهی که قرار اســت اندیشه ســاز، 
گفتمان ساز و ترویج دهنده این مفهوم و تربیت کننده 
مدیران عالی در این زمینه باشد نیز دارای نقش بسیار 
تاثیرگذاری  است.وزیر پیشین دفاع، با تاکید بر اینکه 
»در نقطه ای هســتیم که نیروهای مســلح ما در اوج 
افتخار قرار دارند« گفت: امروز در شــرایطی  از لحاظ 
اقتدار نیروهای مسلح قرار گرفته ایم که قبطه دوستان 
و حسد دشــمنان برانگیخته شده اســت. بی تردید 
یکی از تفاوت های انقالب اســالمی ایران نســبت به 
ســایر انقالب ها، نیروهای مسلح آن اســت؛ چرا که 
 این نیروها برآمده از اندیشــه های مکتبــی  و انقالبی

 امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری است.

محمدحسین مقیمی در حاشیه شورای اداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: عملکرد فرمانداران در انتخابات دهمین 
دوره مجلس شــورای اســالمی مطلوب بوده و شــرایط و 

فعالیت آنان مورد تایید است.
 معاون سیاسی وزیر کشــور در خصوص تغییر فرمانداران 
گفت: تغییر فرمانداران، امری رایج اســت و همواره وجود 
داشته اســت. وی در خصوص زمان معرفی استاندار جدید 
زنجان نیز گفت: اســتاندار زنجان طی یک تا 2 هفته آینده 
مشخص و تعیین می شــود.مقیمی در خصوص اینکه آیا 
گزینه ای برای معرفی استاندار جدید زنجان انتخاب شده 
اســت، گفت: در حال بررســی گزینه ها هستیم.جمشید 
انصاری اســتاندار سابق زنجان از ســوی رییس جمهوری 
به عنوان رییس سازمان امور اســتخدامی کشور منصوب 
شد.معاون سیاسی وزیر کشور در پاســخ به این سوال که 
آیا غالمعلی حدادعادل و اســماعیل کوثری مســتندات 
ادعای خود دربــاره انتخابات ۹۴ را به وزارت کشــور ارائه 
کرده اند یا خیر، گفــت: تا امروز هیچ گونه مســتنداتی از 
سوی کسی ارائه نشده اســت.به گفته وی بحث انتخابات 
دهمین دوره مجلس شــورای اســالمی تمام شده است و 
 باید برای برگزاری باشــکوه انتخابــات دوازدهمین دوره 

ریاست جمهوری آماده شد.

سردار وحیدی:

امروز دوگانه ایران و آمریکا 
در همه جا مطرح است

 معاون سیاسی وزیر کشور:

حدادعادل هنوز هیچ سندی 
ارائه نکرده است

وزارت کشورشورای نگهباندفاع
سیامک ره پیک، معاون شورای نگهبان:

به دنبال حذف شورای نگهبان 
هستند

کاخ سفید: 

پرداخت ۴۰۰ میلیون دالر پول 
نقد به ایران باج نبود

ســیامک ره پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای 
نگهبان  با بیان اینکه در ایام انتخابات هجمه های فراوانی 
علیه شورای نگهبان صورت گرفت، اظهار داشت: هجمه 
با انتقاد متفاوت اســت، چه بســا برخی از انتقادات هم 
صحیح باشــد اما هجمه خیر، افرادی که علیه شــورای 
نگهبان هجمه می آورند به دنبال حذف این نهاد مقدس 

هستند و جالب اینکه داعیه دلسوزی نظام هم دارند.
وی افــزود: عمدتــا هجمه ها ریشــه خارجــی دارند، 
هجمه های ســنگین به این نهاد از سوی منتقد دلسوز 
صــورت نمی گیرد بلکه از ســوی کســانی اســت که 
می خواهند شــورای نگهبان نباشــد.به نوشته فارس، 
معاون اجرایــی و امور انتخابات شــورای نگهبان گفت: 
کشــور ما در شــرایط خاصی قرار دارد، اطراف کشور و 
همسایگان ما جو ملتهبی دارند اما با این شرایط ویژه در 
سالمت کامل انتخابات را برگزار می کنیم.وی اضافه کرد: 
انتخابات ریاست جمهوری چه بسا از مجلس هم اهمیت 
بیشتری دارد و ناظران استان ها با دقت بیشتری باید کار 
را دنبال کنند تا خدایی ناکرده خدشه ای به موضوع وارد 

نشود.

کاخ ســفید گزارش های مبنی بر اینکــه ۴۰۰ میلیون 
 دالر پول نقد پرداخت شــده به ایران »باج« بوده اســت

 را رد کرد.رســانه های آمریکا گفتند: دولت این کشور با 
پرداخت معادل ۴۰۰ میلیــون دالر پول نقد به تهران در 
ماه ژانویه و همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی 
در ایران، در ازای آزادی آنها باج داده اســت.کاخ سفید با 
رد این اتهام گفت، این همزمانی »اتفاقی« بوده اســت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعالم کرد؛ مبلغ فوق 
بخشی از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر مطالبات ایران 
از آمریکا بوده که دادگاه بین المللی الهه به آن رسیدگی 
کرده است. این پول از پیش از انقالب ۱۳۵۷ نزد ایاالت 
متحده مانده بود.جان کربی در بیانیه ای گفت: »تصریح 
کرده ایم که مذاکرات بر سر پرداخت پول به ایران کامال 
از مذاکرات بازگرداندن شــهروندان آمریکایی به خانه، 
 مجزا بوده است. عالوه بر این، دو مذاکره، جداگانه توسط 
تیم های مجزا و کارشناســان فنی خــود پیش رفتند.« 
وزارت خارجه آمریکا روز هفدهم ژانویه از پرداخت مبلغ 
فوق به ایران خبر داد؛ یعنی یک روز پس از آن که چهار 

آمریکایی از زندان ایران آزاد شدند . 

سیاست خارجه

اخبار کوتاهیادداشت

بین الملل

مهدی کیایی اخبار منتشره درباره بازداشــت چند ساعته کاظم جاللی 
نماینده تهران را تکذیب کرد.مهدی کیایی مدیــرکل فرهنگی و روابط 
عمومی مجلس شــورای اســالمی در گفت وگــو با خبرنــگار پارلمانی 
خبرگزاری فــارس، در واکنش به اخبار منتشرشــده درباره بازداشــت 
چندســاعته کاظم جاللی رییس مرکز پژوهش های مجلــس به اتهام 
پولشویی و وســاطت رییس مجلس برای آزادی وی، اظهار داشت: این 
اخبار از اســاس و پایه غلط اســت و آن را به شــدت تکذیب می کنم. به 
گفته وی، جاللی از چند روز گذشته در مشــهد مقدس بوده لذا انتشار 
چنین مطلبی کذب محض است. کیایی با مجعول توصیف کردن هویت 
منتشرکنندگان خبر مذکور خاطرنشــان کرد: این افراد چنین اخباری 
 را برای تخریب چهره ها انجام می دهند تا تمام مســئوالن را مســئله دار

 جلوه دهند.

نماینده مردم اســتان کرمان در مجلس خبرگان رهبری گفت: چندین 
ماه از برجام گذشــته و ذره ای وضعیت مردم تغییر نکرده است، قرار بود، 
تحریم ها یک جا لغو شــود در حالی که چنین اتفاقی نیفتاد. مقام معظم 
رهبری فرمودند: »مذاکره با آمریکا راه حل نیست« و این به آن معناست 
که برخی ها آدرس غلط ندهند چرا که آمریکا در پی ســلطه است. آیت ا...

سیداحمد خاتمی اظهار داشت: اگر کسی پس از این صحبت رهبری دم 
از مذاکره با آمریکا بزند، ضد والیت فقیه اســت و والیتمداری یعنی  باور 
این واقعیت که همه بدانند پرونده آمریکا منحصرا در دســت مقام معظم 
رهبری است و کسی نمی تواند دخالت کند و متن قانون اساسی تصمیم 
والیت اســت، یعنی همان طور که مردم والیتمدار هستند، مسئوالن هم 

عمال  این گونه باشند که این همراهی را در بسیاری از موارد می بینیم.

بازداشت کاظم جاللی کذب محض 
است

سیداحمد خاتمی:

پرونده آمریکا فقط در دست رهبری 
است

 آسوشــیتدپرس به برنامه ای کــه ایران بــه آژانــس ارائه کرده 
 دســت یافته و در گزارش خود جزییاتی را در مــورد محتوای آن

 افشا کرد.  ما یک رونوشت از برنامه  تقدیم شده به آژانس در اختیار 
داریم و به این نتیجه رسیدیم که افشــای محتویات آن در جهت 
منافع عمومی اســت. ما نمی توانیم خود این برنامــه را در اختیار 
بگذاریم، اما از بخش هایی از آن رونوشــت تهیه کــرده و آنها را در 
زیر ارائه می کنیم. درستی این رونوشت توسط مقام آگاهی که این 

سند را مشاهده کرده، مورد تایید قرار گرفته است.
برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ایران

ســندی که ما مشــاهده کرده ایم از چهار بخش تشکیل شده که 
محدودیت بر سانتریفیوژها در طی ۱۳ ســال نخست برجام را- با 
مقیاس ساالنه و از روز اجرایی شــدن- پوشش می دهد. بر اساس 
این کنوانسیون، ما در حال حاضر در ســال اول توافق برجام قرار 
داریم. سال دهم در اوایل سال 2۰26 آغاز خواهد شد، سال یازدهم 
در ســال 2۰2۷ و سال سیزدهم در ســال 2۰2۹. به عنوان مثال، 
بخش نخست به محدودیت های اعمال شــده بر سانتریفیوژها در 
سال های اول تا هشتم پرداخته و بخش چهارم اقدامات سال های 

یازدهم تا سیزدهم را پوشش می دهد.

بخش 1 برنامه
بخش اول برنامه غنی ســازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ایران، 
محدودیت بر تعداد ســانتریفیوژهای IR-۱ و تحقیق و توســعه 
سانتریفیوژهای پیشرفته را در هشت ســال ابتدایی اجرای برجام 
تحت پوشش قرار داده اســت. این بخش محدودیت های شدیدی 
را بر برنامه غنی سازی اورانیوم در سانتریفیوژهای ایران وضع کرده 
است. خط آغازین بخش ۱ برنامه؛ »بین ســال های اول تا هشتم 

پس از اجرای برجام«:
بخش ۱-۱ »ایران ظرفیت غنی ســازی خود را در سطح کمتر از 
۵۰6۰ ماشین سانتریفیوژ IR-۱ در کمتر از ۳۰ آبشار با پیکربندی 
فعلی خود در واحدهایی کــه هم اکنون در کارخانه غنی ســازی 

سوخت نطنز فعال هستند، حفظ خواهد کرد.«
بخــش ۱-۱-۱»هرگاه ســطح موجودی ماشــین های IR-۱ به 
۵۰۰ دســتگاه یا کمتر از آن کاهش یابد، ایران می تواند این سطح 
موجودی را با ادامه تولید ماشــین های IR-۱ بــا حداکثر آهنگ 
میانگین نــرخ کاهش ماهیانه موجــودی و بدون فراتــر رفتن از 

موجودی ۵۰۰ دستگاه حفظ کند.«
بخش 2-۱ »ایران به انجام تحقیق و توســعه غنی ســازی ادامه 

خواهد داد، به شــیوه ای که اورانیوم غنی شــده را انباشت نکند«،  
)یادداشت نویسنده: سانتریفیوژها اورانیوم را غنی سازی می کنند، 
که ایران پیش از مخلوط کردن محصول بــا اورانیوم طبیعی آن را 

مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد.(
بخش ۱-2-۱ »آزمایش مکانیکی بر روی حداکثر دو سانتریفیوژ از 
 IR-6s، ،6-IR ،۵-IR ،۴-IR-2m، IR هر نوع از سانتریفیوژهای
IR-۷ و IR-8 انجام خواهد داد.« )یادداشــت نویسنده: آزمایش 

مکانیکی معموال استفاده از اورانیوم را شامل نمی شود.(
بخش 2-2-۱ »به آزمایش یک ماشین سانتریفیوژ IR-۴ و آبشار 
سانتریفیوژ IR-۴ متشکل از حداکثر ۱۰ ماشین سانتریفیوژ ادامه 
خواهد داد.« )یادداشت نویسنده: ســانتریفیوژ IR-۴ می تواند از 

اورانیوم استفاده کند. (
بخش 2 برنامه

بخش دوم، که ســال های اول تا هشــت و نیــم را در برمی گیرد، 
آزمایش مجاز سانتریفیوژهای IR-6 و IR-8 با استفاده از اورانیوم 
را با جزییات بیشتری مورد بحث قرار می دهد. در اصل، بخش دوم 
فضای ساخت و تولید ســانتریفیوژهای IR-6 و IR-8 را به ایران 
می دهد- ایران ابــراز امیدواری زیادی کرده که پس از ۱۰ ســال 
بتواند سانتریفیوژهای پیشرفته را نصب کرده و به کار گیرد. بیشتر 
این بخش نیز در برجام مورد اشاره قرار گرفته است، با این استثنا 
که زمان بندی مراحل آن در برنامه غیرعلنی دقیق تر از متن علنی 

برجام است.
در بخش 2.۱ آمده اســت: »]ایران[ همچنان آزمایش سانتریفیوژ 
 IR-6 را بــه صورت منفــرد و در قالب آبشــارهای واســط ادامه 
خواهد داد )آزمایش با اســتفاده از ۱۰ ســانتریفیوژ و سپس 2۰ 
سانتریفیوژ صورت خواهد گرفت و هر یک از این گروه ها با استفاده 
از اورانیوم در دوره هــای زمانی تقریبا یکســان آزمایش خواهند 

شد(.«
بخش 2.2 می گویــد: »]ایران[ به محض اجــرای برجام آزمایش 
ســانتریفیوژهای IR-8 را به صورت منفرد و در قالب آبشــارهای 
واسط از سر خواهد گرفت )تکمیل آزمایش مکانیکی سانتریفیوژ 
منفرد در عرض ۱ ســال، آزمایش ۱ ســانتریفیوژ، ۳ سانتریفیوژ، 
۱۰ سانتریفیوژ، و 2۰ سانتریفیوژ با اســتفاده از اورانیوم و متعاقبا 

آزمایش هر یک از این گروه ها در دوره های زمانی تقریبا یکسان(.«
 بخش 3 برنامه: افزایش سانتریفیوژ

افزایش چشــمگیر تعداد ســانتریفیوژهای ایران پس از ســال 
هشتم آغاز می شود. ایران بیان داشته اســت که در طول دو سال 
اول، یعنی طی ســال های نهم و دهم، قصد دارد بر ارتقای قابلیت 
خویش در زمینه تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و افزایش تعداد 
ســانتریفیوژهای IR-6 و IR-8 در آبشــارهای آزمایشی دارای 
حداکثر ۳۰ سانتریفیوژ متمرکز گردد. قسمت اعظم این بخش در 

برجام آمده است.
بخش ۳.۱: »]ایران[ در پایان سال هشتم آماده می شود تا به تدریج 
وارد مرحله بعدی فعالیت های غنی ســازی خویش شــود. در این 
راســتا، ایران فرآیند ایجاد ظرفیت تولیدی مناسب و الزم را آغاز 

خواهد کرد.«
بخــش ۳.2: »]ایران[ در پایان ســال هشــتم برای آنکــه آماده 
ورود تدریجی بــه مرحله بعدی فعالیت های غنی ســازی خویش 

شــود تولید ســانتریفیوژهای بدون روتــور IR-6 و IR-8 را به 
 میزان حداکثر 2۰۰ دســتگاه در ســال از هر نوع سانتریفیوژ آغاز

 خواهد کرد.«
بخش ۳.۳: »]ایران[ آزمایش حداکثر ۳۰ ســانتریفیوژ IR-6 را از 

یک و نیم سال قبل از پایان سال دهم آغاز خواهد کرد.«
بخش ۳.۴: »]ایران[ آزمایش حداکثر ۳۰ ســانتریفیوژ IR-8 را از 

یک و نیم سال قبل از پایان سال دهم آغاز خواهد کرد.«
 بخش ۴ برنامه: به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته

به کارگیری ســانتریفیوژهای پیشــرفته در ســال های یازدهم، 
دوازدهم و ســیزدهم در بخش ۴ توضیح داده شــده اســت. این 
بخش حاوی هفت قســمت فرعی و دو پانویس اســت و تعهدات 
سانتریفیوژی داوطلبانه ایران بین ســال های یازدهم و سیزدهم 
 را ترســیم می کند. در این بخش طرح ایران بــرای  به کارگیری

 2۵۰۰-۳۵۰۰ ســانتریفیوژ IR-2m و IR-۴ تــا پایان ســال 
سیزدهم، یک آبشار متشکل از سانتریفیوژهای IR-6 و یک آبشار 
متشکل از سانتریفیوژهای IR-8 خالصه وار بیان شده است. جمله 
آغازین بخش ۴ با عبارت »بین ســال های یازدهم و ســیزدهم« 
آغاز می شــود. )یادداشــت مولفان: این جمله آغازین حاوی لحن 
ـ یعنی عبــارت »عالوه بر تداوم  و زبان آغازین بخش های 2 و ۳ـ 
ـ نیســت.( در ادامــه، بخش های فرعی  فعالیت های فوق الذکر«ـ 
بخش ۴ بر اساس نوع ســانتریفیوژ ارائه می گردند. قسمت زیادی 
از اطالعات موجود در بخش ۴ برای اولین بار توســط خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس علنی گردیدند. بخش های فرعی ۴.2 و ۴.۳ بر به 

کارگیری سانتریفیوژهای IR-۴ و IR-2m متمرکز هستند.
در بخــش ۴.2 آمده اســت: »از ابتدای ســال یازدهــم، ]ایران[ 
ســانتریفیوژهای IR-2m ویــا IR-۴ را از محل ذخیره ســازی 
 خارج کرده و آنها را در راســتای تولید اورانیوم غنی شــده به کار 

خواهد گرفت.
بخش ۴.۳ می گوید: »طی سال های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، 
]ایران[ ظرفیت غنی سازی نصب شده )از جمله ظرفیت آبشارهای 
کامل( را افزایش خواهد داد و تا پایان سال سیزدهم بین 2۵۰۰ تا 
۳۵۰۰ سانتریفیوژ )IR-    2m یا IR-۴ یا ترکیبی از این دو مدل( 

تولید و نصب خواهد کرد. 
 محدودیت های دیگر در بخش ۴

ایران بعد از یک دوره زمانی ۱۰ ســاله می تواند تعداد قابل توجهی 
سانتریفیوژ IR-۴ ویا IR-2m یا قطعات مربوطه را فراتر از سطح 
2۵۰۰-۳۵۰۰ سانتریفیوژ با اســتفاده از خط تولید تقویت شده و 

توسعه یافته خود تولید کند. 
 پس از سال سیزدهم

این طــرح پس از ســال ســیزدهم دیگــر ادامه نمی یابــد. این 
 همان چیزی اســت که خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز گزارش 
داده اســت. به طور ضمنی به نظر می رســد ایران پس از ســال 
 IR-2m ۴ و-IR سیزدهم در زمینه استفاده از ســانتریفیوژهای
با هیچ گونه محدودیتی مواجه نخواهد بــود. به همین نحو، هیچ 
 s 6-IR،۵-IR گونه محدودیت عددی در رابطه با سانتریفیوژهای
 ۷-IR ۵ و-IR ۷ موجود نخواهد بود. اگرچه سانتریفیوژهای-IR و
 IR- 6s از لحاظ ماهیت به نظر تجربی تر هســتند، اما سانتریفیوژ

در واقع مدل کوچک تر سانتریفیوژ IR-6  است.

موسسه علوم و امنیت بین المللی منتشر کرد؛

»محرمانه« رونمایی شد!

به گزارش تسنیم، موسسه علوم و امنیت بین المللی )ISIS( در مطلبی می نویسد:  آسوشیتدپرس اخیرا به برنامه 
غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ایران که به عنوان بخشی از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( مورد 
 مذاکره قرار گرفته بود، دست یافته است. این برنامه بخش اساسی محدودیت های مندرج در برجام بوده، اما علنی 

نشده است. به باور ما آسوشیتدپرس خدمت عمومی ارزشمندی انجام داده و این برنامه نباید محرمانه باشد.  

امیر پوردستان- فرمانده نیروی کاظم جاللی-نماینده مردم تهرانحسین شیخ االسالم- دیپلمات
زمینی ارتش
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بازار

يادداشت ويژه

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقــه اصفهان گفت: 
 اصفهانی هــا تا پایان تیــر ماه 95 حــدود 660 میلیــون لیتر بنزین 
مصرف کردند. حسین صادقیان با اشاره به اینکه اصفهانی ها در چهار 
ماه نخست امسال 659 میلیون و 348 هزار و 500 لیتر بنزین مصرف 
کردند، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در استان اصفهان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 2/53 درصد رشد داشــته است. وی افزود: 
تا پایان تیــر ماه 94 در اســتان اصفهان 643 میلیــون و 107 هزار و 
540 لیتر بنزین مصرف شد. مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی اصفهان، با اشــاره به کاهش 8/56 درصدی نفت ســفید تا آخر 
 تیر ماه 95، گفت: تا چهارمین ماه امســال، پنج میلیون و 455 هزار و

300 لیتر نفت سفید سوزانده شــد که در مدت مشابه سال قبل، این 
میزان مصرف، پنج میلیون و 965 هزار و 800 لیتر بود.

 وی با بیــان اینکه تــا پایان تیــر مــاه، 756 میلیــون و 350 هزار و
800 لیتر گازوئیل در استان مصرف شــد، تاکید کرد: در مدت مشابه 
سال گذشته، 844 میلیون و 802 هزار و 393 لیتر گازوئیل در استان 
مصرف شــد که نشــان از کاهش 10/51درصد این فرآورده نفتی در 

سال جاری است.
صادقیان با تاکید بر اینکه در چهار ماهه اول سال گذشته، 29 میلیون 
و 596 هزار  لیتر مازوت در اصفهان مصرف شــد، بیان داشت: میزان 
 مصرف این فرآورده تــا آخر تیر امســال، بــا 56/94 درصد کاهش،

12 میلیون و 743 هزار لیتر برآورد شده است.

مديرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان:

مصرف بنزين اصفهانی ها در چهارماه 
به 660 میلیون لیتر رسید

قیمت انواع لپ تاپ دست دوم 
استوک در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
کارت های اعتباری 50 میلیون تومانی در راهند

مهدی کرباســیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رییس هیئت عامل ایمیدرو، رســول زرگرپور اســتاندار 
اصفهان، اســرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهــان و جمعي از مســئولین صنایع فوالدي 
کشــور، با حضور در غرفه ذوب آهن در نهمین نمایشگاه 
بین المللي متالورژی، ریخته گری، فوالد، معادن و صنایع، 
از زبان احمد صادقــي مدیرعامل ذوب آهــن، در جریان 
آخرین دستاوردهاي این شرکت قرار گرفتند. معاون وزیر 

صنعت، معدن و تجارت در این بازدید درخصوص اهمیت 
پروژه تولید ریل ملي گفت: ریل جزو نیازهای اصلی کشور 
بزرگ ایران بوده و راه آهن یکــی از بهترین روش ها برای 
کاهش قیمت های حمل و نقل است؛ ضمن اینکه صنایع 
معدنی به طور اساسی وابسته به ریل هستند؛ با این وجود 
ریل تاکنــون وارداتی بود. وي افــزود: تولید ریل در ذوب 
آهن که با ظرفیت و کیفیت باال انجام می شــود، می تواند 
به اقتصاد ملی و صنایع معدنی کمک اساسی کند. مهدي 
کرباسیان تصریح کرد: سیاســت کالن کشور و تاکیدات 
مقام معظم رهبري و خط مشي دولت این است که وقتی 
کاالیی با کیفیت، داخل کشور تولید می شود، هرگز اجازه 
واردات داده نشــود و  در مورد ریل هم سیاســت همین 

است.

 

آیین تجلیل از برگزیدگان دومین دوره مســابقات قرآن 
کریم ویژه خانــواده بزرگ ذوب آهن اصفهان، ســیزدهم 
مرداد ماه با حضور مشــاور فرهنگی اجتماعی مدیرعامل، 
دکتر عباسی معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، مجید 
طالیی جانشــین معاون مالــي و اقتصــادي، محمدرضا 
کجبــاف مدیــر روابط عمومــی، حمید حســینی مدیر 
آموزش و توســعه منابع انسانی، عباســی رییس شورای 
شهر فوالدشــهر، توانگر جانشــین فرمانده حوزه مقامت 

بسیج شــهیدتندگویان و تنی چند از مسئولین دیگر، در 
فرهنگسرای امام رضا)ع( فوالدشــهر و در فضایی با شکوه 
و روحانی برگــزار گردید. در این آییــن قرآنی که جمعی 
از اعضای خانــواده بزرگ ذوب آهن اصفهــان نیز حضور 
داشتند، ضمن ســخنرانی حجت االســالم و المسلمین 
نصر، برنامــه هاي  متنــوع فرهنگی و هنری، تواشــیح و 
مســابقه پیامکی قرآنی اجرا شــد. در پایان آیین مذکور، 
41 نفر از برگزیــدگان این دوره از مســابقات اصفهان، با 
 اهدای لوح ســپاس و هدیه، مــورد تقدیر قــرار گرفتند.

شایان ذکـــر اســت دومین دوره مســابقات قرآن کریم 
خانواده بزرگ ذوب آهـــن اصفهـــان، به همت مدیریت 
های آموزش و توسعه منابع انســانی و روابط عمومی این 

شرکت برگزار شد.

معاون وزير صنعت و ريیس هیئت عامل ايمیدرو:

تولید ريل در ذوب آهن، 
کمك اساسي به اقتصادملي است

تجلیل از برگزيدگان دومین دوره مسابقات قرآن کريم؛  

از خانواده بزرگ ذوب آهن 
اصفهان تقدير شد

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی 
 بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف کاالی ایرانــی محتاج

فرهنگ سازی اســت،گفت: کاالی داخلی باید از کیفیت 
رقابتی در دیگرکشورها برخوردار بوده و جلوی قاچاق های 
 سازماندهی شده نیز گرفته شــود. »شهاب نادری« افزود:

بی توجهی به واحدهــای تولیدی و بنــگاه های کوچک 
 و متوســط زودبازده و عــدم حمایت از آنهــا، همچنین

قاچاق های ســازمان یافته، ارمغانی جز بیــکاری و رکود 
بیشــتر نخواهد داشــت. نادری تصریح کــرد: عالوه بر 
اینکه کاالی داخلی نیــز باید از کیفیت بــرای رقابت در 
دیگرکشورها برخوردار باشــد، توقع این است که جلوی 
قاچاق های ســازماندهی شــده نیز گرفته شود. بایستی 
واردات سازماندهی شود؛ چه نیازی دارد که کاالی مصرف 
داخلی، از مبادی رسمی وارد شده و چرخه تولید آن ازبین 
برود؟ وی افــزود: ورود کاالهای قاچاق از مبادی رســمی 
گمرک، خالف قانــون بوده؛ همچنین اشــتغال را از پا در 
خواهد آورد. این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اهمیت 
اقتصاد دانش بنیان خاطر نشان کرد: اعتقاد راسخ داریم که 
باپیاده ســازی اقتصاد دانش بنیان، می توان از نخبه های 

جوان در تولید داخلی بهره برد.

مدیرعامل بانک سپه، از دســتگیری یکی از بزرگ ترین 
بدهکاران بانکی با همکاری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و 
اداره 28 پلیس آگاهی تهران و با دستور سرپرست دادسرای 
امور اقتصادی خبرداد. محمدکاظم چقازردی گفت:  با طرح 
شکایت کیفری، مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع 
و صدور چــک بالمحل در دادســرای امــور اقتصادی و 
دادگستری شهرستان قزوین، یکی از بزرگ ترین بدهکاران 
 بانک ســپه با رقم بدهی بالغ بــر 1500 میلیــارد ریال 
دستگیر شد. وی افزود: این بدهکار که بخش عمده وجوه 
مذکور را به نحو نامشــروع تحصیل کرده و از سال 1386 

تاکنون متواری بود، به چنگال قانون گرفتار شد.
رییس هیئت مدیره بانک سپه گفت: متهم که پیش از این 
با وجود صدور احکام قضایی متعدد علیه وی و گذشت 
بالغ بر چهار سال از صدور حکم، تاکنون دستگیر نشده 
بود، با پیگیری و شناســایی محل اختفای وی توســط 
کارکنان بانک سپه و با همکاری نیروی انتظامی و اداره 
28 پلیس آگاهی تهران و اخذ دســتور از سرپرســت 
دادســرای امور اقتصادی، طی عملیات پیچیده پلیسی 
در عصر روز چهارشنبه ششم مردادماه امسال، دستگیر 

و روانه زندان شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

ورود کاالهای قاچاق از 
مبادی رسمی

مديرعامل بانك سپه:

میلیاردر بدهکار
دستگیر شد

خبرجهاد کشاورزیپارلمان
معاون حجتی اعالم کرد:

 مطالبات گندم کاران
تا اول مهر پرداخت می شود

معاون نظارتی بانك مرکزی

کارت های اعتباری
50 میلیون تومانی در راهند

معــاون وزیر جهاد کشــاورزی گفــت: 6 هــزار میلیارد 
تومــان از مطالبات گنــدم کاران باقی مانده اســت که تا 
اوایل مهــر پرداخت خواهد شــد. علی قنبری با اشــاره 
 به اینکه ارزش خریــد گندم تاکنون 12 هــزار میلیارد و

400 میلیون تومان بوده است، افزود: از کشاورزان به علت 
تاخیر در پرداخت پول خرید گنــدم عذرخواهی کرده و 
متعهد می شــویم مطالبات آنــان را تا اوایــل مهر به طور 
 کامل پرداخــت کنیم. وی گفــت: تا امــروز 9 میلیون و

700 هــزار تن گنــدم به صــورت تضمینــی خریداری 
 شــده که در مقایسه با ســال گذشــته در همین زمان،

30 درصد رشد داشته است. مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی ایران افزود: پیش بینی می شــود تــا پایان زمان 
برداشــت، حدود یــازده میلیــون تن گندم بــه صورت 
تضمینی بــا ارزش 13 هزار میلیارد تومان از کشــاورزان 
خریداری شــود. قنبری تاکید کرد: امســال گام بزرگی 
برای خرید تضمینی گندم برداشــته شده و دولت، حجم 
بزرگی از این محصول را خریداری کرده اســت. مطالبات 
کشاورزان، براســاس زمان تحویل گندم به آنان پرداخت 

شده است. 

معــاون نظارتــی بانــک مرکــزی گفت:کارت های 
اعتباری برنزی، نقره ای و طالیی تا سقف 50 میلیون 
تومان، بــرای تخصیص اعتبار بــه هموطنان درنظر 
گرفته شده اســت. فرشــاد حیدری، معاون نظارتی 
بانک مرکزی، با اشاره به چشم انداز اقتصادی کشور 
گفت: در حال حاضر چشــم انداز اقتصادی کشــور، 
دســتیابی به تورم تک رقمی و در ادامه، کاهش این 
نرخ به سمت 5 درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور 
اســت و شــبکه بانکی و در رأس آن، بانک مرکزی 
برای تحقق این مهم نقش بســیارمهمی دارد. معاون 
 نظارتی بانــک مرکــزی، درخصوص لــزوم رعایت

نرخ های سود سپرده و تسهیالت مصوب شورای پول 
و اعتبار توســط بانک ها گفت: نرخ سود سپرده ها و 
 تســهیالت تابعی، از شــرایط اقتصــادی و بازدهی

بخش های مختلف اقتصاد است. هدف بانک مرکزی، 
کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد اســت و در 
این راســتا، دقت بیشــتری در اعطای تسهیالت به 
 فعاالن اقتصــادی خوش نــام و معتبــر و مدیریت

هزینه ها و افزایش بهره وری در بانک ها دارد.

بانک

 Dell M-4600 i7 8G 750Gb 1G دل
16inch

1،59
0،00

0

تومان

 Lenovo ThinkPad L420 i5 4G لنوو
320Gb 14inch

830،
000

تومان

 HP EliteBook 2540p i5 4G اچ پــی
320Gb 1.6G

550،
000

تومان

 Lenovo ThinkPad T430 i5 4G لنوو
750Gb 14inch

990،
000

تومان

Dell E6410 I5 4G 500Gb دل

790،
000

تومان

هفته گذشته منابع خبری اعالم کردند کارخانه شرکت 
سهامی عام ایرانیت که عمری 60ساله در تولید مصالح 
ساختمانی در کشور دارد، رسما تعطیل شد. تسنیم در 
گزارشی نوشت: براساس اخبار رسیده از اوضاع و احوال 
کارخانه ایرانیت در تهران و اصفهان، مسئوالن شرکت 
بدون برگزاری مزایده قانونــی، اقدام به فروش برخی از 
دستگاه ها و تاسیسات زیربنایی شرکت به پیمانکاران 
ضایعات کرده اند؛ در حالی که این شرکت سهامی عام 
بوده و در فروش ســلیقه ای اموال کارخانه، منع قانونی 
وجود دارد.تعطیلی این واحد تولیدی درحالی به وجود 
آمده که این کارخانه در ســال 1335 با یک خط تولید 
لوله 3متــری و ورق 5/5 موج و مصالح بتونی ســبک 
آزبســت و ســیمانی فعالیت خود را آغاز کــرد و پس 
از تاســیس کارخانه دوم در اصفهان در ســال 54، در 
 دهه 70 به اوج شــکوفایی خود در این صنعت رسید؛

به نحوی که جزو 100 شــرکت برتر بورس شد. اما در 
اواســط دهه 80 این صنعت به دلیل استفاده از آزبست 
به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیــه برای تولیدات 
خود که مصرف آن در کشــورهای اروپایی و آمریکایی 
به تدریج حذف شده بود، جهت ادامه فعالیت با مشکل 
جدی روبه رو شد؛ البته در تیر سال 90 ابالغیه محیط 
زیســت در جهت عدم ورود و اســتفاده آزبســت به 
شرکت ایرانیت و دیگر شرکت های مشابه اعالم شد و 
این کارخانه ناچارا به دلیل نبود مواد جایگزین آزبست 
در مرداد ســال 90 عمال بــا توقف تولید روبه رو شــد. 
کارخانه ایرانیت بعد از دو سال، آزبست را که در صنعت 
ایرانیت ســازی به عنوان یک مواد ســمی و سرطان زا 
شناخته شــده بود، کنار گذاشــت و با مواد جایگزین 
به فعالیت مجدد پرداخت. قرار بــود در فاز جدید طرح 
تغییر ساختار و تولید ایرانیت بدون آزبست، کارخانجات 
ایرانیت از بحران و خطر ورشکستگی نجات پیدا کند؛ اما 
تولید محصوالت نامرغوب و ورود ورق های پالستیکی 
باعث شد تا این کارخانه، هر روز بازار خود را از دست داده 

و با بدهی های سنگین مواجه شود.

ضربه به صنايع ساختمانی

خبر

محمد نورصالحی در نشست خبری که به 
مناســبت گزارش اقدام و عمل شهرداری 
در حوزه مالی و اداری برگزار شد، با اشاره به اینکه شفاف سازی 
مالی و همچنین اجرای دقیق مصوبات شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در دســتور کار ویژه قرار گرفته اســت، اظهار داشت: 
براین اساس، در حال حاضر حدود 90 درصد از محاسبات مالی 
شهرداری اصفهان به صورت الکترونیکی انجام می شود.  وی با 
اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در حال حرکت به سمتی است 
که درآمد ناشی از ساخت و ساز را کمتر کند، افزود: شهرداری 
اصفهان در حــال برنامه ریزی برای ورود به طرح ها به شــکل 
سرمایه گذاری و مشــارکتی اســت. معاون امور مالی و اداری 
شهرداری اصفهان، در ادامه با اشاره به اینکه عدم اجرای تعهدات 
مالی دولت نسبت به شهرداری ها و به ویژه شهرداری اصفهان، 
مشــکالت زیادی را برای ارائه خدمات این نهاد بــه مردم وارد 
آورده است، ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشید که 
دولت در حال حاضر در خصوص پرداخت سهم شهرداری ها در 
 حوزه جرایم رانندگی، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم

حمل و نقل عمومی اتوبوس و مترو، بیش از ســه هزار میلیارد 
تومان در بازه زمانی 10 سال اخیر، به شهرداری اصفهان بدهکار 
است. وی با اشــاره به اینکه در گذشــته آمار درستی از امالک 
شهرداری در دست نبوده است، افزود: در حال حاضر ساماندهی 

و ثبت دقیق این امالک را در دستور کار قرار داده ایم.
 نورصالحــی در ادامــه با اشــاره به میــزان آزادســازی های

صورت گرفته برای اجرای پروژه های شــهرداری ابراز داشت: 
باید توجه داشت که در ســال 94، بیش از 222 هزار متر مربع 
آزادسازی با اعتبار 175 میلیارد تومان و در پنج ماهه سال جاری 

نیز 94 هزار متر مربع آزادسازی با اعتبار 70 میلیارد تومان انجام 
شده است.  وی تصریح کرد: بسیاری از این آزادسازی ها، در قالب 
راه اندازی و بهره بــرداری از پروژه هایی همچون میدان بزرگ 

استقالل، سالن های اجالس، پروژه 25 آبان و... انجام شده است.
معاون امور مالی و اداری شهرداری اصفهان، توجه به مدیریت 
و کاهش هزینه ها با توجه به تحقق شــعار ســال جاری را در 
دستور کار ویژه شهرداری اعالم کرد و گفت: اقتصاد مقاوتی را 
نباید شعار داد؛ چرا که بازی با واژه های متعالی، ظلم به رهبری 
و نظام است و در این راستا، جلوگیری از هزینه های ناروا و عدم 
مصرف کاالی خارجی در دســتور کار قرار گرفته است.  وی در 
ادامه، ساماندهی رفاه کارکنان شــهرداری و همچنین تکریم 
ارباب رجوع را در دستور کار شــهرداری اعالم کرد و افزود: در 
این راستا حساسیت های زیادی ایجاد شده است تا مشکالت در 
این بخش مرتفع شود.  نورصالحی درخصوص استخدام نیروی 
شهرداری نیز بیان داشــت: باید توجه داشت که در این بخش، 
باتوجه به آئین نامه استخدامی کشــور، در بخش غیردولتی ها 
اقداماتی صورت می پذیرد و این در حالی اســت که در برخی از 
امور نیز به دلیل مازاد نیرو در برخی از بخش ها، افرادی را برای 
انجام ماموریت ها با توجه به تخصصشــان جابه جا می کنیم. 
وی همچنین درخصــوص حقوق کارکنان شــهرداری بیان 
داشت: همکارانی از استانداری پیگیر این امر بودند که سالمت 
این سیستم تایید شد  و پنج نهاد متولی که لیست هایی را از ما 

خواستند نیز آنان را  ارائه دادیم.
اتوبوسی نیرو وارد شهرداری نمی کنیم

معاون مالی و اداری شــهرداری اصفهــان، در ادامه با تاکید بر 
اینکه ما اتوبوسی نیرو وارد شــهرداری نمی کنیم، افزود: البته 

ممکن است در هر بخش مدیری باشد که تمایل به همکاری با 
افرادی دارد که با آنها راحت است و در این بخش، سه الی چهار 
نیرو را همراه با خود داشته باشد. وی درخصوص میزان تحقق 
شهرداری شیشه ای در شــهرداری اصفهان نیز بیان داشت: دو 
کار اساسی درخصوص بحث محاسبات و بحث ریالی بوده که 
سامانه سمان ایجاد شــد و به طور قطع می توان گفت بیش از 
95 درصد آنچه در شــهرداری تحت عنوان هزینه های صدور 
پروانه و نوسازی خودرو اســت، در این سیستم انجام می شود و 
این طرح به طور کامل در منطقه 13 به صورت پایلوت به اجرا 
در آمده اســت. نورصالحی همچنین در پاســخ به سوال یکی 
از خبرنگاران، مبنی بر هزینه های پرداختی به صدا و ســیما، 
گفت: پرداخت های شهرداری به صدا و سیما بر اساس مصوبه 
بوده است.  وی با اشــاره به تحقق ســه درصدی مالیات های 
 ارزش افزوده در شــهرداری گفت: در مجمــوع پیگیری های

صورت گرفته از سال 90، ســقف درآمدهای شهرداری که زیر 
15درصد بوده، در ســال 95 به 40درصد رسیده است.  معاون 
مالی و شهرداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری 
و پس از سال ها دوباره پاالیشگاه اصفهان به عنوان صنعت آالینده 
معرفی شد، افزود: خوشبختانه موفق شــدیم عوارض آالینده 
بودن این صنعت را در ســال جاری وصول کنیم.  وی تصریح 
کرد: در حال حاضر نیز به دنبال دریافت عوارض محدوده داخلی 
پاالیشگاه نیز هستیم.  نورصالحی در ادامه و در پاسخ به سوال 
خبرنگاری درخصوص تعریف بودجــه برای کمک به برگزاری 
انتخابات نیز گفت: ماهیچ ردیف بودجه ای برای انتخابات نداریم 

و از هیچ فرد یا گروه خاصی نیز حمایت نخواهیم کرد.
 استاندار درخصوص سهم نیم درصد کتابخانه ها 

پادرمیانی کند
وی درخصوص برداشــت ســهم نیم درصدی از خزانه داری 
کل کشــور برای اداره کتابخانه های اصفهــان و عدم کمک به 
شــهرداری در حوزه اداره کتابخانه ها بیان داشــت: باید توجه 
داشت که در شــهر اصفهان، 70 کتابخانه توسط شهرداری و 
تنها هشت کتابخانه توسط انجمن کتابخانه های شهر اصفهان 
 اداره می شــوند و این در حالی اســت که نمی دانیم این سهم

نیم درصدی، کجا هزینه می شــود. معاون امــور مالی و اداری 
شهرداری با اشاره به اینکه تشکیالت انجمن کتابخانه های شهر 
اصفهان باید متشکل از رییس شورای شهر و شهردار نیز باشد، 
ادامه داد: این در حالی اســت که این انجمن، ساز و کار درستی 
نداشــته و مدیریت اســتان باید در این میان پادرمیانی کند. 
وی افزود: به این انجمن پیشــنهاد کردیم که یا عهده دار اداره 
70 کتابخانه شهرداری باشد یا مدیریت 8 کتابخانه خود را به 

شهرداری بسپارد که در این زمینه، هنوز به توافق نرسیده ایم.

معاون امور مالی و اداری شهرداری اصفهان خبر داد:

دولت سه هزار میلیارد تومان به شهرداری اصفهان بدهکار است

ممکن است در 
هر بخش مديری 
باشد که تمايل به 

همکاری با افرادی 
دارد که با آنها راحت 

است و در اين 
بخش، سه الی چهار 
نیرو را همراه با خود 

داشته باشد

زاينده رود
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اخباريادداشت

 در طول ماه های گذشته شاهد شــهادت سه تن از محیط بانان 
به دست شــکارچیان غیرمجاز بودیم و آمار ســربازان شهید 
 دفاع از طبیعت، به ۱۱۹ نفر رســید و این آمار زخمی است که 

بر مصدومیت های روزگار می گذارند.
این در حالی اســت که فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
معتقد اســت محیط بانان جز در مواقع نیاز دســت به اسلحه 
نمی شوند. بر این اســاس تنها در صورت در معرض خطر قرار 
گرفتن اقدام بــه تیراندازی کرده اند. در ایــن ارتباط  مرتضی 
جمشیدیان، اظهار داشت: در ماه های اخیر شاهد شهادت سه 
تن از محیط بانان بودیم و آخرین حادثه نیز در منطقه کوه دنا 
رخ داد که محیط بانان، زخمی به بیمارســتان سمیرم منتقل 

شدند.
وی با اشــاره به خالءهای قانونی در ارتباط با حکم تیراندازی 
محیط بانان افــزود: محیط بانــان در صــورت تیراندازی به 
شــکارچیان به طور معمول به قصاص محکوم می شــوند و در 
صورت عدم تیراندازی نیز جان خود آنها در معرض خطر است.

وی ادامه داد: صحبت ما این اســت که در مناطق کوهستانی و 
صعب العبور که محیط بانان به سختی تعادل خود را در برخی 
موارد حفظ می کند دقت در رعایت ضوابط، کم شــده و امکان 

خطا بیشتر و دقت تیراندازی کم می شود.
جمشــیدیان با بیــان اینکه این امــر موجب ایجاد مشــکل 
بــرای پذیرش دفــاع مشــروع در محاکــم می شــود، بیان 
داشــت: باید به این نکتــه دقت کنیــم که شــرایط محیط 
بانان بــا نیــروی انتظامــی متفاوت اســت و گرچــه هر دو 

مســلح هســتند، اما جــای محیط بــان در خیابان و شــهر 
و خط صاف نیســت و شــاهدی نیز بــرای عملیــات ندارد. 
 وی ادامــه داد: محیــط بــان بایــد در کــوه و بیابــان و در 
دست اندازهای فراوان بدون شــاهد به دفاع از محیط زیست 
بپردازد و بر این اساس مشکالتی برای وی ایجاد می شود که در 

دادگاه قابل دفاع نیست و محکوم می گردد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ارتباط 
با تغییر قوانین تصریح کرد: رفع این خألهای قانونی شاید کمی 
سخت باشد، اما امری بســیار ضروری و نیازمند رفع مشکالت 
با برنامه ریزی صحیح اســت. وی اضافه کرد: یک راه این است 
که قانون گذار به این امر توجــه کند که تیراندازی مجاز به فرد 
شکارچی که وارد مناطق ممنوعه می شود در صورت فوت، قتل 
عمد محسوب نشود.جمشــیدیان با اشاره به اینکه محیط بانان 
تا زمانی که شــکارچی شــروع به تیراندازی نکند دلیلی برای 
استفاده از اســلحه خود ندارند گفت: دنبال کردن شکارچیان 
در کوهستان و دقت در تیراندازی در حال حرکت و دویدن در 
کوهستان بسیار سخت است و ممکن اســت محیط بان برای 

دفاع از خود تیراندازی کند که در پیچ و خم راه ها به خطا رود.
حجت االســالم ســید ناصر موســوی الرگانی، رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان در همین ارتباط اظهار داشت: الزم 
است هرچه سریع تر خألهای حمایت از محیط بانان با همیاری 
دولــت و مجلس رفع شــود.وی تاکید کرد: تنهــا حافظ جان 
حیوانات نادر و رو به انقراض، محیط بانانی هســتند که بارها از 
جان خود برای حفظ حیات وحش مایه گذاشتند؛ اما اکنون در 

زمینه وضع قانون های حمایت از محیط بانان با مشــکل مواجه 
 هســتیم. وی افزود: حیوانات نادر و در حال انقراض به شــکل 
بی رویه توسط شــکارچیان غیرمجاز شکار می شــوند و تنها 
حافظ جان آنها، محیط بانانی هســتند که هم اکنون توســط 
شکارچیان غیرقانونی که حتی اسلحه هایشــان نیز غیرمجاز 
است، تحت فشــار قرار دارند.رییس مجمع نمایندگان استان 
 اصفهان با اشــاره بــه اینکه باید کاربرد اســتفاده از اســلحه 
محیط بانان به درستی در قانون مشــخص شود، بیان داشت: 
محیط زیســت باید پیشــنهاد دهد که محیط بانــان در چه 
مواردی اجازه استفاده از اســلحه را دارند و الیحه الزم در این 

زمینه و اصالحیه موارد قانونی موجود را ارائه کند.
اســماعیل کهرم، مشــاور 
ســازمان حفاظــت محیط 
ایــن  در  نیــز  زیســت 
زمینــه  اظهــار داشــت: 
محیط بانان با وجود شــغل 
بســیار ســخت و حقــوق 
اندک به لحاظ حمایت های 
قانونی نیــز مظلــوم واقع 

شده اند. 
مشــاور ســازمان حفاظت  
محیط زیســت با اشــاره به 
اینکــه گاه محیــط بانان 
بعد از چنــد روز می توانند 
حتــی پوتیــن خــود را از 
پای درآورنــد، تاکید کرد: 
آنها به واقع عاشــق حرفه 
خود هستند؛ چراکه اگر به 
دنبال مادیات بودند شاید از 

دست فروشی می توانستند پول بیشــتری به دست آوردند؛ اما 
اکنون در چنین شرایط ســختی نیز میدان را خالی نکرده و از 
جان مایه می گذارند و بر این اســاس الزم است مسئوالن نیز با 

اصالح قانون از این سربازان طبیعت به درستی حمایت کنند. 
 وی با بیــان اینکه در طول ســال های گذشــته بســیاری از 
محیــط بانان بــه قصاص محکوم شــدند که محیط زیســت 
به ســختی توانســت حکم آنها را با رضایــت خانواده ها تغییر 
دهد، افــزود: شــهادت محیــط بانــان در طول ســال های 
 گذشــته گواه دیگری بر مظلومیت آنهاســت؛ چراکه  قوانین 
 بــه کارگیری ســالح بــه دلیــل ابهام هــای فــراوان امکان

 اجرایی شدن ندارد.

 تجزیــه و تحلیل داده های دولتی و همچنین تســت مســتقل 
وضعیت آلودگی هوا توســط رویترز نشــان می دهــد که هوای 
ریودوژانیرو آلوده تر و مرگبارتر از تصویری است که توسط مقامات 

دولتی برزیل از این شهر ارائه شده است. 
 همچنین کیفیت هوا در ســطح اســتاندارد تعیین شــده برای

 بازی هــای المپیک کــه از روز جمعــه آینده آغاز می شــوند، 
نیســت.هزاران نفــر هــر ســاله در شــهر ۱۲ میلیــون نفری 
 ریودوژانیــرو در اثر آلودگی هوا جانشــان را از دســت می دهند.

»پائولو سالدیوا«آسیب شناس از دانشگاه »سائوپائولو« دراین باره 
می گوید: وضعیت هوا بهتر از شهرهای آسیایی و برخی شهرهای 
آفریقاست؛ اما پایین تر از سطح کیفیت هوا در شهرهای اروپایی و 

همچنین برخی شهرهای پاک تر آمریکای شمالی است.
به گزارش یورونیــو، به جز آلودگی هوا، دکتــر »والری هاروود«، 
زیست شناس از دانشگاه فلوریدای جنوبی نسبت به آلودگی شدید 
آب در ریودوژانیرو هشــدار داده و از ورزشــکاران و گردشگران 

خواسته است که سر خود را زیر آب فرو نبرند.

محققان اظهار کردنــد: طول و عرض جغرافیایی اســترالیا برای 
هماهنگی با سیستم موقعیت یاب جهانی تغییر خواهد کرد. کشور 
اســترالیا موقعیت مکانی خود را بر اساس آخرین به روزرسانی در 
ســال ۱۹۹4 به مقدار یک و نیم متر جابه جا نموده و به اصطالح 
به روزرسانی کرده است. این کشور در مدت ۲۲ سال یک ونیم متر 

جابه جایی داشته است. 
تغییر در صفحات تکتونیکی منجر به این شــده که اســترالیا هر 
سال هفت سانتیمتر به شمال و کمی شرق حرکت کند و اکنون 
به جابه جایی یک ونیم متری برسد. تجدید نظر در طول و عرض 
جغرافیایی استرالیا برای مطابقت با سیســتم ناوبری ماهواره ای 
جهانی بســیار موثر است. ســازمان جغرافیایی اســترالیا اعالم 
کرد: این اصالح در طول و عرض جغرافیایی اســترالیا در کسب 
اطالعات دقیــق ماهــواره ای، خدمــات و تکنولوژی های جدید 
منطقه جغرافیایی مثل ماشین های خودران و هواپیماهای بدون 

سرنشین بسیار موثر خواهد بود.

 ســرهنگ علی صداقت در مورد دســتگیری عامل قطع 8 درخت 
 در جنگل های شمال گفت: درپی کســب اخباری مبنی بر قاچاق 
چوب های جنگلــی، پیگیری موضوع در دســتور کار ماموران این 
فرماندهی قرار گرفت و  ماموران درحین کنترل وسایل نقلیه عبوری 
به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک  شدند که پس از توقف و 
بازرســی از این خودرو تعداد 8 اصله درخت آزاد با وزن بیش از  یک 
و نیم تن کشف وضبط گردید .وی با بیان اینکه یک مرد 54 ساله در 
این پرونده دستگیر شد، گفت:  پس از  تشکیل پرونده، این فرد برای 

سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی گردید.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما« از 
اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان برخوار،  براي مســئول 
یک واحد خدماتــي آلوده کننده محیط زیســت در شهرســتان 
 برخوارحکم قضایي صادر شد. این حکم قضایي براساس بررسي ها و 
پیگیري هــاي به عمل آمده توســط ایــن اداره و همچنین در پي 
اخطارهاي مکرر قبلي و نیز نتایج نمونه برداري هاي صورت گرفته 
وآنالیز به دست آمده، صادر شد. مســئول این واحد خدماتي آلوده 
کننده محیط زیست به دلیل رهاســازي پساب حاصل از فرآیند به 
اراضي پیراموني به استناد ماده ۶88 قانون مجازات اسالمي، تهدید 
 علیه بهداشــت عمومي و محیط زیست شــناخته شده و به تحمل 

۶ ماه حبس محکوم شد.

به گزارش اداره روابــط عمومی حفاظت محیط زیســت مازندران، 
محیط بانان یگان حفاظت پارک ملی کیاســر موفق شدند،یک نفر 
متخلف که اقدام به شــکار یک قالده پلنگ کرده بود را به همراه یک 
دستگاه موتورسیکلت و الشه یک قالده پلنگ تازه شکار شده، کشف 
و ضبط کنند. متخلف پس از تکمیل پرونده به مقامات قضایی تحویل 

داده شد.

به گزارش مهــر، غالمرضا تاج گــردون در نشســت نمایندگان 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با فعاالن اقتصادی اســتان 
اصفهان، اظهار داشــت: اعضای این کمیســیون در چهار محال 
و بختیاری جلسه داشــتند که تقاضای رفع مشــکل آب مطرح 
شــد.وی با اشــاره به زندگی بیش از یک میلیون از اقوام استان 
مجاور در اصفهان که در نحوه چاره اندیشی برای ارائه راهکارهای 
مشکالت آب اصفهان تاثیرگذار اســت، تاکید کرد: عالوه بر این 
مســئله، باید توجه کنیم که موضوع آب یک مســئله ملی است 
 و باید بــدون توجه به بحث باالدســت و پایین دســت با وحدت 

رفع شود.
رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: می توان بــا توجه به طرح احیای دریاچــه ارومیه الگوهایی 
برای احیای رودخانه زاینده رود اســتخراج کردو چارچوبی متقن 
و اصولی برای زنده کردن دوباره این رودخانه در اختیار دولت قرار 
دهیم؛ باید دولت را مکلف به اجرای این اصول کرده و در مســیر 

درست این جریان قرار دهیم. 
وی با بیان اینکه مشکالت مطرح شــده از سوی فعاالن اقتصادی 
در اینگونه جلســات، مشکل همه ماســت، بیان داشت: مجلس 
تالش دارد تا طرح ها و لوایح وصولی به کمیسیون ها را با کمترین 
تغییر تصویب کند؛ چراکه ایــن طرح ها با همیاری صاحب نظران 
اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی ارائه می شــود و راه حل های 

ملموسی را در بر دارد.

 هشدار 
نسبت به آلودگی شديد هوا در ريو 

استرالیا جابه جا می شود

 دستگیری عامل قطع
 8 درخت در جنگل های شمال

صدورحكم قضايي براي مسئول يك 
واحد خدماتي آلوده كننده محیط زيست

دستگیری شكارچی 
يك قالده پلنگ در كیاسر

 زنده كردن زاينده رود با الهام از 
طرح های احیای درياچه ارومیه

پیشنهاد  سردبیر: 
۹۰ درصد گرد و غبار اصفهان منشاء خارجی دارد

حمیدرضا ظهرابی، مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان ، با اشــاره به اینکه دبیرخانه مبارزه با پدیده 
گرد و غبار از پایان ســال ۹4 در محیط زیست استان 
اصفهان به عنوان متولی این امر تشــکیل شده است، 
اظهار داشت:  تاکنون در این زمینه طرح جامعی تهیه 
شده تا بتوان در قالب آن در طول برنامه ششم توسعه 
اقدامات موثری را در راســتای جلوگیری از توســعه 
بیابان و کنتــرل کانون های گرد و غبــار فعلی انجام 

دهیم.
وی با بیان اینکه محیط زیســت اســتان اصفهان به 
صورت دوره ای بر روند فعالیت نهادهای ذی ربط برای 
کاهش گرد و غبار و کانون های فرسایشی نظارت دارد، 
ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که هنوز انتظارات 

ما از دســتگاه های مختلف برآورده نشــده است و با 
جدیت بیشــتری این موضوع پیگیری شود. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان که معتقد 
اســت منشــاء بیش از ۹۰ درصد از گــرد و غبارهای 
موجود در اســتان اصفهان خارج از این استان است، 
افزود: همچنیــن کوره های گچ و آجر نیز در اســتان 
اصفهان و به ویژه شــهر اصفهان یکــی از منابع اصلی 
تولید گرد و غبار و آالینده ها بودند که با ســاماندهی 
 آنها در ســال جاری تعــداد روزهایی کــه اصفهان از

 گرد و غبار رنج می برد نسبت به سال های قبل کاهش 
یافته است.

 وی با اشــاره بــه اینکه بخــش اعظــم آالینده های 
گرد و غباری از کشــور عراق وارد ایران و به ویژه شهر 

اصفهان می شوند، ادامه داد: این در حالی است که به 
دلیل شرایط ناامنی که در این کشور وجود دارد امکان 
هماهنگی بــرای رفع این معضل حتــی با هزینه های 
دولتی نیز وجود ندارد و باید اقدامی بین المللی در این 
زمینه صورت پذیرد. ظهرابی در ادامه با اشاره به اینکه 
گرد و غبار موجود در اصفهان زمینه ساز خفگی برگ 
درختان به دلیل نشســتن گرد و غبار روی آنها شده 
است، افزود: در این راســتا جلوگیری از ایجاد صنایع 
گرد و غبارزا، حــذف فعالیت کوره های گــچ و آجر، 
استفاده از شــیوه های جدید کشت و کار و ممنوعیت 
آتش زدن مزارع در دســتور کار قرار گرفته است. وی 
تصریح کرد: همچنین باید فرهنگسازی در این زمینه 

با همکاری دیگر دستگاه ها صورت پذیرد.

یکی از گل های کمیاب ایران، الله واژگون حنایی است. این گل تنها 
در ایران و در یک ناحیه کوچک در شــرق کوه های زاگرس، در غرب 

اصفهان و در چمنزارهای مرطوب می روید. 
فصل گل دهی آن اردیبهشــت اســت. ارتفاع آن در حدود ۲۰ تا ۳۰ 
سانتیمتر بوده و گل های واژگون آن ۲ و نیم تا ۳ سانتیمتر طول دارند 

و به صورت منفرد یا زوج ظاهر می گردند. 
گل های این گونه ترکیبی از رنگ های قهــوه ای مایل به قرمز و زرد  

می باشد که بسیارجالب و غیرمعمول است. 
بعضی مواقع گل ها رنگ قهوه ای قرمز خود را از دست داده و به رنگ 

زرد متمایل به سبز در می آیند. 
 متاســفانه این گل نیز مانند دیگــر انواع الله های واژگــون در ایران

 به ویژه گل اشک مریم به دلیل فروش آن به شــکل شاخه بریده در 
خطر انقراض قرار دارد.

گیاه عشــقه به نام های پاپیتال یا داردوست شــناخته می شود. این 
گیاه یکی از بهترین پوشش های گیاهی است که می تواند به کاهش 
آلودگی هوا کمک کند.عشــقه بومی جزایر قناری است، اما از حدود 
7۰ سال پیش در معابر کشــورهای اروپایی کاشته شــد تا عالوه بر 
زیباسازی شهر، هوای آنها را هم تصفیه کند.  این گیاه در حال حاضر 
در بسیاری از خیابان های اصفهان وجود دارد و با اینکه با پیچیدن به 
دور یک درخت از آن باال می رود و تا ارتفاع حدود ۳۰ متر می رســد 
اما هیچ آسیبی به گیاه میزبان خود نمی زند بلکه باعث افزایش رشد 
و نمو میزبان هم می شود. عشــقه 5 تا 8 برابر سوزنی برگان، اکسیژن 
تولید می کند  به عالوه تهیه و کاشــت این گیاه هم بســیار راحت و 
ارزان قیمت است و از هر ساقه آن می توان حدود ۲۰۰ قلمه تهیه کرد 
که ظرف یک هفته ریشه می زنند و در خاک معمولی به سرعت رشد 

می کنند .

 الله واژگون حنايی
 در خطر انقراض

كاشت عشقه بهترين 
راهكار كاهش آلودگی هوا

مديركل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

۹۰ درصد گرد و غبار اصفهان منشاء خارجی دارد

خبر

به گزارش  »پاما« ،یک بانوي دوســتدار محیط زیســت 
دو و نیــم تن علوفــه براي تغذیــه وحوش پــارک ملي و 
 پناهگاه حیــات وحش کاله قاضــي اصفهان اهــدا کرد.

خانــم زینب شــاهزیدي که خــود عکاس طبیعــت و از 
دوســتداران طبیعت و فعال محیط زیست است به خاطر 
شــناخت از منطقه و شــرایط خشکســالي پارک ملي و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضي دو و نیم تن علوفه را براي 

تغذیه وحوش وآهوان این منطقه اهدا کرد. 
پیش از این، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان 
عنوان کرده بود: خشکسالی به شدت بر موته و کاله قاضی 
اصفهان که زیســتگاه آهوان منطقه اســت، اثر گذاشته و 
چراگاه های آنها را از بین برده اســت. مرتضی جمشیدیان 
با بیان اینکــه 8هــزار رأس آهو در مناطــق کاله قاضی، 
موته و قمیشــلو زیســت می کنند، گفت: در موته 55۰۰ 
 رأس آهــو، در کاله قاضی ۲۰۰۰ رأس و در قمیشــلو هم

  ۱4۰۰ رأس زندگــی مــی کننــد. بــا ازبیــن رفتــن 
 چراگاه هــای آنها، این آهــوان به مزارع کشــاورزی پناه

 می برنــد، اما شــکارچیان و افــراد فرصت طلــب از این 
 موقعیت ســوء اســتفاده کــرده و این حیوانات را شــکار

 می کنند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه اعتبــاری برای تامین علوفه آهوهای 
کاله قاضی نداریم، اضافه کرد: طی یــک ماه اخیر یکی از 
شــهروندان گلپایگان نذری در خصوص تامین علوفه برای 
آهوهای کاله قاضی داشــته که با اعالم این خبر بسیاری 
دیگر از خیران اســتان اصفهــان نیز در این راســتا اعالم 
آمادگی کرده اند. وی اضافه کــرد: در حال حاضر تعدادی 
از کشــاورزان دشــت مهیار نیز علوفه مزارع خود را برای 
تامین غذای آهوهای کاله قاضی نــذر کرده اند تا با این امر 
از هجوم آهوها به مزارع و همچنین جلوگیری از شکار آنها 

با ورود به مزارع جلوگیری شود.
جمشــیدیان همچنین با اشــاره به اینکه محیط زیست 
مخالف تامین دستی علوفه و غذا برای حیات وحش است، 
گفت: اما در شــرایط فعلی و برای جلوگیری از خروج این 
حیوانات از پارک های ملی مجبور به تامین علوفه برای آنها 
هســتیم .وی با اشــاره به اینکه اهدای علوفه یا نذر آن که 
 تاکنون ســابقه نداشته، پدیده خجســته ای است، عنوان 
می کند: سازمان محیط زیســت به عنوان یک نهاد دولتی 
امکان دریافت کمک های نقدی مردم را ندارد، برای همین 
ما این کمک ها را در قالب اهدای علوفه می پذیریم. جالب 
اســت که به گفته او بیشتر خیرین درخواســت دارند که 
نامی از آنها برده نشــود. به گفته جمشــیدیان 7۰۰ کیلو 

علوفه غذای یک روز 5۰ آهو است.

نجات آهوان اصفهان 
با اهدای علوفه

مســئول پروژه  بررســی مطالعــات زمین شناســی در 
تخت جمشــید می گوید: ترک های ایجاد شده در حریم 
تخت جمشــید، »شــکاف« هســتند نه »فروچاله«؛ اما 
احتمال ایجاد فروچاله در چند ســال آینــده وجود دارد. 
پروفسور عزت ا... رییسی اردکانی که پیش از این مسئول 
انجام طرح مطالعاتی محدوده جهانی تخت جمشید بوده 
اســت، بیان می کند: پس از پایان بررسی تیم مطالعاتی و 
اعالم نگرانــی از احتمال ایجاد شــکاف و در نتیجه ایجاد 
فروچاله در محوطه تخت جمشــید، از حدود ســه سال 
گذشته، شکافی مقابل صفه اصلی تخت جمشید به عرض 
و عمق هر کدام یک متر و طول ۳۰۰ تــا 4۰۰ متر ایجاد 
شــد و نگرانی هایی را به وجود آورد.با این وجود نگرانی ها 
ادامه دارد و معتقدیم باید بار دیگر مطالعه در این منطقه 

انجام شود و قبل از هر اقدامی چاه هایی قرار گرفته تا حریم 
درجه دو تخت جمشید به سرعت پر شده و اجازه حفر هر 
نوع چاه دیگر در این منطقه صادر نشود.رییسی اردکانی، 
علت اصلی این اتفاق را پایین بودن ســطح سفره های آب 
زیرزمینی به علت وجود تعداد چاه های زیاد آب می داند و 
تاکید می کند: متاسفانه برداشت در سطح سفره های آب 

زیاد است.
از ســوی دیگر تعداد محدودی چــاه درحریم درجه یک 
تخت جمشــید و تعداد زیادی چاه در حریم درجه دو این 
بنای جهانی حفر شــده اند که باعــث پایین تر آمدن آب 

سفره های زیرزمینی در این منطقه شده اند.
وی با بیان اینکه تخت جمشــید یک میراث جهانی است 
که باید حساسیت ها روی آن بیشتر باشد، گفت: هرچند 

شکاف ها در ۲۰۰ متری صفه اصلی تخت جمشید ایجاد 
  شــده اند، با این وجود مــا نمی توانیم ادعــا کنیم که به

 تخت جمشید فشار وارد می شود. این قضیه را باید به طور 
کامل و صددرصد مطالعه کرد.وی همچنین طرح نکاشت 
که در زمان خشکســالی کاربرد زیادی دارد را یکی دیگر 
از راهکارهایی می داند کــه میراث فرهنگی می تواند روی 
آن سرمایه گذاری کند و می گوید: تملک یک محدوده از 
تعداد زیادی چاه های حفر شده غیرمجاز راه دیگری است 
که می توان نسبت به آن امیدوار بود. رییسی در ادامه انجام 
هرکدام از این اقدامات را نیازمنــد اعتبار می داند و اضافه 
می کند: مشخص است که هزینه های عملیاتی کردن هر 
کدام از این راهکارها باید از محــل بودجه های اضطراری 

تامین شود.

تخت جمشید »شكاف« دارد، نه »فروچاله«

با مسئوالن

سنگ زير پای محیط بانان؛

صید محیط بانان توسط شکارچیان

 رفع اين خألهای 
قانونی شايد 

كمی سخت باشد 
اما امری بسیار 

ضروری و نیازمند 
رفع مشكالت با 

برنامه ريزی صحیح 
است
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پیشنهاد سردبیر: 
پشت ديـوار طالق خبـري نیست

بر اساس این طرح که از ابتدای شــهریور ماه و با افتتاح 
ســه مرکز در تهران آغاز خواهد شــد، نزدیک به هزار 
کودک کار و خیابانی پایتخت، ســاماندهی و از حقوق 

اجتماعی و تحصیل برخوردار خواهند شد.
رییس ســازمان بهزیســتی کشــور، از اجرای طرحی 
مشــترک با قوه قضائیه، شــهرداری تهــران و نیروی 
انتظامی خبر داد که بر اســاس آن و با ایجاد سه مرکز 
نگهداری و ســاماندهی کودکان کار و خیابانی درتهران 
که از ابتدای شــهریور ماه به صورت رسمی آغاز به کار 
خواهند کرد، کالنشــهر تهران از وجــود کودکان کار و 
خیابانی پاک خواهد شد.انوشــیروان محسنی بند پی 
گفت: با اجرای این طرح، کلیه کودکان کار و خیابانی، از 
سطح شهر جمع آوری می شوند و تنها در صورت تایید 
و نظر مثبت قوه قضائیه مبنی بر غفلت خانواده ها برای 
به کار گیری کودکان در مشاغل مختلف، این کودکان 
به خانواده هایشان تحویل داده خواهند شد. وی تاکید 
کرد: بر اســاس این طرح که از ابتدای شــهریور ماه و با 
افتتاح سه مرکز در تهران رونمایی خواهد شد، نزدیک 
به هزار کودک کار و خیابانی پایتخت، ســاماندهی و از 

حقوق اجتماعی و حق تحصیل برخوردار خواهند شد.
رییس ســازمان بهزیســتی با اشــاره به اینکه تا پیش 
ازاین نیز کودکان خیابانی توســط شهرداری و سازمان 
بهزیستی جمع آوری می شــدند، اظهار داشت: در هر 
نوبت جمع آوری این کودکان، خانواده ها درخواســت 
بازپس گیری کودکان را مطرح می کردند و با دســتور 
قوه قضائیه، کــودک به خانواده تحویل داده می شــد؛ 
اما دراین طــرح، هماهنگی الزم با قــوه قضائیه صورت 
گرفته اســت و تنها در صورت اثبات سهوی بودن اقدام 
خانواده، کودک به خانواده تحویل داده می شود؛ در غیر 
اینصورت کودک در مراکز بهزیســتی نگهداری خواهد 
شد و تمامی مراقبت های الزم، از نگهداری، تامین غذا، 
مهارت آموزی، حرفه آموزی، اجتماع پذیری و تحصیل، 
برایشــان در نظر گرفته می شــود. محســنی بندپی 
همچنین از تدویــن برنامه و پروتکل مشــخص برای 
جلوگیری از کار کودکان در کشور خبر داد و به مشرق 
گفت: پس از تهران، مشهد دومین کالنشهری است که 
جمع آوری، ساماندهی و آموزش کودکان کار به صورت 

یکپارچه در آن انجام می شود. 
این مراکز، ویــژه کودکان کمتر از 15ســال اســت و 
درصورت اثبات سوءاســتفاده از کودکان بــرای کار و 
تامین معاش خانواده، به هیچ عنوان امکان بازگشــت 

آنها به خانواده هایشان وجود نخواهد داشت.

کودکان کار، بازنشسته 
می شوند

حکم سنگین برای پزشک متخلف

خبر ويژه

يادداشت اخباريادداشت

بنابر اعالم اداره کل پزشکی قانونی اســتان، در سه ماهه اول سال جاری، 
آمار نزاع های خیابانی نسبت به سال گذشــته یک دهم درصد افزایش 
یافته است؛ این درحالی اســت که در همین مدت زمان، استان اصفهان 

بعد از تهران و خراسان رضوی رتبه سوم نزاع را در کشور دارا بوده است.
 نزاع و درگیری خیابانی یکی از اصلی ترین آسیب های اجتماعی جامعه 
ما به شمار می آید. نزاع یا خشونت خیابانی، به استفاده از نیروی فیزیکی 
توســط افراد یا گروه هایــی از داخل فضای عمومی گفته می شــود که 
درنتیجه، موجب مرگ یا آســیب می گردد. بنابر اعالم اداره کل پزشکی 
 قانونی استان، در ســه ماهه اول ســال 95، تعداد 10 هزار  و 829 نفر،

به دلیل صدمات ناشي از نزاع، به مراکز پزشــکي قانوني استان اصفهان 
 مراجعه کرده اند. این رقم در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل، معادل

یک دهم  درصــد افزایــش یافته اســت. براســاس این خبــر، از کل 
مراجعین نزاع، تعداد 3 هــزار  و 582 نفر زن و  7 هــزار و 247 نفر مرد 
بوده انــد. افزایش این آمار در حالي اســت که در  مدت مشــابه ســال 
قبل،  تعــداد 10هــزار و 813نفر، بــه دلیل نــزاع  به مراکز پزشــکي 
قانوني اســتان مراجعه کرده اند که 3 هــزار و 413 نفــر  زن و 7 هزار و 
400نفر مرد بوده اند.  همچنین در خرداد ماه ســال جــاری نیز 4 هزار 
و 181 نفــر )1481 زن و 2700 مــرد( بــه دلیــل صدمات ناشــی از 
نزاع، به مراکز پزشــکی قانونی اســتان مراجعه کرده اند که نســبت به 
خرداد ماه ســال گذشــته)4142 نفر شــامل1288 زن و 2854 مرد( 
 حدود یــک دهم درصد افزایش داشــته اســت. طبق آمار ارائه شــده،

شهرستان های اصفهان، کاشان و خمینی شهر، بیشترین مراجعین نزاع و 
شهرستان های خور و بیابانک، چادگان و نائین کمترین  میزان مراجعین 
نزاع را داشته اند. بر اساس آمار سازمان  پزشکی قانونی کشور، در دو ماهه 
اول سال جاری، استان اصفهان بعد از تهران و خراسان رضوی، رتبه سوم  
نزاع را  در کشــور دارا بوده است. الزم به ذکر اســت طبق آمار اداره کل 
پزشکی قانونی استان، در پنج ســال اخیر به طور میانگین آمار نزاع های 

خیابانی بین 40 تا 42 هزار درگیری گزارش شده است.

رییس هیئت بدوی و عضو هیئت مدیره نظام پزشکی تهران، درباره حکم 
جراح ارتوپدی به اتهام تخلف در جراحی و دریافت وجه بابت پروتزهایی 
که در بدن بیماران کار نمی گذاشــت، گفت: حکم ســنگینی برای این 
پرونده در دادگاه بدوی صــادر و با اعتراض وی، بــه دادگاه تجدید نظر 

ارسال شده است.
دکتر ایرج خسرونیا گفت: محکومیت این پزشــک از دو جهت پیگیری 
می شود؛ یکی از سوی نظام پزشــکی و دیگری از سوی دادسرای جرائم 
پزشکی. پرونده وی در حال رسیدگی است و جرم وی سنگین است؛ اما 
هنوز حکم نهایی تایید نشده است. وی با بیان اینکه رای دادگاه بدوی به 
دادگاه تجدید نظر رفته است، تصریح کرد: این پرونده، چند نفر نیز شاکی 
دارد و بیمارســتان میالد هم از این پزشک شکایت کرده است که پس از 

تایید و صدور حکم قطعی، به اطالع عموم خواهد رسید.
 رییس هیئت بــدوی و عضو هیئت مدیره نظام پزشــکی گفت: این رای

هم اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته و سپس به هیئت عالی می رود و بعد 
از آن مشخص و اعالم می شود.

بنابر اعالم اداره کل پزشکی قانونی اصفهان:

نزاع های خیابانی در سه ماهه اول 
سال جاری افزايش يافت

آمار 90 درصدي پشــیماني 
زوجیــن و بــه ویژه زنــان از 
طالق، نــه تنها سال هاســت 
تکان نخورده، بلکه با افزایش 
این آســیب اجتماعي و شیوع 
گونه هاي حقوقــي دیگري از 
آن مانند طالق توافقي، قابلیت 
تطابق با جوامع آماري بزرگ تر 
را نیــز یافتــه اســت.این آمار 
که مــورد تایید مراکز رســمي 
از جمله شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي است، در بستر مواجهه 
زنان بــا مشــکالت فرهنگي و 
اجتماعي، اقتصادي و رواني پس 
از طالق مورد ارزیابي قرار گرفته 

است.
جامعه شناســان،  از  گروهــي 
افسارگســیختگي طــالق در میان 
سایر پدیده هاي اجتماعي در کشور 
ما را پادتن ســازي جامعــه در برابر 

فشــاري مي دانند که بســتر فرهنگي 
به آن تحمیل کرده اســت؛ بــه بیان دیگــر، آمار باالي 
ثبت روزانه و ساعتي طالق در ســال هاي اخیر را حاصل 
دوران گــذار جامعه به ســمت برقراري تعــادل ارزیابي 
مي کنند و آن را یک فرآینــد تکاملي اجتماعي مي دانند؛ 
اما این واکنش افراطي در برابر کنــش تفریطي اجتماع 
ما، از نگاه رصدگر دشــمنان دور نمانده است؛ به طوري 
که گسترش پدیده طالق، مورد بهره برداري برنامه ریزان 
خارجي قرار گرفته و بستر و فرصتي براي دشمنان فراهم 
کرده تا بتوانند براي گسســت بنیان خانــواده در ایران 
برنامه ریزي و از این طریق به صورت تضمین شــده اي، 
اهداف خود را دنبال کنند. در صورتــي که اگر به عنوان 
یک پدیده اجتماعي، از ابتــدا ابتکار برنامه ریزي در مورد 
آن، در دســت خود ما مي ماند، امروز به صورت تظاهرات 

بالیني قابل توجه نمود نمي کرد.
دخالت مديريت شده در پديده طالق

از سوي دیگر، شکسته شدن قبح طالق و شیوع گسترده 
طالق توافقي، یکي از نتایج این دخالت مدیریت شده در 
مراحل تکویني بلوغ خانــواده در مراحل ازدواج و طالق 
است؛ یعني زوجین با بروز هر مشکلي در مسیر زندگي، 
با توافق بر سر مسائل مشترک مانند مهریه و سرپرستي 
فرزند یا فرزندان، درخواست طالق مي دهند و این شیوه 

 جدایي بــا صلح و ســازش و بدون دردســر و پادرمیاني
 بزرگ ترها و همراه با جشــن و شــادي را به عنوان یک 
شــیوه متمدنانه پذیرفته و اجرا مي کنند؛ غافل از اینکه 

از مشکالت و مسائل پشت دیوار طالق اطالعي ندارند.
به عقیده کارشناسان، هر شکســتي تبعات رواني خاص 
خود را داشــته و این مســئله در زنان و مــردان تفاوتي 
ندارد. طالق نیز فارغ از توافقي یــا غیرتوافقي بودن آن، 
یک شکســت به شــمار مي رود؛ اما زمینه هاي فرهنگي 
و اجتماعي جامعه، طــالق را براي زنان، با آســیب هاي 

بیشتري همراه مي کند.
بدري الســادات بهرامي، روانشــناس در این باره معتقد 
اســت: »زنان پس از طالق دچار انزوا مي شــوند؛ چراکه 
حتي نزدیکانشــان به دالیل فرهنگي و باورهاي اشتباه، 
از آنــان دوري مي کنند و حتي پس از جدایي، از ســوي 
جامعه و برخي افراد، مورد بي حرمتــي قرار مي گیرند.« 
کارشناسان امور خانواده متفق القول هستند که طالق در 
جوامع سنتي مذموم است؛ بنابراین اکثر خانواده  ها تالش 
مي کنند این اتفاق نیفتد. برخي تابع قوانین و سنت هاي 
خانوادگي شــان هســتند که مثال عروس با لباس سفید 

مي رود و با کفن برمي گردد.
  از طرفــي زن و مــرد نیاز به پشــتوانه عاطفــي دارند؛

به خصوص زنان از ایــن نظر تمایل بیشــتري دارند که 

حامي و پشــتیبان عاطفي داشــته باشــند و چون زن 
برخالف مرد، انتخاب شونده است، درون خود این ترس 

را دارد که مبادا پس از طالق تنها بماند.
اگر زني که طــالق گرفته اســت، داراي فرزند باشــد، 
مشکالت بیشتري در انتظار اوســت؛ به دلیل اینکه حق 
حضانــت زنان بر کــودکان، 
باتوجه به قانون مدني تا هفت 
سالگي است؛ بنابراین جدایي 
از فرزنــد نیز از مشــکالتي 
است که به شدت زنان را رنج 
خواهد داد و از ســوي دیگر 
این مورد تبدیــل به حربه اي 
شــده اســت براي برخي از 
مردان ســودجو تا بــا دادن 
حق حضانت بــه زنان در قبال 
گذشــتن از حقوق مالي شان، 
آنها را از حقــوق حقه خویش 
محروم  کننــد و برخي دیگر، از 
کودکان به عنــوان ابزاري براي 
انتقام از همســران سابق خود 
اســتفاده کرده و آنها را از دیدار 

کودکان خود محروم مي کنند.
از  طــالق زنجیــره اي 

آسیب هاي اجتماعي است
بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس، 
»پیامدهــاي اجتماعي، مســئله 
بعدي زنان مطلقه است. نپذیرفتن 
فرزندان زنان مطلقه در ازدواج هاي بعدي، ترس از ازدواج 
با اینگونه از زنان با تصور داشــتن مشــکالت شخصیتي 
و وقوع طــالق مجدد، انتخــاب به عنوان همســر دوم و 
صیغه اي، در امان نبــودن از طعنه هــا و کنجکاوي هاي 
اطرافیان، ســرخوردگي اجتماعي و بسیاري دیگر از این 

دست امور، زنان مطلقه را با چالش مواجه مي کند.«
همچنین اگر زن مطلقه، بــه هر دلیلي نتوانــد به خانه 
پدري بازگــردد و از حمایت آنها بهره مند شــود، باید با 
مشکالت اقتصادي نیز دســت و پنجه نرم کند. زناني که 
داراي درآمد و ســرمایه مالي نیســتند، بعد از طالق اگر 
از جانب فرد دیگري حمایت نشــوند، براي تامین مسکن 
و مایحتــاج زندگي خــود نیز دچار مشــکالتي خواهند 
شــد و اگر حضانت فرزندان را هم بر عهده گرفته باشند، 
اوضاع بــه مراتب ســخت تر خواهد بود و متاســفانه در 
بعضي از موارد دیده شده اســت که این زنان براي تامین 
نیازهاي اقتصادي خود، به سمت فعالیت هاي بزهکارانه 
 کشیده شــده اند. بنابراین طالق زنجیره اي از آسیب هاي

به هم پیوسته اســت که به رغم این همه قرباني، روزبه روز 
افزایش مي یابد؛ اگرچه تمام افــرادي که طالق را تجربه 
مي کنند، با کشــمکش هاي فردي و بین فردي متعددي 

مواجه هستند.

پشیماني 90 درصدي زنان پس از طالق توافقي؛

پشت ديـوار طالق خبـري نيست

ابالغ وقت رسيدگی
5/145 در خصــوص پرونــده کالســه 448/95 خواهــان حمیدرضا فالح 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی اصغر فروزش تقدیم نموده و 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/4 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است لذا 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین 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 ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حض در وقت رسیدگی ابالغ قانونی 
تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 13715 شــعبه 15 
حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 123 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/146 در خصوص پرونده کالســه 941603 خواهان صندوق کارآفرینی 
امید صندوق مهر امام رضا با نمایندگی عبدالصمد شهبازی با وکالت عزت 
دهقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محسن ثنائی 2- جهانگیر 
چه گونی 3- مهرداد نبی زاده تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/7/3  ســاعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. وکیل خواهان درخواست افزایش خواســته دارند. م الف:13698 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/147 در خصوص پرونده کالســه 941604 خواهان صندوق کارآفرینی 
امید با وکالت عزت دهقانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محسن 
شیخ امیری 2- غالمحسین شیخ امیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/7/3  ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خ شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع شــماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صــورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. وکیل خواهان درخواست افزایش خواسته 
دارند. م الف:13699 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/148 در خصوص پرونده کالســه 426/95 خواهــان احمد رضا هارونی 
 دادخواســتی مبنی بــر مطالبه بــه طرفیت مرتضــی نجاتی تقدیــم نموده

 است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/3 ســاعت 6/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
 صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حــل اختالف

 اصفهان شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 13745 شعبه 20 
حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 117 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/149 شــماره ابالغیــه: 9510100351304670 شــماره پرونــده: 
9509980351300330 شماره بایگانی شــعبه: 950377  خواهان/ شاکی 
مهدی ذوالفقاری  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم احمد سهرابی و فاطمه 
کبیری و زهره کبیری و زهرا سهرابی و محمد سهرابی و مهری سهرابی و 
نرگس کبیری و مرتضی ســهرابی و غالمرضا رجبی و معصومه کبیری و 
حبیبه کبیری و فاطمه سهرابی و فاطمه زرخوشک و محمود کبیری و فاطمه 
صابری و رمضان کبیری و محسن ذوالفقاری و محسن سهرابی  به خواسته 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 
9509980351300330 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/03 و 
ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
 و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی

 دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان غالمرضا رجبی 
و فاطمه زرخوشک پس از نشــر 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف:13762 شعبه 13 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 227 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

5/150 شــماره ابالغیــه: 9510100354502412 شــماره پرونــده: 
9509980365900196 شــماره بایگانی شــعبه: 950558  شاکی ابوطالب 
افتخاری کیوج فرزند ابوالحسن  شکایتی  به طرفیت  متهم حسن جمالی فرزند 
باقر  به کیفرخواست خیانت در امانت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شــهر 
اصفهان) 119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  
ارجاع و به کالســه 9509980365900196 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/06/31 و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
 بودن متهم  و درخواست شــاکی  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 شــود تا متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:13758 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 119 جزایی 

سابق( ) 176 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

شــماره    9510420350800192 اجراییــه: شــماره   5 /151
پرونده:9409980350800100 شــماره بایگانی شــعبه:940119 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970350800761 و 9409970350801018  محکومیــت خواندگان 
1- صابر رستمی چالشتری به نشــانی مجهول المکان 2- علیرضا فخاری 
ورپشــتی فرزند غالمرضا به نشــانی اصفهان خ عســگریه کوچه گلستان 
آرایشگاه پارک به نسبت مســاوی به پرداخت مبلغ 179/150/000 ریال به 
عنوان اصل خواســته و مبلغ 5/788/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
5/499/600 ریــال بابت حق الوکاله وکیل در مرحلــه بدوی در حق محکوم 
له ابوالفضل ســمیعی فرزنــد علیرضا به نشــانی اصفهان خ عســگریه بن 
بســت طالقانی مجتمع نرگس 2 واحد 12 با وکالت محمد رضا انصافداران 
 درویش به نشانی  اصفهان خ محتشم کاشــانی مجتمع معین ط 4 واحد 8 و 
نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم بــه صورت غیابی 
صادر گردید است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی 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 مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز 
 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی 
ارائــه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 
3 قانــون نحوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 4-خــودداری محکوم 
علیه از اعالم کامــل صورت اموال بــه منظور فرار از اجــرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجــرای احکام مدنی 

و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحــوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری 
درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هــر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم لــه یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 13779 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 443 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

شــماره    9510420350800199 اجراییــه: شــماره   5 /152
پرونده:9409980350800928 شــماره بایگانی شــعبه:941059 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970350800042  محکوم علیه 1- رحیم موفــق نیا فرزند مهدی 2- 
محمد موفق نیا فرزند رحیم هر دو به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان 
رکن الدوله روبروی دارالقــرآن پالک 631 و 3- بصیــره امانی بنی فرزند 
الیاس به نشانی مجهول المکان محکومند به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/780/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت دیرکرد وفق شــاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/09/07 لغایت زمان پرداخت وجه 
در حق محکوم له پست بانک اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان به نشانی 
اصفهان خیابان محتشم کاشانی نبش بن بست کیوان کدپستی 8175889441 
با وکالت فرشته رضا علی اسداله به نشانی اصفهان محتشم کاشانی نبش بن 
بست کیوان کدپستی 8175889441 و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
در ضمن حکم به صورت غیابی صادر گردیده است. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.
 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه

 خود را قادر به اجرای مفــاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
 خود را شــامل 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 اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در

 اموال مذکــور از زمان یک ســال قبل از طــرح دعوای اعســار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صــورت اموال به منظور 
فــرار از اجرای حکــم، حبس تعزیــری درجه هفــت را در پــی دارد. )ماده 
34 قانون اجــرای احکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هــر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دیــن به نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
 محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صورت امــوال پس از مهلت ســی 
روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 13778 شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 466 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

شــماره    9510426825300175 اجراییــه: شــماره   5 /172
پرونده:9409986825300748 شــماره بایگانی شــعبه:940840 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9409976825301487  محکوم علیه پرویز باطنی فرزند شکراله به نشانی 
مجهول المکان محکوم است به انتقال ملک پالک یاد شده و تحویل یک دستگاه 
آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد فوق در قبال تتمه ثمن و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار و یکصد و پنجاه ریال بابت هزینه 
های دادرســی در حق محکوم له حجت ا... کیانی بروجنی فرزند امیرحسین 

به نشــانی اصفهان خانه اصفهان فلکه نوبهاران اول گلبهار کوچه شــکوفه 
پالک 7 طبقه 2 و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده 
محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احکام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
 و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل 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 
 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال

 قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکــم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری بــه هر نحو با انگیــزه فــرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده 
اموال برای پرداخــت دیون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود 
)ماده 21 قانون نحــوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط 
به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه 
خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 
 م الــف: 13665 شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهان

) 424 کلمه، 5 کادر(
مزايده 

5/175  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره در نظر دارد در اجرای 
مفاد اجرائیه در پرونده کالســه 940003 کــه به موجب آن شــرکت نوتاش 
)فاستونی ســابق( محکوم به پرداخت 15/763/686/268 ریال اصل خواسته 
در حق محکوم لهم پرونده و پرداخت نیم عشــر دولتی بــه مبلغ 24/900/000 
 ریال در حق صندوق دولت می باشــد با توجــه به اینکه محکــوم علیه طوعًا 
درصدد اجرای مفاد اجرائیه برنیامده اســت فلذا اموال وی را به شــرح ذیل از 
طریق مزایده به فروش می رســاند. 1- 18 دستگاه ماشــین بافندگی ساخت 
پیکانول، حداکثر عرض بافت 180 ســانتی متر دارای اشــتابلی gtm-as شیپ 
ســرعت پودرگذاری 370 پیک در دقیقه جمعًا به مبلغ 9/000/000/000 ریال 
2- یک دســتگاه بویین پیچ ایرانی ســاخت شــرکت تکنیک ماشــین 6 کله به 
قیمت 50/000/000 ریال 3- دو دســتگاه کنترل پارچه خــام 150/000/000 
ریــال 4- یک دســتگاه بوین پیچ مــارک بــه قیمــت 250/000/000 ریال 5- 
تجهیزات آزمایشــگاه ســاخت شــرکت صنعت نساج، یک دســتگاه سنجش 
شیات مالشی و یک دســتگاه بزرگنمای نخ جمعًا به مبلغ 100/000/000 ریال 
6- یک دســتگاه جهت دو قلوی رنگــرزی آلمانی به قیمــت 2/500/000/000 
ریال 7- یک دستگاه ماشــین فوالرد ساخت کمپانی کاســترز آلمان به قیمت 
300/000/000 ریال 8- یک دســتگاه ماشــین ســوپر فینین آلمانی شــماره 
ســریال 512534 مدل 1992 متوســط بخار آب حرارت گیر اتوکننده و خنک 
کننــده به مبلــغ 94/000/000/000 ، یک دســتگاه اتوســنگی ســاخت ایتالیا 
بــه مبلــغ 350/000/000 ریال. قیمت کارشناســی شــده اموال فــوق الذکر 
 16/700/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششــصد و هفتاد میلیون تومان 
 می باشــد. متقاضیان خریــد مــی تواننــد در روز مزایده در جلســه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال مذکور را مالحظه نمایند. 
اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارایه نماید. برنده 
مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم 
نماید و مابقی آن را ظــرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایــده پرداخت نماید و در 
صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد ســپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: روز چهارشنبه مورخ 1395/6/10 
 ســاعت 10 صبح، مکان مزایــده: اجرای احــکام مدنــی دادگاه عمومی بخش

 زواره. م الف:168 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زواره )359 کلمه، 
4 کادر(
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کنسرتيادداشت

پرسه درشهر

مدیر کل حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی کشــور در اصفهان گفت: همزمان با نشســت شورای 
جهانی صنایع دستی، کارگاه آموزشی پارچه قلمکار در اصفهان 
برگزار می شــود.  فریدون میرزالــو با اعالم ایــن مطلب اظهار 
 داشــت: با توجه به اینکه برنامه های این نشســت در دو بخش

نشست های اداری و نشســت های علمی در حال برنامه ریزی 
است، تالش داریم تا با عنایت به اینکه اســتان اصفهان یکی از 
اصلی ترین مراکز تولید پارچه های قلمکار در جهان اســت، با 
همکاری هنرمندان اصفهانــی کارگاه آموزش چاپ پارچه های 

قلمکار در اصفهان، جهت میهمانان همایشی برپا شود.
مدیــر کل حمایــت از تولید معاونت صنایع دســتی کشــور، 
 طی ســفری دو روزه به اصفهان، از کارگاه هــای چاپ و تولید

پارچه های قلمکار بازدید کرد.

همزمان بــا اجرای کنســرت آنالیــن و زنده ارکســتر ملل به 
خوانندگی ساالر عقیلی، تعدادی از خانواده شهدای مدافع حرم 

مهمان این اجرا می شوند.
همزمــان با اجــرای کنســرت آنالین زنــده ارکســتر ملل به 
خوانندگی ســاالر عقیلی در روز یکشنبه ۱۷ مرداد ماه، خانواده 
شهدای مدافع حرم و مددجویان آسایشــگاه کهریزک نیز این 
اجرا را به صورت زنده از محل آسایشــگاه تماشــا می کنند. این 
در حالی اســت که جمعی از خانواده های شــهدای مدافع حرم 
نیز با حضور در محل اجرای کنسرت آنالین، به تماشای اجرای 

ارکستر ملل و ساالر عقیلی می نشینند.
ارکستر ملل به آهنگسازی پیمان ســلطانی و خوانندگی ساالر 
عقیلی، یکشــنبه ۱۷ مرداد در ســاعت ۲۰:۳۰ در تاالر اندیشه 
روی صحنــه خواهند رفت. در بخش نخســت این کنســرت، 
قطعه های »عاشقانه« و در بخش دوم، قطعه های »ملی میهنی« 
از ساخته های پیمان ســلطانی اجرا خواهد شد. این دو رپرتوار، 
پیش از این در قالــب دو آلبوم مجزا ضبط شــده و یکی از این 

آلبوم ها با عنوان »عاشق می شویم« منتشر شده است.
سهراب کاشــف به عنوان رهبر مهمان و علی جعفری پویان به 
عنوان کنسرت مایستر حضور خواهند داشت و موسسه »حام« 
به عنوان تهیــه کننده، برنامه را در ادامه کنســرت های آنالین 

خود پوشش می دهد.

همایش موسسات و خانه های قرآنی اصفهان، در اصفهان و سایر 
شهرستان های استان برگزار شد.

 با توجه به برگزاری طرح آیه های بندگی و حفظ و تفسیر سوره 
حجرات، همچنین لزوم آخرین رایزنی با موسسات و خانه های 

قرآن، همایش موسسات و خانه های قرآن اصفهان برگزار شد.
در این همایــش، مدیرعامل اتحادیه موسســات قرآنی مردمی 
اســتان اصفهان، به ارائه آخرین تحوالت مربــوط به حوزه امور 
قرآنی پرداخت. حسین خاکساری هرندی درباره طرح آیه های 
بندگی و نقش موسســات در این زمینه و مواردی که از ســوی 

اتحادیه کشوری ابالغ گردید، توضیحاتی را ارئه نمود.
 در این همایــش، مدیران موسســات و مراکز قرآنــی، به ارائه

دیدگاه ها، مشکالت و پیشــنهادات خود پرداختند. مشابه این 
همایش در کلیه شهرســتان های اســتان اصفهان برگزار شده 

است.

نمایشــگاه تجربی دانشــجویی »صفحه آرایــی« از ۱4 )دیروز(
تا ۲۰ مردادماه در خانه هنرمندان اصفهان برپاســت.  نمایشگاه 
 تجربی دانشــجویی صفحه آرایی، آثار دانشجویان دانشگاه سمیه

نجف آباد اســت که در زمینه صفحه آرایی و با راهنمایی سمانه 
حسینی خلق شده اســت. این نمایشــگاه از ۱4 تا ۲۰ مردادماه 
صبح ها از ســاعت 9 تا ۱۲ و بعد از ظهرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در 
خانه هنرمندان اصفهان برپا خواهد بود. عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایشــگاه می توانند به خانه هنرمنــدان اصفهان واقع در 

خیابان آبشار اول، پارک ایثارگران مراجعه نمایند.

در آستانه دهه کرامت، برگزیدگان چهاردهمین جشنواره   رضوی 
پرورش فکری استان اصفهان، از سوی دبیرخانه جشنواره معرفی 

شدند.
دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره در کانون، سال 
گذشــته با انتشــار فراخوانی در 8 موضوع، از عالقه مندان برای 
شــرکت در این رویداد فرهنگی، مذهبی و هنری دعوت کرد که 
بر همین اساس، برترین های کشــوری رضوی در گروه های سنی 
مختلف و در 8 موضوع »داســتان کوتــاه« ۲۱ اثر، »قصه گویی« 
در بخش کانونی 8 نفــر و در بخــش آزاد )غیرکانونــی( ۲ نفر، 
»نشریه نگاری« 9 اثر، »کاردستی« 9 اثر، »شعرسرایی« ۲۱ اثر، 
 »معرفی شــخصیت« 8 اثر، »نقاشــی« ۱8 اثر و »خوشنویسی«

۱4 اثر، انتخاب شده  اند.
در ایــن میان، 5 نفر از اســتان اصفهــان، برگزیده ایــن دوره از 
جشــنواره رضوی، در روزهای دهه کرامت در آیین اختتامیه این 
جشنواره که در مجتمع کانون اســتان برگزار خواهد شد، تجلیل 

می شوند.
فاطمه قاسمی، سمیه پسندی، سوریا فتحعلی زاده، طنین نظری 

و مریم روحانی، اسامی برگزیدگان این جشنواره است.

همزمان با نشست شورای جهانی صنايع دستی 
صورت می گیرد:

برگزاری گارگاه آموزشی پارچه 
قلمکار در اصفهان

خانواده شهدای مدافع حرم، مهمان 
کنسرت ساالر عقیلی می شوند

برگزاری همايش موسسات و 
خانه های قرآنی اصفهان

تا 20 مردادماه برپاست:

 نمايشگاه تجربی دانشجويی
صفحه آرايی در خانه هنرمندان

برگزيدگان کانون پرورش فکری 
اصفهان در چهاردهمین 

جشنواره   رضوی

پیشنهاد سردبیر: 
خانواده شهدای مدافع حرم، مهمان کنسرت ساالر عقیلی می شوند

خسرو ثقفیان، پیشکســوت تئاتر و نمایش اصفهان گفت: من 
به هیچ عنوان اعتقادی بــه مکتب اصفهان ندارم. مکتب چیزی 
اســت که پشــتوانه فلســفی دارد و یک روزه پدید نمی آید و 
جغرافیا هم نــدارد؛ یعنی وقتی می گوییــم متعلق به اصفهان 

است، آن را محدود به جغرافیا کردیم.
به گزارش تسنیم، پیدا کردن راهی برای احیای دوباره هنرهای 
شــاخص کشــور در شــهرهای فرهنگی و هنری نظیر شــهر 
اصفهان، دغدغه ای اســت که همه اهالی تئاتر بــر این اعتقاد 

هستند و مسئوالن باید درباره آن اقدامی موثر انجام دهند.
مراسم زنگ تئاتر که برای نخســتین بار در تاالر هنر وابسته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان انجام شد، یکی 
از پیشکســوتان تئاتر نصف جهان را به این تاالر آورد که در این 
مراســم به صورت نمادین با به صدا در آوردن یک زنگ قبل از 

شروع تئاتر، مردم را به تماشای آن دعوت کردند.
استاد خســرو ثقفیان یکی از پیشکســوتان و بزرگ مردان هنر 
تئاتــر در اصفهان، با حضور در مراســم »زنگ تئاتــر«، از این 
حرکت نمادین ابراز خشــنودی کــرد و آن را امیــدوار کننده 
دانســت. این پیشکســوت تئاتر و نمایش اصفهان، در حاشیه 
این مراسم به بیان دغدغه ها و مشــکالت اهالی تئاتر پرداخت 
و سخنان بســیاری در این زمینه بر زبان آورد. متن گفت وگو را 

با این استاد شاخص هنر نمایش اصفهان  در ادامه می خوانید:
لطفا ديدگاه خــود را درارتباط با وضعیت تئاتر اصفهان 
بگويید. به نظرتان تئاتر اصفهان چقــدر از دوران اوج 

خود فاصله دارد؟
به نظر بنده در تئاتر اصفهان مشــکل پول و سالن وجود ندارد و 
حتی مشکالت فنی هم خیلی به چشم نمی آید؛ البته نمی شود 
گفت همه چیز خوب اســت؛ ولی فعال در این بــاره دغدغه ای 
نیست. زمانی بود که ما حتی یک ســالن هم نداشتیم؛ اما االن 
این معضل وجود ندارد. مشــکل امروز، به وجــود آمدن انگیزه 
در مردم و هنرمندان اســت. وضعیت به گونه ای شده که تمامی 
عناصر به وجود آمدن یک تئاتــر وجود دارد؛ اما عامل اصلی آن 
هنوز پدید نیامده اســت. رکود اقتصادی در جامعه وجود دارد 
و این مسئله، وضعیت مردم را دچار نوســان کرده است. پیوند 
زیادی هم بین تئاتر و اقتصاد نیســت؛ اما رکودش تاثیر دارد و 

شکوفه های اقتصادی هیچ تاثیر مثبتی در آن نخواهد داشت.
پس با اين حســاب، در نگاه شما مشــکل اصلی تئاتر 
چیست؟ چرا سالن های نمايش هنوز مخاطبان بسیاری 

را به خود نمی بیند؟
تئاتر مانند تمام کارهای هنری دیگر چون نقاشی و سینما، نیاز 
به ارتباط دارد؛ بنابراین باید ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد داشته 
باشــد و هیچ راه دیگری برای زنده بودن آن وجود ندارد؛ مگر 

اینکه از بودجه های دولتی استفاده کند.
البتــه نباید اجازه داد که هرکجا با مشــکل پولی مواجه شــد، 
هزینه آن از هنر و تئاتر کم شــود و در واقع تئاتــر باید جریان 
ســیال اقتصادی پیدا کند. بخشــی از آن می تواند ورود بخش 
خصوصی در این حوزه باشد و در اصل، جایی که درآمدی بدون 

منت برای آن باشد.
وقتی آزادی افکار وجود داشته باشــد، در این زمینه به نتیجه 
مفیدی خواهیم رسید. هرچند ممکن اســت تعداد اندکی کار 
کم کیفیت ساخته شــود؛ اما بیننده خودش آن را کنار می زند 
و به ســراغ اجراهای قوی تر خواهد رفت. ما بایــد راه ارتباط با 

مخاطب را پیدا کنیم.
منظور شما از مخاطب عام چیست؟

منظورم از عام، مناســب بودن تئاتر برای مردم عادی است که 
این بخش از مشکل، به هنرمندان عرصه نمایش برمی گردد. از 
سوی دیگر کمک دستگاه هایی نظیر سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان بسیار موثر است و باید از این کمک ها بیش 

از گذشته استفاده کرد.
به گفته مسئوالن، قرار است اصفهان پايتخت تئاتر طنز 
ايران شده و مراسم آن در هفته های آينده برگزار شود. 

ديدگاه شما درباره اين موضوع چیست؟
من به هیچ عنــوان اعتقادی به مکتب اصفهــان ندارم. مکتب 
چیزی است که پشتوانه فلســفی دارد، یک روزه پدید نمی آید 
و جغرافیا هم ندارد؛ یعنی وقتی می گوییــم متعلق به اصفهان 

است، آن را محدود به جغرافیا کرده ایم. 
طنز یک شیوه اجرایی اســت که در قدیم وجود داشت؛ یعنی 
یک شــیوه اجرایی فی البداهه بود و اطالق لفــظ مکتب به آن 

کامال اشتباه است.
برای يک دست شــدن انواع تئاتر چه بايد کرد؟ اينکه 

نخواهیم برای آن، گونه های مختلفی قائل شويم؟
به نظرم مهم ترین راهکار این است که انگیزه را در هنرمندان به 
وجود آوریم؛ چون این مورد که یکی از مهم ترین عوامل ساخت 
نمایش جذاب و فاخر است، اصال در هنرمندان وجود ندارد. من 
خودم آخرین کاری که داشــتم، متعلق به 6 سال پیش است و 
اگر کسی از من بپرسد چرا من انگیزه ندارم، می گویم مرا توجیه 

کن چرا داشته باشم؟! 
البته این فقط مادی نیست. باید دقت کرد کار جدید من نسبت 
به کار قبلی چقدر پیشــرفت داشــته و به تعداد مخاطبین آن 

افزوده شده؛ ولی اصل مطلب به انگیزه برمی گردد.
من کــه پیشکســوت تئاتــر هســتم، به خاطر ســابقه کاری 
چندســاله ام، ریســک نمی کنم؛ برای همین باید حساب شده 
 کار کنم و عناصر را در اختیار من بگذارنــد و به ما ایمان کامل 

داشته باشند تا کارهای باکیفیت بسازیم.
ما در سومین جشنواره تئاتر فجر در سال 6۳ شرکت و بهترین 
جوایز آن  را از آن خود کردیم. از آن ســال تــا حاال هیچ کس از 
اصفهان نتوانسته مجددا از آن جشــنواره جایزه دریافت کند. 

جشنواره کارگری در تهران هم همین طور بود. 
باید پرسید چه چیز باعث شــد که کارگروهی مبنی بر شناخت 
جوانان آن زمان تشــکیل دهیم و کار بسازیم؟! مسلما انگیزه ها 

فرق کرده و شاید هم از بین رفته است.
همچنین تاالر هنر وابســته به ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، در نظر دارد در ابتــدای نمایش هر تئاتر، 
زنگ تئاتر را به صدا در آورد که در اولین برنامه، اســتاد ثقفیان 

با نواختن زنگ تئاتر نمایش »ناتمام«، این طرح را اجرایی کرد.

کارگردان برجسته سینمای ایران با بیان اینکه تصویری که از 
ایران در تولیداتم رسم می کنم، یک تصویر واقعی است، گفت: 
بخشــی از فیلم نامه ها زاییده تفکرات و تجربیات شخصی من 

بوده و بخشی برگرفته از سرگذشت افراد جامعه است.
اصغر فرهادی در فرهنگســرای بعثت خمینی شهر و در جمع 
تعدادی از عالقه مندان به هنر ســینما اظهار داشــت: من به 
خمینی شهر به عنوان زادگاهم وابستگی دارد و این نقطه برای 
من آرام ترین نقطه جهان به شمار می رود. مردم خمینی شهر 
در عرصه های مختلف، چهره خوبی به شهر داده اند و از جمله 

آنها پرفسور میردامادی است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین ســواالتی که همیشه از من 
می شود، این اســت که »چگونه می توان وارد حرفه بازیگری 
و سینما شــد«، تصریح کرد: وارد شــدن به این حرفه، نیاز به 

معرف و رابطه ندارد و در کنار استعداد و توانایی افراد، تقدیر و 
شانس هم نقش  بسزایی دارد.

این کارگردان برجسته ســینمای ایران در همین راستا افزود: 
وارد شدن به دنیای بازیگری و ســینما سخت است؛ عالوه بر 

اینکه باید گفت هزینه و زوایای بسیاری دارد.
وی با بیان اینکــه معتقدم تصویری که از ایــران در تولیداتم 
رســم می کنم، یک تصویر واقعی است، خاطرنشان کرد: روی 
سخن من با افرادی است که خارج از کشور زندگی می کنند؛ 
عالوه بر این بخشــی از فیلمنامه ها زاییده تفکرات و تجربیات 
شخصی من بوده و بخشی برگرفته از سرگذشت افراد جامعه 

اســت. فرهادی به عوامل موفقیت خود در عرصه فیلمسازی 
اشــاره کرد و گفت: بنده دارای یک بانک عاطفی هســتم که 
خانواده، دوستان و معلمان در آن سرمایه گذاری کرده اند و در 

جوانی از این سرمایه ها استفاده کرده ام.
وی در پاسخ سوال معلولی که گفت چرا در تولیدات سینما و 
تلویزیون، معلولیت بار منفی دارد و در فیلم ها از آن به عنوان 
مجازات شخصیت های منفی استفاده می شود، بیان کرد: این 
مسئله ریشــه فرهنگی دارد؛ از طرفی سیاست گذاری سینما 

بیرون از حیطه نویسندگی و کارگردانی است.
این کارگردان ســینمای ایران تصریح کرد: باید از مسئوالن 

رســانه  خواســت به این مســئله رســیدگی کنند؛ هرچند 
شبکه های اجتماعی به خوبی این مسئله را پوشش می دهند. 
در پایان یکی از حضار با شــکایت از اینکه هوای خمینی شهر 
بسیار آلوده اســت، از اصغر فرهادی خواست با تولیدات خود 
صدای مردم این شــهر را به مجامع بزرگ بین المللی برساند؛ 

چراکه این مردم خواستار هوای پاک هستند.

اصغر فرهادی در خمینی شهر:

تصوير ايران در فیلم های من واقعی است

»آتالن« ايرانی؛ برگزيده  
جشنواره  آمريکايی

فیلــم مســتند بلنــد »آتــالن« بــه کارگردانــی »معین 
کریم الدینی«، موفق به کســب جایزه بهترین فیلم مســتند 

جشنواره بین المللی Rural Route نیویورک آمریکا شد.
 Rural Route دوازدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی
طی روزهای 8 تــا ۱۰ مردادماه ۱۳95 در شــهر نیویورک 
آمریکا برگزار  شــد و فیلم مســتند »آتالن« ساخته »معین 
کریم الدینــی« در رقابت با ۲۰ اثر مســتند مطــرح جهان 
با موضوعات روســتایی، جایــزه بهترین فیلم مســتند این 
جشــنواره را به دســت آورد. آثار منتخب این جشنواره طی 

۳ روز در موزه تصاویر متحرک نیویورک به نمایش درآمدند.
فیلم های »بازیافت« ســاخته آریانا گریســتین و »بره« به 
کارگردانی یــارد ِزلکه هم به ترتیب به عنــوان بهترین فیلم 
تجربی و بهترین روایــت معرفی شــدند. دوازدهمین دوره 
جشــنواره بین المللــی Rural Route نیویــورک آمریکا، 
ترکیبی از بهترین فیلم های مســتند ســینمایی جدید، آثار 
کالســیک و فیلم های کوتاه ســطح اول جهان را به نمایش 
درآورد. مســتند »آتالن« درباره یک مربی پرورش اسب به 
نام »علی گوک نژاد« و »ایلحان« اســت؛ اسبی که قرار است 
مقام های زیادی نصیب خانواده آنها کنــد. علی قصد دارد با 
پولی که از جوایز ایلحان بدســت مــی آورد، ازدواج کند؛ اما 
در مســابقه کورس همه چیز بر وفق مــراد او پیش نمی رود! 
ایلحان در شــرایط پیش بینی نشــده ای قرار می گیرد و علی 
برای قهرمانی اســبش می جنگد... فیلم مســتند »آتالن« 
از موفق ترین آثار مستند ســینمای ایران طی یکسال و نیم 
اخیر بوده و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند جشنواره 
فجر، چهار جایزه از جشنواره بین المللی سینماحقیقت، پنج 
جایزه از جشن مستند خانه سینما و... را به دست آورده است. 
این فیلم در جشــنواره های ایدفا )هلند(، زوریخ )سوئیس(، 
»سباستوپل«، »تیبورون«، »ماموت لیک« )آمریکا( و بخش 
ویژه »داک کورنر« جشــنواره کن به نمایش درآمده و نامزد 
دریافت جایزه بهترین فیلم مستند بلند از نهمین دوره جوایز 
سینمایی »آســیا- پاسیفیک« اســترالیا و هفدهمین دوره 

جایزه مستند شبکه TRT ترکیه هم بوده است. 

می گوید به آینده امیــدوارم؛ چون جــوری کار می کنم که هم از 
کیفیت کارم راضی باشــند و هم از اخالقم. هومن حاج  عبداللهی 
که با گویندگی عروسک پنگول معروف شــد، با حضور در سریال 
پایتخت و بازی در نقش رحمت به شهرت رسید و در حرفه بازیگری 
هم جایگاه خود را پیدا کرد.او این روزها در ســریال علی  البدل به 
کارگردانی سیروس مقدم بازی می کند. با این بازیگر درباره فراز و 

فرود زندگی اش هم صحبت شدیم:
از خودتان بگويید؛ از خانــواده و محله ای که در آن به دنیا 

آمديد؟
4۱ ســال دارم، دو راهی قپون به دنیا آمدم. تا کالس سوم دبستان 
ساکن محله نواب بودیم و بعد به محله ای دیگر رفتیم که االن هم 
در همان محله زندگی می کنیم. سه تا برادریم و من کوچک ترین 

فرزند خانواده هستم. ازدواج کردم و یک پسر به نام جانان دارم.
پس متولد جنوب شهر هســتید؛ محله هايی که بافت و 
سبک خاص خودش را دارد و همسايه  ها با هم رفت و آمد 
زيادی دارند. در اين محله  ها حتی رفتــار پدر و مادرها با 

فرزندانشان و بالعکس،  منحصربه فرد است! 
جامعه ما خیلی تغییر کرده؛ اما جنوب شــهر با شمال شهر هنوز 
هم زیاد تفاوت دارند. هنوز هم در جنوب شهر روابط صمیمی تر و 
گرم تر است، همسایه  ها یکدیگر را می شناسند و در شادی و غم هم 

سهیم هستند. 
بافت اين نوع زندگی در روحیه شــما تاثیر داشت که وارد 

حرفه هنر شويد که معموال کاری گروهی است؟
به نظرم بچه هایی کــه در محله  هایی زندگی می کنند که مردمش 
بیشــتر با هم مراوده دارند، اجتماعی ترند و تعاملشــان با دیگران 
بیشتر اســت. آنها مشــارکت اجتماعی را یاد می گیرند. بچه  های 
این محله  ها مثل بچه های آپارتمان نشــین نیستند که همدمشان 
موبایل، تبلت و بازی های رایانه ای باشد. من بچگی ام را در محله ای 
گذراندم که با دوســتانم در کوچه فوتبال، هفت ســنگ و... بازی 

می کردیم. گاهی شیشه هم می شکستیم.
يعنی زندگیتان هیجان بیشتری داشت؟

بله و مراودات آن قدر زیــاد بود که ما هیچ وقت احســاس تنهایی 

نمی کردیم. هنوز هم در این محله  ها بچه  ها توی کوچه با هم بازی 
می کنند؛ هر چند تعدادی مخالف حضور بچه  ها در کوچه هستند 
و می گویند آنها در این فضاها چیزهایی یــاد می گیرند که خوب 
نیست؛ اما من با این عقیده موافق نیســتم. به نظرم بچه از همان 
کودکی باید خیلی چیزها را تجربه کند؛ کتک بخورد، کتک بزند! 
همه این اتفاق ها باید برایش بیفتد تا بزرگ شود و بتواند در اجتماع 

حق خودش را بگیرد.
شما گويندگی عروســک پنگول را هم به عهده داشتید؛ 
عروسکی که به گفته برخی بددهن بود و بدآموزی داشت. 

اين نوع بیان پنگول ريشه در دوران کودکی 
خود شــما و محیطی کــه در آن 

بزرگ شديد، داشت؟
پنگول اصال ربطــی به من 

نداشــت. پنگول در یک 
اتاق فکــر متولد و روی 
آن خیلــی کار شــد 
که چگونه عروســکی 
باشــد. این گالیه پدر 
و مادرهایــی بــود که 

حاضرجوابــی فرزنــدان 
خــود را تــاب نمی آوردند. 

بچه مطالباتی دارد؛ گاهی با 
سواالتش پا در حریم هایی 

می گــذارد که 
ی  ا بــر

بعضی از والدین جالب نیســت. پنگول نه بی ادب بود و نه ناســزا 
می گفت؛ پنگول بچه  رک گویی بود که حق خود را طلب می کرد.

شما به سرنوشت بیشتر اعتقاد داريد يا تالش فردی؟
به هر دو اعتقاد دارم. آدم موفق می کوشــد سرنوشت دلخواهش 
را رقم بزند؛ البته بعضی اوقات تالش می کند؛ ولی به خواســته اش 
نمی رســد! اما اصال به این اعتقاد ندارم که آدم هیچ کاری نکند و 
فقط بنشیند تا سرنوشت برایش هدایای خوب بیاورد. آدم می تواند 

با تالش، سرنوشت خود را تغییر دهد.
اگر برای شما بازی در سريال پايتخت پیش نمی آمد و اين 
فرصت به شما داده نمی شد، آيا همین موقعیتی را که االن 

داريد، باز هم داشتید؟
شاید اتفاقات بهتر یا بدتری برایم می افتاد! نمی دانم چه می شد؛ اما 
این را می دانم زمانی که به من فرصت داده شــد، تمام تالشم را به 

کار بستم تا خوب دیده شوم.
بازی در سريال پايتخت يک اتفاق بود يا خودتان تالش 

کرديد برايتان رخ دهد؟
یک اتفاق بود و من از آن بهترین استفاده را کردم .

از کی هدف گذاری در زندگی را شروع کرديد 
و تصمیم گرفتید وارد حرفه اجرا و بازيگری 

شويد؟
از دوره دبیرســتان و خیلی ســخت بود ورود به این 
حرفه بدون هیچ آشنا و پارتی! یواش یواش آمدم؛ گاهی 
وقت ها بیکاری و بی پولی دیدم، گاهی مجانی کار کردم که 
دیده شوم و مردم مرا بشناســند. خیلی زحمت کشیدم تا 

امروز بتوانم به فصل برداشت محصول برسم.
با بی پولی چطور کنــار می آيید؟ بخصوص در حرفه 

شما که گاهی کار هست و گاهی نیست؟
باید مدیریتش کرد. باید حواســمان به ته جیبمان باشــد و 

بدانیم پولمان را چطور خرج کنیم که به بی پولی نخوریم.
پس بی گــدار بــه آب نمی زنید که 
بگويید حاال اين پول که هســت، 
خرجش می کنیم تا بعد ببینیم چه 

می شود؟
نه اصال! بشدت آینده نگر هستم و 
صرفه جویی می کنم تا کمتر 

کاسه چه کنم دستم بگیرم!

جشنوارهکافه سوال

هومن حاج عبداللهی: 

صرفه جويی می کنم تا محتاج نشوم

سینما

وضعیت نابسامان اکران ســینمای ایران و همچنین 
تعدد آثار ضعیفی که در حوزه ســینمای دفاع مقدس 
ساخته و روانه پرده نمایش شده اند، وضعیت استقبال 
مردم از »ایســتاده در غبار« را در هاله ابهام قرار داده؛ 
آن هم در شــرایطی که پس از کسب سیمرغ بهترین 
فیلم جشنواره، ســینماگران بســیاری آن را ستوده 
بودند. احتماال هیچ کس از همــان ابتدا فکر نمی کرد 
که »ایســتاده در غبار« بتواند در چنــد هفته ای که 
اکران شــده، به فروش خــوب ۱/۷میلیــارد تومانی 
دســت پیدا کند. در واقع طی دو دهه گذشته، از یک 
ســو نهادهای مدعی پرچمداری حوزه فرهنگ آنقدر 
آثار ضعیف و کارنامه پرکن در حوزه سینمای انقالبی 
و دفاع مقدس تولید و اکــران کرده اند که مردم از این 
گونه فیلم ها دلزده اند؛ آثاری که اگر نگوییم ســاخت 
آنها خیانت به باورهای مردم اســت، دست کم حاصل 
مفاهیمی اســت که در ســطحی ترین الیه ممکن، به 

شعار تبدیل شده است.
از ســوی دیگر و با نیم نگاهی به ســوابق اســتقبال 
مردم از اینگونه فیلم ها، ســینماداران نیز کمتر حاضر 
می شــوند صندلی های خود را در اختیار چنین آثاری 
قرار دهند یا حداقل همیشــه با نوعــی تردید به آنها 
می نگرند. جالب آنکه در این میــان، حوزه هنری که 
 همیشــه و در همه حال )بــه ویژه در ســخنرانی ها(

مهم ترین مدعی فرهنگی کشــور محسوب می شود 
نیز به یکباره تابع شرایط عرضه و تقاضا شد و ترجیح 
داد که در بسیاری از شهرســتان ها، سینماهای خود 
را در اختیــار فیلم های دیگــر قرار دهــد. البته این 
 تنها مشــکل سینما در شهرســتان ها نیست؛ مشکل 
بزرگ تر جایی اســت که ســینماداران برای رهایی 
از اصــرار تهیه کننده یــا پخش کننده، فیلــم را در 
یکی دو ســانس در روز یا حتی یــک روز در میان )به 
عنوان نمونه در شــیراز(، آن هم بدون داشــتن ســر 
در یا اطالع رســانی بــه مخاطب، اکــران می کردند 
تا نشــان دهند که »ایســتاده در غبار« فروش نمی 
رود و پخش کننــده را به دادن فیلــم دیگری مجاب 
کنند؛ اتفاقی که در ســینما شــقایق بابلســر افتاد و 
 مدیر سینما، فروش ســه روزه ۱/5میلیون تومانی را

۲۰۰ هزار تومان اعالم کرد! 
نکته دیگری کــه حائز اهمیت به نظر می رســد، این 
اســت که طبیعتا صدا و ســیما به عنوان مهم ترین 
تریبون جمهوری اســالمی، باید به دنبال حمایت از 

سینمای ارزشمند ایران باشد.

معادله چند مجهولی اکران 
»ايستاده در غبار«

پای درددل های يک پیشکسوت هنر نمايش اصفهان:

اعتقادی به مکتب اصفهان ندارم
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پیشنهاد سردبیر: 
افتتاح ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در چهارمحال و بختیاری

اخبار کوتاه

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: از ابتدای امســال تاکنون ۳۳۵ طــرح تولیدی و صنعتی 
برای دریافت ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیالت به بانک های استان 
 معرفی شــده اند در حالی  که سهم اســتان از اعتبارات بانک ها

 ۳6۰ میلیارد تومان بوده است.
 حبیــب ا... وفایــی در شــورای اداری اســتان اظهار داشــت:

 تا امروز 24۷ طرح صنعتی راکد و نیمه فعال که می توانســتند 
 ســبب رونق تولید و کاهش بیکاری در استان شــوند با اعتبار 

2۷۳ میلیارد تومان به بانک های عامل معرفی شده اند.
 وی افزود: در کنــار 24۷ طرح صنعتی 6۰ طرح کشــاورزی با

 ۵4 میلیارد تومان و 28 طرح گردشگری نیز به بانک های عامل 
استان برای دریافت تسهیالت معرفی شده اند.

 وفایی با اشــاره به اینکــه میزان تســهیالت مورد نیــاز برای 
طرح های مختلف تولیدی، صنعتی و کشاورزی بیش از سهمیه 
اســتان از اعتبارات بانکی است، خاطرنشــان کرد: هدف، رفع 
مشــکالت واحدهای تولیدی و کمک به رونق و افزایش اشتغال 
در اســتان اســت از همین رو باید در ماه های آینــده اعتبارات 
جدیدی از منابع بانکی به اســتان تزریق شــود تا این کار ادامه 
 یابد.وی با بیــان اینکه تا امــروز برای ۳9 طرح بــا ۵4 میلیارد 
 تومان تســهیالت قرارداد با بانک هــای عامل اســتان منعقد 
 شــده اســت، ادامــه داد: اجرایــی شــدن کاهــش نــرخ 
تســهیالت در تیرمــاه ســبب شــد تعــداد متقاضیــان به 
بانک ها  بــرای دریافت تســهیالت افزایش یابــد. از همین رو 
 پیش بینــی می کنیــم در روزهای آتــی با کمبــود نقدینگی

 در این حــوزه مواجه شــویم. وفایــی افــزود:واردات بی رویه 
کاالهای مشــابه خارجی از اصلی ترین معضالت کشور است که 

باید توجه ویژه ای به آن داشت.

پنج میلیارد ریال اعتبار مطالعاتی به مناطق عشایری استان 
چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

مدیرکل دفتــر مطالعات جامع عشــایر کشــور در بازدید 
از مناطــق عشــایری چهارمحــال و بختیــاری گفت: ۵ 
 میلیارد ریال اعتبار مطالعاتی برای طــرح های تامین آب، 
اشتغال زایی، بهبود معیشت و خدمات پشتیبانی به عشایر 
کوچ رو این استان اختصاص یافت. مهدی میزبان با اشاره به 
نقش عشایر در افزایش تولیدات لبنی و گوشتی کشور افزود: 
ساالنه 1۵۰ هزار تن گوشــت قرمز و بخش قابل توجهی از 
مواد لبنی کشور از سوی عشایر تولید می شود. مدیرکل امور 
عشایر چهارمحال و بختیاری هم بهره گیری از ظرفیت باالی 
مناطق عشــایری را در بهبود خدمت رسانی، مؤثر دانست و 
تنوع بخشی به معیشت عشایر را از مهم ترین برنامه های این 
سازمان اعالم کرد. یحیی حســین پور گفت: زندگی عشایر 
متکی به دامداری اســت که با توجه به محدودیت مراتع و 
خشکسالی، کشــت گیاهان دارویی برای کمک به معیشت 

آنها پیشنهاد شده است. 

مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
برداشت غوره از یک هزار و 6۰۰ هکتار باغات انگور شهرستان کیار 

آغاز و تا 1۵ روز ادامه دارد. 
ابراهیم شیرانی، با اشاره به برداشت 12 تن و ۷۰۰ کیلوگرم غوره از 
هر هکتار، پیش بینی کرد که از این ســطح 4 هزار و 8۰۰ تن غوره 

برداشت شود. 
مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیاری افزود: 
بیشترین برداشــت غوره در این شهرســتان از باغات ناغان و گهرو 

صورت می گیرد. 
شیرانی اضافه کرد: غوره برداشت شده برای مصرف داخلی و ارسال 
به اســتان های همجوار جهت تازه خوری و تولید آبغوره و گرد غوره 

استفاده می شود. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

 ۳7۰ میلیــارد تومان تســهیالت 
به طرح های تولیدی اعطا می شود

 بــه مناســبت دهــه کرامــت، کاروان ســفیران کریمه
 اهــل بیــت )ع( وارد اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ســالروز  القعــده  ذی  مــاه  اول  بــا  شــدند.همزمان 
میــالد باســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و 
روز دختــر و ورود کاروان۷ نفــره ســفیران کریمــه 
 اهــل بیــت )ع( بــه چهارمحــال و بختیــاری، اجرای

 برنامه های دهه کرامت در استان آغاز شد.
 2۳ ویــژه برنامــه بــا حضــور خادمــان حــرم مطهــر 
هــای  شهرســتان  در  )س(  معصومــه  حضــرت 
شــهرکرد، ســامان و بن برگــزار می شــود.  دیــدار با 
خانــواه جانبــازان و شــهدای مدافــع حــرم، خانواده 
بیمــاران ســرطانی، خانــواده مســتمندان، حضــور 
 در جمــع بیمــاران بیمارســتان آیــت ا... کاشــانی و 
پلی کلینیــک امام رضا )ع( شــهرکرد، حضــور در زندان 
شهرکرد، غبارروبی گلزار شــهدا، غبارروبی آستان مقدس 
امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون )س( شهرکرد و حضور 
در طرح تقویــت مبانی اعتقادی و شــبهه زدایی دینی در 
شهرکرد  از برنامه های کاروان سفیران کریمه اهل بیت )ع( 
در چهارمحال و بختیاری است. در این برنامه ها بسته های 

متبرک نیز در بین آحاد مردم توزیع می شود. 

چهارمحال و بختیاری میزبان 
سفیران کریمه اهل بیت )ع(

 اختصاص اعتبار مطالعاتی 
به عشایر چهارمحال و بختیاری

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری: 

آغاز برداشت غوره
 از باغات شهرستان کیار

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: امســال در هفته 
دولــت 12۰۰ میلیارد تومان پــروژه در اســتان افتتاح 
می شود.  قاسم سلیمانی در شــورای اداری استان اظهار 
داشــت: بیش از یک هزار و 4۰۰ پروژه در اســتان وجود 

داشــت که برخی از آنها توجیه اقتصادی نداشتند و برای 
برخی نیز ردیف مالی پیش بینی نشــده بــود و مجموع 
این مشکالت ســبب ایجاد توقعات و مســائل اجتماعی 
در اســتان شــده بود اما با همدلی و هماهنگی توانستیم 

موفقیت هایی حاصل کنیم. وی توزیع قطره ای اعتبارات 
در دوران ســازندگی را یکی دیگر از مشــکالت اســتان 
برشــمرد و افزود: در خصــوص پروژه هــای اعتباری با 
وجود خالی بــودن خزانــه، کمک های خوبی از ســوی 
دولــت از منابع 1۰ و 12 و همچنیــن کمک های مردمی 
صورت گرفت. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
مشــارکت ۵۰۰ میلیارد ریالی مردم در ساخت و بهسازی 
جاده های روســتایی بیان کرد: بخش مردمی کمک های 
خوبی در بخش آب و فاضالب نیز داشــتند به گونه ای که 
 بهره برداری و مدیریت شــبکه آب و فاضالب 1۰ شهر که

 زیان آور بودند بــه بخش خصوصی واگذار شــد و اکنون 
به سوددهی رسیده اند.ســلیمانی با بیان اینکه در بخش 
راه های استان تحول خوبی ایجاد شده است، خاطرنشان 
کرد: در زمینه راه ها هنوز جای کار بســیاری در اســتان 
وجود دارد به گونه ای که در برنامه امسال 6۰ کیلومتر به 

طول بزرگراه های استان افزوده می شود.
وی تصریح کرد: تالش این اســت که به 2۰۰ روســتای 
استان که آبرســانی به آنها از طریق تانکر انجام می شود 
از طریق شبکه آب شرب بهداشــتی تامین شود. استاندار 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در 2 سال گذشته بیش 
از ۵۷ روستای اســتان گازرسانی شــد و گازرسانی ۳۷ 
روستای دیگر نیز در دســت اقدام است.  سلیمانی با بیان 
اینکه سال گذشته در هفته دولت یک هزار و ۵۰ میلیارد 
تومان پروژه در اســتان افتتاح شــد، بیان کرد: امسال در 
هفته دولت یک هزار و 2۰۰ میلیــارد تومان پروژه افتتاح 

می شود که مهم ترین آ نها پروژه فوالد است.

قاسم سلیمانی:

افتتاح ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در چهارمحال و بختیاری

بخش مردمی 
کمک های خوبی 

در بخش آب 
و فاضالب نیز 

داشتند به گونه ای 
که بهره برداری و 

مدیریت شبکه 
آب و فاضالب ۱۰ 

 شهر که
 زیان آور بودند به 

بخش خصوصی 
واگذار شد و 

اکنون به سوددهی 
رسیده اند

مزایده 
5/176 اجــرای احکام مدنــی دادگاه عمومی بخــش زواره در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجرائیــه در پرونده کالســه مدنی 940057 که بــه موجب آن 
شرکت مجتمع فوالد اردســتان محکوم به پرداخت 1/808/791/615 ریال 
اصل خواسته در حق محکوم لهم پرونده و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 
90/000/000 ریال در حق صندوق دولت می باشد با توجه به اینکه محکوم 
علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا اموال وی را به 
شــرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رســاند. 1- جرثقیل 20 تن نیسان 
دیزل دو کابین- زرد رنگ سه محور- چهار تلســکوپ- T 200- وضعیت 
ظاهری مناسب- الستیک ها متوســط- با توجه به نوع و کاربری قیمت پایه 
کارشناســی 1/750/000/000 ریال 2- لودر کاترپیالر زرد رنگ شــماره 
بدنه j 43 7736- وضعیت ظاهری متوسط- الستیک ها 50 درصد- بازوها 
شکسته و جوشکاری شده- ملخی ها شکستگی دارد- قیمت پایه کارشناسی 
1/100/000/000 ریال 3- لیفتراک کاترپیالر 15 تن دکل بلند وضعیت ظاهر 
مناسب فاقد الستیک – جک و دکل سالم قیمت پایه کارشناسی 650/000/000 
ریال 4- کمپرسور آمریکایی نصب روی شاسی دو محور وضعیت ظاهری 
مناسب قیمت پایه کارشناسی 350/000/000 ریال. قیمت کارشناسی شده 
اموال فوق الذکر 3/850/000/000 ریال معادل ســه میلیارد و هشــتصد و 
پنجاه میلیون تومان می باشد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در 
جلسه مزایده حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال مذکور را 
مالحظه نمایند. اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد 
را ارایه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده 
به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده 
پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: روز سه شنبه 
مورخ 1395/6/16 ساعت 10 صبح، مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی بخش زواره. م الف:171 اجرای احکام مدنــی دادگاه عمومی بخش 

زواره )320 کلمه، 3 کادر(
مزایده 

5/177  اجــرای احکام مدنــی دادگاه عمومی بخــش زواره در نظر دارد در 
اجرای مفاد اجرائیه در پرونده کالسه مدنی 940035 که به موجب آن رضا 
یدنگ زواره فرزند حســن محکوم به پرداخت دو میلیــارد و پانصد میلیون 
ریال اصل خواسته در حق محکوم له پرونده خانم طاهره یدنگ بابت مهریه 
و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال در حق 
صندوق دولت می باشد با توجه به اینکه محکوم علیه طوعًا درصدد اجرای 
مفاد اجرائیه بر نیامده اســت فلذا اموال وی را به شرح ذیل از طریق مزایده 
به فروش می رســاند. 1 تمامیت 21 حبه و یک ســوم حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالک ثبتی به شــماره 1865 فرعی واقع در شهر زواره 16 اصلی 
دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان مالکیت آقای رضا یدنگ زواره 
فرزند حســن به آدرس زواره میدان گلزار دشــت قوت کوچه اول کدپستی 
8441848983 که شــامل یک قطعه زمین، یک باب منزل مسکونی قدیمی و 
یک زمین محصور شده که در حال حاضر به صورت دامداری می باشد که 
مســاحت زمین خالی حدود 165 متر مربع و مساحت خانه مسکونی حدود 
255 متر مربع و مساحت دامداری حدود 410 متر مربع می باشد و ساختمان 
قدیمی به صورت یک طبقه با اسکلت دیوار باربر خشت و گل آجری، سقف 
طاق قوسی ضربی، درب و پنجره های خارجی پروفیل فلزی، نمای خارجی 
کاهگل و اندود پشت بام کاهگل می باشد و اشتراکات آب و برق وگاز در حد 
کفایت و قدمت سخت حدوداً باالی 40 سال می باشد و دیوار قسمت شرقی 
دامداری از نوع دیوار آجری به ارتفاع متوسط حدود 2/20 متر و مابقی از نوع 
گلی قدیمی با درب فلزی می باشد. موقعیت و محل پالک مورد نظر، مساحت 
عرصه و اعیانی قدمت ســاختمان و نوع کاربری و اسکلت ساختمان، بازار 
عرضه و تقاضا، ارزش اشــتراکات و در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر در 
قیمت گذاری ارزش عرصه و اعیانی پالک فوق الذکر جمعًا به مبلغ یک میلیارد 
و صد و چهل و ســه میلیون و پانصد و شــصت هزار ریال معادل یکصد و 
چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شــش هزار تومان برآورد و اعالم می 
گردد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلســه مزایده حضور 
یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملک مذکور را مالحظه نمایند. ملک فوق 
به شخصی واگذار  می گردد که باالترین پیشنهاد را ارایه نماید. برنده مزایده 

باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجرا تسلیم 
 نماید و مابقی آن را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در

 صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 
به نفع دولت ضبــط می گردد. تاریخ مزایده: روز شــنبه مورخ 1395/6/13 
ســاعت 10 صبح، مکان مزایده: اجرای احکام مدنــی دادگاه عمومی بخش 
زواره. م الف:172 اجرای احــکام مدنی دادگاه عمومی بخــش زواره )469 

کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

5/154 کالســه پرونده: 941542 شــماره دادنامــه:669-95/4/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید کنگازیان 
فرزند قاسمعلی به نشانی اصفهان پارک الله دینان کوچه برج بن بست شاهد 
پالک 233، خوانده: سیامک کریم بیرگانی فرزند داریوش به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال 
چک شماره 869108/49-93/12/12 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه،  با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای مجید کنگازیان 
فرزند قاسمعلی به طرفیت آقای ســیامک کریم بیرگانی به خواسته مطالبه 
مبلغ 35/000/000 ریال وجه چــک به شــماره 1490/869108/49 مورخ 
93/12/12 به عهده بانــک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این کــه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی 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 دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 35/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 
120/000 ریال و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)93/12/12(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید 
 رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابــالغ 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:13697 
شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )320 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

5/155 کالســه پرونده:753/94 شــماره دادنامــه:1599-94/9/29 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی مجیدی 
 نژاد فرزند محمد با وکالت 1- مریــم طالبی فرزند علیمراد 2- حورا برادران

 قندی فزرند احمد مجتمعًا منفرداً به نشانی اصفهان خ نیکبخت غربی روبروی 
 دادگســتری مجتمع ماکان 5 طبقه اول واحــد 17، خوانده: ســید مرتضی

 میرشاه جعفری فرزند سید مصطفی به نشــانی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه سفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
 محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به

 شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد. رای قاضی شــورا: 
در خصــوص دعــوای علــی مجیدی نــژاد بــا وکالــت 1- مریــم طالبی 
2- حــورا بــرادران قندی به طرفیت ســید مرتضــی میرشــاه جعفری به 
خواســته مطالبــه مبلــغ 50/000/000 ریــال ســفته بــه شــماره خزانه 
داری کل 469930  بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا عنایــت 
 به بقــای اصول مســتندات در یــد خواهــان که ظهــور در اشــتغال ذمه 
 خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته دارد و عدم 
حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواســته از هرگونه 
 تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون 
 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت

 خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواسته  و هزینه های 
نشر آگهی و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای 

تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 
 94/5/7 لغایــت تاریخ وصول که محاســبه آن براســاس نــرخ اعالمی از 
 ســوی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بــر عهده اجــرای محترم
  احکام می باشــد در حق خواهــان صادر و اعــالم می نمایــد رای صادره

غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی 
 در دادگاههــای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.م الف:13700 شــعبه 8 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

5/156 کالســه پرونده 941607 شــماره دادنامــه: 393-95/3/13 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی به نشانی 
اصفهان میدان بزرگمهر ابتدای بزرگمهر مدیریت تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
با وکالت فهیمه عصاچی به نشــانی اصفهان خیابان توحید چهار راه پلیس 
مجتمع ماکان 3 طبقه 3 واحد 15 دفتر وکالت، خوانده: سعید سلمانی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،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 شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه به 
نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت آقای 
حسین کبیری با وکالت خانم فهیمه عصاچی به طرفیت آقای سعید سلمانی به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 2113/032922 مورخ 94/5/22 
عهده بانک تجارت به مبلغ 82/000/000 به انضمام خسارات قانونی و حق 
الوکاله وکیل و تاخیر تادیه نظر به محتویات پرونده و فتوکپی مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه 
دفاعیه ای ارائه نکرده است لذا دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 
198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 310-311-313 قانون تجارت 
حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت یکصد و هشــتاد و دو میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و سه میلیون و دویست و ده هزار ریال هزینه دادرسی 
و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/5/22 لغایت وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از 20 روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:13701 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)331 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

5/160 شــماره آگهــی: 139503902004000130 شــماره پرونــده: 
139404002004000626 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9401650 
ششدانگ خانه پالک شــماره 15190/9396 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
مجزی شده از 1973 فرعی به آدرس: اصفهان خیابان سروش خیابان حکیم 
شفایی اول کوچه شهید اشجع بن بست پژمان پالک 29 که اسناد مالکیت آن 
در صفحه 22 دفتر 376 امالک نقل به صفحه 41 دفتر 78 خروجی به شماره 
ثبت 50028 و با شــماره چاپی 2/905150 و در صفحه 134 دفتر 84 محلی 
به شماره ثبت 13466 و به شماره چاپی 936995 و در صفحه 227 دفتر 59 
محلی به شماره ثبت 7571 و به شــماره چاپی 908261 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شمااًل پی اشتراکی است با پالک 9385 فرعی به طول 12 متر 
شرقًا پی اشتراکی است با پالک 9395 فرعی به طول 26 متر جنوبًا پی است 
به خیابان هشت متری به طول 12 متر غربًا پی اشتراکی است با پالک 9397 
فرعی به طول 26 متر که طبق نظر کارشــناس رسمی ســند مالکیت با محل 
مطابقت دارد مساحت عرصه مورد تقاضا بر اساس سند 312 متر مربع می 
باشد همچنین ملک مزبور دارای دو طبقه ساختمان واقع در طبقات زیرزمین 
و همکف ) طبق گواهی پایان ســاختمان( می باشــد که قدمت آن بر اساس 
گواهی پایان ساختمان شماره 2012125 مورخ 78/8/27 شهرداری منطقه 
ده اصفهان حدود 17 سال می باشــد ملک مزبور دارای دو واحد پارکینگ و 
یک باب انباری می باشــد طبقه زیرزمین دارای دو اتاق خواب و آشپزخانه 
اپن و دارای کابینت از نوع چوب و ســرامیک دیوار و کف می باشد کمدها و 

دربها از جنس چوب و پوشــش دیوارها رنگ روغن و سقف دارای گچبری 
و آیینه کاری می باشد طبقه همکف دارای سه اتاق خواب و آشپزخانه اپن و 
دارای کابینت از نوع چوب و ســرامیک دیوار و کف می باشد کمدها و دربها 
از جنس چوب و پوشــش دیوارها کاغذ دیواری و ســقف دارای گچبری و 
 آیینه کاری می باشد راه پله دارای پوشش دیوارکوب و پارکت و نرده چوبی
  می باشــد کف حیاط از جنس ســنگ و نمای ســاختمان آجری می باشــد

 فاقد بیمه می باشد ملکی آقای سید حسین حسینی و خانم شهربانو ابراهیمی 
 که طبق ســند رهنی شــماره 198356-92/11/5 دفترخانه 56 اصفهان در 
رهن بانک سینا واقع می باشــد از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
95/6/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
 شرقی چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
 پانزده میلیارد و ســیصد و شش میلیون ریال شــروع و به هر کس خریدار

 باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود. الزم به 
ذکر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از 
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مورد 
مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
 شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینــک رقــم قطعــی آن

 معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از 
 مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/05/16 درج و منتشر می گردد 
 و در صورت تعطیلــی روز مزایده به روز بعد موکول مــی گردد. توضیحًا 
 جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ پایــه مزایده طی چک تضمین شــده 
 بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه

  تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی اســت.  م الف:13870 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)583 کلمه، 6 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/137 در خصوص پرونده کالسه 950227 خواهان حمیدرضا منصوری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه ســفته به طرفیت ژیال حموله تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/7/5  ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:13678 شــعبه 12 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/139 شــماره ابالغیــه: 9510100350804053 شــماره پرونــده: 
9409986796300160 شماره بایگانی شــعبه: 950216  خواهان/ شاکی 
امیراله ادم زاده  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم عبدالناصر محمودی و 
سید مجید خدائی و نعمت اله شیروانی و مصطفی شیروانی و مهین شیروانی 
و رسول شیروانی و مهدی شیروانی و سید علیرضا خدائی و زهره سادات 
خدائی و اصغر شیروانی و سعید جباری و محمدرضا شیروانی و شهرداری 
منطقه 8 اصفهان و منور شــیروانی و فرخ سالکی  به خواسته الزام به انتقال 
سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315  ارجاع و به کالسه 9409986796300160 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/05 و ساعت 11 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 کثیراالنتشار آگهی 
می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر 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:13780 شعبه 

8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 221 کلمه، 3 کادر(

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
فعالیت ۴۰۰ سازمان مردم نهاد در استان

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: 2۳ حزب و گروه سیاســی در اســتان به صورت 

قانونی فعالیت می کنند.
خدابخش مرادی در شــورای اداری اســتان اظهار داشت: اولین 
موضوع برای بسترسازی مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی 
و سیاســی پیوند بین مردم و حاکمیت اســت به گونه ای که در 
همین راستا تاکنون ۳۷ نشست با اقشــار مختلف در استانداری 
استان برگزار شده اســت.وی افزود: در این نشســت ها افزایش 
مشارکت و آگاهی بخشی به اقشــار مختلف و حل و فصل مسائل 

و مشــکالت مردم مورد توجه و بحث بوده است.معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
نشست های فصلی با شورای مرکزی احزاب در استان برگزار شده، 
خاطرنشان کرد: 2۳ حزب و گروه سیاسی در استان مجوز دارند.

مرادی با اشاره به اینکه برای محقق شدن مشارکت سیاسی طرح 
انسجام اجتماعی و وفاق سیاسی و همچنین منشور وفاق احزاب 
در استان تدوین شده اســت، بیان کرد: در حال حاضر 26 کانون 
صنفی در استان فعال است که نشســت های مختلفی نیز با آنها 
برگزار شده است. وی به حوزه فرقه ها و مذاهب اشاره کرد و گفت: 

ضرورت این اســت که به این حوزه نگاه عالمانه ای داشته باشیم و 
طرح مقابله با عرفان های نوظهور را تهیه و در راستای آن حرکت 

کرد.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار چهارمحال و 
بختیــاری ادامه داد: بــه منظور تــداوم وحــدت و همدلی بین 
بختیاری ها، ترک ها و فارس های ســاکن در استان، طرح انسجام 

قومیت ها تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته است.
مرادی با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه نشاط سیاسی 
بیان کرد: برگزاری 1۰ جلسه آزاد اندیشی در دانشگاه های استان 
با حضور شخصیت های کشــوری و فعالیت 44 نشریه، هفته نامه، 
فصل نامه و گاه نامه در راستای حوزه نشــاط سیاسی انجام شده 

است.
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زومیت نوشــت؛ همین چند هفته پیش بــود که برخی 
از جزئیات پانامرای جدید منتشر شــد. اما از آنجایی که 
پورشــه به این ســدان لوکس خود )بهتر اســت بگوییم 
 هاچ بــک( افتخــار می کنــد، از نویســندگان نشــریه

 Motor Authority دعــوت کــرد تا بــه کارخانه این 
شرکت در شهر درســدن آلمان بیایند و نگاهی عمیق و 
دقیق تر به مراحل تولید نســل دوم پانامرا بیندازند. نسل 
نخست پانامرا خودروی فوق العاده ای بود که هر دو ویژگی 

لوکس بودن و ویژگی هــای حرکتی بــاال را در ظاهری 
نامتعارف و منحصر به فرد ارائه می داد. این خودرویی بود 
که تنها به کمــی بازنگری در طراحی و شــاید هم کمی 
اســتفاده بیشــتر از تجهیزات مدرن نیاز داشت تا باز هم 
بهتر از قبل شود. اما پورشه در زمینه تغییرات، پا را فراتر 
 از اینها گذاشــته است و آن طور که این ســازنده آلمانی 
ادعا می کند، نسل دوم پانامرا تنها در نام، برند و البته ایده 

سدان اسپرت با نسل قبلی تشابه دارد.

 بدنه و پلتفورم
پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۷ نخستین خودرو از محصوالت گروه 
فولکس واگن اســت که از پلتفورم ماژوالر MSB این شرکت 
استفاده می کند. پورشه می گوید: این پلتفورم امکان انطباق و 
همسان سازی با سه نوع فاصله محوری را دارد که دو مورد از آنها 
در پانامرای جدید استفاده شده اند. بازار ایاالت متحده نسخه ای 
را دریافت خواهد کرد که دارای فاصله محوری کمتری است، 
اگر چه این مدل با داشــتن فاصله محوری ۲۹۴ میلی متری، 
حدود ۳۰ میلی متر فاصله محوری بیشــتری از نسل فعلی 
 پانامرا دارد. عرض خودرو نیز در قســمت جلو و عقب اندکی
  افزایش یافته اســت. پورشــه همچنین برای سبک سازی و
multi-mate- مقاوم سازی بدنه این خودرو از مواد چندگانه (

rial( بهره برده است. ۳۱ درصد از  بدنه این خودرو از آلومینیوم 
ساخته شده و ۳۱ درصد دیگر نیز از فوالد بور مقاوم سازی شده 
ساخته شده است. همچنین تمام پوســته خودرو از جنس 
آلومینیوم است که سبب کاهش ۱۳ کیلوگرمی وزن خودرو 
شده است. تمامی موارد گفته شده سبب کاهش وزنی به میزان 
۵۱ کیلوگرم شده است. ضمن اینکه مقاومت پیچشی شاسی 
نیز به میزان ۸ درصد بهبود یافته است. کل ساختار بدنه پانامرا 
وزنی معادل ۳۳۴ کیلوگرم دارد. نسل جدید پرچمدار پورشه 
از تجهیزات آیرودینامیکی فعال نیز بهره مند است. در بخش 
جلویی خودرو از جلوپنجره فعال استفاده شده و عملکرد آن 
به این صورت اســت که در ســرعت های باالتر ورودی هوای 
جلوپنجره بسته می شود تا آیرودینامیک خودرو بهبود یابد؛ 
این ورودی ها در زمان روشن شدن پیشرانه نیز بسته هستند 
تا به گرم شدن سریع آن کمک کنند. در بخش عقبی خودرو 
 از بال عقب فعال استفاده شده است. این بالچه فعال در هنگام

 Eco بســته بودن ورودی هــوای جلوپنجــره در وضعیت  
 Max قرار دارد اما با گذر از سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت به
تغییر وضعیت می دهد و ارتفــاع خودرو نیز چند میلی متری 
کاهش پیدا می کند. در مدل پانامرا ی توربو، بالچه عقب از نوع 

چند تکه و با ابعادی دو برابر بزرگتر از مدل معمولی است.
سیستم تعلیق

اساس سیســتم تعلیق پورشــه پانامرا ۲۰۱۷ تغییرات کمی 
نســبت به مدل فعلی این خودرو دارد. در این خودرو از تعلیق 
دوبل جناغی در قســمت جلو و چهار اتصالی همراه با فنر لول 
در عقب استفاده شده اســت. همانند مدل فعلی پانامرا، مدل 
 توربوی جدید نیز به طور استاندارد همراه با سیستم تعلیق بادی 
عرضه خواهد شــد. به هر حال، پورشــه در مدل جدید پانامرا 
مشخصه های لوکس بیشتری را به ویژگی های فنی این خودرو 
افزوده است. سیستم تعلیق پانامرای جدید دارای ۳ عدد محفظه 
به جای دو عدد محفظه نسل قبلی است که سبب شده ظرفیت 
کمک فنرهای آن ۶۰ درصد بیشــتر از قبل شوند. این افزایش 
ظرفیت سبب کنترل بهتر روی فنرها شده و طیف عملکرد آنها 
را نیز گسترده تر می کند. حاال دیگر پانامرای جدید می تواند در 
بحث سواری لوکس با جدی ترین رقبایش در این کالس یعنی 

مرسدس بنز کالس اس و بی ام و سری ۷ رقابت کند.

يادداشت

پورشه پانامرای ۲۰۱۷ به زودی به بازار عرضه می شود. پورشه در ســدان پرچمدار خود سنگ تمام گذاشته 
و از جديد ترين فناوری های دنیای خودرو در آن بهره برده اســت. قانون طاليی چیست؟ اين قانون می گويد 
بهترين راه رفتار با ديگران اين است که همان طور که دوست داريد با شما رفتار شود، با ديگران رفتار کنید. 
اما قانون طاليی پورشه اين است که هیچ وقت خودرويی با پیشرانه و پلتفورم جديد را در کارخانه ای جديد 
تولید نکنید. با اين حال با آمدن پورشه پانامرای ۲۰۱۷، پورشه اين قانون خود را شکسته  و با مشتريان خود 

همان گونه رفتار کرده است که آنها دوست دارند.

رونمايی

معرفی

روبات انســان نمای ســورنا ۳، از دســتاوردهای دانشکده 
مکانیک، پردیــس فنی دانشــگاه تهــران، در نمایشــگاه 
اتوماتیکای ۲۰۱۶ مونیخ آلمان به نمایش گذاشــته شد. به 
گزارش خبرگزاری مهر، نمایشــگاه بین المللی اتوماســیون 
و روباتیــک )Atomatica   2016( در شــهر مونیخ آلمان 
برگزار شد و روبات انسان نمای ســورنا ۳، با حمایت  معاونت 
علمی و فناوری ریاســت  جمهوری در این نمایشگاه شرکت 
کرد که بازتاب بســیار گســترده ای در بین بازدیدکنندگان، 
دانشــگاهیان و شــرکت های فعــال در حــوزه روباتیک و 
اتوماسیون داشــت. دکتر عقیل یوســفی کما، عضو هیئت 
علمی دانشــکده مهندســی مکانیــک دانشــگاه تهران و 
مجری طرح روبات انســان نمای ســورنا، ضمــن اعالم این 
 خبر، دستاوردهای شــرکت در این نمایشــگاه را چشمگیر 
توصیف کرد و معرفی بین المللی روبات انسان نمای سورنا ۳، 
را معرفی جمهوری اســالمی ایران در حوزه علم و فناوری در 

عرصه بین المللی، فراهم شــدن فضای مناسب برای برقراری 
ارتباط بــا شــرکت های بین المللی و دانشــگاه های آلمان و 
بهره مندی از ظرفیت بازار مشترک با اروپا در حوزه روباتیک 
و اتوماســیون صنعتی دانست. یوســفی کما که مسئولیت 
ریاست مرکز سیســتم ها و فناوری های پیشرفته )CAST( و 
نیز مسئولیت معاونت پژوهشــی پردیس دانشکده های فنی 
دانشــگاه تهران  را به عهــده دارد، از مذاکره با شــرکت های 
بین المللی در حاشــیه نمایشــگاه یاد شــده، برای توسعه 
 و تجاری ســازی روبات انســان نمای ســورنا ۳،  خبــر داد و 
اظهار داشــت که مذاکراتی نیز با مســئوالن دانشگاه مونیخ 
برای تبادل دانشــجو و برگزاری کنفرانس ها و همکاری های 
مشترک صورت گرفته است. »اتوماتیکا«، نمایشگاه تجاری 
پیشرو در زمینه فناوری و فناوری های اتوماتیک است که هر 
ســال یک بار در مونیخ، بزرگترین بازار اتوماتیک و روباتیک 

اروپا برگزار می شود.

به گزارش مهر، محققان در روشــی خالقانه، ســلول های 
دوپامین را به مغز بیمــاران مبتال به پارکینســون پیوند 
دادند و مشــاهده کردند که این پیوند زندگــی آنها را به 
طور قابل مالحظه ای بهبود بخشــیده است. امروزه درمان 
بیماران پارکینســونی معطــوف به درمان هــای دارویی 
 دوپامینرژیک مانند levodopa اســت. این امر می تواند 
به طور قابل توجهی به ویژه در مراحل اولیه زندگی بیماران 
به آنها کمک کند. با این حال با پیشرفت بیماری، کارآیی 
ایــن دارو نیز پایین آمــده و خود می تواند منجــر به بروز 
اختالالت حرکتی دیگری شود. این امر موجب شده است 
که محققان،به اســتفاده از ســلول درمانی و پیوند سلولی 
روی بیاورند. بــه همین منظور آنها در ادامه مســیری که 
سال هاست به وسیله ســایر محققان آغاز شده است سعی 
در ایجاد راه  حلی برای افزایش کارآیی و بهبود آماده سازی 
سلول ها برای پیوند داشــته اند و با ارائه راهکارهایی مانند 

بهبود فرآیند ذخیره سازی سلول ها پیش از پیوند، روشی 
را ارائه دادند کــه بیش از همه، بیماران جوان از آن ســود 
می برنــد. محققــان در پروژه ای پژوهشــی بــه صورت 
جاه طلبانه دســت به انجام روشــی زده اند که هدف از آن 
بهبود زندگی بیماران مبتال به پارکینســون بوده است. به 
این منظور آنها بیماران نسبتا جوانی را که در مراحل اولیه 
و شروع بیماری پارکینسون قرار داشــتند، انتخاب کرده 
و تحمل آنها را در برابر پیوند بافت شــکمی جنینی مورد 
مطالعه قرار دادند. نتایج نشــان داده اســت که بسیاری از 
عالیم مربوط به این بیماری مانند لرزش و کاهش حافظه 
بهبود یافته و افراد از نظر حرکتی نیز شــرایط بهتری را به 
دست آورده اند. محققان امیدوارند که بتوانند با استفاده از 
نورون های دوپامینی مشتق شده از سلول های بنیادی در 
ســال های ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ راهکاری قطعی را برای درمان 

این بیماری ارائه کنند.

پورشه، پانامرای جديد خود را معرفی کرد

کالفی از آلومینیوم و بور

روبات انسان نمای ايرانی در نمايشگاه اتوماتیکا حضور يافت؛

سورنا به آلمان رفت
استفاده از پیوند سلول های مغزی برای درمان بیماری پارکینسون؛

دوپامین حالل مشکل رعشه

گوشــی V10 محصولی جــذاب و قابــل توجه بــود، ولی به 
 نظر می رســد آن گونه که ال جی انتظار داشــته این گوشــی 

نتوانسته است خواسته هایش را برآورده کند.
از این رو، ال جی قصد دارد نســل جدید این گوشــی موسوم به 
LG V20 را معرفــی کند. تنها یک روز بعد از معرفی گلکســی 
نوت ۷ توسط سامسونگ، دیگر غول کره ای نیز تایید کرده است 
که گوشی ال جی وی ۲۰، روز ۱۶ شهریور رونمایی خواهد شد. 
براســاس خبرهای جدید، ال جی وی ۲۰، روز ۶ سپتامبر )۱۶ 
شهریور( در سن فرانسیســکو و فردای آن در ســئول رونمایی 

خواهد شد.
دعوتنامه این مراســم با عنوان Play More برای تاریخ های ۶ 
و ۷ ســپتامبر )۱۶ و ۱۷ شهریور( ارسال شــده و ال جی در این 
دعوتنامه عنوان کرده اســت؛ »ماجرای دوم شروع می شود!«. با 
اینکه در این دعوتنامه به جزئیات مشــخصی اشــاره نشده ولی 
براساس گفته های مدیران ال جی می دانیم که گوشی وی ۲۰ با 

اندروید ۷ نوقا همراه خواهد شد.
ضمن اینکه گفته می شود این دســتگاه همانند وی ۱۰ کیفیت 
ساخت بسیار باالیی دارد و تجربه مولتی مدیای خود را از گوشی 

وی ۱۰ وام گرفته است.
اما اپل هم از برنامه ریزی خود بــرای معرفی پرچمدار جدیدش 
خبر داد. اپل نســل جدید آیفون های خود را ۲۲ شــهریورماه 

رونمایی می کند.
از آنجا که ایــن شــرکت در اولین جمعــه  پــس از رونمایی، 
آیفون های خود را راهی بازار می کند، پس ۲۶ شهریور ماه را باید 

تاریخ عرضه این گوشی های هوشمنـد به بازار خواند.
به نقل از زومیت، اپل در نظر دارد نسل جدیـد آیفون های خود 
را ۲۲ شــهریور ماه یعنی ۱۲ ســپتامبر ســـال جاری میالدی 

رونمایی کند.
حال ایوان بلس، فاش کننده مطــرح دنیای فناوری اعالم کرده 
که نســل جدید آیفون ها در جمعه پــس از رونمایی، یعنی ۲۶ 

شهریورماه، ۱۶ سپتامبر، راهی بازار خواهند شد.
وی پیش از این اعالم کرده بود که پیــش خرید آیفون های اپل 
از تاریخ ۱۲ سپتامبر آغاز خواهد شــد و حال شاهد اعالم تاریخ 
۱۶ ســپتامبر به عنوان عرضه آیفون ها به بازار هستیم. با توجه 
به اینکه اپل همواره آیفون های خــود را در اولین جمعه پس از 
رونمایی راهی بازار کــرده، از این رو انتظار مــی رود پیش بینی 
ایوان بلس مبنی بر عرضه آیفون ها در ۱۶ سپتامبر رنگ واقعیت 

به خود بگیرد.

مانند تمامی کشــورهای جهان، چینی ها هم درگیر مشکالت 
شهرنشینی شــده اند و ترافیک امان آنها را بریده است. بنابراین 
چشم  بادامی ها با یک طرح نوآورانه ســعی در حل مشکل خود 

دارند.
اتوبوس جدید چینی ها طوری طراحی شده که می تواند از باالی 
ماشــین های عادی عبور کند و دغدغه ترافیک، دیر رســیدن 
 مســافران و عقب افتادن از برنامــه حرکتی را برای همیشــه 

حل کند.
شش سال پیش، چینی ها با ایده ای بلند پروازانه سعی در تحول 
صنعت حمل و نقل شهری  داشــتند و امروز این طرح به مرحله 

اجرا رسیده است.
زومیت بــه نقل از انگجت نوشــت؛ سه شــنبه ایــن هفته یک 
اتوبوس با توانایی عبــور از باالی اتومبیل های عادی در شــهر 

کین هوآنگدائو رونمایی شد.
 همان طور که پیش از این در همین صفحه ایــن اتوبوس با نام

Straddling Bus معرفــی شــد، این اتوبوس کــه می تواند 
راه حلــی اقتصــادی بــرای دور زدن ترافیــک شــهری و 
 حمل و نقل مســافران بدون تاخیر باشــد، حاال با نــام TEB یا

 Transit Elevated Bus شناخته می شود.
طول این اتوبــوس ۲۲ متر، عرض آن۷/۸ متــر و ارتفاعش۴/۸ 
 متر بوده و توانایی حمــل ۳۰۰ مســافر را دارد. طبق اطالعات 
منتشر شده این وسیله حمل و نقلی از ۱۶ چرخ تایری و ۸ جفت 

چرخ ریلی بهره می برد.
همچنین سرعت سیر اتوبوس چینی ها به ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر 

ساعت می رسد.
در مراسم رونمایی از این محصول، فقط ۳۰۰ متر برای آزمایش 

اولیه در برابر خبرنگاران به حرکت درآمد.
با این حال طرح ارائه شده برای اجرایی شدن به پیش نیاز هایی  
احتیاج دارد؛ در مسیر این اتوبوس چهارراه ها، خطوط عابرپیاده، 
چراغ های راهنمایی، پل ها و مســیرهای انحرافی باید به حداقل 

برسند.
صرف نظر از اینکه در مسیر پیاده سازی مدل جدید حمل و نقل 
شــهری چه مشــکالتی وجود دارد، ایده به اجرا درآمده بسیار 

هیجان انگیز به نظر می رسد.
نمونه اولیه این اتوبوس در ســال ۲۰۱۰ و در یک نمایشگاه در 

شهر پکن معرفی شد.
بعد از آن شرکت تولید کننده TEB با اعالم اینکه نمونه اولیه آن 
تا یک سال و نیم دیگر نهایی می شــود از استقبال ۵ شهر بزرگ 

چین برای پیاده سازی این اتوبوس خبر داد.
عکس های منتشــر شده از داخل کابین مســافران این اتوبوس 
نشــان می دهد کــه راحتــی مســافر در حین مســافرت در 

طراحی های اولیه آن اهمیت زیادی داشته است.

همان طور که پیش تر در خبرها خواندید، 
گلکسی نوت ۷ مجهز به وضعیتی موسوم 
بــه Power Saving یــا صرفه جویــی 
 در مصــرف انــرژی اســت که به شــما

 امکان می دهد با پایین آوردن رزولوشــن 
 Super AMOLED نمایشگر ۵/۷ اینچی
آن از میزان مصرف باتری دستگاه بکاهید. 
این حالت در نوت ۷، سه سطح تنظیمات 
دارد: Off یا خاموش، Mid یا متوســط و 
Max یا حداکثر. همان طور که از نامشان 
پیداســت، با انتخاب سطح Off هیچ گونه 
محدودیتی برای دستگاه در مصرف انرژی 

اعمال نمی شــود و کاربر می تواند بهترین 
تجربه رایانش و تماشای محتوا را با مصرف 
معمول انرژی داشته باشد. اگر تنظیمات را 
در وضعیت Mid قرار دهید، میزان مصرف 
انرژی موبایل شــما محدود می گردد که 
این کار نیز با کاهش رزولوشن نمایشگر از 
۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکسل )QHD با تراکم 
پیکســلی 515ppi( به رقــم ۱۰۸۰ در 
 ،)386ppi با تراکم FHD( ۱۹۲۰ پیکسل
و  نمایشــگر  روشــنایی  محدودســازی 
همچنین پاییــن آوردن ســطوح عملکرد 
 دستگاه و غیرفعال کردن انیمیشن های آن 

رخ می دهــد. امــا در مواردی کــه بیش از 
همیشه به حفظ و نگهداری انرژی دستگاه 
نیاز باشــد، وضعیتی به نام Max به کارتان 
Power Sav- یخواهد آمد که درون منو

ing است. این گزینه، رزولوشن نمایشگر 
را از ۱۴۴۰ در ۲۵۶۰ پیکســل به ۷۲۰ در 

HD( ۱۲۸۰( پیکسل کاهش می دهد.
در کنار این، سطوح عملکردی دستگاه نیز 
پایین می آید و از روشــنایی آن تا هشتاد 
درصد کاسته می شود و از عملکرد شبکه 
در پس زمینــه موبایل نیــز جلوگیری به 

عمل می آید.

شهريور منتظر اتفاقات جديد باشید؛

آيا ال جی و اپل پاسخی درخور برای 
سامسونگ دارند؟

چین از طرح جديدی در حوزه حمل ونقل خبر داد؛

اتوبوسی روی خودروها

سامسونگ به ابتکار جديد در نوت ۷ دست زد؛

نمايشگر خود را تغییر 
دهید

پزشکیروباتیک

تندرستی

نسل نخست پانامرا 
خودروی فوق العاده ای 

بود که لوکس بودن و 
ويژگی های حرکتی باال 
را در ظاهری نامتعارف 

و منحصر به فرد ارائه 
می داد

براســاس گزارش موسســه تحقیقاتــی Canalys، شــرکت 
آمریکایی فیت بیت توانســته با حفظ موفقیت سه ماهه اول سال 
جاری میالدی، در ســه ماهه دوم ســال ۲۰۱۶ نیز پیشتاز حوزه 
پوشیدنی  های تندرستی باشد. به گفته کانالیس، فیت بیت موفق 
شده ۳/۷ میلیون دســتگاه پوشیدنی را در ســه ماهه دوم سال 
۲۰۱۶ روانه بازار کند. شــیائومی با رکورد ۳ میلیون دســتگاه و 
گارمین با فروش ۷۰۰ هزار ابزار پوشیدنی، به ترتیب در مکان های 
دوم و ســوم قرار دارند. فیت بیت در مقایسه با سه ماهه دوم سال 

۲۰۱۵، توانسته عرضه محصوالت خود را ۳۶ درصد افزایش دهد 
که نه تنها پیشرفت قابل توجهی را نشان می دهد، بلکه حکایت از 
گسترش سریع این حوزه از فناوری دارد. تحقیقات کانالیس نشان 
می دهد که یکی از دالیل اصلــی عملکرد خوب فیت بیت، لغزش 
رقیب اصلی این شــرکت یعنی برند Jawbone بوده که آینده 
تاریکی را پیش روی تجارت پوشیدنی های خود می بیند. برخالف 
وجود پیشــرفت قابل توجه فیت بیت، بــازار محصوالت مبتنی 
بر» اندروید ور« در مجموع برای نیمه اول ســال ۲۰۱۶ میالدی 

روند نزولی داشته است. متخصصان کانالیس معتقد هستند که 
هنوز ساعت های هوشــمند اندرویدی نتوانسته اند مشتریانی با 
بودجه های متوســط را جذب کنند. به گفته کانالیس، به همین 
دلیل هنوز هم ساعت های هوشمند رده باال نتوانسته اند حجم 
زیادی از مشــتریان بازار محصوالت الکترونیک را هدف قرار 
دهند. با این حال، تحلیل گران کانالیس و دیگر متخصصان 
این حــوزه پیش بینی می کننــد که عرضــه محصوالت 
پوشــیدنی مبتنی بر اندروید تا پایان سال جاری میالدی با 
انتشار Android Wear روند صعودی در پیش می گیرد. 
ضمن اینکه این شــرکت تحقیقاتی پیش بینی کرده است؛ 

حدود۷/۵ میلیون ساعت هوشمند با امکان برقراری تماس تا 
پایان سال در اختیار خرده فروشان قرار خواهد گرفت.

در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ انجام شد؛

فیت  بیت، فروشنده برتر پوشیدنی های تندرستی

 بــه تازگی تصویــری از مــاژول دوربینی، منتشــر 
شــده اســت کــه شــرکت Hasselblad بــرای 
 گوشــی های موتــو زد و موتــو زد فورس توســعه  
داده است. این ماژول ویژگی های منحصربه فردی را 

به گوشی های یاد شده اضافه می کند.
دوربیــن موتومــاد  از  تصویــری  گذشــته   روز 

Hasselblad منتشــر شــده که در آن اشاره هایی 
بــه امکانــات و مزایای این مــاژول بــرای کاربران 
گوشــی های موتو زد و موتو زد فورس، شــده است. 
موتومادهــا، ماژول هایــی هســتند کــه از طریق 
اتصال مغناطیســی و در قالب کیس به گوشی های 
جدید لنــوو، موتو زد و موتو زد فورس متصل شــده 
و ویژگی های منحصربه فردی را بــرای کاربران این 

گوشی ها فراهم می آورند.
تعــدادی از این ماژول هــا پیش از معرفی رســمی 

گوشی های موتو زد، فاش شدند.
یکی از آنها، ماژول دوربینی است که ساخت شرکت 

Hasselblad بود.
بسیاری معتقد بودند که موتوماد Hasselblad در 
جریان رویداد ماه ژوئن لنوو و به همراه گوشــی های 
موتو زد و موتو زد فورس رونمایی خواهد شد، اما این 

اتفاق رخ نداد.
الزم به ذکر است که شــرکت Hasselblad نیز در 
ماه ژوئن رویدادی را ترتیب داده بود و تصور می شد 
 که این شــرکت بخشــی از رویداد خود را به ماژول 

یاد شده اختصاص دهد، اما این گونه نشد.
بر اســاس تصویری که روز گذشــته منتشــر شد، 
 می دانیــم کــه مــاژول Hasselblad هنــوز هم 
وجود دارد و نام آن True Zoom Camera است. 
این ماژول بــرای کاربران موتــو زد و موتو زد فورس 
امکاناتی همچــون زوم اپتیــکال 10x، فلش زنون، 
 ،RAW شــاتر فیزیکی، امکان ثبت تصاویر با فرمت
امکان به اشــتراک گذاری ســریع و ذخیره خودکار 

تصاویر ثبت شده را فراهم می کند.
ماژول دوربیــن Hasselblad برای آن دســته از 
کاربران گوشــی های موتو زد و موتــو زد فورس که 
عالقه مند به عکاســی هســتند، گجت ارزشمندی 

خواهد بود.
در حال حاضر اطالعاتــی در خصوص قیمت و تاریخ 

عرضه True Zoom Camera در دست نیست.

موتومادی برای عالقه مندان به عکاسی معرفی شد؛

روی گوشی خود دوربین 
نصب کنید

پیشنهاد  سردبیر:
نمايشگر خود را تغییر دهید

حمل و نقل
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پیشنهاد سردبیر: 
موقوفه بودن زمین های بهارستان در محاکم قضایی رد شده است

اخباریادداشت

 فرمانــدار مبارکــه گفــت: اعتبــارات تملــک دارایی 
شهرســتان، ۳۱درصد نسبت به سال گذشــته افزایش 

داشته است.
علی اصغر ذاکری در جلسه کمیته برنامه ریزی اعتبارات 
تملک دارایی شهرستان در سال ۹۵، با بیان اینکه اولویت 
اصلی کمیتــه برنامه ریزی شهرســتان اتمام پروژه های 
نیمه تمام است، بیان داشت: امسال برابر قانون، اعتباری 
برای پروژه های جدید پیش بینی نشــده و انتظار داریم 
دستگاه های شهرستان تمرکز و تالش خود را برای اتمام 

پروژه های گذشته به کار گیرند.
ذاکری با بیان اینکه اعتبارات سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، 
۳۱درصد رشد داشته اســت، افزود: در این کمیته سعی 
کردیم پروژه های مورد نیاز شهرســتان را اولویت بندی 

کنیم.

وی اظهار کرد: مسئوالن شهرستان باید با هم اندیشی و 
تشریک مســاعی، ضمن ایجاد پویایی، تحرک و افزایش 
کارایی و بازدهی در حوزه مدیریت خود، با ارائه ابتکارات 
و ایده های نو به رشــد و توسعه شهرستان در بخش های 

مختلف کمک کنند.
فرماندار شهرســتان مبارکه گفــت: تصمیمات کمیته 
برنامه ریــزی نقش مؤثر و تعیین کننده ای در پیشــبرد 
و تحقق اهداف و برنامه های کالن توســعه شهرستان در 

بخش های مختلف ایفا می کند.
 ذاکــری، جایــگاه ایــن کمیتــه را در ایجــاد و اصالح

 زیرساخت های شهرستان بســیار حائز اهمیت دانست 
 و گفــت: باید پیش بینی طــرح ها بر اســاس ظرفیت و 
توسعه بخشی شهرستان انجام شود تا در صورت تصویب 

شاهد رشد و پیشرفت منطقه باشیم.

رییس اداره اوقاف و امورخیریه کاشان از افتخار میزبانی این 
شهرستان در ســال جاری برای مرحله استانی سی و نهمین 

دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد.
حجت االســالم جعفر جنتی، با اشــاره به برگــزاری مرحله 
شهرســتانی این مســابقات گفت:این دوره از  مسابقات در 
هشــت رشــته قرائت، ترتیل، حفــظ پنــج، ۱0، 20 جزء و  
حفظ کل، دعاخوانــی و اذان در دو رده خواهــران و برادران 
در فرهنگسرای مهر کاشــان برگزار شد. وی، تفاوت برگزاری 
 این مســابقات نســبت به ســال های قبل از جملــه توقف 
ثبت نام تا دو روز قبل از آن را یادآورشــدو افزود: ممنوعیت 
تغییر رشــته به جهت جلوگیری از تضییع حقوق متسابقین 
وتمرکز محل برگزاری مســابقات برای خواهــران و برادران 
همراه با افتتاحیــه و توضیح نکات و آییــن نامه های داوری 
برای شــرکت کنندگان از دیگر تفاوت  های ســال جاری این 

مسابقات نسبت به ســال گذشــته بود.  به گفته وی، داوري 
ایــن دوره از مســابقات در بخش بــرادران توســط آقایان 
 عبدالرضا تولیت ››وقف و ابتدا‹‹ مجید عربي››حسن حفظ‹‹

علي اکبر توحیدیان ››تجوید‹‹ امیراسدا... شریف ››صوت‹‹ و 
علي حسین پور››کارشناس محتوایي‹‹ و در بخش خواهران 
سمیه مسعودي نیا ››تجوید‹‹  فاطمه میرزایي››وقف و ابتدا‹‹  
فاطمه بدیعي››حســن حفظ‹‹ معصومــه گودرزي››لحن‹‹ 
علیــا تمیزکار››صــوت‹‹ و فاطمه حاج بابایي››کارشــناس 
محتوایي‹‹ اجراشــد. رییس اداره اوقاف و امورخیریه کاشان، 
افتخار میزبانی این شهرســتان در ســال جاری برای مرحله 
استانی سی و نهمین دوره مســابقات سراسری قرآن کریم را 
تاکیدکرد و گفت: ایــن اداره در حال برنامه ریزی برای اجرای 
هر چه بهتر مســابقات و میزبانی مطلــوب  از رتبه های برتر 

شهرهای سراسر استان است.

فرماندار مبارکه:

اعتبارات شهرستان، ۳۱درصد افزایش داشته است
رییس اداره اوقاف و امورخیریه خبر داد :

کاشان میزبان مرحله استانی مسابقات سراسری قرآن

فراخوان آموزش و اجرای راهپیمایی گروهان های عاشورا طی دو 
مرحله و با حضور بیش از 700 تن از بسیجیان حوزه مقاومت بسیج 

سیدالشهدای بخش بادرود نطنز برگزار شد.
مسئول عملیات سپاه ناحیه نطنز با اعالم این خبر گفت: فراخوان 
گروهان های عاشورا با محوریت حفظ انســجام سازمانی و ایجاد 
آمادگی های جســمانی و رزمی بســیجیان با حضور بســیجیان 
حوزه مقاومت بسیج سیدالشــهدای بادرود طی دو مرحله برگزار 
شده است.سرگرد پاسدار مجتبی خســروی افزود: مرحله اول در 
پنج پایگاه روستایی در حاشیه روســتای متین آباد و مرحله دوم 
در شش پایگاه شهری در حاشیه شــهر بادرود با تعداد 700 تن از 
بسیجیان برگزار شد که در این فراخوان از مربیان تخصصی و مجرب 
و فرمانده میدان تیر بومی استفاده گردید و نیروها در کالس های 
مختلف و متفاوت آموزش دیده اند.خســروی اظهار کرد: بسیج به 
عنوان ظرفیت راهبردی تامین کننده دفاع مردمی امری اجتناب 
ناپذیر است و این امر در پرتو آموزش و ایجاد آمادگی فردی و گروهی 
نیروهای جوان و با انگیزه که برای نیل به اهداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و آرمان های مقدس حضرت امام )ره( داوطلبانه 
شرکت می کنند محقق می شود. وی افزود : یکی از ماموریت های 
ذاتی بســیج، آموزش و ایجاد آمادگی گردان های سازمان یافته در 
راســتای تحقق اهداف دفاع همه جانبه و امنیت پایدار اســت که 
همواره مورد توجه حضرت امام )ره( و تاکیدات رهبر معظم انقالب 
بوده است. مسئول عملیات سپاه ناحیه نطنز گفت: این فراخوان با 
هدف آموزش یادآوری، حفظ انســجام ســازمانی و ایجاد آمادگی 
رزمی بسیجیان سازمان یافته در گردان های بسیج و به منظور ایجاد 
آمادگی عمومی در گردان های بســیج و تمرین فراخوانی یگانی و 
فعالیت های جمعی با حضور نیروهای بسیجی حوزه مقاومت بسیج 

سیدالشهدای  بخش بادرود برگزار شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان شهرضا با اشــاره به توقیف یک کامیون 
 کشنده در ایســت و بازرســی شــهرضا گفت: در این کامیون مقدار
  22 تــن و 800 کیلــو برنج قاچــاق فاقد مــدارک معتبــر گمرکی

 کشف شد.
 حمید امیرخانی با اشــاره به اســتقرار مأموران انتظامی در ایســتگاه

 ایست و بازرسی شهید »امامی« شهرستان شهرضا گفت: مأموران در 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده که از 
جنوب کشور به مقصد تهران در حرکت بود مشــکوک و آن را متوقف 

کردند.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شــهرضا ارزش این محموله را یک 
میلیارد و ۱00 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این خصوص راننده 

دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

معاون شــبکه بهداشت و درمان ســمیرم گفت: مصرف شیر خشک در 
این شهرســتان تنها چهار درصد است.محســن محمدی در نشســت 
بررسی و تاکید بر اهمیت تغذیه با شــیر مادر اظهار کرد: این آمار نسبت 
 به شهرســتان های دیگر اســتان اصفهان عدد محدودی است و نشان 
می دهد تغذیه با شــیر مادر در سمیرم مطلوب اســت. وی خاطر نشان 
کرد: یکی از مزایای شــیر مادر در باال بودن مقدار کلسترول آن است که 
خود موجب تشــکیل آنزیم هایی برای متابولیزه کردن کلســترول می 
 شــود و در نتیجه یکی از بهترین روش های پیش گیری از بیماری های 
قلبی و عروقی است.به گفته محمدی، شروع مصرف شیر مادر برای نوزاد 
در واقع اولین واکسیناسیون محسوب می شود و هر قدر فاصله شیردهی 
به نوزاد از دو سال کمتر باشــد خطر عوارض و مرگ برای کودک و مادر 

بیشتر خواهد بود.

فراخوان آموزش  بسیجیان 
گروهان عاشورا در بادرود نطنز

کشف 22 تن برنج قاچاق در 
یک دستگاه کامیون کشنده

مصرف شیر خشک در 
سمیرم چهار درصد است

کوتاه از شهرستان ها

رییس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان دهاقان گفت: عشــایر 
شهرستان دهاقان با نحوه پیشــگیری از بیماری های سل و ماالریا آشنا 
 می شوند.حشــمت ا... ثالثی با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای

خدمت رســانی به عشــایر محروم شهرســتان دهاقان، تیــم مراقبت 
بهداشتی عشــایر مرکز بهداشت شهرســتان، تا کنون ۹ روز به مناطق 
عشایر نشین شهرستان مراجعه و خدمات بهداشتی را انجام داده اند. وی 
 با اشاره به آموزش بهداشــت و توزیع بروشورهای بهداشتی،سرشماری،

نمونه گیری از موارد مشکوک به بیماری ها به خصوص سل و ماالریا، بیان 
داشت: انجام واکسیناسیون ناقص گروه های هدف ایمن سازی، تحویل 
داروهای عالمتی مورد نیاز، توزیع کلر مــادر و آموزش نحوه ضد عفونی 
آب و سبزیجات جهت پیشگیری از بیماری های انتقال یافته  از آب و غذا 
را انجام شده است.شایان ذکر است؛ تیم مراقبت عشایر شامل کارشناس 

بهداشت عمومی و کارشناس بهداشت محیط و بهورز می باشد.

معاون اداره بهزیســتی شــهرضا گفت: در حال حاضر 20 مهد 
کودک شهری و ۴ مهد کودک روســتایی در شهرستان شهرضا 

وجود دارد.
اصغر محمــدزاده در حاشــیه افتتاح طرح هــای برگزیده اداره 
بهزیســتی شــهرضا در جمع خبرنگاران عنوان داشت: در حال 
حاضر ۴0 هزار کودک در 820 مهد کودک استان حضور دارند 

که از خدمات استاندارد ارائه شده استفاده می کنند.
معاون اداره بهزیســتی شــهرضا تصریح کرد: اداره بهزیســتی 
 شــهرضا بــا اختصــاص ۱60 میلیون ریــال در ایجــاد طرح 
مســکن معلول، ۱۵0 میلیون ریال در ایجاد طرح اشتغالزایی و 
600 میلیون ریال در ایجاد مهدهای کودک مشــارکت داشته 

است.
 در ایــن مراســم ۵ طــرح برگزیــده شــامل مرکز مشــاوره 
باران، مهدکودک بهشــت کودک،یک مرکز اشتغال و یک باب 

منزل مسکونی افتتاح شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان خبر داد:

عشایر دهاقان با سل و ماالریا 
آشنا می شوند

 وجود 20 مهد کودک شهری و 
4 مهد کودک روستایی در شهرضا

دیدگاه

مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان گفت: وقفی 
بودن زمین های بهارســتان تنها ادعای اوقــاف و امور خیریه 
اســت و در دادگاه های مختلف و حتی از ســوی دیوان عالی 

کشور نیز رد شده است.
محمدرضا احمدی در نشســت مطبوعاتی با اصحاب رسانه با 
اشاره به اینکه طرح ادعا در رسانه ها پیش از اثبات آن ممنوع 
است، بیان داشت: ادعای وقفی بودن زمین های بهارستان که 
از سال 82 تاکنون طی احکام مختلف دادگاه قضایی بر اساس 
مســتندات مختلف پذیرفته نشده اســت نباید از سوی اداره 

اوقاف و امور خیریه، رسانه ای شود.
وی در پاسخ به این ســوال که اوقاف در نشست های خبری 
خود ســندی دال بر وقفــی بــودن زمین های بهارســتان 
می آورد، ادامه داد: آن مستندات هیچ وجه قانونی ندارد بلکه 
 تنها دست خطی اســت که مثال ســال ها پیش بین چند نفر 
رد و بدل شده که بر اساس قانون و دســتگاه قضایی تاکنون 

پذیرفته نشده است.
مدیر عامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان گفت: پنج 
دستگاه نظارتی بر نحوه قیمت گذاری و فروش اراضی توسط 

شرکت عمران شــهر جدید نظارت دارند و بعضا مدیران ما به 
قیمت گذاری پایین نیز در معامالت محکوم شده اند.

وی با اشــاره به اینکه طرح  سه شــهر جدید در اصفهان سال 
۱۳6۵ توســط وزارت مسکن و شهرســازی ارائه شده، گفت: 
شهر جدید بهارســتان تنها شهر جدیدی اســت که انحصارا 

برای سر ریز جمعیت در نظر گرفته شده است.
احمدی در ادامه زمین اختصاص یافته به این شهر را سه هزار 
هکتار دانســت و افزود: 62 هزار واحد مسکونی برای استقرار 
بیش از ۳2 هزار نفر در بهارستان در نظر گرفته شده که از این 
میزان تاکنون بیش از 2۳ هزار واحد آن در مســاحتی بالغ بر  

هزار و 800 متر به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان جمعیت این 

شهر را بر اساس سرشماری ســال ۹0 ، 6۴ هزار نفر عنوان و 
بیان کرد: جمعیت کنونی این شــهر چیزی بیش از 80 هزار 
نفر است که در مهرماه پس از سرشماری دقیق خانوارها اعالم 
خواهد شد. وی از وجود امکانات آموزشی، فرهنگی و مذهبی 
برای شــهروندان خبر داد و تاکید کرد: پنج مرکز قرآنی، سه 
واحد دانشگاهی، ســه کتابخانه، ۳۵ واحد آموزشی مختلف و 
20 پایگاه بسیج خواهران و برادران از مراکز تربیتی و آموزشی 

فعال این شهر هستند.
احمدی با اشــاره به طراحی مســجد جامع در شــهر جدید 
بهارستان تصریح کرد: تا کنون ۱2 مسجد در شهر بهارستان 
به بهره برداری رسیده که طی چند سال آینده به دو برابر این 

مقدار افزایش پیدا خواهد کرد.

وی اظهار کرد: یکــی از موضوعاتی که در شــهرهای جدید 
وجود دارد ســوداگرایی در اراضی شــهرهای جدید است و 
شاید در مقاطعی شــرکت عمران به علت غلبه بازار نتوانسته 
 قیمت را کنترل کند ولــی امیدواریم در آینده دیگر شــاهد

آن نشویم.
مدیرعامل شرکت عمران شــهر جدید بهارستان در خصوص 
مدنظر بودن شهرسازی و معماری اسالمی، ایرانی در ساخت 
شهرهای جدید با توجه به وجود شــهر بهارستان در اصفهان 
به عنوان مرکز فرهنگ و هنر اســالمی ایــران گفت: در طرح 
باغ هزارجریب شــهر جدید بهارســتان، بازار ایرانی اسالمی 
و مســجد جامعی را برای اغنــای فرهنگی اســالمی در نظر 

گرفته ایم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

موقوفه بودن زمین های بهارستان در محاکم قضایی رد شده است

رییــس عقیدتی، سیاســی گــروه 22 توپخانــه ارتش 
شــهرضا گفت: جان فشــانی  و ایثارگری های  مدافعان 
حرم زمینه ســاز ایجاد امنیت و آرامش هر چه بیشتر در 
 جامعه شــده  و ما باید قدردان این اقتدار و آرامش کشور

 باشیم.
 حجت االســالم علــی عالمــی بــا بیــان اینکــه اگر

  شــهدای مدافع حــرم نبودند، امــروز تروریســت ها 
 در مرکــز ایــران بودنــد، اظهــار داشــت: مدافعــان

  حرم یک بار دیگــر روحیه ایثارگری و شــهادت طلبی 
را در کشور و جوانان احیا کردند.

 وی افــزود: تبعیــت از والیــت فقیــه و عشــق بــه
  والیت در ســال های مختلف انقالب ســبب شد تا ملت
  مــا بــا اراده قــوی در برابــر ابرقدرت هــا و اســتکبار

 بایســتند و امروز شــاهد اقتدار ایران اسالمی در جهان 
باشیم.

 رییــس عقیدتی، سیاســی گــروه 22 توپخانــه ارتش
  شــهرضا با بیان اینکه شــهدا بــا روح الهی در مســیر 
شهادت گام نهادند و شــهدای مدافع حرم ما شهدای راه 
دین هســتند، گفت: نیروهای مدافع حرم در کشورهای 
 عراق و ســوریه با فــداکاری، ایثار و ازخودگذشــتگی، 
حافــظ امنیــت ملــی در فرامرزهــای جغرافیایــی 
 ایــران شــده اند و امنیت امروز کشــور بــه برکت خون

 شهیدانی چون شهید ستوان سوم محمد مرادی و سایر 
شهداست.

 وی بیان کرد: شــهدای ما بــرای عزت و اقتدار اســالم
  و دیــن در ایــن راه گام نهادنــد و بــا حرکــت در 

مســیر شــهادت همه مظلومان جهان را بــه حرکت در 
آوردند.

حجت االســالم علی عالمــی  با تاکیــد بــر اینکه اگر 
 خون های پاک این شــهدا نبود امروز در مرزهای داخلی
  بایــد بــا تروریســت ها مقابلــه می کردیــم، افــزود:

  امــروز جمهــوری اســالمی ایــران نباید نســبت به 
تحوالت در کنار مرزهای جغرافیایی خــود مانند عراق، 
افغانستان، ترکیه و مرزهای عقیدتی و ایدئولوژیکی خود 
کشورهای محور مقاومت، ســوریه، لبنان بی تفاوت و کم 

تفاوت باشد.
 رییــس عقیدتی، سیاســی گــروه 22 توپخانــه ارتش 
 شــهرضا با اشــاره به اینکه اقتــدار و عزت کشــورمان

 در عرصه هــای مختلــف جهانی مرهون جان فشــانی 
 رزمنــدگان در عرصه هــای مختلــف نبرد حــق علیه
  باطــل اســت، خاطرنشــان کــرد: امــروز ایــران

  اســالمی امن تریــن کشــور در جهــان و کشــورهای 
منطقه اســت و ایــن امنیت بــه دلیل خون هــای پاک 
شهداســت که در دفاع از کیان اســالم و انقالب ریخته 

می شود.
 حجت االســالم علــی عالمی بــا بیــان اینکــه امروز 
 شــهدای حرم بــا تأســی از شــهدای دفــاع مقدس 
و صدر اســالم، به دفاع از ارزش های اسالمی می پردازند، 
 گفــت: حمایــت از جبهــه مقاومــت جــزو خطــوط

  قرمــز و اساســی انقــالب اســالمی اســت و تحــت 
هیچ شرایطی انقالب اسالمی دســت از حمایت خود از 

جبهه مقاومت برنخواهد داشت.

پژوهشــگران دانشــگاه کاشــان با تولید یک نوع نانوذره 
مغناطیسی و به کارگیری آن در یک ساختار نانوکامپوزیتی 
موفق شدند پوشــش های ضد آتش برای صنایع هوافضا، 

خودروسازی و لوازم خانگی تولید کنند.
اصطالح ضد آتش به طیف وسیعی از مواد شیمیایی اطالق 
می شــود که به مواد تولید شــده ای مانند پالســتیک ها، 

پارچه ها و پوشش ها اضافه می شوند.
این مواد با ممانعت از انجام یکســری واکنش شیمیایی در 
شعله و یا با ایجاد یک پوشش محافظ روی سطح، گسترش 
شعله را مهار می کنند. این مواد ممکن است با ماده زمینه 
ترکیب شــوند و یا به صورت شــیمیایی با آن پیوند برقرار 

کنند.
دسته  اول به نام مواد افزودنی ضد حریق و دسته  دوم مواد 
ضد حریق انفعالی نامیده می شود. بهره گیری از فناوری نانو 
در تولید این پوشش ها مورد توجه بسیاری از محققان قرار 
گرفته است. پروفسور مسعود صلواتی نیاسری عضو هیئت 
علمی دانشگاه کاشان با اشاره به پرکننده های متداول مورد 
اســتفاده برای بهبود خواص مواد پلیمری و اشــکاالت به 
وجود آمده ناشی از حضور این افزودنی ها، گفت: در گذشته 
برای دســتیابی به خواص بهتر، مواد پلیمری با ترکیبات 
معدنی طبیعی و ســنتزی، به  صورت کامپوزیت در آورده 
می شدند. پرکننده های متداول از مواد گوناگون و در اشکال 
مختلف مانند ذرات کربنات کلسیم، الیاف شیشه و یا ذرات 

صفحه ای شکل خاک رس تهیه می شوند.
وی ادامه داد: البته در بیشــتر مواقــع افزایش پرکننده ها 

همراه با اشــکاالتی نظیر شــکنندگی، ترد شدن، افزایش 
وزن و کــدری خواهد بــود و در این پژوهــش از خاصیت 
مغناطیسی در جهت ایجاد مانع در برابر نفوذ شعله، حرارت 

و اکسیژن به پلیمر سوختنی استفاده شده است.
نیاسری یادآور شــد: در این طرح یک جایگزین غیر سمی 
مؤثر برای دیرســوز کننده های متــداول مانند ترکیبات 
ســرطان زای آروماتیک هالوژن دار معرفــی کردیم. وی 
در خصوص نحوه  اســتفاده از فناوری نانو در این پژوهش، 
توضیح داد: پلی ونیل الکل یک پلیمر پرکاربرد اســت که 
در بسیاری از صنایع مورد اســتفاده قرار می گیرد. یکی از 
معایب عمده  این پلیمر، مقاومت حرارتی نســبتا پایین و 
اشــتعال پذیری باالی این پلیمر اســت. محقق این طرح 
با بیان این که پرکننده هــای معمولی به دلیل عدم پخش 
مناســب و ایجاد ســاختار دوفازی موجب ضعیف شدن 
خواص مکانیکی این پلیمر می شــوند، خاطرنشــان کرد: 
استفاده از ذرات در ابعاد نانو و ایجاد ساختار نانوکامپوزیتی 
این مشــکل را مرتفع کرده و ســرعت تخریب پلیمر را در 
برابر حرارت کاهش می دهد. وی به بیان مراحل انجام این 
طرح پرداخت و اظهار کرد: در ابتدا نانوذرات مغناطیســی 
اکسید آهن با روش رسوب گیری شیمیایی ساده،  شیمیایی 
ســنتز شــدند. اثر عوامل مختلف مانند غلظت و نســبت 
روی مورفولوژی نانوذرات بررســی شــد. پس از ساخت و 
تایید نانوســاختارها با انواع میکروسکوپ های الکترونی و 
آنالیزهای طیف ســنجی، نانوذرات به بستر پلیمری اضافه 

شدند.

رییس عقیدتی،سیاسی گروه 22 توپخانه ارتش شهرضا:

قدردان مدافعان حرم باشیم
از سوی محققان دانشگاه کاشان صورت گرفت؛

تولید  پوشش های ضد آتش برای صنایع هوافضا

استفاده از ذرات 
در ابعاد نانو و 
ایجاد ساختار 
نانوکامپوزیتی  این 
مشکل را مرتفع 
کرده و سرعت 
تخریب پلیمر را در 
برابر حرارت کاهش 
می دهد

 نیروهای مدافع 
حرم در کشورهای 
عراق و سوریه با 
فداکاری، ایثار و 
ازخودگذشتگی، 
حافظ امنیت ملی 
در فرامرزهای 
جغرافیایی  ایران 
شده اند
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دانستنی هايادداشت

زيبايی

شاید االن الغر باشــید، اما چندان امیدوار نباشــید؛ زیرا این 
قضیــه تضمین نمی کنــد که همیشــه الغر بمانیــد. تجربه 
نشــان می دهد که برای الغر ماندن باید ســخت تر کار کنید. 
جهان همیشه در حال تغییر است؛ انســان ها هم از این قاعده 

مستثنی نیستند.
عالئم زیادی وجود دارد که نشــان می دهد کمر باریک شــما 
دوام چندانی نخواهد داشت و هرچه زودتر باید به فکر آینده و 

اندام خود باشید.
البته نمی خواهیم شــما را نگــران کرده یا لــذت الغر بودن 
را برایتان زهر کنیم؛ اما ممکن اســت شــما هــم در آینده با 
اضافه وزن مواجه شوید. ما به شما می گوییم که چه نشانه هایی 
می تواند هشداری برای اضافه وزن شما در آینده باشد. هرقدر 
این عالئم را بیشــتر و بهتر بشناســید، بهتر می توانید با آنها 
مقابله و بر اضافه وزن خود غلبه کنید. ایــن مطلب را بخوانید 

تا میزان احتمال اضافه وزن خود را در آینده پیش بینی کنید.
زياد سفر می رويد

تعطیالت یک هفته ای روی شــکم شــما تاثیر نمی گذارند؛ 
اما اگر به طور دائم در ســفر هســتید، بهتر اســت لباس های 
بزرگ تری همراه خود داشــته باشید. ســفر می تواند تناسب 
اندام شــما را به خطر انداخته و سالمت دســتگاه گوارش را 
مختل کند؛ امری که در بلندمدت باعث اضافه وزن می شــود؛ 
چون همان طور که می دانید، وقتی در ســفر هستید، بالطبع 

بیشــتر غذا می خورید و کمتر پیش می آیــد که ورزش کنید 
که این مسئله باعث باال رفتن سطح انســولین و کورتیزول و 

درنتیجه افزایش وزن می شود.
فراموش می کنید غذا بخوريد

اگر اغلب فراموش می کنید غذا بخورید یا به بعضی وعده  های 
غذایی بی توجهی می کنید، ممکن اســت در آینده برای حفظ 
وزن ایده آل خود با مشکل مواجه شــوید. این مسئله درمورد 
خانم ها بیشــتر صدق می کنــد. تولید اســتروژن در جریان 
یائسگی و پس از آن، کند شده و بر هورمون های مربوط به قند 

خون تاثیر می گذارد.
آب کم می نوشید

هیچ کســی نمی تواند بدون آب زندگی کند؛ اما آیا می دانید 
اگر به اندازه آب بنوشید، می توانید در آینده الغر بمانید؟ بله. 
دالیل بســیاری در این راســتا وجود دارد؛ مثال نوشیدن آب 
درطول روز به خصوص قبل از صرف غــذا، معده را پر می کند 
و باعث می شــود غذای کمتری بخورید. نوشیدن آب در طول 

روز، میل به خوردن میان وعده را نیز کاهش می دهد.
خواب برايتان اولويت ندارد

عدم توجه به خواب کافی، در بلندمدت روی وزن شــما تاثیر 
منفی می گذارد. تحقیقات نشان می دهند که خواب ناکافی، بر 
هورمون گرسنگی اثر گذاشته و باعث افزایش اشتها و میل به 
خوردن قند و چربی می شود. خواب کافی بیش از آنکه به نظر 

می رسد، بر روند کنترل وزن شما اثرگذار است.
همیشه خسته ايد؛ حتی وقتی استراحت کرده ايد

اگر کل شب را استراحت کرده اید، اما صبح روز بعد با بی حالی 
از خواب بیدار شده اید، احتمال دارد نشانه این مسئله باشد که 
بدنتان به اندازه کافی هورمون تیروئید تولید نمی کند. یکی از 
اثرات جانبی کم کاری تیروئید، غیر از خواب آلودگی، افزایش 
وزن است. اگر همیشه خواب آلود هســتید و سابقه خانوادگی 
بیماری تیروئید دارید، با یک پزشک متخصص مشورت کنید.

از ورزش کردن بیزاريد
تاثیر رژیم غذایی، بیشــتر از ورزش اســت؛ با ایــن حال اگر 
ورزش نکنید، احتمال چاقی شــما بیشتر خواهد بود. عضالت 
و توده بدون چربی، بر روند سوخت وســاز بدن اثر می گذارند. 
اگر عضالت و تــوده بدون چربی بدن خــود را با ورزش منظم 
 ثابت نگه ندارید، ممکن اســت در ســنین باالتر با مشــکل

مواجه شوید.
نزديک رستوران های فست فود زندگی می کنید

آیا می دانیــد یکی از اصلی ترین دالیل مراجعه به فســت فود، 
سهولت دسترسی به غذا در این رستوران هاست؟ در واقع، اگر 
ببینیم غذایی سریع تر آماده می شود، میل بیشتری به خوردن 
آن خواهیم داشت. زندگی در نزدیکی یک رستوران فست فود 
برای خانم های باردار می تواند با کســب بیش از ۲۰کیلوگرم 
اضافه وزن در دوران بارداری همراه باشــد. متخصصان تغذیه 
بر این باورند که خانم های باردار با توده بدنی استاندارد، نباید 

بیش از ۱۱ تا ۱۵کیلوگرم وزن اضافه کنند.
تلويزيون تماشا می کنید

ممکن است االن سالم باشــید؛ اما اگر در دوران رشدتان دائم 
پای تلویزیــون بودید و غذاهــای پرکالری یا فرآوری  شــده 
می خوردید، ممکن اســت در آینده به مشــکل بر بخورید. به 
گفته متخصصان دانشگاه هاروارد، تغییر عادات دوران کودکی 
و سالیق غذایی دشوار است؛ بنابراین حتی اگر سخت تمرین 
کرده و رژیم غذایی تان را نیز رعایت کنید، ممکن است نتوانید 

از اضافه وزن احتمالی تان در آینده جلوگیری کنید.
همیشه با اتومبیل رفت وآمد می کنید

اگر برای رفتن به محل کار بــا اتومبیل تردد می کنید، این کار 
برای شــکم ضرر دارد. با توجه به مطالعات سال ۲۰۱۴، زمان 
 و مســافت طی شــده در اتومبیل، با وزن شــما ارتباط دارد؛

از این رو، برای جلوگیری از اضافه وزن، بهتر اســت یک  بار در 
هفته با دوچرخه رفت و آمــد کرده یا اتومبیــل خود را جایی 

دورتر از محل کارتان پارک کنید.
دوست داريد خوش لباس باشید

کفش های شیک و لباس های رسمی ممکن است شما را مثل 
یک جنتلمن نشان دهند؛ اما پوشیدن شلوار جین در دفتر کار 
برای شکم به مراتب بهتر است. محققان دانشگاه ویسکانسین 
دریافتند افرادی که شــلوار کتان می پوشــند، در مقایسه با 
روزهایی که لباس رســمی بر تن می کننــد، تقریبا ۵۰۰قدم 
 بیشــتر راه می روند. همیــن قدم های اضافــی در بلندمدت 

کمک می کنند وزن ایده آل خود را ثابت نگه دارید.

کاسنی، ویژگی های موثری برای سم زدایی از بدن دارد و می توانید در 
رفع انواع عارضه های کبدی، از عرق این گیاه کمک بگیرید. عرق کاسنی 

فایده های بی نظیری برای برطرف کردن انواع مشکالت بدن دارد.
حمد عبداللهی نیک آبادی، محقق و پژوهشگر طب سنتی، گفت: کبد، 
عضو ســم زدای بدن بوده و سوخت و ســاز چربی ها ودفع مواد سمی از 
وظایف این عضو بدن است. یک قاشق عرق کاسنی به همراه یک لیوان 

آب، در تصفیه خون و پاکسازی کبد نقش مهمی دارد.
این محقق درمان دیابت و کبد چرب افزود: عرق کاسنی با خروج سموم 

از بدن، التهاب را برطرف می کند.
وی با اشــاره به اینکه پرهیز غذایی، عامل مهمی بــرای کنترل و درمان 
چاقی است، تصریح کرد: ترکیب سرکه انگبین، سرکه سیب،یک قاشق 
عســل طبیعی و عرق کاســنی به همراه کاهو، باعث کاهش وزن و دفع 
چربی های بدن می شــود و با مصرف روزانه آن، حالت رخوت و سستی 

از بین می رود.
عبداللهی ابراز داشت: طبع بیشتر ایرانی ها سرد است و هرچه این عرق 
تلخ تر باشد، فواید عرق کاسنی بیشتر و در التیام امراض کبدی، موثرتر 

است.
وی یادآور شــد: عرق کاســنی برای مبتالیان به نقرس و هپاتیت مفید 
اســت. ایمنی در برابر بیماری های عفونی، از دیگر خواص عرق کاسنی 
اســت؛ همچنین مصرف کنندگان باید بدانند زیاده روی در مصرف این 
داروی گیاهی، موجب تخریب عروق شــبکیه، افت فشار خون و افزایش 

ترشحات صفرا می شود.

 مهدکودک خوب، مهدکودکی اســت که ابزارهــای تجهیزاتی الزم را 
در اختیار داشته و فضای آن نیز فضایی شاد و با نشاط باشد.

یک کارشــناس علوم تربیتی، به خانواده ها توصیه کرد از فرســتادن 
 فرزنــدان خــود به مهدهــای کودک، در ســنین زیر ســه ســالگی 

صرف نظر کنند.
جهانگیر مرادی افزود: معتقدم باید ورود کودکان قبل از سن سه سالگی 
به مهدهای کودک، ممنوع باشد؛ زیرا کودک تا سنین قبل از سه سالگی 

نباید از مادرش جدا شود.
مرادی با بیان اینکه جدایی مادر از کودک در ســنین زیر ســه سالگی، 
می تواند ضربه های روحی جبران ناپذیری به کودک وارد آورد، گفت: این 

جدایی در ایجاد حس ناامنی در کودک اثرگذار است.
این کارشــناس علوم تربیتی، فرســتادن کودکان به مهدهای کودک 
در ســنین چهار تا شــش ســالگی را به خانواده ها توصیه کرد و افزود: 
مهدکــودک رفتن کودکان در این ســنین، می توانــد نقش مهمی در 

افزایش بهره هوشی، تقویت قوای ذهنی و یادگیری آنها داشته باشد.
مرادی، مهدکودک و ارتباط با گروه همســاالن را در اجتماعی شــدن 
کــودکان، موثر ارزیابی کــرد و گفت: مهدهای کودک در این ســنین 

می توانند به تقویت ارتباطات اجتماعی کودک کمک کنند.
وی در ادامه به بیان توضیحاتی در مورد یک مهدکودک خوب پرداخت 
و محیط مهد کودک را از فاکتورهای یک مهدکودک خوب دانســت و 
افزود: مهدکودک خوب، مهدکودکی است که ابزارهای تجهیزاتی الزم 

را در اختیار داشته و فضای آن نیز فضایی شاد و بانشاط باشد.
 مرادی با تاکید بــر اینکه مهدکودک هــا نباید صرفــا برنامه مراقبتی

داشته باشند، افزود: مهدکودک های خوب، مهدکودک هایی هستند که 
برنامه داشته باشند.

وی در ادامه بــا بیان اینکه مربی مهد کودک باید روانشــناس باشــد، 
 گفت: مربیان مهدهای کودک، باید جوان بوده و آســتانه تحمل باالیی

داشته باشند.
مرادی با اشاره به اینکه افراد در سنین باالی 3۵ سالگی، تحمل کودکان 
و شــیطنت های آنها را ندارنــد، گفت: بهترین مربیــان مهدکودک ها 

افرادی هستند که بین ۲۵ تا 3۵ سال سن داشته باشند.

 به گفته محققان، مصرف گوشت قرمز به عنوان منبع اصلی پروتئین، 
می تواند موجب کوتاه شدن عمر شود.

محققان عنوان می کنند افرادی که بیشتر پروتئین موردنیاز بدنشان را 
از طریق منابع گیاهی تامین می کنند، در مقایسه با کسانی که مقدار 
زیادی پروتئیــن حیوانی مصرف می کنند، کمتر در معرض ریســک 

مرگ زودهنگام هستند.
به گفته دکتر مینگ یانگ سونگ، عضو تیم تحقیق از دانشگاه هاروارد 
بوســتون، تمام پروتئین های حیوانی دارای ریسک مشابه و یکسانی 

نیستند.
محققان عنوان می کنند بســیاری از مصرف کنندگان گوشت قرمز، 
 دارای عادات ناســالم غذایی نظیر مصرف نوشــیدنی هــای الکلی و

سیگار کشیدن هم هستند.
ســونگ در ادامه عنوان می کند: »ما دریافتیــم پروتئین موجود در 
گوشت قرمز، بخصوص گوشــت قرمز فرآوری شده، ارتباط تنگاتنگی 
با مرگ زودهنگام دارد؛ اما پروتئین ماهی یا مرغ، چنین ویژگی ندارد.«

یافته های این تحقیق، موارد زیر را به عنوان مزایای گنجاندن پروتئین 
گیاهی بیشتر در رژیم غذایی روزانه ذکر می کند:

پژوهشگران دریافتند به ازای هر 3 درصد افزایش در مصرف پروتئین 
 گیاهــی در رژیم غذایــی روزانه، شــرکت کنندگان شــاهد کاهش

۱۰ درصدی ریســک مرگ به هر دلیل و کاهش ۱۲ درصدی ریسک 
مرگ قلبی بودند.

به ازای هــر ۱۰ درصد افزایــش در مصرف پروتئیــن حیوانی در روز، 
شرکت کنندگان ۲ درصد افزایش ریسک مرگ به هر دلیل و ۸ درصد 

افزایش ریسک مرگ ناشی از مشکالت قلبی را تجربه کردند.
جایگزینــی 3 درصد کالری حاصــل از پروتئین حیوانــی با پروتئین 
گیاهی، موجب کاهش ریسک مرگ زودهنگام می شود که میزان آن، 

به نوع پروتئین حیوانی جایگزین شده بستگی دارد.
یافته ها نشان داد اگر افراد گوشت قرمز فرآوری شده کمتری بخورند، 
با کاهش 3۴ درصدی مرگ زودهنگام رو به رو هستند. در مورد مصرف 
کمتر گوشت فرآوری نشده، این رقم ۱۲ درصد و در مورد مصرف کمتر 
تخم مرغ، این رقــم ۱۹ درصد خواهد بود. به گفته ســونگ، منظور از 

گوشت قرمز فرآوری شده، سوسیس و کالباس است.
گوشت های فرآوری شده حاوی مقدار زیادی سدیم و نیترات هستند 
که با ابتال به بیماری قلبی و ســرطان مرتبط هستند. برش های چرب 
 گوشــت، بخصوص گوشــت قرمز هم حاوی مقادیر زیــادی چربی

اشباع شده، کلسترول و کالری اضافی است.
اما پروتئین های گیاهی به مراتب ســالم تر هســتند؛ چرا که حاوی 
مقادیر زیاد فیبر، آنتی اکسیدان ها، ویتامین های B، اسیدهای چرب 
امگا3 و سایر مواد مغذی خوب هســتند و در عین حال کالری کمتری 

داشته و فاقد چربی اشباع شده هستند.

واضح است که منافذ کفش ها را به ســختی می توان کامال 
تمیز کرد؛ اما شــاید متوجه نشــوید که میزان کثیفی آنها 
چقدر است! محققان طی تحقیقاتی توانستند میزان دقیق 

این کثیفی را مشخص کنند.
محققان معتقدند تنها در یک جفت کفش، به طور متوسط 

حدود ۴۲۱۰۰۰ واحد باکتری وجود دارد.

دکتــر چارلز گربــا، میکروب شــناس می گویــد: »میزان 
شــیوع باکتری کلیفــرم و ای.کولــی در ســطح بیرونی 
کفش ها، نشــان دهنده تماس مداوم با مــوادی از خانواده 
مدفوع اســت که اکثرا به خاطر زمین مکان های عمومی و 
رســتوران ها یا تماس با مدفوع حیوانات در فضای خارجی، 
به آن می چســبد. در این تحقیقات مشخص شد باکتری ها 
می توانند تا مســافت های طوالنی با شــما همراه بوده و به 

داخل خانه منتقل شود.«
با این همه، اصال جای ترس نیســت. الزم نیســت کل کف 
خانه تان را مجــددا عوض کنید. بهتر اســت کفش تان را با 
مواد شوینده به خوبی بشوئید تا ۹۰ درصد یا بیشتر میزان 
 باکتری ها را کم کــرده و کــف خانه تان را همــواره تمیز

نگه دارید.

اصوال ســرخ کردن مواد غذایی به دلیل استفاده از چربی و 
روغن زیاد، خطر چاقی و افزایــش وزن را افزایش می دهد. 
سرخ کردن یکی از روش های پخت سریع غذاست؛ غذاهای 
ســرخ شــده به دلیل دیدن حرارت باال نیز مضرند. بخش 
 عمده خمیری که برای سرخ کردن غذاها استفاده می شود،

از نشاســته بــوده و مثل ســیب زمینی ســرخ کــرده یا 
چیپس مــی باشــد. زمانی که نشاســته وقنــد، در روغن 
 داغ با حرارت زیــاد بســوزند، تبدیل به مواد ســرطان زا 
می شوند. در تفت دادن داخل ماهی تابه، شما مواد غذایی 
را با روغن زیاد به مدت کوتاه و حرارت باال ســرخ می کنید. 
در ســرخ کردن معمولی، مواد غذایی درون روغن حرارت 
داده می شوند و بدتر از همه، ســرخ کردن عمیق است که 
مواد غذایی به طور کامل درون روغن غوطه ور می شــوند؛ 

در این روش حــرارت باالی روغــن، ســبب از بین رفتن 
 برخی مواد غذایــی و افزایــش انرژی زایی غــذا در حجم

کم می شود.
 البته توجه داشــته باشــید هر چــه روغن کمتــری برای

سرخ کردن ماده غذایی اســتفاده کنید، مواد مغذی آن نیز 
کمتر از بین خواهد رفت.

عصاره ســبوس برنج عبارت اســت از عصاره آبی الکلی سبوس 
 برنج که هر میلی لیتر این عصاره، نباید کمتــر از 6۰ میکروگرم

ویتامین B۱ باشد که معادل ۵/۱۴ گرم سبوس برنج بوده و مقدار 
مصرف آن ۸میلی لیتر است.

 از ســبوس برنج، روغنی به دســت می آید که در فروشگاه ها و
سوپر مارکت ها موجود است. روغن ســبوس برنج، به رنگ زرد 
طالیی است و به سختی به رنگ سفید و روشن پیدا می شود. این 

روغن تا حرارت ۱6۰ درجه فاسد نمی شود.
  خواص دارويی و غذايی روغن و عصاره برنج

روغن سبوس برنج حاوی ویتامین های B و E می باشد که باعث 
تقویت موی سر شده و رطوبت موی سر را حفظ می کند.

این روغــن در تهیه صابون و شــامپو و فراورده های آرایشــی و 
بهداشتی مورد استفاده قرارمی گیرد؛ مشروط بر آنکه به صورت 

غیر فعال در آمده باشند.
 عصاره ســبوس برنج، با تشــکیل الیــه ای روی پوســت بعد از

شست و شــو، از خشک شــدن پوســت جلوگیری کرده و از آن 
 محافظت می کند؛ ضمن اینکه پوســت را روشــن کرده و از اثر

صاف کنندگی برخوردار است.
از عصاره طبیعی ســبوس برنج، در ســاخت کرم های پوســتی 
استفاده می کنند تا خشکی پوســت و  ترک خوردگی سر آرنج، 

زانو، پاشنه پا، دست ها و نقاط دیگر بدن را رفع نماید.
استفاده از سبوس برنج تاثیرات مختلفی روی پوست بدن دارد که 

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 - رطوبت دهی به پوست و جلوگیری از ترک خوردگی؛

- افزایش رشد سلول های پوستی به دلیل دارا بودن اینوستیول؛ 
به عنوان یکی اعضای خانواده ویتامین B؛

 - جلوگیری از پیری پوست و جذب اشعه ماورای بنفش خورشید
به دلیل دارا بودن آریزانول؛

- بهبود گردش خون، افزایش ترشحات پوســتی و از بین بردن 
سلول های مرده پوست به دلیل دارا بودن آریزانول؛

- تحریک رشد سلول های پوستی و بهبود بخشیدن به عملکرد و 
سالمت پوست به دلیل دارا بودن اسیدفیتیک.

کرفــس دارای انواع و اقســام گوناگونی اســت؛ امــا از بین 
آنها، دو نــوع در تغذیــه و بقیه در مــداوا بــه کار می روند. 
در کرفــس، ویتامین هــای آ، ب، و ث و امــالح ســدیم، 
پتاســیم و فســفر نهفته اســت. عطر مطبوع، طعــم گوارا 
 و خــواص انکارناپذیر کرفــس، آن را از ســبزی های دیگر

ممتاز کرده است. 
 فوايد خوردن آب  کرفس

برای اینکه به روده های خســته و پیر کمک شــود، توصیه 
می شود هر روز یک لیوان عصاره کرفس مصرف شود؛ از این 
طریق، روده به روش طبیعی تخلیه می شود )البته برگ ها را 

همیشه مصرف کنید(.
دانشــمندان بر این عقیده اند که کرفس، بــه دلیل خاصیت 
تمیز کنندگی کلیه و مجاری ادرار، بهترین ماده غذایی برای 
عفونت مجرای ادرار و اسید اوریک باال محسوب می شود. در 
واقع ترپین، ماده معطر کرفس اســت که مانع ماندن سنگ 
کلیه در مجاری ادرار یا آلودگی میکروبی و درد می شــود؛ به 
عالوه کرفس، عروق را باز می کند و بــرای تقویت قلب و ریه 

نیز مفید است. 
کمپرس جوشانده کرفس، برای دست و پای سرما زده و نیز 
برای درمان سایر زخم ها مفید است. جالب آنکه بذر کرفس، 
در باز کردن گرفتگی های معده، قوی تر از سایر قسمت های 
آن است. این بذر اشتها آور بوده و به هضم غذا کمک می کند.

 کرفس و تقويت لثه ها
انواع کرفس به علت داشــتن ویتامین »ث« لثه ها را محکم 
و از خونریــزی و رقت خــون جلوگیری می کند؛ اشــتها را 
زیاد کــرده و بــرای مبتالیان بــه بیماری های رماتیســم، 
نقــرس، درد مفاصــل و تصلب شــرایین، غــذای مفیدی 
محســوب می شــود. این دســته از بیماران، هم می توانند 
آن را وارد وعــده غذایــی خود کــرده و هــم می توانند آب 
 آن را گرفتــه و یــک فنجــان در روز میل کننــد. کرفس

تب بر، بادشکن و ضد نفخ اســت و کلیه ها و مثانه را زه کشی 
کرده و دشمن سنگ کلیه است.

با کاسنی، بدنتان را سم زدايی کنید

فرزندتان را بعد از 3 سالگی 
به مهدکودک بفرستید

مصرف گوشت قرمز، عمر 
را کوتاه می کند

چرا نبايد در خانه کفش بپوشید؟

فوايد خوردن آب کرفسخواص عصاره سبوس برنج

چرا بايد غذاها را کمتر سرخ کنیم؟

خواص خوراکی ها

در طول روز با سموم بســیاری در ارتباط هستیم که 
بــدون اینکه بدانیم، می توانند باعث آســیب شــدید 
پوست شــوند. تاثیر مخرب برخی از این سموم، همان 
لحظه مشــخص نمی شــود و در طوالنی مدت، عامل 
بروز چین وچروک و التهاب پوســت یا لک می شوند؛ 
حتی برخی از این ســموم می توانند زمینه ســاز ابتال 
به سرطان های پوســت باشــند. در این مطلب7 سم 
خطرناک را به شــما معرفی می کنیم که بهتر است از 

همین امروز از مواجهه با آنها دوری کنید:
1. سوالريوم

برخالف باورهای رایج، تیره کردن پوست و برنزه شدن، 
باعث مقاوم شدن آن در برابر اشــعه های مضر آفتاب 
نمی شــود. از نظر علمی به اثبات رســیده، افرادی که 
در جوانی بیش از حد پوستشــان را برنزه کرده اند، در 
میانسالی دچار مشکالت جدی پوستی می شوند. این 
میزان مشکالت، به ویژه در افراد بلوند و روس ها بیشتر 
است. ضرر استفاده از کابین های فرابنفش )UV( حتی 
بیشــتر از برنزه شــدن زیر نور آفتاب است. اشعه هایی 
که در این کابین ها به پوســت تابانده می شود، به مرور 
زمان عامل پیری و چروکیدگی پوســت می شود و در 

موارد شدید، می تواند زمینه ساز ابتال به سرطان باشد.
2. بنزين

آلودگی هوا و به ویــژه ذرات ریز بنزین که در هوا معلق 
اســت، یکی از دالیل بروز پیری پوست و آسیب های 
شدید پوستی اســت. ازن و اکســید ازت، عامل بروز 
التهاب و تحریک پوســتی اند. مونواکسیدکربن نیز از 
اکسیژن رســانی کافی به پوست پیشــگیری می کند. 
هیپوکســی، خود عامل بروز اختالل در متابولیســم 
پوســتی اســت. آلودگی همچنین می توانــد باعث 

استرس اکسیداتیو در ناحیه پوست شود.
3. سیگار

در کوتاه مدت و به صورت آنی، ســیگار می تواند منافذ 
پوست را مســدود کند و باعث تاری و کدری اش شده 
و درنتیجه شــفافیت آن را از بین ببــرد. این موضوع 
کامال طبیعی اســت؛ زیرا نیکوتین به عروق پوســتی 
آسیب می زند و جلوی تغذیه و اکسیژن رسانی درست 
پوست را می گیرد. در بلندمدت، به تدریج سیگار باعث 
پیری پوست می شــود و چین و چروک ها را روی آن 
نمایان می کند. سیگار حتی روی هورمون ها هم تاثیر 
می گذارد و با افزایش ترشح هورمون های مردانه، عامل 

بروز آکنه، افزایش وزن و ریزش مو است.

7 دشمن اصلی پوست که 
بايد از آن دوری کنید! )1(

 پیشنهاد  سردبیر: 
چرا نبايد در خانه کفش بپوشید؟

 هرگز برای 
کودکتان آدامس 
نخريد!

مصرف آدامس و اســمارتیز قبــل از هفت ســالگی، موجب نامنظم 
درآمدن دندان های دائمی می شود.

اکبر فاضــل، متخصص دهان و دندان  گفت: مــواد قندی موجود در 
آدامس ،اسمارتیز و انواع شــکالت های غیر اســتاندارد، با تخریب 
دندان ها زمینه پوســیدگی را فراهم می کنند؛ از این رو والدین باید 

نوع  تنقالت »فلورایددار« را برای کودکانشان خریداری کنند.
وی در ادامه گفت: مواد موجود در انواع اســمارتیزهای رنگی، باعث 

کاهش هوش ذهنی، دل پیچه و ترک خوردگی دندان ها می شوند و 
مصرف آن ها باید در کودکان به حداقل برسد.

فاضل اظهار داشت: مصرف آدامس و اسمارتیز قبل از هفت سالگی، 
موجب نامنظم درآمدن دندان های دائمی می شود.

 این متخصص دهــان و دنــدان، درخصوص ارتباط مســتقیم بین
قورت دادن آدامس و مشــکالت گوارشــی، ابراز داشت: قورت دادن 
آدامس برای کودکان مضرنیســت؛ زیرا مواد قندی آن جذب شــده 

و صمغ اضافی آن دفع می شــود. اگر چندین توده آدامس به فاصله 
زمانی کوتاه مدت بلعیده شــود، مشــکالت گوارشــی فراوانی برای 

کودک به وجود می آید.
 وی یــادآور شــد:تغذیه در دوران کودکــی از اهمیــت بســزایی
 برخــوردار اســت و در کنــار عوامل ژنتیکــی که نقــش مهمی در

 شــکل گیری و فرم دنــدان ها دارنــد، مصرف مواد قنــدی به ویژه 
شکالت های سفت، در بروز ناهنجاری های فکی موثر است.

نشانه هایی که می گوید 
در آینده چاق خواهید شد
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يادداشت

قاب روز

1( معبد باستانی مصری و پسر بچه  چینی
Ding Jin�در ماه می گذش��ته، توریس��تی نوجوان و چینی به نا م 

hao به همراه ت��وری ب��ه بازدید از معب��دی ۳ هزار س��اله رفت. 
بعد از گذش��ت مدتی ظاه��را حوصله اش س��ر م��ی رود و بر روی 
دیوار و نق��ش و نگار آن حکاک��ی می کند. حال از کجا معلو م  ش��د 
که کار او بوده اس��ت؛ این نوج��وان نا م خ��ودش را ب��ر روی دیوار 
حک ک��رده بود و از ای��ن طریق متوجه ش��دند که ای��ن اثر هنری 
 را Ding خلق ک��رده اس��ت.تصور کنید ک��ه بر روی ی��ک دیوار

 ۳ هزار ساله اسم یک نوجوان را ببینید. دیوار بعد از گذشت این همه 
س��ال و جنگ، قحطی، توفان، بالیای طبیعی و … سالم مانده بود و 
منتظر بود که یک نوجوان ۱۵ ساله که حوصله اش سر رفته است بیاید 
و اس��م خود را بر روی آن حک کند! اگر به همراه خود تبلت می آورد 

شاید حوصله اش سر نمی رفت!
۲( کشــف اختاپوس ۶ پای کمیاب و خورده شدن آن 

توسط يک توريست
 توریس��تی آمریکایی برای گذراندن تعطیالت خود به یونان س��فر 
کرده بود.  او به س��احل رفت و وارد آب ش��د تا کمی شنا کند. بعد از 
گذشت مدتی به خش��کی بازگش��ت ولی تنها نبود و به همراه خود 
اختاپوسی ۶ پا و کمیاب آورده بود. این اختاپوس در دنیا تنها یک بار 
دیده ش��ده بود و این بار دو م بود. خبری از دوستداران محیط زیست 
و محققان و جانورشناس��ان نبود و در کمال ناباوری این توریس��ت 
اختاپوس را کباب کرد و خورد. زمانی که توریست، اختاپوس را برای 
پختن نزد  یک آشپز محلی برد آشپز از پختن آن امتناع کرد و توریست 
خودش آن را پخت.جالب این جاس��ت که وی بعدها گفت مزه  این 

اختاپوس کامال عادی و مانند دیگر همنوعانش بوده است.
۳( گردشگران ســر خوش و عکاسی با دلفین در حال 

مرگ
تعدادی از گردش��گرانی که به چین س��فر کرده بودند در آب های 
Hainan در حال ش��نا کردن بودند. دلفینی آس��یب دی��ده و در 
حال مرگ نظر آنها را به خود جلب می کن��د. این دلفین در نزدیکی 
ساحل بر روی آب ش��ناور بود.این طور به نظر می رسید که دلفین با 
یک قایق برخورد داشته است.به نظر شما بهتر نیست که با سازمان 
حمایت از حیوانات و یا سازمان های مربوطه تماس گرفته شود؟ آیا 
این گردشگران به این موضوع فکر کردند؟ خیر.این مسافران نمونه، 
دلفین را به آب بازگرداندند و شروع به عکاسی با او کردند. بعد از گرفتن 

عکس ها دلفین جان خود را از 
دست داد. شاید بهتر بود که 

دلفین را ب��ه حال خود 
رها می کردند.

۴( مردی که 
برای اندازه گیری 
يک  انگشــت 
مجســــمه را 

شکست
آمریکایی  توریستی 

از  ب���ازدید   ب����رای 
 Museo dell’Opera

del Duomo ب��ه فلوران��س 
ایتالیا سفر کرده بود که ناگهان انگشت 

مجسمه ای ۶۰۰ س��اله و متعلق به قرن ۱۴ را 
می ش��کند. فکر می کنید دلیل این مرد برای 
 شکس��ته ش��دن انگش��ت، چه بود؟ او قصد 
اندازه گیری انگشت را داش��ته است.آیا قصد 
 این را داش��ته که مجس��مه را در خانه  خود
  قرار ده��د و ب��رای همی��ن ان��دازه گیری

  می کرده اس��ت؟ ولی ای��ن بار ای��ن اتفاق کمتر
ناراحت کننده خواهد بود. بعد  ها مشخص شد که 
انگشت کنده شده در تاریخی معاصر نصب شده و 
این یعنی قبل تر از این توریس��ت کسی انگشت را 

شکسته  بوده  است!
۵( نقاشی بر روی صخره های موهر ايرلند

برای سالیان سال اس��ت که صخره های موهر در ایرلند 
یکی از بهترین مکان های گردشگری به حساب می آید. گفته 

می ش��ود مرد م می آیند و می روند ولی جادوی طبیعت همیشه 
 باقی می ماند. طبیعت خودش زیباست و بکر  بودن می تواند یکی از 
ویژگی هایش  باش��د. صخ��ره ه��ا را تا به ح��ال دیده ای��د؟ زیبا 
هس��تند مگر ن��ه؟ گروه��ی از »هیچ هایک��ر ها« ی فرانس��وی 
برای بازدی��د از ای��ن صخره ها ب��ه اینج��ا آمدند ول��ی طبیعت 
برایش��ان زی��اد زیبا به نظ��ر نرس��ید و ش��روع کردند ب��ه رنگ 
 کردن صخره ها با اس��پری و کش��یدن ط��رح هایی ش��بیه به در 

پارکینگ ها!
 8 فوت از صخره ها را رنگ آمیزی کردن��د و احتماال به این کار خود 
افتخار هم می کرده اند! این افراد تصاوی��ری را از هنرنمایی خود در 

فضای مجازی منتشر کردند و با انتقادات زیادی  همراه شد.

پیشنهاد سردبیر: 
بدنام ترين گردشگران دنیا

در رده بندی قدرتمند ترین پاس��پورت های جهان در سال 2۰۱۶ ایران 
رتبه 9۳ را در اختیار دارد.آلمان و س��وئد به طور مش��ترک در رتبه اول 
این رده بندی قرار دارند. کش��ورهای فنالند، فرانسه، اسپانیا، سوییس و 
انگلس��تان در رتبه دو م قرار گرفته اند.همچنین دانمارک، ایتالیا، هلند، 
بلژیک، کره جنوبی و نروژ به طور مشترک در رتبه سو م جای گرفته اند. 
آمریکا به همراه کشورهای س��نگاپور، لوکزامبورگ، اتریش و پرتغال در 
رده چهار م قرار دارند.در این رده بندی، کشور امارات در رتبه 28، روسیه 
۴۰، ترکیه ۴۱، جمهوری آذربایجان ۶7، ارمنس��تان ۶9، یمن 87، کره 
ش��مالی 89 و مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین در رتبه 
9۱ قرار دارند.همچنین ایران به همراه کشورهای سودان، سودان جنوبی 
و اتیوپی در رده 9۳ جای گرفته اس��ت. الز م به ذکراس��ت سوریه با رتبه 
9۴، عراق 9۶، پاکستان 97 و افغانستان 98 در انتهای جدول رده بندی 
قدرتمندترین پاس��پورت های جه��ان قرار دارند.به رغ��م تالش دولت 
یازدهم بر سیاست »روان سازی س��فر اتباع خارجی به ایران« ، روزنامه 
»تلگراف« انگلیس، ایران را در لیست ۱۰ کشور پر مانع برای صدور ویزا و 

سفر گردشگران خارجی قرار داده است.

آزمون جامع راهنمایان ت��ور و مدیریت فنی دفاتر خدمات مس��افرتی 
روز گذشته به صورت همزمان در استان های کش��ور برگزار شد. آزمون 
جامع دوره های کوتاه مدت گردش��گری متشکل از »مدیریت فنی دفاتر 
خدمات مسافرتی«، » راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی«، »راهنمایان 
طبیعت گردی« و »راهنمایان زمین گردشگری« به صورت سراسری در 
2۶ اس��تان و در مناطق آزاد برگزار ش��د  و بیش از ۴ هزار داوطلب در آن 
حضور پیدا کردند.  شرکت کنندگان این آزمون که پیش از این، دوره های 
آموزشی مربوطه را در موسسات تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری پشت سر گذاشته اند برای کسب گواهینامه 
و ورود به ب��ازار کار در صنعت گردش��گری به رقاب��ت پرداختند.آزمون 
 جامع دوره های کوتاه مدت گردش��گری تهران در محل دبیرستان البرز 
برگزار ش��د و همزمان استان های آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، اصفهان، البرز، ایال م، چهار محال و بختیاری، خراس��ان رضوی، 
خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، 
کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلس��تان، گیالن، مازن��دران، هرمزگان، 

همدان، یزد و منطقه آزاد کیش برگزار کننده رقابت مذکور بودند. 

فرمانده ی��گان حفاظت س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور از کشف و ضبط اش��یای تاریخی مربوط به هزاره اول 
قبل از میالد خبر داد.سردار سرتیپ دو م پاسدار امیر رحمت الهی گفت: 
برابر اعال م یگان حفاظت استان کردس��تان و در پی کسب اخبار واصله از 
دوستداران میراث فرهنگی، مبنی بر فعالیت عده ای سودجو به قصد خرید 
و فروش اشیای تاریخی فرهنگی، با توجه به حساسیت های موجود و به 
محض تایید صحت خبر تیمی از نیروهای ی��گان حفاظت و با همکاری 
نیروی انتظامی استان تشکیل ش��د و در عملیاتی عالوه بر دستگیری دو  
قاچاقچی اموال عتیقه، تعداد 98 قلم شی تاریخی شامل مهر استوانه ای، 
 پابند مفرغی، خنجر، زنگوله، ظرف س��فالی و... کش��ف و ضبط ش��د. 
 وی افزود: در پی کارشناس��ی های فنی انجا م شده از سوی کارشناسان 
خبره میراث فرهنگی، اصالت همه اش��یا یمکشوفه تایید و قدمت آنها به 

دوره هزاره اول قبل از میالد )مانا و ماد( تخمین زده شد.  

سفر به جزیره قشم با آس��ان س��ازی و کاهش هزینه های سفر ازمسیر 
ریلی، زمینی و هوایی در دستور کار کارگروه توسعه گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم قرار گرفت.عبدالجواد کمالی مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری این س��ازمان گفت: ارزان سازی سفر به قشم 
در جلس��ه ای با حضور فعاالن اقتصادی و گردشگری جزیره به تصویب 
رسید.وی ادامه داد: با ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران )رجاء( 
برای تخصیص واگن های ویژه سفر به قش��م از مبادی مختلف به مقصد 
بندرعباس وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم مسافران ریلی جزیره قشم در 
آینده نزدیک با استفاده از تخفیف ویژه به این جزیره سفر کنند.به گفته 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم، قرار است در حین سفر ریلی به جزیره قش��م، فیلم های مرتبط با 
جاذبه های گردش��گری این منطقه به همراه آداب و رسو م و آیین های 
ویژه مرد م این جزیره در قالب فیلم به مس��افران ارائه شود.وی همچنین 
 به برنامه افزایش پ��رواز ها از اس��تان های مختلف به مقص��د فرودگاه

 بین المللی قشم اش��اره کرد و افزود: با چندین ایرالین داخلی مذاکراتی 
برای افزایش سفرها به جزیره قشم صورت گرفته و انتظار می رود شمار 
پرواز ها به قش��م در آینده نزدی��ک افزایش پیدا کند.کمال��ی در ادامه 
 از آمادگ��ی جامعه هتل داران و آژانس داران قش��م برای مش��ارکت در 
فراهم کردن شرایط سفر ارزان قیمت زمینی از شهرهایی که امکان سفر 
هوایی و ریلی به جزیره قش��م ندارند خبر داد.وی یادآور ش��د: در جلسه 
کارگروه گردشگری قش��م همچنین مقرر ش��د صندوق توسعه قشم با 
هدف ارتقای بخش گردشگری، تجارت و صنعت جزیره با همکاری بخش 
خصوصی ایجاد شود تا بخش خصوصی در کنار سازمان منطقه آزاد قشم 
در اجرای برنامه های فرهنگی و ارائه خدمات بهتر به گردشگران داخلی و 

خارجی نقش آفرینی کند.

قطعاتی از خمره های ذخیره آذوقه متعلق به دوره ساس��انی درنخستین 
کاوش های باس��تان شناس��ی زیر آب در بوش��هر کشف ش��د. حسین 
توفیقیان سرپرس��ت هیئت کاوش گفت: س��واحل بندر بوشهر براساس 
 برنامه پژوهشی میدانی با مشارکت دانشگاه علو م پزشکی این شهر مورد 

بررسی های باستان شناسی زیر آب قرار گرفت. 
در عملیات غواصی روزهای نخست، قطعاتی از خمره های بزرگ ذخیره 
آذوقه و سفال های اژدری شکل شناسایی شد.به گفته او، این یافته ها نشان 
دهنده وجود یک سایت باستانی زیر آب در سواحل کم عمق شبه جزیره 

بوشهر است.
مدیرگروه باس��تان شناسی زیر آب پژوهش��کده باستان شناسی تصریح 
کرد:با ادامه بررسی های باستان شناسی زیر آب و شناسایی مواد فرهنگی 
بس��تر دریا، عالوه بر تعیین محدوده و گس��تردگی این محوطه باستانی 
زیرآب، هویت واقعی آن نیز روشن خواهد شد.توفیقیان افزود: تیم بررسی 
باستان شناسی زیر آب سواحل بندر بوش��هر، بر این باور است که سفال 
های پراکنده شده در بستر س��واحل این بندر متعلق به یک کشتی غرق 
 شده تاریخی اس��ت که به مرور زمان در گستره بزرگی پخش شده  است. 

می توان دوره ساسانی را برای این محوطه باستانی زیر آب تعیین کرد.

ايران در رتبه 9۳ رده بندی 
قدرتمندترين پاسپورت های جهان 

آزمون جامع دوره های گردشگری 
برگزار شد

9۶ شی تاريخی مربوط به دوره مادها 
و ماناها کشف شد

سفر به قشم ارزان می شود

خمره های آذوقه دوره ساسانی 
در بوشهر کشف شد

اخبار

بدنام ترین گردشگران دنیا
دنیای ما پر است از عجايب و زيبايی ها و اگر خوش شانس باشــید می توانید از آنها ديدن کنید. اماکن تاريخی، 
طبیعت زيبا و بکر و … همگی می توانند مقاصد خوبی برای سفر باشند. هر گردشگر بايد قوانین و اصولی را هنگام 
سفر به مکانی رعايت کند. پیروی از اين قواعد هم باعث می شود که گردشگر از سفر خود بیشتر لذت ببرد و هم 
اينکه مشکلی را برای محیط اطراف به طور مثال اشیای باستانی به وجود نیاورد.امروز به سراغ گردشگرانی می رويم 
که از آنها به عنوان بدنام ترين گردشگران تاريخ ياد می کنند.در اين مطلب نگاهی خواهیم داشت به ۵ توريستی 

 که با اعمال خود شايد در سطح جهانی شناخته شــده باشند ولی حرکتشان در شأن يک گردشگر واقعی
 نبوده است و آسیب هايی را متوجه مکان هايی که رفته اند کردند.

اصفهان گردی

خانه مشروطیت اصفهان، از مکان هایی است که می توان از آن 
به عنوان یکی از مهم ترین بناهای تاثیرگ��ذار در تاریخ معاصر 
اصفهان و حتی ایران یاد کرد. خانه مش��روطه اصفهان، همسن 
انقالب مشروطیت است و یکی از جاذبه های تاریخی و مذهبی 
شهر اصفهان محسوب می شود.یکصد سال پیش در این مکان، 
 علما، آزادی خواهان، رجال سیاس��ی فرهنگی و مرد م اصفهان 
گردهم می  آمدند تا درباره مشروطیت و حکومت غیرمستبدانه 
و امور مدنی خود مش��ورت و تفکرکنند. این خان��ه تاریخی با 
معماری تاریخی، زیبا و چشم  نواز دارای دو شاه  نشین در جبهه 
ش��مالی و جنوبی، دو حیاط اندرونی و بیرونی و نیز دوازده اتاق 

اس��ت. اتاق هفت دری این خانه از دو طرف دارای شیشه کاری 
اس��ت. این شیش��ه کاری ها روی هفت لنگه در که به آن اُُرسی 
گفته می  شده است قرار گرفته  اند که در زمان تابش نور آفتاب 
محیطی بس��یار زیبا را در این اتاق به وجود م��ی  آورند. تاالر به 
تزیینات گچبری و نقاشی های شیر و شکر مزین است. نقاشی ها 
یی به شیوه شیر و شکر، گچبری، بخاری گچبری شده و ارسی با 
شیشه های رنگی از تزیینات به کار رفته در این بنا می باشد که 

یاد آور طرز زندگی و آداب و رسو م نیاکان ماست.
ای��ن خان��ه ک��ه علم��ا، آزادي خواه��ان، رجال سیاس��ي و 
فرهنگي و مرد م اصفه��ان در آن گردهم مي آمدن��د تا درباره 

مش��روطیت، حکوم��ت غیرمس��تبدانه و ام��ور مدني خود 
مش��ورت و تفکر کنند، تاریخ زنده عصر مش��روطه محس��وب 
مي ش��ود. عالوه بر ای��ن مس��ائل، اتفاقات تاریخ��ي مهمي 
در ای��ن اماک��ن رخ داده ک��ه بخش��ی  از تاریخ کش��ورمان و 
 در حقیق��ت ریش��ه برخ��ي از تح��والت زندگي ام��روز ما را 
مي توان در آنها دید. از طرفي، خانه مشروطه اصفهان خاطرات 
یک صد سال اخیر، وقایع مربوط به دوران مشروطه، جنگ اول 
 جهاني، اوایل س��لطنت رضاش��اه پهلوي و نحوه زندگي علما و

 آزادي خواه��ان در آن دوره را نیز در خود حفظ کرده اس��ت. 
اتفاقات تاریخی مهمی در این محل روی داده است که قسمتی 

از فرهنگ و تاریخ شهر اصفهان را تشکیل می دهد. 
این خانه محل زندگ��ی آیت ا... حاج آقا ن��ورا... نجفی اصفهانی 
و متعلق به اوس��ت.وی رییس علما و آزادی خواهان اصفهان و 

بختیاری ها در آن دوره بوده است.

معرفی خانه های تاريخی اصفهان)1(؛

خانه مشروطه اصفهان، نماد مبارزه با استبداد

برزیل، ریو، المپیک، س��ه کلید واژه اي که این روزه��ا در حوزه هاي 
 مختل��ف، بیش��ترین اس��تفاده را دارن��د. یک��ي از بخش هایي که 
تحت تاثیر ای��ن کلیدواژه ه��ا قرار دارد حوزه گردش��گري اس��ت. 
گردشگري برزیل در یک سال گذش��ته و قبل از برگزاري مسابقات 
المپیک حال و روز خوش��ی نداش��ت؛ کارشناس��ان هم همچنان 
معتقدند که اوضاع گردشگري برزیل تحت تاثیر شیوع ویروس زیکا 
قرار دارد و المپیک ریو در مقایس��ه با دوره هاي قبلي این مس��ابقات 
 در کش��ورهاي دیگر از اس��تقبال کمتري برخوردار بوده اس��ت. اما 
در عین حال عالقه مندان بسیاري از سراسر دنیا براي شرکت در این 
رویداد مهم ورزشي خودشان را به ریو مي ر سانند که براي نخستین بار 

در تاریخ قرار اس��ت میزبان بازي هاي المپی��ک در آمریکاي جنوبي 
باشد.  از فروردین ماه گذش��ته که پیش فروش بلیت هاي مسابقات 
 آغاز ش��د، ثبت نا م تورهاي ویژه با مقصد شهرهاي مختلف برزیل هم 
شروع شد.مسافراني که از ایران تمایل داش��تند در رویدادي که از روز 
گذشته در ریودوژانیرو آغاز شده  شرکت کنند، با پرداخت 2۱ میلیون 
تومان در تورهاي ۱۱ روزه آژانس ها شرکت کردند. به گفته محمدعلي 
قانع زاده، سفیر ایران در برزیل،»طبق آخرین مذاکرات و گفت وگوهایي 
که با کمیته المپیک و پارالمپیک داشته ایم، احتماال غیر از تیم هاي 
ورزش��ي، تقریبا 2 هزار تا 2 هزارو ۵۰۰ ایراني از سراس��ر جهان براي 
 تماش��اي این مس��ابقات به برزیل خواهن��د آمد و از دیگر س��و این 
پیش بیني را نیز داریم که حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر ایراني هاي مقیم 
برزیل از شهرهاي مختلف این کشور براي تماشاي مسابقات به ریو سفر 
کنند.«حاال آنها که مي خواستند این رویداد جهاني را از نزدیک شاهد 

باشند درریو دوژانیرو یا شهرهاي دیگر برزیل اسکان پیدا کرده اند. 

هفته گذشته بافت تاریخی میبد هدف تخریب چیان تاریخ قرار گرفت 
و زیر لودر ها له ش��د. طبق قانون حفظ آثار ملی، »کلیه آثار صنعتی و 
ابنیه و اماکنی که تا اختتا م دوره سلس��له زندیه در ایران احداث شده، 
اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده سه این قانون  جزو آثار ملی 
ایران محسوب  می ش��ود و تحت حفاظت و نظارت دولت است.«  به 
دنبال تخریب بخش هایی از بافت تاریخی میبد در چند روز گذشته، 
مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی کشور به منظور پیگیری و مذاکره 
با مسئوالن حقوقی و شهری در این شهر حضور یافتند. تخریب بناهای 
تاریخی مجموعه شیخ محمد خانقاه و بخشی از بافت تاریخی اطراف 
آن در روز عید س��عید فطر آغاز ش��ده بود که با واکنش اداره میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان میبد، یگان حفاظت 
و پایگاه جهانی میبد متوقف شد. اما با وجود طرح شکواییه از سوی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در مراجع 
قضایی، عملیات تخریب در روزهای تعطیل جمعه و شنبه نهم مردادماه 
مجددا آغاز شد.حاال »محمد حسن طالبیان«، معاون میراث فرهنگی 
دراین باره گفته است: »پس از مذاکره هیئت اعزامی میراث فرهنگی 
با دادستان، فرماندار و ش��هردار شهرستان میبد بر مجازات عاملین و 
مسببان تخریب و نیز بازسازی عین به عین محوطه خانقاه محله تاکید 

شد.« 
به گفته وی از آنجایی که مرد م شهرس��تان میبد، افرادی غیرتمند و 
متعصب نس��بت به ارزش های میراث فرهنگی شهر خود هستند از 
همین رو نه تنها بخش های تخریب ش��ده باف��ت تاریخی میبد باید 
براساس مستندات موجود، بازسازی شود بلکه عامالن تخریب نیز باید 

به شدت مجازات شوند.

سفر تفريحی
 به المپیک چند؟

عامالن تخريب بناهای تاريخی 
میبد بايد به اشد مجازات برسند

طبق پژوهش انجا م شده توسط یک سایت جهانی رزرو 
هتل، میهمانان هتل های برتر جهان در س��ال 2۰۱۵ 
داشتن Wi_Fi و صبحانه رایگان را یکی از مهم ترین 

درخواست های خود اعال م کرده اند. 
  )HOTELS( »یک س��ایت جهانی به ن��ا م »هتل��ز
 پژوهش��ی درب��اره خواس��ته های میهمان��ان از هتل

 انج��ا م داده و نظر بیش از ۴ هزار و 9۰۰ مس��افر از 28 
کش��ور مختلف را که در هتل های برتر جهان میهمان 
بوده اند، برای تعیین خواسته های اساسی آنها در سال 
2۰۱۵ مورد بررس��ی قرار داده اس��ت.در این پژوهش 
آمده اس��ت که میهمانان این هتل ها، داشتن وای فای 
)wi_fi( رایگان را بیشتر از دیگر پارامترها می پسندند.
 در ای��ن نظرس��نجی مس��افران تج��اری، ۴9 درصد

 وای فای رایگان، ۱۴ درصد صبحانه رایگان، ۱۱ درصد 
نزدیکی به حمل و نقل عمومی و ۶ درصد صندلی و میز 
کار راحت را به عنوان مهم ترین فاکتور در انتخاب هتل، 
مورد توجه قرار داده اند.همچنین طبق این تحقیق 2۵ 
درصد وای فای رایگان، 22 درصد صبحانه رایگان، ۱۵ 
درصد پارکینگ رایگان و ۱۰ درصد اس��تخر و سونا را 
به عنوان فاکتوری برای انتخاب هتل توس��ط مسافران 

تفریحی اعال م کرده اند.
پايان دوران دی وی دی و اتو

براساس این تحقیق مسافران دیگر تمایلی به استفاده 
از امکانات��ی مانند مینی ب��ار، اتوی ش��لوار، تلفن در 

دستشویی، DVD PLAYER ندارند.
میهمانان هتل ها اعال م کرده اند ک��ه 2۴ درصد آنها از 
مینی بار، 2۰ درصد از تلفن در دستشویی، ۱۵ درصد از 
 DVD اتوی شلوار، ۱۵ درصد از کاله حما م، 9 درصد از
PLAYER و ۱7 درصد از سایر امکانات استفاده نمی 
کنند و می توان این امکانات را حذف کرد.درخواس��ت 
برای اتاق ه��ای ضد صدا نی��ز جزو یکی از س��واالت 
بود با این عنوان که »در م��دت اقامت خود چه چیزی 
بیشتر شما را اذیت می کند؟«در این تحقیق مشخص 
شده اس��ت که جدا از بوی نامطبوع فرش و نبودن آب 
گر م، مسافران بیشتر از س��ر و صدای همسایه ها اذیت 

می شوند. 
طبق ای��ن تحقی��ق ۶۵ درصد س��ر و ص��دای بقیه 
میهمان��ان، ۵۳ درص��د ب��وی نامطبوع ف��رش، 28 
درص��د تم��ا م ش��دن آب گ��ر م، 27 درص��د تعداد 
بس��یار کم پریزهای ب��رق و 2۳ درص��د محدودیت 
 زمان صبحان��ه را عاملی ب��رای اذیت ش��دن در هتل 

دانسته اند.

براساس يک پژوهش جهانی؛

وای فای و صبحانه رايگان 
فاکتور مهم گردشگران

ويژه

معروف ترين مجسمه های دنیا
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در حاشیه يادداشت

اخبار

 طراحی پردیس هــای خانــواده شــهرداری باید از مزیــت و خالقیت
   منحصر به فــردی برخوردار باشــد و طــرح ارائه شــده موردبازبینی 

قرارگیرد.
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر اصفهان در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پردیس های خانواده در نظر گرفته شده 
برای شهر اصفهان به عنوان پروژه های شــاخص فرهنگی شهر اصفهان 
محسوب می شــوند، اظهار داشــت: این مراکز در حال حاضر در مرحله 
طراحی هستند و اولین مجموعه نیز قرار است در منطقه ۱۲ شهرداری 

راه اندازی شود.
اصغر آذربایجانی با تاکید بر اینکه پردیس های خانواده در دست طراحی 
شهرداری اصفهان باید در راســتای پاسخگویی به نیازهای افراد مختلف 
خانواده با گونه های مختلف تفریحی احداث شــود و خانواده ها در یک 
سفر شهری فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت خود درکنار یکدیگر 
داشته باشند، اضافه کرد: باید توجه داشت که این رویکرد سهم بسزایی 
در تحکیم خانواده ها خواهد داشــت؛ بنابراین تمایــز این مجموعه های 
فرهنگی تفریحی بایســتی با مجموعه های مشــابه خود کامال ملموس 

باشد.
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه تمامی فضاهای موجود تفریحی در شهر، خانوادگی 
اســت ولی پردیس های خانواده محور باید در قالب های سخت افزاری و 
همچنین محتوایــی و برنامه هایی که در این پردیس ها انجام می شــود 
باید دارای خالقیت و از برجســتگی های متمایزی برخوردار باشد، بیان 
 داشت: این تمایزها هم در طراحی و هم نرم افزاری بایستی لحاظ شود که
 به نظر می رســد طرح ارائه شــده باید مورد بازبینی قرار گرفته و موارد

ارائه شده در آن، برنامه ریزی و لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه پردیس خانواده محور منطقه ۱۲، نخستین پردیس 
خانواده محوری است که در شهر اصفهان ایجاد می شود، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه قرار اســت در طی چند سال به صورت پهنه بندی چهار یا 
پنج پردیس فرهنگی تقریحی خانواده محور در ســطح شهر ایجاد کنیم 
متمایز بودن ایــن پردیس با مجموعه های فرهنگی دیگر در شــهر باید 

کامال مشخص باشد.
آذربایجانی با تاکید بر اینکه پیوســت های فرهنگی، اجتماعی باید برای 
پردیس های خانــواده محور تهیه و تدوین شــود، ادامــه داد: با تدوین 
پیوست فرهنگی اجتماعی برای این پردیس ها بایستی تاثیرات فرهنگی، 
اجتماعی این پروژه در خود پروژه و همچنین در محدوده ای که این پروژه 

اجرا می شود مشخص گردد.

 مدیر امور تفریحی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: 
در حال حاضر ۴۰ ابر بازی برای خانواده های اصفهان تعریف شده است 

که تمام گروه های سنی را شامل می شود.
سید ابراهیم حسینی اظهار داشــت: ویژه برنامه »همبازی، همشهری« 
عنوان برنامه ای اســت که بــه منظور ایجاد نشــاط و ســرگرمی در 
خانواده های اصفهانی از ۱۴ تا ۲۹ مــرداد در باغ غدیر اصفهان در تمام 

رده های سنی برگزار می شود.
 وی بیان داشــت: برای این جشــنواره، ۱۷ ابربازی ویژه گروه ســنی

۴ تا ۱۲ سال با محتوای علمی آموزشــی و حدود ۲۵ بازی در رده سنی 
باالی ۱۲ سال تا سالمندی برنامه ریزی شده است.

 مدیر امور تفریحی ســازمان فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان
اعالم کرد: در حال حاضر از این نوع ابربازی ها دســت کم ۴۰ بازی در 
این جشــنواره وجود دارد و حدود ۱۴ تا ۱۵ بازی نیز به صورت میدانی 
انجام می شود که عالقه مندان، به همراه خانواده می توانند بعدازظهرها 

با مراجعه به باغ غدیر، از این بازی ها بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه جشــنواره همبازی همشهری، تمام گروه های سنی را 
شامل می شود، تاکید کرد: عالوه بر اینکه در بازی های میدانی، تدارک 
دیده شــده پدر و پســر یا مادر و دختر یا پدر و مادر می توانند در کنار 

یکدیگر تیم تشکیل داده و کسب امتیاز کنند.
حسینی دو ویژگی بازی خوب را جدید بودن و توجه به بعد آموزشی و 
درمانی در کنار جنبه تفریحی آن دانســت و گفت: برای آشنایی بیشتر 
شهروندان با نحوه انجام بازی ها، بروشورهایی آماده شده که توضیحات 

مختصری در کنار ۴۰ بازی مهم این جشنواره آمده است.
وی بیان کرد: روال برگزاری این برنامه به اینگونه است که تمام بازی ها 
به صورت همزمان از ۱۴ مرداد در باغ غدیر گشایش یافته و در کنار هر 
بازی مربی قرار دارد که روند بازی را آموزش داده و افراد با مزایای انواع 

مختلف بازی آشنا می کند.
 مدیر امور تفریحی ســازمان فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان

تاکید کرد: عالقــه مندان برای بهره مندی از بازی های این جشــنواره 
 می توانند از ۱۴ تا ۲۹ مردادماه هر روز از ســاعت ۱۸ تــا ۲۲ به محل

باغ غدیر مراجعه کنند.

 در آســتانه دهه کرامت برگزیــدگان چهاردهمین جشــنواره    رضوی 
 پــرورش فکــری اســتان اصفهــان، از ســوی دبیرخانه جشــنواره 

معرفی شدند.
دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره در کانون، سال گذشته 
با انتشار فراخوانی در ۸ موضوع از عالقه مندان برای شرکت در این رویداد 
فرهنگی، مذهبی و هنری دعوت کرد که بر همین اســاس، برترین های 
 کشــوری در گروه های ســنی مختلف و در ۸ موضوع »داستان کوتاه« 
۲۱ اثر، »قصه گویی« در بخش کانونی ۸ نفر و در بخش آزاد )غیرکانونی( 
۲ نفر، »نشریه نگاری« ۹ اثر، »کاردســتی« ۹ اثر، »شعرسرایی« ۲۱ اثر، 
»معرفی شخصیت« ۸ اثر، »نقاشــی« ۱۸ اثر و »خوش نویسی« ۱۴ اثر، 

انتخاب شده  اند.
در این میان، ۵ نفر از اســتان اصفهــان برگزیده این دوره از جشــنواره 
رضوی، در روزهای دهه کرامت در آیین اختتامیه این جشــنواره که در 
مجتمع کانون استان برگزار خواهد شد تجلیل می شوند.فاطمه قاسمی، 
سمیه پسندی، سوریا فتحعلی زاده، طنین نظری و مریم روحانی اسامی 

برگزیدگان این جشنواره است.

 بازبینی طرح پرديس های خانواده
 شهر اصفهان

مدير امور تفريحی سازمان فرهنگی تفريحی 
شهرداری استان:

۴۰ ابربازی برای خانواده های اصفهان 
تعريف شده است

 اعالم برگزيدگان کانون پرورش فکری 
اصفهان در چهاردهمین جشنواره   رضوی

پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری اولین جشنواره بزرگ کاالی ایرانی در اصفهان

 همایــش موسســات و خانه هــای قرآنــی اصفهــان در اصفهان و ســایر
شهرستان های استان برگزار شد.

 با توجه به برگزاری طرح آیه های بندگی و حفظ و تفســیر ســوره حجرات، 
همچنین لزوم آخرین رایزنی با موسسات و خانه های قرآن، همایش موسسات 
و خانه های قرآن اصفهان برگزار شــد. در این همایــش مدیرعامل اتحادیه 
موسسات قرآنی مردمی اســتان اصفهان، به ارائه آخرین تحوالت مربوط به 
حوزه امور قرآنی پرداخت. حسین خاکســاری هرندی درباره طرح آیه های 
بندگی و نقش موسسات در این زمینه و مواردی که از سوی اتحادیه کشوری 
ابالغ گردیــد، توضیحاتی را ارائه نمود. در این همایش، مدیران موسســات و 
مراکز قرآنی به ارائه دیدگاه ها، مشکالت و پیشنهادات خود پرداختند. مشابه 

این همایش، در کلیه شهرستان های استان اصفهان برگزار گردیده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان از کشــف و شناسایی ۸۰ مرغ 
مینا در این استان خبر داد.

مرتضی جمشــیدیان اعالم کرد: ماموران نیروی انتظامی مستقر در ترمینال 
مسافربری کاوه اصفهان موفق شدند از یک دستگاه اتوبوس، ۸۰ مرغ مینا را 

که به صورت غیرمجاز زنده گیری شده بودند، کشف و ضبط کنند.
وی افزود: این تعداد مرغ مینا که از استان کرمان به اصفهان انتقال یافته بود، 

به یگان حفاظت محیط زیست اصفهان تحویل داده شد.
جمشیدیان اظهار داشت: این پرندگان در طبیعت رها شدند.

 گفتنی است مرغ مینا پرنده کوچکی است که قابلیت بسیاری در تقلید صدا 
دارد و این توانایی شگفت انگیز باعث شده است انسان ها از سالیان بسیار دور 

به نگهداری این پرنده عالقه مند شوند.

کشف و ضبط 8۰ مرغ مینا در اصفهانبرگزاری همايش موسسات و خانه های قرآنی اصفهان 

رییس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی اجالس مشــترک 
مجمع مشــورتی رؤســای شــوراهای اسالمی اســتان ها 
 و شــهرهای مراکز اســتان ها گفــت: حــذف نمایندگان 
شورا ها در کمیسیون ماده ۵ قانون شــورای عالی معماری 
و شهرســازی، حذف نماینده شــوراها از شــوراهای حل 
اختالف و کاهش تعداد اعضای شــورا در کمیســیون ماده 
 6۴ قانون موســوم به تقویم امالک برای تعیین قیمت های 
 منطقه بنــدی، تنها بخشــی از اقدامات شــورا ســتیزانه 
دولت هاست.رضا امیني با اشــاره به  جمع بندی و تاکیدات 
کمیســیون فرهنگی، اجتماعی اجالس مشــترک روسای 
 محترم شــوراهای اسالمی اســتان ها و شــهرهای مراکز

استان ها اضافه کرد: استفاده بیشتر و بهتر از ظرفیت شورای 
عالی استان ها برا ی تهیه و ارسال الیحه به مجلس شورای 
اسالمی برای مرتفع کردن مسائل و مشکالت قانونی شوراها 
به منظور ارتقــای کیفی ادامه خدمات و سیاســت گذاری 

برای مدیریت شهری از جمله این تاکیدات است.
رییس کمیســیون فرهنگــی اجتماعی اجالس مشــترک 
مجمع مشــورتی رؤسای شــوراهای اسالمی اســتان ها و 
شــهرهای مراکز  اســتان ها تصریح کرد: همچنین رایزنی 
با مجمــع نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به منظور 
لحاظ کــردن دیدگاه های شــوراهای اســالمی در الیحه 

برنامه ششــم  و به طور خاص حذف مــاده ۴ این الیحه که 
به مثابه قطــع رگ حیاتی منابــع درآمدی شــهرداری و 
 تیر خالص بــر پیکر مدیریت شــهری و وابســتگی کامل 

شهرداری ها به دولت است، مورد تاکید قرار گرفت.
وي با تاکید بــر ایجاد و حفــظ جایگاه معاونــت فرهنگی 
شهرداری ها در ساختار تشــکیالتی آنها با توجه به اهمیت 
حوزه فرهنــگ و اثرات مهم آن بر ســایر فعالیــت ها ادامه 
داد: همچنیــن انتخاب وتقویت جایگاه دبیری کمیســیون 
فرهنگی بــرای پیگیری مصوبــات هر اجــالس در بخش 
 فرهنگی و ارتبــاط با اعضــای کمیســیون در فاصله بین

 اجالس هــا برای اطــالع رســانی، هماهنگی و انســجام 
بیشــتر اعضا، امري مهم و ضروري است.رییس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی اجالس مشترک مجمع مشورتی رؤسای 
شوراهای اسالمی اســتان ها و شــهرهای مراکز  استان ها 
گفت: سپس الیحه پیشــنهادی لغو ماده 6۴ قانون الحاقی 
۲ که مورد اســتناد  خزانه داری کشــور برای برداشت وجه 
از حساب شــهرداری هاســت، به مجلس ارائه می شود تا 
به تصویب نمایندگان مجلس شــورای اســالمی برســد و 
از تکرار ایــن ظلم فاحش به حقوق مردم جلو گیری شــود. 
وي تاکید کرد: دائما دولت هــای مختلف  وظایف متعددی 
را بر مدیریت شهری تحمیل  و با تهدید فرض کردن حضور 
 مردم در اداره امــور محلی که تبلــور آن نمایندگان آنها در 
شورا های اسالمی شهر و روستاست، سعی در محدود کردن 
منابع و امکانــات  و تضعیف آنها دارند و متاســفانه مجلس 
شورای اســالمی نیز در این مســیر به یاری دولت شتافته 
اســت. وي اظهار کرد: با توجه به این موضوع چنانچه موارد 
پیش بینی شده در الیحه پیشــنهادی اصالح و بعضا حذف 
نشــود، تبلور حضور پر برکت مردم در ۴ دوره  شــوراها که 
منجر به پیشــرفت و آبادانی و رضایتمندی مردم در سراسر 
کشور شده اســت به افولی تاریخی  و غیابی معنا دار مبدل 

خواهد شد .

تنظیم اليحه مديريت شهری 
در راستای تنزل جايگاه شوراهاست

شورای شهر

شهردار اصفهان خبر داد:
برگزاری اولین جشنواره بزرگ کاالی ايرانی در استان

مهدی جمالی نژاد در حاشــیه بیســت و هشــتمین 
مراسم هر هفته چند افتتاح در جمع خبرنگاران اظهار 
 کرد: در ادامه هــر هفته چندین افتتــاح این هفته در

 بیســت و هشــتمین هفته در یکــی از محروم ترین 
مناطق اصفهان هســتیم که تمامــی محالت محروم 

شهر در این منطقه متمرکز شده اند.
مهدی جمالی نژاد ادامه داد: قریب به ۸ میلیارد تومان 
پروژه داریم که می تواند در توسعه محالت بسیار مهم 

باشد و پروژه های محله محور است.
جمالی نژاد تاکید کرد: باند شــمالی خیابان ابوریحان 
بیرونی شــرقی حدفاصل خیابان الله شمالی تا بعثت، 
بوســتان شــهید خطیبی بین خیابان الله شمالی و 
مهدیه افتتاح شــد؛ همچنین آغاز عملیات بوستان و 
زمین ورزشــی خیابان آزادی و آغاز عملیات بوستان 
در محلــه باتــون کلنگ زنی گردید.وی خاطرنشــان 
کرد: یکی از رویکردهایمان توسعه زمین های ورزشی 
روباز به خصوص در مناطق محروم اســت که چندین 
زمین ورزشی را خواهیم داشــت و اولین کلنگ زنی را 
انجام دادیم.شــهردار اصفهان اذعان کرد: بیشــترین 
مالقات های مردمی، افتتاح پروژه ها و کلنگ زنی ها در 
مناطق محروم صورت می گیرد و تالش می کنیم توزیع 

عادالنه خدمات را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: سه شــنبه های بدون خودرو به همراه 
معاونین با دوچرخه به محالت می رویم که مناطق ۱3 
تا ۱۵ را رفته ایم. پنج شنبه ها هر هفته مالقات مردمی 
را داریم که مناطــق ۱ و ۲ را در خدمتشــان بودیم و 
منطقه 3 را این هفته خواهیم رفــت؛ در عین حال هر 

هفته پروژه ها را داریم که این کار بسیار سختی است.
جمالی نــژاد ادامــه داد: همه ایــن کارهــا در کنار 
رخدادهای ملی و استانی اســت که در هفته آینده دو 
رخداد ملی مهم داریم؛ برگزاری افتتاحیه و اختتامیه 
اولین دوره مســابقات قرآنی زیر ۱۸ سال که در سطح 
کشوری برگزاری می شود که شــهرداری به همکاری 
یک ارگان غیردولتی دیگر انجــام می دهد.وی درباره 
این پروژه تصریــح کرد: یک برنامه بین المللی اســت 
و در سراســر کشور در ســه رشــته قرائت تطبیقی، 
قرائت تقلیدی و فرازخوانی آیــات قران کریم، ترتیل، 
 تواشــیح خوشنویســی و طراحی و ... برای نوجوانان

برگزار می شــود که بیــش از ۵۰۰ نوجــوان برگزیده 
قرآنی کشور در ۲۲ و ۲3 مرداد همراه ما هستند.

شــهردار اصفهان گفت: در ادامه سیاســتی که مبنی 
بر برگزاری مراســمات بــزرگ در فضــای باز جهت 
بهره مندی افراد بیشــتر، این بار یک برنامه مذهبی را 

برای اولین بار در میدان امام برگزار خواهیم کرد.
وی اذعان کرد: اولین جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانی 
را در بازارهای روز کوثر با حمایــت بیش از ۴۰ تولید 
کننده کشــور که ۲۵ مــرداد لغایت ۲۹ شــهریورماه 
با هدف حمایــت از کاالی ایرانی در راســتای اقتصاد 
مقاومتی، حفظ محیط زیست، ترویج فرهنگ استفاده 
از کاالی ایرانــی و به حرکــت در آوردن چرخ اقتصاد، 
حمایــت از حقوق مصرف کننــدگان و ترویج فرهنگ 

استفاده از وسایل نقلیه برگزار می کنیم.

شهرداری

خبر

فرماندار اصفهان در جلســه ستاد پشــتیبانی طرح هجرت 
و اردوهای جهادی، به دســتاوردهای مثبــت اجرای طرح 
هجرت و اردوهای جهادی اشــاره و تاکید کــرد: جمعیت 
گســترده ای از نوجوانان و جوانان در قالب ایــن اردوها، با 
افتخار و عالقه و انگیزه و برای رضای خدا در مناطق محروم 
حضور یافتــه و با روحیه جهــادی و ازخودگذشــتگی، در 
راستای سازندگی و محرومیت زدایی در این مناطق حرکت 
می نماینــد که از این ظرفیــت بایــد در حوزه های مختلف 

به درستی استفاده کرد.
فضل ا... کفیل با اشــاره بــه محرومیت هــای موجود در 
شهرستان اصفهان، خاطرنشــان کرد: اگر از شرق اصفهان 
گــذر کنیــم، محرومیت هایــی در حوزه هــای مختلف به 
چشم می خورد که متاســفانه به علت عدم مطالعه جدی و 

نیازسنجی دقیق، مورد غفلت قرارگرفته اند.
کفیل تصریح کرد: بسیج سازندگی باید اولویت را به مناطق 

محروم شهرستان اختصاص دهد.
فرماندار اصفهان با تاکید بر اینکه بخشــداران باید جلسات 
ســتاد پشــتیبانی طرح هجرت و اردوهای جهــادی را در 
بخش ها تشــکیل دهند و در راســتای تعییــن اولویت ها و 
نیازهای بخش اقدام نمایند، اظهــار کرد: یکی از مالحظات 
 مــا در اســتفاده از ظرفیــت خــوب اردوهــای جهادی،

به حداقل رساندن و ارزان تمام کردن پروژه هاست.
کفیل همچنیــن بر تعیین مکان های مناســبی در بخش ها 
جهت اســتقرار اردوهای جهادی به منظــور انجام اقدامات، 

تاکید کرد.
وی بابیــان اینکه همــه فعالیت ها صرفا بــه عرصه عمرانی 
محدود نمی شود، خاطرنشــان کرد: اگر آموزش را در برخی 
مناطق گســترش دهیم، به دیگر عرصه ها کمک کرده ایم؛ 
چراکه آموزش و مشاوره در همه حوزه های موردنیاز جامعه 

خصوصا در امر اشتغال بسیار موثر است.
فرماندار اصفهان با تقدیر از بســیج ســازندگی در مقابله با 
عوامل بیماری سالک در سال گذشــته، ابراز امیدواری کرد 
که امســال هم با انجام تفاهم نامه بین بســیج سازندگی و 
تعدادی از دســتگاه ها ازجمله مراکز بهداشت، اوقاف و امور 
خیریه، میراث فرهنگی، بهزیســتی و آب روستایی، شاهد 
اقدامــات موثر و مورد رضایت مردم در روســتاهای شــرق 

اصفهان باشیم.
نواحی ســه گانه بســیج و تعدادی از مدیران دستگاه ها در 
این جلســه، گزارشــی را پیرامون اقدامات صــورت گرفته 
و طرح هــای قابل اجرا در قالــب طرح هجــرت و اردوهای 

جهادی، ارائه کردند.

فرماندار اصفهان:
اولويت اردوهای جهادی، مناطق 

محروم اصفهان باشد

 اســتاندار اصفهــان در آییــن تجلیــل از خبرنــگاران اصفهان
اظهار کــرد: نزدیک به ۲۰۰ ســال از عمر مطبوعــات می گذرد 
و طی دهه ها و دوره های مختلف، فراز و فرودهایی را پشــت ســر 
 گذاشته است. این سال ها اما، حضور در عرصه مطبوعات دشوارتر

تصور می شــود؛ چراکه از سویی گســترش فضاهای دیجیتال و 
مجازی باعث شــده تا کارگزاران نشــریات به دنبال شــیوه های 
جذاب تری باشند تا خبر آنها تاثیر بیشتری داشته باشد و از سوی 
 دیگر تنگناهای امکاناتی، آســودگی خاطر را از اصحاب رســانه

سلب کرده است.
رســول زرگرپور با بیان اینکه در این میان یــک اتفاق نظر وجود 
دارد و آن، تاثیرگــذاری مطبوعات در تاریخ فرهنگی سیاســی 
و اجتماعی جامعه اســت، افــزود: از قابلیت فرهنــگ مکتوب، 
جاودانگی آن اســت و هر چه بــر قدمت آن افزون شــود، ارزش 
آن بیشــتر و مورد توجه تر اســت. در میان انبوه فراگیر رســانه 
 امروزی، توجه اساســی رســانه مکتــوب، صداقــت، صراحت،

حقیقت نگــری، پرهیــز از تعصــب، ارایه مســتندات و تالش 
 دلسوزانه، برای آگاهی بخشــی عمومی از رسالت های مطبوعات

محسوب می شود. از ســویی نگاه حرفه ای با رعایت حریم افراد و 
انتقاد سازنده، می تواند بخشــی از وظایف یک مطبوعه متعهد را 

شامل شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: نقش رسانه های محلی مهم است. 
جامعه شناســان ارتباطات معتقدند نشــریات محلــی به دلیل 
کارکردها و نیروهــای خود، عمده ترین نقش را در شــکل گیری 
اخالق اجتماعی داشــته اند و عکس العمل مردم از ســطوح ملی 
و بین المللــی، از ایــن رهگــذر نقش آفرینی می کنــد. کارکرد 
مطبوعات محلی نقش مهمی در پویایی و رشــد آنها دارد و قطعا 
اطالع رســانی اخبار محلی، کم اهمیت تر از اخبار ملی نیست و با 
 گسترش مطبوعات محلی، زمینه شکوفایی استعدادهای محلی

فراهم می شود و فرهنگ عمومی جامعه ارتقا می یابد.
زرگرپور خاطرنشان کرد: من به عنوان استاندار اصفهان، به نقش 
شما خبرنگاران و رسانه ها اعتقاد راســخ دارم و تاثیر قلم و رسانه 
شماســت که اصفهان را پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی 
 ســاخته اســت. این شــما هســتید که با یاری مدیران استان،

می توانید موجب رشد و توسعه استان شوید.
وی ادامه داد: رســانه می تواند بــا پرداختن به مســائل اجتماع 
و نهادینه کــردن باورهای درســت، اعتماد و امیــد را در مردم 
شهر و اســتان ایجاد کند و حس مثبت به مردم دهد و پایه گذار 
هنجارهای اجتماعی باشد. همچنین شــورای فرهنگ عمومی 
اســتان، میزبان نقطه نظرات و پیشــنهاد های اصحاب رسانه و 

خبرنگاران محترم است.

 اســتاندار اصفهان گفت: بیایید باور کنیم که رسانه های استان از 
لحاظ کمی و کیفی، فاصله معناداری با آنچه باید باشــند، دارند. 
بیایید قبول کنیم خبرنگاران باید از تخصص بیشتر و تجربه باالتر 
و اعتماد به نفسی قوی تر برخوردار باشند و بیایید ایمان بیاورید که 
تدبیر امید و همبستگی می تواند موجب پیشرفت باشد و رسانه ها 

می توانند این مهم را رقم بزنند.
خبرنگار می تواند فضای جامعه را شاد يا غیر شاد کند

همچنین حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان اصفهان اظهار کرد: اگر 
امروز ما می گوییــم اصفهان 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 
اسالمی اســت و اگر اصفهان 
نصف جهان است و در فرهنگ 
و هنر و حوزه تمدنی، جایگاه 
ویژه داریم، بخــش عظیمی 
از اخبــار آن توســط شــما 
خبرنگاران نگاشته و در جامعه 

نهادینه شده است.
وی با اشــاره به اینکه خداوند 
پیامبران و امامــان معصوم را 
برای انتقال خبر خدا به مردم 
انتخــاب کرده اســت، افزود: 
خبرنــگاران باید بــا صحت، 
ســرعت و دقــت، مطالب را 
منتقل کنند و بــه مردم عزیز 
مطالب را درست انتقال دهند. 
خبرنــگاران می توانند فضای 
جامعه را به سمت شــادی یا به غیر از شــادی ببرند و این توسط 

دستان شما رقم خواهد خورد.
 ارزانــی ادامــه داد: اصفهــان در حــوزه خبــر و عکاســی 
 درخشــش های ارزشــمندی دارد. اولیــن روزنامــه اصفهان،

۲6 سال سن دارد و امروز هشــت روزنامه محلی داریم و برخی از 
روزنامه های ما درخشش های بسیار خوبی دارد و ما 3۵۰ مجوز 

نشریه در اصفهان داریم.
وی با اشاره به اینکه توجه به تشکل های مطبوعاتی، از جمله خانه 
مطبوعات، مدنظر ماســت، تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی و 
سیاست دولت این اســت که بتوانیم کارها را به بخش خصوصی 
واگذار کنیم. همچنین در این مراســم، منصــور گلناری، رییس 
خانه مطبوعات اصفهان گفت: حرفه خبرنگاری ناگزیر و ناگریز از 
ستم هاست و هرکســی که فکر می کند بدون ستم باید کار کند، 
مسیر را اشتباه آمده و نباید وارد حرفه خبرنگاری می شده است. 
وی افزود: مطبوعات به جای خواســتن، باید خواســتنی شوند و 
دیگران باید به حمایت ما نیازمند باشــند؛ چراکه ما در اصفهان 
ظرفیت های خوبی داریم و واقعا خبرنگاران مجربی در این استان 
وجود دارد. در اصفهانی که از سویی اولین و از سوی دیگر دومین 
شهر و استان کشور محسوب می شود، بسترها باید بسیط تر شود 
تا خبرنگارانش سریع تر بدرخشــند و امنیت شغلی آنها از لحاظ 

صنفی رعایت شود.

استاندار اصفهان:

رسانه عمده ترین نقش را در 
شکل گیری اخالق اجتماعی دارد

من به عنوان 
استاندار اصفهان 

به نقش شما 
خبرنگاران و 

رسانه ها اعتقاد 
راسخ دارم و 

تاثیر قلم و رسانه 
شماست که اصفهان 
را پايتخت فرهنگ و 
تمدن ايران اسالمی 

ساخته است
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

گزينه اصلی جانشینی گل محمدی در ذوب آهن

ريو2016

المپیک مهم ترین رویداد ورزشــی دنیاســت و بســیاری از کشورها از 
ســال های قبل برای حضور در این رقابت بین المللی تب و تاب بسیاری 
داشته اند اما ریو و در کل، کشــور برزیل چندان شور و حال برگزاری این 
رویداد جهانی را ندارد. در حالی که انتقادات فراوانی از سوی ورزشکاران 
برخی کشــورها به میزبانی برزیل شده است و از ســوی دیگر این کشور 
درگیر مسائل سیاسی  و داخلی اســت، ظاهرا مردم این کشور نیز شور و 
حال میزبانی رقابت های المپیک را ندارند. در حالی که بامداد روز شنبه 
به وقت ایران مراسم افتتاحیه ســی و یکیمین دوره المپیک به میزبانی 
ریو برگزار خواهد شد اما در ســطح شهر ریو هیچ نشــانی از المپیک و 
نمادهای این رقابت ها نیســت و به نظر می رسد که برزیل فراموش کرده  
که میزبان این دوره از رقابت هاست. در سطح شهر ریو که تردد می کنید 
 کمتر مردم این شــهر از دیدن ورزشکاران کشــورهای مختلف به وجد

 می آیند و بی توجه یا ناآگاه از این رویداد، عالقه ای به حضور ورزشکاران 
در ریو نشان نمی دهند. 

موج خوشحالی هزاران باشگاه و مجموعه ورزشی در جهان در صفحات 
مجازی و وب سایت های رسمی و غیر رسمی جامعه جهانی کاراته به 
راه افتاده است. فدراسیون کاراته ترکیه با انتشار تصاویری از حمایت 
ورزشکاران خود از حضور کاراته در المپیک توکیو این اتفاق بزرگ و 

تاریخی را به جامعه کاراته جهان تبریک گفت.

نجمــه خدمتی و الهه احمــدی به عنــوان اولین نماینــدگان کاروان 
ورزشــی کشــورمان بامداد امروز در بازی های المپیک ٢٠١٦ ریو به 
مصاف حریفان خود می روند. در حالی که ســی ویکمین دوره بازی های 
المپیک  دیروز و با برپایی مراســم افتتاحیه بازی ها رسما آغاز  شد، اما 
مسابقات فوتبال این دوره از بازی ها از چهار روز پیش در بخش مردان 
و زنان شروع شده است. اولین نمایندگان کاروان ورزشی کشورمان در 
بازی های المپیک ٢٠١٦ ریو، نجمه خدمتی و الهه احمدی هستند که 
ساعت 8:3٠ صبح امروز به وقت محلی و در مســابقات تفنگ ١٠ متر 
بادی به مصاف حریفان خود می روند. در اولین روز رســمی بازی ها به 
جز خدمتی و احمدی، نمایندگان دوچرخه ســواری، تنیس روی میز، 

قایقرانی و بوکس کشورمان رقابت های خود را شروع می کنند.
به نظر می رسد در ریو مردم نه تنها عالقه ای به برگزاری المپیک ندارند 

بلکه برای کسب درآمد از المپیک نیز هیچ برنامه ای نخواهند داشت.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری درباره اینکه گفته می شود سه وزنه بردار 
ایران شانس کســب مدال طال را دارند، بیان کرد: اگر براساس حدس و 
گمان باشد، هر پنج وزنه بردار را در شــرایط کسب مدال می بینیم زیرا 
اصلی ترین ایده ما این بود کســانی به المپیک بروند کــه که از لحاظ 
رنکینگ و رکورد شانس مدال را داشته باشــند.  سجاد انوشیروانی در 
پاسخ به این پرســش که در روز مسابقه کیانوش رســتمی، او را کوچ 
می کند، تصریح کرد: کیانوش رستمی از اسطوره و سرمایه های بزرگ 
ایران اســت. در روز مســابقه نیز هر کمکی از من بخواهد و هر کاری از 
دستم برآید با تمام وجود انجام می دهم.  او ادامه داد: آرزوی قلبی ام این 
است که قهرمانی مانند کیانوش رســتمی در المپیک بتواند مدال طال 
کســب کرده و رکورد المپیک را نیز جابه جا کند. مطمئن باشید جزء 

افتخار و شادی برای من چیز دیگری نخواهد داشت.       

با مصدومیت چند ســتاره و غیبت تیم های آلمان و صربستان، المپیک 
ریو بزرگان بسیاری را در خود نخواهد دید.

الکساندر آتاناسويچ: فوق ستاره صربســتانی تیــم والیبال پروجای 
ایتالیا از اصلی ترین غایبان المپیک است. 

موريلو اندرس:ارزشمندترین بازیکن المپیک لندن و یکی از بازیکنان 
تکراری نشدنی والیبال جهان در سالی که کشــورش میزبان المپیک 

است، نمی تواند مقابل چشمان تماشاگران خودی به میدان برود. 
  ديمیتری موزرسکی:فوق ستاره ٢١7 ســانتی متری روسیه بعد از 
کش و قوس های زیاد به تیم ملی برای المپیک برگشت اما مصدومیت 

اجازه نداد او یک بار دیگر این رویداد بزرگ را تجربه کند. 
 گئورگ گروزر: ستاره آلمانی که ایرانی ها او را به خوبی می شناسند. 
همان بازیکنی که 9 سرویس متوالی در مسابقات جهانی زد و این روزها 
در اوج به سر می برد. مســابقات انتخابی المپیک ریو به میزبانی آلمان 
انجام شــد اما آنها مقابل چشــمان طرفداران خودی در راه رسیدن به 

المپیک مغلوب شدند. 
ويلفرد لئون:فوق ستاره کوبایی که کاپیتانی تیم ملی کشورش را هم 
بر عهده داشت اما حاال ملیت لهستان را پذیرفته است و بعد از المپیک 
پیراهن این تیم را بر تــن خواهد کرد.ویلفرد تالش خــود را کرد تا به 
 المپیک برســد اما درخشــش او در تیم های ملی به بعد از ریو موکول

 شد. 
تسوتان سوکولوف:پشت خط زن تیم ملی بلغارستان که مدت ها به 
دلیل عمل شانه از والیبال دور بود، بازگشت فوق العاده ای داشت و یک 
بار دیگر به جمع بهترین های جهان برگشــت. او با اینکه بســیار آماده 

است اما نمی تواند همراه بلغارستان در المپیک حاضر شود.

ريو، المپیک را فراموش 
کرده است

بازتاب حضور کاراته
 در المپیک توکیو

 المپیک برای ايران
 از امروزآغاز می شود

انوشیروانی: آرزوی قلبی ام قهرمانی 
کیانوش در المپیک است

ستاره هايی که المپیک را 
از دست دادند

فضای مجازی

انتشــار قراردادهای نجومــی بازیکنان و مربیــان لیگ برتری 
با واکنش هایی همــراه بوده و برخــی مربیــان و بازیکنان که 
 میلیاردهــا تومــان پول مــردم را به جیــب زده اند، حســابی

 نقره داغ شدند.
پس از انتشــار فیش حقوق هــای نجومی و جنجــال های به 
وجود آمده بر سر آن، این بار انتشــار قرارداد بازیکنان و مربیان 
فوتبال افکار عمومی را به واکنش واداشت و هجمه زیادی علیه 
ســتارگان کاغذی فوتبال ایران به راه افتاد. هر چند عده زیادی 
نیز بر این باورند این ارقام واقعی نبوده و مبالغ بیشتری با توجه 
به گزینه های موجود در قــرارداد بازیکنــان، در نهایت به آنها 

تعلق خواهد گرفت.
 مصوبه انتشار قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال چند سالی است 
که اجرا می شود و همواره منتقدان و مشــوقان خود را داشته؛ 
مصوبــه ای که حتی به خاطر شــکایت از آن به دیــوان عدالت 
اداری نیز رسید و با توجه به خالف شــرع نبودن و عدم مغایرت 
آن با حقوق شــهروندی، باطل نشــد و وجاهت قانونی خود را 

حفظ کرد.
 در حقیقــت، این نشــان داد کــه چگونه بــر بــاد دهندگان 
بیت المال وقیحانه عربده می کشند؛ اما حتی بدیهیات قانونی را 

نمی دانند و فقط دنبال جنجال هستند.
اما اولین نکته و ســوالی که پس از انتشــار ایــن قراردادها به 
ذهن متبادر می شــود این اســت که چه موقع جلوی پرداخت 
پول های بی حســاب و کتــاب در فوتبال گرفته خواهد شــد؟ 
 اصوال چــرا جلوی ایــن پرداخت هــا گرفته نمی شــود؟ چرا

 باشــگاه هایی که از بیت المال ارتزاق می کننــد، باید این پول 
را اینگونــه هدر دهند و حتــی یک نفر نیز صدایــش درنیاید؟ 

اینجاســت که لزوم ورود دســتگاه قضــا برای برخــورد با این 
پرداخت های بی حساب و کتاب که شائبه های زیادی نیز دارد، 

احساس می شود. 
در شــرایطی که بیشــتر تیم های لیگ برتری از سال های قبل 
بدهی های فراوانی دارند و پرونده شــکایت بازیکنان و مربیان 
باز اســت، مدیران آنها به جای آن که حق طلبکاران را بدهند، 
برای خوشایند هواداران و از دســت ندادن بازیکنان پر ناز و ادا 
قراردادهای میلیاردی جدیدی بســته و بیش از حق واقعی یک 

بازیکن با وی به توافق رسیده اند. 
چرا باید بازیکنی که ســال قبل در بیش از نیمــی از بازی های 
تیمش حضور نداشته، امسال افزایش رقم در قراردادش داشته 
باشد یا بازیکنی که بارها در رســانه ها مدیران تیم را به جدایی 
تهدید کرده، حاال به گران ترین بازیکن تیمش تبدیل شــود)!( 
مقصر اصلی باال رفتن قرارداد بازیکنــان و مربیان در لیگ برتر، 
مدیران نابلدند که به چیزی جز بســتن یک تیــم به هر قیمتی 

فکر نمی کنند.
 این شفاف سازی و انتشار قراردادها که بر اساس بیانیه سازمان 
لیگ مصوبه ســال 93 بوده و منع قانونی ندارد، به مذاق برخی 
مربیان خوش نیامده و این اقدام ســازمان لیگ را خالف قانون 
و ورود به حریم شــخصی خود تلقی کرده اند. اینکه یک مربی 
حرفه ای مثل برانکو که از موفق ترین مربیان لیگ گذشــته بود 
از انتشــار قراردادش شاکی شــده و حتی تهدید به شکایت نیز 
کرده جای تعجب دارد؛ چرا که در همه جــای دنیا یک بازیکن 
یا مربی وقتی قرارداد می بندد باشــگاه مدت و رقم قرارداد را به 
طور شــفاف اعالم می کند و هواداران از جزییات قرارداد مطلع 

می شوند. مورینیو و گواردیوال دم دستی ترین نمونه ها هستند.

 برانکو و ســایر مربیان شــاکی مثل فرکی و جاللی باید بدانند 
ســازمان لیگ اقدامی قانونی انجام داده و کاری را که باشــگاه 
ها هنگام ثبت قرارداد بایــد انجام بدهند و نــداده اند را عملی 
کرده اســت. هرچند هر باشــگاهی می تواند با توجه به تجربه 
سال های قبل شفاف تر عمل کند تا شــائبه های به وجود آمده 

در مبالــغ اعالم شــده را از بین 
ببرد. شــائبه هایی کــه مربوط 
به پیشــنهادها و گزینــه های 
 زیر میــزی خــارج از قــرارداد

 می شــود و بازیکــن در پایان 
 فصــل یــا بــه مقــداری از آن

 می رســد یا کار به شــکایت از 
باشگاه کشیده می شود.

جــدا از وجــود دالالن که یک 
مســئله الینحل در فوتبال ایران 
اســت، حضور افراد پشت پرده و 
مدیران غیر فوتبالــی در هیئت 
مدیره تیم ها نیــز در باال رفتن 
قیمت یک بازیکن بی تاثیر نبوده 
اســت. قرارهای خارج از باشگاه 
و وعده هــای آن چنانی به یک 

بازیکن باعث بازارگرمی و باال رفتــن کذایی قیمت یک بازیکن 
در فصل نقل و انتقاالت شــده اســت. این امر نیز نظارت بیشتر 

نهادهای مرتبط را می طلبد.
 به هر جهت ســازمان لیگ که سال به سال ســر و شکل منظم 
تر و بهتری به خــود می گیرد، با ریاســت تاج در فدراســیون 
فوتبال مصمم تــر از قبل در اجــرای قوانین اهتمــام ورزیده 
و امید اســت که بتواند در ادامــه با اجرای هدفمندتر انتشــار 
قراردادهــا، مانــع صعــود بی رویــه ارقــام نجومی قــرارداد 
بازیکنانی شــود که بــا توجه بــه وضعیت اقتصــادی جامعه 
بســیار بیشــتر از حق خود دریافت می کننــد و ارزش افزوده 
آنان برای جامعه قطعا بســیار کمتر از بســیاری از افراد جامعه 
اســت و رد و بدل شــدن اینگونه ارقام در جامعه فوتبال روز به 
روز انزجــار و ناراحتــی از این رشــته را بیشــتر خواهد کرد.

فوتبال در همه جای دنیا یک صنعت به شــمار مــی رود و هر 
 باشــگاه و مدیر فوتبالــی بــا درآمدزایی به توســعه آن کمک 
می کند، درســت برعکس ایران که در ظاهر به نام خصوصی و 
در واقعیت همچنــان از بیت المال ارتزاق مــی کنند و از لحاظ 
فنی پیشرفت محسوسی دیده نمی شــود. چه بسا اگر بسیاری 
از بازیکنان و مربیان که ادعایشــان گوش فلــک را کر کرده اگر 
 دکانی به نــام فوتبال نبود االن کاســب نبودنــد و طاقچه باال

 نمی گذاشتند!

کم کاری باشگاه ها و فدراسیونی که جور همه را کشیدند؛

وقتیستارههایپولکیفوتبـالغیرتیمیشوند

بارها اتفاق افتاده که هکرها به صفحه شخصی افراد 
 مشــهور دســت می برند و اطالعات آن را استخراج 
می کنند. ایــن اتفاق یکی دو روزی اســت که برای 
سردار آزمون، مهاجم ٢١ ساله تیم ملی فوتبال ایران 

رخ داده است.
یک هکر ایرانی االصل که در ترکیه ســاکن اســت 
ســردار آزمون را تهدید کرده که اگر پولی میلیونی 
به او ندهد صفحه شــخصی اش در اینســتاگرام را 
هک خواهد کرد. آزمون به تهدید هــای او که غفور 
قهرمانی نام دارد و پیش تر قصد داشــت اینستاگرام 
محمود احمدی نژاد و البته مهرداد اوالدی را نیز هک 
کند اعتنایی نکرده است. این هکر که از این راه سود 
چند صد میلیونی به دست آورده حاال سردار آزمون 
را مورد تهدید قرار داده اســت. او حتی پــا را فراتر 
گذاشــته و به آزمون تاکید کرده که اگر این موضوع 
رسانه ای شود و یا مهاجم تیم ملی دست به شکایت 
بزند او را می کشد. آزمون البته  زیر بار پرداخت این 
مبلغ میلیونی نرفته و قرار اســت از این هکر شکایت 

کند. آزمون می گوید: » چند روزی است که یک هکر 
مرا تهدید می کند و مدام از من خواســته میلیونی 

دارد تا صفحه اینستاگرامم را هک نکند. 
هکر مورد نظر از من پول خواســته کــه من هم به 
خواســته اش پاســخ منفی دادم. از این هکر سندی 
در اختیار دارم که از من درخواســت پول کرده؛ در 
اولین فرصت از او شــکایت می کنم تــا با اطالعات 
شخصی افراد به همین ســادگی برخورد نکند.البته 
مــرا تهدید به مرگ هم کــرده، اما امیــدوارم اتفاق 
خاصی رخ ندهد. همچنین در مالقاتــی که با دکتر 
روحانی خواهم داشــت از او می خواهــم که به این 
موارد که بعضا مشــکالتی برای افراد مشهور و برخی 
ورزشــکاران به وجود می آورد برخورد اساسی کنند 
تا آنها با تمرکز به دنبال موفقیت باشــند. من بازیکن 
تیم ملی هستم و دوســت دارم با تمرکز کامل و تمام 
قوا برای فوتبال کشورم مفید باشــم و ایران را در راه 
رســیدن به جام جهانی کمک کنــم. فقط امیدوارم 

مسئوالن به این مشکالت رسیدگی کنند. «

سرمربیان فعلی و ســابق تیم ملی والیبال ایران 
یک بار دیگــر در ریو به هم رســیدند؛ اما این بار 

در المپیک.
تیم ملی والیبال ایران اولین بازی خود در المپیک 
را باید با آرژانتین برگزار کند، دیداری که همیشه 
برای ایران حساس بوده اســت و مهم ترین دلیل 
این حساسیت مربیان آرژانتینی روی دو نیمکت 
بوده است. لوزانو و والسکو برای سومین بار در دو 
ماه اخیــر رو در روی هم قرار مــی گیرند؛ اما این 

اولین دیدار المپیکی آنها خواهد بود.
این دو مربی آرژانتینی در یک شــهر و کنار هم از 
کودکی بوده اند و رابطه بسیار دوستانه و نزدیکی 
دارند. حاال لوزانو هدایت ایــران را بر عهده دارد و 

والسکو سرمربیگری کشورش را. 

والسکو و لوزانو
 باز هم به هم رسیدند 

هکری که سردار را تهديد به مرگ کرد

در لیگ هــای معتبر جهان هزینــه های زیــادی جهت نقل و 
انتقاالت تیم ها صرف می شــود. یک ماه از شروع نقل و انتقاالت 
تابستانی گذشت و بر اســاس آمار وب سایت »ترانسفرمارکت«، 
تیم های لیگ برتر انگلیس، بیش از تیم های دیگر اروپایی برای 
خرید بازیکنان جدید هزینه کرده اند. تاکنون در لیگ برتر، ٦٦٠ 
میلیون یورو برای خرید بازیکن هزینه شــده که این آمار بسیار 
باالتر از ســایر لیگ های اروپاســت. تیم های ایتالیایی تاکنون 
47٢ میلیون یــورو، تیم های بوندســلیگایی 4٢3 میلیون یورو 
و تیم های اللیگای اســپانیا نیز تاکنــون 357 میلیون یورو در 
بازار نقل و انتقاالت هزینه کرده انــد.  انتقال 9٠ میلیون یورویی 
گونزالو ایگواین از ناپولی به یووه، انتقال 5٠ میلیون یورویی سانه 
از شالکه به سیتی و نیز انتقال 45 میلیون یورویی ژاکا از گالدباخ 

به آرسنال، گران ترین انتقاالت تابستانی تاکنون بوده اند. 

  به اعتقاد سرمربی سابق والنسیا، ستاره فرانسوی دنیای فوتبال ارزش 
دریافت یک رقم نجومی را دارد.

گری نویل، مدافع راست سابق منچســتریونایتد برخالف عده بسیاری 
از کارشناسان اعتقاد دارد پل پوگبا، ســتاره فرانسوی یوونتوس ارزش 
دریافت صد میلیون یورو برای پیوستن به شیاطین سرخ شهر منچستر 
را دارد.  او در این باره گفت: »پوگبا یکــی از بهترین هافبک های حال 
حاضر دنیاست. شــاید او شبیه ژابی آلونســو یا ژاوی، روی توپ تسلط 
ویژه ای نداشــته باشــد اما یک بازیکن بین  خطوط فوق العاده است و 
تحرک و تکنیک باالیی دارد. از طرفــی او  از قدرت بدنی فوق العاده ای 
هم بهره می برد. به یــاد دارم وقتی در آکادمی منچســتریونایتد بود از 
همه هم سن و ســال های خود قدرتمندتر، سریع تر و قوی تر بود. پوگبا 
به خط میانی منچســتریونایتد قدرت و نظم گم شــده دو، ســه سال 

گذشته را برمی گرداند و ارزش پرداخت صد میلیون یورو را دارد.«

پرخرج ترين لیگ فوتبال جهان 
متعلق به چه کشوری است؟

نويل: پوگبا 
صد میلیون می ارزد

ساســان انصاری بعد از دو هفته از شروع لیگ شــانزدهم هنوز نتوانسته 
در تیم پرسپولیس بازی کند و از این موضوع ناراحت است. براین اساس 
 گفته می شود وی از تیم پرسپولیس جدا شــده و رضاییان جایگزینش

 می شــود.همچنین آنتونی گولچ هم یکــی از گزینه هایی اســت که 
احتمال جدایی اش از پرسپولیس وجود دارد تا جا برای حضور رضاییان 
در پرســپولیس باز شــود.  فیض بخش، مدیر برنامه های این دو بازیکن 
گفت: موضوع جدایی ساسان انصاری را نشنیدم و بعید می دانم این اتفاق 
رخ بدهد،همچنین وی درباره آنتونی گولچ بیــان کرد: به طور حتم این 

بازیکن در پرسپولیس می ماند و جایی نمی رود.  
به هر حال باید دید تکلیف رضاییان در پرسپولیس به چه صورت می شود 

و بازیکنی قربانی جذب رضاییان می شود یا خیر!؟ 

رضايیان برای پرسپولیسی شدن قربانی می گیرد گزينه اصلی جانشینی گل محمدی
 در ذوب آهن

 تبعیض مالی بین بازيکنان استقالل 
وجود ندارد

 درحاشیهقاب روز

قائم مقام باشگاه اســتقالل خوزســتان گفت: تبعیض مالی بین 
بازیکنان قائل نمی شویم و به همه اعضای تیم، پول می دهیم.

با شروع مسابقات لیگ برتر، مسئوالن باشگاه استقالل خوزستان 
تصمیم گرفتند تا به دو بازیکن مطرح این تیم مبلغی را پرداخت 
کنند تا ایــن بازیکنان بــا روحیه باالتری آمــاده حضور در لیگ 
برتر شــوند. پرداخت این مبلغ سبب شــد تا یک بازیکن دیگر از 
این موضوع اطالع یابد و پس از چنــد روز تمامی بازیکنان از این 
موضوع مطلع و از رفتار مســئوالن اســتقالل خوزستان ناراحت 
شوند؛ اما علی پورکیانی قائم مقام استقالل خوزستان این موضوع 

را کامال رد می کند و معتقد است تبعیض در تیمش وجود ندارد.

ســعید آذری و یحیی گل محمدی درپی اختالفات به وجــود آمده به بن 
بســت رســیده اند و جدایی گل محمدی از تیم فوتبال ذوب آهن تقریبا 
قطعی است.ســایت برنامه نود اطالع کســب کرده که دراگان اسکوچیچ 
 اصلی ترین گزینه باشــگاه ذوب آهن بــرای انتخاب به عنوان جانشــین
  گل محمدی است کســی که  گزینه پیش از شــروع فصل  ذوبی ها بود.

گل محمدی به خاطر حضور ذوب آهن در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا و فینال جام حذفی حاضر به مذاکره با تیم های خواهانش ســایپا و 
فوالد نشــد و پس از آن ذوب آهن، نفت تهران و صبــا تنها تیم های بدون 
 مربی بودند کــه نفت و صبــا تیم های بالتکلیــف بوده و بــه این ترتیب

گل محمدی حاضر شد با کاهش مبلغ، با ذوب آهن قرارداد ببندد.

27

مقصر اصلی باال رفتن 
قــرارداد بازيکنان و 
مربیان در لیگ برتر 
مديــران نابلدند که 
بستن  جز  چیزی   به 
يک تیم به هر قیمتی 

فکر نمی کنند

اتفاق روز

 قایقــران گلســتانی کــه ناگهــان و با اعــالم دوپینگ 
ورزشــکار روس، ســهمیه المپیک ریو را کســب کرد، 
 می گوید رویایش در اوج نا امیدی به واقعیت تبدیل شد. 
اعزام کاروان ایران به المپیک ریودوژانیرو تمام شده بود و 
او که نتوانست سهمیه بگیرد، باید به المپیک ٢٠٢٠ فکر 
می کرد. ناگهان خبری غافلگیر کننده در رسانه ها پیچید 
که با مثبت شدن دوپینگ ورزشکار روس در رقابت های 
قایقرانی قهرمانی جهــان، »عادل مجللــی« از ایران به 

المپیک خواهد رفت. 
حاال رویای قایقران ٢3 ساله گلســتانی که پس از کسب 
مدال برنز در بازی های آسیایی اینچئون، تمام تمرکزش 
را روی کسب ســهمیه المپیک گذاشــته بود به واقعیت 
تبدیل شده و او نخستین کانوســوار تاریخ قایقرانی ایران 
اســت که در المپیک پارو خواهد زد. مجللی با اشــاره به 
برگزاری اردوهای مختلف پس از کســب مــدال برنز در 
بازی های آســیایی ٢٠١4  گفت: در لهســتان با مارک 
پولوخ مربی مطرح دنیا که شــاگردانش در المپیک های 
آتن و پکن مدال کســب کرده بودند، تمرین می کردم و 
البته با مربیان ایرانی ام نیز تمریناتم بررســی می شد. در 
واقع مربیان من یک گروه سه نفره بودند که تمام برنامه ها 
را زیر نظر داشــتند. وی افزود:انرژی زیادی برای کسب 
سهمیه المپیک داشتم و تمام تالشــم را در ایتالیا انجام 
دادم، در دور مقدماتی از نظر زمانــی دومین نفر بودم اما 
در نهایت دوازدهم شــدم و با توجه به اینکــه 9 نفر اول 
سهمیه می گرفتند، من نتوانستم سهمیه کسب کنم و در 
مسابقات قهرمانی آسیا نیز فقط یک نفر سهمیه المپیک 
می گرفت که در آنجا نیز این اتفاق برایم رخ نداد. مجللی 
ادامه داد: از آنجایی که تمــام هدفم المپیک ریو بود پس 
از اینکه نتوانستم ســهمیه بگیرم، از لحاظ روحی خیلی 
ضربه خوردم، امــا تمریناتم را قطع نکــردم و بازی های 
آسیایی ٢٠١8 و المپیک ٢٠٢٠ را هدفم قرار دادم. البته 
به این هم فکر می کردم که شاید در المپیک بعدی نتوانم 
حضور داشته باشم. قایقران المپیکی اضافه کرد: وقتی با 
دیگر قایقرانان تیم ملی در اتوبــوس بودیم یکی از بچه ها 
گفت: از ایران خبر رسیده که قایقران روس در مسابقات 
قهرمانی جهان دوپینگ کرده و نامه تایید حضور مجللی 
در المپیک ریو به فدراســیون قایقرانی ایران ارسال شده 
است.نمی توانم احساسم را در آن لحظه توصیف کنم، این 
بهترین خبری بود که در تمام عمرم شــنیده بودم و چیز 
دیگری نمی توانم بگویم. تمامی هم تیمی هایم از شنیدن 
این خبر شوکه و خوشحال شدند و واقعا لحظاتی رویایی 

بود.

رويايی که در ناامیدی
 به حقیقت پیوست
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
درباره اعتماد به نفس فکر کنید

هرگاه راز کسی فاش شود و به اصطالح دیگر طشتش از بام 
افتاده باشد مجازا می گویند : فالنی پته اش روی آب افتاد؛ 

یعنی اسرار مگویش فاش و برمال گردید .
 آنچه که امروزه بــه نام جــواز و گذرنامه و بلیــت نامیده

 می شــود ســابقا پته می گفته اند . پته به منظور خروج از 
کشــور همان اســت که تا چندی قبل به نام تذکره نامیده 
 می شــد و در حال حاضــر آن را گذرنامه و یــا به اصطالح

 بین المللی پاسپورت می گویند که از طرف دولت متبوعه 
 صادر می شــود و در کشــور مقصد و مورد نظــر به منزله

 اجازه نامه اقامت تلقی می گردد .
پتــه دیگــری در ایــن رابطــه وجــود داشــت کــه به 
 گفته صاحبــان فرهنــگ هــا و فرهنــگ نامه هــا: بند
  گونــه ای بود کــه در جای جــای جوی های نشــیب دار

 می بســتندکه هــم آب نــگاه دارد و هم جوی شســته 
نشــود. در حال حاضر که تمام شــهرهاوغالب روستاهای 
کشــورلوله کشــی شــده و از آب تصفیه شــده چــاه ها 
وچشــمه ســارها اســتفاده می کنند واژه پته وپته بستن 
 کــه از آن معنــی و مفهــوم بنــد بســتن برجــای جای

 جوی های نشــیب دار استفاده می شــده مهجور و دور از 
ذهن می باشــد . ولی ســابقا که لوله کشــی نبــود و آب 
مورد احتیاج شــهرها در داخــل جوی های ســرباز » نه 
سربسته«جریان داشــت هر جا که الزم می آمد مقداری از 
آب جاری به داخل کوچه های مسیر یا خانه های مسکونی 
جریان پیدا کند ســد و بند کوچکــی از جنس چوب به نام 
پته در داخل جوی خیابان یا کوچه قــرار داده آب را به قدر 
کفایت » نه کم و نه زیاد « به داخــل حوض و آب انبارخانه 
جریان می دادند تا از آب حوض برای شست وشوی ظروف 
و اثاثیه و ملبــوس و از آب نیمه صاف آب انبار که قســمت 

عمــده گل و الی و اضافاتــش رســوب کرده اســت برای 
نوشیدن و به کار بردن درامور خوراک پزی استفاده نمایند .

ســابقا افرادی بودندکه در ســال های خشکسالی، احتیاج 
مبرم به آب برای پر کردن حــوض و آب انبار به منظوررفع 
 نیازمنــدی هــای داخلــی آنــان را وا می داشــت که در

 غیر نوبت بــه حقوق دیگــران تجاوزکرده از آب ســهمی 
 ونوبتی آنان سوء اســتفاده کنند . برای حصول این مقصود 
نیمــه های شــب کــه تمــام ســکنه آن محلــه وآبادی 
 بــر بســتر راحــت غنــوده بودنــد در داخل جــوی پته 
می بستند و آب می بردند . بدیهی اســت در آن نیمه های 
شب کمترکسی متوجه آب دزدی آن شخص می شد، مگر 
آنکه فشار آب گاهی موجب گردد که پته اش روی آب افتد 
یعنی فشــار آب پته را از جایش کنده به جاهای دیگرببرد 
که در این صورت ســاکنان خانه های پایین تر پته را روی 
آب می دیدند و راز و سرش بدین وسیله فاش شده می شد. 

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره
چمن پر سبزه صحرا الله زاره

دمی فرصت غنیمت دان دراین فصل
که دنیـــــای دنی بی اعتباره  

***
دال خوبـــان دل خونیــــن پســـندند

دال خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بی مشتری نیست

گروهــــی آن، گروهی این پســـندند 
***

جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصــالت گر مـرا گردد میســر

هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز  
***

یــکی درد و یــکی درمان پســـندد
یک وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پســندم آنچه را جانان پسـندد  

***

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
دلــش از درد دنــیا ریشــــتر بی
اگر بر سر نهی چون خســروان تاج
به شیرین جانت آخر نیشتر بی 

پته اش روی آب افتاد باباطاهر
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دانستنی ها

- دفن کردن جسد در شــهر النگیربین در کشــور نروژ غیر قانونی 
است؛ زیرا خاک منجمد این سرزمین مانع از تجزیه اجساد می شود. 
- آیا می دانید در شــیلی منطقه صحرایی به نام آتا گاما وجود دارد 

که هزاران سال است در آن باران نباریده است؟ 
- روزانه 100 هزار لیتر بنزیــن در تهران فقط برای پیدا کردن جای 

پارک هدر می رود. 
- در کشور ژاپن یک آســمان خراش وجود دارد که از میان طبقات 

پنجم، ششم و هفتم آن یک بزرگراه عبور می کند!
- مردها دو برابر زن ها از خود سلفی می گیرند!

- قدمت دانشگاه هاروارد بیشــتر از قدمت شاخه ریاضیاتی حسابان 
)حساب دیفرانسیل و انتگرال( است. 

- عنکبوت ها اولین موجــودات روی زمین بودند کــه طی تکامل 
صاحب زانو شدند. 

- محققان تخمین مــی زنند که هر فرد قبل از ازدواج 7 بار عاشــق 
می شوند. 

- بیش از 5600 گونه مختلف مارمولک در دنیا وجود دارد. 
-اولین تصادف ماشین ها در سال 1891 در اوهایو رخ داد. 

ویرایش ذهن 

در ویرایش ذهن باید مراقب باشیم تا کلمات منفی بر زبان نیاوریم. 
مثال غیبت نکنیم، تهمت نزنیــم و قضاوت نکنیم. بــه جای اینکه 
مدام ذهن را که از انباشتگی در حال انفجار است به انجام و ساختن 
جمالت مثبت تشــویق کنیم و این جمالت را در حالی به کار ببریم 
که هنوز استرس داریم و اعصابمان خسته و آسیب پذیر است، دقت 
کنیم جمالت منفی به کار نبریم چون وقتی مراقبیم جمالت منفی 
بر زبان نیاوریم خود به خود آرام هســتیم و نیاز به شاخ و برگ های 

زائد نداریم. 
نکته بعدی درباب ویرایش ذهن این اســت که مراقب باشیم کلمات 
اغراق آمیز به کار نبریم. توجــه کنیم هر عملی اصالتی دارد و به قدر 
وزن و موقعیت و استعداد خود صاحب ارزش و احترام و اعتبار است. 
اگر ما به عملی بیش از اصالت وجودی اش بها بدهیم. از اصالت عمل 
می کاهیم و دیگران را دچار توهم می کنیم. کلماتی مانند عالی بود 
در تعلیم و تربیت بسیار به کار برده می شــوند؛ اما زمانی که بسیار 
گفته شود، حقیقت آن فدای سهل انگاری خواهد شد. روح کلمات و 
جمالت مثبت نیاز به اغراق ندارند. بلکه نیازمند پرتو آگاهی هستند. 
مثال وقتی شــما به فرزندتان می گویید: عالی بود، بی نظیر بود، تو 
 فوق العاده ای و ... اصالت این کلمــات را در برابر حقیقت یکتایی و

 بی همتایی از نظر معنوی ساقط می کنید. 
ادامه دارد....

دادرســی مربوط به فاجعه مزبور دو سال به طول انجامید. 
بعضی از عکس های دوران بیمارســتان او به قدری ناجور 
بود که از انتشــار عمومی آنها جلوگیری شــد. گیرایی و 
صمیمت میچل در هیئت منصفه تاثیر خود را گذاشــت، 
و در نهایت، شرکت خشکشــویی که کامیون به آن تعلق 
داشت و شــرکت هوندا موتورز که مســئول معیوب بودن 
درپوش باک بنزین بود، برای جلب رضایت میچل محکوم 

به پرداخت پانصد هزار دالر غرامت شدند. 
بهار 1973 که میچل برای اســتراحت و تفریح به هاوایی 
رفته بــود نقطه عطفــی در زندگی پس از ســوختگیش 
محسوب می شــد. او نمی دانســت که آیا می تواند بدون 
انگشت و با آرنجی که خم نمی شد شنا کند یا نه، اما در هر 
حال تصمیم گرفت به درون موج هایــی که دو متر ارتفاع 
داشــت، شــیرجه بزند. بالفاصله مثل ماهی با پیچ و تاب 
دادن بدنش سوار بر موج ها شد. گویا تولدی تازه یافته بود. 
اکنون می دانست که قادر است هر کاری بکند. در سفری 

دیگر اسکی کردن را نیز یاد گرفت. 
هر قدر اوقات بیشتری را در طبیعت بکر می گذراند، بیشتر 
با آن مانوس می شد. فکر کرد اگر به شهری کوچک برود، 
شرح ماجرایش به ســرعت در همه شهر می پیچد و مردم 
آن بیشــتر پذیرای او خواهند بود. پس از سانفرانسیسکو 
 به کرســتد بات واقــع در ایالت کلورادو نقــل مکان کرد. 
 کرســتد بات، شــهری دورافتاده و کم جمعیت، با ارتفاع 
دو هزار و هفتصد متر باالتر از ســطح دریا، در گذشــته به 
ســبب وجود معادنش رونق داشــت؛ اما در سال 1952 با 
بسته شــدن معادن، شــهر هم از رونق افتاد به طوری که 
با نزدیک ترین بزرگراه بیــن ایالتی بیش از چهل کیلومتر 

فاصله دارد. وقتی میچل وارد این شهر شد، تعداد ساکنان 
ثابت آن حدود ششصد نفر بود. 

میچل در بدو ورود به شــهر، خانه ای بــرای خود خرید و 
سپس در یک ســاختمان تجاری به نام کامپنی استور که 
از زمان باز بودن معادن برجا مانده بود شــریک شــد. این 
فروشــگاه همچنین دارای کافه ای بود که میچل شــروع 
به گرداندن آن کرد و خیلی زود بهتــر از مردانی که تمام 
انگشتانشان کار می کرد توانســت از مردم پذیرایی کند! 
همین طور چند قطعه زمین مسکونی خرید که کمی بعد 
سه برابر ارزش پیدا کردند و در آنها آپارتمان سازی کرد. او 

خیلی زود به تاجری موفق تبدیل شد. 
سپس بر حســب اتفاق وارد تجارتی شــد که او را میلیونر 
کرد. یکی از دوســتانش او را به مــردی در ایالت ورمونت 
معرفی کرد کــه طرحی  جدیــد و با صرفــه از اجاق گاز 
فرانکلین اختــراع کرده بــود. اگر چه مشــاوران میچل 
معتقد بودند ســرمایه گذاری در این کار اشــتباه محض 
است او شــصت و پنج هزار دالر در آن سرمایه گذاری کرد 
و رییس هیئت مدیره شــرکت ورمونت کســتینگ شد. 
 آخرین محصول این شــرکت از نظر مصرف انرژی بسیار با 
صرفه تر از مدل پیشــین آن بود و چون در دوران بحران 
انرژی به بازار عرضه شــد شــرکت به موفقیتی چشمگیر 
دست یافت. شرکت ورمونت کســتینگ چنان گسترش 
یافت که در میان شــرکت هــای ایالت ورمونــت از نظر 
اســتخدامی در جایگاه دوم قرار گرفــت و در پنجاه ایالت 

آمریکا نماینده دارد. 
نظر کلی میچل درباره مبادرت به این سرمایه گذاری این 
بود: »تقریبا هر کسی که به موفقیتی چشمگیر در جامعه 

ما نائل شــده، اهل دل به دریا زدن بوده و وقتی در جایی 
شکســت خورده از تالش دوباره و دوباره و دوباره پروایی 

نداشته است. « 
عالوه بر موفقیت در تجارت، مهارت میچل در خلبانی هم 
گســترش یافت و توانســت به درجه خلبانی با هواپیمای 
 خصوصــی مســافربری و چنــد موتــوره، صعــود کند.

  او یــک هواپیمــای سســنا 206 خریــد و بــرای اینکه 
کمک هزینه ســوخت این ســرگرمی پرخــرج را تامین 
 کند، اغلب در ســفرهای خود به سانفرانسیســکو مسافر

 می برد. 
در یازدهم نوامبــر 1975 هم مبادرت به چنین ســفری 
کــرد. پیش از عزیمــت، بال هــای هواپیما یــخ زده بود. 
خدمه تا جایی که می شــد یخ ها را با کاردک و جارو پاک 
کردند، سپس هواپیما را زیر آفتاب گذاشتند تا باقی مانده 
یخ ها آب شــود، آنگاه برای صرف صبحانــه رفتند. پس از 
صبحانه، دوباره روی بــال ها کاردک زدنــد، تا جایی که 
مطمئن شــدند دیگر هیچ یخی روی بال ها وجود ندارد. 
اما اشــتباه می کردند؛ هواپیما 30 متر اوج گرفته بود که 
میچل احساس کرد درست کار نمی کند و تصمیم گرفت 
تا باند در دسترس است به ســرعت فرود بیاید. به محض 
اینکه برای فرود سرعت کم کرد، هواپیما از کار افتاد و مثل 
یک تخته ســنگ به زمین کوبیده شــد. میچل فریادزنان 
از مسافران خواست به ســرعت هواپیما را ترک کنند، اما 
متوجه شد خودش قادر به این کار نیست. درد شدیدی در 
کمرش احســاس می کرد و نمی توانست پاهایش را تکان 
دهد. مردی که ســال ها پیش از جهنم جان ســالم به در 

برده بود حاال فلج شده و نمی توانست راه برود. 

بازگشت از دوزخ... آن هم دوبار! )قسمت سوم( 

خصوصیات اخالقی به عنوان یکی از بارزترین موارد تعیین 
کننده در شــخصیت هر فرد به شــمار می رود. ظاهر هر 
فرد می تواند به وضوح نمایانگر شــخصیت باطنی او باشد. 

خصوصیــات اخالقی به 6 گروه تقســیم می شــوند. نمی 
توان گفت که هــر فرد تنها یکی از خصوصیــات را دارا می 
باشــد، بلکه می تواند همزمان چنــد خصوصیت اخالقی 
 را دارا باشــد با این تفاوت کــه یکی از آنها بارزتــر از بقیه 

است. 
1- خصوصیت اخالقی حساس: 

ظرافت، نازک بینی، مهربانی، مالیمت ومملو از خصوصیات 
زنانه. 

پارچه مناســب آنهــا: نرم، لطیــف و کامال مســطح 
)ابریشمی، پنبه ای، توری( با طرح های خیلی ظریف. 

رنگ مناسب آنها: روشن و مالیم. 

نوع لباسشان: پیراهنی با ظریف دوزی حاشیه و چین دار. 
کیف: ساده و ظریف. 

مو: ساده و مطابق با فرم صورت.
2- خصوصیت اخالقی خشن: 

روحیه ورزشکاری، تنومند، قوی هیکل، استوار و محکم. 
پارچه های مناسب آنها: زبر و شــق ) کتــان، مخمل با 
نخ زبر( و طرح روی آن تصاویر غیــر معمول و جلب توجه 

کننده با مفاهیم انتزاعی. 
رنگ مناســب آنها: جلب توجــه کننده ماننــد قرمز و 

نارنجی. 
نوع لباس: دوخــت مردانه با یقه ســاده و بدون چروک و 

تاخوردگی. 
کیف و کفش: هیچ گونه ظرافتی در آن دیده نمی شود. 

مو: کوتاه و منطبق با فرم صورت. 

تفکر باعث جذب و خلق می شــود. اصوال فکر شــما 
دارای خاصیت جذب مغناطیســی اســت. شما در 
مورد هر چیزی که فکــر کنید،تابش های ذهنیتان 
با خاصیت جذب مغناطیسی به دنبال جذب و خلق 
آن ذهنیت است به شــرط آنکه این ارتعاش و تابش 

در شما تداوم یابد.
 شــما باید به آن ویژگی )اعتماد به نفس( بسیار فکر 
کنید البته نه به شکل منفی که آن را ندارید بلکه آن 

را به شکل عالی در خود ببینید.
 برای پرورش اعتماد به نفس هر صبح و هر شــب و 
حتی هر وقت که در طول روز فرصــت یافتید بدان 

فکر کنید. 
تفکر شما جذب خلق شما را ســبب می شود و شما 

کم کم این ویژگی مثبت را در خود می بینید.  

- یه چیزایی تو زندگی دیگه مثل قبل نمیشــه، مث 
 اولین باری که دلــت رو به غــرورت ترجیح دادی و 

هر دوی آنها شکستند. 
- دقیقا چه اتفاقی درونتون میفته که فکر می کنین 
همه آدما باید به میل شــما عمل کنــن و اگه نکنن 

آدمای بی فهم و درکی هستند؟ 
- به راهی که بیشــتر مردم می رن شــک کن مردم 
 فقط تقلیــد مــی کنــن، از متمایز بــودن نترس 

انگشت نما بودن بهتر از احمق بودنه. 
 - ما تو دنیا بیشــتر از همه به خودمــون بدهکاریم 
بابت عمری که هدر رفت و فرصتی که صرف آدمای 

اشتباه کردیم و لذتایی که نبردیم. 
- اینترنت آدم های دور از هم رو به هم نزدیک کرد و 

آدم نزدیکا رو از هم دور.
- نو کــه میاد به بــازار، کهنه میشــه »مســیجتو 
 ندیدم«، »سرم شلوغه«، »فردا نمی تونم کار دارم«، 
»کی زنــگ زده بودی؟«، »بعدا مســیج میدم فعال 

بای«.
- تو دعوا و عصبانیــت اگه حرمتا رو نگه داشــتین 
محترمین، نه موقع گل و بلبل، موقع شــادی و نشاط 

که همه با هم خوبن. 
- همه ما خوب تر از اونی هســتیم که دیگران تصور 
می کنن و بدتر از اونی هســتیم که خودمون وانمود 

می کنیم!

اعتماد به نفس

حرف  دل 

مرد فقیرو پرخوری را به جرمــی زندانی کردند. در 
زندان هم آرام نگرفت و متنبه نشــد و به زور غذای 
زندانی ها را مــی گرفت و می خــورد و آنقدر اذیت 
کرد تا باالخره زندانی ها به قاضی شکایت بردند که 
» نجات مان بده) !( این زندانــی پرخور ، ما را عاصی 
کرده و نمی گذارد یک وعده غــذا از گلویمان پایین 

برود. «
قاضی موضوع را تحقیــق کرد و فهمیــد فقیر، تن 
به کار کردن نمی دهد و زندان برایش یک بهشــت 
کوچک است که در آن هم غذای فراوان هست و هم 
نیازی به کار کردن ندارد. پــس او را از زندان بیرون 

انداخت و هرچه فقیر مفت خور اصرار کرد در زندان 
بماند ، قاضی قبول نکرد و بــرای آنکه مردم هم به او 
باج ندهند و مفت خور مجبور شود کار کند، دستور 
داد فقیر مفت خور را در شــهر بگردانند و جار بزنند 
که او فقیر است اما کسی به او نسیه ندهد، وام ندهد، 

امانت ندهد و خالصه هیچ کمکی به او نکند.
به ایــن ترتیب، مامــوران قاضی فقیر را روی شــتر 
مردی هیزم شکن نشاندند و به هیزم فروش گفتند او 
را کوچه به کوچه بگرداند و جار بزند » ای مردم! این 
مرد را بشناسید . فقیر اســت. به او وام ندهید. نسیه 
ندهید. داد و ستد نکنید. او دزد است. پرخور است و 

کس و کاری هم ندارد. خوب نگاهش کنید. «
هیزم فروش هــم راه افتــاد و از صبــح زود تا نیمه 

شــب  فریاد زد و درباره مفت خور بــی آبرو به مردم 
اعالم خطر کرد. شــب که رســید هیــزم فروش به 
فقیر گفــت » همه امــروز را به تــو اختصاص دادم 
 . مزد مــن و کرایه شــتر را بــده که بــروم ! « فقیر 
مفت خور با خنده گفت:» تو نفهمیــدی از صبح تا 
االن چه جار می زدی؟ االن همه شــهر می دانند که 
 من پول به کســی نمی دهم و تو کــه از صبح فریاد

 می زدی و به همه خبر می دادی به آنچه می گفتی 
فکر نمی کردی ؟! «

 موالنــا در ایــن حکایت بــه مخاطبانش گوشــزد 
می کند که چه بســا عالمانی که وعــظ می کنند، 
 اما خود ماننــد هیزم فــروش ، به آنچــه گفته اند

 نمی اندیشند و عمل نمی کنند.

مــرد ثروتمنــد بــدون فرزندی  بــود؛ لحظــات پایان 
زندگی اش کاغذ و قلمی برداشــت تا وصیت نامه خود را 

بنویسد:
 )تمــام اموالــم را بــرای خواهــرم می گذارم نــه برای 

برادر زاده ام هرگز به خیاط هیچ برای فقیران(
اما اجل به او فرصت نــداد تا نوشــته اش را کامل کند و 
آن را نقطه گذاری کند.پس تکلیــف آن همه ثروت چه 

می شد؟؟؟
برادر زاده او تصمیم گرفت..آن را اینگونه تغییر دهد:

 »تمــام اموالم را بــرای خواهــرم می گذارم؟ نــه! برای 
برادر زاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران.«

خواهر او که موافق نبود آن را اینگونه نقطه گذاری کرد :
 »تمام اموالــم را بــرای خواهــرم می گذارم. نــه برای 

برادر زاده ام. هرگز به خیاط. هیچ برای فقیران«.
خیاط مخصوصش هــم یک کپی از وصیــت نامه را پیدا 

کرد  وآن را به روش خودش نقطه گذاری کرد:
»تمــام اموالم را بــرای خواهــرم می گذارم؟ نــه. برای 

برادرزاده ام؟ هرگز. به خیاط. هیچ برای فقیران.«
پس از شنیدن این ماجرا فقیران شهر جمع شدند تا نظر 

خود را اعالم کنند:
 »تمــام اموالم را بــرای خواهــرم می گذارم؟ نــه. برای 

برادر زاده ام؟ هرگز. به خیاط؟ هیچ. برای فقیران.«
نکته اخالقی:

به واقع زندگی نیز این چنین است :

او نســخه ای از هســتی و زندگی به ما می دهد که درآن 
هیچ نقطه و ویرگولی نیســت و ما باید به روش خودمان 

آن را نقطه گذاری کنیم.
اززمان تولد تا مرگ تمام نقطه گذاری ها دســت ماست 

فقط باید مراقب باشیم نقطه ها درست به کار روند.

نقاط زندگیزندانی پر رو

شخصیت شناسی و نوع خصوصیت اخالقی)1(

درباره اعتماد به نفس
 فکر کنید 
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ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیــأت موضوع تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 شــماره 1163و1164و1165و1166-1395/3/25 هیــأت : آقــای 
ماشــااله فینی بیدگلی فرزند عباس شماره شناســنامه 9065 نسبت به 1/5 
دانگ و آقای محمد فینی بیدگلی فرزند عباس شــماره شناسنامه 364 نسبت 
به 1/5 دانگ و خانم فاطمه میرزائی مفرد بیدگلی فرزند حســین جان شماره 
شناسنامه 174 نســبت به 1/5 دانگ و آقای مهدی فینی بیدگلی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 318 نســبت به 1/5 دانگ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
436 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 595 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از 

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

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

ذکراله آقاعموئی.
4- رأی شــماره 1135-1395/3/24 هیأت : آقای علی رحمن بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناسنامه 84 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/85 مترمربع 
شماره پالک 8367 فرعی مجزا از شــماره 215 فرعی از پالک 2637 اصلی 
واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علیرضا 

ولیا بیدگلی.
5- رأی شــماره 1117و1118-1395/3/24 هیأت : آقای حســن رسول اف 
فرزند محمدعلی شــماره شناســنامه 2700 و خانم خانم باغبان زاده آرانی 
فرزند قربانعلی شــماره شناســنامه 5426  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی 
از یکبابخانه به مساحت 172/21 مترمربع شــماره پالک 329 فرعی از پالک 
 2640 اصلی واقع در آران دشــت 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 شــماره شناســنامه 27 ، ششدانگ قســمتی از یکبابخانه به 
مساحت 29 مترمربع شــماره پالک 1749 فرعی مجزا از شماره 441 فرعی 
از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشــت 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 شناســنامه 4788 و خانم زهرا اعظمی آرانی 
فرزند علی محمد شماره شناســنامه 453  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 268/50 مترمربع شماره 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 شــماره 1100-1395/3/19 هیأت : آقای سجاد میدانی فرزند قلندر 
شماره شناسنامه 8 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 

پــالک 317 فرعی مجزا از شــماره 252 فرعــی از پــالک 2704 اصلی واقع 
 در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از جواد 

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

از جواد حمید پناه.
10- رأی شــماره 1097و1098-1395/3/19 هیأت : آقای عباس پیران زاده 
بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 1250126983 و خانم هانیه برخوردار 
بیدگلی فرزند مهدی شماره شناسنامه 1250329515  )بالمناصفه( ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پالک 320 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.
11- رأی شــماره 1095و1096-1395/3/19 هیأت : آقای علیرضا مینوئی 
فرزند مرتضی شماره شناســنامه 1250157552 و خانم محدثه حمید پناه 
فرزند نعمت اله شماره شناســنامه 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 شــماره پالک 323 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دســتجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از جواد حمید پناه.
13- رأی شــماره 1161و1162-1395/3/25 هیــأت : آقــای محمــد رضا 
اسماعیلی فرزند احمد شماره شناسنامه 339 و خانم عذرا نصرآبادی بیدگلی 
فرزند محمود شماره شناسنامه 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 شماره 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 بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سیف اله اقبالی.
15- رأی شماره 1157و1158-1395/3/25 هیأت : آقای ابوالقاسم خسروی 
فرزند امراله شماره شناســنامه 74 و خانم مهین خانم سیدین ابوزیدآبادی 
فرزند سید عابدین شماره شناسنامه 77  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 282/25 مترمربع شماره پالک 1496 فرعی مجزا از شماره 152 
فرعی از پالک 2809 اصلی واقع در محمدآباد ابوزیدآباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک عادی.
16- رأی شماره 1114-1395/3/24 هیأت : خانم زهره فروغی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 1704 ، ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 4007 مترمربع 
شــماره پالک 5560 فرعی مجزا از شــماره 41 فرعی از پالک 2840 اصلی 
 واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

حبیب اله فخار.
17- رأی شــماره 1122و1123-1395/3/24 هیــأت : آقــای مهــدی بــاغ 
بیدگلی فرزند قاسم شــماره شناسنامه 81 و خانم اشــرف عمرانیان آرانی 
فرزند محمد شــماره شناسنامه 493  )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به 
 مساحت 182 مترمربع شماره پالک 452 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در 
ریگســتان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس 

باقری.
18- رأی شــماره 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 ریگســتان دیمــکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سید جعفر مریخی.
19- رأی شماره 1121-1395/3/24 هیأت : آقای علیرضا کریمشاهی فرزند 
ماشااله شــماره شناسنامه 176 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 117/50 
مترمربع شــماره پالک 5557 فرعی مجزا از شماره 20 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمــکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی.
20- رأی شماره 1124و1125-1395/3/24 هیأت : آقای علیرضا کریمشاهی 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه 176 و خانم نرگس کریمشاهی فرزند عباس 
شماره شناسنامه 7754  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 123 
مترمربع شــماره پالک 5558 فرعی مجزا از شماره 20 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمــکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از نرگس کریمشاهی.
21- رأی شماره 1127-1395/3/24 هیأت : آقای ســیدرضا لحمی بیدگلی 
فرزند سیدحسن شــماره شناسنامه 177 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
162 مترمربع شــماره پالک 5559 فرعی مجزا از شماره 115 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از فاطمه صغرا درسته.
 22- رأی شــماره 1130و1131-1395/3/24 هیــأت : آقای محمد حســین 
عمرانی نوش آبادی فرزند مهدی شــماره شناسنامه 119 و آقای حمیدرضا 
نیکوئی نوش آبادی فرزند علی اکبر شــماره شناســنامه 427  )بالمناصفه( 
 ، ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 409 مترمربع شماره پالک 5561

 فرعی مجزا از شــماره 154 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان 
 دیمــکار آران بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از محمــد

 حق پناه
23- رأی شماره 1132و1133-1395/3/24 هیأت : آقای ایمان پاک نژاد فرزند 
رحمت اله شماره شناســنامه 616 و آقای یاســر پاک نژاد فرزند رحمت اله 
شماره شناسنامه 2035  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
168/50 مترمربع شماره پالک 5562 فرعی مجزا از شماره 158 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد قدیریان.
24- رأی شــماره 1140-1395/3/24 هیأت : آقای مصطفی بلندیان محمدی 
فرزند عباس شــماره شناســنامه 251 ، ششــدانگ یکباب کوره فخاری به 
مساحت 7365/92 مترمربع شــماره پالک 5563 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 داود آبادی.
 25- رأی شــماره 1149-1395/3/25 هیــأت : شــرکت تعاونی کمپرســی 
داران خود راننده کاشــان شــماره ثبت 453 به شناســه 10260094350 ، 
ششدانگ یکباب انباری به مســاحت 1292/07 مترمربع شماره پالک 5564 
 فرعی مجزا از شــماره 43 فرعی از پــالک 2840 اصلی واقع در ریگســتان
  دیمکار آران بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. ابتیاعــی از محمد مهدی

 فخار.
26- رأی شــماره 1150-1395/3/25 هیأت : خانم نرگس خوانساری فرزند 
حسین شماره شناسنامه 48352 ، ششدانگ یکباب کوره فخاری به مساحت 
7216/04 مترمربع شــماره 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 شــماره 1093-1395/3/19 هیأت : آقای ابوالفضل صدفی فرزند 
جعفر شماره شناسنامه 46462 ، ششــدانگ یکباب انباری به مساحت 2009 
مترمربع شــماره پالک 5567 فرعی مجزا از شماره 41 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمــکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حبیب اله فخار.
28- رأی شــماره 1094-1395/3/19 هیأت : آقای محســن پاک نژاد فرزند 
رحمت اله شماره شناسنامه 44 ، ششــدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1624 

مترمربع شماره پالک 5568 فرعی مجزا از شماره 158 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمــکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد قدیریان.
29- رأی شماره 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 واقــع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
30- رأی شماره 251و252-1395/01/25 هیأت : آقای امیر کدخدائی نوش 
آبادی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 65 و خانم مرجان بامداد نوش آبادی 
فرزند علی شماره شناسنامه 6190000606  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی 
از یکبابخانه به مساحت 154 مترمربع شــماره پالک 534 فرعی از پالک 43 
اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخــش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

عادی.
بدیهی اســت 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

ابالغ وقت رسیدگی
5/140 در خصوص پرونده کالســه 461/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت خانم صادقی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت 1- قدرت اله 
صفری حسن آبادی 2- مریم صفری حســن آبادی تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/7/5 ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – 
اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 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: 13702 شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/141 در خصوص پرونده کالســه 459/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت خانم صادقی دادخواســتی مبنــی بر مطالبه به طرفیــت 1- منصور 
اصالنی 2- مریم قاسمی ماربینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/7/5 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الــف: 13703 شــعبه 6 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/136 در خصوص پرونده کالسه 95-396 خواهان مسعود درخشان مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت سلمان ملکی جندابه تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه مورخ 95/7/6  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان 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 دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13716 شــعبه 53 حقوقی مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر( 

مفاد آراء
78/ 5 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صــادره هیــأت موضوع تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 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 شماره 1851-1395/04/29 هیأت : آقای مهدی جعفری نوش آبادی 
فرزند محمدتقی شماره شناسنامه 5584 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
220/50 مترمربع شــماره پالک 376 فرعی مجزا از شــماره 318 فرعی از 
پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد ارباب 
2- رأی شــماره 1817و1818-1395/04/29 هیــأت : آقــای مهدی یزالنی 
بیدگلی فرزند مصطفی شــماره شناســنامه 293 و خانم زهرا صادقی مفرد 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 9460 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 240/11 مترمربع شــماره پالک 847 فرعی مجزا از شماره 106 
فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی طبق سند عادی
3- رأی شــماره 1797و1798-1395/04/28 هیأت : خانم رقیه پیران زاده 
بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 9671 و آقای علی نیازی بیدگلی فرزند 
حسنعلی شماره شناسنامه 186 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
80/75 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک 125 اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
4- رأی شماره 1792و1793-1395/04/28 هیأت : آقای حسین نیازی بیدگلی 
فرزند حسن علی شماره شناسنامه 55 و خانم مریم رمضان زاده بیدگلی فرزند 
علی شماره شناســنامه 8926 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
77/53 مترمربع شماره پالک 27 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 125 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
5- رأی شماره 1788و1789-1395/04/28 هیأت : آقای عبدالکریم دوالبی 
بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 834 و خانم فاطمه یعقوبی بیدگلی 
فرزند عباس شماره شناســنامه 7259 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 121 مترمربع شــماره پالک 11 فرعی مجزا از شــماره 2و7و8 و 
قسمتی از مشــاعات فرعی از پالک 474 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
6- رأی شماره 1826و1827و1828-1395/04/29 هیأت : آقای رمضانعلی 
بتولی آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 277 نســبت به دو دانگ و خانم 
سوسن بتولی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 575 نسبت به دو دانگ و 
خانم نصرت خادم پور آرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 315 نسبت 
به دو دانگ، ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 201/20 مترمربع شماره پالک 
8387 فرعی مجزا از شماره 3574و1066و2875و2876 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

7- رأی شــماره 1850-1395/04/29 هیأت : خانم اشرف بذرافشان آرانی 
فرزند محمدحسن شماره شناســنامه 286 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
238/10 مترمربع شماره پالک 2777 فرعی مجزا از شماره 2 فرعی از پالک 
2638 اصلی واقع در احمدآبــاد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
8- رأی شماره 1824و1825-1395/04/29 هیأت : آقای مجید امیری آرانی 
فرزند حسینعلی شماره شناســنامه 2121 و خانم فاطمه کاظمی تبار فرزند 
محمد شماره شناســنامه 6190062350 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 82/50 مترمربع شــماره پالک 1097 فرعی مجزا از شماره 323 
فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از محمد معظمی
9- رأی شماره 1856-1395/04/29 هیأت : آقای ماشــااله حاجی بابازاده 
فرزند حسین شماره شناســنامه 6190039707 ، ششدانگ یکباب تعمیرگاه 
به مساحت 205/38 مترمربع شماره پالک 5584 فرعی مجزا از شماره 163 

فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی 
آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین حاجی بابازاده

10- رأی شماره 1832و1833-1395/04/29 هیأت : آقای حسین آهنگریان 
آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 10492 و خانم فاطمه دشتی آرانی فرزند 
حسن شماره شناسنامه 12 )بالمناصفه( ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
201/60 مترمربع شــماره پالک 5585 فرعی مجزا از شــماره 213 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از اکبرزاده
11- رأی شماره 1854-1395/04/29 هیأت : آقای احمدرضا عباسی بیدگلی 
فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 240 ، ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه به 
مساحت 21/50 مترمربع شــماره پالک 5586 فرعی مجزا از شماره 163 از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از عباس بهمنی
12- رأی شــماره 1855-1395/04/29 هیأت : خانم مهیــن ده آبادی آرانی 
فرزند جعفر شماره شناسنامه 174 ، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 110 
مترمربع شماره پالک 5587 فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگســتان دیمــکار آران بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مهین ده آبادی
13- رأی شــماره 1853-1395/04/29 هیأت : آقای علی محمد جعفری فرد 
بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 351 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
122/03 مترمربع شــماره پالک 5589 فرعی مجزا از شــماره 539 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
14- رأی شــماره 1779-1395/04/28 هیأت : آقــای مهدی حاجی جعفری 
بیدگلی فرزند حسینعلی شماره شناســنامه 294 ، ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 39/53 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک 2980 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
15- رأی شــماره 1841-1395/04/29 هیأت : آقای جالل آقائی فرزند علی 
اکبر شماره شناسنامه 160 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246/15 مترمربع 
شماره پالک 1881 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
16- رأی شــماره 1843و1844-1395/04/29 هیأت : آقای مجتبی سعادت 
عباسی فرزند عباســعلی شماره شناســنامه 94 و خانم زهره زارع میرکالغ 
فرزند محمد شــماره شناســنامه 236 )بالمناصفه( ،  ششــدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 180 مترمربع شــماره پالک 548 فرعی از پالک 43 اصلی واقع 
در غیاث آباد نوش آباد بخــش 4 حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از علی 

یوسفیان نوش آبادی 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
اجرايیه

شــماره    9510420350100212 اجراییــه: شــماره   5 /153
پرونده:9409980350100247 شــماره بایگانی شــعبه:940287 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510090350101635  و شماره 
دادنامه مربوطه 9409970350102051 محکــوم علیه لطف علی رضایی به 
نشانی مجهول المکان محکوم اســت به 1- پرداخت مبلغ 76/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/20 تا زمان 
وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 2- پرداخت مبلغ 3/045/600 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 880/000 ریال بابت هزینه نشــر در حق 
محکوم له محمد حســین خانی فرزند علیرضا به نشانی شهرستان اصفهان 
شهرستان نجف آباد امیرآباد مقابل شهرداری خ شــهید بهشتی خ شهریار 
منزل شمالی پ 28 ط 2 و 3- پرداخت مبلغ 3/800/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت )رای صادره غیابی اســت(. 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 مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 13776 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 429 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

شــماره    9510420350900275 اجراییــه: شــماره   5 /171
پرونــده:9409980350900913 شــماره بایگانــی شــعبه:941024 بــه 
موجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه و شــماره دادنامــه غیابی 
9509970350900377 محکوم علیه ســید ودود حسینی بایقوت فرزند میر 
جعفر به نشانی بوشــهر خ باغ زهرا روبروی سنگ فروشی باغ زهرا پ 243 
محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
2/575/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی 
در حق خواهان روح اله حیدری خوزانی فرزند حســن به نشــانی اصفهان 
شهرک صنعتی محمود آباد خیابان 34 صنایع سنگ آرش 8161164491 و 
ش ملی 1141604965 همراه 09132026596 و خســارات تاخیر تادیه وفق 
آخرین شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا 
محاسبه می شود و نیم عشــر دولتی. 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 حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 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 مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الف: 13663 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

) 427 کلمه، 5 کادر(
فقدان سند مالكیت

5/174 آقای فرهاد یعقوبیــان وکالتا از طرف آفای عابــد بیکیان فرزند علی 
شناســنامه شــماره 1 میمه به اســتناد یک برگ استشــهاد محلي که هویت 
و امضائ شــهود رسما" گواهي شــده مدعي است که ســند مالکیت تمامت 
)36/5( سی و شش ممیز پنج دهم سهم مشاع از )406(چهارصد و شش سهم 
ششــدانگ  یک باب خانه  پالک شماره 1649 فرعی از شــماره 1 اصلی واقع 

در میمه  جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 230 دفتــر 128 امالک ذیل ثبت 
19094 به نام آقای عابد بیکیان نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است  و 
معامله دیگری نیز انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و به علت 
جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني 
به نام موکل نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهي ذکر شده ( نســبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/5/16                

مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه 
فقدان سند مالكیت

5/173 شــهرداری میمه به موجب نامه شماره 95/896 – 1395/03/05 و به 
اســتناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شــهود رسما" گواهي 
شده مدعي است که سند مالکیت تمامت ششدانگ  یک باب خانه  پالک شماره 
1649 فرعی از شــماره 1 اصلی واقع در میمه  جزءبخــش ثبتی میمه که در 
صفحه 185 دفتر 6 امالک ذیل ثبت 1074 به نام شهرداری میمه ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است و سپس به موجب اســناد قطعی شماره های 98800- 
1375/02/30 و 99998 – 1375/07/15 و 100020 – 1375/07/17 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 36 اصفهان تمامت )102/3( یکصد و دو ممیز سه دهم 
سهم مشاع از )406( چهارصد و شش سهم ششدانگ پالک مذکور را به دیگران 
اتقال قطعی نموده اســت و معماله دیگری انجام نشده است و  سابقه تامین و 
بازداشت ندارد و به علت سهل انگاری مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثني به نام شهرداری نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه  نشود المثني سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/5/16                

مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه 
ابالغ وقت رسیدگی

5/142 در خصــوص پرونــده کالســه 941516 خواهــان ایــرج خیرالهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- زینب شیخیان 2- بهرام شیخیان 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/4  ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13676 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

5/144 در خصوص پرونده کالســه 950334 خواهان ســید وحید داودی 
با وکالت خانم ســاناز ابراهیم زاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
بهرام عابدی جونی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/4  
ســاعت 12/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای شیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:13694 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 120 کلمه، 1 کادر(  
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گوناگون 

خواندنی

خانه داریآشپزی

بعضی وقــت ها دوســت دارید یک 
وعده غذای سبک بخورید که سیرتان 
کند اما چیزی به ذهنتان نمی رسد. 
ما در اینجا برای شــما دستورالعمل 
 تهیه یک ســاالد ماکارونی را تدارک 
دیده ایم ، ســاالد ماکارونــی با پنیر 
چدار به ســبک ایتالیایی و برای یک 
نفر. تهیه ایــن ســاالد حداکثر ۲۵ 

دقیقه طول می کشد.
 مــواد الزم: ماکارونی پیچ یک لیوان،پنیر چدار  ســه چهــارم لیوان،یک ســاقه کرفس خرد 
 شده،یک عدد فلفل سبز خرد شــده،نخود فرنگی  پخته شده نصف لیوان،یک عدد پیاز کوچک

 خرد شــده،مایونز یک چهارم لیوان، ماست یک چهارم لیوان،شــیر ۲ قاشق غذاخوری،نمک و 
پودر فلفل سیاه به مقدار دلخواه.

ماکارونی را در مخلوط آب و نمک در حال جوش ریخته و بگذارید تا خوب پخته شود. برای این 
منظور معموال حدود نیم ساعت زمان الزم است ولی به طور کلی بنابر دستورالعمل روی جعبه 
ماکارونی عمل کنید. پس از آبکشی ، ماکارونی را زیر آب ســرد گرفته تا مرحله پختن متوقف 
شود.سپس آن را به کاســه بزرگی منتقل کرده و پنیر چدار را به آن اضافه کرده و مخلوط کنید.

پیاز خرد شده، فلفل، نخود فرنگی و کرفس را نیز به مخلوط ماکارونی و پنیر اضافه کنید.نمک و 
فلفل را هم به ترتیب به مخلوط اضافه کنید.برای تهیه سس ساالد هم ماست، شیر و مایونز را در 
ظرفی جداگانه ریخته و با هم مخلوط کنید.در نهایت سس به دست آمده را بر روی مواد ساالد 
بریزید و به آرامی مخلوط کنید. ساالد را به طور کامل به این مخلوط آغشته کرده و به مدت ۱۵ 

دقیقه بگذارید سرد شود و سپس میل کنید.

»فعال خوبــم« رمانی از »گری دی. اشــمیت« بــا ترجمه »آرزو 
احمی« است که نشر»پیدایش« آن را چاپ کرده است.

داگ سوییتک و خانواده اش در ســال ۱968 به خانه  جدیدشان 
نقل مکان می کننــد؛ خانه ای کــه از نظر  داگ »آشــغالدونی« 
است. این همان ســالی اســت که ماموریت فضایی آپولو در حال 
اجراســت و جو پپیتون برای تیم بیســبال بــازی می کند و در 
ویتنام هم جنگی خونین برپاســت. داگ هم در خانه  جدید باید 
 با پدری ورشکســته و راه گم کرده و دو برادری که یکی به سرقت

 متهم شــده و دیگری در جنگ ویتنام معلول شــده زندگی کند. 
گری دی. اشمیت شاهکاری پر از کمدی و تراژدی را در این کتاب 

خلق کرده است.
گفتنی است: اشــمیت برای این اثر خود افتخاراتی نظیر »جایزه  
ادیســه برای تولید کتاب صوتی ۲۰۱۲«، »جایزه  کتاب برجسته 

دربخش کتاب کــودکان ۲۰۱۲«، »نامزد جایزه  باشــگاه کتاب 
میلواکی کانتی« و... را در کارنامه  خود دارد.

در بخشــی از کتاب می خوانیم: »این تنها چیــزی بود که به من 
رســیده بود و قبال مال یکی دیگر از اعضای خانواده  سوییتک بود. 
چهار ماه و نیم قایمش کردم. بعد برادر احمقم از وجود کاله باخبر 
شد. شب که خواب بودم آمد توی اتاق و دستم را چنان پیچاند که 
از شدت درد حتی نمی توانستم داد بزنم و گفت می خواهد دستم 
را بشکند یا کاله بیسبال جو پپیتون را  بدهم به او. تصمیم من این 
بود که دستم را بشــکند. او هم زانویش را گذاشت وسط کمرم و 
پرسید می خواهی بعد از دستت کمرت را هم بشکند یا نه، این شد 

که گفتم کاله جو پپیتون توی زیرزمین، زیر کوره  نفتی است.«
نشــر پیدایش اثر حاضر را در 466 صفحه چاپ و روانه بازار نشــر 

کرده است.

مشــکل مبلمان و اثاثیه چوبی این 
است که دچار خراشیدگی می شوند. 
خراشیدگی های کوچک روی وسایل 
ممکن اســت زیبایی دکوراســیون 
تاثیــر  را تحــت   داخلــی خانــه 
قرار دهد اما ترفند هــا و راه حل های 
 ســریعی وجود دارد کــه در عرض

 پنج دقیقه همه این خط و خراش ها 
را از بین می برد. اگر این مطلب را بخوانید با تمام این راه حل ها آشنا می شوید.

  تعمیر خراشیدگی مبلمان با خاکستر سیگار
از این به بعد به جای دور ریختن خاکستر ســیگارها از آنها برای از بین بردن خراش ها استفاده 
کنید. به این صورت که مقداری واکس تیوبی مخصوص را روی خراشــیدگی ها بزنید و سپس 
خاکستر گرم سیگار را روی آن بریزید و آن را فشــرده کنید و بگذارید کمی بماند. سپس دوباره 

روی آن را واکس بزنید تا به سطحی صاف و هموار برسید.
 مداد ابرویی برای پر کردن خراشیدگی مبلمان

 لوازم آرایشی موارد اســتفاده دیگری هم دارند؛ مثال از مداد ابروهای روغنی تان می توانید برای 
 پر کردن خــط و خراش های نســبتا نازک و نــه چندان عمیقی کــه روی مبلمانتــان افتاده 
اســتفاده کنید. مطمئن باشــید تنوع رنگی مدادهای ابرو آن قدر زیاد است که به راحتی رنگی 

هماهنگ با مبل هایتان پیدا می کنید.
 چسب های پودری به کمکتان می آیند

 مقداری چســب پودری را با آب مخلوط کنید و به آرامی روی ســطح مورد نظرتان بکشــید. 
دقت کنید که تمام خراشیدگی ها را پر کند.    

تعمیرکردن خراشیدگی مبلمان به روش های خانگی)2(طرز تهیه ساالد ماکارونی با پنیر چدار

  فعال خوبم 

۱۰ فرد سمی که باید به هر 
قیمتی از آنها دوری کنید)3(

نسل جدیدی از باتری ها تولید شــده که ویتامین بخش مهمی از آن را 
تشکیل می دهد.

  محققــان دانشــگاه تورنتو، موفــق به تولید نــوع جدیــدی از باتری 
 شــده اند که انرژی را در واحدهای برگرفته از ســاختارهای بیولوژیکی 
 ذخیره ســازی می کند. این واحدها بخشی از ســاختار تشکیل دهنده 
باتری ها محســوب می شــود.این دســتاورد جدید، راه را برای تولید 
تجهیزات الکترونیکی مصرفی ارزان قیمت تر که لطمه کمتری به محیط 
 زیســت وارد می کنند هموار می ســازد.این باتری شــباهت زیادی به 
باتری های لیتیوم یونی با قابلیت باال در ذخیره ســازی انــرژی دارد با 
این حال یک تفاوت مهم در آن دیده می شــود. در این باتری از بخشی 
از ساختار تشــکیل دهنده ویتامین B2 موســوم به »فالوین« به جای 
کاتد اســتفاده شده اســت. کاتد بخشــی از باتری محســوب می شود 
که الکتریسیته را در خود ذخیره ســازی کرده و در تماس با دستگاهی 
خــاص آن را آزاد مــی کند.محققان دانشــگاه تورنتو، بــا تکیه بر یک 
استراتژی چشمگیر موفق به ارائه این نوآوری شده اند ؛توجه به طبیعت 
 برای یافتــن مولکول هــای پیچیده ای که مــی توان از آن در شــمار 

قابل توجهی از تجهیزات الکترونیکی مصرفی استفاده کرد.
به باور آنها، وقتی به طبیعت تکیه داده شــده و از ســاختاری اســتفاده 
می شــود که پیچیدگی هــای خاصــی دارد، آنگاه برای ســاخت مواد 
 جدید به صــرف زمــان کمتری نیــاز خواهــد بود.تولیــد قطعاتی از 
باتری ها که مبتنی بر ســاختارهای زیستی باشــند پیش تر نیز صورت 
 گرفته اما این برای نخســتین بار اســت که از پلیمرهای زیستی دارای 
مولکول هایی با زنجیره طوالنی برای ساخت یکی از الکترودها )در اینجا 

کاتد( استفاده می شود.

آدم های ســمی چه نشــانه هایی دارند؟ از کجا بدانید 
 که با یــک فرد ســمی معاشــرت می کنیــد؟ و اگر

 این طور اســت، بایدهــا و نبایدهــا در این خصوص 
کدامند؟

سروکار داشــتن با افراد ســمی اجتناب ناپذیر است. 
آدم های ســمی همه جا حضــور دارند. آنهــا نه  تنها 
زندگی تــان را نابــود می کننــد و جلوی پیشــرفت 
شــما را می گیرند، بلکه می توانند شــما را تا ســطح 
 خودشان پایین بیاورند و شــما را نیز به یک فرد سمی 
تبدیل کننــد. همان قــدر کــه ســم زدایی از بدن 
با خــودش افزایــش بهــره وری در نتیجه  ســالمت 
جســمانی را به همــراه دارد، بــا بیرون  کــردن این 
 افــراد از زندگی تــان آرامــش  خاطر هــم نصیبتان 
خواهد شــد. خوشــبختانه راه هایی برای مقابله با این 
افراد وجود دارد. هدف این مقاله آگاهی  رساندن درباره  
شناسایی این افراد، چگونگی برخورد با آنها و به حداقل 

رساندن آسیب آنهاست.
4. خودبین ها

خودبین ها با حفظ فاصله  شــدید از دیگران، شما را از 
پای درمی آورند. هر زمان که کامال احســاس تنهایی 
کردید می توانید حدس بزنید کــه دور و بر خودبین ها 

بوده اید.
 تا جایی که به آنها مربوط اســت، داشتن رابطه  واقعی 
میان آنها و دیگــران هیچ فایده ای ندارد. شــما صرفا 
 ابزاری هســتید برای پرو بال دادن به خودبینی آنها !

۵. حسودها
برای حسودها، همیشــه مرغ همسایه غاز است. حتی 
وقتی اتفاق خوبی برای حســودها می افتد، هیچ لذتی 
از آن نمی برند. دلیلش این اســت که آنها بخت و اقبال 
خود را با تمام دنیا مقایســه می کنند. در حالی که باید 
از درون، جویای رضایت باشــند. دقیــق که بنگریم، 
بایــد بپذیریم همیشــه در زندگــی خوش بخت تر و 
خوش اقبال تر از ما هم هســت. صرف  کــردن اوقات 
 زیاد با حســودها خطرناک اســت، چون آنها به شما
 یاد می دهند موفقیت های خودتان را بی اهمیت بدانید.

6. فریب کارها
فریب کارها زیــر نقاب دوســتی، وقت و انــرژی را از 
زندگی شما می گیرند. سروکار داشــتن با آنها ممکن 
است دشوار باشد، چون آنها با شــما مثل یک دوست 
 رفتار می کنند. آنها می دانند شــما چــه چیزهایی را 
دوســت دارید، چه چیزهایی خوشــحالتان می کند و 
اینکه از نظر شــما چه چیزی مضحک است، اما تفاوت 
اینجاســت که آنها از این اطالعات به عنوان بخشی از 
یک دستور کار مخفی اســتفاده می کنند. فریب کارها 
همیشه از شما چیزی می خواهند و اگر به رابطه تان با 
آنها رجوع کنید، فقط از شما گرفته اند و چیزی به شما 
نیفزوده اند. آنها هر کاری می کنند که موافقت شــما را 

جلب کنند و شما را از پای در بیاورند.

B2 تولید باتری از ویتامین

 دکتر زرگرپور اســتاندار اصفهان در مراســم افتتاحیه 
پروژه های توســعه شــرکت فوالد مبارکــه، توجه به 
مسئولیت های اجتماعی این شــرکت را ارزنده خواند و 
گفت: من به عنوان اســتاندار اصفهان شهادت می دهم 
 که شــرکت  فوالد مبارکه بیشــترین مشــارکت را در 
پروژه های اجتماعی استان اصفهان از جمله پروژه بسیار 
اساســی مصلی و پروژه بزرگ ورزشــگاه نقش جهان و 
همچنین مشــارکت در تجهیز 4۰۰ نمازخانه در سطح 
دبیرســتان ها و دبســتان های دور افتاده نقاط استان 
داشته که این امر بسیار ارزشمند است. همین اقدامات 
و مشــارکت های اجتماعی فوالدمبارکه ، همبستگی و 
ارتباط خوب و موثری را بین مردم ، مســئولین استان و 
فوالد مبارکه ایجاد نموده ، به طوری که وقتی مشــکلی 
برای این بنــگاه اقتصادی پیش می آیــد، همه مقامات 
 استانی و کشــوری دســت در دســت هم، به حل آن

 می پردازنــد و این حداقل نتیجه ای اســت که در ازای 
انجام مشارکت های اجتماعی فوالدمبارکه می توان به 

آن دست یافت و باید قدردان آن بود.
استاندار اصفهان خاطر نشان کرد: اقتصاد، 

اشــتغال، تولید، ظرفیت هــای جدید، 
خالقیــت و قطع وابســتگی مــواردی 
اســت که با افتتاح پروژه های توسعه در 
فوالدمبارکه مطرح می شــود.در مقابل 

همه این نکات مثبت، وقتی درباره 
صنعــت 

صحبت مــی کنیم تبعــات مضر زیســت محیطی نیز 
به ذهن ما می رســد، ولی ظرف ســه ســال گذشــته 
هــر بــار در فوالدمبارکه، بــرای مشــارکت در افتتاح 
پروژه ها حضور پیداکردم، مشــاهده نمــودم که یکی 
از پــروژه های بهــره بــرداری شــده در بخش حفظ 
محیط زیســت بــوده اســت. در واقع در تمــام پروژه 
هایی که تاکنــون فوالدمبارکــه اجرا نمــوده ، توجه 
 به مســائل زیســت محیطی مد نظر قرارگرفته است، 
به طــوری که می توان گفــت رویکرد فــوالد مبارکه ، 
رویکرد هماهنگی با محیط زیست یعنی کاهش اثرات 
مضر زیســت محیطی و حرکت به سمت صنعت پاک و 
صنعت سبز است و این یکی از مولفه های بسیار مهم در 

استان اصفهان محسوب می شود.
 اســتاندار اصفهــان ، مشــارکت فــوالد مبارکــه در 
جمع آوری و تصفیه  فاضالب شهرســتان های اطراف و 

استفاده از پساب آنها به منظور صرفه جویی مصرف آب 
را یکی از اقدامات با ارزش این شــرکت خواند و گفت : 
افتتاح پروژه احداث آب دمین از نمونه پروژه هایی است 
که در قالب صرفه جویی آب، در این شرکت  اجرا شده و 
این را به فال نیک می گیرم که شرکت فوالد مبارکه در 
ابعاد مختلف و بین المللی زبانزد و شــاخص است و در 
بحث محیط زیستی به سمت صنعت سبز پیش می رود 
و همیشه در کنار اجرای پروژه های اقتصادی خود، یک 

پروژه زیست محیطی را نیز اجرا نموده است.
دکتر زرگرپور یادآور شــد : تمام مردم اســتان اصفهان 
 و کشــور باید بدانند که در کشورشــان چنین صنعتی 
وجــود دارد که در توجه به مســائل زیســت محیطی 
اقدامات موثری انجام داده اســت و ســازگار با محیط 
زیســت حرکت می کند، در صورتی که شــرکت هایی 
وجود دارند که بــه مباحث زیســت محیطی توجهی 

ندارند.

به عنوان استاندار اصفهان شهادت می دهم:
شرکت  فوالد مبارکه، بیشترین مشارکت را در پروژه های اجتماعی استان دارد
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امام صادق)علیه السالم(: 
در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن  مى دويدند و آن را 

جست وجو  مى كردند.

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 
شنبه 16 مرداد 1395 | 3 ذی القعده 1437  

شماره 1925 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان
Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1925  August 06    
2016 .  16 Pages

صاحب امتياز و مديرمسئول: محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسئول: بهمن زين الدين

چاپ:اشراق قلم  پارسه    
تلفن: 8-36284167-031      فكس: 031-36284166

نشانى: اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، 
ساختمان 119، واحد 3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

