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رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به دستور فرمانده 
معظم کل قوا در زمینه انجام »عمل انقالبی« گفت: معظم له 
در حکم خود به اینجانب جدای از تاکید بر مسئله  توجه به 
ارتقای توان و آمادگی رزمی و آمادگی پاســخگویی به هر 
نوع تهدید، بر لزوم انجام عمل انقالبی نیز تاکید کردند. به 
گزارش »نسیم آنالین« به نقل از دفتر ویژه رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح، سردار سرلشکر محمد باقری رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح در همایشی که با حضور فرماندهان و 
مقامات عالی رتبه  نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: 
دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان عالی ترین مرکز آموزش و 
پژوهش نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در بیانات و 
فرمایش های مقام معظم رهبری جایگاه ویژه ای دارد، که 
این جایگاه در اساسنامه و تمامی مراتبی که برای دانشگاه 
ترسیم شده، دیده شده و منقوش اســت. باقری ادامه داد: 
مهم ترین نکاتی که معظم له از دانشــگاه عالی دفاع ملی 
انتظار داشتند، شامل آماده ســازی نیروهای مسلح برای 
پایه ریزی یک تمدن و انجام یــک حرکت عظیم و تبدیل 
فضای دانشگاه به فضای دینی و انقالبی همرنگ با آرمان ها و 
خواسته های ملت ایران، همچنین رساندن نیروهای مسلح 
به هویت حقیقی خودشان بر پایه  مجموعه ای متشکل از 
دانش، معرفت، توانایی، روحیه و ایمان و آگاهی از مسائل 
جاری کشــور، جهان، ویژگی های نظام ســلطه، ضرورت 
و نحوه  دفاع  از کشــور و همچنین آگاهی روز نســبت به 
تهدیدات موجود علیه نظام و انقالب اسالمی است. وی با 
اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا در زمینه انجام »عمل 
انقالبی« گفت: معظم له در حکــم خود به اینجانب جدای 
از تاکید بر مســئله  توجه به ارتقای توان و آمادگی رزمی و 
آمادگی پاســخگویی به هر نوع تهدید، بر لزوم انجام عمل 

انقالبی نیز تاکید کردند.

سرلشکر باقری:

فرمانده معظم کل قوا
بر لزوم انجام عمل انقالبی 

تاکید کردند

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
13

تیــم فوتبــال ذوب آهــن کــه از دو بــازی ابتدایی 
خود در لیــگ برتر تنها یــک امتیاز گرفتــه بود، در 
 بازی ســوم موقتــا تغییراتــی روی نیمکــت خود

  ایجاد کــرد. تیم فوتبال ذوب آهن به ســرمربی گری 
یحیی گل محمدی در دو بــازی ابتدایی خود در لیگ 
برتر یک باخت و یک مساوی به دست آورد و در بازی 

سوم خود به دلیل اختالف سرمربی با مدیرعامل باشگاه 
موقتا تغییراتی روی نیمکت خــود ایجاد کرد.  یحیی 
گل محمدی که ناراحتی هایی از مدیریت باشگاه داشت 
آن را در کنفرانــس مطبوعاتی مطــرح کرد و همین 
موضوع باعث ایجاد کشــمکش بین او و سعید آذری، 

مدیرعامل باشگاه شد. به طوری که...

شروع موفق دستیار »یحیی« روی نیمکت؛
 حسینی سرمربی می شود؟

فراخوان

اتاق بازرگانی

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

به اســتناد موافقــت اصولی شــماره 43/725/ص بــه تاریــخ 1394/1/29 اتاق 
بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران، به اطالع می رســاند مجمع عمومی 
 موسسین شعبه انجمن ملی صنایع پالســتیک و پلیمر ایران در استان اصفهان در
 ســاعت 16روز چهارشــنبه مورخ 1395/5/27 به آدرس اصفهان-میدان انقالب-

پالک 72 - دبیرخانه مشترک کمیسیون ها و تشــکل 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.

وضعیت آب اصفهان وخیم است
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رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اصفهان:

بهره برداری از 20 اتوبوس سیاره شهر فیروزه ای
مدیر خانه انقالب اصفهان خبر داد:

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
با اشــاره به برپایی نمایشــگاه »جلوه های رضوی در 
هنرهای دســتی« در اصفهان، گفــت: نگارگری برند 
ارزشمندی برای اصفهان اســت که باید در رابطه با آن 

بسیار قوی کار کنیم. آیین گشایش نمایشگاه....

نگارگری به عنوان برند 
اصفهان معرفی می شود

مدیرکل ارشاد اصفهان ؛

خبرنگار، شمع شب افروز شبستان تاریخ و 
مشعل دار مسیر پر فراز و نشیب جامعه 
بشری به سوی ساحل صبح آگاهی است.  
او با نورواژه های بــرون تراویده از بن 
جان و برآمده از ژرفای باورهای دینی 
و ملی، قلب تاریکی ها را نشانه می رود 
تا بدین سان فارغ از جهت گیری های 
جناحی، رســالت تاریخی خویش را 
در تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به 
جامعه محقق ســازد. ضمن نکوداشت سالروز 
شهادت شهید اهل قلم محمود صارمی، روز خبرنگار 
را به شــما خبرنگار متعهد و نقش انداز عرصه پاک رسانه 
تبریک و تهنیت عرض نمــوده، امیدوارم با ارج نهادن به 
ساحت پاک و تابناک عالم خبرنگاری، یاد آن شهید بزرگوار 
را همواره گرامی بداریم. 
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به گزارش ایرنا، داعش روز ســه شــنبه گذشــته اعالم كرد كه 
ســركرده گروه بوكوحرام را تغيير داده اســت. گروه تروریستي 
بوكوحرام كه مقرش در شــمال نيجریه اســت و طي سال هاي 
گذشته، این كشــور و كشــورهاي همجوار را هدف حمله قرار 
داده، تحت ســركردگي ابوبكر شــكائو فعاليت مي كرد. داعش 
در بيانيه خود اعالم كــرد كه از این پس، ابــو مصعب البرناوي 
 كه پيشــتر ســخنگوي بوكوحرام بــود، هدایت ایــن گروه را

بر عهده خواهد داشت. گفته مي شود داعش در نشریه خود نيز 
مصاحبه اي با این تروریست منتشر كرد.

پس از انتشــار خبر انتصاب ســركرده جدید بوكوحرام توسط 
داعش، پيامي صوتي منتسب به شــكائو، روز پنجشنبه ادعاي 
ابرنــاوي را تكذیب كــرد. در پيام مذكور، مــردي كه گفته مي 
شود شكائو اســت، اعالم كرد كه همچنان كنترل بوكوحرام را 
در دســت دارد. از زمان آغاز فعاليت هاي تروریستي بوكوحرام 
در ســال ۲۰۰۹، بيــش از ۲۰ هزار نفــر كشــته و ۲ ميليون و 
۲۰۰هزار نفر آواره شــده اند. یكي از بزرگ تریــن جنایات این 
 گروه تكفيــري، ربــودن بيــش از ۲۰۰ دانش آمــوز دختر از

مدرســه اي در نيجریه بود. سرنوشــت بيشــتر ربوده شدگان 
هنوز مشخص نيســت. بوكوحرام در مارس سال گذشته اعالم 
كرد كه شاخه گروه تروریســتي داعش در غرب آفریقاست. این 
 گروه با اعالم خبــر مذكور، از تابعيت گروه تروریســتي القاعده

خارج شــد؛ اما به نظر می رســد كه این گروه در روزهای اخير، 
دچار اختالفات جدی با داعش شده باشد.

به گزارش تسنيم، دیپلمات های ســازمان ملل متحد اعالم كردند: پس 
از انجام دومين رای گيری مخفی در شــورای امنيــت، آنتونيو گوترس، 
نخست وزیر سابق پرتغال، همچنان پيشــتاز است و بيشترین شانس را 

برای احراز پست دبير كل سازمان ملل دارد.
پانزده عضو شورای امنيت، روز گذشته درخصوص یازده نامزد دبير كلی 
سازمان ملل، رای گيری مخفی برگزار كردند. یازده عضو شورای امنيت، 

در این رای گيری از گوترس حمایت كردند.  
دو كشــور در مخالفت با وی رای داده و یک كشور نيز نظر خاصی درباره 
گوترس نداشــته اســت. شــورای امنيت، رای گيری های مخفی را تا 
 زمانی كه به یک اجماع كلی برای نامزد مد نظر جانشــينی بان كی مون

دســت یابد، ادامه خواهد داد. بان كی مون پایان امســال پس از دو دوره 
5ساله، از این سمت كناره گيری خواهد كرد.

سخنگوی رسمی بسيج مردمی عراق، با تاكيد بر نقش بزرگ مستشاران 
ایرانی در آزادســازی مناطق مختلف عراق از چنگ تروریست ها، گفت: 
ســردار ســليمانی در عمليات موصل حضــور خواهد داشــت. »احمد 
االسدی«، سخنگوی رسمی نيروهای بسيج مردمی عراق، حضور سردار 
»سليمانی« را در عمليات آزادسازی موصل ضروری خواند و گفت: ژنرال 
سليمانی، بزرگ ترین مستشاری اســت كه دولت عراق را در جنگ عليه 
داعش یاری كرده اســت. االسدی گفت: حاج قاســم سليمانی در ردیف 
عالی ترین مستشاران نظامی جمهوری اسالمی ایران است كه طبق دعوت 
و موافقت دولت عراق، در این كشور حضور دارد. سخنگوی بسيج مردمی 
عراق گفت: مستشاران ایرانی كه طبق درخواست و موافقت دولت عراق، 
در این كشور حضور دارند، نقش بزرگی در بيشتر عمليات هایی داشته اند 
كه بسيج مردمی در آن حضور داشت؛ چون براساس تجربه و توان خود، 

دیدگاه های محكم و رایزنی های مهمی در اختيار عراقی ها قرار دادند.

 به گــزارش ایرنــا، روزنامــه الریــاض در خبري كــه مربوط به
درگيري هاي اخير در شــهر حلب ســوریه بود، مخالفان سوري 
را یاغي وشورشــي توصيف كرد و نوشت: شورشــي ها نبرد برای 
شكســتن محاصره حلب را آغاز كرده اند تا مناطق تحت كنترل 

خود را از نيروهاي دولتي سوریه پس بگيرند.
 این روزنامه، نقشــه اي از مناطق تحت كنترل طرفين درگيري 
را منتشــر كرد ودر آن نقشــه نيز مناطق تحت كنترل مخالفان 
ســوري و دولت ســوریه را »مناطق تحت كنترل شورشي ها و 
 دولت ســوریه« ناميد و همچنين گذرگاه هایي را كه شورشي ها

مي توانند خود را تسليم كنند، مشخص كرد.
 این اقدام روزنامه ســعودي، خشــم مخالفان مســلح سوري و 
طرفــداران آنهــا را برانگيخت و باعث شــد كه ایــن روزنامه، از 
تروریســت ها عذرخواهي و اعالم كند این یک اشــتباه غيرعمد 
 بوده كه بــه دليل ترجمه تحــت اللفظي از خبرگــزاري رویترز

به وجود آمده اســت. الریــاض در این پوزش نامــه، بر حمایت 
كشــورش از مخالفان مســلح ســوري تاكيد كرد. گــروه هاي 
تروریستي كه از پنج سال گذشــته، با حمایت هاي غرب و برخي 
 كشــورهاي عربي منطقه و بر اســاس رویكردهــاي وهابيت و

افراطي گري بــه وجود آمده اند، ضمن ویرانــي بخش اعظمي از 
سوریه و عراق، تاكنون صدها هزار تن از مردم این كشورها را كشته 

و ميليون ها تن دیگر را آواره كرده اند.

اختالف گروه هاي تروريستي داعش 
و بوكوحرام 

شورای امنیت، به دنبال تعیین 
جانشین بان كی مون

سخنگوی بسیج مردمی عراق عنوان كرد:

به تجربه مستشاران ايرانی نیازمنديم

 عذرخواهی روزنامه سعودی
از تروريست های سوری

پیشنهاد سردبیر: 
روحانی امروز به باكو سفر می كند

نســخه شــفابخش رهایــی از بردگی 
طاغوت ها، نظریه انقالب اســالمی است. 
از زمان امضای قرارداد فرانسه و انگليس 
برای تقســيم جهان اســالم، مصيبت، 
فقر، بردگی، عقب ماندگی، وابســتگی و 
پذیرش والیت غيرمســلمانان، بخشی از 
واقعيت های تاریخ اسالم شد و بخش های 
سرزمين های اســالمی به دست این دو 
كشــور، دچار توطئه و فتنه شد و تفرقه 
و حاكميت اســتعمار، از سياســت های 

انگليس و آمریكا بود.

ملت، گزارش های سياســی و اقتصادی 
دولــت را براســاس واقعيــت جامعــه 
می ســنجد. نبایســتی بــه جــای حل 
مشــكالت اقتصــادی، پــرده ای بر این 
مشكالت بيندازیم. درحال حاضر مردم با 
مشكالت معيشتی فراوانی مواجه هستند 
و وضعيت اقتصــادی خوبی در كشــور 
مشاهده نمی شود. انتظار مردم از دولت، 
اقدام واقعی و عملياتی در حل مشكالت 
اقتصادی اســت و ارائه یک گزارش كلی، 

هيچ دردی از جامعه دوا نمی كند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت امور خارجه، مواضع 
مقامات اروپایی، آمریكایی و همچنين كميســر عالی 
حقوق بشر ســازمان ملل درخصوص اعدام تعدادی از 
تروریست ها در كشــورمان را مداخله در امور داخلی 
جمهوری اســالمی ایران خواند و آن را محكوم كرد. 
وی در ادامه تصریح كرد: جمهوری اســالمی ایران  در 
مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی موردحمایت 
كشــورهای خارجــی در منطقه، همواره  سياســت  

قاطعی را  اتخاذ  كرده است. 
بهرام قاسمی اضافه كرد: در شرایطی كه ایران قربانی 
تروریسم است، برای تامين  امنيت مردم خود از هيچ 
تالشی  فروگذار نمی كند. وی از موضع گيری مقامات 
غربی درخصوص مجــازات این تروریســت ها بدون 
توجه به جرائم آنها،  ابراز تاســف  كرد وگفت: براساس 
 اطالعات واصلــه از منابع قضایی كشــور، تالش برای
 راه انــدازی گروهــک تروریســتی تكفيــری، انجام

عمليات های مســلحانه داخل كشــور، ترور و كشتار 
مردم بی گنــاه و بعضی از علما از جملــه علمای اهل 
سنت، تهيه ســالح های متعدد جنگی و ساخت بمب 
آماده انفجــار و بمب گذاری در نقــاط مختلف برخی 

شهرها، بخشی از جرائم این افراد بوده است.

به گزارش مهــر، محمدباقــر نوبخت، با تشــریح وضعيت 
اقتصادی كشــور گفت: در ســال های اخير، دشمن تالش 
كرد با كاهش حجم فــروش نفت، به اقتصاد كشــور ضربه 
بزند و در این راســتا، حجم فروش را از ۲/5 ميليون بشكه به 
زیریک ميليون بشــكه تقليل  داد. وی ادامه داد: متاســفانه 
وابستگی به نفت از ســویی و  پایين بودن قيمت آن از سوی 
دیگر، هنوز كشور را از نظر درآمد، آسيب پذیر جلوه می دهد 
كه برای  جبران آن، باید از این وابســتگی به سرعت فاصله 
 گرفته شــود. نوبخت با اشــاره به كاهش تورم بــه كمتر از 
 ۹ درصــد افــزود: با وجــود اینكــه دشــمن، قيمت نفت  
 را از ۱۰۸ دالر بــه زیــر ۳۰ دالر رســاند تــا بــه كشــور 
ضربه بزنــد، با اتخاذ سياســت های اصولی توانســتيم نرخ  
 تــورم را از ۴۰درصد به كمتر از ۹درصــد كاهش دهيم. وی 
ادامه داد: با این وجود ادعا نمی كنيم كه گرانی در كشــور و 

جامعه وجود  ندارد.
وی در ادامه با اشاره به خودكفایی گندم در سال جاری عنوان 
كرد: طی دوره ای حتی دستور واردات و خرید حجم عظيمی 
 از گنــدم از صندوق توســعه ملی برای مقابله بــا تهدیدات 
صادر شــد؛ اما امروز دولــت تدبيــر و اميد بــا حمایت از 
كشاورزان، حجم خرید دولتی گندم را از ۴/5 ميليون تن به 

۱۰ ميليون تن افزایش داده است.

سخنگوی وزارت خارجه:

مواضع مداخله جويانه غرب 
درباره اعدام تروريست ها

معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان برنامه و بودجه:

كشور بايد از وابستگی به 
درآمدهای نفتی فاصله بگیرد

دولتپارلمان وزارت خارجه
عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم: 

لزوم مشاركت همه جانبه مردم 
در انتخابات شوراها

معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر ريیس جمهور:

 روحانی امروز به باكو
سفر می كند

به گزارش خبرآنالین، محمد مهدی مفتح درباره انتخابات 
شورای شــهر عنوان كرد: شــوراهای شــهر و روستاها، 
از مهم ترین اركان اداره كشــور بر مبنــای حضور و رای 
مردم اســت كه در قانون اساســی صراحتا از آن صحبت 
شده است. چه شوراهای روســتاها و چه شوراهای شهر، 
متناســب با اختيارات و وظایفی كه دارند، بایــد در اداره 
كشــور با مســئولين مربوطه همكاری نزدیک داشــته 
باشــند. اعضای این شــورا چون توســط مردم به شكل 
شــهری و منطقه ای انتخاب می شــوند، با ســكونت در 
حوزه انتخابــی خود، به خوبــی می توانند از مشــكالت 
مــردم آن منطقه آگاهی پيــدا كرده و در حــل و رفع آن 
 در چارچــوب اختيارات قانونــی چاره اندیشــی نمایند.

همان طور كه گفته شــد، به دليل نقــش تعيين كننده 
شــوراها در اداره كشــور، انتخابات آن نيز امری بســيار 
مهم اســت و باید به آن توجه شده و ســاز وكاری از سوی 
هر دو جریان، بــرای حمایت نامزدهای مورد نظرشــان 
 اندیشيده شــود كه انتخابات شوراها زیر ســایه انتخابات

ریاســت جمهوری قرار نگرفته و اهميت و لزوم مشاركت 
همه جانبه مردم در این انتخابات، برهمگان مشخص شود.

پرویز اســماعيلی، معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
ریيس جمهور گفت: حجت االســالم حســن روحانی، 
والدیمير پوتين، ریيس جمهوری فدراســيون روســيه 
و الهام علــی اف، ریيس جمهوری آذربایجان، دوشــنبه 
 آینــده و در اجالس مشــترک باكــو، همــكاری های

ســه جانبه از جمله در حوزه بازرگانی، انرژی، ارتباطات، 
مسایل زیست محيطی، مبارزه با تروریسم، حمل و نقل 
و ترانزیت را مورد بحث و بررســی قرار خواهند داد. پرویز 
اســماعيلی افزود: ریيس جمهور كشــورمان در حاشيه 
این اجالس، دیــدار دو جانبه ای نيز بــا والدیمير پوتين 
 خواهد داشــت كه طی آن، مســایل مورد عالقه و سير

 همــكاری هــای ایــران و روســيه مــورد بررســی و 
گفت و گو قرار خواهد گرفــت. وی ادامــه داد: امروز به 
دیدارهای دوجانبه دكتر روحانــی با همتای آذربایجانی 
خود اختصاص خواهد داشــت و روند اجــرای توافقات 
دو كشــور و نيز همــكاری های تــازه در حــوزه های 
بازرگانــی، صنعتی، انرژی، فرهنگی، بانكی، تســهيالت 
 كنســولی، ارتباطــات و به ویــژه حمل و نقــل ریلی،

مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

ریاست جمهوری

بین الملليادداشت

به گزارش ایســنا، فرماندهــی نظامی آمریــكا در منطقــه خاورميانه 
)سنتكوم( كشته شدن ســه تن از فرماندهان القاعده یمن را تایيد كرد. 
 این فرماندهی طــی بيانيه ای اعالم كــرد كه در حملــه هوایی كه روز

پنج شنبه انجام شد، سه تن از فرماندهان تشكيالت تروریستی القاعده در 
استان شبوه یمن، هدف قرار گرفته و كشته شدند. سنتكوم در ادامه این 
بيانيه، از ارائه جزئيات بيشتر خودداری و تنها تاكيد كرد: »حضور القاعده 
در یمن به عنوان عامل برهم زننده ثبات و آرامش در این كشور قابل قبول 
نيست. القاعده با سوء استفاده از نبود ثبات در یمن و جنگ در این كشور، 
برای حمالت آتی خود عليــه هم پيمانان ما یا عليــه آمریكا و منافعش 
برنامه ریزی می كنند.« آمریكا شــاخه القاعده در یمن را خطرناک ترین 
شــاخه این گروه تروریستی می داند و از ســال ۲۰۰۹ به صورت مستمر 
پایگاه های القاعده در یمن را هدف حمــالت پهپادی خود قرار می دهد. 
القاعده طی یک سال گذشته، دایره نفوذ خود را در جنوب و جنوب شرق 

این كشور به شدت گسترش داده است.

واشنگتن از كشته شدن سه عضو 
ارشد القاعده در يمن خبر داد

سردار سالمی؛ جانشین فرمانده 
كل سپاه

حاجی دلیگانی؛ نماينده مردم 
شاهین شهر در مجلس

در خبرها آمــده بود كه كنگره دوازدهم جامعه اســالمی 
مهندسين، پنجم شهریور برگزار می شود. خيلی ها شاید 
نمی دانند محمــود احمدی نژاد، ریيس جمهور ســابق 

كشورمان، روزگاری عضو این تشكيالت بوده است.
اصفهانی هــا البتــه جامعه اســالمی مهندســين را با 
 »مرتضی ســقایيان نژاد«، شــهردار ســابق شهرشان،

به یاد می آورند. 
درواقع شهردار ســابق اصفهان و شــهردار اسبق تهران، 

هردو سابقه حضور در این تشكيالت را دارند.
جامعه اســالمی مهندســين، یكی از بزرگ ترین احزاب 
اصولگرا به شمار می رود و شاید عمده تفاوت این تشكل با 
برخی تشكل های سياسی دیگر این است كه این جریان 

سياسی، خود را به سبک مدرن اداره می كند.
 ***

»آفتــاب نيــوز« در توصيــف اهميت جامعه اســالمی 
مهندســين می نویســد: »اصولگرایان، تولد دوباره خود 
را مدیون مهندســان گمنام این تشكل هســتند كه در 
ســال۸۱ وارد انتخابات شورای شهر شــدند و در كمال 
شــگفتی در تهران و اصفهان و كرمان و... شهرداری ها و 

شوراهای شهر را به دست گرفتند.
نزدیكی تفكرات احمدی نژاد به جامعه اسالمی مهندسين 
تا حدی بود كه غالمحســين رضوانی، یكی از چهره های 
معاونــت برنامه ریزی و نظارت راهبــردی ریيس جمهور 
 بود كه در پی انحالل ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی

به وجود آمده بود و چند نفر از اعضــای آن نيز از وزیران 
اصلی كابينه احمدی نژاد بودند.« 

***
جامعه اســالمی مهندســين، هر دو ســال یكبار كنگره 
 خود را برگــزار كــرده و اعضــای شــورای مركزی آن

انتخاب می شوند. 
این تشكيالت سياســی، قدرت و نفوذ زیادی در تهران و 

كرمان و گيالن و آذربایجان غربی دارد.
محمدحسن غفوری فرد، ســيدمرتضی نبوی، محمدرضا 
باهنر، غالمحســين اميــری و سيدمحســن بهفر، پنج 
نفری بودند كه اســاس جامعه اســالمی مهندســين را 
پایه گــذاری كردنــد و بــرای آن مرام نامه نوشــتند؛ اما 
طی ســه دوره اخير، نبــوی و بهفر و اميری بــه مرور از 
شــورای مركزی كنار رفتند و جام، محل یكه تازی باهنر 
 شــد تا آقای البــی، جا را بــرای دوســتان كرمانی خود

باز كند.
سياســی، تشــكل  ایــن  ضعــف  نقــاط  از   یكــی 

مردســاالرانه بودن بيش از حد آن اســت. در حال حاضر 
صد در صد اعضای جام، از مردان هستند و منصوره و زیبا 
 رحيمی، تنها یک دوره توانسته اند در شورای مركزی آن

حضور داشته باشند.
 ***

با اعــالم خبر برگــزاری كنگــره دوازدهم ایــن حزب، 
 شــنيده مــی شــود برخــی از مهندســان از مجلس و

دولت برگشته، بدشان نمی آید در شورای مركزی جدید 
این تشــكيالت وارد شــوند و باهنر نيز كه رویای حزب 
 فراگير را در ســر می پروراند، از ورود این افراد اســتقبال 

خواهد كرد.
باهنر برای مجلس دهم نامزد نشد؛ اما نه تنها در جلسات 
اوليه فراكسيون اصولگرایان شــركت كرد، بلكه دو نفر از 
دوستان خود را به ریاست كميسيون های مجلس رساند. 
هر دو نماینده كرمان در مجلس، در شورای مركزی جام  
حضور دارند كه یكی به كميسيون اقتصاد رفت و دیگری 

در كميسيون آموزش، ریيس شد! 
حضــور زاهدی و كوچكی نــژاد در كميســيون آموزش، 
درحالی است كه هر دوی این افراد اصال مهندس نيستند 
 و از اعضــای غير مهندس جامعه اســالمی مهندســين

به شمار می روند.
علی بحرینی، محمدحســين عــرب پــور و محمدرضا 
پورابراهيمی )نماینده فعلی كرمان و ریيس كميســيون 
اقتصــادی(، در كنار باهنــر و زاهدی، اعضــای كرمانی 

شورای مركزی جامعه اسالمی مهندسين هستند.
در دهــه گذشــته، علــی الریجانــی، ســخنران اصلی 

كنگره های جام بوده  است. 
حميدرضا فوالدگــر، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
 و تورج حــاج رحيميــان، مدیركل ثبت احوال اســتان،

از جمله اصفهانی های شــاخص در جبهه جامعه اسالمی 
مهندسين هستند.

دوازدهمین كنگره جامعه اسالمی مهندسین، شهريورماه، همزمان با هفته دولت و با حضور  زاينده رود
شخصیت های سیاسی برگزار می شود. جامعه اسالمی مهندسین از زير مجموعه های جبهه 
پیروان خط امام و رهبری اســت. دبیركل اين حزب، محمدرضا باهنر است و شايد خیلی ها 

ندانند كه محمود احمدی نژاد، ريیس جمهور  سابق ايران، از ديگر اعضای اين گروه است. 

با اعالم خبر 
برگزاری كنگره 

دوازدهم اين حزب، 
شنیده می شود 

برخی از مهندسان 
از مجلس  و  دولت 
برگشته،   بدشان 

نمی آيد در شورای 
مركزی جديد اين 

تشکیالت وارد 
شوند و باهنر نیز كه 
رويای حزب فراگیر 

را در سر می پروراند، 
از ورود اين افراد 

 استقبال 
خواهد كرد. 

دوستان باهنر و مهندسی انتخابات شوراها؛

حزب احمدی نژادساز

خبر

به گزارش ایرنا، عباسعلي كدخدایي در نشست خبري روز 
شنبه اظهار داشت: الیحه كاهش ســاعت كار زنان شاغل 
داراي شــرایط خاص، در دو نوبت بين مجلس و شــوراي 
نگهبان ارسال شــد؛ اما هنوز ایراد شكلي در آن وجود دارد. 
وي افزود: شــوراي نگهبان در عين حال مخالفتي با اصل 
این الیحه نداشــته؛ ولي پس از ارســال دوباره آن از طریق 
مجلس، هنوز ایرادات قبلي رفع نشــده اســت. سخنگوي 
شــوراي نگهبان، مشــكل اصلي این الیحــه را مغایرت با 
اصل ۷5 قانون اساسي)داشــتن بارمالي( و اشــاره نكردن 
به نحوه تامين بار مالي آن عنوان كرد و یادآور شــد: اگرچه 
مجلس اصالحاتي را به عمل آورده، اما كافي نبوده اســت؛ 
چون تامين بار مالي برای سال هاي آینده پيش بيني شده 
و ربطي به ســال جاري ندارد. كدخدایي افزود: با توجه به 
اینكه این الیحه نيز بخش هاي غير دولتي را شامل مي شود 
و كاركنان بخش هاي غير دولتي نيز بــا آنها قرارداد دارند، 
فقهاي شوراي نگهبان ایراد شرعي نيز به این الیحه گرفتند 
كه باید برطرف شود. به گزارش ایرنا، الیحه كاهش ساعت 
كار زنان شــاغل داراي شــرایط خاص، ۲۱ اردیبهشت ماه 
۹5 در مجلس شوراي اســالمي تصویب شد. براساس ماده 
واحده این الیحه، ســاعات كار هفتگي زنان شــاغل اعم از 
رســمي، پيماني و قراردادي كه موظف به ۴۴ ســاعت كار 
 در هفته هســتند، اما داراي معلوليت شــدید یا فرزند زیر

۶ ســال تمام یا همســر و فرزند معلول شــدید یا مبتال به 
بيماري صعب العالج هســتند یا زنان سرپرســت خانوار 
شــاغل در دســتگاه هاي اجرایي موضوع ماده ۲۲۲ قانون 
برنامه پنج ســاله پنجم توسعه جمهوري اســالمي ایران 
مصــوب ۱5 دي ۸۹ و بخش غيردولتي اعم از مشــموالن 
قانون كار و قانــون تاميــن اجتماعي، بنا به درخواســت 
متقاضي و تایيد مراجــع ذي ربط، ۳۶ ســاعت در هفته با 
دریافت حقوق و مزایاي ۴۴ ســاعت تعيين مي شــود؛ اما 
شــوراي نگهبان مصوبه مجلس را داراي ایراد دانست و به 
مجلس بازگردانــد. این الیحه كه با اصالحاتي در جلســه 
۲۳ تير ماه ۹5 به تصویب مجلس شــوراي اسالمي رسيد، 
در جلســه ششــم مرداد ماه سال جاري شــوراي نگهبان 
 مورد بحث و بررســي قرار گرفت و با توجــه به اصالحات

به عمل آمده، نظر شورا به شرح زیر اعالم شد:  نظر به اینكه 
در تبصره ۷ الحاقي ماده واحده، براي ســال جاري منبعي 
تامين نشده و براي ســال هاي آتي نيز الزام دولت، مبني بر 
پيش بيني بار مالي، در بودجه ساالنه تامين هزینه محسوب 
نمي گردد، بنابراین مغایر اصل ۷5 قانون اساســي شناخته 
شــد. عالوه بر این، با عنایت به اشكال بار مالي مذكور، ایراد 

شرعي این شورا نيز كماكان به قوت خود باقي است.

اليحه كاهش ساعت كار زنان 
داراي شرايط خاص، رد شد

باعث تاســف اســت كه كليدداران 
كعبه به دریوزگی بدترین دشــمن 
اســالم بپردازند كه از هيچ دشمنی 
عليه مسلمانان و اشــغال سرزمين 
آنان دریــغ نكردند، با آنــان رابطه 
برقرار كرده و با پولشــان بمب تهيه 
می كننــد و بر ســر كــودكان یمن 
می ریزند و دبيركل سازمان ملل هم 
می گوید چون پول می دهند، نام آنان 
 را از ليســت جنایت عليــه كودكان

حذف كردیم.

واليتی؛ ريیس مركز تحقیقات 
استراتژيک
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بازار

نگاه روزيادداشت

تصاحب خط تلفن های همراه با شــماره های رند، به مسابقه ای 
برای اشرافیت تبدیل شده است.

این خط ها مشــتری های خاصی دارند کــه حاضرند پول های 
چندصد میلیونی برای تصاحب آنها بپردازند. براساس گفته های 
فروشــندگان ســیم کارت های رند، بیشــترین خریداران این 
ســیم کارت ها برخالف نظر مردم که تصور می کنند بازیگران و 
هنرمندان باشند، کسانی نیستند جز فوتبالیست ها. آنها خریدار 
خط های رندی هستند که دست کم 200-300 میلیون قیمت 

دارند.
یکی از فروشــندگان این قبیل خط ها گفت: »از چند سال پیش 
که خرید و فروش خط رند رونق گرفت، خیلی از ســودجویان، 
از بازار های دیگر به این بازار کوچ کردند و با داللی باعث شــدند 
قیمت خط ها، بی جهت بــاال برود؛ مثال خط رندی که 4 ســال 
پیش 55 میلیون تومان ارزش داشــت و من آن را 60 میلیون به 
مدیرعامل یک شــرکت بازرگانی فروخته بــودم، االن به قیمت 

500 میلیون تومان رسیده است.«

به چه دلیل اين خط تلفن
میلیاردی است؟

قیمت انواع
آب سردکن/آبجوش کن برقی

پیشنهاد سردبیر: 
برنامه عربستان علیه پتروشیمی ايران

همزمان بــا برنامه ایــران به منظــور جــذب 60 میلیارد 
دالر ســرمایه گــذاری جدیــد در صنایع پتروشــیمی در 
 دوره پســابرجام، عربســتان ســعودی به منظــور جذب

ســرمایه گذاران و اختــالل در روند ســرمایه گــذاری در 
صنعت پتروشــیمی ایران، یک برنامه جدیــد تدارک دیده 
اســت؛ از این رو با توجه به کاهش قیمــت جهانی نفت خام 
و به تبع آن بهای اکثــر محصوالت پتروشــیمی و پلیمری 
که کاهش ســرمایه گــذاری در صنایع پتروشــیمی جهان 
را رقم زده اســت، ســابیک به عنوان بزرگ ترین شــرکت 

دولتی پتروشــیمی عربستان ســعودی، به جدیدترین مانع 
 برای ورود ســرمایه گذاران بــه صنعت پتروشــیمی ایران

تبدیــل شــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر این شــرکت 
ســعودی بــا حــراج دارایــی هــای خــود و اجــرای 
محصــوالت  مســتقیم  تولیــد  جدیــد  طرح هــای 
 پتروشــیمی از نفــت خــام، قصــد دارد بــار دیگــر پای

ســرمایه گذاران چند ملیتی را به صنایع پتروشیمیایی خود 
باز کند. از ســوی دیگر، با توجه به ســقوط آزاد قیمت نفت 
و به تبع آن، بهای محصوالت پتروشــیمی، ســود ســابیک 

عربستان به شدت کاهش یافته که با اجرای این دو تاکتیک 
جدید، عمال مــی تواند در کوتــاه مدت، از ریزش شــدید 
ســود و درآمدهای حاصل از فروش و صــادرات محصوالت 

پتروشیمی خود در بازار جهانی جلوگیری کند.
کاهــش قیمت نفت از اواســط ســال 20۱6 باعث شــد تا 
 قیمت محصوالت پتروشــیمی نیز کاهش قابــل توجهی را

تجربــه کند و ایــن امر، کاهش ســود شــرکت ســابیک 
 در یــک دوره دو ســاله را بــه همــراه داشــته اســت؛

از این رو سابیک، تولید مواد شــیمیایی از مواد خام و حذف 
 مرحله فــرآوری و پاالیش مــواد خام را نیز در دســتور کار

قرار داده است.
در این راستا شرکت سابیک، همکاری با غول نفتی عربستان 
سعودی، یعنی آرامکو را آغاز کرده اســت. سابیک و آرامکو 

قصد دارند مجتمع هایی تاســیس کنند که مواد شیمیایی را 
مســتقیما از نفت خام تولید می کند. این شرکت عربستان 
ســعودی، در چین هم ســرمایه گذاری هایی برای تاسیس 
یک مجتمع تولید مواد شیمیایی با استفاده از خوراک زغال 
سنگ انجام داده اســت؛ عالوه بر این، ســابیک هفته پیش 
اعالم کرد که در راستای تنوع بخشی جغرافیایی، با همکاری 
یکی از شرکت های زیرمجموعه اکسون موبیل، یک مجتمع 

پتروشیمی در آمریکا احداث خواهد کرد.
در کنار این راهبردها، سابیک قصد دارد بخشی از دارایی های 
خود در خارج از عربســتان را که بازده اقتصادی مناســبی 
ندارند، به فروش برســاند که این تاکتیــک، عمال منجر به 
جذب سرمایه های ســرگردان در بازار و ایجاد چالش برای 

ورود سرمایه گذاران به صنایع پتروشیمی ایران خواهد شد.

برنامه عربستان علیه پتروشیمی ايران

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: قسمت اعظمی از مشکالت اصفهان به 
دست مجلس شورای اسالمی قابل رفع اســت؛ اما متاسفانه نبود اتحاد بین نمایندگان 

اصفهان، مشکلی را رفع نکرده است.
احمد شریعتی در جلسه روز گذشته شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه در 
مجلس شورای اسالمی، اصفهان را به عنوان یک شــهر برخوردار می نگرند، گفت: این 
نگاه باعث شده تا اصفهان از اعتبارات دولتی محروم بماند و از مسئوالن تقاضا دارم که از 
نزدیک، وضعیت اصفهان را رصد کنند. وی با اشاره به عدم وحدت نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی اذعان کرد: عدم اتحاد نمایندگان اصفهان باعث شده تا در برخورد با 

مشکالت، کوتاهی شود.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، در بخش دیگری گفت: برخی شرکت های 
خصوصی، تابلوهای شــهری را از خدمات شــهری کرایه کرده و درخصوص کرایه آن 
به دیگر افراد اقدام می کنند که این کار، باعث افزایش کرایه این تابلوها شــده اســت. 
شــریعتی با اشــاره به اینکه افراد متقاضی درج آگهی در این تابلوهای شهری، باید به 
معاونت های فرهنگی و خدمات شهری مراجعه کنند، افزود: از مسئوالن تقاضا می شود 
برای این موضوع، یک متولی واحد مشــخص کنند تا افراد متقاضی، دچار سردرگمی 
نشوند. وی با اشاره به اینکه قیمت کرایه تابلوها توسط شرکت ها، بسیار باالست، تصریح 
کرد: در یک موردی که بنده پیگیر آن بودم، متوجه شــدم که کرایه دریافتی برای یک 
تابلوی ایســتاده، ماهیانه 2 میلیون و 500 هزار تومان بوده که این کار بسیار ناعادالنه 
است. وی ضمن درخواست پیگیری تعیین قیمت ها اذعان کرد: برای این منظور، به هر 

2مسئول مربوطه که مراجعه می شود، آنان از پیگیری مطلب مذکور سر باز می زنند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، همچنان با پافشاری بر مواضع قبلی خود 
درباره ممنوعیت اجرای تورهای گردشــگری در ترکیه، تاکید کرد که شرایط 
تغییر نکرده اســت. اواخر هفته گذشــته وقتی محنت دوغانـ  سرکنسولگر 
جمهوری ترکیه در مشهدـ   اعالم کرد »ایران ممنوعیت سفر به ترکیه را برداشته 
 و گروه های توریستی به ترکیه می فرستد«، مدیرکل امور مرزی وزارت کشور،

به سرعت به این خبر واکنش نشان داد و گفت: ممنوعیت اعزام تورهای مسافرتی 
و گردشــگری به ترکیه، همچنان پابرجاســت و هیچ مصوبه ای برای لغو این 
تصمیم نداریم. مجید آقابابایی یادآور شد که هیئت وزیران نیز هیچ مصوبه ای 
درباره این موضوع نداشته و اصال این موضوع نیاز به مصوبه هیئت دولت ندارد. 
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور گفت: لغو ممنوعیت اعزام تورهای مسافرتی، 
از اختیارات سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری است که سیاست گذاری 
تورها را بر عهده دارد و طی تعامل با وزارت خارجه و بر اســاس شرایط خاص 
 کشور مقصد، تصمیمات الزم مانند محدودیت یا ممنوعیت اعزام گردشگران را

اتخاذ می کند. این سازمان دستور قبلی خود به دفاتر گردشگری درخصوص 
خودداری از ثبت نام و اعزام تورهای گردشــگری به کشور ترکیه را لغو نکرده و 
این ممنوعیت همچنان پابرجاســت؛ با این حال، برقــراری پروازهای برخی 
شرکت های هواپیمایی و متوقف نشدن فروش تور ترکیه در بعضی شرکت های 
خدمات مسافرتی ایران، تردیدهایی را درباره رفع ممنوعیت و محدودیت ها ایجاد 
کرده که ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری،  با صراحت 

و تاکید گفت: شرایط و مواضع ما در قبال ترکیه، همچنان تغییر نکرده است.

نايب ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نبود اتحاد بین نمايندگان اصفهان 
مشکلی را رفع نکرده است

از شايعه تا واقعیت؛

ممنوعیت تورهای ترکیه 
برداشته شد؟

خبرخودروپارلمان
يک روزنامه فرانسوی فاش کرد:

اقدام علیه حضور
ايرباس و سیتروئن در ايران

روزنامه فرانسوی »لوپاریزین« نوشــت: »یک سازمان غیردولتی آمریکایی 
که با ســازمان ســیا نیز در ارتباط اســت، در تالش اســت تا مانع از ورود 
شــرکت های اروپایی و به ویژه شرکت های فرانســوی به بازار ایران شود.« 
روزنامه فرانســوی لوپاریزین، روز جمعه گروه غیردولتی آمریکایی »اتحاد 
علیه ایران هسته ای« را به تالش برای »کارشکنی« در مسیر سرمایه گذاری 
شــرکت های فرانســوی در ایران متهم کرد. لوپاریزین نوشــت: »هرچند 
تحریم های بین المللی علیه ایران، به دلیل توافق هســته ای ســال گذشته 
تهران با قدرت های جهانی، کاهش یافته اســت، یک ســازمان غیردولتی 
آمریکایی تالش می کند شــرکت های بزرگ فرانســوی نظیــر ایرباس و 
پژو ســیتروئن را از انعقاد قرارداد با ایران بازدارد.« به نوشــته این روزنامه 
فرانسوی، در جریان سفر چند ماه قبل محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران به پاریس، چند شرکت مهم فرانســوی، نامه های تهدید آمیزی از این 
موسسه دریافت کرده و تهدید شده اند که درصورت همکاری با ایران، علیه 

آنها اقدام حقوقی صورت خواهد گرفت. 
گزارش نویس لوپاریزین می نویســد: »هدف اصلی این گروه از این اقدامات، 
نگه داشــتن »تکه ای از کیک« بازار ایران برای شرکت های آمریکایی است. 
گروه اتحاد علیه ایران هسته ای در سال 2008 تاسیس شده و در راس آن، 
چهره هایی همچون مارک واالس، ســفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در 

دوره جورج بوش قرار دارند.«

اســتاندار اصفهان در چهاردهمین جلســه ستاد راهبری 
اقتصاد مقاومتی استان، گفت: پروژه های بزرگ در رابطه با 

اقتصاد مقاومتی باید به معاونت عمرانی ارائه شود.
 رســول زرگرپور در چهاردهمین جلسه ســتاد راهبری 
و مدیریت اقتصاد مقاومتی اســتان کــه درخصوص برش 
اســتانی برنامه های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در راســتای گفتمــان ســازی و فرهنگ ســازی اقتصاد 
مقاومتی و همچنین برش اســتانی برنامه ها و پروژه های 
آب و فاضالب روستایی و شرکت گاز استان صورت گرفت، 
اظهار داشــت: در رابطه با گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی 
صدا و ســیما و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی، باید 
الگوی اقتصاد مقاومتی را طراحی کنند. وی افزود: در این 
راستا، صدا و سیما باید الگوی گفتمان اقتصاد مقاومتی را 
طراحی کند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز تدوین 
و اســتقرار گفتمان اقتصاد مقاومتی را بر عهده بگیرد که 

این وجه تمایز وظایف این دو ارگان است.
رســول زرگرپور تصریــح کرد: بهــره گیــری از ظرفیت 
رویدادها و آثار فرهنگی، هنری و رســانه ای برای افزایش 
و جلب مشــارکت همگانــی در حمایت از تولیــد ملی و 
اصالح الگوی مصرف، از جمله برنامه های گفتمان ســازی 
و فرهنگ ســازی اقتصــاد مقاومتــی اداره کل فرهنگ و 

 ارشاد اسالمی اســت. اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه
اولویت بنــدی و تعیین تکلیف طرح هــای نیمه تمام باید 
در دســتور کار قرار گیــرد، افزود: کاهش مصرف ســرانه 
و هدر رفت آب، افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ ســازی 
درخصوص اقتصاد مقاومتی، باید مــورد توجه قرار گیرد.  
وی به برش اســتانی اقتصاد مقاومتی شــرکت گاز اشاره 
کرد و گفت:  براســاس برنامــه های اعالم شــده، از ۱0۷ 
شهر استان، ۱03 شــهر گازرسانی شــده اند و ۹۹ درصد 
خانوارها تحت پوشــش گازرســانی قرار دارنــد. زرگرپور 
 افزود: درخصوص گازرسانی روستایی نیز از ۱348 روستا، 
۱33۷ روستا گازرسانی شده اســت و به نوعی ۹5 درصد 

خانوارها تحت پوشش خدمات شرکت گاز قرار دارند.
اســتاندار اصفهــان اســتفاده از ظرفیت هــای اجرایی، 
مدیریــت مصرف بــا تاکیــد بر اجــرای سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، صرفــه جویی در هزینه هــای عمرانی 
 و کاهــش هدررفــت گاز طبیعــی و جلوگیری از نشــت

علمک ها و نشــت یابی را از جمله اقداماتی عنوان کرد که 
 باید درخصــوص اجرای اقتصاد مقاومتی، در شــرکت گاز

به کار گرفته شود.
رســول زرگرپور همچنین تاکید کرد: پروژه های بزرگ در 
رابطه با اقتصاد مقاومتی، باید به معاونت عمرانی ارائه شود.

مدیرعامل ذوب آهن، در نهمین نمایشگاه فوالد اصفهان 
گفت: هــدف ما در ایــن نمایشــگاه، توســعه و احیای 
ریخته گری های سنگین ذوب آهن اســت؛ ضمن اینکه 
برنامه ریزی کردیم که در ایــن فرصت برای صادرات نیز 

بازاریابی شود.
به گزارش خبرگــزاری فارس به نقــل از روابط عمومی 
شــرکت ذوب آهن اصفهان، احمد صادقــی در نهمین 
نمایشــگاه بین المللی متالورژی، ریخته گــری، فوالد، 
معادن و صنایع، با اشــاره به تجربه ریخته گری قطعات 
فوق ســنگین باالی 300 تن و تالش برای بومی ســازی 
این صنعت از بدو تاســیس ذوب آهن اصفهان، گفت: این 
شرکت از دو دهه قبل قطعات فوق سنگین را ریخته گری 
کرد و برخی قطعاتی که االن در واحدهای بزرگ صنعتی 
کشــور ازجمله فوالد مبارکه، مس سرچشمه و سیمان 

سپاهان در حال کار هستند، در ذوب آهن ساخته شد.
وی افزود: هدف مــا در این نمایشگاه،توســعه و احیای 
ریخته گری های سنگین ذوب آهن اســت؛ ضمن اینکه 
برنامه ریزی کردیم که در ایــن فرصت برای صادرات نیز 
بازاریابی شــود و طبق برنامه باید حداقل 80 هزار تن در 
سال قطعات سنگین را صادر کنیم؛ چرا که ارزش افزوده 

باالیی دارد.

نهمین نمایشــگاه بین المللی متالــورژی، ریخته گری، 
فوالد، معادن و صنایع، عصر سه شــنبه ۱2 مردادماه، با 
حضور مهــدی کرباســیان معاون وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت و رییس ســازمان توسعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی کشــور )ایمیــدرو(، حمیدرضا فوالدگر 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، رسول 
زرگرپور اســتاندار اصفهــان، اســرافیل احمدیه رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهــان و جمعی از 
دیگر مسئولین و مدیران شــرکت های فوالدی کشور در 
محل نمایشــگاه های بین المللی اصفهان، افتتاح شد و تا 

۱5مردادماه پذیرای بازدیدکنندگان بود.
ذوب آهــن در ایــن نمایشــگاه بــا برپایــی غرفه ای، 
توانمندی ها و دســتاوردهای خــود را در صنعت فوالد 
به ویــژه ریخته گری قطعــات ســنگین، در معرض دید 
بازدیدکننــدگان قــرارداد و در خصوص ســاخت این 
قطعات، مذاکرات گســترده ای با صنعتگــران داخلی و 

خارجی حاضر در نمایشگاه صورت گرفت.
گفتنی است در این نمایشــگاه بین المللی، ۹3 نماینده 
و تولیدکننده از اســتان های اصفهان، تهران، خراســان 
رضوی، مازنــدران، آذربایجان شــرقی و شــرکت های 

خارجی حضور داشتند.

استاندار اصفهان:

پروژه های اقتصاد مقاومتی به معاونت 
عمرانی ارائه شود

مديرعامل ذوب آهن مطرح کرد:

تالش برای احیای ریخته گری قطعات 
سنگین و صادرات آن

ذوب آهن در 
اين نمايشگاه با 
برپايی غرفه ای، 
توانمندی ها و 
دستاوردهای خود 
را در صنعت فوالد 
به ويژه ريخته گری 
قطعات سنگین، 
در معرض ديد 
بازديدکنندگان 
قرارداد

در رابطه با گفتمان 
سازی اقتصاد 
مقاومتی صدا و 
سیما و اداره کل 
فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بايد الگوی 
اقتصاد مقاومتی را 
طراحی کنند

EASTCOOL K208

500،000
تومان

515،000
تومان

Gosonic GWD-560  گوسونیک

590،000
تومان

610،000
تومان

210LA - WBFديسپنسر

تومان730،000

FAMILY 1000LA - WBF ديسپنسر

تومان745،000
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يادداشت

يادداشت

فضای مجازی

اخبار

به گزارش مهــر، قائم مقام وزیر نیــرو با تاکید بر اینکــه وضعیت منابع 
آبی کشور نامناســب اســت گفت: مباحث مربوط به مافیای سدسازی 
غیرمنصفانه است.ســتار محمودی با تشــریح وضعیت نامناســب آبی 
کشور، خواستار تاکید بیشــتر بر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی منابع 
آب کشور شد و بر لزوم توجه بیشتر به ابعاد حاکمیتی و مدیریتی منابع 
 آب کشور با رویکردی ملی و حوزه ای تاکید کرد.محمودی افزود: مدیران 
 شــرکت های آب منطقه ای باید با نگاهــی ملی، خــود را هماهنگ با 
سیاست های وزارت نیرو بدانند؛ چرا که آنان مدیران وزارت نیرو هستند 
نه مدیران اســتانی؛ بنابراین باید منافع ملی را بر منافع اســتانی ترجیح 
دهند.قائــم مقام وزیر نیرو توجــه به افکار عمومی و مشــارکت مردمی 
را الزمه موفقیت سیاســت های وزارت نیرو دانســت و با اشاره به تجربه 
اقدامات عالج بخشی دریاچه ارومیه به عنوان کاری مقبول از نگاه افکار 
عمومی افزود: ایــن مدل را می توان به دیگر حوضه های مســتعد تنش 
مانند حوضه رودخانه زایندرود نیز تســری داد. وی گفت: بحث هایی که 
تحت عنوان مافیای سدسازی مطرح می شود غیرمنصفانه است و در این 
زمینه روابط عمومی ها باید علمی، سریع و منطقی به شبهات و انتقادات 
پاســخ بگویند و در این راه، باید از ظرفیت رســانه های مجازی در کنار 
رسانه های رسمی و سنتی استفاده کرد.قائم مقام وزیر نیرو دو مولفه مهم 
در طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی را مقابله با اضافه برداشت 

و برداشت های غیرقانونی دانست که باید با آنها مقابله شود.

معاون جنگل ســازمان جنگل ها و مراتع با اشــاره به مشکل ریزگردها 
در برخی نقاط کشــور، بیان کــرد: جنگل ها هــوا را تصفیه می کنند 
 و هر هکتار جنــگل ســاالنه ۶۸ تن گرد و غبــار را جــذب می کند.

عباسعلی نوبخت با اشاره به شــرایط منطقه رویشی هیرکانی و خزری، 
اظهار کرد:  جنگل های شمال دارای سطحی معادل یک میلیون و ۹۳۴ 
هزار هکتار عرصه است  که از بهترین جنگل های جهان هستند. وی با 
اشاره به بحران آب در کشــور و  تاکید بر مدیریت در این بخش، گفت:  
ساالنه این جنگل ها در شــمال، توان ذخیره ۲۵۰۰ متر مکعب آب را 
در هر هکتار  دارند و در بدترین آنها حدود ۵۰۰ متر مکعب آب ذخیره 
می شود.معاون جنگل ســازمان جنگل ها و مراتع افزود: در صورتی که 
بهترین باغات ما ساالنه توانمندی ذخیره کردن ۷۰ تا ۱۲۰ متر مکعب 
آب در هر هکتار را دارند.نوبخت تصریح کرد: اگر به طور متوسط ذخیره 
در عرصه ها ۱۵۰۰ متر باشد جنگل های شــمال میانگین ۲ میلیارد و 
۹۰۱ میلیون متر مکعب آب  را در خود ذخیره می کنند. وی با اشــاره 
به مشــکل ریزگردها در برخی نقاط کشــور، بیان کرد: جنگل ها نقش 
 شانه را داشــته و هوا را تصفیه می کند، هر هکتار جنگل  ساالنه ۶۸ تن 
گرد و غبار را جذب می کند که همه ارزش ریالــی دارد. معاون جنگل 
ســازمان جنگل ها و مراتع با اشــاره بــه نقش مهم جنــگل در تولید 
 انرژی گفت: جنگل هــا ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تــن انرژی برای مصرف 
۱۹ میلیون ایرانــی را تامین می کنند؛ بنابراین حفظ و حراســت این 
عرصه ها مهم اســت. نوبخت مهاجرت اکولوژیکی در دهه گذشــته را 
نتیجه بحران آب دانســت و متذکر شــد: بیش از نیمی از تمدن ایرانی 
مدیون قسمت شمالی البرز است که نیمی در شمال و نیمی در جنوب 

البرز زندگی می کنند.

بهمن افراســیابی، مدیــرکل دفتر حفاظت و حمایت ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تغییرات اقلیمی باعث 
تشدید آفات و بیماری ها در عرصه ها شده اســت.وی با اشاره به 
اینکه در وضعیت فعلی کشور شــاهد دام بیش از حد هستیم که 
البته سیاست ویژه ای برای آن اتخاذ شده، تصریح کرد: متاسفانه 
تغییرات اقلیمی باعث تشدید آفات و بیماری ها در عرصه ها شده 
و این امر باعث خسارات زیادی به منابع طبیعی کشور شده است. 

مدیرکل دفتــر حفاظت و حمایت ســازمان جنگل هــا، مراتع 
و آبخیزداری کشــور گفت: یــک میلیون و ۱۳۰هــزار هکتار از 
عرصه های زاگرس دچار قارچ ذغالی و سوسک چوب خوار شدند 
اما خوشــبختانه بارندگی سال گذشــته به ما کمک کرد تا امروز 
این بیماری ها را نداشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید به سراغ 
علل اصلــی تخریب ها در منابع طبیعی بگردیــم، افزود: توجه به 
روستانشینان و بومیان می تواند در امر جلوگیری از تخریب موثر 
باشد و چنانچه به این اهالی توجه نشــود هر کاری که بخواهیم 

انجام دهیم پایدار نخواهد بود.

لیال اوتادی که ایــن روزها روزهــای موفقیت آمیــز و پر کاری 
را در کارنامه بازیگری خود پشــت ســر می گذارد با انتشار این 
عکس تکان دهنده و ناراحت کننده نوشــت: دو بزغاله وحشــی 
در ارتفاعات بندرخمیر براثر تشــنگی ناشــی از خشــک شدن 
یک چشــمه جان خود را از دســت دادند. گله ها وسایر جانوران 
این منطقه به شدت تشنه هستند و در آســتانه مرگ قرار دارند. 
دوستان، آب نداریم عزیزان آب نداریم ،باور کنید آب نداریم.... من 
به شخصه کارم شده اینکه یکســره مثل مامور باالی سر شیرآب 
 بایستم و به همه دوســتان و اطرافیانم تذکر بدهم، مراعات کنید.

 به گفته محققان و اساتید دانشــگاه احتماال از ۵سال دیگر بین 
اســتان ها نزاع آب باال خواهــد گرفت، لطفا یکبار هم که شــده 

پیشگیری کنیم.

مباحث مربوط به مافیای سدسازی 
غیرمنصفانه است

 هر هکتار جنگل، ساالنه 68 تن
 گرد وغبار جذب می کند

تغییرات اقلیمی باعث تشديد آفات و 
بیماری  در عرصه ها شده است

 تصوير تکان دهنده
 در اينستاگرام لیال اوتادی

پیشنهاد  سردبیر: 
سهم آب کشاورزی و محیط  زيست در برنامه ششم

رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس بــا انتقاد از طــرح انتقال آب خزر به اســتان 
سمنان، گفت: اجرای انتقال آب خزر به استان سمنان 

شرایطی همانند دریاچه ارومیه را رقم می زند.
علی محمد شاعری با انتقاد از اخبار مطرح شده مبنی 
بر انتقال آب خزر به ســمنان، گفت: با توجه به اینکه 
دریاچه خزر بسته اســت کوچک ترین دخل و تصرف 
در آن موجب بهم ریختگی اکوسیســتم خزر خواهد 

شد.
نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای 
اسالمی، افزود: شــنیده ها حاکی است از آن است که 
دولت درصدد انتقال آب خزر به اســتان سمنان است 
که اگر صحت داشته و آب خزر به سمنان یا هر استان 

دیگری منتقل شود با توجه به بسته بودن دریاچه خزر 
و پسروی شدید آب پیش بینی می شود که یک فاجعه 

زیست محیطی رخ دهد.
شاعری با اشــاره به اینکه تاالب های اطراف این دریا 
در صورت انتقال آب در ســریع تریــن زمان ممکن 
خشــک می شــوند، گفت: همچنین انتقال، موجب 
 افزایش دمای آب خزر شده و به طورکلی اکوسیستم 
دریای خزر و گردش طبیعی حیــات دراین دریاچه با 
مشکل همراه خواهد شد.از سوی دیگر عالوه بر اینکه 
این اقدام موجب خسارت به زندگی مردم این منطقه 
می شــود به طور حتم از بین رفتن جنــگل تا حدود 
۲۰۰ کیلومتر در مســیر انتقال آب را هــم به دنبال 

خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه انتقال 
آب خزر به هر اســتان دیگر حتی باعث شوری خاک 
و آســیب به تاسیســات صنعتی و کشــاورزی در آن 
مناطق می شــود، افزود: واقعا اگر دولت درصدد است 
که مشکل آب در استان ســمنان و استان های دیگر 
 را حل کند بهترین راه انتقال و شــیرین ســازی آب 
خلیج فارس اســت. چون این دریا متصل به آب های 

آزاد بوده و هیچ مشکلی به وجود نمی آید.
وی بــا تاکید بر اینکــه امکان جبران خســارت های 
زیست محیطی ناشی از انتقال آب خزر به استان های 
دیگر وجود ندارد، تصریح کرد: کارشناسان، مسئوالن 
و مردم مناطق شــمالی کشــور اعتقاد دارند که این 

اقدام نباید صورت گیرد.

جثه گربه پاالس به اندازه گربه معمولی اســت ولی سرش پهن تر است. 
گوش هایش کوچک،گرد و با فاصله زیاد از هم و تقریبا در دو طرف ســر 

قرار دارند. 
دمی بلنــد و کلفت دارد. چشــمان گرد ایــن جانور، برجســته ترین 
ویژگی اش به شــمار می آید. پاهایــش کوتاه، و موهایــش بلند و انبوه 
هســتند. گربه پالس بین ۵۰ تا ۶۵ ســانتیمتر طول دارد و در مناطق 
اســتپی مرتفع با پوشــش گیاهی نســبتا متراکم زندگــی می کند. 
 این گربــه یکی از حیوانات کمیــاب و در حال انقراض ایران اســت که 
تا کنون در مناطق خوش ییالق شــاهرود، بجنورد، ســرخس، ترکمن 
صحرا، آذربایجان غربی )حاشیه رود ارس(، آذرشهر، اصفهان، تهران و 
کرمان دیده شده اســت. پاالس، حیوانی شبگرد است که از جوندگان و 
پرندگان تغذیه می کند. این حیوان روزها در شکاف کوه ها و صخره ها 

به استراحت می پردازد.

 نســترن زرد یــا رز زرد ایرانــی درختچــه ای بــه ارتفــاع ۸۰ تا 
۱۲۰ سانتیمتر است.

 این گیاه به صورت خودرو در ایران و گرجستان رشد می کند و یکی 
از گونه های خوراکی رز به شمار می رود. نسترن زرد یکی از گیاهان 

بومی ایران است. 
این گیاه در طب سنتی ایران بســیار مورد توجه بوده و گیاه دارویی 
 نســترن زرد به عنوان یک گیــاه آرام بخش ، تقویــت اعصاب و رفع

 بی خوابی به کار می رود و همچنین در تقویت قلب و رفع خســتگی 
مفید می باشــد. این گیاه در درمان ورم کلیه ، درد معده و اســهال 
 موثر اســت و مطالعات نشــان داده کــه عصاره این گیــاه خاصیت

  آنتــی اکســیدانی دارد. ایــن گیــاه در آذربایجــان، کردســتان، 
همدان، اصفهان، شــیراز، تهران و مناطقی در استان کرمانشاه یافت 

می شود.

نسترن زرد گربه پاالس

در صورت انتقال آب خزر به سمنان، فاجعه محیط زيستی رخ خواهد داد 

خبر

محققان ناســا با هدف بهبود کیفیــت زندگی فضانوردان 
در ایســتگاه فضایی بین المللــی )ISS(،  گیاهان خانگی 
مختلف را در معرض مواد شیمیایی  قرار داده و توانایی آنها 
برای حذف آلودگی هوا را  بررســی کردند.  طی تحقیقات 
دو ساله ناسا، فهرستی از گیاهان خانگی با توانایی تصفیه 
هوا و حذف آالینده های ســمی از محیــط منزل و محل 
کار تهیه  شــد.محققان در این مطالعه از مواد شــیمیایی 
شامل تری کلرواتیلن )TCE(، بنزن و فرمالدئید استفاده 
کردند؛ این مواد، ســرطان زا بوده و قرار گرفتن در معرض 
این مواد باعث ســردرد، حالت تهوع، مشکالت پوستی و 
بروز آسم می شــود.این مواد در تولید محصوالت مختلفی 
مانند رنگ، جوهر، چسب، پالســتیک، فرش، فوم و مواد 
ضد حریق مورد اســتفاده قرار گرفته و بــه راحتی در هوا 

منتشر می شوند.
 )VOCs( در برخی موارد ســطح ترکیبــات آلی فــرار 
در هوای یک ســاختمان به قدری باالســت کــه باعث 
بروز مشــکالت جــدی بــرای ســاکنان یــا کارمندان 
 حاضــر در محیط می شــود کــه ایــن بیماری بــه نام

 »سندروم بیماری ساختمان« شهرت دارد.
نتایج به دست آمده نشان می دهد، برخی گیاهان خانگی 
قادر به فیلتر کردن و حذف چشمگیر آالینده های سمی 
هستند، به طوری که این گیاهان تنها در مدت ۲۴ ساعت 
می توانند تا ۹۰ درصد مواد سمی موجود در هوا را به خود 

جذب کنند.
 گیاهان، مواد شــیمیایی خطرنــاک در هــوا را از طریق 
حفره های نــازک روی برگ ها جذب می کنند؛ ریشــه و 
باکتری موجود در خاک نیز در حذف مواد ســمی دخالت 

دارند .
بر اساس تحقیقات ناســا، یک گیاه در فضای ۹ مترمربع 
خانه یا محل کار دارای اثربخشــی مناسب در پاکسازی و 

تصفیه هواست.
در این فهرســت گیاهانی شــامل: فیلودندرون، پوتوسی 
ابلق )برگ قلبی(، همیشه سبز چینی )آگلونما(، سرخس 
بوســتون،  فیکوس بنجامین، ژربرا دیــزی، کلروفیتوم،  
 بامبو پالم )نخل بامبو(، پیچک انگلیسی و گیاه سانسوریا 

به چشم می خورد.
عالوه بر این گیاهان، درختانی که به منظور ایجاد ســایه 
بر منازل کاشته شده اند نیز می توانند ۱۰ تا ۱۵ درصد در 
هزینه خنک کردن و ۴ تا ۲۲ درصد در هزینه های تامین 
گرما از طریق مانع شــدن در برابر جریان هــای باد، موثر 
واقع شوند که البته مقدار این صرفه جویی با توجه به نوع 

درخت، محل کاشت و فضاسازی متغیر خواهد بود.

گیاهان خانگی مقابله کننده
با آلودگی هوا

نخســتین پایگاه نگــرش سیســتمی به پدیــده های 
وابسته به اقلیم، منابع آب، کشــاورزی، پوشش گیاهی، 
 اتمســفر و اقیانوس در دانشــگاه شــیراز رونمایی شد.

 بنا به گفته رییس مرکز پژوهش های جوی و اقیانوســی 
 دانشــگاه شــیراز به این ترتیب دسترســی ایرانیان به 
 داده هــای اقلیمــی آســان شد.ســید محمدجعفــر 
ناظم الســادات در آییــن رونمایی از ایــن پایگاه گفت: 
این پایگاه اطالع رســانی برای نخســتین بار در کشور، 
دسترسی عموم را به اطالعات مرتبط با داده های پوشش 
گیاهی، شاخص ابر و دمای ســطح آب های اطراف ایران 

از سال ۲۰۰۰ میالدی تاکنون فراهم می کند.
او با بیــان اینکه این پایگاه در خاورمیانه بی نظیر اســت 
ادامه داد: تا پیش از این دسترســی ایرانیان به داده های 

اقلیمی بســیار دشــوار بود؛ اما هم اینک بــا راه اندازی 
این پایگاه نگرش سیســتمی، همه ایرانیــان می توانند 
اطالعات ماهــواره های Terra و Aqua  را که از ســال 
۲۰۰۰ میالدی تاکنون جمع آوری شــده است مشاهده 
کنند. اســتاد بخش مهندســی آب دانشــگاه شــیراز 
 اظهــار کرد: همــه عالقه منــدان با مراجعه به ســایت

 http://aorc.shirazu.ac.ir/ مــی تواننــد داده های 
مربوط به پوشــش گیاهی، پراکنش ابرها و دمای سطح 
آب های اطراف ایران را در هر یک از روزهای سال ، پس 

از سال ۲۰۰۰ میالدی دریافت کنند. 
ناظم الســادات گفت: داده های مرتبط با درجه حرارت 
زمین و میزان بــارش در هر نقطه از ایــران نیز در آینده 
نزدیک، روی این پایگاه اطالع رســانی قــرار می گیرد. 

وی اظهار کــرد: درآینده، داده های ماهــواره ای مربوط 
 به شــاخص هایی مانند ریزگردها روی این ســایت قرار

 می گیرد. مــردم و محققــان از این طریق مــی توانند 
بفهمند که در هر روز از سال، چه میزان ریزگرد در هوای 

منطقه محل زندگی آنها پراکنده بوده است. 
ناظم الســادات ادامــه داد: این ســایت را ســتاد آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیســت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، اســتانداری فارس و دانشگاه 

شیراز پشتیبانی می کنند.
وی گفت: برای افــزودن بخش ها و خدمات جدید علمی 
به این سایت نیازمند تداوم پشــتیبانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت 

نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست هستیم.

دسترسی ايرانیان به داده های اقلیمی آسان شد

با مسئوالن

بر اســاس الیحه ای که دولت در اختیار مجلس قــرار داده، اولین 
اولویت و مسئله محوری برنامه ششم مسئله  آب و محیط زیست 
اســت. با این وجود تنها چند ماده از تازه ترین برنامه های توسعه 
جمهوری اســالمی ایران این موضوعات را در مرکــز توجه قرار 

داده اند.
در این الیحه ۳۵ ماده ای، مــواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مهم ترین بندهایی 
هستند که به آب،  کشــاورزی و محیط زیست پرداخته اند. در این 
بندها بر جلوگیری از تخریب محیط زیســت،  تعادل بخشــی به 
سفره های زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه آب و ارتقای بهره وری 

با توسعه روش های نوین آبیاری تاکید شده است.
مــاده ۱۱ این الیحه دســتگاه های دولتی و بخــش خصوصی را 
مکلف به ارزیابی زیست محیطی کرده اســت. بر این اساس، برای 
 جلوگیــری از تخریب و آلودگــی محیط زیســت، بهره مندی از 
محیط زیســت مطلوب و اجرای سیاست های کلی ابالغی محیط 
زیســت، تمامی دســتگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و 
تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند برای طرح های عمده، 
نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیســت SEA و ارزیابی اثرات 

زیست محیطی EIA سیاســت ها اقدام کنند و طرح های خود را 
بر اساس شــاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست 

اجرا کنند.
شاخص های شناسایی طرح های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای 
نظارت و پایش، الزامات شــاخص های پایداری محیط زیســت، 
وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی به پیشنهاد سازمان حفاظت 
محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه های در هیئت وزیران به 

تصویب می رسد.
ماده ۱۲ این الیحه هم بــه دولت اجازه داده بــه منظور افزایش 
بهره وری، قیمت  آب  و حامل های انــرژی را افزایش دهد. یکی از 
مصارفی که از محل درآمد این افزایش قیمت درنظر گرفته شده، 
کاهش آلودگی هوا، بهره وری، افزایش تولید و حمایت از صادرات 

غیرنفتی است.
ماده ۱۳ برنامه ششم توســعه نیز به مهار بحران، اختصاص یافته 
اســت. در این بند اقداماتی به منظور مقابله با بحــران کم آبی و 
رهاســازی حق آبه های زیســت محیطی برای پایداری سرزمین 
و تولید پایدار در بخش کشــاورزی، تعادل بخشــی به سفره های 

 زیرزمینــی و همچنیــن کاهش مصرف ســاالنه آب بــه میزان
 ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه پیش بینی شده است.

افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، 
به کارگیری ارقام و گونه های مقاوم به خشــکی و شوری، رعایت 
الگوی کشت مناســب با منطقه،  ارتقای شــاخص بهره وری آب 
کشاورزی با توسعه روش های نوین آبیاری حداقل به میزان ساالنه 
۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به 
عنوان کمک دولت به صورت بالعــوض، اعمال مدیریت تقاضای 
مصــرف آب در حوضه های آبریز، تحویل حجمــی آب در زمان و 

مکان مورد نیاز در این ماده پیش بینی شده اند.
همچنین اقدام بــرای احیا و تقویت منابع آب هــای زیرزمینی با 
اجرای روش های مناســب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، بخش 
ســیالب، آبخیزداری و آبخوان داری، مســلوب المنفعه نمودن 
چاه های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی 
آب و برق روی چاه های دارای پروانه بهره برداری از مواردی است 

که قرار است تا پایان برنامه ششم محقق شود.
توسعه گلخانه ها و انتقال کشــت محصوالتی که قابلیت انتقال از 
فضای باز به گلخانــه را دارند و اعمــال محدودیت ویا ممنوعیت 
کشــت این محصوالت، بــا توجه بــه ظرفیت های ایجاد شــده 

گلخانه ای هم در ماده ۱۳ دیده شده است.
اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخــت هرگونه یارانه و 
حمایت مالی محصوالتی که برخالف الگوی کشت تولید می شوند 
نیز از مواردی اســت که اگر اجرایی شــود می تواند بســیاری از 

مشکالت بخش کشاورزی و منابع آبی را برطرف کند.
بخش دیگری از برنامه ششــم توســعه، وزارت نیرو را مکلف به 
اقتصادی کردن ارزش آب کــرده تا در راســتای حفاظت منابع 
آب و تعیین قیمت تمام شــده آن، ضوابــط قیمت گذاری و بهای 
آب مصرفی متخلفــان اعم از صنعتی، خدماتی و کشــاورزی را با 
لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، نحوه اســتحصال آب و با رعایت 
مالحظــات اجتماعی و زیســت محیطی در تمامــی بخش های 
مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف 
مازاد بر الگوی مصرف را برای کاربری خانگی و غیر خانگی تصویب 
و اجرایی کند. همچنین در بند ج ماده ۴، بخشی از عوارض صنایع 
آالینده به ارتقا و بهبود محیط زیست و کاهش آالیندگی و توسعه 

کمربندهای سبز و ورزشی اختصاص یافته است.
الیحه برنامه ششم قرار است در اولین روز کاری نمایندگان بعد از 
تعطیالت تابســتانی مجلس، اعالم وصول شود تا برای بررسی در 
اختیار کمیسیون های تخصصی قرار گیرد اما مهم ترین پرسشی 
که همچنان مطرح می شــود، نحوه اجرایی شدن بندها و موادی 
است که در این الیحه به آنها پرداخته شده و همچنان این پرسش 
مطرح می شــود که آیا برنامه ششــم هم مثل پنج برنامه قبلی از 
عملیاتی شــدن فاصله می گیرد یا این بار می توان امیدوار بود که 

دولت امید، برنامه ششم را اجرایی کند؟

به گزارش ايسنا، اليحه برنامه ششم توسعه در حالی به مجلس ارائه شده که هنوز بسیاری از بندهای برنامه پنجم، 
محقق نشده و برخی موارد مثل گسترش کشاورزی ارگانیک در تازه ترين برنامه توسعه گنجانده نشده  است.

بخش ديگری از 
برنامه ششم توسعه، 

وزارت نیرو  را 
مکلف به اقتصادی 

کردن ارزش آب 
کرده تا    اخذ جريمه 

مشترکین پر مصرف 
در ازای مصارف 
مازاد بر الگوی 
مصرف را برای 

کاربری خانگی و 
غیر خانگی تصويب 

و اجرايی کند

سهم آب کشاورزی و محیط  زیست در برنامه ششم
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پیشنهاد سردبیر: 
روز گام نهادن در وادی آگاهـی و نیک اندیشـی 

نيروي انتظامي با صدور پيامي فرا رسيدن روز »خبرنگار« 
را به راويان خبر و تالشگران عرصه اطالع رساني تبريک 

گفت.
 در اين پيام آمده است: 

دنياي امروز؛ عصر تبادل اطالعات و انتشــار سريع اخبار 
 اســت و در اين ميــان، جامعــه اي توســعه يافته تلقي

 مي شــود که بتواند در کنار شــاخصه هــاي اقتصادي، 
اجتماعي ، سياســي و ... بر معيار آگاهي بخشي عمومي، 
اطالعــات و در حقيقت عنصر »دانايــي« تاکيد کند؛ در 
چنين شرايطي، رســانه ها و به ويژه مطبوعات با توليد و 

توزيع مطلوب اطالعات، نقش اساسي دارند.
ســفيران خبر؛ در عصــر ارتباطات و تعامالت انســاني، 
تصويري شفاف از دهکده جهاني براي ساکنان کره خاکي 
ساخته اند که برجســته ترين نماد حضور آنها اگر ديروز 
روزنامه، راديو و تلويزيون بود، امروز جاي جاي صفحه ها و 

شبکه هاي اجتماعي است.
به درستي که خبرنگاران چشــم بينا، زبان صادق، صريح 
و گوياي مــردم در عرصه اجتماعي،تحوالت سياســي و 
بين المللي هســتند که بايد هميشه رســالت خود را از 

دريچه »تعهد« ، »صداقت« و »امانتداري« تعريف کنند.
خبرنگاران وجــدان بيدار جامعــه و در خط مقدم جبهه 
آگاهي بخشــي به جامعه هســتند و چــون »ديده بان 
صادق« براي اطالع رساني صحيح، دقيق و سريع حوادث 
و رخدادها تالش مي نمايند و اميد اســت در اين مســير 
از هيچ کوششــي دريغ نورزند و تحت تاثير جوسازي ها، 
شــانتاژهاي  هياهو آفريني هــا،  پراکني هــا،  شــايعه 
خبري و فشــارهاي خارجي قرار نگيرند. رعايت رســم 
»امانتداري«مهم ترين رســالت خبرنگاري است، نگرش 
دقيق و عميق خبرنگار به رخدادها و وقايع خبري، توجه 
به اولويت هــاي جامعه با رويکرد حفظ وفاق، انســجام و 
آرامش عمومي از جمله عوامل موثر در ارزش بخشــيدن 

به کارکرد خبرنگار است.
نيروي انتظامي جمهوري اســالمي ايران با گراميداشت 
هفدهم مردادماه؛ سالروز شــهادت »محمود صارمي« و 
روز خبرنگار در اين پيام آورده اســت :» امروز فرماندهان 
و کارکنان نيروي انتظامي بر خود افتخــار مي دانند که 
 با تعامل ، همکاري صميمانه و ســازنده با اصحاب رسانه 

گام هاي بلندي در توسعه نظم و امنيت بر داشته اند.
نيــروي انتظامي بــا اداي احتــرام به همه شــهيدان و 
تالشگران عرصه اطالع رساني ميهن اســالمي، اين روز 
عزيز را به خبرنگاران و طاليه داران جبهه اطالع رســاني 

تبريک و تهنيت مي گويد.«

تبریک نیروي انتظامي
 به مناسبت روز خبرنگار

 رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد
 سازمان بهزیستی:

مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج
 اجباری می شود

ویژه

یادداشت اخباریادداشت

معاون فنی و بهره برداری ســازمان مديريت و نظارت تاکســيرانی شهر 
تهران از نصب شناسنامه رانندگان در تاکسی ها پايتخت خبر داد. مهدی 
ابراهيمی ، با اعالم خبر نصب شناسنامه رانندگان تاکسی در داخل خودرو 
گفت: به زودی کارت مشخصات و شناســنامه رانندگان، روی داشبورد 
تاکسی ها به گونه ای نصب خواهد شد تا مسافران صندلی عقب هم بتوانند 
اطالعات راننده تاکســی را رويت کنند. وی با بيان اينکه در حال حاضر 
کارت شناسايی روی تعدادی از تاکسی های فرودگاه مهرآباد نصب شده 
است، گفت: 80 هزار تاکسی در پايتخت تردد می کنند که تا پايان سال بر 
تمامی اين خودروها شناسنامه راننده نصب خواهد شد. معاون فنی و بهره 
برداری سازمان مديريت و نظارت تاکسيرانی شهر تهران در مورد جزييات 
کارت شناسايی رانندگان تاکســی افزود: اطالعات راننده اعم از نام، نام 
خانوادگی، شماره شناســنامه، خط فعاليت تاکســی و... روی آن درج 
می شود. ابراهيمی با بيان اينکه برای رانندگان کمکی نيز اين شناسنامه 
تهيه شده اســت، گفت: رانندگان ملزم به اســتفاده از اين شناسنامه در 

هنگام فعاليت هستند.

رييس مرکز توسعه پيشــگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی کشور 
گفت: اجرای مشــاوره ژنتيک پيش از ازدواج در برنامه ششــم توســعه 

اجباری می شود.
مجيد رضازاده، گفت: درحال حاضر 2500 پزشــک، آموزش مشــاوره 

غربالگری ژنتيک قبل از ازدواج را فرا گرفته اند.
وی افزود: در اين طرح افرادی که ممکن اســت دچار اختالالت ژنتيک 
باشند، شناسايی می شوند و برای اجرای اين طرح از 2 سال گذشته مراکز 

ژنتيک در 62 شهر راه اندازی شده است.
رضازاده در ادامــه عنوان کرد: تغييــر نگرش در زمينــه فعاليت مراکز 
 مشــاوره ژنتيک با رويکرد بيماريابی فعال در 240 مرکز مشاوره، يکی از 
سياست های ســال جاری ســازمان بهزيستی اســت که در اين زمينه 

مشاوران اين مراکز در سنين قبل از ازدواج به ارائه مشاوره می پردازند.
وی به فعاليــت های اين ســازمان در حــوزه پيشــگيری از اعتياد نيز 
 اشاره کرد و گفت: در راســتای پيشــگيری از اعتياد نيز در حال حاضر

 5000 تيم اجتماع محور در محالت با مشــارکت مردم در حوزه اعتياد 
فعاليت و اطالع رسانی می کنند.رضازاده با اشاره به فعاليت 2200 مرکز 
درمان و کاهش آســيب های اجتماعی نيز خاطرنشــان کرد: درمان و 
کاهش آسيب های اجتماعی توسط پايگاه های اقامتی کوتاه مدت، ميان 

و بلند مدت انجام می شود.
وی تصريح کرد: سال گذشــته در حوزه درمان به 600 هزار نفر در کشور 
خدمات ارائه شد.رضازاده به اجرای 65 درصدی طرح غربالگری شنوايی 
نوزادان در کشــور اشــاره کرد و گفت: پوشــش باالی90 درصد اجرای 
اين طرح در بيمارســتان ها از مهم ترين برنامه های حوزه پيشگيری از 
معلوليت اين سازمان در سال جاری است که برای رسيدن به اين هدف 
خريداری دستگاه های سنجش شــنوايی و تجهيز بيمارستان ها به اين 

دستگاه از مهم ترين برنامه های در دست اجرای اين سازمان است.

نصب شناسنامه رانندگان
 در تاکسی ها

خبرنگاری، شغل شــرافتمندانه ای است که  زاینده رود
رســالت بزرگــی را بــر دوش خبرنــگاران 
می گذارد. اين گروه که تمام همتشان ارتقای اطالعات در جوامع 
اســت، نمی گذارند جامعه در بی خبری بماند و با رشــد آگاهی 
مردم، باعث تسريع حرکت قافله انسانی به سوی قله های دانش و 

علم و در نتيجه پيشرفت و سعادت می شوند.
در هفدهــم مرداد ماه ســال 1377، محمــود صارمی خبرنگار 
خبرگزاری جمهوری اســالمی، به همراه هشــت نفر از اعضای 
کنسولگری ايران در مزار شريف افغانســتان، به دست گروهک 
تروريســتی طالبان به شــهادت رســيد. به همين مناســبت، 
 شــورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان 

»روز خبرنگار« نام گذاری کرد.
خبرنگار کســی اســت که با اتکا به ذوق و اســتعداد 

شــخصي، پس از گذرانــدن دوره آموزش تخصصی 
و همچنين با توجــه به مســئوليت اجتماعی که 

اين حرفه بــر عهده او می گــذارد، وظيفه 
کســب، تهيه، جمع آوری و تنظيم اخبار 
و انتقــال آنها را از طريق وســايل ارتباط 
جمعی )مطبوعات، راديــو، تلويزيون و 

بــه  خبرگــزاري( 
مخاطبــان بــر عهده 

دارد.
  پيــش از آنکه فــردی حرفه 
روزنامه نگاری را انتخاب کند، 
الزم است ويژگی های حرفه 
خبرنگاری و روزنامه نگاری 

را بشناســد تا از روی آگاهی به آن روی آورد. در ســال 1978 از 
سوی سازمان يونسکو )سازمان آموزشي، علمی و فرهنگی ملل 
متحد(، اعالميه ای راجع به نقش رســانه های جمعی در تقويت 
صلح جهانی و تفاهم بين المللی به تصويب رسيد. در اين اعالميه، 
لزوم تربيت اخالقی و اجتماعی روزنامه نگاران ارائه شــد. اصول 
اخالقی حرفه روزنامه نگاری مقرر مــی دارد که روزنامه نگاران در 
هر مرحله و مقامی که باشند بايد به خير و مصلحت جامعه ايمان 
کامل داشته باشند. کوشش برای تامين منافع شخصی و کوشش 
برای پيش بردن مقاصد خصوصی که با مصلحت جامعه سازگار 
نباشد، خالف اصول و آيين  اخالقی روزنامه نگاری است. تهمت و 
افترا به اشخاص از جمله جرائم بزرگ حرفه روزنامه نگاری است. 
براساس قطعنامه های سازمان ملل متحد، سرقت ادبی و انتساب 
اخبار و عقايد و تاليفــات ديگران به خود نيز جرم مطبوعاتی 
محســوب می شود. حســن نيت به جامعه، اســاس و پايه 

روزنامه نگاری مطلوب است.
ویژگی های خبر  

حرفه خبرنگاری، باخبر ســر و کار دارد و آن 
 را به شــيوه های گوناگون به مخاطبان خود 
می رســاند. اين خبر، بايد ويژگی هايی داشــته باشد تا مورد 
توجه بينندگان، شــنوندگان و خوانندگان قــرار گيرد. خبر 
خوب، خبری اســت که درست، روشــن و جامع باشد. اگر خبر 
درست نباشــد، مردم اندک اندک به خبررســان شک می کنند 
 و منبــع خبری خــود را تغيير می دهنــد. در قــرآن کريم هم 
می خوانيم: »اگر فاســقی برايتان خبــری آورد، بدون تحقيق 
حرفش را نپذيريد«. نيز خبر بايد با صراحت و روشــنی و به دور 
از ابهام و کنايه به دســت مخاطب برسد. همچنين خبری کامل 
 اســت که به پرســش هايی که برای مخاطبان خبــر به وجود

 می آيد، پاسخ بدهد.
 ویژگی های خبرنگار

به طور کلی خبرنــگار در محل وقوع رويدادها، چشــم و گوش 
رسانه و چشم و گوش مردم است. او بايد با استفاده از ويژگی های 
خدادادی و نيز خصوصياتی که در دوره های آموزشــی ديده، به 
کشــف حقيقت ها بپردازد و آن را در کمترين زمان به مخاطبان 
 خود برســاند. خبرنــگار خوب، خبرنــگاری اســت دارای اين 

ويژگی ها باشد :
 1-  ذوق و استعداد

يکی از مهم ترين ويژگی های خبرنگار، داشــتن عشق و عالقه 
و قريحه خبرنگاری است. بر اين اساس، کســی بايد وارد عرصه 
جذاب و در عين حال پــر مخاطره خبرنگاری شــود که ضمن 
داشتن اين استعداد ذاتی، از هنر واژه گزينی، شم خبری، حوصله 
زياد و نگاه موشــکافانه و دقيق نيز برخوردار باشــد و با پرهيز از 
احساسات، بکوشد رويدادها را همان طور که اتفاق افتاده منتشر 

کند، نه آن طور که خود می خواسته اتفاق بيفتد.
 2- سرعت

ســرعت در تصميم گيری و انتقال ســريع خبر، از ويژگی های 
اساســی خبرنگاری است. حساســيت کار اطالع رســانی، نياز 
مخاطبان به دانستن سريع و به موقع خبرها برای اتخاذ تصميم 
درســت و نيز افزايش رســانه ها و رقابت ميان آنها، بر ضرورت 
»سرعت« در کار خبررســانی افزوده اســت. کمترين تعلل در 
انعکاس سريع رويدادها، به کاهش اعتبار رسانه و در ادامه، مرگ 
رسانه و بی خاصيت شدن آن می انجامد. البته بايد توجه داشت 
که هيچگاه نبايد سرعت انتشار را جانشين صحت و درستی خبر 
کرد؛ زيرا دروغ پراکنی، در نهايت به ضرر کمپانی خبری خواهد 

بود و اعتماد مخاطبان را به رسانه کاهش خواهد داد.
 3- حق طلبی

پيامبر خدا صلی ا... عليه و آله در حديثی فرموده اســت: »حق را 
بگو و در راه خــدا از مالمت هيچ مالمت گــری نهراس«. ويژگی 
حق محوری، حــق طلبی و حق گويــی، از مهــم ترين ويژگی 
های يــک خبرنگار موفق و خداترس اســت. در مقابل، ســخن 
 چينی، بدگويی و به جان هم انداختن مردمــان، از ويژگی های

 نکوهيده ای است که هر انســان عاقلی از آنها بيزاری می جويد. 
پس چه نيکوســت که صاحبان بنــگاه های خبــری و نيز خود 
خبرنگاران، همواره به دنبال واقعيت باشــند و از جنجال آفرينی 
و بد کردن مردم با هم بپرهيزند. همچنين بايد توجه داشته باشيم 
که خبرنگاری با خبرسازی تفاوت دارد، خبرسازی که متاسفانه 
در کنار رشــد نرم افزاری و ســخت افزاری اطالع رسانی درست، 
در حال اشاعه در جامعه می باشــد، بر پايه دروغ و شايعه استوار 
است و نمی تواند منبع و مرجع باشد، اما می بينيم که بسياری از 
بوق های استعماری و استبدادی برای جبران عدم اعتماد مردم، 
به دروغ گويــی و خبرســازی روی آورده و نمی دانند آنچه باعث 
افزايش روی گردانی مردم از آنان شــده، همين حالت است.   در 
صورتی که در دنيای فراصنعتی امروز، همه ابزار اطالع رســانی با 
پيشــرفته ترين تکنولوژی ساخته شــده اند و نمی توان خبری را 
کتمان و يا سانسور کرد. عصر انفجار اطالعات است و هر حادثه ای 
که در هر گوشه اين جهان اتفاق بيفتد، خيلی سريع به اقصی نقاط 
جهان می رســد و حتی اخيرا در کنار خبر، تصاوير و فيلم آن نيز 
مخابره می شــود و  نکته ای که بايد به آن توجه کنيم، اينکه هر 
چقدر دايره خبرسازی و کتمان حقايق گسترده تر باشد، به همان 
اندازه محدوده اعتماد مردم به مسئوالن و رسانه های داخلی کم 
و توجه آنان به رسانه های خارجی زياد می شــود. نبايد بگذاريم 
خبرهای مربوط به کشــور ايــران را ديگران به اطــالع مردم ما 
برســانند، مخصوصا که می دانيم آنان اهداف خــاص خود را در 
چيدمان کلمات در خبرها دارند و اگر ما واقعيت ها را براســاس 

حقيقت محض بگوييم، مردم نيز از آنان روی برمی گردانند.

به مناسبت روز خبرنگار؛

روز گام نهادن در وادی آگاهـی و نیک اندیشـی 

ابالغ وقت رسیدگی
5/138 در خصوص پرونده کالســه 398/95 خواهان یــدا... طاهری با وکالت 
محمدرضا رنگرز مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا دوســتی، محمد شیرانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/7/5  ساعت 11/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به 
نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 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:13680 شــعبه 102 حقوقی مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/143 در خصوص پرونده کالسه 950037 خواهان شرکت اعتباری کوثر با 
مدیریت عاملی عیسی رضایی وکالت مع الواسطه مصطفی جاللی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت میالد جاللی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/7/4  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت 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 شیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شــماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:13695 شــعبه 33 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 123 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/163 شماره صادره : 1395/43/255803 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 65/28 مجزی شده از 65 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حسین 
شفیعی عاشق آبادی فرزند عباس در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
95/06/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: یک شنبه 1395/05/17 
م الف: 14013 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 155 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/162 شماره صادره : 1395/43/255796 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 65/27 مجزی شده از 65 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رضا 
شفیعی عاشق آبادی فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
95/06/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: یک شنبه 1395/05/17 
م الف: 14012 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 155 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/161 شماره صادره : 1395/43/255786 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 65/26 مجزی شده از 65 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی 
شفیعی عاشق آبادی فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 

95/06/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: یک شنبه 1395/05/17 
م الف: 14011 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 155 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/76 شماره صادره : 1395/43/255046 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 549 فرعی از 22/326 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام زهرا آزادی 
علی آبادی فرزند ابراهیم مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 
95/06/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1395/05/17 
م الف: 13868 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 154 کلمه، 2 

کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/75 شماره صادره : 1395/43/255086 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 31/9542  مجزی شــده از 31 اصلی در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
سید نورعلی دادور)موســوی کیان( فرزند سید نوروزعلی نسبت به سه دانگ 
مشاع و سعید دادخواه فرزند رضا نسبت به یکدانگ و نیم مشاع و مهدی فخری 
فخرآبادی فرزند محمد اســماعیل نســبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ 
 در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت.

 اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز  شــنبه مورخ 95/06/13 ساعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
 اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت

 مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: یکشــنبه 
 1395/05/17

م الف: 13822 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 186 کلمه، 2 
کادر(

تحدید حدود اختصاصی
5/135 شماره صادره : 1395/43/255035 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 3272 فرعی از 25/472 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام محمد بارورز 
کوچه قلعه فرزند حسن و شریک  مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 
95/06/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: 1395/05/17 
م الف: 13942 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهان) 155 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالســه 2031/94 خواهان صندوق قرض الحسنه شهید 
علیرضا شاکر با مدیریت محسن داوری و غالمرضا قنادنیا با وکالت نورالدین 
پیغان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد خرمی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/6/15 ســاعت 9 صبج 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 شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف: 2613 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 130 کلمه، 2 کادر(
مزایده

4/476 شــعبه اول اجرای احکام شــورای حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 6367/94 ش ج/ اول له آقای پیمان حسینی ورنامخواستی و علیه آقای 
ســعید عالیپور به آدرس اصفهان خ رودکی مقابل بانک تجارت کوی 82 پالک 
22 واحد 3 بابت محکوم به و هزینه ای اجرایی به مبلغ 38/030/829 ریال اموال 
توقیفی محکوم علیه به شــرح 1- تعداد یک دستگاه میز تحریر مدیریتی چوبی 
ام دی اف مستعمل رویه شیشه ای و طرح پاسارگاد به مبلغ 5/000/000 ریال 
2- یک عدد صندلی مدیریتی جک دار و پشت بلند مستعمل به مبلغ 1/500/000 
ریال 3- یک دســتگاه بخاری گازی مهیاگاز مســتعمل کوچک + یک دســتگاه 
بخاری گازی مستعمل آدنیس بزرگ جمعًا به مبلغ 1/000/000 ریال 4- تعداد 
سه عدد تلفن رومیزی تکنیکال مستعمل جمعًا به مبلغ 1/500/000 ریال 5- تعداد 
پانزده عدد صندلی اداری جک دار مســتعمل رویه مشمع مشکی جمعًا به مبلغ 
12/000/000 ریال 6- تعداد 2 عدد ویترین شیشــه ای با بدنه چوبی مستعمل 
جمعًا به مبلــغ 1/000/000 ریال 7- تعداد دو عدد کیس کامپیوتر مســتعمل + 
یک دستگاه اسکنر اچ پی سفید رنگ مســتعمل جمعًا به مبلغ 2/000/000 ریال 
که جمع کل اقالم طبق نظریه کارشناســی به مبلغ 24/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است و همچنین 1( یک دستگاه سه کاره )اسکن+ کپی+ پرینت( hp مشکی 
رنگ A LASERJET-PRO MAPM125 مســتعمل و 2( یک دستگاه تلویزیون 
سامسونگ LED 46 اینچ مدل VA46H6360AM مستعمل که هر دو طبق نظریه 
کارشناسی به مبلغ 14/700/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض 
هیچیک از طرفیــن واقع نگردیده اســت در نظر دارد جلســه مزایده ای مورخ 
95/6/2 در ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در  اصفهان خیابان شــیخ صدوق نبش چهــار راه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 
به شماره حســاب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 روز 
قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین مبلغ 

برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 12047 اجرای احکام شعبه 1 شورای حل اختالف اصفهان ) 335 کلمه، 

4 کادر(
اجراییه

شــماره    9510426825300170 اجراییــه: شــماره   5 /179
پرونــده:9409986825300906 شــماره بایگانی شــعبه:941009 بموجب 
درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509976825300120  محکوم علیه علیرضا بانشــی فرزند یداله به نشــانی 
مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد میلیــون ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ هشــتصد و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خســارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 94/9/3 لغایت وصول در حق محکوم له ســجاد 
جلیلی شاه منصوری فرزند قربانعلی به نشانی اصفهان کوی ولیعصر خ استاد 
شهریار پ 265 کدپستی 1473133757 شــماره ملی 1971719544 شماره 
همراه 09122777228 با وکالت مهدی احمدیان فرزند ا حمد به نشانی اصفهان 
خ نیکبخت غربی ط فوقانی مشاور امالک شاهین و پرداخت مبلغ 4/000/000 
ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا 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 مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری 
ایرانی یــا 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 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 درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین بــه نحوی که باقیمانده اموال بــرای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(. 
م الف: 13667 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 446 کلمه، 

5 کادر(
اخطار اجرایی

5/180 شماره: 941216  به موجب رای شماره 1961 تاریخ 94/11/28 حوزه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است محکوم علیه 
عبدالحمید میثاقی فریدنی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت چک شــماره 487674 به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 330/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت 
هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 93/2/1 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له محمد نجف 
بیک با وکالت فرشته ترکیان و جمال صلواتی به نشانی اصفهان خ چهارباغ باال 
مجتمع پارک طبقه ســوم پالک 606 صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:13707 شــعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان) 208 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ رای

5/181 کالسه پرونده: 941035 شماره دادنامه:688-95/4/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد کاظمی فرزند علی به نشانی 
اصفهان خ آتشگاه خ نبوی منش کوچه فرهنگ پ 64، خوانده: مسعود محمدی 
فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 44/500/000 
ریال یک فقره چک به شــماره 671858-94/7/20 به انضمام مطلق خسارات 
قانونی و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
 شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای احمد کاظمی فرزند 
علی به طرفیت آقای مســعود محمدی به خواســته مطالبه مبلغ 44/500/000 
ریال وجه چک به شــماره 671858-94/7/20  به عهده بانک رفاه کارگران به 
 انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویــات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
 این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام 
اعتراض نســبت به دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده لذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظر می رســد کــه به اســتناد 
مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
 آییــن دادرســی مدنی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلغ 
چهل و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 330/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی 120/000 و خسارت تاخیر  تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )94/7/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از اتمــام مهلت واخواهی 
 ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
م الف:13719 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 316 کلمه، 3 کادر(
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فیلميادداشت

پرسه درشهر

ثبت نــام از عالقه منــدان جهت حضــور در دوره های جدید آشــنایی 
با ســرزمین تخت فــوالد به همت مجموعــه فرهنگی تخــت فوالد، با 
همکاری شــهرداری اصفهان آغاز شــد. در دوره های جدید آشنایی با 
تخت فوالد، موضوعاتی همچون ســابقه تاریخی، جلــوه های معنوی و 
عبادی، جلوه های هنری و ادبی، ســیره زندگی و حکایت های اخالقی 
مورد بررســی قرار مــی گیرد. ایــن دوره هــا رایگان اســت و تورهای 
 گردشــگری نیز در ایــن دوره ها جهــت بازدید کامــل از تخت فوالد

انجام می گیرد.الزم به ذکر است نهادهای دولتی و غیر دولتی و کانون ها 
و گروه های فرهنگی و هنری نیز می توانند در صورت ثبت نام گروهی این 
 دوره ها، از تســهیالت ویژه ای برخوردار شوند. عالقه مندان به حضور در

دوره های مختلف آشنایی با تخت فوالد، می توانند تا 17 شهریور جهت 
ثبت نام به مجموعه فرهنگی تخت فوالد مراجعه کرده یا جهت کســب 
اطالعات بیشتر، با شماره 36638890 تماس بگیرند. اولین مرحله از این 

دوره ها از 21 مردادماه آغاز خواهد شد.

»اشک های مادر« وارد مرحله تدوین شده و پس از آن، مراحل ساخت 
موسیقی و صداگذاری انجام خواهد گرفت.

»اشــک های مادر« جدیدتریــن فیلــم روح ا... آتش پــرور در مقام 
کارگردانی اســت که تهیه کنندگــی آن را امیرحســین آرمانی انجام 
می دهد. اشک های مادر وارد مرحله تدوین شــده و پس از آن، مراحل 
ســاخت موســیقی و صداگذاری انجام خواهد گرفت. ایــن فیلم قصه 
مادری را روایت می کند که بچه هایش تصمیم می گیرند بدون اطالع 

وی، او را به خانه سالمندان ببرند و... .
لوکیشــن های این فیلم که برای جشــنواره مادر آماده می شــود، در 

بهزیستی، خانه ای در تهرانپارس و بهشت زهرا می گذرد. 
در ایــن فیلــم، بازیگرانی چون پرویــن ملکی، محمــود یارمحمدی، 
محمد محمدی، ســینا محمدی، بهنــاز پورفالح، مائــده گجبرزاده، 
مستوره جباریان، ســید رحیم خدادادی، علی حسن ناصری، معصومه 
سادات عســکریان، معصومه حیدری، امیرحسین آرمانی، الهه قربانی، 
 ســتایش ســادات رفیعی، فاطمه رضایی یزدی و امیرعلی آتش پرور

ایفای نقش می کنند.
برخی از عوامل اشک های مادر عبارتند از:

مدیران تصویربــرداری: فرزام رحمانی و محمد عیوضی، دســتیار یک 
 کارگردان: امیرحسین آرمانی، دستیار دوم و سوم کارگردان: امیرعلی

آتش پرور.
 الزم بــه ذکر اســت کــه ایــن فیلم بــه تهیــه کنندگی مشــترک

روح ا... آتش پرور و داوود حمزه است.

موسســه فرهنگی هنری مکتوب نخســت، اقدام به برگزاری کنسرت 
جاز در فرشــچیان نموده اســت.  در این اجرا، حامی کیوان، نوازندگی 
پیانو و کســری صالحی، نوازندگی درام را برعهده دارند. گفتنی اســت 
حامی کیوان، دارنده مقام برتر در جشــنواره موسیقی اصفهان، تجربه 
آهنگسازی نزد اســتادانی چون امیراســالمی، علی منتظری و سعید 
هنرمند را دارد و در ســال 88 نیز در کنســرت تلفیقی تاالر فرشچیان 
اجرا داشــته اســت. این کنســرت 28 و 29 مردادماه، رأس ســاعت 
 20:30 در تاالر فرشــچیان اجرا می شود. عالقه مندان برای تهیه بلیت

می توانند به سایتwww.mkns.ir مراجعه کنند.

خانه مســتند اصفهان، در ادامه نمایش مســتندهای خود، اسرار ترور 
اوالف پالمه را به نمایش درمی آورد.

 ســاعت 23:20 در 28فوریــه ســال 1986 قــرار بــود یکــی از
مهم ترین چهره های سیاســی معاصر سوئد، با شــلیک گلوله فردی 
 ناشــناس ترور شــود. ترور اوالف پالمه، چهره سوســیال دموکرات و

نخســت وزیــر ســوئد بیــن ســال های 1982-1986 را مــی توان 
اسرارآمیزترین ترور سیاسی تاریخ سوئد دانســت. به گزارش برخی از 
خبرگزاری های این کشور، حدود 500هزار برگ سند و 20هزار مورد 
ســرنخ و تماس، هنوز نتوانســته به صورت قطعی پرده از راز این ترور 
بردارد. ســال 2016 مستندی با نام »اســرار ترور اوالف پالمه« توسط 
گوران الونک ساخته شــد که به ابعاد مختلف این ترور می پردازد. طی 
ســال های گذشــته، حدس و گمان های زیادی در رابطه با این ترور 
زده شــده اســت؛ از اتهام به گروه جدایی طلبان کرد ترکیه موسوم به 
)پ.ک.ک( تا نظرســنجی هایی که مردم ســوئد، علت ترور را در آنها 

عوامل بین المللی و خارج از سوئد دانسته اند.
خانه مستند اصفهان، در ادامه نمایش مســتندهای خود، این مستند 
را به نمایش در مــی آورد. عالقه مندان می توانند جهت تماشــای این 
مستند، ســاعت 17:30 روز 19مرداد، به نگارستان امام خمینی، واقع 

در فلکه فیض مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پس از پخش این مستند، فرشــاد احمدی به عنوان 
منتقد، به بررســی و تحلیل این مستند با ســرفصل »پایان پالمه؛ یک 

پایان بر معصومیتی سوئدی« می پردازد.

همایش رایگان پرورش فرزند خالق در اصفهان برگزار می شود.
موسســه فرهنگی هنری پویش، در راســتای پرورش خالق و صحیح 
کودکان، همایشــی با عنوان »پرورش فرزند خالق« را با حضور ایمان 
القاسی زاده، عضو علمی مرکز جهانی خالقیت، برگزار می کند. در این 

همایش به سرفصل های زیر پرداخته خواهد شد:
- ویژگی یک فرزند خالق چیست؟

- روش های پرورش خالقیت های فرزندان چیست؟
- چگونه فرزند خود را به سوی خالقیت هدایت کنیم؟

- شما برای پرورش خالقیت فرزند خود به چه چیزهایی نیاز دارید؟
 - آیا مــی دانید پــرورش خالقیــت آینــده فرزندانتــان را تضمین 

می کند؟
این همایش رایگان، دوشنبه و سه شــنبه 18 و 19 مردادماه، از ساعت 

18 در سالن همایش های کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شود.
عالقــه منــدان جهــت رزرو و اطالعــات بیشــتر، عــدد 25 را بــه 

3000630035 پیامک کنند.

ثبت نام دوره های جديد آشنايی با 
تخت فوالد آغاز شد

»اشک های مادر« به تدوين رسید

28 و 29 مردادماه برگزار می شود:

شب جاز در فرشچیان

اسرار ترور اوالف پالمه را در خانه 
مستند اصفهان تماشا کنید

موسسه فرهنگی هنری پويش برگزار می کند:

همايش رايگان پرورش فرزند خالق

پیشنهاد سردبیر: 
نگارگری به عنوان برند اصفهان معرفی می شود

در برهه ای از تاریخ سرزمین ایران، اگر کسی واژه نمایش 
آئینی را مطرح می کرد، سخنی حشــو به زبان آورده بود؛ 
چراکــه در آن زمان، هنر نمایش مســئله ای به جز آئین و 
سنت نبود. نمایش های آئینی در کشــور ما جنبه تازه ای 
نیســت؛ بلکه در تاریخ فرهنگی کشور ریشه دوانده است؛ 
اما این روزها خبرهایی که به گوش می رســد، نشــانی از 
شــرایط مطلوب نمایش آئینی نداشــته و انگار در مسیر 

زوال گام برمی دارد.
نبود متن و ســالن های نمایش مناســب، به بدنه نمایش 
آئینی آسیب جدی وارد کرده است؛ البته هنوز هم باوجود 
تمام کم کاری ها، شــاهد حضور معدود افرادی هستیم که 
دلسوزان این عرصه هستند و سال هاست که خاک صحنه 

می خورند. 
اجــرای نمایش هــای مختلف بــا رنگ و لعــاب جدید و 
همچنیــن با حضــور چهره های مطــرح ســینما و تئاتر 
 که بــا اقتبــاس از صدهــا رمــان خارجــی و داخلی به 
روی صحنه مــی رود، عرصه را بــرای فعالیت نمایش های 
آئینی تنگ کرده اســت. همچنیــن این شــاخه از هنر 
نمایش، با وجود متن های قدیمی که به چند دهه گذشته 
برمی گردد، دیگر توانایی رقابــت با نمایش های امروزی را 

ندارد.
حال این رقابت نابرابر سبب شــده تا جوانان، دل باختگی 
 و دل مشــغولی نســبت به تئاتر آئینی نداشــته باشند؛

به بیانی دیگر باید بگوییم که سال هاســت نمایش آئینی، 
مخاطبان عام خود را از دست  داده است.

 رییس خانــه تئاتــر حــوزه هنــری اصفهــان، درباره
 پیشــینه تئاتــر آئینــی اظهــار داشــت: هنگامی کــه 
 ســنت ها، آئین ها و مســائل جامعــه در قالــب نمایش
 دیــده شــوند، تئاتــر آئینــی شــکل می گیــرد. تعزیه

بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن نمایش هــای آئینی، 
 پیــش از شــکل گیری نظریــه فاصله گــذاری در تئاتر

شکل گرفته است.
رســول هنرمند افزود: فاصله گذاری، فراینــدی در تئاتر 
حماسی »برتولت برشــت« اســت که در آن، با استفاده 
 از عناصر متعــدد از جمله نور و موســیقی و نحوه بازی، از

نمایــش  در  بازیگــر  و  تماشــاچی  شــدن   غــرق 
جلوگیری می کند؛ در حالی که این نوع فن در نمایش های 
 آئینی و ســنتی در قالب  واقعه کربال  وجود داشته است؛

به عنوان مثال در اشک شمر قبل از ماجرای شهادت امام 
حســین)ع(، نوعی فاصله گذاری به چشم می خورد که از 

شخصیت نمایشی خود فاصله می گیرد.
وی درباره رونــد بی توجهی به نمایش هــای آئینی گفت: 
تنوع هنر تئاتر حمایت های مــادی می طلبد. درحالی که 
در شهرستان با نبود ســالن تئاتر مناسب مواجه هستیم، 
محدود شــدن نمایش های آئینــی به یک ماه در ســال 
به صورت خصوصی و انجام حرکت های مقطعی، هیچ روند 

موفقیت آمیزی را در پی نخواهد داشت.
 رییــس خانــه تئاتــر حــوزه هنــری اصفهــان گفت:

 اقدامات وزارت فرهنگ و ارشــاد استان اصفهان به  عنوان 
یکی از متولیــان هنر تئاتر، در طول ســال بــه برگزاری 
شــورای نظارت محدود می شــود؛ درحالی که در شــهر 
 اصفهان به واســطه بهره مندی از اغنای فرهنگی و هنری،

وجود سالن های مناسب هنر تعزیه خوانی و... نیاز است.
وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر، سالن استاد فرشچیان 
 به بخــش خصوصــی واگذار شــده اســت، بیــان کرد:
 درحــال حاضــر هیــچ ســالنی بــه نمایــش آئینــی

اختصاص نــدارد. گاهی در بین فعالیت های ســینما هنر 
و تجربه در ســینما ســوره، فرصتی برای اجــرای گروه 

نمایش های آئینی فراهم می شود.
هنرمند افزود: اقدامی که در راســتای بهبود شرایط این 
شــاخه از نمایش در حال انجام اســت، آماده سازی سالن 
ســعدی با محوریت اجرای نمایش های آئینــی در نیمه 
دوم ســالی جاری است که به واسطه شــرایط جغرافیایی 
مناســب، با اســتقبال خوبی مواجه خواهد شــد. وجود 
 ســالن تئاتر ثابت بــرای نمایــش آئینی، یک پشــتوانه 
محسوب می شود که به دنبال آن، فعالیت هنرمندان تئاتر 

افزایش پیدا می کند.
وی با اشــاره به برگزاری جشــنواره آئینی سنتی تهران 
گفت: ابزارهــای ایجاد انگیــزه در هنرمنــدان در فضای 
هنری جامعه، نیاز به شــور و نشاط و تشویق متداول دارد. 
برگزاری جشــنواره های تئاتــر آئینی و ملی هر ســال با 

استقبال خوبی مواجه می شود.
مســئول تئاتر حوزه هنری اصفهان افــزود: نقالی یکی از 
کهن ترین گونه های نمایش در ایران اســت که ریشــه در 

نقل داستان های شاهنامه فردوسی دارد. 
امــروزه در مواجهه با فرهنگ هــای دیجیتالــی و در اثر 
بی رونقی، هنر نقالی خوانی از نفس افتاده است و روزبه روز 

به خاموشی نزدیک تر می شود.
وی از اجــرای نقالــی در اصفهــان خبــر داد و گفت: از 
7مردادماه به شــکل هفتگی اجرای نمایش نقالی خوانی 
در خانه هنرمندان اصفهان با هدف احیای این هنر اصیل 
ایرانی آغاز شده است. نقاالن با استفاده از طرز بیان خاص، 
تکیه کالم ها و حرکات ویژه، تاثیرگذاری داســتان را چند 

برابر می کنند. 
هنرمند بیان کــرد: اگر کمبــود ســالن های نمایش در 
 اصفهــان برطرف شــود، هنــر نمایش از رنــگ باختگی

فاصله گرفته و هنرمنــدان با فضــای کاری مطلوب تری 
همراه می شوند.

در کنار همه تبریک هایی که این روزها به خبرنگاران گفته می شود، 
جای تبریک به گروهی کــه با دوربین خود سال هاســت به دنبال 
ثبت حقیقت و نمایش مســتندی ارزشــمند از آن هستند، خالی 
 است؛ عکاس هایی که هر ســال تعدادی از آنها جان خود را در راه

انجام وظیفه شان از دست می دهند.
17 مردادمــاه »روز خبرنــگار« اســت؛ روز آنهایی کــه در حوزه 
خبررســانی فعالیت می کنند و در دنیایی که هر روز و در هر گوشه 
آن اتفاق های ریز و درشــتی می افتد، ســعی می کنند با سرعت و 

دقت، جزییات را با مردم به اشتراک بگذارند.
در این میان کســانی هم هســتند که نوع دیگری از خبرنگاری را 
تجربه می کنند؛ دوربین به دســت هایی که به جای قلم و کاغذ، از 
قاب دوربین، اتفاق ها را روایت می کنند؛ روایتی مســتند و نزدیک 
به واقع. آنچه را که آنها با مخاطب به اشــتراک می گذارند، چه بسا 

تاثیرگذارتر و ارزشمندتر خواهد بود.

این روزها تاثیر عکس های خبری با فراگیر شدن شبکه های مجازی 
و ارتباطی، آن قدر زیاد شده که سیاست برخی کشورهای اروپایی 
در حوادثی مانند حوادث تروریستی، منتشر نکردن آنهاست؛ مانند 

آنچه در حوادث تروریستی فرانسه شاهد بودیم.
 هر ســال، بســیاری از عکاســان خبری، جــان خــود را در راه

انجام وظیفه شــان از دســت می دهند. طی ســال های گذشته با 
افزایش بحران ها و ناامنی ها و گســترش جنگ در دنیا، بخصوص 
در منطقه خاورمیانه، آمار کشته شــدگان از میان عکاسان مستند 
و خبری، افزایش چشمگیری داشته اســت؛ با این حال رسانه های 
مطرح دنیا سعی کرده اند در وقایع مهم و حوادث مربوط به جنگ ها 
و ناآرامی ها، عکاســانی را به مناطق خطرناک اعزام کنند؛ چون از 
تاثیر عکس و تصویر وقایــع در دنیای امــروز مطلع اند و می دانند 
داشتن یک تصویر مستند از یک حادثه، چقدر مهم است. عکاس ها 
و خبرنگارها هنوز و با گذشــت سال ها، آســیب پذیرترین افراد در 

جریان وقایع خشونت آمیز در مناطق جنگی هستند و هنوز هم نهاد 
و سازمانی به صورت رسمی، پیگیر آنچه که برای آنها اتفاق می افتد، 
نیســت. در حال حاضر کشــورهای درگیر جنگ در خاورمیانه، از 
جمله عراق، سوریه، افغانســتان و...، از خطرناک ترین مناطق برای 
خبرنگاران و عکاسان خبری هســتند. گروه تروریستی داعش نیز 
یکی از خطرناک ترین گروه ها برای خبرنگاران و عکاســان خبری 
بوده و تعدادی از آنها را از ملیت های مختلف در ســال های گذشته 
دستگیر کرده اســت. غزه نیز در زمان ناآرامی ها و حمله اسراییل، 
یکی از خطرناک ترین مکان ها برای عکاسان گزارش شده است. در 
این میان، عنوان »عکاس خبری« نیز در ذهن ها یک نام را پررنگ 
می کند: »کاظم اخوان«؛ کسی که در جریان سفر به لبنان و حضور 
در کنار احمد متوســلیان و دو دیپلمات ایرانی دیگر، ربوده شــد و 
3۴سال است از او خبری نیســت و این انتظاری است که همه آرزو 

دارند با بازگشت آنها به سر آید.

مردن با دوربین!

گیشه بین المللی
 در دست ابرقهرمانان

»جوخه خودکشــی« که قبــل از آمریکای شــمالی 
 در تعدادی از کشــورهای دیگر جهان بــه روی پرده

رفتــه اســت، در اولیــن روز نمایــش، 30 میلیــون 
دالر فــروش کــرد. تحلیل گــران اقتصادی ســینما 
 با توجــه به ایــن رقم فــروش، موفقیت بــاالی مالی

بین المللی را برای آن پیش بینی می کنند.
این در حالی اســت که در بین 33 کشوری که فیلم را 
به نمایش عمومی گذاشــته اند، نام کشورهای بزرگ 

صنعتی دنیا دیده نمی شود.
منتقدان ســینمایی از حاال می گوینــد اکران عمومی 
»جوخه خودکشــی«، در آمریــکای شــمالی هم با 

موفقیت باالی مالی همراه خواهد بود.
این محصــول تازه کمپانی بــرادران وارنر، براســاس 
داســتان مصور یک مجموعه داستان کمیک استریپی 
ابرقهرمانانه شرکت دی سی کامیکز ساخته شده است.

کاراکترهــای ابرقهرمان داســتان فیلم کــه هر یک 
قابلیــت هــای ویــژه و منحصر به فــردی دارنــد، با 
 کمک یکدیگر به مقابله با موجودات شــرور داســتان 

می پردازند.
به نوشــته امپایــر آنالیــن، بازیگرانــی همچون ویل 
اســمیت، جی کارتنی، جراد لتو و اســکات ایستوود، 
نقش های اصلی این اکشن کمیک استریپی را به عهده 
دارند. برای تولید این فیلم، هزینه باالی 175 میلیون 
دالری صرف شــده و باید بیــش از 250 میلیون دالر 

فروش کند تا لقب یک کار پرفروش را بگیرد.
از ابتدای ســال جاری میــالدی، چنــد فیلم کمیک 
اســتریپی دیگر هم به نمایش عمومــی در آمده که با 

استقبال خوب تماشاگران رو به رو شده است.
ســومین قســمت مجموعه فیلم »کاپیتان آمریکا« با 
فروشــی ۴00 میلیون دالری در آمریکای شــمالی، 

موفق ترین آنها به حساب می آید.

 معاون فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
گفت: نقاشــی قهوه خانه ای، رســانه ای در دوران معاصر است 
که در همین راســتا، باید از آثار گذشــتگان در آثار جدید نیز 

استفاده کرد.
نقاشــی قهوه خانه ای به عنوان یکی از هنرهــای معاصر و البته 
پرطرفدار ایرانی در دوران گذشته، طی سال های اخیر چندان 
مورد توجه هنرمنــدان قرار نگرفتــه و به نوعــی، رکود قابل 
 توجهی در این هنر زیبا طی سالیان گذشته به چشم می خورد؛

با این حال، بسیاری بر این باور هســتند که با نمایش هنرهای 
قدیمی و بومی ایران زمین، می توان زمینه گرایش بیشتر مردم 

به آنها را فراهم کرد.
نقاشــی قهوه خانه ای به عنوان یکی از جنبه هــای مهم هنر در 
دوران گذشــته، همواره مد نظر قرار داشــته و این موضوع به 
عنوان یکی از مهم ترین جنبه های هنــر معاصر، از دید بزرگان 
این عرصه به دور نبوده اســت. ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شــهرداری اصفهان نیز با محوریــت موزه هنرهــای معاصر، 
به برگــزاری دو نمایشــگاه در ایــن بخش پرداختــه تا مردم 

نصف جهان را بیش از گذشته با هنر معاصر آشنا کند.
نمایشــگاه آثار »نقاشــی های قهوه خانه ای«، از ســوی موزه 
هنرهای معاصر ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
 برپا شــده که تــا 31 مردادماه، مــورد بازدید عالقــه مندان

قرار می گیرد.
مهرداد کاظمی، معــاون فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان، در این گفت وگو به بیــان دالیل برگزاری 
دو نمایشــگاه »نقاشــی قهوه خانه ای« و آثار »پیشگامان هنر 

معاصر« در موزه هنرهای معاصر اصفهان پرداخت.
به نظرتان با توجــه به ماهیت مــوزه هنرهای معاصر 
اصفهان، نیاز به برگزاری اين دو نمايشگاه در آن، تا چه 

اندازه احساس می شد؟
همه بر این باور هســتند که شــهر اصفهان به عنوان یک شهر 
هنری و فرهنگی، از اهمیت بســیاری در حوزه هنرهای معاصر 
برخوردار اســت و این دو نمایشــگاه با توجه به این موضوع، با 

حضور هنردوستان اصفهانی و محوریت »هنرهای معاصر« در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح شد.

 به نظر مــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه ها می تواند بــه میزان
قابل توجهی برای هنرمندان مفید و موثر واقع شــود؛ زیرا اگر 
هنرمندانی که در سبک هنر معاصر مشغول به فعالیت هستند، 
از آثار پیشگامان خود الهام نگیرند، کیفیت آثار تولیدی در این 

هنرها به میزان قابل توجهی افت می کند.
سوالی که امروز برای بسیاری از حاضران در نمايشگاه 
مطرح شده، اين است که چرا نقاشی قهوه خانه ای برای 
نمايش در اصفهان انتخاب شــد. آيا اين انتخاب دلیل 

خاصی داشت؟
البته. نقاشــی قهوه خانــه ای هنری اســت کامــال ایرانی که 
درحقیقت موضوعات تاریخی، سیاســی و مذهبی را شــامل 
می شــود. هنرمندان باید بتوانند اتفاقات ملــی صورت گرفته 
را بدون اســتفاده از الگوی خاصی به تصویر بکشند و این خود 
یکی از علت هایی است که سبب می شــود این هنر، منحصر به 
فرد شود. هنرمندان این رشــته در قدیم تصویرهای خود را با 
رنگ های کامال ایرانی می کشــیده اند که درحقیقت تخیل را 
به خوبی متجلی می کرد. این هنر درگذشته توانسته به خوبی 
سبب انتقال داستان های تاریخی و مذهبی شود و توجه اصلی 
هنرمندان این رشــته هنری، بر داستان های عاشورا و شاهنامه 

بوده است.
نقاشی قهوه خانه ای و هنرمندان این رشته هنری، نقش بسیار 
ویژه ای در انتقال مفاهیم ادبیات ما داشــته اند و با توجه به این 
موضوع، نقاشی قهوه خانه ای توانسته ادبیات ما را نسل به نسل 
منتقل کند؛ چراکه در گذشــته مانند یک رسانه عمل می کرده 
اســت. افتتاح این نمایشــگاه با توجه به اینکه این ســبک از 
 نقاشی امروزه رونق چندانی بین هنرمندان ندارد، در معرفی و
 به نوعی بازتولید نمایــش قهوه خانه ای، نقش بســیار مهمی

ایفا می کند.
ديدگاه شما به هنرمندان معاصر و تالش های آنها در اين 

حوزه چیست؟

هنرمندان جنبش نوگرایی در ایران تالش داشــته اند که با یک 
زبان نو، مفاهیــم، هویت و میراث گرانمایه ایرانی را با اشــکال 

هندسی و هنر خود، وارد دنیایی جدید کنند. 
هنرمندان جنبش نوگرایی توانســتند فرهنگ و هنر ایرانی را 
با زبانی دیگر بــه دنیا معرفی کنند که این پیشــینه و رویکرد، 
به صورت کلی قابل قبول اســت. حرکتی کــه در قالب افتتاح 
نمایشگاه آثار پیشــگامان هنر معاصر در موزه هنرهای معاصر 
انجام شد، باعث شده که هنردوســتان اصفهانی بتوانند از اصل 

آثار پیشگامان هنر معاصر، بیش از گذشته دیدن کنند.
به نظرتان برگزاری اين نمايشــگاه تا چــه اندازه در 

»فرهنگ« و »هنر« اصفهان اثرگذار خواهد بود؟
کســانی که دغدغه نــگاه مدرن به هنــر دارند، بــا دیدن این 
نمایشگاه می توانند کمکی بزرگ از پیشگامان این عرصه برای 

حرکت خود در آینده داشته باشند.
آثار اساتیدی مثل محمود جوادی پور، فرامرز پیالرام و حسین 
زنده رودی که از بزرگان این هنر هستند، می تواند برای افرادی 
که در حال حاضــر در فکر ادامــه راه آن بزرگواران هســتند، 
الهام بخش باشند. آثاری که در این نمایشــگاه دیده می شود، 
همگی از هنرمندانی است که از پیشــگامان این هنر بوده اند و 

اکنون نیز در قید حیات نیستند.

سینمای جهانگفت و گو
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان:

نقاشی قهوه خانه ای، رسانه ای در دوران معاصر است

ويژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با 
اشــاره به برپایی نمایشــگاه »جلوه هــای رضوی در 
هنرهای دســتی« در اصفهان، گفــت: نگارگری برند 
ارزشمندی برای اصفهان است که باید در رابطه با آن 

بسیار قوی کار کنیم.
آیین گشــایش نمایشــگاه یازدهمین دوره جشنواره 
جلوه های رضــوی در هنرهای دســتی، بــا حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
و هنرمنــدان و داوران این جشــنواره، در محل موزه 

هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد.
حجت االســالم حبیب رضــا ارزانی در حاشــیه این 
نمایشگاه با اشــاره به آغاز دهه کرامت و گشایش این 
نمایشــگاه اظهار داشــت: نگارگری برند ارزشمندی 
برای اصفهان اســت که باید در رابطه با آن بسیار قوی 

کار کنیم و آن را به مهر امام رضا)ع( ممهور کنیم.
وی با بیان اینکه جشنواره جلوه های رضوی هر ساله 
در سراسر کشور برگزار می شود، افزود: وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی با همکاری بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( هر ساله این جشــنواره را در همه استان های 
کشور و با موضوعات مختلف برگزار می کند که باتوجه 
به سابقه درخشان استان اصفهان در زمینه نگارگری، 
 این جشــنواره در اســتان اصفهــان در ایــن زمینه

برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
درخصوص این جشــنواره بیان کرد: این جشــنواره 
در ســطح ملی و با شــرکت هنرمندانی از سراســر 
کشــور و در 6 رشــته نگارگری، طراحــی نگارگری، 
 طراحی نقوش ســنتی، گل ومرغ، تذهیب و تشــعیر

برگزار می شود.
وی ادامه داد: در مجموع 187 اثر به دســت ما رسید 
که از این تعــداد، 98 اثر پذیرفته و از میــان این آثار 
نیز به تشــخیص هیئت داوران، 15 اثر بــه عنوان اثر 
برتر شــناخته شد که در مراســم اختتامیه جشنواره 
از آنها تقدیر به عمــل می آید. ارزانی پــس از بازدید 
از نمایشــگاه، با تشــکر از همه هنرمندانی که در این 
جشنواره شــرکت کرده بودند، تصریح کرد: همه آثار 
بسیار فاخر و زیبا بودند؛ باید برنامه ای طراحی کنیم و 
طی آن، آثار 11 دوره از جشنواره، در سطح بین المللی 
و برای کشــور هایی که به رشــته نگارگری اصفهان 

عالقه مند هستند، به نمایش گذاشته شود.

مديرکل ارشاد اصفهان ؛

نگارگری به عنوان برند اصفهان 
معرفی می شود

مسئول تئاتر حوزه هنری:

اصفهان با نبود سالن تئاتر روبه رو است

هنگامی که سنت ها، 
آئین ها و مسائل جامعه 

در قالب نمايش ديده 
شوند، تئاتر آئینی 

شکل می گیرد. تعزيه 
به  عنوان يکی از 

مهم ترين نمايش های 
آئینی، پیش از 

شکل گیری نظريه 
فاصله گذاری در تئاتر 

شکل گرفته است

مسئول تئاتر حوزه هنری اصفهان با بیان اينکه با نبود ســالن تئاتر مناسب روبه رو هستیم، گفت: محدود شدن 
نمايش های آئینی به يک ماه در سال  به صورت خصوصی و انجام حرکت های مقطعی، موفقیت آمیز نخواهد بود.
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پیشنهاد سردبیر: 
صداقت سرلوحه کار خبرنگاران قرار گیرد

اخبار کوتاه

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ۷۷ میلیارد و ۴۶۴میلیون تومــان اعتبارات ماده ۱۸۰ و 
 بیش از ۱۵۱ میلیــارد تومان اعتبــارات هزینه ای در اســتان

توزیع شد.
 حبیب ا... وفایــی در شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان 
اظهار داشــت: ۱۵۱میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای شامل ۸۷ 
میلیارد و ۴۱3 میلیون تومان حقوق و مزایا و ۶۶ میلیارد و ۴۷۵ 
میلیون تومان اعتبارات دیگر بین دســتگاه های اجرایی استان 
توزیع شــد. وی با بیان اینکه اعتبارات ماده ۱۸۰ برای استفاده 
متوازن از امکانات و محرومیت زدایی اســت، افزود: ۷۷ میلیارد 
و ۴۶۴ میلیون تومان اعتبارات مــاده ۱۸۰ نیز در ۱۰ فصل بین 

شهرستان های استان توزیع شد.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشــان کرد:  بیشــتر این میزان یعنی ۱۴ میلیارد و ۵3۶ 

میلیون تومان  به شهرستان لردگان اختصاص یافته است.
وفایی سهم شهرستان شــهرکرد را ۱۱ میلیارد و 39۰ میلیون 
تومان عنوان و تصریح کــرد: فصل حمل و نقل بــا بیش از 22 
میلیارد تومان بیشــترین ســهم از اعتبارات ماده ۱۸۰ را بین 

فصول ۱۰ گانه داشته است.
وی با بیان اینکه پــس از حمل و نقل بخش مســکن و عمران 
شهری و روســتایی بیشــترین میزان اعتبارات را در این بخش 
دارند، بیــان کــرد: محرومیت، وســعت و جمعیــت مناطق 
شــاخص هایی بوده اند که در توزیع اعتبارات مــاده ۱۸۰ مورد 

توجه و مالک عمل بوده اند.

فرماندارشهرستان شهرکرد گفت:کنارگذرمحور بهرام آبادـ  خوزستان 
در راستای پیشگیری از حوادث جاده ای احداث می شود.

حمید ملک پور اظهار کرد: با توجه به اینکــه در ماه های اخیر چندین 
مورد حوادث جاده ای در جاده خوزســتان گزارش شــده اســت در 
راســتای کاهش تلفات جاده ای کنارگذر محور بهرام آبادـ  خوزستان 
احدث خواهد شد. فرماندار شهرستان شــهرکرد با اشاره به پیشرفت 
بیش از ۵۰ درصدی پــروژه افزود: تاکنون بیــش از 2۰ هزار مترمربع 
خاکبرداری و بیش از ۵۰ هزار مترمربع خاکریزی انجام شــده است.  
وی با بیان اینکه این طرح از طرح های هادی روســتایی است، عنوان 
کرد: طول مســیر خاکریزی و اصالح شــیب شــیروانی بیش از 2۰ 

کیلومتر است.
ملک پور بــا بیان اینکــه این طــرح با مشــارکت راه و شهرســازی 
 شهرستان شهرکرد انجام می شود، خاطرنشــان کرد: کنارگذر محور 

بهرام آبادـ  خوزستان تا ماه آینده به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: کاهش حوادث جاده ای و تردد آســان شــهروندان و 

خودروها از اهداف احداث این کنارگذر است.

ر ییس سازمان مدیریت:

۲۲۸ میلیارد تومان اعتبار در
چهارمحال و بختیاری توزیع شد

 نماینده ولی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 و امــام جمعــه شــهرکرد با بیــان اینکــه خبرنــگاران

 رســانه های کشــور نقــش مهمی در توســعه کشــور 
 دارنــد، گفــت: صداقــت ســرلوحه کار خبرنــگاران

 قرار گیرد.
حجــت االســالم محمد علــی نکونــام در خطبــه های 
 ایــن هفته نمــاز جمعــه شــهرکرد در مصــالی بزرگ

 امــام خمینــی)ره( شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه 
خبرنگاران رســانه های کشــور نقش مهمی در توســعه 
 کشــور دارند و بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کرد،

  اظهــار داشــت: خبرنــگاران بــا بیــان ظرفیــت های 
در  مهمــی  نقــش  تواننــد  مــی  ای  توســعه 
بــه اشــاره  بــا  وی  کننــد.  ایفــا  کشــور   توســعه 

 روز خبرنــگار)۱۷ مرداد مــاه(، عنوان کــرد: خبرنگاران 
بایــد صداقــت را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد و 
 هــدف آنهــا توســعه کشــور و تحقــق آرمــان هــای

انقالب اسالمی باشد.
و  چهارمحــال  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
بختیــاری و امــام جمعه شــهرکرد با اشــاره بــه اینکه 
 خبرنــگاران باید اطالع رســانی شــفاف انجــام دهند، 
عنوان کــرد: مســئوالن بایــد در ارائه آمــار و اطالعات 
 بــه خبرنــگاران بــرای اطــالع رســانی نیــز صداقت

داشته باشند.
وی تاکید کرد: خبرنگاران رســالت بســیار ارزشــمند و 
مهمی  دارند و باید تالش کنند که در مسیر انجام کار خود 

صداقت داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه شــهرکرد در ادامه با اشــاره به اینکه تحقق اقتصاد 
مقاومتی نیازمند تالش و کوشش است، عنوان کرد: باید از 
 ظرفیت ها و پتانســیل ها در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

اســتفاده کرد. وی بیان کــرد: تحقق اقتصــاد مقاومتی 
بســیاری از مشــکالت جامعه را حل می کنــد و موجب 

اشتغال و رفع بیکاری می شود.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیاری 
و امــام جمعه شــهرکرد با اشــاره بــه اینکه تــالش ها 
 باید برای تحقــق اقتصاد مقاومتی ادامه داشــته باشــد، 
بیان کــرد: واحد هــای صنعتی کوچک نقــش مهمی در 
 تحقق اقتصــاد مقاومتــی دارنــد و باید راه انــدازی این 
 واحــد هــای صنعتــی و تولیــدی کوچک مــورد توجه

 بیشتری قرار گیرد.

امام جمعه شهرکرد:

صداقت سرلوحه کار 
خبرنگاران قرار گیرد

فرماندار شهرستان شهرکرد:

 احداث کنارگذر محور
 بهرام آباد ـ خوزستان

خبر

با افزایش ورود مســافر به چهارمحال و بختیاری ورزش های 
ماجراجویانه و تفریحی از جمله رفتینگ در این استان رونق 

گرفته است.
اســتان چهارمحال و بختیاری بــا دارا بودن پتانســیل ها و 
ظرفیت های فراوان ازجمله رودخانه هــای فراوان، ارتفاعات و 
کوهستان های بلند و.... بستری مناسب برای توسعه گردشگری 
ماجراجویانه در کشور است. قایق سواری روی آب های خروشان 
یا رفتینگ یکی از ورزش های  ماجراجویانه ای است که در این 

استان رواج یافته و موجب جذب گردشگر  شده است.
قایق سواری در آب های خروشان یا رفتینگ، یکی از رشته های 
ورزشی و توریستی پرهیجان در جهان است که عالقه مندان 
زیادی دارد، قایقرانان حرفه ای باید سعی کنند در میان امواج 
خروشــان رودخانه، بامهارت و فن های خود از میان آب های 

پرتالطم به سالمت عبور کنند.
رفتینگ یکی از پرطرفدارترین شاخه های گردشگری بوده و 
شرکت های بسیاری در سراسر دنیا به صورت تخصصی اقدام 
به طراحی و اجرای این گونه ســفرها می کنند.  در رفتینگ 
مسافران ســوار بر قایق های مخصوص، ضمن لذت بردن از 
هیجان رویارویی با امواج رودخانه ها، از میان جنگل ها، کوه ها، 
دشت ها، مزارع، روستاها و ... گذر کرده و به تماشای مناظری 

می نشینند که با هیچ وسیله دیگری میسر نیست.
هر شخصی که دوستدار هیجان است می تواند به عنوان عضوی 
از گروه قایقرانان با استفاده از تجهیزات ویژه و با کمک راهنما 
این کار را تجربه کنــد و به همین دلیل رفتینــگ روزبه روز 

طرفداران بیشتری پیدا می کند.
اگرچه در سال های ابتدایی سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
این رشته استقبال چندانی از این ورزش نشد اما هم اکنون دو 
رودخانه کارون) قســمت ارمند( و رودخانه زاینده رود میزبان 

خیل ورزشکاران و عالقه مندان این ورزش است.
رفتینگ در منطقه ارمند کارون چهارمحال و بختیاری بیشتر 
به صورت تورهایی از تهران و اصفهان، اجرا می شود و در حال 
حاضر تور رفتینگ ارمند بسیار شهرت پیداکرده است و همین 
امر سبب شــده مسافران بسیاری وارد اســتان شوند. اگرچه 
قیمت رفتینگ در ارمند بسیار باالست و حدود ۱2۰ هزار تومان 
از یک نفر برای یک بار رفتینگ در این رودخانه اخذ می شود اما 

استقبال خوبی از این ورزش در این رودخانه شده است.
در رودخانه زاینــده رود نیــز رفتینگ اجرا می شــود که از 
روستاهای باالدســت رودخانه، قایق رفتینگ ورزشکاران به 
آب انداخته می شود و ورزشکاران و عالقه مندان طول رودخانه 

زاینده رود را در میان باغ های میوه طی می کنند.

قیمت رفتینگ در رودخانه زاینده رود پایین تر است و همین 
امر موجب استقبال بیشتر شده اســت. افزایش ورود مسافر و 
گردشگر به چهارمحال و بختیاری به واسطه گرم شدن هوا در 
نقاط مختلف کشور ازجمله خوزســتان، موجب رونق ورزش 

رفتینگ در این استان شده است.
استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شــرایط توپوگرافی 
و خاص و وجود رودخانه خروشان بهترین استان کشور برای 
انجام  این ورزش اســت. یکی از کارشناســان حوزه قایقرانی 
و رفتینگ در چهارمحال و بختیــاری در این خصوص گفت: 
ورزش های ماجراجویانه ازجمله رفتینگ، زمینه توسعه یک 

منطقه را فراهم می کنند.
مســلم طاهریان بابیان اینکه انجام ورزش های ماجراجویانه 
نیازمند ظرفیت هایی است که در کمتر نقاط کشور مشاهده 
می شود، اظهار داشــت: به عنوان مثال اجرای ورزش رفتینگ 
نیازمند رودخانه خروشان است که مسلما نمی توان این ورزش 
را در استان های کویری انجام داد و یا اینکه برای اجرای ورزش 
پاراگالیدر، وجود کوهستان های بلند و مرتفع نیاز است.  وی 
عنوان کرد: اســتان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط 
توپوگرافی و خاص و وجود رودخانه های خروشــان بهترین 

استان کشور برای انجام ورزش رفتینگ است.
این کارشناس ورزش رفتینگ تاکید کرد: باید از این ظرفیت 
برای توسعه استان استفاده کرد.  وی با بیان اینکه هم اکنون تور 
رفتینگ ارمند شهرت پیداکرده و باید زمینه بهره گیری جوانان 
منطقه از این ظرفیت فراهم شــود  ادامــه داد: هم اکنون تور 
رفتینگ ارمند توسط شرکت های خارج از استان اجرا می شود و 

درآمد این ورزش به استان های دیگر می رود.
طاهریان اظهار داشــت: بایــد زمینه برای فعالیــت جوانان 
چهارمحالی برای اجرای تورهای رفتینگ و اشتغال آنان در این 

استان فراهم شود.
یکی از ورزشــکاران رفتینگ  کــه از تهران بــه چهارمحال 
 و بختیاری ســفر کرده بــود در گفت و گو بــا خبرنگار مهر 
اظهار داشت: وجود زمینه انجام ورزش رفتینگ در این استان 

موجب سفر ما به چهارمحال و بختیاری شده است.
محمد صــادق مقصــودی عنوان کرد: این اســتان بســیار 
زیباست و رودخانه زاینده رود واقعی را می توان در این استان 
 مشــاهده کرد. وی بیان کرد: اجرای  این ورزش در رودخانه 
زاینده رود بسیار لذت بخش اســت و با هیچ تفریح و ورزش 

دیگری قابل مقایسه نیست.
سعید صالحی عنوان کرد: رودخانه زاینده رود یک نعمت بزرگ 
برای شهرستان سامان به شمار می رود که موجب  رونق همه 
حوزه های مختلف گردشگری، باغبانی، ورزشی و... شده و این 
شهرستان را توسعه داده اســت.  وی اظهارداشت: هم اکنون 
وجود رودخانه زاینــده رود زمینه انجــام ورزش رفتینگ را 
در این شهرســتان فراهم کرده که این امر موجب اشــتغال 
 بسیاری از جوانان منطقه نیز شده است.صالحی در ادامه افزود: 
در حال حاضر بیشترین مســافران چهارمحال و بختیاری در 

طول تابستان به شهرستان سامان سفر می کنند.

رودخانه های خروشان گردشگر می طلبند؛

رونق »رفتینگ« در چهارمحال وبختیاری

استان چهارمحال 
و بختیاری 

به واسطه شرایط 
توپوگرافی و خاص 

و وجود رودخانه 
خروشان بهترین 

استان کشور 
برای انجام ورزش 

رفتینگ است

ابالغ رای
5/182 کالسه پرونده 93/95 شماره دادنامه: 366-95/4/30 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 4 حل اختالف اصفهان، خواهان: شــریفه کریمی قرطحانی به نشانی 
اصفهان پل چمران اشراق شمالی مجتمع آزاد طبقه 4 واحد 403 به حضانت از 
پرهام حسینی بلداجی، خوانده: ســید حمید حسینی بلداجی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه نفقه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان خانم شریفه کریمی قرطحانی 
به حضانت از پرهام حسینی بلداجی به طرفیت خوانده آقای سید حمید حسینی 
بلداجی به خواسته تقاضای مطالبه نفقه از مورخ 93/1/1 لغایت تا زمان صدور 
حکم و اجرای آن مقوم به 15/000/000 ریال با جلب نظر کارشناسی و پرداخت 
به صورت مستمر و  آتی با احتســاب هزینه دادرسی و نفقه فرزند مشترک از 
تاریخ تقدیم دادخواست علی الحساب 5/000/000  ریال ضمن بررسی اوراق 
پرونده و با توجه به دادخواســت تقدیمی خواهان و نظریــه این که خوانده با 
وصف ابالغ از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای که موجب پرداخت نفقه زوجه و فرزند به شعبه 
ارائه ننمودند لذا با عنایت به این که طبق قانون نفقه نامبردگان در شورا دعوی 
مطروحه را وارد دانســته و با اســتناد به مواد 1206-1111-1107-1106-

1199 قانون مدنی و مواد 515-519 قانون آیین دادرســی مدنی طبق نظریه 
کارشناسی مضبوط در پرونده خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ده میلیون 
و چهارصد و سی و چهار هزار تومان بابت نفقه معوقه از تاریخ 93/1/1 لغایت 
زمان صدور حکم 95/4/31 و بابت نفقه فرزند مشترک به نام پرهام از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/2/4 به صورت مســتمر ماهیانه و دویست و چهل هزار 
تومان به انضمام مبلغ 285/000 ریال هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی و 
مبلغ یکصد هزار تومان هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت بیســت روز قابل اعتراض در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
  م الف:13720 شعبه 4 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

) 363 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

شــماره   9510420350900280 اجراییــه: شــماره   5 /183
 900842 9009980350900793 شــماره بایگانــی شــعبه: پرونــده:
بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطــه و شــماره دادنامــه غیابی 
9109970350900277  محکوم علیه جواد شــیریان فرزند حسن به نشانی 
کوچه مســجد لنبان کوچه باغ نور پالک 3 محکوم اســت به پرداخت یکصد و 
شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/225/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان موسســه قوامین به نشانی خیابان سجاد حد فاصل 
سپهساالر و آپادانا و خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاســبه می شود و نیم عشر 
دولتی. محکوم علیه مکلف اســت 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 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 حســابهای مذکور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت امــوال 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 دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
 تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 

می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 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: 13793 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 401 کلمه، 

4 کادر(
اجرايیه

شــماره   9510420352200134 اجراییــه: شــماره   5 /184
پرونــده:9409980352201282 شــماره بایگانی شــعبه:941407 بموجب 
درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و  شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970352201913  محکــوم علیهم 1- ســید حســین ســید حســینی 
فرزند محمود 2- زهرا صالحان هر دو به نشــانی مجهــول المکان محکومند 
به پرداخت مبلــغ 82/496/852 ریال بابــت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
3/834/906 ریــال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلــغ 3/000/000 بابت 
حق الوکاله وکیــل و همچنین خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ سررســید / 
مطالبه تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکــزی برعهده اجرای احــکام می باشــد در حق خواهان شــرکت تعاونی 
اعتبار صالحین با وکالت مع الواســطه خانم الهام برادران نقشــینه به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین بلوار کشــاورز جنب پمپ بنزین فرقدانی بانک آینده 
کدپســتی 8144634811 با وکالت سمیرا شــیرانی فرزند براتعلی به نشانی 
اصفهان خیابــان نیکبخت روبروی دادگســتری مجتمع مــاکان 5 طبقه اول 
واحد 17 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 4/124/842 ریال در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم 
به از آن میســر 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 مشروح 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 اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
 به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست

 محکــوم لــه بازداشــت مــی شــود) مــواد 8 و 3 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394(. 4-خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم، حبــس تعزیــری 
درجــه هفــت را در پــی دارد. )مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
 و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیــت مالی 1394(

 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه فــرار 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 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: 13797 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 465 کلمه، 

5 کادر(
اجرايیه

شــماره   9510420352200135 اجراییــه: شــماره   5 /185
پرونــده:9409980352200968 شــماره بایگانی شــعبه:941089 بموجب 
درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و  شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970352201851  محکوم علیهم 1- مجید شفیعی 2- مجید قاسمی فرزند 
بهروز هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ ششصد و 
هشتاد و هفت میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 830/000 
ریال و همچنین مابقی هزینه دادرسی ) کل هزینه دادرسی به مبلغ 20/613/000 
ریال( در وقت وصول محکوم به و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
وصول آن طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران که محاسبه 
 آن به عهده اجرای احکام دادگســتری اصفهان می باشد در حق خواهان سید

 مهدی هاشــمی فرزند ســید قلی به نشــانی اصفهان خ پرویــن اعتصامی خ 

 حکیم شــفائی دوم کوی حکیم شــفائی 1 روبــروی مجتمع نــور پالک 84 و 
نیم عشــر اجرایــی بــه مبلــغ 34/355/000 ریــال در حق صنــدوق دولت. 
خواهان مکلف بــه پرداخــت هزینه دادرســی در زمان وصــول محکوم به 
می باشــد. محکــوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیــه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 
2-ترتیبــی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالــی معرفی کنــد که اجرا 
حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیــه اموال خود را شــامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه امــوال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
 میزان وجوه نقدی که به هــر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری
  ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه

 اموالی کــه او به هر نحــو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیه مطالبــات او از 
اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست 
 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعــالم کامل صورت امــوال به منظور فــرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیــری درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجــرای احکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالی 
 1394( 5- انتقــال مال بــه دیگری به هــر نحو با انگیــزه فــرار 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 شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
 صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقــت محکوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحــوه اجــرای محکومیت مالی

 .)1394 
م الف: 13799 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 466 کلمه، 

5 کادر(
اجرايیه

شــماره   9510420351200219 اجراییــه: شــماره   5 /186
پرونــده:9409980351201046 شــماره بایگانی شــعبه:941172 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره و  شــماره دادنامه غیابی مربوطه 
 9509970351200291   محکــوم علیهــا 1- یونــس اســرافیلی قلعه فرزند

 محسن به نشانی استان آذربایجان شرقی شهرســتان تبریز خیابان آزادی 
دوازده متری بهشــتی پالک 66 کدپســتی 5175734466 ، 2- حسن اسحاق 
زاده فرزند علی به نشــانی اصفهان شــهرک صنعتی محمود آباد خیابان 24 
فرعی سنگبری سبا کدپستی 8754823265 ، 3- مهرشاد شادآلو فرزند علی 
 به نشــانی تهران چهار راه بعثت زیر پل بعثت مابین خیابان فدائیان اسالم و

 خیابــان شــهرزاد ضلع جنوبــی پــل پــالک 96 کدپســتی 1851664744 
90 ریــال بابــت  /000 تضامنــًا محکومنــد بــه پرداخــت مبلــغ 000/
اصــل خواســته و مبلــغ 6/725/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
تاریــخ سررســید چــک از  تادیــه  تاخیــر  پرداخــت خســارت   و 

 مورخ 1394/08/28 لغایت زمان وصول بر اســاس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق محکوم له رضا فرقانی فرزند حسن به نشانی استان 
اصفهان شهرســتان تیران و کرون رضوانشهر شهرک صنعتی رضوانشهر 
خیابان چهارم مرکزی ســنگبری ســهند کدپســتی 8533146348- همراه 
09131098868 با وکالت محسن نســاجی محمدآبادی فرزند علی به نشانی 
اصفهان خیابان وحید نبش خیابان حســین آباد مجتمع عســگری طبقه دوم 
واحد پنجم و پرداخت یک بیســتم محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف اســت 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 اســتیفا محکوم 
به از آن میســر 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 وجــوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی 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 اشــخاص 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 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری بــه 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 موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

 1394(.  م الف: 13802 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 
509 کلمه، 5 کادر(

اجرايیه
شــماره   9510420350200157 اجراییــه: شــماره   5 /187
 940630 9409980350200555 شــماره بایگانــی شــعبه: پرونــده:
 بموجــب درخواســت اجــراي حکــم مربوطــه بــه شــماره دادنامــه 
مربوطه 9409970350201512  محکوم علیه محمد داودی فرزند صفرعلی به 
 نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت مبلغ دویست و نود میلیون

 ریال بابت اصل خواســته و نیز مبلــغ نه میلیون و پانصد و شــصت و چهار 
هزار ریال بابــت هزینه دادرســی و پرداخت شــصت درصد حــق الوکاله 
وکیل مطابق تعرفــه قانونی در مرحلــه بدوی 8/160/000 ریــال و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چــک 93/09/22 لغایــت اجرای 
حکم بر اســاس شــاخص تورم در حــق محکوم له شــرکت مبیــن طاها به 
شــماره ثبت 44578 بــه مدیرعاملــی علیرضــا رادان به نشــانی اصفهان 
شــهرک صنعتی مورچــه خــورت خیابــان ابوریحان ســوم ســاختمان 
 کوثــر کدپســتی 8333113385 تلفــن همــراه 09131012650 بــا وکالت

 1- احسان محمدی فرزند ســلطانعلی به نشانی اصفهان سه راه سیمین جنب 
بنزین مجتمع پاســارگاد ط 6 واحد 30 تلفن همراه 09133374470 2- مهدی 
داودی فرزند یداله به نشــانی اصفهان ســه راه ســیمین جنب بنزین مجتمع 
پاســارگاد ط 6 واحد 30 کدملی 1289035131 تلفن همراه 09131012650 
و 2- نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دولت 14/500/000 ریال. محکوم 
 علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع

 اجــرا گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی(. 2-ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد چنانچــه خــود را 
 قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه

 اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، 
 به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و

 موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی یا خارجــی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی کــه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث 
 دارد و کلیــه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقــل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگــر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبــل از طرح دعوای 
 اعســار به ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نمایــد و اال به 
درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت 
 اموال بــه منظور فــرار از اجرای حکــم، حبــس تعزیری درجه هفــت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با 
 انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی

 نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقــدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت
  مالی 1394(. م الف: 13826 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 492 کلمه، 5 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1926  | August 07 , 2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی| شماره 1926 | یکشنبه 17 مرداد 1395 | 4 ذی القعده 1437

 طبق برخی شــایعات مک الرن قصد تولیــد ابرخودروی 
ســه نفره جاده ای را دارد؛ این خودرو قرار است جانشین 

نسخه افسانه ای F1 شود.
جایگزین تمــام الکتریکی P1 تا ۶ ســال آینــده تولید 
 نمی شــود بنابرایــن مک الرن نیــاز دارد کــه خودروی 
خاصی را تا آن زمان ارائه دهد چــرا که دیگر خودروهای 
 570S 570 و البتهGT 540 وC، 570S اســپرت مانند
Spider که بــه زودی وارد بــازار می شــود، دیگر برای 

مرکــز فعالیت های خاص مــک الرن جذابیتــی ندارند. 
ســرویس های این مرکز همیشه در ســطح خودروهای 

بسیار خاص بوده است.
حال با دانســتن این نکات بیایید نگاهی بــه این کارگاه 
بیندازیم کــه عمومــا خودروهایی را تولیــد می کند که 
 عموما دیــده نمی شــوند و تنهــا در گاراژ افــراد خاص

نگهداری می شوند.
افراد کمی شــانس دیدن این کارگاه را داشته اند؛ کارگاه 

فعالیت هــای خاص مــک الرن ماننــد فناوری های این 
شرکت فوق العاده است.

ایــن کارگاه پیــش از این توســط تیم فرمــول یک این 
شرکت مورد اســتفاده قرار می گرفت. رییس این کارگاه 
پل مک کنزی اســت و قبل از این که مسئول نگهداری از 
 P1 بهترین های مک الرن شود، برنامه توسعه ابرخودروی

را بر عهده داشت.
در سال ۲۰۱۲ همه به این مرکز چشــم دوخته بودند تا 
MP4-12C  را که توسط شــرکت کامال تغییر پیدا کرده 
و دارای نام مک الرن X1 بود ببیننــد و این بخش نیز در 
ارائه این خودرو ســنگ تمام گذاشــت؛ خودروی مذکور 
به شــاهزاده بحرین تعلق داشــت به همین دلیل درباره 
امکانات این خــودرو نیاز به هیچ توضیحــی وجود ندارد. 
در این ســال آنها برای P1 یک بســته ارتقا ارائه کردند با 
رنگ آمیزی ماهرانه که به صورت دو رنگ انجام شــده بود 
با بخش هایی به رنگ زرد و جزییات خاص دیگری که در 

سایر P1ها وجود ندارد.
این کارگاه، بســیار کوچک احساس می شود زیرا همیشه 

پر از خودرو است.
این مرکــز نیازی به دســتگاه های بزرگ نــدارد چرا که 
کارخانه اصلــی، نیاز های ایــن مرکز را تامیــن می کند. 
 F1 )همچنین اگر همانند روان اتکینســون )مســتر بین
خود را به دو نیم تقسیم کنید، این کارگاه به اتاق جراحی 

برای تعمیر خودرو تبدیل می شود.
مک کنزی اعالم کرد پس از تعمیر خودروی اتکینســون 
که کفی کربنی آن شکســته بود، برای ما مشخص شد که 
بقیه ۱۰۰ دستگاه F1s نیز به راحتی تعمیر خواهند شد. 
یکی دیگر از بخش های جالب در کارگاه، لپ تاپ قدیمی 
اســت که هنوز هم در این کارگاه پیشــرفته کار می کند. 
وجود این لپ تاپ برای ارتباط با واحد کنترل F1 ضروری 

است.
بخش عملیات ویــژه مــک الرن در حــال کار و ارتقای 
چندین خودرو به صورت همزمان بود که اجازه دیدن آنها 

به مراجعه کنندگان داده نشد.
این مرکز همچنین در حــال برنامه ریزی برای تغییر بدنه 
یک P1 و تبدیل آن به بدنه ای با فیبر کربن قابل رویت با 

قیمت ۲۲۰۰۰۰ پوند بود.
همچنین آنها برای جبران اشــتباه خود درباره مرسدس 
بنز SLR مک الرن، در حال تعویض اجــزای این خودرو 
با قطعات مخصــوص خودروهای مــک الرن بودند و نام 
نسخه مک الرن را روی آن گذاشــته بودند. همچنین این 
مرکز خاص و پیشرفته در حال طراحی چند خودرو برای 
نمایش و تعمیر چنــد نمونه  ماننــد 675LTs بود، که از 

سراسر جهان دچار تصادف شده بودند.
مرکز فعالیت های خاص مک الرن مکانی بسیار فوق العاده 
 F1 بی ام و که برای مک الرن V-12 است و دیدن پیشرانه

طراحی شده بود نیز بسیار جذاب است.

يادداشت

مک الرن خودروهای خاص خود را در کارگاهی مخصوص می ســازد که امنیت آن از اهمیت بااليی برای اين 
شرکت برخوردار است و کمتر کسی می تواند از آن بازديد کند. در اين کارگاه، خودروهای ويژه و منحصر به فرد 
مک الرن ساخته و تعمیر می شوند. خودروهايی که از اين مرکز خارج می شوند، نمونه های معمولی نیستند چرا 

که عملیاتی که روی آنها انجام شده با عملیات نسخه های استاندارد متفاوت است.

رونمايی

معرفی

مک الرن برای خودروهايش تعمیرگاهی ويژه دارد

کارگاهی خاص برای ماشین های خاص

بسیاری تصور می  کنند که شــیائومی یک تولیدکننده موبایل 
است و این در حالی است که این غول فناوری چینی نشان داده 
که به حوزه های دیگری هم عالقه مند اســت و سبد محصوالت 
تولیــدی آن نیز مؤید این موضوع اســت. این شــرکت تاکنون 
کاالهای مختلفی نظیر موبایل، تبلت، دنبال کننده های سالمتی 
و حتی پلوپز را به مشــتریانش عرضه کرده است. اما این شرکت 
روز گذشته هدستی را که پیش تر تصاویر منتسب به آن لو رفته 

بود، رسما رونمایی کرد.
هدست واقعیت مجازی این شرکت Xiaomi Mi VR نام دارد و 

رقیبی برای گوگل کاردبورد است.
این دســتگاه به تعبیر شرکت ســازنده اش برخالف محصوالت 
رقیب از طراحــی »کیفی« بهره می گیرد؛ بــدان معنا که نوعی 
کیف یا کیسه برایش در نظر گرفته شده که به راحتی باز و بسته 
می شود و هر زمان که نیازی به هدســت نداشتید می توانید در 

آن را ببندید و آن را کنار بگذارید.
شیائومی اعالم کرده که از الیکرا در ساخت این کیف بهره گرفته 
)متشکل از نایلون و اســپندکس( و بخش های جانبی آن نیز با 
استفاده از ترکیب اتیلن وینیل-اســتات تهیه شده که با پوست 
کامال سازگار است و عالوه بر این وزن کمی دارد. باید اضافه کرد 
موبایل های4/7 تا 5/7 اینچی همراه با این هدست قابل استفاده 
هســتند که این یعنی Mi Max با آن همخوانی ندارد. شیائومی 
در این هدســت از دو لنز کــروی ضد-بازتابی یــا آنتی رفلکت 
استفاده کرده و ادعا می شود که تصاویر ایجاد شده با آن وضوح 

بسیار خوبی خواهند داشت.
در رأس این دســتگاه، یک دکمه فلزی قرار گرفته و شــرکت 
ســازنده یک »اپلیکیشــن واقعیت مجازی« نیز برایش توسعه 
داده که امــکان دریافت ویدیوهــای پانورامیــک، ویدیوهای 
ســه بعدی، نرم افزارهای واقعیت مجازی و بازی هایی را فراهم 
می کند که برای این هدســت طراحی شده اند. Mi VR در قالب 
رنگ های مختلفی عرضه می شود و ابعاد آن برابر با ۲۰۱ در ۱۰7 
در 9۱ میلی متر و وزنش نیز حدود ۲۰8 گرم است. نکته دیگری 
که باید به خاطر داشته باشید این اســت که خرید این هدست 
هنوز هم مقدور نیست؛ هر چند آزمایش کننده های بتا می توانند 
با آن کار کنند. در صورتی که شرکت، کاربری را )تنها چینی ها( 
برای انجام این کار انتخاب کند تنها با دریافت یک یوآن آن را در 

اختیارش قرار می دهد!
قیمت نهایی دســتگاه هم بعد از عرضه نسخه تجاری اش برابر با 
7 دالر اعالم شده که بی نهایت ارزان است و قطعا امکان استفاده 
خیل عظیم کاربران معمولی از هدســت های واقعیت مجازی را 

فراهم می کند.

دیمیتری دیاکوپولوس، یکی از مهندســان تیم واقعیت مجازی 
اینتل در توییتر خود تصویری را منتشــر ســاخت که هدست 

HTC Vive با الحاقی جدیدی را نشان می دهد.
این دســتگاه جدید که گویی از ۶ دوربین تشــکیل شده، برای 
عمق سنجی، تشخیص حرکات دست و عملکردهای این چنینی 
ساخته شــده و احتماال کنفرانس توســعه دهندگان اینتل که 
قرار است به زودی برگزار شــود، تمرکز خاصی روی آن خواهد 
داشــت. دیاکوپولوس در توییتر خود گفته که نسخه آزمایشی 
دســتگاه برای عمق ســنجی کاربرد دارد اما وی در گفت وگو با 
 UploadVR بــه دیــدن محیط و حرکات دســت نیز اشــاره 
کرده است. با تشخیص محیط پیرامون، کسی که هدست روی 
ســر خود دارد، دیگر نباید نگران اطراف خود باشــد. در تاریخ 
 ۱۶ اوت، دو هفتــه دیگــر، کنفرانس توســعه دهندگان اینتل 
آغاز می شود و عالوه بر این دستگاه، اطالعات بیشتری در مورد 

فناوری واقعیت مجازی در این رویداد خواهیم شنید.

روبات ها هــر روز کاربردهــای عجیب تری پیــدا می کنند. به 
گزارش دیجیاتو،  کارشناســان موسســه طراحی های رایانه ای 
از دانشگاه اشتوتگارت آلمان روباتی را ســاخته اند که می تواند 
همانند یک عنکبــوت از دیوار باال رفته و با اســتفاده از نخ های 
فیبر کربنی سازه های کامال جدید و عجیبی را روی دیوار ببافد. 
ایده اصلی از طراحــی چنین روباتی پایه گذاری یک »ســامانه 
ســاخت گروهی« بر مبنای مجموعه ای از روبات هاست؛ یعنی 
گروهی از روبات های کوچک بتوانند با کمک یکدیگر ســازه ای 
 بزرگ را در هر مکانی بنا کنند. به عنــوان مثال در تصاویری که 
منتشــر شــده دو نمونه از این روبات ها همانند دو عنکبوت از 
دیوار باال رفته و با کمک یکدیگر یــک ننو از جنس تارهای فیبر 
کربن برای فرد می بافند. سازه ای که شــبیه به »دوایر جادویی 
اقلیدس« یا اسپیروگراف )Spirograph( است. همان طور که 
در این تصاویر دیده می شود، عملکرد این روبات  ها بسیار جالب 
اســت. آنها یک قرقره را مدام میان یکدیگــر رد و بدل می کنند 
و هر کــدام آن را یک یا دو بار بــه دور میخی کــه از قبل روی 
دیوار کوبیده شــده، می چرخانند. توانایی خزیدن این روبات ها 
روی دیوار و امکان همکاری آنها با یکدیگر، ویژگی های بسیاری 
را برای ســاخت ســازه های کامال نو در هر فضا و ارتفاع فراهم 
می کند. هدف بعدی تیم ســازنده، افزودن بر تعداد روبات های 
همکار و تالش بــرای فراهم نمــودن امکان کار روی ســطوح 

متنوع تر و شرایط اقلیمی متفاوت است.

دراپ باکس ســرویس جدیدی را معرفی 
کــرده کــه می تــوان آن را رقیبی جدی 
برای سرویس گوگل داکس گوگل خواند. 
این ســرویس که Paper نام دارد برای دو 
پلتفورم اندروید و iOS رونمایی شده است. 
دراپ باکس سال گذشــته این سرویس را 
تحت نســخه بتا عرضه کرد، اما هم اکنون 
برای اســتفاده عموم در اختیــار کاربران 
قرار گرفته اســت. کاربــران می توانند این 
ســرویس را از طریق دانلــود نرم افزار های 
مورد نظر از اپ اســتور و پلی استور دانلود 
کنند. اگر از این ســرویس استفاده کنید، 

مشــاهده می کنید کــه از ظاهر بســیار 
ســاده ای برای نــگارش برخوردار اســت. 
برای مثــال نمی توان منوهایی شــبیه به 
Word مایکروســافت یا گــوگل داکس 
را در این سرویس مشــاهده کرد، چرا که 
دراپ باکس ترجیح داده تــا رابط کاربری 
ســاده ای را در اختیار کاربرانش قرار دهد. 
هایالیت کردن بخشــی از متن، منویی را 
نمایش می دهد که می تــوان از طریق آن 
به ویژگی هــای ویرایش متن دسترســی 
پیدا کرد. از جمله ویژگی هــای دیگر باید 
به امکان قراردادن ویدیوهــای یوتیوب یا 

فایل هــای SoundCloud اشــاره کرد. 
عرضه Paper را بایــد مرحله ای کوچک 
در رونــد تغییــرات در دراپ باکس خواند. 
همان طــور کــه می دانیــد دراپ باکس 
در تالش اســت تا از یک ســرویس ساده 
ذخیره ســازی ابــری بــه یک ســرویس 
اینترپرایز تبدیل شــود. این شــرکت در 
ســال های گذشــته ســرمایه گذاری های 
 بیهــوده ای را روی ســرویس هایی نظیــر

mailbox و Carousel انجــام داده که 
دســتاورد چندانی را نیز برایش به همراه 

نداشته است.

روز گذشته شرکت شیائومی از محصول جديد خود رونمايی کرد؛

چینی ها باز هم با گوگل درافتادند

اينتل به HTC در واقعیت مجازی پیوست؛

با محیط اطراف  ديگر نگران برخورد 
خود نباشید

با فیبرکربنی، سازه های مختلف روی ديوار بسازيد؛

روبات ها با هم همکاری می کنند

داکس رقیب خود را شناخت؛

دراپ باکس با گوگل 
سرشاخ شد

يکی ديگر از 
بخش های جالب 

در کارگاه، لپ تاپ 
قديمی است که 
هنوز هم در اين 

کارگاه پیشرفته 
کار می کند. وجود 

اين لپ تاپ برای 
ارتباط با واحد 

کنترل F1 ضروری 
است

استارتاپ لس آنجلســی »هایپرلوپ وان« که وظیفه 
توســعه فناوری سیســتم حمل و نقل فوق ســریع 
»هایپرلوپ« را بر عهده دارد، می خواهد این فناوری 

را در زیر آب نیز پیاده سازی نماید.
بــه گــزارش دیجیاتــو،  در همیــن راســتا »پیتر 
دیامندیس« از اعضای هیئت مدیره شــرکت فوق و 
مدیرعامل بنیاد »اکس-پرایز« به منابع خبری گفته 
قصد دارد از این سیســتم برای انتقال محموله ها در 

فاصله ۱۰ مایلی ساحل استفاده کند.
دیامندیس می گوید: »ما با مقامات بسیاری از بنادر 
در سراســر جهان در مورد طراحی دوباره سیســتم 

حمل و نقلشان صحبت کردیم«.
ظاهرا »هایپرلــوپ وان« پیشــنهاد داده بندرها به 
فاصله ۱۰ مایلی خط ساحلی منتقل شده و لنگرگاه 
کشتی ها شبیه »یک ســکوی نفتی عظیم« طراحی 
گردند. در این مراکز، کشــتی ها عملیــات تخلیه و 
بارگیری را انجام می دهند و سیستم حمل و نقل بار 
زیرآبی نیز محموله ها را بین ســاحل و سکوی اصلی 

منتقل می کنند.
آنها معتقدند با انتقال بندر به میان آب های اقیانوس، 
فضای زیادی از خط ســاحلی آزاد شــده و پتانسیل 
درآمدزایــی، تفریحی و توریســتی ســواحل تا حد 

زیادی افزایش خواهد یافت.
طراحــی هایپرلوپ بــرای این سیســتم به صورت 
محفظه ای بسته با امکان غوطه ور شدن در آب انجام 

شده است.
»دیامندیس« در این رابطــه می گوید: من معتقدم 
یکــی از پتانســیل های عظیم پیشــرفت در آینده، 
اســتفاده از فضای پهناور زیر زمین است که تاکنون 
مورد بهره برداری قرار نگرفته اســت. به عقیده من، 
یکــی از حوزه های تخصــص هایپرلــوپ، می تواند 

فناوری احداث و به کارگیری تونل باشد.
الزم به ذکر اســت طبق اظهارات مسئوالن شرکت 
فــوق، صحبت هایی در مــورد جابه جایی مســافر 
در تونل های زیر آب نیز در جریان بوده اســت. آنها 
می گویند: یکی از جالب ترین پیشــنهاداتی که تا به 
امروز به ما شده، ایجاد مسیر حمل و نقل زیر آب بین 
دو کشور نروژ و سوئد بوده است. با همه این تفاسیر، 
هنوز راه درازی برای اجرایی شــدن پروژه های فوق 
در پیش داریم. باید دید سرنوشت این فناوری ها در 

آینده چگونه خواهد بود.

هايپرلوپ طرحی برای انتقال بنادر  دارد؛

بسته های پستی از 10 مايلی 
به ساحل فرستاده می شوند

پیشنهاد  سردبیر:
دراپ باکس با گوگل سرشاخ شد

اخبار کوتاه

دبیر کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی 
معاونت علمی گفت: اسفند ماه ســال جاری همزمان با برگزاری 
هفتــه آگاهی از مغز، نخســتین مســابقه ملی مغز و شــناخت 
برگزار می شــود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا پناهی، درباره 
فعالیت های این کمیته اظهار کرد: اواخر ســال گذشــته کمیته 
دانشــجویی فعالیت خــود را در ســتاد آغاز کرد. دانشــجویان 
رشته های مختلف از سراسر کشــور در این کمیته عضو هستند 
که برنامه های مختلف و متنوعی را در طول سال با حمایت ستاد 
در حوزه آمــوزش و ترویج علوم و فناوری های شــناختی برگزار 

خواهند کرد.
برگزاری ســمینارهای ترويجی مغز و شناخت در سطح 

کشور
پناهی عنوان کرد: برای آشــنایی دانشجویان رشته های مختلف 
با حوزه علوم شناختی در مراکز علمی سطح کشور سمینارهای 
ترویجی بین رشــته ای توســط این کمیته برگزار می شــود که 

اسفند ماه سال گذشته نخستین ســمینار را در دانشگاه تهران 
با حضور دانشــجویان از سراســر کشــور برگــزار کردیم؛  پس 
از آن نیز در اردیبهشــت ماه سمیناری در شــیراز برگزار شد و 
برگزاری 5 ســمینار دیگر را تا پایان ســال جاری در کشــور در 
برنامه هایمان داریم. دبیر کمیته دانشــجویی ستاد توسعه علوم 
و فناوری های شــناختی معاونت علمی با اشــاره به شکل گیری 
انجمن های دانشــجویی مغز و شــناخت گفت: همکاری هایی 
با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی و وزارت علوم و 
تحقیقات برای تاسیس انجمن های دانشــجویی مغز و شناخت 
شــکل گرفته تا این انجمن ها ابزاری برای ترویج علوم شناختی، 
در قالب برگزاری ســمینارهای ترویجی، کارگاه های تخصصی، 
دوره های پژوهش محور، چاپ نشــریات تخصصــی و حمایت از 

پایان نامه های دانشجویی باشند.
برگزاری نخستین مسابقه ملی مغز و شناخت

پناهی ابراز کرد: اســفند ماه امســال همزمان با برگزاری هفته 

آگاهی از مغز، نخســتین مســابقه ملی مغز و شــناخت برگزار 
 می شــود و دانشــجویان کلیه مقاطع می توانند در این مسابقه 
بین رشــته ای شــرکت کنند. همچنیــن دوره هــای اختیاری 
دو واحدی برای آشــنایی دانشــجویان با علوم شــناختی برای 
رشته های روانشناســی، پزشــکی، علوم پایه و فنی و مهندسی 
راه اندازی کرده ایم که اولین دوره آن سال پیش در دانشگاه ایران 
برگزار شد و قصد داریم تا پایان ســال این درس را در 7 دانشگاه 
راه اندازی کنیــم. وی درباره برگزاری مدرســه تابســتانی علوم 
اعصاب شــناختی گفت: این مدرســه با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی ایران، آزمایشــگاه ملی نقشــه برداری مغز و پژوهشکده 
علوم شــناختی ۲۳ شــهریور به مدت یک هفته با هدف آشنایی 
دانشــجویان با مباحث حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی برگزار 
می شود. دبیر انجمن علوم اعصاب دانشــگاه علوم پزشکی ایران 
گفت: طرح ســفیران مغز و شــناخت نیز بحث دیگری است که 
در این کمیته و با همکاری کمیته دانش آموزی ســتاد، پیگیری 
می شود بر این اساس دانشجویان نخبه رشته های فنی و مهندسی، 
پزشــکی و روانشناســی که در حــوزه علوم شــناختی پژوهش 
می کنند، برای آشــنایی دانش آموزان با این حوزه و اطالع رسانی 

برنامه های دانش آموزی ستاد در مدارس حضور می یابند.

دبیر کمیته دانشجويی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی؛

نخستین مسابقه ملی مغز و شناخت برگزار می شود

رقابت دانشجویی

معرفی بازی

تجربه های ساده همیشــه آرامش بخش نیستند. گاهی اوقات 
عناوینی را می بینید کــه در آن بازیکن به راحتی با مکانیزم ها 
اخت می گیرد ولی با کمی پیشروی، متاسفانه این عصبانیت 
است که جای خود را به آرامش کاذب ابتدایی می دهد. با این 
وجود باز هم تجربه خود را تکــرار می کنند. چون می خواهند 
 نشــان دهنــد کــه می تواننــد. Motor Hero از همیــن 
بازی ها است. استودیوی سازنده توانســته با هوشمندی اش 
عنوانی را بسازد که چالش هایی لذت بخش را به مخاطب هدیه 

می دهد. ساده تر بگوییم؛ این ترکیب پارادوکس وار سادگی و 
سختی، موجب شــده تا فرد بر عصبانیت خود غلبه کرده و به 
تجربه بازی ادامه دهد. برای راندن موتورهای بی  ســوار تنها 
به دو دکمه نیاز داریــد، حرکت رو به جلو با پدال ســرعت و 
 Motor حرکت رو به عقب با پدال ترمز. المانی که در موفقیت
Hero نقش بســیار مهمی را ایفا کرده بــه طراحی محیط ها 
باز می گردد. طبیعتا تاکنــون بازی های زیادی مشــابه این 
بازی دیده اید. بنابراین ممکن اســت با نــگاه اول بازی را پس 

بزنید. ولی این تنها ظاهر قضیه اســت. چــون زمانی که وارد 
محیط گیم پلی شــده و چالش های موجود را می بینید تازه 
به جذابیت بازی پــی می بریــد. Motor Hero یک عنوان 
رکوردی است و باید با پرش روی شیب های گوناگون و حفظ 
تعادل موتور، بیشــترین امتیاز ممکن را به دســت بیاورید. 
فاصله بین هر شیب، ارتفاع هر کدام از ساختمان ها و شمایل 
آنها متفاوت بوده و بازیکن بیشــتر اوقات برای انجام حرکات 
نمایشی باید ریســک نماید. گفتیم حرکات نمایشی؛ اینجا با 
رکورد زدن نمی توانید پول به دســت بیاورید. هر بار که یک 
حرکت نمایشــی انجام دهید، ســتاره ای دریافت می کنید. 
اگر مجموع ســتاره ها به اندازه ای مشــخص برسند، موتوری 
آزاد می شود. خوشــبختانه تعداد موتورها زیاد بوده و کنترل 

هر کدام از آنها جذابیت های خود را دارنــد. از دیدگاه بصری 
استودیوی سازنده توانسته سربلند بیرون بیاید. پس زمینه ها 
متفاوت بوده و حضور قطرات باران با رود جاری باعث شده تا 
بازیکن تجربه ای پویاتر داشته باشــد. ولی نکته جالب تر این 
بخش را می توانیم بــه نام ریزبینــی Orangenose بزنیم. 
بسته به شــتابی که با موتور می گیرید، سرعت جریان آب هم 
تغییر می کند. در حقیقت تغییری صــورت نمی گیرد، چون 
ســرعت موتور افزایش یافته، بازیکن این گونــه می بیند. در 
این بازی خبری از موسیقی نیست. تنها چیزی که می شنوید 
صدای موتور و ترکیــب رعد و برق و آب رودخانه خروشــان 
اســت. برای ســخن پایانی باید بگوییــم Motor Hero از 

محبوب ترین عناوین ریسینگ آرکید به شمار می رود.

در سه ماهه دوم سال ۲01۶ انجام شد؛

فیت  بیت، فروشنده برتر پوشیدنی های تندرستی
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پیشنهاد سردبیر: 
هر فردی توانایی حرفه خبرنگاری را ندارد

اخباریادداشت

اکران صحنه ای گروه تئاتر معلوالن »صدف« شهرضا که 
در چهارمین جشنواره منطقه ای آفتاب، موفق به کسب 
عناوین برتر شده بودند، در سالن سرو مجموعه فرهنگی 

شهید مدرس شهرضا اجرا شد.
 اصغــر محمدزاده در حاشــیه اکران صحنــه ای »گروه 
تئاتــر معلوالن صدف شــهرضا«، در جمــع خبرنگاران 
این شهرستان اظهار داشــت: در جشنواره تئاتر معلوالن 
منطقه ای »آفتــاب«، خانم مرضیه آقاســی، کارگردان 
نمایــش »قصه ســیبی کــه نصف نشــد«، مقــام اول 

کارگردانی و نیز طراحی لباس را از آن خود کرد.
وی ادامــه داد: از همین گروه، احمدرضــا قنبریان مقام 
نخســت طراحی صحنه، خانــم منصوره آقاســی مقام 
نخســت بازیگری کم  توان ذهنی و محمدجواد صدری 
و محمدمهدی الصاق، مقام دوم موســیقی را از آن خود 

کردند.
معاون اداره بهزیســتی شــهرضا عنوان داشت: نمایش 
»قصه سیبی که نصف نشد« به کارگردانی خانم مرضیه 
آقاســی و گروه »تئاتر صدف«، یکی از پنج نمایشی بود 
که مجوز حضور در جشــنواره بین  المللی تئاتر معلولین 
اصفهان را که در آذرماه 1395 برگزار می شود نیز کسب 

کرد.
محمدزاده تصریح کرد: نمایش »هفت خوان رســتم« به 
کارگردانی احســان صانعی نیز نمایش دیگری از شهرضا 
بود که در چهارمین جشــنواره تئاتــر معلولین آفتاب به 
روی صحنه رفت. این نمایش نیز در این جشنواره، موفق 
به کسب مقام دوم بازیگری نابینا توســط آقای علیرضا 
احمدیان و مقام اول طراحی بروشــور توســط احسان 

صانعی شد.

شهردار کاشــان گفت: پرواز کاشــان به عتبات عالیات، از اواخر 
تابستان امسال در فرودگاه کاشان برقرار می شود.

ســید محمد ناظم رضــوی، شــامگاه جمعه در آییــن تجلیل 
 از خبرنــگاران کاشــان اظهارکــرد: ایــن پــرواز بــه گونه ای

برنامه ریزی خواهد شد که زائران عراقی که قصد تشرف به بارگاه 
ملکوتی حضرت معصومه)س( در قم را دارند نیــز بتوانند از آن 
بهره مند شــوند. وی افزود: مقدمات برقراری ایــن پرواز، انجام 
 شده و هم اکنون کارشناسان مشغول آماده سازی سیستم های

نرم افزاری آن هستند.خرداد امسال، با نخستین پرواز از فرودگاه 

شهید هاشــمی نژاد مشــهد مقدس به ترمینال شهید احمدی 
روشن، فرودگاه کاشان فعالیت خود را آغاز کرد.

فرودگاه کاشان دارای دو ضلع شــمالی و جنوبی برای دسترسی 
عمومی از جاده اردستان و دسترسی لشکری و کشوری از طرف 

جاده نطنز است.
شــهردار کاشــان همچنین به تبین اجرای برخــی طرح های 
عمرانی بــا کمک دســتگاه های اجرایــی در این شهرســتان 
پرداخــت و تصریــح کرد: ســاخت نمایشــگاه بیــن المللی و 
گمرک کاشــان، از جمله این طرح هاســت. ناظــم رضوی در 
بخش دیگری از ســخنانش، باگرامیداشــت یاد و خاطره شهید 
محمود صارمــی، خبرنگار خبرگــزاری جمهوری اســامی و 
دیگر شــهدای عرصه رســانه، تاکید کرد: خبرنگاران باید امانت 
دار بوده و صادقانه و با پرهیز از دیدگاه های شــخصی، نسبت به 
انتشــار خبرها و گزارش ها اقدام کننــد. ناظم رضوی همچنین 
یادآور شــد: شهرداری کاشــان برای پیشــبرد هدف های خود 
 در توســعه و عمران شــهر، نقدهــای منصفانه خبرنــگاران را

می پذیرد. طی این آیین که از سوی ســازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری کاشــان برگزار شــد، از خبرنگاران این شهرستان، با 

اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

با حضور مسئوالن اداره بهزیستی انجام شد:

اکران صحنه ای گروه تئاتر معلوالن شهرضا
شهردار کاشان:

پرواز کاشان به عتبات عالیات اواخر تابستان برقرار می شود

کارشــناس فرهنگی اداره تبلیغات اســامی آران و بیــدگل، از آغاز 
طرح نشــاط جوانی در 10 پایگاه اوقــات فراغت در این شهرســتان 
خبر داد.ســید حسین ســعیدزاده گفت: ســازمان تبلیغات اسامی، 
همه ســاله با برگزاری کاس های تابســتانی در جهت غنی ســازی 
اوقات راغــت نوجوانان و جوانــان، برنامه هایــی را در قالب طرح های 
مختلف اجــرا می کند که امســال نیز همچون ســال های گذشــته، 
این طرح بــا عنوان »نشــاط جوانــی« در ســطح شهرســتان اجرا 
می شــود. وی تصریح کرد: این طرح در قالب هســته هــای فرهنگی 
 جــوان و بوســتان معرفت کــودک و نوجوان، تــا پایان تابســتان در 
پایگاه های اوقات فراغت برگزار می شــود و عاوه بر غنی سازی اوقات 
فراغت، فرصتی برای افزایش آگاهی دینی و تقویت اعتقادات کودکان 
و نوجوانان اســت. به گفته مســئول طرح اوقات فراغت اداره تبلیغات 
اسامی آران و بیدگل، پایگاه های اوقات فراغت اداره تبلیغات اسامی 
آران و بیــدگل، امســال در 6 نقطه شــهری و 4 نقطه روســتایی این 
شهرستان راه اندازی شده و در مجموع، 30 کاس اوقات فراغت در این 
پایگاه ها برای دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه در تابستان در 

نظر گرفته شده است.

اجرای طرح تابستانی »نشاط 
جوانی« در 10 پایگاه آران و بیدگل

مدیر عامل شهر شیمیایی رازی شهرضا گفت: حادثه آتش سوزی یکی از 
واحدهای صنعتی این شهرک، بدون تلفات جان، مهار شد.

 احمدرضا صــدری عنوان داشــت: این حادثــه  که در »شــرکت یلدا 
 شیمی« اتفاق افتاد، بدون تلفات جانی مهار شد. وی تصریح کرد: حادثه
 آتش ســوزی در شهرک رازی شــهرضا در ســاعت 2:53 بامداد دیروز

رخ داد که به دنبال وقوع این حادثه، 2 دســتگاه خودروی آتش نشــانی 
ایســوزو، به محل اعزام شــده و اقدام به مهار آتش کردنــد. مدیر عامل 
شهرک رازی شهرضا تاکید کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی 
اســت. صدری در بخش دیگری از ســخنان خــود، با اشــاره به تجهیز 
سیستم آتش نشــانی و اطفای حریق این شهرک صنعتی عنوان داشت: 
در گذشــته به دلیل وقوع حوادث زیاد در این شــهرک و فاصله تقریبا 
طوالنی تا شهرضا، برای کاهش زمان اعزام تیم های آتش نشانی در مواقع 
 بروز حادثه ، »ستاد امدادرسانی و پیشــگیری شهرک صنعتی رازی« را

راه اندازی کردیم. وی اضافه کرد: به دنبال تشــکیل این ستاد، از تمامی 
شرکت های درمعرض خطر خواسته شد تا نسبت به خرید خودروی آتش 
نشــانی اقدام کنند. تمامی تانکرهای موجود در شــهرک نیز موظف به 

آبرسانی سیار به این خودروها در محل های وقوع حادثه شدند.
مدیر عامل شــهرک رازی شــهرضا گفت: از زمان تشــکیل این ستاد، 
درمجموع تعداد حــوادث کارخانجات صنعتی شهرســتان و همچنین 

حوادث منجر به فوت، کاهش چشمگیری داشته است.

مدیــر مجموعــه تاریخی شــهر زیــر زمینی نــوش آبــاد، از افزایش 
 10درصــدی ورود گردشــگر خارجــی بــه این شــهر زیــر زمینی

خبر داد.
عباس شافعی اظهار داشــت: از ابتدای امســال تا کنون سه هزار و 500 
گردشگر خارجی از شهر زیرزمینی نوش آباد دیدن کردند که این آمار در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 10درصدی را نشان می دهد. وی با 
اشاره به اینکه بیشتر این گردشگران از کشورهای اروپایی بوده اند، گفت: 
فصل ورود گردشگر خارجی به کشورمان از شهریور ماه شروع می شود و 
تا دی ماه و قبل از کریسمس ادامه می یابد. وی گفت: بعد از برجام، شاهد 
افزایش ورود گردشگران برای بازدید از شهر زیر زمینی نوش آباد بودیم 
که روز به روز بر تعداد آنان افزوده می شــود و این جای بســی امیدواری 
است. شافعی با اشاره به اینکه سال 2017 میادی را که از دی ماه امسال 
آغاز می شود، سال »معرفی شــهر زیرزمینی به جهانیان« هدف گذاری 
کرده ایم، تصریح کرد: امیدواریم با ادامه روند حضور گردشگران خارجی، 
عاوه بر رونق اقتصادی شهر و کشــور، تبلیغات منفی که سال هاست به 
ناحق برعلیه ملت ایران صورت گرفته، با میهمان نوازی بی نظیر ایرانیان 

برطرف شود. 
وی بیان کــرد: اغلــب گردشــگران خارجــی، زمانی که بــا مهربانی 
 و محبــت ایرانی هــا رو بــه رو می شــوند، ناخــود آگاه بــه تبلیغاتی
 اشــاره مــی کننــد کــه رســانه هــای غربی بــر علیــه ایرانــی ها

به راه انداخته و مــی گویند »باور نمی کردیم ایران تــا این اندازه امنیت 
داشته و مردم این کشور، ما را با آغوش باز بپذیرند.«

مدیر عامل شهر شیمیایی رازی شهرضا خبر داد:

وقوع آتش سوزی در شهرک 
رازی شهرضا

افزایش ورود گردشگران خارجی 
به شهر زیرزمینی نوش آباد

شهردار کاشان، از احداث نمایشگاه بین المللی کاشان با 
برخورداری از فضایی در حدود پنج هکتــار در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
ســید محمد ناظم رضوی، در مراســم تجلیل از اصحاب 
رسانه شهرستان که به همت ســازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری کاشــان برگزار شــد، طی تقدیر از تاش های 
خبرنگاران کاشــانی اظهار داشــت: اصحاب رســانه در 
حوزه های مختلــف بخصوص عرصه مدیریت شــهری، 
 نقش خــود را در انعــکاس دســتاوردها تا حــد امکان

به خوبی ایفا کرده اند. وی با اشاره به عدم انعکاس شایسته 
رویدادهای فرامنطقه ای کاشــان، نبود صدا و ســیمای 
مستقل را یکی از دالیل آن دانست و گفت: صدا و سیمای 
مستقل، نیاز شهر دارالمومنین کاشان است و انتظار می 
رود مسئوالن رسانه ملی، باتوجه به وعده های قبلی، هر 
چه زودتر به این مطالبه منطقه کاشان، حداقل در حوزه 
صدای مستقل، جامه عمل بپوشــانند. شهردار نخستین 
های جهان، درخصوص پروازهای بیــن المللی فرودگاه 
کاشان به عتبات عالیات نیز تصریح کرد: در این خصوص 

کارهای مقدماتــی صورت گرفته و تنهــا تحقق این امر، 
مستلزم تعریف مرز هوایی است که انتظار می رود با رفع 
این مسئله، پروازهای عتبات عالیات از آخر تابستان آغاز 
شود.  ناظم رضوی، با تاکید بر اینکه جایگاه کاشان فراتر از 
یک شهر معمولی است، گفت: در حوزه مدیریت شهری، از 
منظر بودجه ای، کاشان شهر سیزدهم یا چهاردهم است 
و سرانه هر کاشــانی در این حوزه، در رتبه سوم یا چهارم 
کشــوری قرار دارد. وی  عنوان کرد: از این حیث، با همت 
شهروندان کاشانی در چهار ماهه نخست امسال، نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 180 درصد رشد داشته ایم که 
این موضوع نشان دهنده آن است که کاشان  شهر زنده و 

پویایی است.

 مســئول شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجــف 
آبادگفــت: در پــی گزارش هــای واصلــه و انجــام 
تحقیقات گســترده طــی عملیات ویژه بازرســان 
بهداشتی شــبکه دامپزشکی شهرســتان نجف آباد 
با هماهنگــی نیــروی انتظامی، از منزل مســکونی 
واقع در روســتای قلعه ســفید نجف آباد بازرســی 
کردند که بیش از شــش هزار کیلوگرم خرده گوشت 
 منجمد فاســد کشف شــد. محمد مهدی حسن پور

بیــان داشــت: متاســفانه متخلفان، طــی ماه های 
گذشــته، اقــدام به تهیــه خــرده گوشــت کرده 
و بــه صــورت غیرقانونــی و غیربهداشــتی اقــدام 
ســردخانه ای  در  آن  نگهــداری  و  انجمــاد  بــه 
 غیرمجــاز داخــل منــزل شــخصی می کردنــد و

در نهایت جهت مصرف به برخی از رستوران ها عرضه 
می کردند. وی افزود: این متخلفان خوشــبختانه در 
چنگال قانون گرفتار شــدند که پرونــده آنها پس از 
تکمیل در شبکه دامپزشــکی، به منظور رسیدگی و 
انجام مراحل قانونی و برخورد الزم با ایشــان ، سریعا 

به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

شهردار کاشان خبر داد:

احداث نمایشگاه بین المللی در کاشان

 مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد:

شش هزار کیلوگرم گوشت فاسد کشف شد

امام جمعه شــهرضا گفت: تمام جنایاتی کــه در منطقه 
واقع می شود، با دالرهای نفتی عربســتان و حمایت های 
آمریکا انجام می شود. در مســئله کودتای نافرجام ترکیه 
 هم کشــف برخی ســرنخ ها حکایت از دخالــت آمریکا و

آل سعود در این ماجرا دارد.
 حجت االسام سیف ا... یعقوبی، در خطبه های نماز جمعه 
این هفته این شهرســتان با اشاره به حضور گسترده اقشار 
و گروه های مختلف مردم شــهرضا در تشییع پیکر اولین 
شهید مدافع حرم این شهرســتان عنوان داشت: شهادت 
افرادی همانند شهید محمد مرادی، باعث تحکیم وحدت 
قوا، رســوایی یاوه گویان و وحدت اجتماعی می شود. وی 
ادامه داد: امنیت ملی، مهم ترین ســرمایه کشور است که 

شهدای مدافع حرم، در صف نخست تامین آن قرار دارند.
امام جمعه شــهرضا، مدافعــان حرم را پاســداران حریم 
امنیت ملی کشور برشمرد و تصریح کرد: نباید اجازه دهیم 
برخی افراد، با سخنان بی اساس، ارزش و اهمیت کار این 

افراد را با پول و مادیات مقایسه کنند.
کارشکنی آل سعود، مانع حضور زائران ایرانی 

در مناسک حج شد
امام جمعه شــهرضا در بخش دیگری از ســخنان خود، با 
اشــاره به در پیش بودن »هفته حج«، گفت: امسال زائران 
ایرانی به دلیل ممانعت آل سعود، از حضور در مناسک حج 

محروم هستند.
یعقوبی تاکید کرد: ادای مناسک حج واجب است و کسی 
نمی تواند ادعا کنــد که این واجب الهــی را می توان طرد 

کرد؛ مگر اینکه »َســدِّ َعن َســبیل ا...« وجود داشته باشد 
 که مصداق بــارز آن در ایــن زمان، حکومــت جنایتکار

آل سعود است.
عشــق و عالقه به مــردم، مهم ترین ویژگی 

خبرنگاران است
یعقوبــی در بخش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره به 
درپیش بودن روز خبرنگار اظهار داشــت: خبرنگار یعنی 
انســانی امین و با صداقت. وقتی در یک جمع، خبرنگاری 
حضــور دارد، باید آنچــه که گوینــده بیــان می کند، با 
صراحت و بدون کم و کاســت به خواننده منتقل شــود. 
 وی ادامه داد: خبــر باید با صراحت، واضــح و بدون ابهام

منتشر شــود؛ نباید کنایه ای در خبر وجود داشته باشد تا 
مخاطب به خوبی بتواند برداشــت صحیحی از آن داشته 

باشد.
امام جمعه شــهرضا گفت: خبرنگاران شــهرضا در انتشار 
اخبار به گونه ای عمل کرده اند کــه از تنش ها جلوگیری 

شود و این یک مسئله مهم در حرفه خبرنگاری است.
هر فردی توانایی ورود به حرفه خبرنگاری را ندارد

یعقوبــی انگیزه، عشــق و عاقــه و قریحــه خبرنگاری 
را از جملــه ویژگی های خبرنــگاران برشــمرد و افزود: 
هر فــردی توانایی ورود بــه عرصه خبرنــگاری را ندارد؛ 
 تنها افراد مســتعد و توانمنــد می تواننــد در این زمینه

فعالیت کنند. وی اضافه کرد: داشــتن شــم خبرنگاری و 
 نگاه موشــکافانه و دقیق، الزمه انتشــار صحیح و منطقی

اخبار و اطاعات است.

امام جمعه خمینی شــهر، از آغاز فعالیت ستاد ازدواج این 
شهرستان زیر نظر شورای فرهنگ عمومی خمینی شهر 
خبر داد. حجت االسام و المســلمین عباس رحیمی، در 
خطبه های نماز جمعه خمینی شــهر، گفت: این ستاد با 
هدف ترویج صحیح ازدواج و جلوگیری از گسترش طاق 

فعالیت می کند.
رییس شــورای فرهنگ عمومی شهرستان خمینی شهر، 
انجام امور مشــاوره تخصصی رایگان به زوج های جوان، 
برگزاری دوره های آموزشــی همســرداری و جلوگیری 
از طــاق را از جمله برنامه های این ســتاد بیان کرد. وی 
در ادامه، با اشاره به فرارســیدن میاد امام رضا)ع( و دهه 
کرامت گفت: در دهه کرامت نباید شعارگونه عمل کنیم؛ 
بلکه باید در عمل و کریمانه به دیگران کمک کرده و گره از 

مشکات دیگران بازکنیم .
حجت االسام رحیمی بابیان اینکه تعداد زیادی از جوانان، 
ازجمله دختران، در تامیــن جهیزیه و مخارج ازدواج خود 
با مشکات مالی رو به رو هســتند، گفت: »امروز مردم با 
مشــکات مالی زیــادی در تامین مخارج، اجــاره منزل 
و مخارج درمــان خانواده خــود رو به رو هســتند. دهه 
کرامت، فرصت مناســبی برای ترویج امور خیر به صورت 
عملی اســت.« وی با بیان اینکه کریم بودن، از مهم ترین 
 خصوصیات ائمــه اطهار)س( اســت، گفت: شــیطان با

وسوسه های خود تاش می کند تا مومنان را از انجام کار 
خیر منصرف کند؛ به همین دلیل انجام امور خیر نباید به 

آینده موکول و با تاخیر انجام شود.

امام جمعه خمینی شــهر بــا گرامیداشــت 17 مرداد، 
ســالروز شــهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری 
جمهــوری و روز خبرنگار، گفت: از همــه خبرنگارانی که 
دلســوزانه و واقعی، بــدون هیچ گونه جوســازی و بدون 
 اینکه حیثیت افراد زیر سوال برود، در عرصه اطاع رسانی

تاش می کنند، تشکر می کنم . 
 وی با اشــاره به اینکه خبرنگاران ایثارگــر، جان خود را 
برای انجام وظیفه تقدیم نظام و انقــاب می کنند، ادامه 
داد: امــروز جنایات داعش، آل ســعود و آمریکا، توســط 

خبرنگاران ایثارگر ما، به مردم دنیا اطاع رسانی می شود.
امام جمعه خمینی شــهر با تاکید بر اینکه رســانه های 
خارجــی و خبرنگاران وابســته به آنها تــاش می کنند 
 تا مردم دنیا از جنایات آل ســعود و آمریکا مطلع نشوند،
 تصریح کــرد: بــرای مثــال آمریکا بــه عنــوان اولین

استفاده کننده از بمب اتم، با استفاده از این ساح کشتار 
جمعی، در یک مرحله 160 هزار انسان را قتل عام کرد.

 امام جمعه خمینی شــهر با بیان اینکه آمریــکا از ایران 
 هراس دارد، افزود: آمریکا از شــدت هــراس خود، تولید 
 موشــک هــای دفاعــی ایــران را بهانه نقــض برجام

قرار داده است.
 وی بــا تاکید بــر اینکــه هــدف آمریــکا، کنتــرل نظام 
جمهــوری اســامی و جلوگیری از پیشــرفت کشــورمان 
 اســت، تاکیــد کــرد: دکترین نظــام جمهوری اســامی، 
تولید ســاح های کشتارجمعی نیســت؛ اما آمریکا از آینده 

خود هراس دارد و ما را به نقض حقوق بشر متهم می کند.

امام جمعه شهرضا:

هر فردی توانایی حرفه خبرنگاری را ندارد
امام جمعه خمینی شهر:

شروع فعالیت ستاد ازدواج خمینی شهر

انجام امور مشاوره 
تخصصی رایگان 
به زوج های جوان، 
 برگزاری
دوره های آموزشی 
همسرداری و 
جلوگیری از طالق، 
از جمله برنامه های 
این ستاد  است

خبرنگاران  شهرضا 
در انتشار اخبار 
به گونه ای عمل 
کرده اند که از 
تنش ها  جلوگیری 
شود و این یک 
مسئله مهم در حرفه 
خبرنگاری است

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 95/284/ش مورخ 1395/4/28 شورای اسامی شهر 
نسبت به تهیه و خرید، حمل و پخش آسفالت ) روکش و لکه گیری، ترمیم ترانشه معابر سطح شهر( از طریق 

نشر آگهی مناقصه اقدام نماید. 
مبلغ اعتبار: ده میلیارد ریال

نوع تضمین شــرکت در مزایده: به مبلغ 500/000/000 ریــال مقطوع به صورت ســپرده نقدی و یا 
ضمانت نامه بانکی

تاریخ دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهاد قیمت: از زمان نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز می باشد.
زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/5/26 در ساختمان 

اداری شهرداری درچه می باشد.
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صاحیت فنی و رتبه بندی می توانند جهت دریافت سایر شرایط مناقصه و 

اسناد مربوطه به واحد امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.
 آدرس: درچه- میــدان امــام)ره( ابتــدای خیابان نواب صفــوی- ســاختمان شــهرداری درچه تلفن

33762045-031 داخلی 18-17 

آگهی مناقصه عمومی

علی اکبر محمودی- شهردار درچه

نوبت دوم
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دانستنی هايادداشت

زيبايی

  تحقیقات جدید پژوهشــگران نشــان می دهد حجم ماده سفید 
 مغز فردی که در ســن ۵۰ ســالگی دارای اضافه وزن می باشــد
  بــا یــک فــرد الغــر در ســن ۶۰ ســالگی تقریبــا یکســان

 است. 
ماده ســفید مغز بافتی اســت که مناطق مغز را به یکدیگر متصل 
می کند و این امکان را فراهم می ســازد که اطالعات بین مناطق 
 با یکدیگــر ارتباط یابند.بــا این حــال محققــان آمریکایی این 
تفاوت ها را در سنین باالی میانسالی مشاهده کرده اند که همین 
مسئله نشانگر این موضوع اســت که مغز در دوره سالمندی بسیار 

آسیب پذیر است.
 پال فلیچر، محقق ارشــد این پژوهــش، در این بــاره می گوید:
  »مغــز ما به طــور طبیعی بــا افزایش ســن چروک می شــود،
  امــا دانشــمندان تشــخیص داده انــد کــه چاقــی عــالوه بر
  ارتبــاط با شــرایطی نظیــر دیابت، ســرطان و بیمــاری قلبی،

  ممکــن اســت بــر شــروع و رونــد پیــری مغــز هــم تاثیر 
گذارد.«

در این مطالعه محققــان داده های مربوط بــه ۴۷۳ فرد بین رده 
ســنی ۲۰ تا ۸۷ ســال را مورد مطالعه قرار دادند و بررسی کردند 
 که آیا چاقی بــا تغییرات مغــزی مرتبط با افزایش ســن ارتباط

 دارد؟
  در ایــن تحقیــق، محققــان داده هــا را بــر اســاس وزن به دو 
گروه تقسیم کردند: الغر و دارای اضافه وزن. آنها دریافتند تفاوت 
 قابل توجهــی در حجم ماده ســفید مغز افــراد دارای اضافه وزن

 و افراد الغرتر مشاهده می شود. 
 محققــان دریافتند افراد دارای اضافه وزن در ســن ۵۰ ســالگی

  دارای تعــداد مــاده خاکســتری هماننــد فــردی در ســن 
 ۶۰ ســالگی بودند که این بیانگر اختالف ۱۰ ســال در ســن مغز

 است.

 طبق هشــدار ســازمان غذا و داروی آمریــکا، برخی محصوالت 
پوستی حاوی جیوه بوده و برای سالمت مضر هستند. 

بررسی برچســب کرم ها، صابون ها و لوســیون های پوست مهم 
اســت. در صورتی که روی محصوالت پوســتی موادی همچون 
کلریــد جیوه، جیوه ســفید، کالومل یا جیوه درج شــده باشــد، 
فورا مصــرف آنها را متوقف کنیــد. طبق اعالم این ســازمان، اگر 
 مواد تشــکیل دهنــده محصــوالت روی آنها درج نشــده بود، از

 استفاده کردنشان اجتناب کنید.
به گفته این ســازمان، جیوه غالبا در محصوالت آرایشی با عنوان 
محصوالت ضدپیری یا روشن کننده پوست که ادعای از بین بردن 
لکه های پیــری، چین و چروک ها و کک و مک هــا را دارند یافت 

می شود.
 برخی نوجوانان هم برای درمان آکنه از این محصوالت اســتفاده 
می کنند. به گفته محققان، قرارگیــری در معرض جیوه می تواند 
مشکالت جدی برای سالمت به همراه داشــته باشد. زنان باردار، 
کودکان شــیرخوار و بچه های کوچک بســیار در مقابل این ماده 

آسیب پذیر هستند. 
جیوه می تواند به مغز و سیســتم عصبی در حال رشد نوزادآسیب 
برســاند و مادران شــیرده می توانند از طریق شــیر، جیوه را به 

نوزادشان منتقل کنند. 
دکتــر آرتــور ســیمون، مشــاور پزشــکی ارشــد ســازمان 
بهداشــت و دارو، در ایــن بــاره می گویــد: »اعضــای خانواده 
 امــکان دارد بخــارات جیــوه منتشرشــده را استنشــاق کنند. 
کودکان ممکن اســت دســتمال یا حوله های آلوده بــه جیوه را 
استفاده نمایند. حتی لمس ســاده صورت یا دست فرد آغشته به 

جیوه نیز قابل انتقال است.«

 مطالعه محققان نشان می دهد پروتئین موجود در گوشت موجب 
 چاقی می شــود؛ چراکه بعد از چربی هــا و کربوهیدرات ها هضم 

می گردد.
مطالعه جدید محققان دانشــگاه آدالید اســترالیا نشان می دهد 
پروتئین موجود در گوشــت به اندازه مواد قنــدی در چاقی نقش 

دارد.
در این مطالعات مشخص شد که گوشــت قرمز بعد از چربی، شکر 
و کربوهیدرات ها عامل مهمی برای افزایش وزن و چاقی محسوب 

می شود. 
 چربی هــا و کربوهیــدرات ها انــرژی کافی برای رفــع نیازهای

  ما را تامین می کنند و ســریع تر از پروتئین ها هضم می شوند. از 
این رو انرژی ذخیره شده در گوشــت یا بعدا استفاده می شود و یا 
 اگر مازاد بر نیاز بدن باشــد، به چربی تبدیل شده و در بدن ذخیره 

می گردد. 
طبق این مطالعه، گوشــت در رژیم غذایی مــدرن موجب ایجاد 
انرژی اضافی شــده که در نهایــت منجر به چاقی می شــود. در 
مطالعات قبلی، علت چاقی ناشی از گوشــت، وجود میزان چربی 

در آن عنوان شده بود. 
محققــان در ایــن مطالعــه رابطه بیــن مصرف گوشــت و نرخ 
چاقی را در ۱۷۰ کشــور جهان بررســی کردند. مسیج هنبرگ، 
اســتاد دانشــگاه آدالید، در ایــن باره مــی گویــد: »یافته های 
ما نشــان می دهد دسترســی بــه مــواد قندی در یک کشــور 
۵۰ درصد علت چاقــی را توجیه مــی کند، در حالــی که عامل 
 ۵۰ درصــد دیگر چاقــی در ایــن کشــورها، مصرف گوشــت 

است.«
 به گفتــه محققان، چربــی هــا و کربوهیدرات هــا در رژیم های

  غذایی امروزی انرژی کافی را برای تامین نیازهای روزانه ما فراهم 
 مــی کنند؛ اما بــا توجه بــه دیر هضم بــودن پروتئین گوشــت 
 در قیاس با چربــی و کربوهیــدرات، انرژی حاصــل از پروتیین

 مــازاد مــی شــود و در نتیجــه تبدیــل بــه چربی شــده و به 
صورت چربی در بدن ذخیره می گردد.

طبق یک تحقیق جدید، عفونت درمان نشــده ریشــه که 
متداول بوده و بدون عالمت است، موجب افزایش ریسک 

بیماری های قلبی می شود.
به گفته محققان دانشگاه هلسینکی فنالند، سندروم حاد 
عروق کرونر ۲/۷بار در بین بیماران مبتال به عفونت ریشه 

دندان نسبت به افراد دیگر متداول تر است.

عفونت ریشه دندان یک نوع واکنش دفاعی بدن در مقابل 
عفونت میکروبی در پالپ دندان اســت.  پوسیدگی دندان 

متداول ترین علت عفونت ریشه دندان محسوب می شود.
این مطالعه شــامل ۵۰۸ بیمار فنالندی با میانگین سنی 
۶۲ سال بود که در زمان مطالعه عالئم قلبی را تجربه کرده 
بودند.دندان هــای این افراد هم با اســتفاده از توپوگرافی 
پانورامیک دندان ها و فک بررســی شد و مشخص گردید 
بالغ بر ۵۸ درصــد آنها مبتال به یک یا چنــد زخم التهابی 

بودند.
 نتایج ایــن تحقیقات نشــان مــی دهد اجــرای درمان 
روت کانال در مواجهه با دندان های پوســیده، خطر ابتال 
 به بیماری های قلبی و عروقی را بــه میزان زیادی کاهش

 می دهد.

رییــس انجمــن علمــی گیاهــان دارویی گفــت: گیاه 
هل، اصالتا برای کشــورهای گرمســیری ماننــد هند و 
 پاکســتان بوده و در بازار ایران به صورت وارداتی موجود 

است.
دکتر محمدباقر رضایی هل را گیاهی با طبع گرم معرفی و 
اظهار کرد: باتوجه به خواص مفید هل از قبیل ضدعفونی 
کنندگی، ضد باکتری، ضد قارچ، طعم دهنده و آرام بخش 
بودن، اســتفاده از آن به همه به ویژه بــه افراد دارای طبع 

سرد پیشنهاد می شود.
رضایی استفاده زیاد از هل در افرادی با طبع گرم را منجر 
به بروز تپش قلب و احســاس گر گرفتگی دانست و افزود: 
عدم زیاده روی در استفاده از گیاهان، درباره هل نیز صدق 
کرده و همچنین الزم به ذکر اســت که خانــم های باردار 

برای جلوگیری از تداخــل دارویی از مصــرف آن پرهیز 
کنند.

وی بــا تاکید بر اســتفاده از گیــاه هل تازه، یادآور شــد: 
اســتفاده از هل و مصــرف آن به همــراه چــای، حلوا و 
 ادویــه جات بــه خصــوص در فصــل زمســتان توصیه 

می شود.

 آیا مــی دانیــد ترکیبات موجــود در دارچین بــرای درمان 
بیماری های اســتحاله ای مانند آلزایمر مفید هســتند؟ این 
مواد همچنین حافظه را بهبود می بخشند و عملکرد شناختی 

را تحریک می نمایند.
 بــی شــک دارچیــن یکــی از معطرتریــن و پرکاربرترین

 ادویه هاســت که نه تنهــا رایحه مطبوعــی دارد، بلکه برای 
ســالمتی بســیارمفید اســت و به حفظ زندگی سالم کمک 
می کند. گنجاندن دارچیــن در برنامه غذایــی یک انتخاب 
هوشمندانه است. خوشــبختانه می توان دارچین را درانواع 

غذاها، شیرینی ها و دسرها استفاده کرد.
مهم ترين خواص دارچین عبارتند از:

داروی ضد التهاب طبیعی
التهاب زمانی ایجاد می شــود که اندام های داخلی و بافت ها 
متورم و بزرگ شــوند که این حالت برای سالمتی خطرناک 
است. معموال التهاب با مصرف غذاهای آماده و خوراکی های 
چرب و سرخ شــده ایجاد می شــود. التهاب باید جدی تلقی 
شود زیرا با بروز ناراحتی ها و ســکته های قلبی مرتبط است. 
دارچین به کاهش التهابات کمک می کند و احتمال بروز این 

مشکالت را کاهش می دهد.
موثر در کنترل ديابت و کلسترول بد خون

دارچین به طور قابل توجهی در کاهش قند خون، کلســترول 
بد، کلسترول کلی خون و تری گلیســرید تاثیر دارد. مسلما 
افراد مبتــال به این بیماری هــا نباید مصــرف داروها را قطع 

کنند اما می تواننــد از فواید دارچیــن در برنامه غذایی خود 
بهره ببرند.

منبع غنی از ريز مغذی های مورد نیاز بدن
دارچین حاوی مقدار قابل توجهــی منگنز، فیبرهای غذایی، 
آهن و کلسیم است. آهن و کلسیم باعث پاکسازی بدن از مواد 
سمی که عامل بروز سرطان کولون اســت می شوند. فیبرها 
نیز برای سیستم گوارش عالی هستند زیرا به بهبود یبوست و 

سندروم روده تحریک پذیر کمک می کنند.
بهبود عملکرد شناختی مغز و حافظه

این تاثیر دارچین علت تجویز دارچین برای بیماران مبتال به 
آلزایمر و دیگر بیماری های استحاله ای عصبی است.

بهتر است همیشه در خانه فرآورده های نعنا را داشته باشید چون 
خاصیت های زیادی برای سالمتیتان خواهند داشت. طب سنتی 

توصیه های زیادی در زمینه استفاده از نعنا به افراد دارد:
خواص دارويی:

نعناع از نظر طب قدیم ایران نسبتا گرم و خشــک بوده و از نظر 
خواص دارویی از پونه قوی تر اســت . از نعناع اســانس ، روغن و 

تنتور تهیه می کنند که مصارف طبی مختلفی دارد.
۱- نعناع باد شکن است و گاز معده و روده را از بین می برد.

۲- نعناع تقویت کننده معده وبدن است.
۳-نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است.

۴-یک فنجان چای گرم نعناع سینه را آرام می کند.

۵-نعناع مسکن ، آرام بخش و قاعده آور است.
۶-استفاده از نعناع درد شکم را برطرف می کند.

۷- نعناع  درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا می باشد.
۸-نعناع ناراحتی های عصبی را برطرف می کند.

9- برای تسکین درد دندان، نعناع را دردهان گذاشته و بجوید.
 ۱۰-آشــامیدن چای نعناع و یا عصاره نعناع، خونریزی ســینه 

را قطع می کند.
۱۱-کمپرس نعناع درد سینه و پهلو را از بین می برد.

۱۲-نعناع کرم های روده و معده را می کشد.
۱۳-برای از بین بردن سکســکه و دل بهم خوردگی و اســتفراغ 

نعناع را با انار ترش بخورید.
۱۴-نعناع ادرار را زیاد می کند.

۱۵-برای رفع قولنج و دردهای روده،  معده و هضم نشــدن غذا 
چای نعناع بنوشید.

۱۶-برای از بین بردن گلو درد، چای نعناع غرغره کنید.
۱۷- نعناع معرق است بنابراین تب را پایین می آورد.

۱۸-در هنگام سرماخوردگی بینی را با چای نعناع بشویید.
۱9-یکی از فرآورده های نعناع اســانس نعناع است که از تقطیر 
 برگ و سرشــاخه های گل دار نعناع تحت تاثیــر بخار آب تهیه

 می شود. اســانس نعناع که در کشور انگلســتان تهیه می شود 
شــهرت خاصی دارد. این اســانس به عنوان تقویت کننده معده 
 بادشــکن ، ضد عفونی کننــده ، رفع دل پیچه بچه ها و اســهال 

به کار می رود.

تحقیقات جديد نشان می دهد؛

 چاقی باالی ۵0 سال 
مغز را 10 سال پیرتر می کند

سازمان غذا و داروی آمريکا هشدار داد؛

محصوالت ضدپیری
 وروشن کننده پوست حاوی جیوه هستند

يافته جديد محققان استرالیايی؛

پروتئین گوشت قرمز 
موجب چاقی می شود

ارتباط دندان عفونی با ريسک بیماری قلبی

 خواص شگفت انگیز 
و باور نکردنی دارچین 

خواص شگفت انگیز نعناع را 
می دانید ؟)1(

خانم های باردار اين »ادويه« را نخورند!

خواص خوراکی ها

در طول روز با سموم بســیاری در ارتباط هستیم که بدون 
اینکه بدانیم، می توانند باعث آسیب شدید پوست شوند. در 
این مطلب۷ سم خطرناک را به شــما معرفی می کنیم که 

بهتر است از همین امروز از مواجهه با آنها دوری کنید.
4- اشعه فرابنفش خورشید

بررسی ها و مطالعه های علمی بسیاری نشان داده اشعه های 
مضر خورشــید که به ۳ گروه UVA ،UVB و مــادون قرمز 
 UVB .تقسیم می شــوند، اولین عامل پیری پوست هستند
باعث بروز اســترس درون ســلولی در اپیدرم می شــود و 
عامل بروز جهش DNA اســت. مواجهه با نور شدید آفتاب 
برای طوالنی مدت مانع جوان ســازی مجدد ســلول های 
پوســتی و بهبود آســیب های ناشــی از آفتاب می شــود. 
UVA هم عامل اکسیداســیون داخل ســلولی و بروز لک و 
به هم ریختگی پیگمانتاسیون هاست. اشعه مادون قرمز نیز 
در نهایت می تواند باعث آســیب های عمیق شده و کالژن را 
تخریب کند. با آسیب دیدن کالژن و دیگر پروتئین هایی که 
ساختمان اصلی پوست را تشکیل می دهند، به مرور پوست 
افتاده می شــود و زمانی که اشــعه های مضر آفتاب جلوی 
بازسازی پوست را بگیرند، پوســت به مرور نازک، چروکیده 

و لک دار می گردد. 
۵- داروهای ضدعفونت ادراری

آفتاب و دارو همیشه با هم سازگار نیســتند. برخی داروها 
باعث حساســیت شــدید پوســت به آفتاب می شــوند. 
فلوروکینولــون )Fluoroquinolone( که برای درمان عفونت 
ادراری و آکنه یا حتی گاهی عفونت های دندانی کاربرد دارد، 

سازگاری خوبی با نور خورشید ندارد.
6- عطرها

امروزه میزان اســتفاده از مواد آرایشــی و بهداشتی بیشتر 
شده و به  همان نسبت میزان ابتال به آلرژی و حساسیت های 

پوستی هم افزایش یافته است. 
دلیل اصلــی این موضــوع ترکیب های ســمی موجود در 
محصوالت آرایشــی به ویــژه نگهدارنده ها ، اســانس ها و 
عطرهاست. از سوی دیگر، برخی محصوالت باعث حساس 
شدن پوســت به نور آفتاب می شــوند. عطرها و روغن های 

گیاهی اسانس دار از جمله اصلی ترین این مواد هستند.
7- استرس

استرس عامل بهم ریختگی هورمونی است که نه تنها مانع از 
تشکیل کالژن می شود بلکه زمینه ســاز بروز آکنه است. در 
ضمن در درازمــدت میزان بهبود زخم های پوســتی را هم 
کاهش می دهد و نتیجه آن پوســتی آکنه دار است که جای 

جوش  آن از بین نمی رود.

7 دشمن اصلی پوست که 
بايد از آن دوری کنید! )2(

 پیشنهاد  سردبیر: 
پروتئین گوشت قرمز موجب چاقی می شود

لیزر موهای بدن 
با ريسک بروز 
سرطان !

متخصصان پوست هشدار دادند لیزر موهای بدن توسط افراد 
آموزش ندیده یا تجهیزات ناکافی هم بــرای کارکنان بخش 

درمان و هم برای بیماران، ریسک سرطان را به همراه دارد.
به گفته متخصصان دود ناشی از ســوختن موها هم می تواند 
برای فرد و هم برای افرادی که در معرض آن قرار دارند بسیار 
مضر باشــد چراکه حاوی مواد شــیمیایی اســت که موجب 
ســوزش مجاری هوا شــده و در نهایت منجر به بروز سرطان 

می شــود.  دکتر گری گوآنگ در این باره مــی گوید: »از بین 
بردن موهای بدن با لیزر باید توسط پرســنل تعلیم دیده و با 
تجهیزات مناسب و کافی انجام شود چراکه می تواند هم برای 

پرسنل و هم برای بیمار خطرناک باشد.«
 به گفته وی، این شــیوه درمان تنها بایــد در فضاهای دارای 
سیســتم مناســب تهویه هوا و خارج کننده دود و بخار انجام 
شــود.  در این تحقیــق، تیم پژوهــش نمونه هــای موی دو 

 فرد داوطلــب را جمع آوری نمــوده، در ظروف شیشــه ای
  مهر و موم کردند، تحت لیزر قرار داده و ۳۰ ثانیه از دود لیزر را 

جمع آوری کردند.
 آنها با انجام این آزمایشــات دریافتند ۳۷۷ ترکیب شیمیایی 
در دود لیزر وجــود دارد که ۲۰ نمونه از آنها از جمله ســموم 
زیســت محیطی نظیر مونوکســیدکربن و ۱۳ مورد از عوامل 

مشخص یا مشکوک بروز سرطان بودند.

داروهای پر مصرفی که بر سالمت چشم تاثیر منفی دارند!

این روزها مــردم داروهــای آرام بخش، ضدالتهــاب، کورتون، 
داروهای مربوط به قلب و... را بدون تجویز پزشــک یا پرســیدن 
نظر او برای ادامه درمــان بیماری های مختلف مصرف می کنند، 
غافل از اینکه خیلی از داروهای موجود و پرمصرف در بین مردم، 
به چشم ها آســیب زده و حس بینایی را با خطرات جدی مواجه 

می کند.
مصرف داروهای حاوی کورتون مســلما بی خطــر و بی عارضه 
نیســت. در بین مجموعه عوارضی که این داروها به دنبال دارند، 
احتمال بروز اختــالالت بینایی اهمیت زیــادی دارد. داروهای 
خوراکی کورتــون دار بعد از چنــد روز مصرف، باعــث افزایش 
فشار داخل چشــمی ) آب ســیاه یا گلوکوم( می شوند و مصرف 
طوالنی مدت و بدون کنترل این داروها خطر ابتال به آب مروارید 

را افزایش می دهد.
هیدروکسی کلروکین

هیدروکســی کلروکین جزو داروهایی اســت که برای مقابله با 
پلی آرتریت روماتوئید تجویز می شــود، اما مصرف خودسرانه یا 
طوالنی مدت این داروها خطر بروز آســیب های جبران ناپذیر در 
شــبکیه چشــم را باال می برد. عوارض به وجود آمده در شبکیه 
چشم با توجه به حساســیت بیمار به دارو و دوز داروی مصرفی 
متفاوت اســت. متاســفانه در موارد مصرف طوالنی مدت برای 

چندین ســال مداوم از این داروها مواردی از نابینایی نیز گزارش 
شده است.

مصرف کوتاه مدت این دارو نیز ممکن اســت به مشکالتی مثل 
دیدن هاله نور، تاری دید یا حساســیت به نور و... منجر شــود. 
خوشبختانه با قطع مصرف دارو این عالئم هم برطرف می شوند. 
توصیه می شــود افرادی که به طور مرتب داروی هیدروکســی 
کلروکین را مصرف می کنند، در سال اول مصرف هر سه ماه یک 
بار و در سال های بعد هر شش ماه یک بار به چشم پزشک مراجعه 

کنند تا میدان دید آنها کنترل شود.
وياگرا

در سراســر جهان میلیون ها مرد به طور خودســرانه از داروهای 
تقویت کننده قوای جنســی مثــل ویاگرا اســتفاده می کنند، 
بدون توجه به اینکه این داروها ممکن اســت مشــکالت جدی 
برای ســالمت چشــم ها ایجاد کند. در ســال ۲۰۰۵، محققان 
آمریکایی در هفت مــرد مصرف کننده ویاگــرا کاهش ناگهانی 
بینایی را مشــاهده کردند. این مردان با مصرف ویاگرا از مشکل 
 )NAION( نوروپاتــی قدامــی غیرآرتریتیکــی عصب بینایــی 

رنج می بردند.
این بیماری که امــکان دارد به نابینایی منجر شــود، زمانی بروز 
می کند که جریــان خــون در ناحیه عصب هــای بینایی دچار 

اختالل  شود. عالوه بر این ۶ تا ۷ درصد آقایانی که از این داروهای 
تقویت کننده جنسی استفاده می کنند، زمانی که به به یک شی 
نگاه می کنند در اطراف آن یــک هاله آبی رنگ می بینند. افرادی 
که با مصرف ویاگــرا دچار کاهش بینایی می شــوند، باید حتما 

مصرف دارو را قطع و با پزشک مشورت کنند.
قطره های چشم

اگر به دلیــل ابتال به بیمــاری چشــمی از قطره یــا پمادی بر 
پایــه کورتیکواســتروئید )کورتــون(  مصــرف می کنید،توجه 
بیشتری به سالمت چشــم ها داشته باشــید. قطره های بر پایه 
کورتیکواستروئیدها باعث تشدید تبخال می شوند. در این صورت 
بیمار احساس می کند که یک جسم خارجی داخل چشم رفته یا 

زخمی در سطح قرنیه وجود دارد.
این مشکل از دو تا ســه روز بعد از شــروع مصرف قطره یا پماد 
تشدید پیدا می کند. از دیگر خطرات اســتفاده طوالنی مدت از 
کورتیکواستروئیدهای موضعی می توان به افزایش فشار داخلی 
چشم یا آب سیاه یا گلوکوم اشاره کرد. عالوه بر این، امکان عادت 

بیمار به استفاده از قطره های کورتونی نیز وجود دارد.
به این ترتیب کــه برای درمان ورم ملتحمــه آلرژیک قطره های 
کورتون تجویز می شــود و زمانی که میزان استفاده کاهش پیدا 
می کند یا دارو قطع می شــود، عالئم التهاب دوباره بروز می کند. 
به این حالت »اعتیاد کورتونی« یا »وابستگی استروئیدی« گفته 
می شود. البته این مشکل چندان رایج نیست و زمانی که فرد دارو 
را به صورت طوالنی مــدت یعنی ماه ها و حتی ســال ها مصرف 

می کند، اتفاق می افتد.
توصیه می کنیم صرفا زمانی از قطره های چشمی استفاده کنید 
که پزشک تجویز کرده باشد. از استفاده خودسرانه از این قطره ها 
و پیشنهاد آن به دیگران اکیدا خودداری کنید. مصرف خوراکی 
کورتون ها نیز به ســالمت چشم ها آســیب می زند. حتما دارو را 

طبق دستور پزشک استفاده کنید.
آمیودارون

داروی آمیــودارون که بــرای درمان بیماری هــای قلبی تجویز 
می شــود، امکان آســیب به قرنیه چشــم را باال می برد. مصرف 
طوالنی مدت آمیودارون باعث تشکیل رسوباتی در قرنیه می شود 
که معموال بی خطر بوده و اختاللی در بینایی ایجاد نمی کند، اما 
زیاد و حجیم شدن این رسوبات باعث می شود فرد احساس کند از 

پشت شیشه کثیف به اشیا نگاه می کند.
البته این مورد چندان رایج نیســت، اما تجمع چنین رســوباتی 
همچنین می تواند مشــکالتی بــرای بیمار ایجــاد کند. توصیه 
می شــود افرادی که تحت درمان با این داروها هســتند، به طور 
مرتب به چشــم پزشــک مراجعه کنند. اگر با مصــرف داروی 
آمیودارون مشــکلی در قدرت بینایی آنان به وجود بیاید، حتما 

مشکل را با پزشک خود در میان بگذارید.

مصرف داروهای خوراکی کورتون دار باعث ايجاد آب سیاه چشم می شوند؛ اما اين تنها يکی از داروهايی است که 
تاثیر بسیار بدی بر چشم های ما می گذارد ،  برای دانستن بقیه  داروهای مضر حتما مطلب زير را بخوانید:

 داروهای خوراکی 
کورتون دار بعد از چند 

روز مصرف، باعث 
افزايش فشار داخل 
چشمی ) آب سیاه يا 
گلوکوم( می شوند و 

مصرف طوالنی مدت 
و بدون کنترل اين 

داروها خطر ابتال به 
آب مرواريد را افزايش 

می دهد
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر: 
وجود انسان از ۶۵۰۰ سال قبل در کرمانشاه

به تازگی شورای عالی هواپیمایی کشــور این اجازه را به سرمایه گذاران 
داده که با 30 میلیارد تومان سرمایه و هواپیمای کوچک، مجوز ایرالین 
بگیرنــد و بین فرودگاه هــای کوچک پــرواز کنند.طبق ایــن مصوبه، 
ســرمایه گذاران می توانند با هواپیمایی با ظرفیت کمتــر از 100 نفر و 
با ســرمایه 30 میلیارد تومان شرکت هواپیمایی تاســیس کنند و بین 
فرودگاه های کوچک پرواز داشــته باشــند. پیش تر و در ســال 1379 
 اجازه خریــد و در اختیارگرفتــن هواپیما به صــورت خصوصی صادر 
شــده بود.اما ایــن مجوز فقــط محدود بــه هواپیماهای فوق ســبک 
بود. شــورای عالی هواپیمایــی مصوب کرد بــه این ســرمایه گذاران 
مجوز تاســیس ایرالین خواهد داد امــا پروازهای آنها محــدود به چند 
فــرودگاه کوچک در اطراف یک شــهر خواهــد بود تا ایــن رویه بتواند 
موجــب رونق فــرودگاه های کوچــک و پرواز در این شــهرها شــود.
 هم اکنون در کشــور 54 فرودگاه وجــود دارد که تنها تعــدادی از این

  فرودگاه ها اقتصادی هســتند و مابقی آنها زیان ده محسوب می شوند. 
فرودگاه های مهرآباد، امام خمینی )ره( و شــهید هاشمی نژاد مشهد از 
جمله فرودگاه های اقتصادی به شــمار می روند که هنوز به ســوددهی 
 آنچنانی هم نرســیده اند.در واقــع 90 درصد پروازهــا در 15 فرودگاه
  انجــام شــده و 10 درصــد مابقــی پروازهــا در 39 فــرودگاه دیگر

 انجام می گیرد که این فرودگاه ها شناخته می شوند و بار مالی برای دولت 
دارند. هرچند که در سال های گذشته پیشنهادات و طرح هایی برای این 

فرودگاه ها مطرح شده بود اما هیچ کدام به مرحله اجرایی نرسید.

سال هاست که کارشناســان حوزه گردشــگری از نبود سیستم 
آماری صحیح در این صنعت گالیه می کننــد اما حداقل بیش از 
یک دهه است که انتقادات و پیشنهادات و حتی نظرات آنها درباره 
ایجاد یک نظام آماری صحیح تاکنون عملی نشده است. به نحوی 
که اکنون بعد از مدت ها همچنان از مواضــع خود کوتاه نیامده و 
به نبود سیســتم آماری انتقاد می کنند؛ چه در دولت نهم چه در 
دولت دهم و  حتی در دولت یازدهم.تا چندماه دیگر دولت یازدهم 
نیز به پایان دوره کاری خود می رســد و مســئوالن مختلف این 
دولت از سال 9۶ درصدد گزارشــی از عملکرد خود بر می آیند از 
جمله سازمان میراث فرهنگی.این سازمان به طور قطع روی آمار 
گردشگران نیز انگشــت خواهد گذاشت تا عملکرد خود را  مثبت 

نشان دهد. 
بخشــی از این آمار مربوط به تعداد ورود گردشگران خارجی به 
ایران خواهد بود. چــون به عقیده برخی از افــراد، هر اندازه ورود 
گردشگران خارجی به کشور بیشتر باشــد، عملکرد سازمان نیز 
درخشان تر بوده اســت. اما به واقع باید دانست که این آمار چقدر 

مبتنی بر آمار علمی و تا چه اندازه صحیح است.
ســازمان میراث فرهنگی از ابتدای دولت نهم اعالم کرد که آمار 
تعداد گردشگران ورودی به کشور حدود یک میلیون و 1۶۲ هزار 
نفر بوده اســت، این آمار با پایان دولت نهم به حدود ۲ میلیون و 
۲00 هزار نفر رسید چیزی معادل دو برابر. با تمدید حضور دولت 
نهم و شــروع فعالیت دولت دهم، این آمار به حدود چهار میلیون 
و ۸00 هزار نفر رســید.در دولت دهم که ایران با مشکالت زیادی 
از جمله تحریم ها و مشکالت اقتصادی مواجه شد بازهم سازمان 
میراث فرهنگی هر سال از افزایش ورود گردشگران خبر می داد.

با این وجود آماری که در مدت ۸ ســال ارائه می شد، مورد انتقاد 
کارشناسان حوزه گردشگری بود. چه از لحاظ منبع دریافت آمار 
که مبهم بود و چه از نظر شــمارش، منتقدان اعــالم می کردند 
بســیاری از این افراد را نمی توان گردشگر دانست زیرا هر کسی با 
داشتن تنها یک گذرنامه در دست و ورود به کشور، جزو این آمار 

به حساب آمده است. 
آذر ماه ســال 9۲ مرتضــی رحمانی موحــد، معاون ســازمان 
گردشگری کشــور که یک ماه بود ســکان معاونت گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی را به دســت گرفته بود در اولین نشست 
خبری خود گفت: آمارهای سازمان گردشگری خام و بدون تجزیه 
و تحلیل است و هر تبعه خارجی که از راه مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی وارد ایران می شــود و آمار آنها از سوی پلیس مهاجرت 
 ثبت و به ما اعالم می شود مبنای ورود گردشگر خارجی به کشور 

است.
اکنون در دولت یازدهم طبق آنچه که ســازمان میراث فرهنگی 
اعالم کــرده هر ســال چیزی در حــدود ۲00 هزار نفــر به آمار 

گردشگران ورودی اضافه می شود. 
حال بدون توجه به اینکه مبنای واقعی این آمار کجاســت و چه 
تعداد از آنها گردشگر واقعی هستند باید گفت  از اوایل دولت نهم 
تا اوایل دولت یازدهم آمار گردشگران از یک میلیون و 1۶0 هزار 
نفر به چهار میلیون و ۸00 هزار نفر رسید یعنی حدود چهار برابر 
افزایش. اگر قرار باشد آمار گردشــگران ورودی در دولت یازدهم 
ارائه شود، این آمار با همان پیشــرفت الک پشتی سال های اخیر 
باید به دو برابر یعنی حدود 9 میلیون نفر برسد اما سازمان میراث 
فرهنگی از ورود 5 میلیون و ۲50 هزار نفر تا سال 94 خبر داده و 
هنوز آماری از میزان ورود گردشــگران در 4 ماه اخیر سال 95 را 

ارائه نکرده است. 

شورای عالی هواپیمايی کشور اجازه داد؛

مجوز  ايرالين بگیريد

رشد آمار گردشگران خارجی با شیب ماليم؛

 افزايش يک میلیونی برای ۳سال

نگاه روز

معروف ترين سايت های گردشگری دنیا؛

با یک کلیک به سفر بروید!

در شهر

کتابخانه مرکزی در طی 1۲ ســاعت، روز جمعه میزبان جوانانی 
 بود که دســت بر روی دســت نمی گذارند؛ جوانان اصفهانی که

 ایده های خود را به شــتاب دهنده کمان ارســال کرده بودند، از 
ابتدای روز در کتابخانه گرد هم آمدند و به بیــان ایده های خود 
پرداختند و ســپس با همکاری هم به پرورش ایده های یکدیگر 

مشغول شدند.
 آنچه در اولین ســاعات این همایش، قابل توجه به نظر می رسید 
عالوه بر استقبال ایده پردازان و سرمایه گذاران، حضور مسئوالن 
شهری بود و پررنگ تر از همه اســتقبال اعضای شورای شهر در 
کنار شــهردار اصفهان بود کــه باعث دلگرمی حاضران شــد.در 
بخش های ابتدایی برنامه از بین ایده های رســیده به دبیرخانه، 
30 ایده انتخاب شــده توســط هیئت داوران به مدت دو دقیقه 
 و ســی ثانیه توســط ایده پرداز هر طرح بیان شــد و ســپس با 
رأی گیری حاضران از بین این 30 طرح، 9 طرح انتخاب شــد.در 

مرحله بعدی تمامی حاضرین و کسانی که خود تا ساعاتی پیش 
با هم به رقابت پرداخته بودند در قالب تیم مشــترک به پردازش 
ایده ها پرداختند و تیم ها با آماده کردن پــاور پوینت در مرحله 
بعدی با ارائه طرح در مدت هفت دقیقه در حضور داوران به رقابت 
 پرداختند.از نکات راهگشــا در این برنامه حضــور ایده پردازان و 
 کار آفرینــان موفق و ایراد ســخنانی بــود کــه راهنمایی برای 
 ایده پــردازان بــود.در بخش ایده هــای آزاد در خــالل برنامه، 
کارت های ایده ها توزیع شــد و ایده پردازان نظــرات خود را در 
 مورد میدان نقش جهان، میدان امام علی)ع(، کوه صفه، رودخانه 
زاینده رود و پل ها، ارگ جهان نما و شــهر رویاها ارائه دادند و به 9 

نفر از ایده پردازان منتخب یک نیم سکه بهار آزادی و لوح افتخار 
 داده شد.در بخشــی دیگر رضا احســان پور، طناز اصفهانی، در 
برنامه ای با عنوان خندشــگری به بررســی گردشگری در قالب 
استند آپ کمدی پرداخت که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. 

در انتهای برنامه کتاب نام واژه های اصفهان به حضار تقدیم شد.
در پایــان این برنامه مدیــر مرکز خالقیت و نوآوری شــهرداری 
اصفهــان در گفتگو با ایمنا بیان داشــت: ما به دنبــال راهکاری 
برای مشارکت هوشــمند شــهروندان برای اداره شهر هستیم، 
وظیفه شهرداری هوشمند این اســت که به دنبال راهکار و کانال 
 منطقی برای ارتباط با شــهروندان و اخذ نظراتشــان در راستای 
تصمیم گیری برای مشکالت شــهری باشد. یکی از این راهکارها 
برنامه ماراتن و شاب دهنده هاست، ایده پردازانی که با ایده های 
خود می توانند شهر را در مسیر منطقی قرار دهند، در این برنامه 

شرکت می کنند.

به همت مرکز خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

ماراتن گردشگری اصفهان برگزار شد

با توجه به ســفال هایی که متعلق به ۶500 ســال پیش هستند و 
 در هرســین کرمانشــاه کشــف شــده اند ، می توان احتمال داد 
 انســان ها از  هــزاره چهــارم پیــش از میــالد در ایــن منطقه 

سکونت داشته اند. در گزارشی که ایسنا در این باره به نقل از روابط 
عمومی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری تهیه کرده است  
»مهدی رهبر«، سرپرســت هیئت نظارت، مشــاوره و گمانه زنی 
موردی »پارک تاریخی َهرسین« در مورد این خبر در حالی توضیح 
داد که به وجود انسان ها در هرسین کرمانشاه از ۶500 سال پیش 
اشاره داشــت. وی در ادامه گفت: از البالی الیه های به هم ریخته، 
قطعاتی از سفال ها یی مربوط به حدود هزاره چهارم پیش از میالد، 
سفال های خاص دوره اشــکانی و نیز سفال های دوره های مختلف 
اسالمی که نشانه حضور انسان از هزاره چهارم قبل از میالد تا قرن 

حاضر در این مکان بود به دست آمده است.
وی افزود:    همچنین تعدادی ابزار سنگی دوره پیش از تاریخ نیز از 

یافته های این گمانه ها بود.
رهبر با اشاره به روند کاوش های منطقه گفت:    هیئت کاوش های 

باستان شناســی کار خود را در دو بخش شــروع کرده  و همچنین 
گمانه زنی به منظور شــناخت آثــار باســتانی در محوطه »پارک 
ســراب هرســین« با وجــود محدودیت هایــی از قبیــل وجود 
درختان انبوه، عبــور کابل های بــرق و لوله گذاری بــرای انتقال 
 آب در ۲0 گمانه آزمایشــی در ابعاد مختلف تا خــاک بکر به اجرا 

درآمده است. 
با توجه به دخــل و تصرفاتــی از قبیل خاکبــرداری، خاکریزی و 
کند و کاوهای مختلف صورت گرفته، اصل بناهــا از بین رفته اند.

رهبر، همچنین در مورد وارد آمدن لطمــه  به منظره صخره و آثار 
باستانی به دلیل انجام ســاخت و ســازهای ناهمگون و نیز اینکه 
این محل، پناهگاه معتادان شــده است ســخن گفت و نظارت بر 
تخریب و پاک ســازی محوطه از این ســاخت و ســازها را ازدیگر 
اقدامات هیئت باستان شناســی پارک هرسین در بخش دوم اعالم 

کرد و گفت:در ابتدا، بخش شــمال شــرقی صخره تــراش خورد 
 ســپس بلندترین صفه یا تراس با بتن وســنگ های گوناگون ونیز 

جان پناه های اطراف آن با هزینه های زیاد ایجادشد. 

وجود انسان از ۶۵۰۰ سال قبل در کرمانشاه

فرونشســت زمین در اطراف تخت جمشــید طی چند سال 
گذشته تشدید شــده و این امر نگرانی های زیادی به همراه 
داشته است.برخی کارشناســان حوزه میراث فرهنگی بر این 
باورند که وضعیت فرونشست در اطراف این مجموعه جهانی 
بسیار نگران کننده اســت به گونه ای که این بنا را نیز تهدید 

می کند.
در این راستا مســئوالن امر اعالم کردند که محدوده نشست 
زمین در محوطه تاریخی تخت جمشــید تا ۶00 متری بنای 
اصلی رسیده و این موضوع بســیار نگران کننده است.اولین 
بار در سال 13۸7 مســئوالن متوجه پدیده فرونشست زمین 
های اطراف مجموعه جهانی تخت جمشــید و نقش رســتم 
شــدند . در این مدت تدابیری برای مهار ایــن پدیده  اتخاذ 
 شد اما بازهم شــاهد گســترش آن در ۶00 متری مجموعه 
تخت جمشــید هســتیم.اخیرا با پنج کامیــون خاک این 
فرونشست ها پر شده اســت اما نکته قابل توجه این است که 
آیا پر کردن این فرونشســت با خاک برای مهــار این پدیده 
موثر است یا خیر؟ رییس مرکز زمین شناسی منطقه جنوب 
کشور)مرکز شــیراز( در رابطه با آخرین وضعیت فرونشست 
تخت جمشــید در  این باره اظهار داشت: متاسفانه طی چند 
سال گذشته فرونشست زمین در مرودشت گسترش زیادی 
داشــته به گونه ای که هم اکنون به عنوان یک معضل مطرح 

شده است.

یکی از آثار تاریخی اســتان همدان که در آستانه ثبت جهانی 
در یونسکو قرار دارد تپه باستانی هگمتانه است.

 این تپه تاریخی که قدمت آن به 3000 ســال می رسد، 30 
هکتار مساحت دارد و در بخش شــمالی و در انتهای خیابان 

اکباتان همدان قرار دارد.
طبق کاوش های باستان شناســی، هگمتانه دربرگیرنده آثار 
تاریخی دوره ماد، هخامنشــی و اشــکانی بوده و معماری و 
طرح و نقشه منظم این شهر حاکی از وجود یک شبکه منظم 
و پیشــرفته آب رسانی در شــهر اســت که در نوع خود اثری 

ارزشمند و مهم به شمار می آید.
ایــن اثــر بــه دلیــل بافــت تاریخــی منحصربه فــرد 
 خــود، در آینــده ای نه چنــدان دور بــه ثبــت جهانــی 
خواهد رســید اما برای تحقق این هدف موانع و مشــکالتی 
ازجمله تملــک عرصه تپــه هگمتانــه وجــود دارد و عدم 
 ســاماندهی منظره ایــن تپه رونــد کار را با کنــدی مواجه 

کرده است.
ایجاد پارک سوار در ضلع شرقی تپه هگمتانه مشکل ساز شده 

و راه جهانی شدن آن را مسدود کرده است.

 برنج کاری در حريم 
تخت جمشید

تعرض به حريم شهر هگمتانه

اخبار

 فرصت اطالعاتی فراهم شــده و راهنمای رایگان رزرواسیون که
 ۲ دهه است در اختیار شــهروندان جهانی قرار گرفته، فرصتی

ایده آل برای پیدا کردن مــکان های اقامتــی ارزان، لوکس و با 
خدمات مختلف در سراسر جهان است.

معروف ترين سايت های پیدا کردن مکان اقامت در 
اينترنت

معروف ترین سایت، hotel.com اســت که یکی از گران ترین 
book� های پهنه جهانی وب به شمار می رود. سایت domainn

inng.com نیز از دیگر ســایت های معتبر گردشــگری مجازی 
است که مخاطبان بســیاری دارد و امکان جســت و جو بر روی 
994 هزار مکان اقامتی را با 95 میلیون پیشنهاد گوناگون فراهم 
 می کند! این دنیای جذاب گردشگری آنالین است . . . البته سایت 
 Ainrbnb.com کــه یکی از برترین ســایت های پیــدا کردن 

 محل های اقامــت خودمانــی در اینترنــت اســت را نیز باید 
 در نظر داشــت. جایی که شــما می توانید در هزاران شهر دنیا، 
 فرصت های اقامتی ارزان قیمت را در خانه شــهروندان آن شهر 
پیدا کنید. اقامت با خانواده ها در شهر های مختلف دنیا، فرصتی 

است که این سایت برای شما فراهم می کند.
  ایندکــس ســایت hotels.com  از برتریــن ســایت هــای 
پیدا کردن مکان اقامت در اینترنت به شمار می رود و به ازای 10 
شب اقامت، 1 شب اقامت رایگان به مخاطبان می دهد. این سایت 
 یکی از شرکت های ثبت شــده در بورس نزدک است و بیش از

 ۲0 هزار سرویس last minnute برای گردشگران ارائه می کند.
ســایت hostels.com را باید یکی از ســایت هــای معتبر و 
معروف اینترنت دانست که خدمات آشنایی با مکان های اقامتی 
 هاســتل را برای کاربران فراهم می کند. هاســتلز دات کام برای 

طیف هــای مختلف گردشــگران و  ســالیق، فرصــت های 
 اقامتی متنوع با  قیمــت های گوناگون ارائه می دهد. اگر شــما
  backpacker باشــید یــا دوســت داشــته باشــید در

budget hostel هــا اقامــت داشــته باشــید،  فهرســتی 
 که برای شــما ارائه می شــود در  هاســتل های لوکســی که

 prinvate room ارائــه مــی کننــد متفــاوت خواهــد بود. 
 در این ســایت، امکان پیــدا کــردن فرصت هــای اقامتی در

 33 هزار هاســتل در 170 کشــور دنیا برای گردشگران تدارک 
دیده شده است که همه سلیقه ها و بودجه ها را تقریبا پشتیبانی 
می کند. اگر به دنبال اقامت ارزان هستید، انتخاب این سایت به 
شما توصیه می شود. این سایت از سال 1999 میالدی تا کنون 
فعال است و یکی از برترین ســایت های پیدا کردن فرصت های 

اقامتی ارزان قیمت معتبر در سراسر جهان به شمار می رود.
بوکینگ دات کام، سایتی هلندی به قدمت Yahoo.com  است 
که از ســال 1995 میالدی تا کنون، میلیون ها فرصت اقامتی را 
در اختیار ده ها میلیون گردشگر در سراســر دنیا قرار داده است.  
این سایت، عضوی از گروه بزرگ خدمات گردشگری مجازی در 
 princelinne.com، Kayak. اینترنت است. ســایت هایی چون
agoda.com، Rentalcars.com و OpenTable.com از 
جمله پرتال های زیر مجموعه بوکینگ دات کام به شمار می رود؛ 
سایتی که با 41 زبان زنده دنیا خدماتش را ارائه می کند و فرصتی 
است برای دسترسی به بیش از 900 هزار مکان اقامتی با شرایط و 
قیمت های مختلف در ۲00 کشور دنیا!  این سایت اقامتی معروف، 

در فهرست 100 سایت برتر اینترنت قرار دارد.
دامنــه ای قوی برای یک ســایت گردشــگری مجــازی همه 
فن حریف بــا خدمــات گســترده برای کســانی کــه قصد 
دارنــد در چند کلیــک، مــکان های اقامتــی خــوب و ارزان 
یــا لوکــس و حرفــه ای و رویایــی را در اینترنت پیــدا کنند.

 ســایت هاســتل ورلد از دیگر ســایت های معتبر ارائه دهنده 
فرصت های اقامتی در محیط های هاســتل به شمار می رودکه 
مخاطبان زیادی دارد. این پرتال نیز از سال 1999 فعال بوده و شما 
می توانید بر اساس دسته بندی کشور و شهر و مکان های اقامتی با 

قیمت های مختلف، مکان های مطلوب را پیدا کنید.
 ســایت hostelbookers.com برای کاربرانــی که به دنبال 
پیدا کردن مکان های اقامتی ارزان با شــرایط هاســتل هستند 
 انتخاب خوبی اســت . در این پرتــال عالوه بر هاســتل، امکان 
 پیدا کردن فرصت های اقامتی در هتل آپارتمــان ها، هتل ها و 
 خانه های شخصی نیز فراهم اســت. امکان یافتن مکان اقامت با 
رنج هــای قیمتی متنــوع و شــرایط مختلف در بیش از ســه 
 هزار و پانصد شــهر دنیا، از جملــه خدمات هاســتل بوکرز به 

شمار می رود. 
وبالگ این ســایت بهترین فرصت بــرای در جریــان بودن از 
خبر ها و تخفیف ها و تسهیالتی اســت که این پرتال در اختیار 
 گردشگران مجازی قرار می دهد. برای کسب اطالعات بیشتر به
 http://www.hostelbookers.com/blog مراجعه کنید.

بخش وبالگ سایت هاستل بوکرز، شما را با مقصد های گردشگری 
و رویداد های بین المللی در شهر های مختلف دنیا آشنا می کند 

که برای گردشگری مجازی ارزشمند است.

يکی از محبوب ترين جست و جو ها برای گردشگران مجازی در فضای سايبر، پیدا کردن مکان اقامت است. تنها 
برای کلمه hotel، بیش از يک میلیارد و چهارصد میلیون نتیجه جست و جو در گوگل ارائه شده است که صدها هزار 

هتل را در دويست و ده کشور دنیا در اختیار میلیارد ها کاربر اينترنت قرار می دهد. 

   hostelbookers.com
 برای کاربرانی که به دنبال 

پیدا کردن مکان های 
اقامتی ارزان با شرايط 

هاستل هستند انتخاب 
خوبی است . در اين پرتال 

 عالوه بر هاستل، امکان 
پیدا کردن فرصت های 

اقامتی در هتل آپارتمان 
 ها، هتل ها و 

خانه های شخصی نیز 
فراهم است.

در شــهر زیبای پاریــس، پایتخت فرانســه و مقصد نخســت 
گردشگری جهان واقع شــده و مشــاهیر فراوانی از جمله اسکار 
وایلد؛داستان نویس و نمایشنامه نویس ایرلندی، فردریک شوپن؛ 
پیانیست و آهنگساز لهستانی، مولیر؛ نمایشنامه نویس فرانسوی، 
آنتونیو روسینی؛موسیقیدان ایتالیایی، انوره دو بالزاک؛ نویسنده 
فرانســوی و آمادئو مودیلیانی؛ نقاش و مجسمه ســاز ایتالیایی 
و صادق هدایت در آن دفن شــده اند. این قبرســتان زیبا با دارا 
 بودن مجســمه ها و بناهای زیبا و دیدنی، مکانی بســیار جالب و 

پارک مانند است.

قبرستان پرالشز

ديدنی ها

پراگ به عنوان پایتخت و بزرگترین شــهر جمهوری چک دارای 
ســابقه تاریخی قابل توجهی است. ازســال 500 پیش از میالد 
 که نخستین ساکنان این شــهر بدان وارد شــدند تا به امروز بر 
جاذبه های پــراگ افزوده شــده اســت.برای آنها کــه تجربه 

 ســفر به شــهرهای اروپایی را داشــته اند، قطعا پراگ یکی از 
به یاد ماندنی ترین بخش هــا را به خود اختصاص داده اســت. 

 به اعتقاد بســیاری از کارشناســان صنعت گردشــگری، پراگ 
کارت پســتالی ترین شــهر اروپا محسوب می شــود.  کلیساها 

و ســاختمان هایــی با معماری بســیار جــذاب، زمینه ســاز 
 ثبت تصاویری خاص در این شــهر شــده اســت. پراگ دارای

 آب و هوای معتدل اقیانوسی  است که از شاخصه های آن باید به 
تابستان های گرم و زمستان های سرد اشاره کرد.

پراگ، کارت پستالی ترين شهر اروپا
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اخباريادداشت

مدير منطقه ســه شــهرداري اصفهان گفت: در راســتاي اجراي طرح 
سه شنبه هاي بدون خودرو، عمليات عمراني تفكيك دوچرخه از خودرو 

در خيابان شهداي خواجو اجرايی می شود. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، حسين كارگر 
اظهار داشــت:  اين طرح به طول 600 متر با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد 
و 500 ميليون ريال و با 75 درصد پيشــرفت فيزيكي هم اكنون در حال 

اجراست.
وی در ادامه با بيان اينكه با نصب تابلوی خبري، وضعيت ترافيك خيابان 
كمال اسماعيل به رانندگان در خيابان مشتاق اول اطالع رساني مي شود، 
افزود: تابلوی خبري »وي .ام .اس« تابلوی ديجيتالي ترافيكي اســت كه 

وضعيت موجود ترافيك را براي رانندگان مشخص مي كند.
مدير منطقه سه شــهرداري اصفهان بيان كرد: محل نصب اين تابلو در 
مسير مشتاق نرسيده به ميدان خواجو  اســت كه ترافيك مسير خيابان 
كمال اسماعيل را به رانندگان هشــدار می دهد و آنان مي توانند پيش از 

رسيدن به ميدان، مسير جايگزين را مشخص كنند. 
وی به هزينه 2 ميليارد ريالي اين تابلو اشــاره كــرد و ادامه داد: با اجراي 

عمليات فونداسيون و نصب پايه ها، تابلوی مذكور نصب و راه اندازي شد.  
كارگر در ادامه به ساير اقدامات ترافيكي سطح منطقه اشاره كرد و گفت: 
 پنج دوربين نظــارت تصويري در پنج نقطه پرترافيك ســطح منطقه با 
هزينه اي بالغ بــر 2 ميليارد و 400 ميليون ريال خريداري و نصب شــد 
كه به صورت اتوماتيك چراغ هاي راهنمايي اين پنج نقطه را بر اســاس 

ترافيك آن تنظيم و كنترل مي كند.
وی در خصوص عمليات عمراني تفكيك مسير دوچرخه خيابان شهداي 
خواجو نيز اضافه كرد: در راستاي اجراي طرح سه شنبه هاي بدون خودرو، 
عمليات عمراني تفكيك دوچرخه از خودروی خيابان شهداي خواجو به 
طول 600 متر با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و 500 ميليون ريال و با 75 

درصد پيشرفت فيزيكي در حال اجراست. 

مديرعامل شــركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در جلســه بررسی 
چالش ها و راهكارهای تامين آب شرب اصفهان اظهار داشت: در تابستان 
سال جاری مشــكالت ناشی از خشكسالی موجب نشــده كه تامين آب 

شرب مردم اصفهان با بحران روبرو شود.
هاشــم امينی افزود: به رغــم اينكه نيــاز آبی مردم برای شــرب14/5 
مترمكعب برثانيه است و ظرفيت تامين تصفيه خانه باباشيخعلی 11/5 
مترمكعب برثانيه و حدود 3 مترمكعب برثانيه كمبود آب برای تامين آب 
شرب مردم استان وجود داشته اما با تدابيری كه لحاظ شده اين مشكل 

مانع از توزيع عادالنه آب در اصفهان نگرديده است.
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان به بيان محدوديت های 
تونل اشترجان و خطوط انتقال آب پرداخت و اظهار داشت: ظرفيت تونل 
اشــترجان حدود 7/5 مترمكعب برثانيه و بهره برداری از آن با شــرايط 
غيرمتعارف حدود10/3 مترمكعب برثانيه اســت و از آنجايی كه قدمت 
تونل اشترجان حدود 30 سال است بايستی نهايت دقت در بهره برداری 

از آن به عمل آيد.
وی تعداد چاه های فلمن را 10 حلقه اعالم كرد و اظهار داشــت: درحال 
حاضر تعداد 10 حلقه چاه فلمن وجود دارد و اين درحالی اســت كه در 
شرايط آب سالی، حجم برداشت اين چاه ها 3 هزار و 560 ليتر بر ثانيه بود 
اما با خشك شدن رودخانه حجم آبدهی چاه های فلمن در تيرماه 95 به 

235 ليتر بر ثانيه كاهش يافت.
امينی بيان كــرد: همچنين در ســال 89 تعداد 10 حلقــه چاه فلمن 
با ظرفيت 3 هــزار و 560 ليتر بر ثانيه در مدار بهره برداری قرار داشــت 
درحالی كه در ســال 95 تعداد 2 حلقه چاه با ظرفيت 235 ليتر بر ثانيه 
در مدار بهره برداری قرار دارد به طوری كه می توان گفت طی اين سال ها 

دبی چاه های فلمن 3 هزار و 325 ليتر بر ثانيه كاهش يافته است.
وی مقايسه ای از منابع تامين آب شرب اســتان طی سال های 89 تا 95 
داشت و خاطرنشــان كرد: در تيرماه ســال 89 ظرفيت توليد منابع آب 
شــامل تصفيه خانه باباشــيخعلی، چاه های فلمن و چاه های متفرقه در 
مجموع 17 هزار و 280 ليتر برثانيه بوده اســت در حالی كه اين رقم در 

تيرماه 95 به 12 هزار و 145 ليتر برثانيه كاهش يافت .
مديرعامل شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: همه ساله حدود 
5 الی 6 درصد به مشتركين آبفا افزوده می شود اما با اين وجود آب شرب 
مردم در تمام فصول با كمترين محدوديتی تامين می شــود زيرا طی 6 
سال گذشته مصرف ســرانه آب خانگی از 186 ليتر به 151 ليتر كاهش 
يافته و نيز در اين مدت ميــزان آب بدون درآمــد از 25 درصد به 17/6 

درصد رسيده است.

رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی اصفهان در مورد 
نتيجه حضور اعضای كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اصفهان 
گفت: هدف از دعــوت نماينــدگان محترم مجلس بــه اصفهان، 
بررسی مســائل مرتبط با آب اصفهان اعم از آب شرب و آب جاری 

در زاينده رود بود.
سيد عبدالوهاب ســهل آبادی همچنين افزود: اين دعوت با همت 
حاجی دليگانــی نماينده مردم برخوار صــورت گرفت و در حضور 
يك روزه اعضای كميســيون برنامه بودجه بازديدهايی از چاه های 
فلمن و رودخانــه زاينده رود انجام شــد. وی در ادامه تصريح كرد: 
همچنين اتاق اصفهان برنامه ای در رابطه با احيای زاينده رود و حل 
معضل خشكســالی آن تنظيم كرده كه در اين جلسه در مورد آن 
با نمايندگان مجلس تبادل نظر صورت گرفــت و در نظر داريم در 

روزهای آتی آن را به دولت ارائه كنيم.
 ســهل آبادی وضعيــت آب اصفهــان را وخيــم توصيــف كرد و 
اظهار داشــت: در حال حاضر نه تنها در حوزه كشاورزی و صنعت 
در تامين آب با مشــكل مواجه شــده ايم؛ بلكه آب شرب اصفهان 
نيز وضع نامناسبی پيدا كرده اســت و نياز بود كه ذهنيت اعضای 
كميســيون برنامــه و بودجه بــرای ايــن موضوع آماده شــده و 
خوشبختانه با بازديد اين عزيزان، اين موضوع به طور كامل تشريح 
شد. رييس اتاق اصفهان در پاسخ به سوالی در مورد موضع اين اتاق 
در مورد استعفای رييس اتاق ايران و جايگزين احتمالی آن گفت: 
جناب آقای جالل پــور به دليل عارضه قلبی از رياســت اتاق ايران 
استعفا دادند و اين مشكل موجب اســتعفای ايشان از رياست اتاق 
كرمان نيز شد، از همين رو ديروز جلسه شورای هماهنگی روسای 

اتاق های استانی در تهران برگزار و تصميم نهايی اتخاذ شد .

مدير منطقه سه شهرداري اصفهان خبر داد:
اجرای عمليات عمراني تفكيك 

دوچرخه از خودرو

مديرعامل آب و فاضالب اصفهان:
 ۵1۳۵ ليتر بر ثانيه از ظرفيت توليد 

آب شرب کاسته شده است

رييس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن اصفهان:
وضعيت آب اصفهان وخيم است

پیشنهاد سردبیر: 
کیسه های پارچه ای جایگزین کیسه های نایلونی می شود

سلسله نشست های فصل رويش جوانان انقالبی با محوريت مباحث دينی هر 
هفته سه شنبه ها ويژه دختران در گلستان شهدا برگزار می شود.

 »فصل رويش جوانان انقالبی«كه هر هفته به صورت مستمر در فرهنگسرای 
پايداری وابسته به ســازمان فرهنگی تفريحی شــهرداری اصفهان با حضور 
دختران نوجوان و سخنرانی يكی از اساتيد حوزه و دانشگاه صورت می گيرد، 
به ارائه مباحث دينی در اين زمينه پرداخته و فرهنگسرای پايداری توانسته در 

اين بخش برنامه های خوبی را پيرامون مباحث دينی به نوجوانان ارائه دهد.
مهدی شفيعی، كارشــناس مســائل دينی در اين برنامه با اشــاره به اصول 
و مبنای اسالم در همه امور زندگی انســان ها اظهار داشت: اسالم برای تمام 
موارد زندگی انسان، برنامه ريزی داشته و بنا به دستورات دين اسالم، سعادت 

ما در صورتی محقق می شود كه تمام اين موارد را به درستی رعايت كنيم. 

دســتگاه ســاخت پلت های دارويی در دانشكده داروســازی دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان بومی سازی شد.

رييس دانشكده داروسازی وعلوم دارويی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان گفت: 
اين دستگاه با حمايت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان و مشاركت پژوهشگران 
داخلی با بيش از 300 ميليون ريال هزينه ساخته شده كه اين ميزان معادل 

20 درصد نمونه خارجی است.
 پلت ها ،اشــكال دارويی كروی هســتند كه در صنايع داروسازی برای تهيه 

فرآورده های دارويی آهسته رهش و يا سريع رهش استفاده می شوند  .
محسن ميناييان، ديگر مزايای اســتفاده از پلت های دارويی  را ،جذب بهتر 
 در دســتگاه گوارش، امكان فرموالســيون اجزای ناســازگار با هم ،  فرآيند 

روكش دهی راحت و نيز تحريك كمتر مخاط دستگاه گوارش عنوان كرد .

بومی سازی دستگاه ساخت پلت های دارويی در اصفهانبرگزاری سلسله نشست های »فصل رويش جوانان انقالبی« 

خبر

دكتــر غالمرضا تاجگــردون رييــس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی در جلســه بررسی چالش ها 
و راهكارهای تامين آب شــرب اصفهان كه با حضور اعضای 
كميســيون برنامه و بودجه، اســتاندار اصفهان، نمايندگان 
مردم اصفهــان در مجلس شــورای اســالمی و مديرعامل 
 آبفای اســتان اصفهــان و برخی ديگــر از مقامات اســتان 
برگزار شد پيرامون تامين آب شــرب اصفهان گفت: موضوع 
 تامين آب شــرب جمعيتی بيــش از 4 ميليــون نفر يكی از 
طرح های اولويت دار دولت و مجلس اســت و مطمئنا برای 
تامين پايدار آب شرب مردم اســتان اصفهان تدابيری لحاظ 

می شود.
وی گفــت: كميســيون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 
اســالمی نهايت همكاری را برای قرار گرفتن پروژه دومين 
 ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ در جدول 215 ســازمان 

برنامه ريزی و بودجه  انجام  می دهد.
دكتر تاجگردون به ظرفيت سرمايه گذاری در استان اصفهان 
اشــاره كرد و اظهار داشت: بررســی ها حاكی از آن است كه 
 اســتان اصفهان پتانســيل بســيار خوبی در جهت جذب 
سرمايه گذاری به روش های مختلف در اجرای پروژه ها دارد. 
بنابراين سعی می شــود كه با راهكارهای تلفيقی كه درنظر 
گرفته می شود پروژه دومين سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ 
در جدول 215 قرار گيرد تا با جذب ســرمايه گذار داخلی و 
خارجی اجرای اين پروژه با سرعت بيشــتری در دستور كار 

قرار گيرد.
وی گفت: هم اكنون مسئله آب يكی از موضوعات بسيار مهم 
و حساس كشور است كه سعی می شود با استفاده از نظرات 
كارشناسان و با بررسی همه جانبه و اصولی در مسير درست 

مسائل مربوط به آب در كشور به نوعی حل شود.
رييس كميســيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
افزود: دولــت درنظر ندارد طرح های جديــدی را در جدول 
215 قرار دهد اما پروژه دومين ســامانه آبرســانی اصفهان 
بزرگ از اهميت بســزايی برخوردار است و مسئله تامين آب 

شرب و پدافند غير عامل مطرح است.
 بر اين اساس بايد نهايت همكاری و تالش هابرای قرار گرفتن 
طرح دومين سامانه آبرســانی اصفهان بزرگ در رديف 215 
انجام شود تاآب شــرب مردم اصفهان به صورت پايدار تامين 
گردد. وی در پايان خاطر نشان كرد: درخصوص پروژه سامانه 
دوم انتقــال آب به اصفهان هرگونه اقدامی را كه الزم باشــد 

انجام خواهيم داد .

رييس کميسيون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی:

تامين پايدار آب شرب مردم 
اصفهان اهميت دارد

مدير خانه انقــالب اصفهان در خصوص اكــران فيلم های 
»هنگامــه« و »ايســتاده در غبار« در نقاط پرتردد شــهر 
اصفهان اظهار كرد: با توجه به تشييع پيكر شهدای مدافع 
حرم كه هفته گذشته در اصفهان برگزار شد، به مدت يك 
هفته فيلم  »هنگامه« در نقاط پرتردد شهر اصفهان اكران 

شد.
ابراهيم عمرانی افــزود: اين فيلم در هفــت نقطه از نقاط 
پرتردد شــهر اصفهان در اتوبوس سياره شــهر فيروزه ای 
شهرداری اكران شــد؛ اتوبوس در اين نقطه مستقر می شد 
و در ســانس های مختلف ايــن فيلم را برای شــهروندان 
اصفهانی اكــران می كرد كه شــهروندان از ايــن اتوبوس 

استقبال چشمگيری داشتند.
 وی تصريح كــرد: »هنگامه« فيلمی بود كه در جشــنواره 
عمار برگزيده شــد و برای شــهروندان در اتوبوس سياره 
فيروزه ای شهر كه با استقبال پرشور آنان روبه رو شده بود 

اكران شد.
مدير خانــه انقــالب اصفهــان در خصوص اكــران فيلم 
»ايســتاده در غبار« بيان كرد: فيلم »ايســتاده در غبار« 

يك فيلم انقالبی به شــمار می آمد و برای استقبال بيشتر 
 مردم نياز به يك مكان با ظرفيت بيشــتری بود كه تصميم 
گرفته شد تا اين فيلم در سينما سوره حوزه هنری اصفهان 

واقع در خيابان آمادگاه اكران شود.
عمرانی در ادامه عنــوان كرد: ايســتاده در غبار مربوط به 
بخشی از زندگی حاج احمد متوسليان بود كه بسيار مورد 
اســتقبال مردم قرار گرفت و به دليل استقبال بسيار زياد، 

در اكران اين فيلم با كمبود ظرفيت روبه رو شديم.
وی در خصوص اســتقبال مردم از اتوبوس ســياره شــهر 
فيروزه ای گفــت: برای اين اتوبوس درخواســت و تقاضای 
بسياری به خانه انقالب ارائه شده اســت و تا همين لحظه 
برای دهه كرامت بيش از 10 تا 15 درخواست برای آمدن 

اتوبوس سياره شهر فيروزه ای داشته ايم.
مديــر خانــه انقــالب اصفهــان اضافــه كــرد: در طرح 
سه شنبه های بدون خودرو، اتوبوس سياره شهر فيروزه ای 
در خيابان چهارباغ مستقر اســت كه هر هفته در روزهای 
سه شنبه شهروندان می توانند به خيابان چهارباغ بيايند و از 
خدمات اين اتوبوس ها استفاده كنند كه به كمك مسئوالن 

تعــداد ايــن اتوبوس هــا 
در آينــده به بيــش از 20 

اتوبوس خواهد رسيد.
وی درباره دوره آموزشــی 
فتــا اظهــار كــرد: دوره 
آموزشــی فتا از سه كلمه 
فرصــت تاريخــی انقالب 
اسالمی گرفته  شده كه در 
اين دوره بــه تمدن فضای 
مجازی در ســاحت تمدن 
نويــن اســالمی پرداخته 

می شود.
عمرانــی در ادامــه ابــراز 
كرد: با توجه به ســخنان 
رهبــر معظم انقــالب كه 
تحقق تمدن نوين اســالمی را معرفی كردند و گفتند اين 
تمدن از انقالب اســالمی آغاز و به تمدن نوين اســالمی 
ختم می شــود؛ تصميم گرفته شــد تا خانه انقالب فضای 
مجازی را به  عنوان يك آســيب، فرصت و تهديد به مردم 
 معرفی كند كه اصــال از فضای مجازی به چه روشــی بايد 

استفاده كرد.
وی تاكيد كرد: ورود برای عموم در اين دوره آزاد است كه از 
هفته پيش رو اين دوره آموزشی آغاز می شود و در روزهای 
چهارشنبه تا پايان شــهريورماه برگزار می شود. ميهمانان 
ويژه اين دوره در هفتــه اول عضو هيئت علمی دانشــگاه 
اصفهان، در هفته دوم معاون وزير ارشــاد و در هفته سوم 

رييس مركز رسانه های كشور هستند.
مدير خانه انقالب اصفهان در خصوص ويژه  برنامه دختران 
آفتاب گفت: در ويــژه  برنامه دختران آفتــاب، دختران به 
همراه پــدران به مدت 4 هفته در روزهــای جمعه به خانه 
انقالب می آيند و در يك دوره آموزشــی به مناســبت روز 
دختر با موضوع ســبك زندگــی عفيفانــه و تربيت دختر 

شركت می كنند.
وی در ادامه عنوان كرد: در اين طرح دختران سنين 10 تا 
18 سال می توانند فقط به همراه پدران خود شركت كنند 
كه در هفته پنجم پدران همراه بــا دختران خود به اردوی 
يك  روزه تهران اعزام می شــوند و از چنــد نقطه ديدنی و 

گردشگری تهران ديدن می كنند.
عمرانی تاكيد كرد: ثبت نام در طــرح دختران آفتاب كامال 
رايگان و ويژه عموم شــهروندان اســت. خانواده ها توجه 
داشته باشــند كه درهای خانه انقالب برای ورود دختران 
به اين طرح فقط با حضور پدر ممكن است و هيچ دختری 

نمی تواند بدون حضور پدرش در اين طرح شركت كند.

مدير خانه انقالب اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 20 اتوبوس سیاره شهر فیروزه ای 

در طرح 
سه شنبه های 
بدون خودرو، 

اتوبوس سياره شهر 
فيروزه ای در خيابان 
چهارباغ مستقرشد

مديرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: با توجه 
به مشكالت نابينايان برای اســتفاده از قطار شهری، 
جلسات مكرری با شهروندان نابينا، انجمن نابينايان و 
بهزيستی داشته ايم تا امكان استفاده برای اين قشر از 

جامعه هموار شود.
 جواد شــعرباف تصريح كرد: در گام نخست، كفپوش 
اولين ايستگاه قطار شهری مناسب سازی می شود تا 
نابينايان به راحتی بتوانند خودشــان را به لبه سكوها 

برسانند.
وی درباره پيشــرفت احــداث ايســتگاه های خط 
يــك قطــار شــهری اصفهــان گفــت: فعاليت بی 
 وقفــه بــرای تكميــل 2 ايســتگاه مهــم انقالب و 
ميدان امام حســين)ع( در حال انجام است و احداث 
تمام ايستگاه های باالدستی نيز ســرعت گرفته و تا 

اوايل سال 96 راه اندازی می شود.
مديرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اعالم كرد: تا 
پايان مردادماه ســال جاری، ايستگاه تختی خط يك 
قطار شهری را آماده بهره برداری می كنيم تا در هفته 
دولت مورد بهره برداری قرار گيرد و ادامه خط يك در 

سال 96 افتتاح می شود.
وی اين نويد را به شــهروندان داد كــه در مهرماه 95 

عمليات احداث ايستگاه های خط دوم آغاز می شود.

مدير منطقه 9 شــهرداری اصفهان گفت: بار ترافيكی 
چهارراه جهاد بــا احداث خيابان ســردار ترک الدانی 

كاهش می يابد.
عباس روحانی ضمن اشــاره به پروژه هــای در حال 
اجرا در اين منطقه، گفت: آزادسازی و احداث فاز دوم 
خيابان بهشت و آزادسازی خيابان سردار ترک الدانی 
 به منظــور كاهش بــار ترافيكی چهــارراه جهاد آغاز

شــده اســت.وی افزود: احداث خيابان ســردار ترک 
الدانی نيز در سال جاری انجام می شود.

وی به احداث پل صاحب روضات اشــاره و اضافه كرد: 
پل صاحب روضــات، حدفاصل خيابان ســردار ترک 
الدانی و خيابان صاحب روضات بــر روی بزرگراه نيز با 
همكاری مناطق يك و 9 شهرداری اصفهان در دستور 
كار اســت.مدير منطقه 9 شهرداری اصفهان به احداث 
خيابان 20 متری كوهانستان اشاره و تصريح كرد: 50 
درصد از آزادســازی فاز اول اين خيابان انجام شده و تا 
پايان امسال آزادســازی آن با همكاری مردم به اتمام 

می رسد.
وی اضافه كرد: در زمينه احداث پارک در سطح منطقه 
9 شهرداری اصفهان نيز گام های خوبی برداشته شده 
و به عنوان مثال فاز چهارم پارک مهر در ضلع شــرقی 

كوه آتشگاه نيز در سال جاری تكميل می شود.

 مناسب سازی ايستگاه های 
مترو برای استفاده نابينايان 

بار ترافيكی چهارراه جهاد 
کاهش می يابد

شهرداریکتاب و کتابخوانیحمل ونقل

اجرای طرح  پيك دانايی 
ويژه  معلوالن

 پذيرش طالب خارجی در  
حوزه های علميه شهرستان ها

 مديــر كتابخانــه مركزی شــهرداری اصفهــان از 
اجرای طرح پيــك دانايی ويــژه معلــوالن در اين 
كتابخانه خبــر داد و گفت: اين طــرح برای پر كردن 
اوقات فراغــت افرادی كه توان مراجعــه به كتابخانه 
 را ندارنــد امــا عالقه مند بــه كتابخوانی هســتند، 

اجرا شده است.
ســيد حميدرضا ميرپويا افزود: در طرح پيك دانايی 
روش كار به اين صورت اســت كه پــس از ثبت نام و 
انتخاب كتاب توســط معلوالن جســمی- حركتی ، 
كتاب مورد نظــر به صورت پيك رايگان ، به نشــانی 

اعالم شده ارسال می شود .
وی ادامه داد: با اشــاره بــه اينكه در ايــن كتابخانه 
 از ســال 1390 تاكنــون طــرح »مبادلــه كتاب«

 انجام می شــود، گفــت: در اين طــرح، روال به اين 
گونه اســت كه كتاب های بالاســتفاده و يا خوانده 
شــده به جای تحويــل به بازيافــت ، بــه كتابخانه 
مركزی ارائــه می شــود و در بخــش مبادله كتاب 
با توجه به تفكيــك موضوعی كتاب هــا، به ازای هر 
كتاب، يك كتــاب به صورت دلخــواه انتخاب و پس 
 از مطالعــه بــه كتابخانــه برگردانده می شــود تا از

 كتاب های ديگر نيز استفاده شود.

مدير حوزه های علميه خواهران استان اصفهان گفت: طالب 
خواهر از ساير كشــورها تنها در جامعه المصطفی پذيرش 
می شدند، اما از امسال اين امكان وجود دارد كه طالب خواهر 

خارجی در حوزه های علميه شهرستان ها نيز پذيرش شوند.
حجت االســالم ســيد مهدی ابطحی اظهار داشــت: 480 
حوزه علميه خواهران در سراســر كشــور در حال فعاليت 
بوده كه حدود 74 هزار طلبه خواهر مشــغول به تحصيل در 
 آنها هستند، در اســتان اصفهان 60 حوزه علميه خواهران 
وجود دارد كــه 56 حوزه زير نظر مديريت اســتان و 7500 

طلبه خواهر در آن مشغول به تحصيل هستند.
وی افزود: بــا توجه به اينكــه همه طــالب خواهر مجتهد 
نمی شــوند و بســياری از آنان در مراكز علمــی و فرهنگی 
مشغول هســتند، دروس در نظر گرفته شــده برای طالب 
خواهر با دروس طالب برادر تفــاوت دارد و دروس متنوعی 

برای آنان در نظر گرفته شده است.
مدير حوزه های علميه خواهران استان اصفهان با بيان اينكه 
دروس نوينی برای طالب خواهر در برنامه آموزشی آنان در 
نظر گرفته شده اســت، تصريح كرد: زبان انگليسی، منطق، 
حقوق، تربيت بدنی، فلســفه، كالم، ادبيات، مفاهيم، تجويد 
و غيره از جمله دروســی است كه بر اســاس نياز روز طالب 

آموزش داده می شود.

حوزه های علمیه 
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

 حسینی سرمربی می شود؟

ريو2016

مراسم رژه کاروان های کشورهای مختلف در افتتاحیه المپیک 
2016 یک نکته جالب داشت.  در مراســم افتتاحیه المپیک و 
در کنار پرچمداران 206 کشــور، کودکانی حضور داشــتند که 
206 گونه گیاهی در معرض خطر را با خــود حمل می کردند. 

افتتاحیه ریو ، سبزترین افتتاحیه تاریخ المپیک بود.

پرچمداری در رقابت های المپیک هم مــی تواند برای خودش 
صاحب رکورد شــود.  میخان لوپــز، فرنگــی کار کوبایی برای 
ســومین بار پیاپی پرچمدار کوبا شد و پیشــاپیش ورزشکاران 
کشورش جلوی کاروان پرچم دســت گرفت و رژه رفت. غیر از 
استیونسون بوکســور و کارلین کشــتی فرنگی، هیچ ورزشکار 

دیگری در دنیا سه دوره پرچمدار المپیک نبوده است.

 محسن مسلمان و مهدی طارمی دو بازیکن تیم پرسپولیس قبل از 
دیدار هفته سوم لیگ برتر برابر گسترش فوالد تبریز، ناهار آخر را هم 

در کنار هم صرف کردند.

بنا بر آمار و ارقام ارائه شــده نزدیک به ۳ میلیارد نفر تماشــاگر 
مراســم افتتاحیه المپیک ریو 2016 بودند.مراســم افتتاحیه 
ســی ویکمین دوره رقابت های المپیک در شــهر ریو دوژانیرو 
 برزیل برگزار و مشــعل این بازی روشــن شــد. بنا بر گزارش

 بی بی سی اسپورت از آمار تماشاگران این مراسم پرشکوه بیش 
از ۳ میلیارد نفر در نقاط مختلف دنیا تماشگر این مراسم بودند.

هزاران نفر از مردم برزیل در اعتراض بــه هزینه باالی برگزاری 
المپیک دست به اعتراض زدند.

همزمان با آغاز رسمی بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان ، مردم 
برزیل در اعتراض به هزینه سنگین برگزاری بازی های المپیک 
ریو به خیابان ها آمدند. حدود ۳000 نفر بــه هزینه میلیاردی 
دولت برزیل برای پوشــش بازی های المپیک معترض شــدند. 
معترضان با وجــود برخورد نیروهــای امنیتــی برزیل، پرچم 
المپیک را به آتش کشــیدند و پلیس برزیل نیز از گاز اشک آور 

برای پراکنده کردن جمعیت معترض استفاده کرد.
 در ایــن نا آرامی هــا چند جــوان برزیلی زخمــی و برخی نیز 
بازداشــت شــدند و خبرها حکایت از جوی ســنگین در شهر 
ریو دارند.گفتنی اســت معترضان نیروهــای امنیتی را به تکرار 

اعتراضات تهدید کردند.

 ســرمربی تیم ملی والیبــال آرژانتیــن از مبارزه بســیاری از 
تیم های شــرکت کننده در المپیک 2016 ریو برای فتح مدال 
طال خبر داد. خولیو والســکو، ســرمربی نام آشــنای تیم ملی 
والیبال آرژانتیــن در خصوص رقابت هــای المپیک 2016 ریو 
گفت: زمان تاریخ والیبال در المپیک فرا رسیده است، زیرا برای 
اولین بار شاهد حضور تعداد زیادی از تیم ها برای فتح مدال طال 
هستیم. والسکو در ادامه اظهار داشــت: تمام بازی های والیبال 
المپیک 2016 ریو ســخت و دشوار اســت و هیچ نتیجه ای تا 
آخرین لحظه قابل پیش بینی نیست. هدف اول آرژانتین صعود 

به جمع 4 تیم برتر است.

پرچمــداری کاروان ایــران در مراســم افتتاحیــه المپیــک 
ریودوژانیرو توســط خانم زهرا نعمتی در رســانه های خارجی 
بازتاب داشــت. مطبوعات  آلمان با انتشــار تصویــر این بانوی 
ورزشــکار معلول کشــورمان به عنوان پرچمدار کاروان ایران، 
از این اتفاق به عنــوان یکی از رویدادهای مهم مراســم آغازین 
یاد کردند. سایت ورزش آلمان نوشــت حضور نعمتی به عنوان 

پرچمدار در مراسم افتتاحیه باعث توجه زیاد عموم شد.
این رسانه افزود:پای این بانوی ورزشــکار ۳1 ساله رشته تیر و 
کمان، از سال 2004 و به خاطر حادثه زمین لرزه در زادگاهش 
دچار معلولیت شــد. نعمتی از این جهت مجبور شــد از ویلچر 
اســتفاده کند. این ســایت افزود: قهرمان تکواندوی اسبق که 
در ماه ســپتامبر حتی در مســابقات پارالمپیک شرکت خواهد 
کرد، نخستین پرچمدار زن جمهوری اســالمی ایران در تاریخ 

المپیک هاست. وی در ماه ژانویه برای این منظور برگزیده شد.

راز گلدان های همراه ورزشکاران
 در رژه المپیک چه بود؟ 

رکورددار پرچمداری
 در تاريخ المپیک کیست؟ 

ناهار دورهمی مسلمان و طارمی

3 میلیارد نفر
 تماشاگر مراسم افتتاحیه المپیک

معترضان ،پرچم المپیک را آتش زدند

تیم های زيادی برای طالی والیبال 
المپیک مبارزه می کنند

بازتاب پرچمداری
 زهرا نعمتی در رسانه های آلمان

فضای مجازی

زمان حضورش در اســتقالل کم بود؛ آنقدر که انگار در ترافیک 
شهر تهران از شــرق به غرب رفته و برگشته اســت. مسیر کوتاه 
بود و پر هیاهو؛ فقط ســه روز عنوان سرپرست باشگاه استقالل 
را یدک کشــید و هیاهوی ترافیکی از حاشیه ها خسته اش کرد. 
رضا حسنی خو، مدیر کل حراست وزارت ورزش وجوانان که پس 
از جام جهانی 2014 برزیــل و در کش و قــوس ماندن و رفتن 
کارلوس کــی روش چهره شــد، نماینده محمود گــودرزی در 
مذاکرات فدراسیون فوتبال با سرمربی پرتغالی تیم ملی که قرار 
بود در جلســات حضور داشته باشــد تا تمایل وزارتخانه را برای 

ماندن کی روش نشان بدهد.
حسنی خو در ماجرای کی روش به شهرتی که الزم بود، رسید. او 
در رسانه ها نیز نقش پررنگی داشــت، اما اینکه چه ویژگی هایی 
در مدیرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان بود که به استقالل 
آمد، ســوالی اســت که بایــد از تصمیم گیــران در وزارتخانه 
پرســید؛ وزارتخانه ای که متولی اســتقالل و پرسپولیس است و 
محمود گودرزی نیز به عنوان رییس مجمع، نقشــی اساسی در 

تصمیم گیری های این دو باشگاه دارد. 
حاال باید از مســئوالن وزارت ورزش سوال کرد که بر چه اساسی 
به این نتیجه رسیدند تا رضا حســنی خو را به عنوان سرپرست یا 
مدیرعامل باشگاه استقالل انتخاب کنند و این فرد بر چه اساسی 

این سمت بسیار مهم را قبول کرد؟
 حســنی خو که حضور در رأس باشگاه اســتقالل را قبول کرده 

بود، چرا در ادامه اعالم کرد که نمی تواند؟ از ابتدا مشــخص بود 
که این انتخاب، انتخاب خوبی برای اســتقالل نیســت، اما چرا 
عمر مدیریتی حســنی خو دراستقالل فقط 72 ســاعت بود؟ او 
نتوانست دوام زیادی بیاورد و خودش متوجه شد که در ترافیک 

حاشیه های استقالل انتخاب خوبی نبوده است.
مسئله دیگر در انتخاب حســنی خو موضوع سمتی بود که برای 
او مطرح شد. ابتدا اعالم کردند که حسنی خو مدیرعامل باشگاه 
استقالل شــده و پس از آن بحث سرپرســتی اش به میان آمد. 

بازهم گفته شد که او مدیرعامل است! 
گویا مســئوالن وزارتخانه در انتخاب عنوان هم دچار سردرگمی 
شده بودند، انتخابی که اشــتباه بود، اطالع رسانی اش اشتباه بود 
 و کا،ر اشــتباه پیش رفت تا نهایت کار به اینجا برســد، اســتعفا 

بعد از سه روز. 
در ابتدای فصــل ایجاد چنیــن تغییراتی برای اســتقالل هیچ 
منفعتی نداشــت و مشــخص نیســت بهرام افشــارزاده که تا 
همین چند ماه پیش مشــکلی نداشــت، چگونه بــه یکباره از 
تمام ِســمت هایی که از َســمت وزارتخانه گرفته بود، عزل شد. 
 افشــارزاده جای خود را در معاونت وزارتــی محمود گودرزی به 
محمدرضــا گرشاســبی داد و این بار یکــی دیگــر از مدیران 
وزارتخانه جای او را در رأس باشگاه اســتقالل گرفت که خیلی 

زود هم از این کار پشیمان شد.
اینجا در رفتن بهرام افشارزاده بحث بازنشستگی او به میان آمده 

است، اما اگر بحث بازنشستگی افشارزاده 
بود و او به این دلیل استعفا یا کناره گیری 
کرد و در این بیــن وزارتخانه در رعایت 
 قانون تاکید داشــت، چرا رعایت قانون 
دو سال و نیم پیش مطرح نشد، دو سال 
و نیم پیش که افشــارزاده به عنوان یک 
باشــگاه استقالل  بازنشسته سرپرست 
شــد، همان زمانی که علی اکبر طاهری 
به عنوان سرپرست باشگاه رقیب انتخاب 

شد، او که خود یک بازنشسته است؟! 
وزارت ورزش در حالــی بــرای این دو 
باشــگاه سرپرســت انتخاب کــرد که 
قانون تجارت و در ثبت شــرکت این دو 
باشگاه آمده که اســتقالل و پرسپولیس 

نمی توانند سرپرست داشته باشند.
با این شــرایط چرا وزارتخانه که اکنون 
به دنبــال اجرای قانون اســت، آن زمان 
که این انتخاب هــا را انجــام داد دنبال 
قانون نبود؟ چــرا آن زمان وزارت ورزش 
از قانون فرار کــرد و حاال با انتخابی نادرســت شــرایط را برای 
اســتقالل بدتر کرد؟ وزارت ورزش با فشــار آوردن به افشارزاده 
برای کناره گیری از سرپرستی باشگاه استقالل، حسنی خو را که 
تخصصش چیز دیگری است در رأس این باشگاه بزرگ پایتخت 
گذاشــت، فردی که پس از ماجرای ماندن و رفتن کی روش وارد 
بحث فنی فوتبال شــد، او که قبول کرد سرپرست یا مدیرعامل 
باشگاه اســتقالل باشد و پس از 72 ســاعت به این نتیجه رسید 
 که بزرگان دیگری هســتند کــه بخواهند این ســمت را قبول 

کنند. 
حال ســوالی که مطرح می شــود این اســت که آیا آن زمان که 
حسنی خو قبول کرد سرپرست این باشگاه شود، بزرگان نبودند؟

 اســتقالل در ترافیک این حواشــی و انتخاب های نادرســت در 
میانه راه مانده است

. وزارت ورزش هم نمی داند ایــن خودرویی را که اکنون راهبری 
ندارد، به سمت شرق هدایت کند یا غرب، اما استقالل در شرایط 
بدی قرار داد و ممکن است این ترافیک حاشیه های دودی غلیظ 

ایجاد کند و راه های تنفسی آبی ها را دچار مشکل کند. 
ای کاش پس از این همه اشــتباه و فــرار از قانــون، این بار که 
وزارت ورزش می خواهــد قانون را رعایت کند انتخاب درســتی 
داشته باشــد تا فردی که قبول کرده سرپرستی باشگاهی بزرگ 
 را به عهده بگیرد، 72 ســاعته از زیر بار این فشــار شــانه خالی 

نکند.

حسنی خو، انتخابی که از اول اشتباه بود؛

 چرا وزارت ورزش به یکباره یاد قانون افتاد؟

 هفتــه دوم لیــگ برتــر فوتســال هــم تمام شــد ولی 
هنــوز تکلیف یکــی از تیم هــای لیگ برتری مشــخص 
 نیســت و بــازی تیم میثــاق بــرای دومین بــار متوالی 

برگزار نشد.
تیم فوتســال میثاق تهران در کشــاکش واگذاری است. 
توافق مسئوالن این تیم با باشــگاه طرح و توسعه و انتقال 
امتیاز این تیم به قزوین با مخالفت هیئت فوتبال اســتان 

تهران مواجه شد.
 مخالفتی که به قیمت برگزار نشــدن دومیــن بازی این 
 تیم در لیگ برتر و نابســامانی در برنامه مســابقات تمام 

شده است.
از یک طرف مسئوالن تیم طرح و توســعه تاکید دارند که 
این انتقال قانونی اســت و آنها باید در لیگ برتر شــرکت 
کننــد و از طرف دیگر هیئــت فوتبال تهــران تاکید دارد 
میثاقی ها تنهــا می توانند امتیاز خود را در اســتان تهران 

واگذار کنند. 
رییس هیئت فوتبال حتی اعالم کرده کــه تیم میثاق دو 

مشــتری هم در تهران دارد و احتمال واگذاری تیم به این 
مشتریان هست. این در حالی است که حواس هیچ کس به 

برنامه مسابقات لیگ برتر نیست. 
دو هفتــه از لیگ گذشــته و دو مســابقه از تیــم میثاق 
 در کنــار مســابقه هفتــه اول تیــم دانشــگاه آزاد لغــو 

شده است. 
سیدرضا افتخاری رییس کمیته فوتســال که تاکید دارد 
همه کارهــا روی نظم پیش می رود، پاســخگوی ســوال 
خبرنگاران نیست و واکنشی به انتقال امتیاز میثاق به طرح 

و توسعه قزوین نداشته است.
از تمدید زمان مداوم تحویل مدارک تیم های لیگ برتری 
به سازمان لیگ فوتسال مشخص بود که عزم این سازمان 
و کمیته فوتســال برای برقراری نظم و برخورد با متخلفان 

جدی نیست. 
حاال کار به جایی رسیده اســت که لیگ برتر هر هفته یک 
مسابقه لغو شــده دارد و مشخص نیســت این رویه تا چه 

زمانی ادامه خواهد داشت.

 کاروان کشورمان در مراســم افتتاحیه مراسم 2016 ریو رژه رفت. کاروان جمهوری اســالمی ایران با عنوان کاروان
 امام رضا )ع( و با پرچمداری زهرا نعمتی از مســیر تعیین شــده ورزشــگاه ماراکانا محل برگزاری مراسم افتتاحیه 

بازی های المپیک 2016 ریو عبور کرد.

رژه ورزشکاران المپیکی ايران در قلب ريو
آقای ريیس پاسخگو نیست؛

مرثیه برای لیگی که ضعف هايش تمامی ندارد

کاپیتان بارسلونا از هدف بزرگ تیمش در فصل جدید سخن به میان آورد. 
آندرس اینیســتا از هدف بزرگ بارســلونا در فصل جدید سخن به میان 
آورد. کاپیتان آبی اناری ها گفت: در فصل جدید، قهرمانی در جام حذفی 
و اللیگا ما را راضی نمی کند. به دنبال اهداف بزرگ تری هســتیم. کسب 
سه گانه، هدف بزرگ بارسلونا در فصل جدید است. توان و شایستگی الزم 
برای رسیدن به این هدف را نیز داریم. کاپیتان بارسلونا ادامه داد: در فصل 
جابه جایی تابستانی، خریدهای خوبی داشــتیم و می توانیم با جذب این 
بازیکنان، نتایج درخشانی به دست آوریم. بازیکنان جوانی جذب کردیم. 
با این حال همه آنها نقشی بسزایی در تیم های سابق خود داشتند. چهار 
بازیکنی کــه جذب کردیم، بســیار پرتالش هســتند. موفقیت گروهی 
 برای آنها مهم تر از هر چیزی اســت. این همان چیزی است که بارسلونا 
می خواهد. بارسلونا تیمی است که در هر رقابتی برای قهرمانی به میدان 

می رود. امیدوار هستم که فصل خوبی در انتظار ما باشد.

  سرمربی شیاطین ســرخ در آستانه بازی تیمش در ســوپرجام اروپا از 
رقیبی قدرتمند حرف زد.

ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد در آســتانه بازی تیمش مقابل 
لسترسیتی در ســوپرجام انگلیس از رقیب تیمش با احترام زیادی یاد 
کرد.  او در این باره گفت: »فصلی متفاوت و دشــوار پیش روی آنهاست 
اما به نظرم توان کنار آمدن با شــرایط جدید را دارند.تجربه جدیدی به 
نام حضور در لیگ قهرمانان، تاثیری زیادی روی عملکرد لسترســیتی 
 در فصل آینده دارد. رقیب ما حداقل 6 بازی بــزرگ و تعیین کننده در

 لیگ برتر پیش رو دارد؛ رقابت هایی که می تواند فصل تیم را تغییر دهد. 
به نظرم تیم رانیری نسبت به فصل قبل بهتر شده است.« 

  او با این جمالت به اظهــارات خود پایان داد: »قهرمان فصل گذشــته
 لیگ برتر، بازیکنان، مربی و تجربه خوبی دارد.امیدوارم با شرایط جدید 

کنار بیایند و اوضاع برای آن ها خوب پیش برود!«

اينیستا از هدف اصلی بارسلونا 
پرده برداشت

اظهارات مورينیو 
در آستانه سوپرجام 

مهاجمی که ورودش به زمین در بازی های اخیر ذوب آهن مترادف با گل 
زدن تیم اصفهانی بود در اولین مســابقه ای که به عنوان بازیکن اصلی به 

میدان رفت پایش به گل باز شد.
 سیدمحمدرضا حسینی در سه مســابقه اخیر ذوب آهن در سوپرجام و 
دوهفته ابتدایی لیگ برتر، حکم تعویض طالیی این تیم را داشــت زیرا 
دقایقی پس از ورود این بازیکن به زمین، تیم اصفهانی به شــکل جالبی 
موفق به گل زدن می شد. در روزی که یحیی گل محمدی از نشستن روی 
نیمکت ذوب آهن محروم بود این مهاجم 26 ساله برای اولین بار در فصل 
جاری در ترکیب اولیه قرار گرفت. حضور حسینی در جمع 11 مرد اصلی 
این بار نه فقط برای ذوب آهن که برای خودش هم آمد داشت زیرا پای او 

در این مسابقه به گلزنی باز شد.

تعويض طاليی در نقش گلزن  مورد عجیب تیم استقالل 
در اين فصل

ترفند پرسپولیسی ها برای ماندن 
در سمت مديريت

قاب روز  درحاشیه

مدیران باشــگاه پرســپولیس برای فرار از قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشسته ها ترفند جالبی به کار بردند.  بهرام افشارزاده سرپرست باشگاه 
اســتقالل به دلیل اینکه بازنشســته بود و به دلیل قانونی که در هیئت 
دولت در سال ۸6 تصویب شــده مبنی بر عدم استفاده از بازنشسته ها، از 
سمتش کنار رفت.  حاال اما در باشــگاه پرسپولیس برای فرار از این قانون 
ترفندی جالب از سوی مسئوالن این باشــگاه انجام شده و آن هم تغییر 
احکام است. به عنوان مثال فردی که در باشــگاه پرسپولیس مدیر امور 
اجرایی است حاال که بازنشسته شــده حکمش از مدیریت تغییر کرده و 
پست جدیدی که به او داده اند عنوانش مشاور امور اجرایی است تا با این 

ترفند بتواند به کارش در باشگاه پرسپولیس ادامه دهد!

کســب یک امتیاز از ســه بازی برای هیچ یک از هواداران اســتقالل قابل 
پذیرش نیست. هواداران انتظار داشتند این تیم با سرمربی جدیدش یعنی 
علیرضا منصوریان روزهای بســیاری خوبی در لیگ شانزدهم داشته باشد 
اما اکنون همه چیز با یک شروع بد آغاز شده اســت. ایراد بزرگ استقالل 
 چیست؟ شــاید این مورد قابل توجه باشد. استقالل در ســه بازی از پنج 

دفاع چپ استفاده کرده است. واقعا در یک پست این حد تغییر الزم است؟
چنین تغییرات گســترده ای یکی از عجیب تریــن کارهای منصوریان در 
استقالل است. این تغییرات پی در پی در دفاع چب اکنون رتبه پانزدهمی 
استقالل را رقم زده اســت. در بازی بعدی اســتقالل باز هم در این پست 

تغییری می بینیم؟

07

سوال روز

تیم فوتبال ذوب آهن کــه از دو بازی ابتدایی خود در 
لیگ برتر تنها یک امتیاز گرفته بود، در بازی ســوم 

موقتا تغییراتی روی نیمکت خود ایجاد کرد.
ســرمربیگری  بــه  ذوب آهــن  فوتبــال   تیــم 
یحیی گل محمدی در دو بازی ابتدایی خود در لیگ 
برتر یک باخت و یک مساوی به دست آورد و در بازی 
ســوم خود به دلیل اختالف ســرمربی با مدیرعامل 

باشگاه موقتا تغییراتی روی نیمکت خود ایجاد کرد.
یحیی گل محمدی کــه ناراحتی هایــی از مدیریت 
باشگاه داشــت آن را در کنفرانس مطبوعاتی مطرح 
کرد و همین موضوع باعث ایجاد کشــمکش بین او 
و سعید آذری، مدیرعامل باشــگاه شد. به طوری که 
آذری او را موقتا از ســرمربیگری تیم کنار گذاشت و 

در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار داد.
با توجه به حواشــی ایجاد شــده به نظر می رســید 
ذوب آهن در بازی با فوالد خوزستان به مشکل بخورد 
ولی ایــن تیم در بازی ســختی که در اهــواز مقابل 
 فوالد داشــت با هدایت مجتبی حســینی دســتیار 
گل محمدی، توانســت اولین برد خــود در لیگ را 

جشن بگیرد.
مجتبی حسینی که شنیده می شــد استعداد خوبی 
در مربیگری دارد و حتی تاثیــر او را در نتایج خوب 
گل محمدی در ســال های اخیر هم ردیــف با خود 
سرمربی تیم می دانستند، توانســت از اولین محک 

خود سربلند خارج شود.
حسینی در چندسال گذشته پیشنهاد سرمربیگری 
هم داشــته و گزینه مربیگری چند تیم لیگ برتری 
بوده ولی پیشنهادهای خود را رد کرده و ترجیح داده 

در کادرفنی گل محمدی بماند.
با توجــه به بــاال گرفتن اختــالف ســعید آذری با 
گل محمدی، مدیرعامــل ذوب آهن پــس از اولین 
پیروزی تیمــش در غیاب گل محمــدی در صفحه 
اجتماعی خود پستی منتشــر کرد که نشان می دهد 

اختالفات همچنان به قوت خود باقی است.
با این وجــود بعید بــه نظر می رســد گل محمدی 
و آذری به ایــن راحتی ها به تفاهم مجدد برســند و 

احتمال قطع همکاری در این بین زیاد است.
با توجه بــه حضور موفــق حســینی روی نیمکت 
ذوب آهن در بازی با فوالد احتمال جانشــینی او به 
جای گل محمــدی هم وجــود دارد ولــی باید دید 
حســینی که رابطه خوبی با گل محمدی دارد راضی 

به جانشینی او می شود یا نه.

شروع موفق دستیار »يحیی« روی نیمکت؛ 

 حسینی سرمربی می شود؟

 بايد از مسئوالن 
وزارت ورزش 

سوال کرد که بر 
چه اساسی به اين 
نتیجه رسیدند تا 
رضا حسنی خو را 

به عنوان سرپرست 
يا مديرعامل باشگاه 

استقالل انتخاب 
کنند 

وزارت ورزش و جوانان در انتخاب سرپرست برای باشگاه استقالل اشتباهی را مرتکب شد که در ادامه با استعفای اين 
سرپرست همراه بود تا مشخص شود همه چیز از اول اشتباه بوده است.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
تکرار عبارات تاکیدی مثبت را جدی بگیرید
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دانستنی ها

- کاپوچینو اسم خود را به دلیل شــباهت رنگش با رنگ لباس بلند 
راهب ها که کاپوچین نام دارد گرفته است. 

- به طور متوســط نوزدانی که از مادران ســیگاری متولد می شوند 
250 گرم کمتر وزن دارند و قدشان نیز کوتاه تر است. 

- بیش از 5600 گونه مختلف مارمولک در دنیا وجود دارد. 
- اگر شــما در دوران جوانی خود هیچ کار احمقانه ای انجام ندهید 
 در دوران پیری و کهنســالی چیــزی برای لبخنــد زدن نخواهید 

داشت. 
- مخترع لنز چشــم ایده اختراعش را از پوسته های ذرت بو داده که 

روی دندان هایش گیر می کرد، گرفت. 
- مردی که رکورد بلندترین ریش دنیا را داشت، هنگام راه رفتن به 

طور تصادفی پایش را روی ریش خود گذاشت وگردنش شکست. 
 - شــش عضله موجود در چشــم شــما، از هر عضله دیگر بدنتان

 سریع تر حرکت می کنند. 

ویرایش ذهن 

به جای این کلمات مبالغه آمیــز می توان گفت: از اینکه بهترین تالشــت 
را کردی، خوشحالم. کوشــش تو موجب آرامش من اســت و من متوجهم 
که سعی کردی و حاال حق توست که موفق شــوی. وقتی به کسی با مبالغه 
خوراک خودبینی می دهیم، این فکر را به او تلقین می کنیم که اینجا نقطه 
پایان اســت. نه آغاز)!( ذهن با این توهم که بهترین کارهایش را انجام داده، 
دچار رکود می شود و چون مدام در حال قیاس خود با دیگران است،دارای 
تضاد و دوگانگی هم می شــود. این نوازش های افــراط گونه قطعا به زودی 
دچار تفریط هم خواهد شــد. یقینا این رفتارها، جفایی آشــکار به واقعیت 
وجودی ماســت، پس مراقب باشــیم به جــای عبارت عالی بــود، بگوییم 

جذابیت داشت، قابل تحسین بود، هوشمندانه بود و ... 
نکته بعدی در باب ویرایش ذهن، قیاس نکردن اســت؛ چون قیاس کردن 
یکی از اشــتغاالت ذهن های قالبی و پرتشــویش بوده که مــا را از کودکی 
گرفتار خود کرده اســت. قیاس کردن به نوعی حذف وجود ما در برابر یک 
تصویر بی جان خیالی اســت. قدم بعدی برای پاک ســازی ذهن این است 
که اصرار نمی کنم)!( برای اثبات خودت پافشــاری نکــن؛ همچنین برای 
اثبات دیگران بــه خودت هم تالش نکن. اجازه بده انســان ها دریافت های 
خود را داشته باشــند. ویرایش ذهن ضرورتی جدی در زندگی انسان عصر 
معاصر اســت. اگر تکنیک های ویرایش ذهن رامدام انجــام ندهیم، دچار 
انباشــتگی و انفجار اطالعات خواهیم شــد. خالقیت در ذهنی ساکت جان 
 می گیرد و رشــد می کند. جهان پیش روی ما باید مراقب تفکرات خالق و

 نوآوری های پی در پی باشد. اگر هجوم اطالعات و داده ها را به ذهن جدی 
نگیریم، عالوه بــر خالقیت تمرکــز و توجه و دقت ما نیــز دچار اختالالت 
اساسی خواهد شد. برنامه ای را تنظیم کنید و این مطالب را در آن بنویسید 

و هر روز آن را مطالعه کنید تا یادتان بماند: 
1- برای ویرایش ذهنــم غیبت نمی کنــم؛ به این دلیل کــه مجالی برای 
یادآوری خوبی های دیگران داشته باشم؛ چون ذهن معصوم من در الفت با 

عشق و دوستی و صلح جان می گیرد و من نیازمند این پیوند و الفت هستم.
2- برای ویرایش ذهنم قضاوت نمی کنم؛ چون قضاوت کردن دیگران مرا از 

همه عالمیان منفک می کند و آنگاه احساس تنهایی و خالء می کنم. 
3- برای ویرایش ذهنم دستور نمی دهم؛ زیرا خودم توانایی انجام کارهایم 

را دارم. 
4- برای ویرایش ذهنم اصــرار نمی کنم. چون آنچــه اصالت دارد خودش 
 را اثبات مــی کند و آنچه اصیل نباشــد، دیــری نپاید، پس رهــا می کنم 

و می گذرم.

به کل درمانده شــده بود، اما این بار گروه بیشــتری برای 
عیادت و دلگرمی او راهی بیمارســتان شدند. صدها نفر از 
مردم کرستد بات مســافتی معادل پنج ساعت رانندگی را 
طی کردند تا برای حمایت از او به بیمارستان برسند. یکی 
از آنها نصیحتی را که سال قبل از میچل شنیده بود به وی 
یادآور شــد: »مهم نیســت چه اتفاقی برای شما می افتد 
مهم این اســت که شما چه واکنشــی در قبال آن صورت 

می دهید.« 
 بدین ترتیب میچــل تصمیــم گرفت دوباره سررشــته

 زندگی اش را در دست بگیرد. راهبردش این بود که امکان 
بهبود را منتفی نداند و در عین حــال خودش را برای این 

احتمال که تمام عمر فلج شود آماده کند. 
در طول بازپروری میچل هــر روز رفقای بیمار دور و برش 
را در اتاقش جمع می کرد و با بگو و بخنــد و بریز و بپاش 
باعث تقویت روحیه خود و آنها می شد. او ذهنیت زندانی 
و زندانبان را که میان بیماران و کارکنان بیمارستان حاکم 
بود به کل از میان برداشت حتی آنها را وادار کرد یک تلفن 

برای رسیدگی به کارهایش در اختیارش بگذارند. 
کم کم یاد گرفت که چگونه از تخــت به صندلی چرخ دار 
و به توالت برود. در ترغیب فردی که مثل او فلج شــده بود 
گفت: قبل از اینکه چنین اتفاقی برایم بیفتد، می توانستم 
ده هــزار کار را انجام دهم. حاال قادر به انجــام نه هزار کار 
هســتم. البته، می توانم روی آن هزار کاری که نمی توانم 
انجام بدهم انگشــت بگذارم و حســرت بخورم، اما اینکه 
دردی را دوا نمی کند)!( از تو می خواهــم درباره  نه هزار 

کار باقی مانده فکر کنی!
 نه هــزار کار یادگار اوســت کــه اکنــون در بخش های 

توان بخشی سراسر کشور به چشم می خورد. میچل خیلی 
زود به پزشکانش خبر داد که می خواهد در موعدی مقرر 
بیمارســتان را ترک کند و برای این کار به چه چیزهایی 

نیاز دارد. کمی بعد از آن خودش را مرخص کرد!
پس از بازگشت به کرســتد بات خیلی زود متوجه شد که 
مسیرهای عبور و مرور آن شــهر به هیچ وجه برای کسی 
که روی صندلی چرخ دار نشســته مناسب نیست، به ویژه 
وقتی که شــهر را برفی به ارتفاع پنج متر می پوشــاند. با 
این حال آنجا را خیلی دوســت داشــت و دلش به شدت 
هوای اســکی، گردش در کوه و جنگل و مستقل بودن را 
کرده بود. به کافه بازگشت، یک ســاختمان تجاری دیگر 
ســاخت و یک خودروی کاروان دار را کــه به هتل میچل 
شــهرت یافت بازســازی کرد. به قول خــودش، در واقع 
وســیله ای برای عشــق و حال بود، اما در عین حال اقرار 
 می کند کــه رفقای او بیشــتر از خودش از آن اســتفاده 

می کردند. 
برنامه اش این بود که در زمســتان بــه آریزونا )که ایالتی 
گرمسیر است( برود و در تابستان به کرستد بات باز گردد. 

در عرض شش ماه دوباره با هواپیما پرواز کرد. 
در تابســتان 1977، میچل متقاعد شد که بر یک صندلی 
خالی در انجمن شــهر تکیــه بزند. او خیال داشــت فقط 
مدتی این کار را بیازماید و ســپس بی سر و صدا خودش 
را کنار بکشــد، اما خیلی زود نظرش عوض شــد. شرکت 
آماکس که از بزرگ ترین شرکت های استخراج معدن در 
جهان است در کوهی مشرف به شــهر به اکتشاف معدن 
 مولیبدن با ارزش احتمالی یک  میلیارد دالر پرداخت. این

 می توانســت بزرگترین پروژه صنعتی کلورادوی غربی تا 

آن زمان باشــد. از آنجا که پروژه مزبور در ناحیه ای خارج 
از محدوده شــهر اجرا می شــد، بعید به نظر می رسید که 
جامعه خواب زده بتوانــد اقدامی جهت ممانعت از فعالیت 
این شرکت میلیاردی به اصطالح گردن کلفت انجام دهد. 

میچل تصمیم گرفــت نه تنها بر جایگاه خــود تکیه بزند، 
بلکه برای شهردار شــدن هم اقدام کند و در این کار موفق 
شــد. ســپس به اتکای همکاری تنگاتنگ با رسانه ها در 
برابر آماکس قد علم کرد. نقل قــول از او همواره باب میل 
رسانه ها بود و آنها داستان این قربانی سوخته را که از روی 
صندلی چرخ دار در برابر این شرکت غول آسا ایستاده بود 

می بلعیدند!
میچل، چهار سال از عمر و صد و شــصت هزار دالر از پول 
خودش را صرف این مبــارزه کرد. عالوه بــر بزرگ ترین 
 روزنامه ها و مجالت کشــور، در برنامه هــای تلویزیونی 
 تودی شــو و صبح بخیر آمریکا ظاهر شــد. او مدام تکرار 
می کرد که آن زمین باید برای نسل های آینده حفظ شود 
و نباید منابع آن را که تا هزاران سال جایگزین نمی شود به 
یغما برد. گروه او قانونی را یافت که صد سال قدمت دارد و 
در آن به صراحت اعالم شده هر شهری حق دارد آب خود 
را حفظ کند و با استفاده از آن آماکس را به شدت در تنگنا 

قرار دادند.  
او به کاخ ســفید رفت تا با یکی از مشاوران رییس جمهور 
مالقات کند. در آنجا کارتر رییس جمهور وقت، نتوانســت 
از چنگش بگریزد. او در یکــی از راهروها به معنای واقعی 
 کلمه، جلــوی رییس جمهــور راگرفت. میچل دســتور 
جلسه ای داشــت و می بایســت هر طور بود آن را به اجرا 

می گذاشت!

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

3- خصوصیت اخالقی نمایشی: 
بیش از اندازه عجیب و غیر عادی برجسته و متمایز، جسور و آماده 

در انجام تمام امور از معمول گرفته تا غیر معمول. 
 پارچه مناســب آنها: متفاوت و غیر معمول؛ بــه راحتی هر نوع 
پارچه ای را به تن می کنند و طرح روی آن با حالت روحیشان باید 

سازگار باشد و حتما غیر معمول باشد. 
رنگ مناسب: شاد و غیر معمول. 

نوع لباس: جدید و متمایز و آنها می توانند به راحتی از خودشــان 
مدهای جدید در لباس پوشیدن اختراع کنند. 

کیف و کفش: کامــال متفــاوت، البته بــه طوری که بــا دیگر 
لباس هایشان همخوانی داشته باشد. 

مدل مو: مخصوص خودشان است که همگی جدید و متمایز است.  
4- خصوصیت اخالقی محتاط : 

 فروتن، خجالتی و کمی ترســو هستند و اصال دوســت ندارند در 
مکان های عمومی در معرض دید دیگران قرار بگیرند. 

پارچه مناسب آنها: نرم با وزن کــم )پنبه ای و ابریشمی( و طرح 
روی آن ساده و رایج که چندان جلب توجه نکند. 

رنگ مناسب: آهسته و مالیم. 
نوع لباس: ساده و خیلی معمولی. آنها آخرین افرادی هستند که از 

مد استفاده می کنند. 
کیف و کفش: ساده و مطابق با لباس هایشان. 

مدل مو: ساده به طوری که باعث متمایز ســاختن آنها از دیگران 

نشود. 
5- خصوصیت اخالقی موقر: 

محافظه کار، با مالحظه، متین، جدی که با افزایش سن و تجربه در 
افراد بروز می کند. 

پارچه مناسب آنها: وزن کم و طرح روی آن ساده و در عین حال 
آشکار که خیلی هم توی ذوق نزند. 
رنگ مناسب: روشن؛ اما سنگین. 

نوع لباسشان: ســاده به طوری که با شــخصیت آنها همخوانی 
داشته باشد. 

کیف و کفش: با وقار و راحت. 
مدل مو: ساده با سلیقه و شایسته. 

هیچ چیز به اندازه تکرار و تلقین عبارت های تاکیدی 
موثر، نمی تواند ضمیر ناخود آگاه شما را تحت تاثیر 
قرار دهد.  انرژی یک عبارت تاکیدی تا حدی اســت 
که به یکباره نیروهــای نهفته و پنهان شــخصی را 
 بیدار می کند. هر واژه، انرژی خــاص خود را دارد و 
تاثیر پذیری افراد مختلف از یک انرژی واحد متفاوت 

است. عبارات تاکیدی دارای انرژی زیادی هستند.
 برای خــود، عبارت های تاکیدی تهیــه کنید و آنها 
را با صدای بلند و یا در درون خود هر روز و هر شــب 
بخوانید و یا آنها را بارها بنویســید:  اعتماد به نفسم 
عالی است ، من اشــرف مخلوقاتم، روح الهی در من 

جاری است، پشتوانه من قدرت الهی است. 

- خوشبختی؛ یعنی تسلیم نشدن در برابر بدبختی!
- کسی که از عشق شروع نکند، هیچگاه به ماهیت فلسفه 

پی نخواهد برد. 
- هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن 
آفریده شده کرکس نمی شــود. این ویژگی در میان هیچ 

یک از مخلوقات نیست، جز آدمیان. 
- شیر اگر مفلوج باشد همچنان از سگ بهتر است. 

- مردمان روی زمین اســتوار، بیشــتر از بندبــازان روی 
ریسمان نااستوار سقوط می کنند. 

- کســی را که برای او گزینــه ای بیش نیســتی هرگز به 
اولویتت تبدیل نکن. 

- ثروت به منزله کود برای زمین اســت؛ یعنی وقتی مفید 
است که یکجا جمع نشود و پخش گردد. 

- حرف حق بر شــما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را 
قبول نداشته باشید. 

- چنانچه فقط کارهایی را به انجام برسانید که قبال توانایی 
 انجام آنها را بــه اثبات رســانده اید، در جــاده مرگ قرار

 گرفته اید. باید خود را به مبارزات مختلف فرا خوانید. 
- داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت 

بدتر از نداشتن علم است. 
- افرادی که با ما هم عقیده هستند به ما آرامش می دهند 
و افرادی که مخالف با عقیده ما هستند به ما دانش. آدمی، 
برای لذت بــردن از زندگی بــه آرامش نیــاز دارد و برای 

چگونه زیستن به دانش. 
 - همه چیــز می تواند مرا خوشــحال کند امــا، هیچ چیز 

نمی تواند غم مرا ببرد!

اعتماد به نفس

هایالیت

روزی شاه عباس در اصفهان به خدمت عالم زمانه شیخ بهایی رسید پس از سالم 
و احوالپرسی از شیخ پرسید:

در برخورد با افراد اجتماع، اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت خانوادگیشان؟
شیخ گفت : هر چه نظر حضرت اشرف باشــد همان است ولی به نظر من اصالت 

ارجح است.
 و شاه بر خالف او گفت : شک نکنید که تربیت مهم تر است.

بحث میان آن دو باال گرفت و هیچ یک نتوانستند یکدیگر را قانع کنند.
 به ناچار شــاه برای اثبات حقانیت خود او را به کاخ دعوت کــرد تا حرفش را به 

کرسی بنشاند.
فردای آن روز هنگام غروب، شیخ به کاخ رسید.

بعد از تشریفات اولیه وقت شام شد. سفره ای بلند پهن کردند ولی چون چراغ و 

برقی نبود مهمانخانه سخت تاریک بود. در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با 
اشاره او چهار گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند.

در هنگام شام، شاه دستی پشت شــیخ زد و گفت: دیدی گفتم تربیت از اصالت 
مهم تر است.

 ما این گربه های نااهل را،  رام کردیم که این نتیجه اهمیت تربیت است.
شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت: من فقط به یک شرط حرف شما را 

می پذیرم و آن اینکه فردا هم گربه ها مثل امروز چنین کنند.
شاه که از حرف شیخ سخت تعجب کرده بود گفت:  این چه حرفی است فردا مثل 

امروز و امروز هم مثل دیروز! 
کار آنها اکتسابی است که با تربیت و ممارست و تمرین زیاد انجام می شود. ولی 
شیخ دست بردار نبود که نبود تا جایی که شاه عباس را مجبور کرد تا این کار را 

فردا تکرار کند.
بنابراین شیخ فکورانه به خانه رفت. 

او وقتی از کاخ برگشت بی درنگ دست به کار شد.
 چهار جوراب برداشت و چهار موش در آن نهاد.

  فردا او باز طبــق قرار قبلی بــه کاخ رفت تشــریفات همان و ســفره همان و 
 گربه های بازیگر همان. شاه که مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تاکیدی بر صحت 
حرف هایش می دید، زیر لب برای شــیخ رجز می خواند که در این زمان شیخ 

موش ها را رها کرد.
ناگهان  هنگامه ای به پا شــد یک گربه به شرق دیگری به غرب آن یکی شمال و 

این یکی جنوب...
این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد و گفت: شهریارا !

 یادت باشد اصالت گربه، موش گرفتن است گرچه تربیت هم بسیار مهم است
 ولی اصالت مهم تر... یادت باشد با تربیت می توان گربه اهلی را رام و آرام کرد.

 ولی هرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود بر می گردد.
و این است حکایت بعضی تازه به دوران رسیده ها.

از عزراییل پرسیدند:  زمانی که جان آدم ها را می گرفتی تا 
به حال گریه کردی؟

عزراییل جواب داد:  یک بارخندیدم، یک بار گریه کردم  و 
یک بار ترسیدم.

»خنده ام« زمانی بود که به من فرمان داده شد جان مردی 
را بگیرم. او را در کنار کفاشی یافتم که به کفاش می گفت: 
کفشم را طوری بدوز که یک سال دوام بیاورد)!( به حالش 

خندیدم و جانش را گرفتم.
»گریه ام« زمانی بود که به من دســتور داده شد جان زنی 

را بگیرم، او را در بیابانی گرم و بــی آب و علف یافتم که در 
حال زایمان بود.منتظر ماندم تا نوزادش به دنیا آمد سپس 
جانش را گرفتم.دلم بــه حال آن نوزاد بی ســرپناه در آن 

بیابان سوخت و گریه کردم... 
»ترســم« زمانی بود که خداوند به من امــر کرد جان مرد 
عالمی را بگیرم نوری از اتاقش می آمــد هرچه نزدیک تر 
می شدم نور بیشتر می شد و زمانی که جانش را می گرفتم 
از درخشــش چهره اش وحشت زده شــدم، دراین هنگام 

خداوند فرمود:
می دانی آن عالم نورانی کیست؟

او همان نوزادی است که جان مادرش را در بیابان گرفتی. 
من مسئولیت حمایتش را عهده دار بودم هرگز گمان مکن 

که با وجود من، موجودی در جهان بی سرپناه خواهد بود.

زمانی که عزراییل خندیداصالت بهتر است  یا تربیت خانوادگی؟ 
 و گریه کرد

شخصیت شناسی و نوع خصوصیت اخالقی)2(

تکرار عبارات تاکیدی مثبت را 
جدی بگیرید

این ضرب المثل کنایه از کسانی است که در هر چیزی خیلی 
ادعا دارند و می خواهند هر چه خودشــان مــی گویند همان 

باشد و باعث آزار مردم می شوند و ...
آورده اند که ...

دیوانه ای همیشــه با حرکات و رفتار خــود باعث آزار و اذیت 
اطرافیانش می شد. مخصوصا هر بار که حمام می رفت. مردم 
از ترس او بــه حمام نمی رفتند و آنهایی کــه در حمام بودند، 
فوری از آنجا بیرون می آمدند . یک روز که این دیوانه به حمام 
رفته بود و حمام را قرق کرده بود ، تازه واردی به حمام رفت . 
اوستای حمامی به او گفت : داخل حمام نشو ، دیوانه در حمام 
اســت؛ ولی تازه وارد به حرف حمامی گوش نداد و لخت شد و 
لنگی به خود بست و لنگ دیگری را با آب حوض حمام خیس 
کرد و تابانید و شروع کرد به در و دیوار حمام کوبیدن، تا آنکه 
وارد گرمخانه شد و بدون اینکه توجهی به دیوانه بکند، با لنگ 
تابانیده چند ضربه ای به پشت و شانه دیوانه نواخت و خالصه 
آنچنان دیوانگی از خود نشــان داد که دیوانه اصلی از حرکات 
او حیرت کرده و از ترس به رختکن حمــام رفت و فورا لباس 

پوشید .
 اوســتای حمامــی از دیوانه ســوال کــرد، چطور شــد که 
می خواهی از حمام بروی؟ دیوانه گفــت: هیچ نگو که دیوانه 

توی حمام است.
 وقتی از تازه وارد که این صحنه را ساخته بودند، سوال کردند، 

جواب داد: او تا به حال دیوانه تر از خودش ندیده بود.

از خودش دیوانه تر ندیده بود

کاریکاتور )روز خبرنگار(شعرضرب المثل

من از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغـــاز عالــم تو را دوست دارم
چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم ؛ تـــــو را دوست دارم
نه خطی ، نه خالی ! نه خواب و خیالی !

من ای حس مبهــــم تــــو را دوست دارم
سالمی صمیمی تر از غـم ندیدم
به اندازه  غم، تو را دوست دارم

بیــــا تا صدا از دل سنگ خیــــزد
بگوییم با هم : تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم آواز با ما :
تو را دوست دارم ، تو را دوست دارم

***

حرف هــــا دارم اما ... بزنم یا نزنم؟
با توام، با تو ،خدا را! بزنم یا نزنم؟

همه حرف دلم با تو همین است که دوست
چــــه کنــم؟ حـرف دلــــــم را بزنــــم یا نزنــم؟

عهد کردم دگر از قول و غزل دم نزنم
زیــــر قول دلــــــم آیا بزنــم یا نزنــم؟

گفته بودم کـه به دریا نزنم دل اما
کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟

از ازل تا به ابد پرسش آدم این است:
دست بر میــــوه  حوا بزنم یا نزنم ؟
به گناهی که تماشای گل روی تو بود

خار در چشـــم تمنا بزنــــم یا نزنــــم؟
دست بر دست، همه عمر در این تردیدم:

بزنـــم یا نزنـــم؟ هـــا؟! بزنـــم یا نزنـــم؟

قیصر امین پور
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حوادثيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
مرگ مرموز پزشک زن در شب شوم

رییس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان قزوین، 
از ســوختگی ۱۱ نفر در مجلس عروسی روســتای زاکان از توابع قزوین 
خبر داد.پیمان نامدار اظهار داشت: به سبب نشت سیلندر گاز در مجلس 
عروسی روســتای زاکان از توابع شــهر قزوین، ۱۱ نفر دچار سوختگی 
شــدند. وی بیان کرد: بالفاصله پــس از اعالم حادثــه، آمبوالنس های 
اورژانس ۴ پایــگاه از جمله پایگاه صفــا، آقابابا، اتوبــوس آمبوالنس و 
پایگاه عوارضی ۴، به محل حادثه اعزام شــدند که آمبوالنس پایگاه صفا 
با طی مســافت ۱۷ کیلومتری، پس از ۱۰ دقیقه به محل حادثه رسید. 
 رییس مرکز مدیریــت حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان قزوین

تصریح کرد: از تعداد ۱۱ مصدوم حادثه، ۳ نفر در محل، درمان ســرپایی 
شــده، ۷ نفر با خودروهای شــخصی و یــک مصدوم بــا آمبوالنس به 
بیمارستان شهیدرجایی قزوین منتقل شدند. نامدار گفت: از ۸ مصدوم 
منتقل شــده به بیمارستان، یک نفر با رضایت شــخصی ترخیص شد و 
در حال حاضر ۷ مصدوم در بیمارستان بســتری هستند که حال ۶ نفر 
از آنها وخیم گزارش شــده است. وی خاطرنشــان کرد: متاسفانه درصد 

سوختگی ها ۴۰ تا ۶۰درصد و از نوع سوختگی درجه ۲)عمیق( است.

مرد ۶۰ ساله که در جریان درگیری با دامادش، او را با ضربه چاقو و شیشه 
از پای درآورده بود، خود را تسلیم ماموران کرد. ساعت ۲ بامداد چهارشنبه، 
اهالی یکی از محله های شهر اندیشه در غرب استان تهران، با شنیدن فریاد 
کمک خواهی، سراسیمه از خانه هایشان خارج شده و مشاهده کردند مردی 
مقابل خانه همسایه شــان غرق در خون افتاده و مرد ۶۰ ساله همسایه نیز 
با لباس های خون آلود فرار کرد. یکی از اهالی، مرد زخمی را به بیمارستان 
منتقل کرد؛ اما او به دلیل شدت خونریزی جان خود را از دست داد. در ادامه، 
کارآگاهان جنایی همراه بازپرس کشــیک قتل و تیم بررسی صحنه جرم، 
در محل قتل حاضر شده و به تحقیق از خانواده متهم فراری پرداختند که 

مشخص شد مقتول، دامادخانواده و قاتل، پدرزن اوست.
همسر مقتول به پلیس گفت: شوهرم همیشه با من بدرفتاری می کرد. از 
دست بدرفتاری هایش خسته شــده بودم؛ تصمیم گرفتم مدتی در خانه 
پدری ام باشــم تا شــاید رفتارش تغییر کند؛ اما بی فایده بــود. وی افزود: 
چندبار به خانه پدری ام آمد و بعد از دعوا با یکدیگر، مجبور به ترک آنجا شد. 
پدرم چند مرتبه از او خواست رفتارش را تغییر دهد؛ اما انگار شوهرم فقط 

می خواست با ما لجبازی کند.
سرانجام نیمه شــب در حالی که خشــم وجودش را فراگرفته بود، مقابل 
خانه پدری ام آمد و شــروع به فریاد زدن کرد. پدرم بــرای آرام کردن او به 
بیرون خانه رفت؛ اما شــوهرم آرام نمی شــد. پدرم به خانــه آمد و چاقو و 
شیشه ای را برداشت و سراغ شــوهرم رفت. در همین موقع درگیری آنها 
باال گرفت و در جریان این درگیری، شــوهرم زخمی شد و جان باخت. در 
این مرحله، با جمع بندی اطالعات و مشــخص شدن هویت متهم به قتل 
فراری، مشــخصات او در اختیار گشــت های پلیس قرار گرفت. پیش از 
ظهر چهارشــنبه، عامل جنایت که دچار عذاب وجدان شده بود، با حضور 
در کالنتری ۱۷۱ تسلیم شد. در ادامه، متهم به قتل برای ادامه تحقیقات، 
در اختیار پلیس آگاهی غرب اســتان تهران قرار گرفت. او روز پنجشنبه 
در بازجویی، به قتل دامادش اعتــراف کرد و گفت: در جریان یک درگیری 
خانوادگی، دامادم را به قتل رساندم. تحقیقات درخصوص ادعاهای متهم و 

دخترش درباره انگیزه قتل ادامه دارد.

مجلس عروسی در استان قزوين
 به عزا تبديل شد

پدرزن به قتل داماد اعتراف کرد

اینها بخشــی از اظهارات پســر ۲۲ ســاله ای است که به 
اتهام ایراد ضرب و جــرح و اقدام به قتــل خانم مهندس 

جوان و با تــالش کارآگاهان دایره جرایــم پلیس آگاهی 
 خراســان رضوی دســتگیر شــد.این پســر کــه کارگر

شیرینی فروشــی اســت، وقتی مقابل افســر بازجو قرار 
گرفــت، در حالی کــه عنوان مــی کرد »می خواســتم 
او را بکشــم«، بــه تشــریح ماجرای آشــنایی خــود با 
 دختر جــوان پرداخت و گفــت: حدود ۳ ســال قبل، در 
مغازه  شیرینی فروشــی خانواده آن دختر کار می کردم 
که با یکدیگر آشنا شــدیم و به تدریج روابط ما صمیمانه 
 تر شد؛ اما زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتیم، با مخالفت
 خانواده هــا رو به رو شــدیم؛ چــرا که او ۶ ســال از من

بزرگ تر بود.
بعد از این ماجــرا، من از شــیرینی فروشــی آنها بیرون 
آمدم و در جای دیگری مشــغول به کار شدم؛ ولی روابط 
 ما همچنان ادامه داشــت. این در حالی بــود که آن دختر

اصرار داشت باید به خواستگاری اش بروم.
ســماجت او مــرا عصبانی کرده بــود؛ تا اینکــه تصمیم 
خطرناکی گرفتم و سعی داشــتم برای پایان دادن به این 
ماجرا، او را به قتل برســانم؛ چرا که او درباره سن خودش 
به من دروغ گفته بود. به همین خاطــر روزهای آخر تیر، 
آن دختر ۲۸ ساله را با قرار قبلی به منزلم کشانده و سپس 
 به حاشیه شــهر در بولوار توس بردم. آنجا پیکر او را درون

چاله ای انداختم که از قبل کنده شــده بود و با ســنگ، 
ضرباتی را بر ســرش وارد کردم که ناگهــان پیرمردی را 
دیدم که فریادکنان به ســمت من می آید.ترسیدم! سنگ 

را رها کردم و سوار بر خودرو متواری شدم.
بنا به این گــزارش، دختر جوان هم که پــس از چند روز 
جدال با مــرگ، به زندگــی دوباره بازگشــته بــود، در 
تشــریح حادثه گفت: آن روز یک لیوان شــربت زعفران 
 به من تعارف کرد که پس از نوشــیدن آن شــربت، سرم 
گیج رفت و دیگر چیزی نفهمیــدم. زمانی به هوش آمدم 

که در بیمارستان بستری بودم!
وی در پاسخ به این سوال افسر بازجو که پرسید »آن پسر 

قصد قتل تو را داشته است؛ با این وجود باز هم به ازدواج با 
او فکر می کنی«، گفت: نمی توانم فعال به این ســوال شما 

پاسخی بدهم.
بنابراین گــزارش، رییس پلیس آگاهی خراســان رضوی 
نیز در تشــریح چگونگی دســتگیری متهم گفت: پس از 
اعالم شکایت خانواده دختر ۲۸ ساله که در مرکز درمانی 
 بســتری بود، کارآگاهان دایره جرایــم، تحقیقات خود را

در این باره آغاز کردند. 
بررســی هــای مقدماتــی نشــان مــی داد کــه دختر 
 جــوان با رســیدن پیرمــرد رهگــذر، از مــرگ حتمی 

نجات یافته است.
  بنابراین کارآگاهان با پیگیری ســرنخ های موجود، مرد

۶5 ساله راشناسایی کردند. 
آن مــرد در حالی که شــماره پــالک خــودروی متهم 
 را در اختیــار داشــت، گفــت: آن روز وقتــی از آنجــا 
عبــور می کــردم، دیدم کــه آن پســر، پیکــر دختری 
 را داخــل گــودال انداختــه و بــا ســنگ، بــه ســر او
 ضربــه می زنــد. وقتــی فریــاد کشــیدم، او ســنگ را

رها کرد و ســوار بر خــودرو گریخت؛ من هــم بالفاصله 
بــا مراکــز امــدادی تمــاس گرفتم و بــه کمــک آنها، 
 پیکر نیمــه جــان دختر جــوان را بــه مرکــز درمانی 

رساندیم.
 ســرهنگ کارآگاه حمیــد رزمخــواه افــزود: پــس از 
کارآگاهــان،  خــودرو،  انتظامــی  شــماره   پیگیــری 
 جــوان ۲۲ ســاله را دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی 
 منتقــل کردند کــه تحقیقــات نشــان داد همــه این 
وقایع تلخ، بــه خاطر یک آشــنایی و ارتبــاط ناآگاهانه 
 رخ داده اســت کــه خانواده هــا بایــد در ایــن زمینه

هوشیار باشــند و عواقب دوســتی های خیابانی را برای 
فرزندانشان تشریح کنند. 

اجراييه
شــماره   9510420350900058 اجراییــه: شــماره   5 /188
پرونــده:9109980350901148 شــماره بایگانی شــعبه:911161 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه و  شماره دادنامه غیابی 9209970350900864  
محكوم علیهم 1- ابراهیم محســنی به نشــانی اصفهان خ رباط اول روبروی 
کوی استاد شهریار خ 44 گلســتان روبروی مادی بعد از پیچ دوم 2- رحمان 
ابراهیمی هنر به نشــانی مجهول المكان محكومند متضامنــًا به پرداخت مبلغ 
116/380/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/237/600 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان شرکت 
چیستا پالست محمد سعید عرب زاده به نشانی خ جابر انصاری ک 21 بن بست 
فراز پ 21 و خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی در 
زمان اجرا از تاریخ سررسید چكها نسبت به خوانده ردیف اول و وفق قرارداد از 
تاریخ تقدیم دادخواست 91/8/23 محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 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 اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
 مالی 1394(. م الف: 13792 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 444 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420350900285 اجراییــه: شــماره   5 /189
پرونــده:9309980350900130 شــماره بایگانی شــعبه:930149 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه و  شماره دادنامه غیابی 9309970350901617  
محكوم علیه مهــدی ذکری فرزند اکبر به نشــانی اصفهــان خ احمدآباد کوی 
دولت آبادی بن بســت نواب سمت راست فرعی ســمت چپ آخر کوچه پ 76 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 270/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
8/560/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی 
بانک مرکزی از تاریخ سررســید تا زمان پرداخت در حق خواهان موسســه 
قوامین به نشانی اصفهان خ سجاد حد فاصل چهار راه آپادانا و سپهساالر و نیم 
عشر دولتی. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانكها 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 فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394(

 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 13791 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 406 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420350900284 اجراییــه: شــماره   5 /190
پرونــده:8909980350900143 شــماره بایگانی شــعبه:890143 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه و  شماره دادنامه غیابی 8909970350901081  
محكوم علیه اصغر حبیب الهی به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ یكصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/567/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان موسســه قوامین به نشانی خیابان امام 
سجاد حد فاصل آپادانا و سپه ســاالر و خســارات تاخیر تادیه وفق  آخرین 
 شــاخص اعالمی بانک مرکزی در زمان اجرا از تاریخ سررســید محاســبه 
 می شود و نیم عشــر دولتی. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد)مــاده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهــد.3- مالی معرفی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد 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 مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص 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 اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 13790 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 396 کلمه، 

4 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420350900283 اجراییــه: شــماره   5 /191
پرونــده:8809980350901316 شــماره بایگانی شــعبه:881317 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه و  شماره دادنامه غیابی 8909970350901326  
محكوم علیه سهراب اکبری باجگیرانی به نشانی ملک شهر خیابان مفتح خیابان 
بهاران جنب قصابی بهارستان پ 2 محكوم است به پرداخت نود میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/752/600 ریال بابت هزینه دادســری در حق 
خواهان موسســه قوامین به نشــانی خیابان ســجاد حد فاصل آپادانا و سپه 
ساالر و خســارات تاخیر تادیه وفق آخرین شــاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محكوم 
علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 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 اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی

 .)1394 
 م الــف: 13789 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

) 402 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420350900286 اجراییــه: شــماره   5 /192
پرونــده:9309980350900126 شــماره بایگانی شــعبه:930145 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه و  شماره دادنامه غیابی 9309970350901619  
محكوم علیه اصغر نصری فرزند حسین به نشانی خ توحید کوی شهیدان کاظمی 
ک فرشادی بن بســت انقالب مجتمع مســكونی کیان واحد 2 محكوم است به 
پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/740/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی 
از تاریخ سررسید 91/12/21 تا زمان پرداخت  در حق خواهان موسسه قوامین 
به نشانی اصفهان خ سجاد حد فاصل چهار راه آپادانا و سپهساالر و نیم عشر 
دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 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 اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم 
علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی

 .)1394 
 م الــف: 13788 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

) 405 کلمه، 4 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420350800171 اجراییــه: شــماره   5 /193
پرونــده:9209980350800422 شــماره بایگانی شــعبه:920437 بموجب 
درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره و  شــماره دادنامــه مربوطه 
9209970350801865  محكوم علیه ســید مهدی زرکش اصفهانی به نشانی 
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ 175/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 3/717/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 5/400/000 ریال حق 
الوکاله به انضمام خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/4/6 لغایت 
زمان تادیه در حق محكوم لــه یداله چمنزار فرزند محمد به نشــانی چهار باغ 
باال مجتمع پارک پ 606  با وکالت عباس آتش فرزند یداله به نشــانی اصفهان 
چهار باغ باال مجتمع پارک پالک 606 و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 
در ضمن حكم به صورت غیابی صادر گردیده است. محكوم علیه مكلف است 

ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط بــه موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی

 .)1394 
م الف: 13784 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 424 کلمه، 

5 کادر(
اجراييه

شــماره   9510420350800151 اجراییــه: شــماره   5 /194
پرونــده:9409980350800095 شــماره بایگانی شــعبه:940114 بموجب 
درخواســت اجراي حكــم مربوطه به شــماره و  شــماره دادنامــه مربوطه 
9409970350802005  محكوم علیه علی قوه عود به نشــانی مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ســیصد و هفتاد و شش میلیون و 
سیصد و بیســت و دو هزار و ششصد و شــصت و هفت ریال به عنوان اصل 
خواســته و مبلغ 41/789/680 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت دیرکرد 
وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چــک 1393/7/10 لغایت 
زمان پرداخت وجه در حق محكوم له اکبر رئیســی نژاد فرزند محمد به نشانی 
اصفهان خیابان شــریف واقفی خیابان ملک جنوبی کوچه شــهید اسحاقی بن 
بست شهید عبدالهی مجتمع کیان 4 واحد 7 و نیم عشر اجرایی در حق صندوق 
دولت در ضمن حكم به صورت غیابی صادر گردیده است. محكوم علیه مكلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجه هفت را در 
پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محكم علیه 
از زندان منوط بــه موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی

 .)1394 
م الف: 13783 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 442 کلمه، 

5 کادر(

ارتباط خانم مهندس جوان با کارگر قنادی دردسرساز شد؛

تاوان يک عالقه اشتباه

 پیکر بی رمق دختر را در گودال حاشــیه شــهر انداختم و بی رحمانه با قطعه ســنگی بزرگ ضرباتی بر سرش
 وارد کردم. وقتی قطعه ســنگ را برای آخرين بار باال بردم تا ضربه نهايی را به قصد کشتن دختر جوان بر سر او

فرود آورم، ناگهان ...

مرگ مرموز پزشــک زن در شــب شــوم، معمای پیچیده ای را پیش روی 
ماموران پلیس آگاهی تهران قرار داد.

 ســاعت یک بامداد جمعــه ۱5 مرداد ماه ســال جاری، مامــوران کالنتری
 جنت آباد، طی تماس مــردی، از ماجرای مرگ مرموز زن ۳۲ ســاله ای در

خانــه اش با خبــر شــدند. در این مرحلــه، بازپــرس منافــی آذر و تیمی 
ازمامــوران اداره ۱۰ پلیــس آگاهی تهران، بــرای تحقیق از مــرگ مرموز 
این زن پزشــک، در صحنه جرم حاضر شدند. شــوهر این زن در تحقیقات 
ابتدایی به ماموران گفت: ســاعت ۱۱ شــب بود کــه بــرای آوردن بچه ام 
از خانــه پدربزرگــش، از خانه خارج شــدم و ســاعت یک بامــداد بود که 
به خانــه برگشــتم و با جســد همســرم رو به رو شــدم. در بررســی های 
ابتدایی، هیچ نشــانی از ضرب و شــتم و آثار کشــنده ای در بدن زن جوان 
 وجود نداشــت و فرضیه خودکشــی بــا قــرص، در دســتور کار ماموران

قرار گرفت. بنا به این گزارش، بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی، در این مرحله دســتور داد تا جســد زن جوان به پزشکی قانونی 

منتقل و علت مرگ تشخیص داده شود.

دختر جوانی که معلول بوده و قربانی دوســتی اینترنتی شــده است، 
 می گویــد: اولین بار بــا مرد جوان در فضای مجازی آشــنا شــدم. او

ادعا کرد پدرش جواهر فروش و خودش نیز روان شــناس اســت و در 
سوئد زندگی می کند. ابتدا خام حرف هایش شدم. چند روز بعد آقای 
روان شناس ادعا کرد برای دیدن پدرش که سرطان خون دارد، به ایران 
آمده و از من خواست به دیدنش بروم. دختر جوان ادامه داد: مرد شیاد 
ادعا کرد خودش هم مبتال به سرطان روده است و کسی از این موضوع 

اطالع ندارد. 
وقتی از او خواستم به دیدنم بیاید، ادعا کرد پول ندارد و من نیز مقداری 
پول برای درمان بیماری و پول توجیبی به او دادم. از او خواســتم برای 
درمان به ایران بیاید؛ اما او از من خواست ۱۰ میلیون به او قرض بدهم 
تا دی ماه به من پس بدهد. این پول را به او دادم؛ اما هیچ وقت این پول 
را برنگرداند. هر وقت هم پولم را می خواستم، به من و خانواده ام فحاشی 
می کرد. در این مدت حتــی کارم به تهیه پول نزولی رســید. قربانی 

دوستی اینترنتی اضافه کرد: او تمام زندگی مرا نابود کرد... 

مرگ مرموز پزشک زن
 در شب شوم

برای پسر مورد عالقه ام 
پول نزول کردم

سماجت او مرا 
عصبانی کرده بود؛ 

تا اينکه تصمیم 
خطرناکی گرفتم و 
سعی داشتم برای 
پايان دادن به اين 
ماجرا، او را به قتل 

برسانم؛
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چشمه معرفت

خواندنی

 موت را کــه بپذیری، همــه  غــم و غصه ها مــی رود و 
بی اثر می شــود. وقتی با حضرت عزراییل رفیق شــوی، 
غصه هایت کم می شــود. آمادگی موت خوب اســت، نه 
 زود مردن. بعــد از این آمادگی، عمر دنیا بســیار پرارزش 
خواهد بــود. ذکر موت، دنیا را در نظــر کوچک می کند و 
آخرت را بــزرگ. حضــرت امیرالمومنین علیه الســام 
فرمود:یک ساعت دنیا را به همه  آخرت نمی دهم. آمادگی 

باید داشت، نه عجله برای مردن.
)مرحوم حاج اسماعیل دوالبی(

گوگل هم به طور رسمی وارد پروژه هیجان انگیز استفاده از پهپاد برای تحویل بسته ها شد.
به گزارش فرهنگ نیوز، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا، چراغ ســبز الزم را به گوگل نشان داد تا برنامه 
استفاده آزمایشی از پهپادها برای تحویل بسته ها را آغاز کند. بر اساس این مجوز، گوگل می تواند از شش 
منطقه مشخص برای پروژه خود استفاده کند.این مجوز درحالی به گوگل داده شده که چندی پیش برای 
نخستین بار در تاریخ آمریکا و پس از آنکه سازمان هوانوردی فدرال این کشور مجوزهای الزم را صادر کرد، 
یک برند ارائه کننده مواد غذایی با همکاری شــرکت Flirtey که در زمینه طراحی و ساخت پهپاد تبحر 

دارد از این فناوری برای تحویل سفارشات خود استفاده کرد.
در این سفارش ساندویچ مرغ، قهوه داغ و البته شیرینی هایی مثل دونات در یک بسته بندی کامل سوار بر 

پهپاد شده و راهی آدرس سفارش دهنده شدند. این رویداد دیدنی در نوادای آمریکا اتفاق افتاد.
در همین حال اداره علم و فناوری کاخ ســفید آمریکا اعام کرد که بنیاد ملی علوم این کشور ۳۵ میلیون 
دالر طی ۵ سال آینده صرف توســعه فناوری پهپادها خواهد کرد.همچنین وزارت کشور آمریکا از برنامه 

خود برای استفاده گسترده از پهپادها خبر داده است.

گوگلرسماپهپادهوامیکند

کودک

 راز موفقیت مردان بــزرگ و ســرکامیابی آنها در
 گروی تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای

 برنامه های ویژه ای اســت که به آنها  در زیر اشاره 
می شود.

بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی
کارراازجایکوچکشروعکنیم 

بعضی جمعیت ها بر اثر عــدم مراعات همین اصل 
حیاتی در تمام شئون، دچار ورشکستگی شده و در 

بحران ها و بن بست اقتصادی قرار گرفتند.
نظری بــه پیروزی بی ســابقه یک مرد آســمانی 
بیندازیم که اکنون چند میلیارد مســلمان افتخار 
پیروی از او را دارنــد. در صورتی کــه در روزهای 
نخســت دعوت وی، جز چند نفر انگشت شمار به 

وی نگرویده بودند.
برنامه او آنچنان وســیع اســت که در تمام شئون 
زندگانی بشــر از سیاســی و اقتصــادی گرفته تا 
اخاقی و ... نظر قاطع داده، و او را از هرگونه تشریع 

بی نیاز ساخته است.
او روز نخســت از مردم جز شــهادتین )شــهادت 
به یگانگی خدا و رســالت وی( چیــز دیگری نمی 
خواســت و برنامه بزرگ او از جای کوچک آغاز شد 
ولی کم کم با آماده کردن محیط، تمام برنامه خود 

را در تمام شئون انســانی پیاده کرد و مردم جهان 
را زیر باریک برنامه ســنگین انســانی برد و مسیر 

زندگی آنها را دگرگون ساخت.
ازپیرویهاینسنجیدهبپرهیزیم 

یکی از عوامل پیروزی این اســت که از پیروی های 
نســنجیده بپرهیزیم و به سازمان آفرینش خویش 

اعان جنگ ندهیم. 
در قلمروی کار دیگران که شایستگی آن را نداریم 
وارد نشــویم. این را بدانیم که میل به همرنگی به 

طور مطلق باعث شکست در زندگی است. 
کســانی که کمبود شــخصیت دارنــد در این راه 
با شکســت و محرومیــت روبه رو می شــوند زیرا 
 بدون ســنجیدن اســتعداد خود در ایــن راه گام 
بــر مــی دارنــد درحالــی کــه بایــد فقــدان و 
 کمبــود شــخصیت خویــش را از راه دیگــری 

تکمیل نمایند.
غرور و حســد بر دیگــران و یا کم درایتی انســان 
را وادار مــی کند کــه از کارهای دیگــران تقلید 
 کند، بدون آنکــه در آغاز و ســرانجام کار به تفکر 

بپردازد.
 مــوالی متقیان مردم را به ســه دســته تقســیم 
می کند: دانشمندان، دانشــجویان و کسانی که به 

دنبال هر ندایی می روند. این گروه ســوم، بســان 
 پشــه های هوا از هر ســو که  باد آید به همان سو 

می چرخند. 
این دسته به جای اینکه کوشش کنند تا غنچه های 
استعداد آنها شکوفا شــود و بوی خوش آن همه جا 
را فرا گیرد، سرپوشــی روی آن گــذارده و آن را به 

پژمردگی وادار می سازند. 
چشــم چرانی می کنند تا بــا بال هــای دیگران 
بپرند.آنان غافلند کــه در جهــان آفرینش هرگز 
دو نفر که از هر نظر مســاوی باشــند آفریده نشده 
اســت و هیچ فردی عاوه بر چهره و روحیه، حتی 
 از نظر خطوط کف دســت با دیگران یکسان و برابر 

نیست. 
چرا خود را اســیر فکر دیگران ســازیم و از منابع 

سرشار استعداد نهفته خود بهره مند نشویم؟
مــردان بزرگ همــواره در راه هــای خطیر و مهم 
گام برداشــته اند و از جاده ای می رفتند که کسی 
گامی در آن نگذاشته بود. آنان ارمغان های تازه به 
جامعه بشریت عرضه می داشتند و در طول زندگی 

آفریننده فکر، علوم و صنایع بودند.
)برگرفته از کتــاب رمز پیروزی مــردان بزرگ اثر 

آیت ا... سبحانی(

عکس نوشت

مانسینالخطرناکتریندرختیاستکهحتیباعثمرگافرادمیشود.ایندرختسمیکسانیرا
کهبهآندستمیزنندازاینکاربهشدتپشیمانمیکند!

برایمحافظتمردمدورتادوردرختمانسینالحفاظمخصوصقراردادهاندوتابلوهایهشداربه
رهگذرانمیگویدبههیچوجهبهدرخت،میوهوحتیبرگشدستنزنند.

ایندرخــتدرغربهندوســتانوقســمتهایــیازقــارهآمریــکارشــدمیکند
ومیــوهمیدهــد.بلندیمانســینالبهســهتــاپانــزدهمترمیرســد.اگــردریک
روزبارانــیفردیبــهطــوراتفاقیاززیــرایندرخــتبگذردقطــراتفــروچکیدهاز

شاخوبرگآنباعثایجادزخمهایعمیقرویپوستاوخواهدشد!

باخطرناکتریندرختدنیا
آشناشوید

شبادراریکودک
راچگونهدرمانکنیم؟

شب ادراری را اغلب در قالب بی اختیاری در ادرار کردن 
شــبانه در بچه های باالی پنج ســال تعریف می کنند. 
 در اکثر مــوارد، هیچ دلیل پزشــکی بــارزی برای آن 
وجود نــدارد و در این مــورد به آن شــب ادراری اولیه 
)PNE( می گویند. وقتی شب ادراری به خاطر بیماری 

دیگری رخ دهد، آن را شب ادراری ثانویه می نامند.
در افراد بزرگســال، وقتی که مثانه طی شــب از ادرار 
پر می شــود، به مغز سیگنال می فرســتد و این مسئله 
را اعام می کند؛ در عوض مغز بــه مثانه پیغام می دهد 
 که مثانــه را خالــی نکــرده و از طرفــی فرآیندی را 
آغاز می کند که به بی خوابی منتهی می شــود. توانایی 
حمل و ادامه این فرآینــد در زمان تولد وجود ندارد، اما 
اکثر بچه ها به مرور این قابلیت را یاد می گیرند و تا سن 
۶ سالگی به طور کامل قادر به کنترل آن هستند. با این 
حال، حدود ۷ تا ۱۰ درصد از بچه های ۱۰ ســاله و ۱ تا 
۲ درصد از بچه های ۱۵ ســاله هم چنان این مشکل را 
دارند. تقریبا تمام بچه هایی که شب ادراری اولیه دارند 
تا قبل از سن بلوغ مشکلشــان برطرف می شود. با این 
حــال، PNE در بیش از ۱ درصد از افراد بزرگســال در 
قالب یک مشــکل هم چنان ادامه دارد.شب ادراری در 
اکثر موارد در پســرها بیشــتر از دخترها رخ می دهد. 
عاوه بر این، نوعی میل شدید ژنتیکی هم در این مورد 
وجود دارد. اگــر هم پدر و هم مادر دچار شــب ادراری 
باشــند، ۷۵ درصد احتمال دارد که بچه هم دچار این 
مشکل شود و اگر فقط یکی از والدین دچار این مشکل 
باشــد، احتمال بروز آن در بچه تــا ۴۰ درصد کاهش 
می یابد. شب ادراری، بیماری نیســت اما می تواند مایه 
 دردسر و آزردگی شــده و به کم شدن برخی فعالیت ها

 منتهی شــود و به همین دلیل باید بــه دنبال راه های 
درمانی برای آن بود. نخســتین اقدام، انجام آزمایش به 
منظور شناســایی هر نوع عفونت است. برخی اقداماتی 
که بعد از آن می توان انجام داد این اســت که در زمان 
نزدیک خــواب، زیاد مایعــات  ننوشــید و مثانه خود 
را پیش از خواب تخلیه کنیــد. درمان های خاص تر را 
می توانید تا هر وقت که دوست دارید به تعویق بیندازید 
چرا که در اکثــر موارد، شــب ادراری به مــرور خوب 
می شــود. برای بچه هایی که کمی سن و سالشان باالتر 
است و دوســت دارند این روند را با ســرعت بیشتری 
طی کنند، سیستم زنگ ساعت در نیمه شب هم که در 
واکنش به مرطوب شــدن لباس زیر بچه زنگ می زند 
می تواند روش موثری باشــد. ســایر روش ها شــامل 
تمرینــات مخصوص مثانه و داشــتن برنامــه ای برای 
بیدار شدن در نیمه شب اســت. اگر تمام این روش های 
رفتاری با شکســت روبه رو شــد، باید ســعی کنید از 

داروهای مختلف استفاده کنید.

رمزپیروزیمردانبزرگ)15(    موفقیت

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدیمی ترین 
محله اصفهان با قدمتی بیش از دو هزار سال، میزبان ماقات مردمی 
شهردار اصفهان با شــهروندان منطقه سه شــهرداری اصفهان بود.

ماقاتی که بیش از پنج ساعت به طول انجامید و شهردار و معاونانش 
در این ماقات تقریبا طوالنی و متنوع با صبوری و روی خوش میزبان 

شهروندان بودند.
جنس خواســته های مردم منطقه ســه شــهرداری اصفهان بیشتر 
فرهنگی بود و مشکات ناشــی از وجود بافت فرســوده زیاد در این 
منطقه نیز از دیگر دغدغه هایی بود که شهروندان منطقه سه شهرداری 
در ذهن خود داشتند.اما شهردار اصفهان در آغاز این ماقات مردمی 
در جمع معتمدین منطقه سه شهرداری اصفهان حضور یافت و پس از 
 شنیدن درخواست های آنها که حول محور تسریع ساماندهی میدان 
امام علی )ع(، کمک به مساجد و حسینیه ها، راه اندازی موزه، کمبود 
ســرانه فضای ســبز و معضات بافت فرســوده بود از خوش شانسی 
اصفهان در حوزه مدیریت شهری سخن به میان آورد و اظهار داشت: 
اصفهان شهردارانی داشــته که همیشه دغدغه توســعه و پیشرفت 

اصفهان را داشتند و همه تاش خود را انجام داده اند.
مهدی جمالی نژاد، شهردار بودن را به نوعی شــرکت کردن در دوی 
امدادی توصیف کرد و افزود: همه شــهرداران برای اجرای پروژه هایی 
برای توسعه و پیشرفت شهر فعالیت داشــته اما سرعت عملکرد آنها 

متفاوت بوده است.
شهردار اصفهان، منطقه سه شهرداری را منطقه هویتی شهر اصفهان 
دانست و اضافه کرد: ریشه اصفهان در منطقه سه وجود دارد و باید به 

بهترین شکل ممکن ازآن نگهداری شود.
وی در ادامه با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر بیــش از ۲۱ پروژه 
در منطقه ســه شــهرداری اصفهان در حال اجراســت، اضافه کرد: 
 خیابان ســازی کمرزریــن، احــداث پــارک و مرمت ســاختمان

 آیت ا... محقق، خیابان سازی فرشادی، پارکینگ زیرسطحی خیابان 
فرشــادی، کف ســازی میدان امام )ره(، کف ســازی بازار قیصریه، 
کف ســازی صحه قصرمنشی، کف ســازی کوچه باغ قلندرها، مرمت 
خانه استاد همایی، ســاماندهی مســجد  امام علی )ع(، سازماندهی 
فاز سوم باغ هشت بهشــت، استحکام بخشــی باغ بابا قاسم، احداث 
دوربرگردان های شــمالی و جنوبی میدان احمدآباد، احداث ســالن 
کشتی، پیاده روسازی روبروی هتل عباسی، ساماندهی پارک جماله، 
احداث پارک نمکی، پارکینگ مجتمع کمرزرین، بهسازی مسیرهای 
BRT در منطقه ســه، بدنه ســازی شــرق خیابان چهارباغ عباسی و 
تفکیک مسیر دوچرخه خیابان شــهدای خواجو از جمله این پروژه ها 

هستند.
در ادامه این دیدار یکی از معتمدان منطقه سه شهرداری اصفهان که 
خود و همه معتمدین این منطقه را حامی و همراه شــهردار اصفهان 

 معرفی کــرد، گفت: هر کجــا که الزم باشــد بلندگوی شــهرداری 
خواهیم بود و برای گره گشایی از مشکات بر سر راه شهرداری از هیچ 

اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
شــهردار اصفهان پس از نشســتی با معتمدان محلی منطقه ســه 
شــهرداری اصفهان نیز ماقاتی چهار ســاعته با اهالــی این منطقه 
داشــت که هر کدام در دیدار با شهردار نســبت به عنوان دغدغه ها و 

خواسته هایشان اقدام می کردند.
 اما حضور ناگهانی خادمــان حرم امام رضــا )ع( در ایــن برنامه نیز 
حال و هوای عجیبی به این ماقات بخشــید. ایــن خادمان که بدون 
هماهنگی قبلی در این محل حضور یافته بودنــد از همه بخش های 
این ماقات مردمی بازدید کرده و لحظاتی را نیز با شــهردار اصفهان 

به گفت وگو نشستند.
گفتنی است که نهضت پاسخگویی شهرداری اصفهان طی سه هفته 
اخیر در قالب برگزاری نشست های خبری معاونان شهردار با اصحاب 
رسانه و همچنین برگزاری ماقات  های مردمی شهردار و معاونان وی 
در مناطق ۱۵گانه شــهرداری اصفهان برای ارائه گزارش اقدام و عمل 
شهرداری طی یک سال گذشته آغاز شده و تاکنون شهردار و معاونان 
وی با مردم مناطق یک، دو و سه شهرداری اصفهان دیدار داشته است 
و این هفته نیز میهمان شــهروندان منطقه چهار شهرداری اصفهان 

خواهند بود.

مالقاتمردمیشهرداراصفهانباشهروندانمنطقهسهبرگزارشد

از حضور خادمان حرم رضوی تا پیشنهاد راه اندازی گذر هنرمندان
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امامعلی)علیهالسالم(:
هر كه خود رأيى كند نابود شود و هر كه با بزرگان مشورت كند، در 

خردهايشان شريك  گردد.
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