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نماینده ولی فقیه در اســتان و امــام جمعه اصفهان 
در دیدار با هیئــت امنای رزمندگان اســام اصفهان 
 بر حفــظ روحیه جهادی در مراســم هــای عزاداری

  امــام حســین )ع( در ایــام محــرم تاکیــد کــرد. 
 آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد اضافه کرد: یکی 
از بــزرگ ترین الطاف الهی که شــامل حــال اعضای 

هیئت امنای هیئت رزمندگان اســام شده، این است 
که جوانان، با اعتمــاد در برنامه های این هیئت حضور 
پرشــور دارند. وی که در دیدار آیــت ا... مهدوی عضو 
مجلس خبرگان رهبری و رییس هیئت امنا و اعضای 
هیئت امنای هیئت رزمندگان اســام اصفهان سخن 

می گفت، یکی از شاخصه های برجسته...

امام جمعه اصفهان:
روحیه جهادی

در عزاداری های ماه محرم حفظ شود

گریبان حاکمان سعودی را رها نکنید
پیام مهم رهبر انقالب به مسلمانان جهان و انتقاد از سیاست های آل سعود؛
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پیشنهاد سردبیر: 
گریبان حاکمان سعودی را رها نکنید

در حاشیه

توئیتیادداشت

سردار حســن کرمی فرمانده یگان ویژه در نشست خبری یادواره 
1200 شــهید یگان های ویژه ناجا ، سخنان جالب توجهی مطرح 

کرده که در ادامه گزیده هایی از آن را می خوانید؛
  در سال جاری پنج مورد عملیات برخورد با اشرار و گروهک های 
تروریستی توســط واحد نوپو یگان ویژه انجام شده است که یک 
مورد در سمیرم اصفهان بود که یک فرد سابقه دار و دارای جرایم 

مختلف توسط واحد نوپو، شناسایی و به هالکت رسید.
  در موردی دیگر با یک شــرور در فســا برخورد شــد و آخرین 

مورد نیز واحد نوپو در استان کرمانشاه سه تن از اعضای گروهک 
تروریستی داعش را که مجهز به جلیقه انفجاری و سالح بودند به 

هالکت رساندند.
  از ســال 93 تا کنون یگان ویژه ،28 عملیات رهایی گروگان و 
برخورد با گروهک های تروریستی را در کشور انجام داده که البته 
به جز آخرین مورد که در کرمانشاه رخ داد، عامالن سیاسی نبوده 

و دالیل دیگری در کار بوده است.
  به جز مورد کرمانشــاه، یگان ویژه برخــورد دیگری با داعش 

نداشته است.
  واحد نوپو از بهترین یگان های رهایی گــروگان در خاورمیانه 
و حتی سطح جهان اســت. در بســیاری از عملیات های رهایی 
گروگان که در جهان رخ می دهد شــاهد این هستیم که برخی از 
افراد عادی دچار آسیب شده یا به گروگان صدمه می رسد، اما در 
کشور ما از سال 93 تاکنون هیچ عملیاتی نبوده که یگان ویژه در 
آن باشــد و به گروگان یا افراد عادی نیز صدمه برسد ، در مواردی 

گروگانگیر به هالکت رسیده است.
  یگان ویژه هیچ ماموریتی در خارج از مرزها ندارد و اگر تعاملی 
هم با دیگر پلیس ها در خارج از کشــور داشــته باشیم، از طریق 

اینترپل انجام می شود.

  وظیفه ما تامیــن امنیت زائران در مرزهاســت و یگان ویژه در 
خاک کشور عراق عملیاتی ندارد، ما در ایام اربعین اقدامات مردم 

یاری را در کنار تامین امنیت زائران انجام می دهیم.
  یگان ویژه در بازی های لیگ برتر و بین المللی در ورزشــگاه ها 
حضور  دارد و در دیگر مســابقات تامین امنیت بــر عهده عوامل 

انتظامی است.
  واحد ضد اغتشاش یگان ویژه به ورزشگاه ها نمی رود. ماموران 
یگان ویژه بــا لباس خاص به ورزشــگاه ها می روند و آموزش های 
خاصی هم در این زمینه دیده اند. البته پیشــنهاد ما این است که 
باشگاه ها خودشان انتظامات را بپذیرند و یگان ویژه تامین امنیت 

در خارج از ورزشگاه را بر عهده بگیرد.

یک عضو شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان گفت: 
هنوز محمدرضا عارف ریاست شورای عالی انتخاباتی 
اصالح طلبــان را بر عهده دارد و بحث اســتعفایی در 
میان نیســت.محمود میر لوحی با اشــاره به ابقای 
شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصالح طلبان 
تا انتخابات سال آتی ریاســت جمهوری و شوراهای 
شهر و روســتا، اظهار کرد: در آخرین جلسه شورای 
عالی ،اعضــا تصمیم گرفتند این شــورا به واســطه 
جایگاهی که در انتخابــات اخیر پیدا کرد و همچنین 
به دلیل اینکه توانســت تا حد قابل توجهی فراگیری 
 اصالح طلبان را نشــان دهــد تا انتخابــات پیش رو

استمرار پیدا کند.
وی با بیان اینکه  شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان 
خود را نســبت به میثاق نامه هایی کــه از منتخبین 
لیست امید دارد، مســئول می داند گفت: مسئولیت 
در قبال میثاق نامه هایی که از منتخبین در دســت 
شــورای عالی اســت را یکی از دالیل ادامه کار شورا 
باید دانست. این فعال سیاسی اصالح طلب همچنین 
گفت: برای اینکه اصــالح طلبــان بتوانند ظرفیت، 
توان وامکانات بالقوه خــود را به بالفعل در آورند، باید 

تشکیل این شورا را یک ضرورت دانست.

وزیر کشــور در پاســخ به این پرســش که آیا ریاست 
ســتاد انتخابات کشــور برای برگزاری انتخابات 96 
تغییر مــی کند گفت: خیر ریاســت ســتاد انتخابات 
معلــوم اســت.عبدالرضا رحمانی فضلی  با اشــاره به 
اینکه ما برای برگزاری انتخابات اسفند 94 مدل ستاد 
انتخابات کشور را تغییر دادیم اظهار کرد: ما این ستاد 
را با ترکیبی از معاونت امنیتی، بازرســی، تدارکات و 
پشتیبانی اســتان و حراســت ایجاد کردیم و معاون 
سیاسی ریاســت این ســتاد را بر عهده گرفت و بنده 
 هم در باالدست باید تصمیم این ســتاد را مورد تایید

قرار می دادم.
وی با اشــاره به اینکه تجربه موفق از ایــن ترکیب به 
دســت آمد افزود: ما همین روش را در ستاد انتخابات 

کشور برای برگزاری انتخابات 96 اجرا می کنیم.
وزیر کشــور روز یکشــنبه طی حکمی محمد حسین 
 مقیمــی را بــه ســمت قائم مقامــی وزارت کشــور

منصوب کرد.
پس از این حکم گمانه هایی در برخی رســانه ها درباره  
جابه جایی مقیمی از معاونت سیاســی وزارت کشور 
 و ریاست ســتاد انتخابات کشــور و جایگزینی وی با

 علی اصغر احمدی مطرح شد.

میرلوحی:

باید قدری
تحمل کرد

وزیر کشور: 

رییس ستاد انتخابات کشور 
تغییر نمی کند

انتخاباتدیدگاه وزارت خارجه
سخنگوی وزارت خارجه:

FATF از
نگرانی نداریم

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری:

روحانیت یکی از دغدغه های 
رهبر انقالب است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که در دیدار وزیر کشور 
عمان با مقامات ایرانی بحثی مبتنــی بر میانجی گری این 
کشور میان تهرانـ  ریاض بر ســر پیگیری حقوق ایرانیان 
فاجعه منا صورت نگرفته اســت.بهرام قاسمی در پاسخ به 
سوالی درباره ســفر وزیر کشــور عمان به ایران و اینکه آیا 
این مقام عمانــی بین تهران و ریــاض در رابطه با پیگیری 
حقوق ایرانیان در فاجعه منا میانجی گری کرده است گفت: 
تصور ما این اســت که در ســفر انجام شــده بحثی در این 
ارتباط و میانجی گری انجام نشده و آنچه مورد بررسی قرار 
گرفته مسایل منطقه ای و بین المللی بوده است.وی درباره 
اخباری که مربوط به گروه مالی بین المللی )FATF( مطرح 
می شــود تصریح کرد که FATF هیچ ربطی به برجام ندارد 
و ما از بابت آن مشــکل و نگرانی نداریم و از ســال ها قبل 
مطرح بوده است. برخی ایرادات و ایجاد نگرانی ها بی مورد 
اســت و ما آن را رد می کنیم؛ البته برخی نگرانی ها از روی 
حسن نیت است و ما هم آن را درک می کنیم. این مقرارت 
علیه گروه های تروریستی شناسنامه دار پلید و کودک کش 
مانند داعش، القاعده، النصره و ... است. ما حزب ا... را افتخار 

لبنان و جهان اسالم می دانیم.

معاون ارتباطات حــوزوی دفتر مقــام معظم رهبری 
گفت: همیشــه و در طول زمان، پرونــده حوزه علمیه 
 روی میز رهبر انقالب باز است و از دغدغه های معظم له

 می باشــد. حجت االسالم والمســلمین احمد مروی،  
 گفت: مباحــث مرتبط به حــوزه و روحانیــت یکی از

 مهم ترین دغدغه های رهبر معظم انقالب است که باید 
به این دغدغه ها توجه و آنها را برطرف کرد.وی افزود: اگر 
به ســفرهای رهبرمعظم انقالب به استان های مختلف 
توجه کنیم در می یابیم که چهار بار حضور رســمی در 
قم و ده روزه شــدن این ســفرها به این دلیل است که 
معظم له دقت و حساسیت خاصی نسبت به حوزه های 
علمیه وروحانیت دارند. معاون ارتباطات حوزوی دفتر 
رهبری اظهارکرد: رهبر معظم انقالب به دلیل اشــراف 
بر مسائل داخلی و خارجی، نگاهی ممتاز به حوزه داشته 
و بر پیشــرفت آن دغدغه دارند؛ بارها در نشست هایی 
که با طالب و فضال برگزار شده است به این نکته اشاره 
داشــته ایم که پرونده حوزه و طالب همیشه روی میز 
کار رهبرمعظم انقالب بازاست و ایشان نسبت به این امر 

حساسیت دارند.

روحانیت

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت و عضو فراکسیون 
مســتقلین مجلس گفت: نمی دانــم اصولگرایــان در انتخابات 
ریاست جمهوری ســال آینده دقیقا چه خواهند کرد، اما آنچه که 
قطعا می توان گفت این است که آنها فعال نتوانسته اند کاندیدایی 
برای این انتخابات تولید کننــد.آن هم کاندیدایي که توان رقابت 
با آقاي روحاني را داشته باشــد. واقعیت این است که احمدي نژاد 
هم به دل اصولگرایان نمي چسبد. چون او سرکشي هایي دارد که 
اصولگرایــان در مواجهه با آن نمي دانند باید چه رفتاري داشــته 
باشــند.اصولگرایان هنوز از یاد نبرده اند که احمدي نژاد در چهار 
سال دوم دوران ریاست جمهوري اش واقعا براي آنها دردسر شده 
بود. او در واقع آب دهن ســرباال بــراي اصولگرایاني بود که هم از 
او حمایت کرده بودند و هــم در مواجهه با دردســرآفریني هاي 
احمدي نژاد نمي توانســتند رفتارهاي او را براي خودشان توجیه 
کنند. من حتي از تعدادي از بزرگان اصولگرا شــنیدم که در یک 
سال پایاني کار احمدي نژاد مي گفتند این یک سال آخر فقط او را 
تحمل مي کنیم تا دوران ریاست جمهوري اش تمام شود. بنابراین 
امکان ندارد آنها دوباره حاضر به ریســک در این باره شوند. اطالع 
دارم در حال حاضر اصولگرایان به دنبال این هستند که به نحوي 
 با حســن روحاني به توافق برســند. حاال این به تصمیم روحاني

 بر مي گردد که بخواهد اصولگرایان را داشته باشد یا اصالح طلبان 
را. یا اینکه با هنرمندي بخواهد هر دوي این طیف را براي خودش 

حفظ کند.

عادل الجبیر با بیان اینکــه ایران باید تصمیــم بگیرد آیا قصد 
جنگ دارد یا نه مدعی شــد: با وجود مواضع ایــران در منطقه، 
کنار آمــدن با این کشــور ناممکــن اســت.عادل الجبیر وزیر 
امور خارجه عربســتان ســعودی، با بیان اینکه ایران به قوانین 
بین المللی احتــرام نمی گذارد، مدعی شــد ایــران با حمایت 
از بشار اســد در ســوریه، حزب ا... در لبنان و حوثی ها در یمن 
 به قوانین بین المللــی اعتنا ندارد و باید در سیاســت های خود

تغییر ایجاد کند.
جبیر که برای دیداری از ژاپن در این کشــور حضــور دارد، در 
ادعایی موهن ایران را متهم کرد که در پس برخی عملیات هایی 
که امنیت ملی کشورهای منطقه را تهدید می کنند، حضور دارد.

الجبیر با بیان این ادعا که شــاهد هیچ تغییری در سیاست های 
ایران نیســتیم ایران را  به تالش برای ارســال تســلیحات به 
مخالفــان در بحرین، کویت و عربســتان ســعودی متهم کرد 
و گفت: ایران بایــد تصمیم بگیرد که »آیا قصــد جنگ دارد، یا 
نه؟«جبیر کنار آمدن با ایران را با مواضعی که او به آنها اشــاره 
کرد ناممکــن خواند و از ایران خواســت به جامعــه بین المللی 

بازگردد و ارتباطات تازه ای را با کشورهای منطقه شکل دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چندی پیش اظهارات وزیر خارجه 
عربســتان را »تکراری و مالل انگیز« خوانده گفت: »اتهام های 
واهی و ادعاهای بی اســاس مقام های سعودی به خصوص آقای 
عادل الجبیر علیه نقش و تالش های ســازنده و مثبت جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه متاسفانه بی اندازه تکراری و مالل انگیز 

شده است.«

سخنگوی شــورای نگهبان می گوید: این شــورا در موعد قانونی 
درباره بررســی صالحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
اعالم نظر می کنــد و گمانه زنی های بیرونی هــم هیچ ارتباطی 
به این شــورا ندارد.عباســعلی کداخدایی  درباره خبر منتشــر 
شــده مبنی بر نظر منفی اعضای شــورای نگهبان به صالحیت 
محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاســت جمهوری 96 و اطالع 
دادن این موضــوع به او، گفت: نمی دانم ایــن اخبار کذب را چه 
کسی منتشر می کند.وی افزود: شورای نگهبان در موعد قانونی 
خودش اعالم نظر خواهد کرد و هیچ کــدام از این گمانه زنی ها 
صحت ندارد.سخنگوی شــورای نگهبان با اشاره به اینکه شورای 
نگهبان بعــد از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری، 
بررســی صالحیت ها را انجام می دهد، گفت: شــورای نگهبان 
در موعد قانونی خــودش اعالم نظر می کنــد و گمانه زنی های 
بیرونی هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.طی روزهای اخیر 
اخبــاری مبنی بر رای منفــی اکثریت اعضای شــورای نگهبان 
درباره صالحیت رییس دولت گذشته منتشر شد که در آن اشاره 
شده بود »10 عضو از 12 عضو شــورای نگهبان به احمدی نژاد 
رای منفی خواهند داد.«در این مطلب تاکید شده بود »بر اساس 
رویه شورای نگهبان، در صورت اجماع بر رد صالحیت یک نامزد 
انتخابات، پیش از ثبت نام و یــا حتی بعد از ثبت نام در انتخابات، 
به صورت غیررســمی به وی اطالع داده می شــود تــا از اعالم 
کاندیداتوری خودداری کند. به گفته یــک منبع مطلع نزدیک 
به شورای نگهبان، احمدی نژاد شانسی برای تایید صالحیت در 
شورای نگهبان ندارد او به تازگی از نظر شورای نگهبان نسبت به 

خود مطلع شده است.«

نماینده رشت: 

 اصولگرایان می گفتند
 احمدی نژاد را تحمل می کنیم!

الجبیر:

ایران بگوید قصد جنگ دارد یا نه؟

واکنش کدخدایی به زمزمه  رأی 
منفی شورای نگهبان به احمدی نژاد

فرمانده یگان ویژه: 

به جز در کرمانشاه، برخورد دیگری با داعش نداشته ایم

حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر انقالب اســالمی به مناســبت 
فرارسیدن موســم حج ابراهیمی، پیام مهمی خطاب به برادران 
و خواهران مسلمان در سراســر جهان صادر نمودند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، این پیام، امسال در 
حالی منتشر می شود که با کارشــکنی های حکام سعودی، هیچ 

زائر ایرانی در مراسم حج بیت ا... الحرام حضور ندارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در پیام امســال خــود تاکید نمودند: 
»جهان اسالم، اعم از دولت ها و ملت های مسلمان باید حاکمان 
ســعودی را بشناســند و واقعیت هتاک و بی ایمان و وابســته و 
مادی آنان را به درســتی درک کنند؛ بایــد به خاطر جنایاتی که 
در گستره  جهان اسالم به بار آورده اند، گریبان آنها را رها نکنند؛ 
باید به خاطر رفتار ظالمانه  آنان با ضیوف الرحمان، فکری اساسی 
برای مدیریت حرمین شریفین و مســئله  حج بکنند. کوتاهی در 
این وظیفه، آینده  امت اســالمی را با مشکالت بزرگ تری مواجه 

خواهد ساخت.«
متن پیام رهبر انقالب اســالمی که صبح روز گذشــته )دوشنبه 

پانزدهم شهریور 139۵( منتشر شد به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

و الحمــدا... رب العالمین و صلــی ا... علی ســیدنا محمد و آله 
الطیبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین.

برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان!
موســم حج برای مسلمانان، موســم افتخار و شــکوه در چشم 
خالیق و موسم نورانیت دل و خشوع و ابتهال در برابر خالق است. 

حج، فریضه ای قدسی و دنیوی و خدایی و مردمی است. از سویی 
فرمان »َفاذُکــُروا ا... َکِذکِرُکم ءابآَءُکم اَو اََشــدَّ ِذکًرا« و »َو اذُکُروا 
ـذی َجَعلناُه لِلّناِس  َـّ ا... فی اَیّاٍم َمعدوداٍت«و از ســویی خطاب »اَل
َســوآَءِن العاِکُف فیِه َوالباد« ابعاد بی انتها و متفاوت آن را روشن 

می سازد.
در این فریضــه  بی نظیر، امنیت زمان و مکان همچون نشــانه ای 
آشکار و ستاره ای درخشان، دل انســان ها را آرامش می بخشد 
و حج گزار را از محاصره  عوامل ناامنی که از ســوی ســتمگران 
سلطه گر، همواره آحاد بشر را تهدید کرده است بیرون می کشد 

و لذت ایمنی را در دوره ای معین به او می چشاند.
حج ابراهیمی که اســالم به مســلمانان هدیه کرده است، مظهر 
عزت و معنویت و وحدت و شکوه اســت؛ عظمت امت اسالمی و 
اتکای آنان به قدرت الیزال الهی را به رخ بدخواهان و دشــمنان 
می کشد و فاصله  آنان را با منجالب فساد و حقارت و استضعافی 
 که زورگویــان و قلــدران بین المللی بر جوامع بشــری تحمیل 
می کنند، برجســته می سازد. حج اســالمی و توحیدی، مظهر 
»اَِشــّدآُء َعلَی الُکّفاِر ُرَحمآُء بَیَنُهم«)۵( اســت؛ جایگاه برائت از 

مشرکان و الفت و وحدت با مومنان است.
آنان که حج را به یک سفر زیارتیـ  سیاحتی فروکاسته و دشمنی 
و کینه  خود با ملت مومن و انقالبی ایران را در زیر عنوان »سیاسی 
کردن حج« پنهان ساخته اند، شیطان هایی خرد و حقیرند که از 
به خطر افتادن مطامع شــیطان بزرگ، آمریکا، به خود می لرزند. 
حکام ســعودی که امســال صد عن ســبیل ا... و المسجد الحرام 

کرده و راه حجاج غیور و مومن ایرانی به خانه  محبوب را بسته اند، 
گمراهانی روســیاهند که بقای خود بر اریکه  قدرت ظالمانه را در 
دفاع از مســتکبران جهانی و هم پیمانی با صهیونیسم و آمریکا و 
تالش برای برآوردن خواســته  آنان می دانند و در این راه از هیچ 

خیانتی روی گردان نیستند.
اکنون قریب یک سال از حوادث ُمدهش منا می گذرد که در آن، 
چند هزار نفر در روز عید و در لبــاس احرام، در زیر آفتاب و با لب 
تشنه، مظلومانه جان باختند؛ اندکی پیش از آن در مسجدالحرام 
نیز جمعی در حال عبــادت و در طواف و نماز بــه خاک و خون 
کشــیده شــدند. حکام ســعودی در هر دو حادثه مقصرند؛ این 
چیزی اســت که همه  حاضران و ناظران و تحلیلگران فنی بر آن 
اتفاق نظر دارند و گمان عمدی بودن حادثه نیز از ســوی برخی 
صاحب نظران مطرح شــد. تعلل و کوتاهــی در نجات مجروحان 
نیمه جانی که جان شــیفته و دل مشــتاق آنان در عید قربان با 
زبان ذاکر و ترنم آیات الهی همراه بود، نیز قطعی و مســلم است. 
مردان قسی القلب و جنایتکار ســعودی آنان را با جان باختگان، 
در کانتینرهای دربســته محبوس ســاختند و به جای درمان و 
کمک یا حتی رساندن آب به لبان تشــنه  آنان، آنها را به شهادت 
رساندند. چند هزار خانواده از کشــورهای گوناگون عزیزان خود 
را از دســت دادند و ملت های آنان داغدار شــدند. از جمهوری 
اسالمی نزدیک به پانصد نفر در میان شهدا بودند. دل خانواده ها 
همچنان مجــروح و داغدار اســت و ملت همچنــان غمگین و 

خشمگین است.
حکام سعودی به جای عذرخواهی و پشــیمانی و تعقیب قضایی 
مقصران مســتقیم این حادثــه هولناک، با نهایت بی شــرمی و 
وقاحت، حتی از تشــکیل هیئت حقیقت یاب بین الملل اسالمی 
نیز ســر باز زدند؛ به جای ایســتادن در جایگاه متهم، در جایگاه 
مدعی ایستادند و دشــمنی دیرین خود با جمهوری اسالمی و با 
هر پرچم برافراشته  اسالم در مقابله با کفر و استکبار را با خباثت 

و سبک سری بیشتر آشکار ساختند.
بوق های تبلیغاتی آنان اعم از سیاســتمدارانی که رفتار آنان در 
برابر صهیونیســت ها و آمریکا ننگ جهان اسالم است، تا مفتیان 
ناپرهیزکار و حرام خواری که آشــکارا برخالف کتاب و سنت فتوا 
می دهند، تا پادوهای مطبوعاتی کــه حتی وجدان حرفه ای هم 
مانع دروغ ســازی و دروغ گویی آنان نیســت، تالش بیهوده می 
کنند که جمهوری اسالمی را در محروم ســازی حجاج ایرانی از 
حج امسال، متهم نشــان دهند. حکام فتنه انگیزی که با تشکیل 
و تجهیز گروه هــای تکفیری و شــرور، دنیای اســالم را گرفتار 
جنگ های داخلی و قتــل و جرح بی گناهــان کرده اند و یمن و 
عراق و شام و لیبی و برخی دیگر از کشورها را به خون آغشته اند؛ 
سیاست بازان از خدا بی خبری که دست دوستی به رژیم اشغالگر 

صهیونیست داده و چشــم بر رنج و مصیبت جانکاه فلسطینیان 
بسته اند و دامنه  ظلم و خیانت خود را تا شــهر و روستای بحرین 
گســترده اند؛ حاکمان بی دین و بی وجدانی که فاجعه بزرگ منا 
را پدید آورده و با نــام خادمان حرمین، حریم حــرم امن الهی را 
شکسته و میهمانان خدای رحمان را در روز عید در منا و پیش از 
آن در مسجدالحرام قربانی کرده اند، اکنون از سیاسی نشدن حج 
دم می زنند و دیگران را به گناهان بزرگی که خود مرتکب شده یا 
تسبیب کرده اند، متهم می کنند. آنان مصداق کامل بیان روشنگر 
قرآن کریمند که فرمود: َو اِذا تََولّی َسعی فِی االَرِض لُِیفِسَد فیها َو 
یُهلَِک الَحرَث َو النَّسَل َو ا... ال یُِحبُّ الَفســاد * َو اِذا قیَل لَُه اتَِّق ا... 

ُة بِاالِثِم َفَحسُبه ُ َجَهنَُّم َو لَِبئَس الِمهاد. اََخَذتُه الِعزَّ
امســال نیز بنا بر گزارش ها، عالوه بر صد حجاج ایرانی و برخی 
ملت های دیگر، حجاج دیگر کشــورها را در محدوده کنترل های 
نامعهــود با کمــک دســتگاه های جاسوســی آمریــکا و رژیم 
صهیونیســتی قرار داده و خانه  امــن الهی را بــرای همه ناامن 
کرده اند. جهان اســالم، اعم از دولت ها و ملت های مسلمان باید 
حاکمان سعودی را بشناسند و واقعیت هتاک و بی ایمان و وابسته 
و مادی آنان را به درســتی درک کنند؛ باید به خاطر جنایاتی که 
در گستره  جهان اسالم به بار آورده اند، گریبان آنها را رها نکنند؛ 
باید به خاطر رفتار ظالمانه  آنان با ضیوف الرحمان، فکری اساسی 
برای مدیریت حرمین شریفین و مســئله  حج بکنند. کوتاهی در 
این وظیفه، آینده امت اســالمی را با مشکالت بزرگ تری مواجه 

خواهد ساخت.
بــرادران و خواهران مســلمان! امســال جای حجاج مشــتاق 
 و بااخــالص ایرانی در مراســم حج خالی اســت، ولــی آنان با

 قلب های خود حاضر و در کنار حاجیان از سراسر جهان و نگران 
حال آنان هســتند و دعا می کنند که شــجره ملعونه  طواغیت 
نتوانند گزندی به آنان برســانند. برادران و خواهران ایرانی خود 
را در دعاها و عبادت ها و مناجات های خود یاد کنید و برای رفع 
گرفتاری ها از جوامع اسالمی و کوتاه شــدن دست مستکبران و 

صهیونیست ها و سرسپردگان آنها از امت اسالمی دعا کنید.
اینجانب یاد شــهدای منا و مســجدالحرام در ســال گذشته و 
شــهدای مکه در ســال 66 )13( را گرامی می دارم و از خدای 
عزوجل بــرای آنان طلــب مغفــرت و رحمت و علــو درجات 
می کنم و با ســالم به حضرت بقیه ا... اعظم )روحــی له الفداء( 
دعای مستجاب آن بزرگوار را برای اعتالی امت اسالمی و نجات 

مسلمانان از فتنه و شر دشمنان طلب می نمایم.
و باا... التوفیق و علیه التکالن

سیدعلی خامنه ای
آخر ذی القعده 143۷

9۵/6/12

پیام مهم رهبر انقالب به مسلمانان جهان و انتقاد از سیاست های آل سعود؛

گریبان حاکمان سعودی را رها نکنید

دیدار پوتین و اوباما
در چین

عکس روز

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1952| September 06,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1952|  سه شنبه 16 شهریور 1395 | 4 ذی  الحجه 1437

يادداشت ويژه

فرصت ۶ ماهه برای اخذ مجوز 
نمايندگی های اپل

قیمت انواع
ويديو پروژکتور در بازار

پیشنهاد سردبیر:
فرصت ۶ ماهه برای اخذ مجوز نمايندگی های اپل

رییس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتــی، تصویری 
و تلفــن همــراه، از تعییــن فرصت شــش ماهه بــرای اخذ 
نمایندگی های گوشی های آیفون با نشــان تجاری اپل توسط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
ابراهیم درســتی، با اشــاره به اینکه وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، فرصت شــش ماهه ای را بــرای متقاضیــان دریافت 
نمایندگی گوشــی های آیفون تعیین کرده اســت، گفت: این 
وزارتخانه به متقاضیان فرصت داده اســت تا در ســامانه، ثبت 

درخواست خود را ارائه داده و مجوزهای الزم را دریافت کنند.
وی ادامه داد: بــا توجه به اینکه در شــرایط پســاتحریم قرار 
گرفته ایم، مســائل مرتبــط بــا واردات گوشــی های آیفون، 
باید بــه صورت کلی ضابطه مند شــده و نبایــد محدودیتی در 
 این زمینه وجود داشــته باشــد یــا واردات این مدل گوشــی

انحصاری شود.
رییس اتحادیه فروشــندگان دســتگاه های صوتی، تصویری و 
تلفن همراه با تاکید بر اینکه نباید واردات گوشــی های آیفون 
در انحصار افراد خاصی قرار گیرد، گفت: هر کســی که شرایط 
الزم را دارد و متقاضی این امر است، باید بتواند مجوز نمایندگی 
را دریافت کند و واردات داشــته باشد. درســتی در مورد ارائه 
مجوز بــه برخی نمایندگی هــا به منظور واردات گوشــی های 
آیفون با مدل تجــاری اپل اظهار کرد: طی لیســتی به ۹ نفر از 
درخواســت کنندگان، مجــوز نمایندگی ارائه شــده و در حال 
حاضر نیز 8 تا ۹ متقاضی دیگر در حال تشــکیل پرونده هستند 

تا بتوانند کسب مجوز کنند.
وی افزود: هر شــرکتی که مجوز خود را به عنــوان نمایندگی 
دریافت می کند، بایــد بتواند خدمات پس از فــروش ارائه کند 
و در این رابطه مشــکلی نداشــته باشد. فعال شــرکت هایی که 
مجوز نمایندگــی دارند، می تواننــد امر واردات را در دســتور 
 کار قرار دهند و به مرور زمان نیز هــر نمایندگی که طی مدت
 اعالم شده اخذ مجوز کند، می تواند واردات گوشی های آیفون را

مدنظر قرار دهد.

فضل ا... کفیــل بعدازظهر یکشــنبه در آیین بهره بــرداری از 
طرح های عمرانی خدماتی و فرهنگی شــهرداری بهارستان، 
با بیان اینکه در بررســی چالش های این شــهر، ســه مسئله 
جدی مورد توجه اســت، اظهار داشت: بهارســتان سر ریزی 
جمعیت اصفهان را دارد و بر این اســاس جمعیــت زیادی به 
شکل مداوم در حال تردد به این شهر اســت؛ بنابراین یکی از 
 چالش های جدی این شهر، مســئله حمل و نقل بوده که امروز

رفع شده است.
به گزارش زاینــده رود، وی با بیان اینکه چالــش دیگر محور 
جنوب اصفهان ساخت و سازهای غیرمجاز است، افزود: تدبیر 
انجام گرفته بر این کار، موزاییک شدن بهارستان با کالن شهر 
اصفهان بود تا محور جنوب تحت نظر یک مدیریت باشد. امروز 
با افتتاح ناحیه یک شــهری، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد 
رفع این چالش باشــیم. فرماندار اصفهان با بیان اینکه چالش 
دیگر شــهرهای جدید، دو مدیریتی بودن است، بیان داشت: 
امروز این حرکت بســیار ارزشــمند که دولت برای شــرکت 
عمران ســرمایه گذاری می کند، به معنای واقعی با هماهنگی 
میان مدیریت شرکت عمران و شهرداری تبدیل به یک فرصت 
شده است که نتیجه این همکاری زیبا، پروژه های ارزشمندی 
اســت که امــروز بهره برداری شــدند. وی با اشــاره به 
بهره برداری از طرح  ایســتگاه پمپاژ پساب ادامه 
داد: اســتفاده از پســاب فاضــالب یک 
ســرمایه گذاری منطقــی بود که 
آینده شــهر بهارستان را 
درخصــوص فضای 

ســبز، درخشــان و قابل قبول خواهد کرد و دیگر پروژه های 
مورد بهره برداری نیز برای آینده این شــهر بسیار مهم بودند.

کفیل با بیان اینکه یکی از ظرفیت های مهم شــهر بهارستان 
احداث مسکن های مهر است، بیان داشت: بهارستان براساس 
سرشــماری نفوس و مســکن ســال ۹۰، تعداد ۷۳هزار نفر 
جمعیت داشــته اســت که این جمعیت اکنــون 8۵هزار نفر 
تخمین زده می شــود و با افتتاح مسکن مهر، بیش از ۱۰۰هزار 

نفر جمعیت خواهد داشت.
واگذاری ۶ هزار واحد مسکن مهر بهارستان

وی با بیان اینکه برای بهارســتان پیش بینی استقرار ۵۰۰هزار 
نفر را داریم، بیان داشــت: ۱۱هزار مســکن مهر برای شــهر 
بهارســتان پیش بینی شــده که 6 هزار مورد آن واگذار شده 
است و بر اساس گزارش شــرکت عمران بهارستان که اجرای 
این پروژه را برعهده دارد، ۹۵درصد کار چهار هزار واحد مسکن 
مهر دیگر نیز انجام شــده اســت. فرماندار اصفهان با اشاره به 
اینکه در دهه نخســت مهرماه، یک هزار و ۷8۰واحد مســکن 
مهر به بهره برداری می رســد، تاکید کرد: امیدواریم مابقی این 
واحدها در دهه فجر ســال جاری به اتمام و بهره برداری برسد. 
وی با بیان اینکه شــش مدرســه توسط شــرکت عمران در 
واحدهای مسکن مهر ساخته می شــود که سه واحد برای اول 
مهر امسال مورد استفاده قرار می گیرد، ابراز داشت: همچنین 
ســاختمان شــماره دو کالنتری بهارســتان، توسط شرکت 
عمران ســاخته و در دهه فجر افتتاح می شــود.کفیل با بیان 
اینکه پروژه بزرگ دیگر، متروی بهارستان است که اجرای آن 
سرعت خوبی داشته اســت، گفت: تاکنون از ۷۰میلیارد تومان 
پیش بینی شــده برای زیرســازی مترو، ۵۰میلیارد تومان آن 
هزینه شده و ۲۰میلیارد تومان نیز امسال هزینه می شود. وی 
اضافه کرد: همچنین مصوبات ریل گذاری مترو نیز انجام شده 
و مناقصه ۵۵میلیارد تومانی آن در ایام مهرماه انجام می شــود 
و بدین ترتیب در آینده نزدیــک، در حمل و نقل مردم اصفهان 
به بهارستان و برعکس، شاهد تحول 

بزرگی خواهیم بود.

در این مراسم همچنین، شــهردار بهارستان گفت: متروی 
بهارســتان-اصفهان مکمل حمل و نقل عمومی بهارستان 
خواهد بود؛ در کنار آن شــهرداری در حــال مطالعه روی 
پروژه ریل باس است که به توسعه حمل و نقل شهر کمک 

بسیاری خواهد کرد.
شــهردار بهارســتان، ســرانه فضای سبز بهارســتان را 
۱۲/۵مترمربع بــه ۱۵مترمربع اعالم کرد و افزود: ســرانه 
فضای ســبز بهارســتان باید همــگام با رشــد جمعیتی 
 و توســعه این شــهر افزایــش یابــد و در همین راســتا 
پروژه هایی در دســتور کار قــرار دارد. مهدی فاتحی کلید 
 خوردن پروژه تصفیه و بهره برداری از پســاب فاضالب را از

زیربنایی ترین طرح های این شهر عنوان کرد و افزود: این 
طرح ها خوشبختانه به خوبی اجرا شــده و مرحله اول آن، 
انتقال آب از تصفیــه خانه به منبع  و بهــره برداری در حد 
شبکه های موجود در شهر است. وی با اشاره به آغاز عملیات 
اجرایی فاز دوم پروژه تصفیه پســاب بهارستان، گفت: این 
طرح، به منظور حفظ و توسعه فضای سبز شهر بهارستان، 
تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. شهردار بهارستان 
همچنین به رفت و آمد زیادی بین بهارســتان و کالنشهر 
اصفهان اشاره کرد و بیان داشــت: بهارستان حس شهری 
جدا از کالنشهر اصفهان را ندارد و این موضوع اهمیت حمل 

و نقل را در این شهر زیاد کرده است.
 متروی بهارستان- اصفهان؛ مکمل حمل و نقل 

عمومی اين شرکت
وی با تاکید بر برنامه ریزی شــهرداری برای بهبود حمل و 
نقل عمومی بهارســتان گفت: این اقدامات موجب کاهش 
نارضایتی مردم از حمل و نقل عمومی بهارستان شده است.

فاتحی افزود: در سال ۹۲ شهرداری بهارستان ۲8 دستگاه 
اتوبوس داشــت که از 
 ۱8 تعــداد  این 
ه  ســتگا د

فعــال بود؛ این درحالی اســت کــه امروز با اضافه شــدن 
۱۳دستگاه اتوبوس، ۷۰ دستگاه اتوبوس فعال در بهارستان 
داریم که قطعا ســرویس دهی این اتوبوس ها رضایتمندی 
شــهروندان را افزایــش می دهــد. وی به پــروژه متروی 
بهارستان اشــاره کرد و گفت: متروی بهارستان-اصفهان 
مکمل حمل و نقل عمومی بهارستان خواهد بود؛ در کنار آن 
شهرداری در حال مطالعه پروژه ریل باس است که به توسعه 

حمل و نقل شهر کمک بسیاری خواهد کرد.
 هويت بخشی به شهر بهارستان

شهردار بهارستان در ادامه، با اشاره به پروژه های زیباسازی 
در شهرداری بهارســتان، بیان داشت: شهرداری بهارستان 
عالوه بر فعالیت های عمرانی، به زیباســازی شــهر توجه 
خاصی دارد. وی با بیان اینکه در گذشــته به ساخت و ساز 
کلونی های مســکونی در این شهر توجه شــده بود، تاکید 
کرد: این درحالی اســت که امروز شهرداری تالش می کند 
به شهر روح و هویت بدهد و بهارستان جزو اولین شهرهای 
 جدید کشور اســت که برای هویت بخشــی به شهر تالش

می کند.
وی، با اشــاره به افزایش بودجه ۹میلیارد تومانی شهرداری 
بهارستان در سال ۹۲ به 8۰ میلیارد تومان در سال جاری، 
تصریح کرد: شهرداری بهارســتان اعتقادی جدی به انجام 
امور مردم با تعامل شــرکت عمران شهر بهارستان و حذف 

فاصله میان این دو بخش دارد.
 بهارستان تا 30 ســال آينده مشکل جمعیتی 

کالن شهر اصفهان را حل می کند
 فاتحی با تاکید بر اینکه شــهر بهارستان با جمعیت یکصد 
هزار نفری کنونی، افق جمعیتی ۵۰۰ هــزار نفری را دارد، 
گفت: خیال کالن شــهر اصفهان باید راحت باشد؛ چرا که 
بهارستان تا ۳۰ ســال آینده می تواند مشکالت جمعیتی 
اصفهان را حــل کند. شــهردار بهارســتان، افزایش موج 
اســتقبال از ســکونت در بهارســتان را موجب کاهش بار 
جمعیتی کالن شــهر اصفهان دانســت و افزود: بهارستان 
مولود جمهوری اسالمی اســت و همه باید تالش کنند تا 
اثبات شود بهارســتان در همه زمینه ها، اعم از زیباسازی 
شهری، فضای ســبز، فرهنگی و...، می تواند پایلوت کشور 
باشــد. وی با تاکید براینکه مطمئنا در آینده نام بهارستان 

را بیش از پیش می شــنویم، گفت: بهارســتان تا 
رســیدن به افق جمعیتی و تبدیل شــدن به 
دومین شــهر بزرگ اســتان، نیاز به حمایت 

مسئوالن دارد.

فرماندار اصفهان:

 ساخت و سازهای غیر مجاز
در جنوب شهر کنترل می شود

شهردار بهارستان:

بهارستان مشکل جمعیتی 
اصفهان را حل می کند

3،400،000
تومان

3،650،000
تومان

SONY VPL-EX345 سونی

5،650،000
تومان

5،720،000
تومان

SONY VPL-SW635C سونی

1،700،000
تومان

1،840،000
تومان

SONY VPL-DX127 سونی

رییس کل بانک مرکزی، وظیفه نظــام بانکی را ارائه 
تســهیالت برای به گــردش در آوردن چرخ صنعت 
دانســت و گفت: صنایع هــم متقابال باید با ســود 

مناسب، منابع را به بانک بازگردانند.
ولی ا... سیف، با اشــاره به تنگنای اعتباری بانک ها و 
موسســات اعتباری گفت: در حال حاضر نزدیک به 
۴۵درصد از منابع بانک هــا به دالیلی چون مطالبات 
غیرجاری خود بانک، مطالبات از دولت و دارایی های 
غیرمالی، منجمد هستند و بانک ها تنها با ۵۵درصد 
از منابع خود، می توانند تسهیالت جدید ارائه کنند؛ 
اما مســئله زمانی پیچیده تر می شــود که ۹۰درصد 
از تامین مالی اقتصاد کشــور توســط بانک ها انجام 
می گیرد؛ پس الزم است با همکاری و هماهنگی، امر 
اعطای تســهیالت به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا 
به جای رشــد و پیشــرفت، با عقبگرد و رکود مواجه 
نشــویم. رییس کل بانک مرکزی، با تاکید بر مصرف 
بهینه منابــع بانکی افزود: همانگونــه که واحدهای 
تولیدی بــرای تامیــن نقدینگی خود بــه بانک ها 
نیاز دارنــد، بانک ها نیز به عنوان بنــگاه اقتصادی به 
مشــتریان خود محتاج هســتند؛ بنابرایــن باید در 
کارگروه ها اولویت بندی شود که کدام بنگاه، توانایی 
خلق ارزش افزوده دارد تا منابع محدود بانک ها هدر 
نرفته و بر حجم منابع منجمد آنها افزوده نشود. وی 
تصریح کــرد: بانک مرکزی با ابالغ بخشــنامه هایی، 
موانع و شــروط دریافــت تســهیالت از جمله چک 
برگشــتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت 
مالکانه و عدم وجود منابع در استان را برطرف کرده و 
اکنون واحدهای تولیدی تنها باید یک شرط را احراز 
کنند و آن بازار داشتن محصول بنگاه تولیدی است 
تا نقدینگی که به آن تزریق می شود، چرخ تولید را به 
گردش درآورده و منجر به رونق شــود؛ چراکه بنگاه 
تولیدی اگر خلق ارزش نکند، یقینــا ارزش موجود 
را نیز از بین می برد. ســیف با اشاره به گشایش های 
حاصل شده در فضای پســابرجام افزود: در سال۹۵ 
به واســطه برجام در عرصه بین المللــی تغییراتی 
ایجاد شده است، بانک های ما دیگر همچون گذشته 
محدود نیستند و می توانند روابط کارگزاری ایجاد و 
از منابع ارزی استفاده کنند. بدین ترتیب پیش بینی 
می شود در این سال، رشد ۵درصدی و خروج کامل 

از رکود حاصل شود.

سیف عنوان کرد:

امسال کامال
از رکود خارج می شويم

نگاه روز

مدیرعامل توزیع برق شهرســتان اصفهان 
افزود: خاموشی های ناخواسته نیز به دنبال 
برخی از حوادث طبیعی و همچنین برخورد وسایل نقلیه 

به شبکه توزیع اتفاق می افتد.
100 نقطه در شهر اصفهان به سیستم هوشمند 

تجهیز شدند
وی با بیان اینکه در سال جاری و به دلیل تولید خط گرم، 
خاموشــی های خواسته و ناخواســته کاهش یافته است، 
تصریح کرد: همچنیــن در این زمینه، راه اندازی شــبکه 
اتوماسیون شبکه برق اصفهان از ۱/۵سال گذشته تاکنون 
آغاز و در این راستا تاکنون در ۱۰۰ نقطه از شهر اصفهان، 

تجهیزات مورد نیاز نصب شده است.
پیرپیران در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری نیز 
۲۰۰ نقطه در شهرستان اصفهان وارد سیستم اتوماسیون 
خواهد شد، افزود: این پروژه با هشت میلیارد تومان اعتبار 

اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال ۹6 نیز اتوماسیون کامل 
شــبکه توزیع برق شهرســتان اصفهان راه اندازی خواهد 
شد، بیان داشــت: باید توجه داشته باشــیم که با اجرایی 
شــدن این پروژه به دلیل هوشمندسازی شــبکه، زمان 

خاموشی ها به حداقل زمان ممکن خواهد رسید.
مدیرعامل توزیع برق شهرســتان اصفهــان در ادامه، با 
اشاره به افزایش تولید انرژی خورشیدی در شرق اصفهان 
بیان داشت: باید توجه داشته باشــیم که با راه اندازی این 
نیروگاه و کوچک ســازی منابع تغذیــه و کم کردن طول 
مسیر شبکه، برق رســانی، آسان شــده و خاموشی ها به 

استانداردهای جهانی رسیده است.
وی با بیــان اینکه راه اندازی شــبکه خودنگهــدار نیز در 
دســتور کار توزیع برق شهرســتان اصفهان قــرار دارد، 
افزود: در این راستا بهینه ســازی سیستم برق رسانی در 
شهرستان را در دستور کار داریم و با تعویض سیستم های 

فرسوده، مشکالت برطرف خواهد شد.

 توســعه و نوسازی شبکه برق رســانی به 70 
روستا در شهرستان اصفهان

پیرپیران همچنین به توسعه و نوسازی شبکه برق رسانی 
به ۷۰ روســتا در شهرستان اصفهان اشــاره و اضافه کرد: 
در این روســتاها بهینه ســازی شــبکه فشــار ضعیف و 

۲۰کیلووات انجام شده است.
وی پیک باری اداره توزیع برق شهرستان اصفهان در سال 
جاری را یک هزار و ۵۹ مگا وات اعالم کــرد و افزود: این 

میزان در سال گذشته ۹8۹مگا وات بوده است.
مدیرعامل توزیع برق شهرســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
در ۷۰ روز از ســال باید ۳۵درصــد از ظرفیتمان را به کار 
بگیریم، ادامه داد: این میــزان برق باید در توزیع، انتقال و 

تولید صورت پذیرد.
وی با بیان اینکــه ایجاد مدیریت واحــد در حوزه برق در 
دستور کار است، تصریح کرد: همچنین برای ارائه خدمات 
بهتر به اربــاب رجوع، میز شــناور در مراکز شهرســتان 

اصفهان راه اندازی شده است.
پیرپیران همچنین از لزوم راه انــدازی برق اضطراری در 
مجتمع های مسکونی شــهر اصفهان خبر داد و گفت: این 
موضوع در همه کشــورهای دنیا اتفاق افتاده و بهتر است 
در اصفهان نیز از ســوی شــهرداری در صدور پایان کار 

پروانه ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامــه از افزایش چهاردرصدی تعداد مشــترکین 
توزیع برق شهرســتان اصفهان خبــر داد و افزود: این در 
حالی اســت که رشــد مصرف، به یکباره منحنی حدود 
هفت درصد را طی کــرد که این رقم نشــان می دهد در 
حوزه مدیریت مصرف و اســتفاده بهینــه، باید قدم های 

بیشتر و جامع تری برداشته شود.
 477 پروژه بــا اعتبار 33 میلیــارد تومان

بهره برداری شد
مدیرعامل توزیع برق شهرســتان اصفهان، همچنین به 
بهره برداری از ۴۷۷ پروژه بــا اعتبار ۳۳ میلیارد تومان در 
هفته دولت اشــاره کرد و ابراز داشــت: همه این پروژه ها 
به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم شهرســتان اصفهان 

راه اندازی شده است.
وی با اشــاره به اینکه امســال نســبت به ســال ۹۴، در 
بخش خانگی رشــد ۷/۹6، در بخش عمومــی ۱۱/8، در 
بخش کشــاورزی 8/۵۳ و در ســایر مــوارد ۹درصدی 
را شــاهد بوده ایــم، تصریح کــرد: این در حالی اســت 
 که در بخــش صنعت بــا کاهــش رشــد ۲/۴درصدی

مواجه شده ایم.

مديرعامل توزيع برق شهرستان اصفهان:

سیستم برق اضطراری در پایان کار ساختمان لحاظ شود

پیرپیران همچنین 
به توسعه و نوسازی 

شبکه برق رسانی 
به 70 روستا در 

شهرستان اصفهان 
اشاره و اضافه کرد: 

در اين روستاها 
بهینه سازی شبکه 

فشار ضعیف و 
20کیلووات انجام 

شده است

به گزارش خبرنگار زاينده رود، حمیدرضا پیرپیران، مديرعامل توزيع برق شهرستان اصفهان، در نشست 
خبری با خبرنگاران، با بیان اينکه درخصوص برق پايدار استان، با خاموشی های خواسته و ناخواسته مواجه 
هستیم، اظهار داشت: در اين راستا بايد توجه داشته باشیم که خاموشــی های خواسته، به دنبال توسعه، 

بهینه سازی و تعمیرات شبکه ايجاد می شود.

بازار

آيین بهره برداری از طرح های عمرانی خدماتی و فرهنگی شهرداری بهارستان 

مريم 
ياوری
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پیشنهاد  سردبیر:
انتقاد ابتکار از وضعیت نگران کننده جنگل های هیرکانی

قاب روز

در حاشیه

رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت بــا انتقــاد از فعالیت 
صنایع چــوب در محدوده جنــگل های طبیعی کشــور تاکید 
 کرد: روند کاهش مســاحت جنگل های طبیعی هیرکانی بسیار 
نگران کننده اســت. معصومه ابتکار، با ابــراز نگرانی از وضعیت 
جنگل های هیرکانی گفت: تمام گزارش های مســتقل حاکی از 
این است که روند کاهش مساحت متاسفانه دالیل مختلفی دارد. 
بهره برداری، قاچاق و تغییر کاربری، وجود زباله و پسماند از دالیل 
کاهش مســاحت جنگل های طبیعی هیرکانی است که ما را به 
شدت نگران کرده است. وی در پاسخ به این سوال که در این رابطه 
از سوی سازمان محیط زیست چه اقداماتی صورت گرفته است، 
گفت: بر اساس تفکیک وظایف و قوانین فعلی، مسئولیت مدیریت 
اجرایی جنگل های کشور به جز داخل پارک های ملی و مختلف 
حفاظت شده جنگلی به عهده ســازمان جنگل ها و آبخیزداری 
کشور اســت. به گفته ابتکار، در حال حاضر منطقه حفاظت شده 

البرز مرکزی زیر نظر ســازمان محیط زیست است و هیچ طرحی 
در آنجا بهره برداری نمی شــود. در پارک هــای ملی مانند پارک 
 ملی گلســتان، نایبند، کیاســر و دیگر پارک ها هم به طور کامل 
بهره برداری انجام نمی شود. غیر از این موارد مناطق آزاد جنگلی 
 تحت مدیریت سازمان جنگل ها هستند که آنها نیز از سال های

 قبل طــرح های جنگلــداری دارنــد. رییس ســازمان حفاظت 
 محیط زیســت در ادامه اظهار کــرد: از ابتدای دولــت یازدهم 
 مصوبــه ای در بهمن ماه 92 بــرای مدیریت جنــگل ها و توجه 
به توســعه پایدار و حفاظتی تصویب و در ماده 6 آن اعالم شــد 
 که بهره بــرداری از جنگل ها فقــط در محــدوده درخت های 
آسیب دیده، بیمار یا افتاده باید انجام شود، حتی با پیشنهاد قطع 
درختان کهنسال هم مخالفت شد. هم اکنون مصوبه ابالغ شده و 

در حال اجرا است.
تعداد صنایع چوب افزایش پیدا کرده است

وی با تاکید بر اینکه در راســتای جلوگیری از کاهش مســاحت 
جلسات متعددی برگزار شده اســت، گفت: این جلسات با هدف 
 تســهیل واردات چــوب برگزار شــد، اول اینکه متوجه شــدیم 
تعداد صنایع چوب کشور رشد چشمگیری داشته است و دقیقا در 
داخل جنگل های طبیعی به این صنایع مجوز داده شده است در 
صورتی که دلیلی نداشته که داخل مساحت جنگل های طبیعی 
مجوز واحد صنعتی چوب داده شود. ابتکار افزود: بعد از بررسی ها 
متوجه شدیم مقدار بسیار کمی از چوب ها از محل چوب صنعتی و 
وارداتی است و همه از ذخایر طبیعی بهره برداری می شود و تعداد 
زیادی از شــرکت های تولید کننده چوب با اتکا به ذخایر طبیعی 
چوب تولید می کننــد. ابتکار با بیان اینکه در مســیری حرکت 
 کردیم که کمک کنیــم واردات چوب انجام شــود، به اختالفات 
در این مورد اشاره و اضافه کرد: اختالف نظری میان سازمان دفع 
آفات نباتی و وزارت صنایع هســت. وزارت صنایع تاکید دارد که 
چوب ها حتما با پوست وارد شود و سازمان دفع آفات نباتی معتقد 
است حتما بدون پوست وارد شود. متاسفانه این کشمکش باعث 

شده که در واردات چوب اختالل ایجاد شده و این کار انجام نشود.

بیولوژیســت حیات وحش با بیان اینکه در ده ســال اخیر 
 گونه مــوش پلنــگ، در رده حفاظتی آســیب پذیر قرار 

گرفته است، گفت: وضعیت فعلی این گونه روشن نیست.
جواد جهاندیده بیولوژیســت حیــات وحش؛ در خصوص 
گونه موش پلنگ یا زرده بر اظهار داشت: این گونه در سال 
1996 در رده حفاظتی » کمترین نگرانی « قرار گرفت؛ اما 
در ده ســال اخیر به دلیل کاهش30 درصدی جمعیتش، 

در رده حفاظتی » آسیب پذیر « قرار گرفته است.
وی بیان داشت: زرده بر از گونه های کمیاب و بومی ایرانی 

است، اما وضعیت فعلی آن چندان روشن نیست.
 بیولوژیســت حیــات وحــش تصریــح کــرد: نابــودی 
 زیســتگاه ها از طریق کشــاورزی و از بین بردن طعمه ها 
 با ســموم » جونــده کش « مهــم ترین دالیــل در خطر 

قرار گرفتن این جانور است.

جهاندیده بیان داشــت: گونه زرده بر از خانواده راســوها 
 و ســمور ها بوده و نقــش مهمی در کنتــرل آفات خزنده 

و جونده دارد. 
وی ادامه داد: بنابراین حذف یا کمرنگ شــدن این گونه، 
 نقش طبیعی آن را به عنوان دشــمن بیولوژیکی جوندگان 

و خزندگان محیط، دچار اختالل می کند.
 بیولوژیســت حیات وحش گفــت: زرده بــر 29 الی30 
 ســانتی متر طــول دارد که با احتســاب دمــش گاهی 
 به60 ســانتی متر هم می رســد. معموال شــبگرد است. 
غالبا به صــورت انفرادي زندگي مي کنــد. در النه متروک 
سایر جانوران ساکن مي شود یا به وسیله پنجه هاي قوي و 

بلندش النه زیرزمیني حفر مي کند. 
حس بینایي ضعیف ولي بویایي اش بســیار قوي اســت. 

حیوان فعالي است، اغلب روي پاها مي ایستد.
جهاندیده افزود: ایــن گونه وزنی بیــن300 تا700 گرم 
 دارد و بیشــتر در صبح و غروب نسبت به شکار طعمه های 
روز گرد مانند جرجیل، ســنجاب، پرندگان و طعمه های 
شب گرد همانند حشرات و سایر جوندگان اقدام می کند. 

وی تصریح کرد: زرده بر در زبــان محلی ها به موش پلنگ 
 شــهرت دارد که در زمان ترس، موهای خود را سیخ کرده 

و دندان هایش را با صدای خر خر نشان می دهد.
بیولوژیســت حیات وحش ادامــه داد: همچنین این گونه 
 دمش را به ســمت پشــتش حلقه کرده و در این شرایط 
 به لحاظ وجود خال هــای روی بدنش، شــباهت زیادی 

به پلنگ پیدا می کند. 
بیولوژیست حیات وحش بیان داشت: طول عمر در اسارت 
این گونه 9 سال بوده و بینایی ضعیف و بویایی بسیار قوی 

دارد. 
 جهاندیده گفــت: پراکنش جهانی گونــه زرده بر در اروپا 
 و آسیا بوده و معموال در مناطق اســتپی، بیابانی و اراضی 

باز به شکل انفرادی زندگي مي کند.

وضعیت فعلی » موش پلنگ « در خطر انقراض روشن نیستانتقاد ابتکار از وضعیت نگران کننده جنگل های هیرکانی

خبریادداشت

با مسئوالن

حســین اکبري رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نایین در گفت و گو با پایگاه اطالع رساني محیط زیست اصفهان 
» پاما « گفت: اگرچه یوزپلنگ آســیایي گونه به شدت در خطر 
انقراض بوده و نیازمند اقدام هاي عاجل، همــه جانبه و فراگیر 
 حفاظتي با مشــارکت همگانــي ملي و بین المللي اســت ولي 
به دالیل مختلــف از جمله ناشــناخته ماندن و پایش نشــدن 
 سطح وسیعي از زیســتگاه هاي یوزپلنگ در ایران، تنوع بسیار 
زیســتگاه ها به ویژه آنکه یوزپلنگ در ایران به شدت به نواحي 
کوهستاني، تپه ماهوري و صعب العبور وابسته است، همچنین 
خوي مخفي کاري و کمبود امکانات پایش از جمله دوربین هاي 
تله اي نمي توان با قطعیت و دقیق در مورد تعداد و نسبت هاي 
جنسي اعم از نر و ماده و نابالغ از آمار این گونه ارایه کرد و هنوز 

امیدهاي روشني براي نجات یوزپلنگ آسیایي وجود دارد.
وي اظهار داشت: وسعت ده زیســتگاه اصلي یوزپلنگ در ایران 
بالغ بر شــش میلیون هکتار بوده که این مقدار صرفا مســاحت 
 هندســي و طولي و عرضي آن بوده و اگرشــرایط کوهســتاني 
و تپه ماهورها که به شــدت و تصاعدي وسعت بوم شناختي یک 
زیســتگاه را افزایش مي دهد در نظر بگیریم، وسعت اکولوژیکي 
مناطق ده گانه چند برابر مي شود که امکانات فعلي براي پایش 

آن به هیچ وجه کافي نیست.
اکبري همچنیــن افزود: عالوه بر زیســتگاه هــاي قطعي یوز، 
حداقل چهارمیلیون هکتار زیســتگاه هاي آزاد و با شرایط بکر، 
مناســب و هنوز برخوردار از طعمه به عنوان زیستگاه هاي آزاد 
در گستره زیســتي - تاریخي یوزپلنگ در بین و اتصال دهنده 
 زیســتگاه هاي ده گانــه وجود داشــته که هنوز پایش نشــده 

و نیازمند مطالعه کافي و تحقیقات است. 
به طور مثال در اســتان اصفهان عالوه بر پناهگاه حیات وحش 
عباس آباد، مناطق هیزم چاه و شــکار ممنوع کوه بزرگي انارک 
 در نایین، کالتــه در خوروبیابانک، خارو در اردســتان و یخاب 
در آران وبیدگل که مجموعا بالغ بر هفتصد هکتار وســعت دارد 
 و به صورت پیوسته در شــمال شرق و شــمال این استان قرار 
مي گیرد، هنوز احتمال باالیي بــراي بقاي یوزپلنگ وجود دارد 

که مطالعه در این زمینه آغاز شده است.
 رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان نایین گفت:  
 بــا تــالش شــبانه روزي و خســتگي ناپذیــر محیــط بانان 
 و نیروهــاي یگان حفاظت محیط زیســت وضعیــت طعمه ها 
و منابع آبي در دسترس طعمه خواران و امنیت به عنوان سه نیاز 
اساسي در زیستگاه هاي یوز پلنگ، مناســب است و تعداد کل 
دوربین هاي به کار گرفته شــده در ده زیستگاه اصلي یوزپلنگ 
 در ســال هاي گذشــته۸0 تــا100 دوربین بوده کــه آن هم 

به دفعات بین مناطق مختلف جا به جا شده است.
  وي اضافه کــرد این تعداد در شــرایطي بســیار ناکافي به نظر 
مي رســد که فقط یک منطقه واحد با برخورداري از هزاران دره 
و گدار و ده ها یا صدها هزار هکتار عرصــه کوهپایه اي نیازمند 

حداقل100 دوربین براي یک مطالعه مطلوب است.
اکبري افزود: در آفریقا در حالي که یوزپلنگ نر و ماده با چشــم 
مشاهده مي شوند حتي ممکن اســت دوربین هاي تله اي هیچ 
تصویــري را ظرف چند ماه بــه ثبت نرســانند. از طرفي تجربه 
 متعددي در جهان وجــود دارد که زماني فکر شــده » گونه اي 
به کلي منقرض شــده یا نسبت هاي جنســي آن به هیچ وجه 
رضایت بخش نیســت « ولي تحقیقات تکمیلي و بررسي هاي 
علمي بعدي نشــان داده که نه تنها آن گونه منقرض نشده بلکه 
داراي جمعیت هاي لکه اي و محلي ناشناخته قابل توجهي بوده 
و با تمرکز اقدامات حفاظتي، آن گونه از خطر انقراض نجات پیدا 

کرده و جمعیت ها، افزایش رضایت بخش داشته است.
 حســین اکبري در پایــان این مصاحبــه گفت: بــدون تردید 
 با افزایــش تعداد نیــروي محیط بــان و تجهیــزات حفاظتي 
 و رفــع مخاطرات جــدي مرتبــط با جــاده ها، معــادن، دام 
 و ســگ هاي گله و توســعه مدیریت مشــارکتي زیســت بوم 
با جوامع محلي مي توان به پویایي زیســتگاه هــاي یوزپلنگ 

آسیایي و حیات وحش متنوع آن بسیار امیدوار بود.

در چهار محال و بختیاری؛

پنج شکارچی متخلف 
دستگیر شدند

سطح وسیعي از گستره زیستي 
یوزپلنگ در ایران هنوز ناشناخته است

 مدیــرکل حفاظت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیاری 
 از دســتگیری 5 شــکارچی غیرمجاز و کشــف 5 قبضه سالح 
 بدون مجوز توســط ماموران یــگان حفاظت محیط زیســت 
 در مناطق حفاظت شــده تنگ صیاد و ســبزکوه این اســتان 

در هفته جاری خبرداد.
شــهرام احمدی افزود: از شــکارچیان متخلف عالوه اســلحه 
شــکاری بدون مجوز، الشــه یک راس میش وحشی در منطقه 
تنگ صید و 2 قطعه کبک وحشی شکار شده در منطقه سبزکوه 

شهرستان بروجن کشف و ضبط شد. 
وی تصریح کرد: شــکارچیان متخلف پس از تشــکیل پرونده 

تحویل مراجع قضایی شدند.
احمدی از تشــدید نظارت ماموران محیط زیســت بر مناطق 
حفاظت شده استان در ســال جاری تصریح کرد: با افراد خاطی 

در این راستا برخورد قانونی خواهد شد.  
اســتان چهارمحال وبختیاری به دلیل قــرار گرفتن در منطقه 
 زاگرس میانــی از تنوع گیاهــی و جانوری منحصــر به فردی 

در مقایسه با دیگر مناطق کشور برخوردار است.
 اســتان چهارمحــال و بختیاری با داشــتن منابــع آب فراوان 
و آب و هوای مســتعد ، بهترین زیســتگاه وحــوش و پرندگان 

حفاظت شده کشور محسوب می شود.

یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی انتقال 
 آب را راهــکار حل بحران آبی کشــور ندانســت و گفت: 
در هیچ جای کشور آب مازاد برای انتقال نداریم و با توجه 
به وضعیت خشکســالی باید توسعه هر منطقه را براساس 

توانمندی های همان منطقه درنظر بگیریم.
هومان خاکپور گفت: کشــور ما به طور طبیعی در مناطق 
خشــک و نیمه خشــک واقع شده اســت و خشکسالی 
یک پدیده طبیعی در کشــور اســت، اما نباید با بروز این 
خشکسالی با بحران و تنش آبی در مناطق مختلف کشور 

رو به رو شویم.
وی ادامه داد: ما باید مدیریــت منابع آب را طوری تنظیم 
کنیم که این خشکسالی ها هر مدتی که طول بکشد ما را 

با تنش و بحران آبی مواجه نکند.

خاکپور گفت: این که کشــور ما چرا به سمت بحران رفته 
به بحث مدیریــت و برنامه ریزی و بهره بــرداری از منابع 
آب برمی گردد. ما در بخش کشــاورزی بیشترین مصرف 
آب را داریم و براســاس آمارهای مختلف، کشــاورزی با 
راندمان 30 تا 35 درصد آب مصــرف می کند و این برای 
 کشوری که روی کمربند خشک واقع شده است و میزان 
بارش های آن یک سوم میزان میانگین جهانی است یک 

فاجعه است.
 این فعال محیط زیســت ادامه داد: در بخش صنعت نیز 
در همه جای دنیا از پساب ها و فاضالب ها برای جلوگیری 
از هدر رفت آب اســتفاده می کنند و کارخانه های بزرگ 
 مصرف کننــده آب در بخــش صنعت ملزم به داشــتن 
تصفیه خانه ها و دســتگاه های بازچرخانی آب هســتند 

ولی در بخش صنعت هم در این باره هیچ کار مثمرثمری 
نکرده ایم.

خاکپور با بیان اینکه در بخش شــرب حــدود 2۸ تا30 
درصد اتالف در شبکه آبرســانی داریم، گفت: آب شربی 
 که با ســختی و هزینه های باال آماده مصرف می شــود، 

در شبکه های آبرسانی شهری و روستایی هدر می رود.
وی گفت: براساس اســتانداردهای جهانی تمام کشورها 
تا20 درصد مجاز به اســتفاده از منابــع آب قابل گردش 
در ســال هســتند و برخی از کشــورها نیز تا40 درصد 
 هم اســتفاده می کنند که این مرز بحران اســت و باالتر 

از40 درصد در شرایط خطرقرار دارند. 
کشــور ما براســاس آمارهــای متفاوتی که داده شــده 
 بین 70 تا۸0 درصــد از منابع آب در گــردش را مصرف 
کرده اســت و وقتی چنین مدل بهره برداری از منابع آبی 
 را داریــم نباید انتظــاری جز بحران و تنش آبی داشــت 
 و اگر بخواهیــم از این بحــران به ســالمت بگذریم باید 
در هر سه بخش کشاورزی، شــرب و صنعت تجدید نظر 
 داشته باشــیم. این کارشــناس منابع طبیعی بیان کرد: 
اگــر اعتبارات بخــش کشــاورزی را در اصــالح الگوی 
 کشت و شــیوه آبیاری و افزایش راندمان آبیاری با میزان 
ســرمایه گذاری و منابع مالی که در بخــش هایی مانند 
ســد ســازی یا پروژه های انتقــال آب صرف می شــود 
مقایســه کنیم، می بینیم که میزان ایــن اعتبارات با هم 
قابل مقایسه نیستند. وی انتقال آب را راهکار رفع بحران 
آب ندانست و گفت: به جای اصالح سیستم به دنبال این 
هستیم که به صورت موقت و مقطعی مشکل را حل کنیم 
و تا زمانی که رویکرد ما نسبت به حل بحران آب بر مبنای 
تاکید و توجه به منابــع آب مناطق دیگر باشــد، به حل 
پایدار بحران آب نمی رسیم و بحران کم آبی با پروژه های 

انتقال آب قابل حل نیست.
خاکپور درباره حل مشــکل بحران آبی در کشــور گفت: 
 بایــد روش های غلطی را کــه پیش گرفته ایــم و میزان 
بهره برداری های غلطــی که از منابع آب داشــته ایم را 
متوقف کرده و براساس توان هر منطقه برنامه ریزی های 

زیست محیطی داشته باشیم.
وی گفت: ما اگر ده ها پروژه انتقال آب داشته باشیم چون 
رویکرد توسعه غلطی داریم نمی توانیم بحران آب را حل 
 کنیم و باید در هر منطقه از کشــور براســاس ظرفیت ها 
و توان محیط زیستی برنامه ریزی کنیم؛ مثال در استانی 
مانند اصفهان کــه ظرفیت های گردشــگری دارد نباید 

رویکردی بر مبنای صنعت و کشاورزی داشته باشیم.

باید روش های 
غلطی را که پیش 
گرفته ایم و میزان 
بهره برداری های 
غلطی که از منابع 
آب داشته ایم را 

 متوقف کرده 
 و براساس توان 

 هر منطقه
 برنامه ریزی های 
زیست  محیطی 

داشته  باشیم

یک فعال محیط زیست:

بحران کم آبی با پروژه های انتقال آب، قابل حل نیست

ویژه

استاد دانشگاه با بیان اینکه بازیافت باید از مبدا باشد، گفت: 
در این زمینه کارهای خوبی در سطح کشور انجام شده، اما 
اصفهان در این زمینه عقب بود که البتــه هم اکنون در این 

زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، دکتر 
قاســم علی عمرانی معروف به پدر علم زباله ایران، اســتاد 
 دانشــگاه و از پیشکسوتان فعال بهداشــت محیط، محقق 
 و متخصص در زمینــه مواد زاید جامد و بازیافت اســت که 
در جلســه  هم اندیشــی با مدیــران و مســئوالن معاونت 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 

شرکت کرد.
وی در این جلســه که عدنان زادهوش عضو شورای اسالمی 
 شــهر اصفهان نیز حضور داشــت، اظهار کرد: ما در کشور 
در موضوع زباله و پســماند پیشــرفت هایی در مقایســه با 
مسئله فاضالب یا آلودگی هوا داشــته ایم، اما به این مقدار 
راضی نیســتیم. این استاد دانشــگاه با بیان اینکه در زمینه 
 بازیافت با یک ســری چالش ها مواجه هستیم، تصریح کرد: 
 در ایــن زمینــه از کشــورهای توســعه پیدا کــرده دنیا 
بسیار عقب افتادیم که البته راهکارهایی نیز برای برون رفت 
از این مشکالت وجود دارد. وی با اشاره به صنایع کمپوست، 
ادامه داد: در سال های اول انقالب مســئله بیوگاز را مطرح 
کردیم که به خوبی پیش رفت، اما با مشــکالتی که به وجود 
آمد این مسئله آن طور که شایســته است حل نشد، اما این 
 موضوع به مــرور زمان تا حدودی برطرف شــد و هم اکنون 
به مرحله شکوفایی رســیده اســت. عمرانی با بیان اینکه 
بازیافت باید از مبدا باشد، افزود: در این زمینه کارهای خوبی 
در سطح کشور انجام شــده، اما اصفهان در این زمینه عقب 
بود که البته هم اکنون در این زمینه اقدامات مثبتی صورت 
گرفته است. وی زباله های تر را، ام الفســاد دانست و با بیان 
اینکه در دنیا زباله های تر به کارخانه های تولید کمپوســت 
نمی رود، گفت: این کار باید در ایران نیز انجام شود، زباله های 
قابل کمپوســت، زباله های ارزشمند و ســایر زباله ها باید از 
یکدیگر جدا شود که به این ترتیب ما درصد بسیار کمی زباله 
 دفنی خواهیم داشــت. وی با بیان اینکه زباله های شــهری 
در صورت برنامه ریزی مناســب هزینه ای برای شــهرداری 
ندارد، ادامه داد: باید در اصفهان در یکی دو منطقه به صورت 
 آزمایشــی مدل های مختلف جمع آوری زباله اجرا شــود تا 
در صورت نتیجه گیری مثبت این طرح در سطح شهر ادامه 
پیدا کند. عمرانی اضافه کرد: نظرات مردم را باید در تمامی 
 زمینه ها شــنید چرا که با آنها می توان همه کاری انجام داد 

و مشکالت را برطرف کرد.

استاد دانشگاه و فعال محیط زیست:

 زباله های تر، ام الفساد 
هستند
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پیشنهاد سردبیر: 
مرگ، ته خط اعتیاد

بســیاری از این معتادان تابلــو، بی خانمان هســتند و امنیت 
محله هــا را هم مختل کرده انــد؛ اما به دلیل ضعــف در اجرای 
قانون، آنها ترســی از دســتگیری ندارند. پیش تر ستاد مبارزه 
با مواد مخــدر نیز اعالم کــرده بود که عامــل اصلی 40 درصد 
جرایم خرد، معتادان متجاهر هســتند. بسیاری از این معتادان 
از ارتکاب هیچ تخلفی ابا ندارند و ســالمت شهرها را به مخاطره 
انداخته اند. آمار دقیقی از تعداد معتــادان متجاهر وجود ندارد، 
اما بر اســاس آمار و اطالعاتی که پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
اختیار رسانه ها قرار داده اســت، حدود 60 هزار معتاد متجاهر 
داریم. هرچند گزارش های مردمی و مشاهدات  از همه استان ها 
گواهی می دهد که احتماال این آمار بســیار بیشــتر اســت. در 
شرایطی که همواره اعالم می شود، اعتیاد یک نوع بیماری است، 
سرنوشــت پایانی زندگی معتادان متجاهر نشان می دهد خانه 
آخر اعتیاد، بی خانمانی، بیماری و مرگ اســت. این سرنوشت 
نتیجه افرادی است که تا پله آخر اعتیاد باال می روند، سرنوشتی 
که باید بدون سانســور و کوچک نمایی به جامعه اعالم شود تا 
همه مردم، به خصوص جوانان در معرض خطر اعتیاد با واقعیت 

بی پرده استعمال مواد مخدر آشنا شوند.
جانشان را تقدیم مواد مخدر می کنند

بر اساس آمارهای رســمی وزارت بهداشت، 65 درصد کل افراد 
مبتال به ایدز، معتــادان تزریقی و 50 درصد ایــن معتادان هم 

به هپاتیت c مبتال هســتند. بســیاری از این معتادان بیمار در 
کوچه ها و خیابان ها پرســه می زنند و بدون داشتن جا و مکانی 
برای زندگی، امنیت و ســالمت محله ها را بــه خطر می اندازند. 
حتی عده ای از این معتادان تابلو، بــه دلیل مصرف مواد مخدر 

تقلبی، در سنین بسیار پایین از دنیا می روند.
به طــور مثال، طی چند ســال اخیــر، تریاک های آغشــته به 
ســرب، جان بســیاری از معتادان را گرفــت؛ تریاک هایی که 
برای سنگین تر شدن، ســرب را به آن اضافه می کنند و با قیمت 

باالتری به معتادان می فروشند.
پیشگیری، مهم تر از بازپروری

اینکه بگذاریم فردی به اعتیاد مبتال شــود و بعد از آن ســراغ 
درمان معتاد برویم، فرآیندی غیرعلمی اســت که جز افزایش 
آسیب های اجتماعی و هدر دادن سرمایه کشور، حاصل دیگری 

ندارد.
دکتر علیرضا نوروزی، روانپزشــک و کارشــناس حوزه اعتیاد 
معتقد است: برای پیشــگیری از خطر اعتیاد، باید یک ائتالف و 
هماهنگی فرا سازمانی قوی ایجاد شود، طوری که سازمان های 
مختلف برای پیشــگیری از اعتیاد با همدیگــر کامال هماهنگ 
باشــند. این فرآیندی اســت که به گفته نوروزی، گرچه گاهی 
انجام می شود؛ اما برای پیشگیری از اعتیاد، نیاز است که سطح 

این همکاری های فرا سازمانی گسترش پیدا کند.

در مورد معتادان متجاهر هم نوروزی بر این باور اســت که این 
افراد طبق قانون مجرم هســتند که بایــد در مراکز جمع آوری 
معتادان متجاهر نگهداری شــوند تــا دوران بازپروری آنها آغاز 
شــود. با اینکه هرازگاهی می بینیم معتادان متجاهر به شــکل 
ضربتی از ســطح شهر جمع می شــوند، اما پس از گذشت چند 
روز و در یک دور باطل، آنها دوباره بــه دل جامعه برمی گردند، 

طوری که انگار نه خانی رفته و نه خانی آمده است.
به گفته نوروزی بســیاری از این معتادان، به انواع بیماری های 
عفونی و روانی مبتال هستند و سالمت جامعه را مختل می کنند؛ 
اما به باور او، در عین حال باید جامعه در برابر آنها مسئولیت پذیر 
باشــد، طوری که پس از دستگیری آنها، مشــکل بی خانمانی، 
اعتیــاد، فقر و بیــکاری آنها حل شــود و تحــت آموزش های 
اجتماعی قرار بگیرند، در غیر این صــورت، جمع آوری ضربتی 

معتادان متجاهر، دردی را دوا نمی کند.
نگاه فله ای به معتادان، جواب نمی دهد

وجود معتاد متجاهر در جامعه، بارزترین نمایش آســیب های 
اجتماعی در سطح شهر اســت. رویا نوری، کارشناس و محقق 
حوزه اعتیــاد تاکید دارد که بــرای مقابله با مشــکل معتادان 
متجاهر، نباید نگاه فله ای به آنها داشت. به گفته او، برای مقابله 
با معتادان متجاهر، در ابتدا باید مسئله را بپذیریم سپس فرآیند 

ویژه ای برای درمان آنها تعریف کنیم.
نــوری راه مقابله با ایــن معتادان را نیازســنجی آنهــا و ارائه 
نســخه های درمانی برای هر کدام از این معتادان می داند؛ زیرا 
در غیر این صورت به قول او جمع آوری فله ای معتادان متجاهر 
و نگهداری آنها در یک محل خــاص جواب نمی دهد، بلکه فقط 
موجب می شود که این آسیب های اجتماعی، با ابعاد بزرگ تری 
در آینده تکرار شود. با توجه به اینکه این معتادان، چیزی برای 
از دســت دادن ندارند، روحیه انتقامجویی آنهــا از جامعه نیز 

باالست. آمار باالی جرایم آنها، موید این ادعاست.
به همین دالیل اســت که کارشناســان خبره حــوزه اعتیاد بر 
اهمیت پیشــگیری از اعتیاد، تکیه دارند؛ زیرا آخر بازی اعتیاد، 
چیزی جز مرگ نیســت حتی در بهترین حالت، گفته می شود 
که فقط 20 درصد معتادان موفق می شــوند اعتیاد را شکست 
بدهند، اما 80 درصد آنها حتی پــس از تصمیم به ترک اعتیاد، 

دوباره به آغوش مواد مخدر بازمی گردند.
هزینه های بر باد رفته در درمان اعتیاد

اگر بخواهیم بی پرده حرف بزنیم، واقعیت این اســت که بخش 
مهمی از فرآیند درمان اعتیاد، به پــول و اعتبارات، برمی گردد. 
دکتر هومن منشــئی، درمانگر حوزه اعتیاد، روند هزینه کردن 
برای مقابله با اعتیــاد را چندان منطقــی نمی داند و می گوید: 
فرض کنیــد وقتی ما یک معتــاد متجاهر را بــرای طی کردن 
دوره درمان 20 روزه به یــک مرکز درمانی ارجــاع می دهیم، 
حداقل باید 300 تا 400 هزار تومان بــرای همین مدت کوتاه 
هزینه کنیم، ولــی بعد از مدتی، دوباره همــان معتاد به جامعه 
برمی گــردد؛ در حالی که اگر همیــن اعتبارات بر بــاد رفته را 
برای پیشــگیری از اعتیاد یــا حداقل برای درمــان قطعی فرد 
معتاد متجاهر و حمایت اجتماعــی از او صرف کنیم، آن وقت از 

هدررفت بسیاری از هزینه ها جلوگیری می شود.

مرگ، ته خط اعتیاد

 اعتیاد، یک نوع 
بیماری است. 

سرنوشت پایانی 
زندگی معتادان 

متجاهر نشان 
می دهد خانه 
آخر اعتیاد، 
بی خانمانی، 

بیماری و مرگ 
است

وقتی با شمشیر چوبی به جنگ غول اعتیاد می رویم، آن وقت نتیجه اش می شود روزی هشت کشته بر اثر سوءمصرف 
مواد مخدر. در حالی که بر اساس قانون، معتاد متجاهر، مجرم به حساب می آید، اما در مقام عمل شاهد هستیم که به 

این افراد به دید مجرم نگاه نمی شود و آزادانه در سطح شهرها تردد می کنند.

E-MAIL

رییــس پلیس راهــور تهران بــزرگ از برخورد شــدید پلیس 
با کســانی که به هر علتی پــالک خودروی خــود را مخدوش 
می کنند؛ خبرداد.  ســردار سید تیمور حســینی در مصاحبه با 
خبرگزاری صدا وسیما گفت: کســی که پالک خودروی خود را 

می پوشاند اسمش متخلف نیست بلکه آن فرد مجرم است.
 وی افزود: برابر قوانین جمهوری اســالمی ایران، این فرد مجرم 

به دادگاه معرفی و از شش تا یک سال زندانی خواهد شد.
سردار حسینی گفت: عالوه بر این مجازات دیگری مانند جزای 
نقدی و توقیف یک ماه خودرو نیز در انتظار رانندگانی است که 

پالک خودروی خود را مخدوش می کنند.
وی درباره تجهیزاتی که روی پالک نصب می شود و با یک دکمه 
پرده ای روی آن را می پوشاند، افزود: این مورد را در شبکه های 
اجتماعی دیــده ام اما به جرأت اعالم می کنــم حتی یک مورد 
هم در شــهر تهران وجود ندارد یا حداقل ما با چنین پدیده ای 
روبه رو نشده ایم. سردار حسینی گفت: قطعا با کسانی که پالک 
خودوری خود را به چنین تجهیزاتی برای مخدوش جلوه دادن 
آن مجهز می کنند برخورد قاطعانه می کنیم و حداقل خودروی 
آنان یک ماه توقیف و راننــده مجرم به دادگاه منتقل و ســایر 
مجازات های قانون گذار در مورد وی اعمال خواهد شد. رییس 
پلیس راهور تهران بزرگ افزود: اگر در کالنشــهری مانند تهران 
محدودیت های ترافیکی مانند طرح زوج و فرد و یا طرح ترافیک 
اعمال می شود برای این است که همه مردم از پیامدهای مثبت 
آن بهره مند شــوند نه اینکه عــده ای با ترفندهــای مجرمانه 

بخواهند قوانین را زیر پا بگذارند.

 جانشــین پلیــس پیشــگیری نیــروی انتظامی گفــت: در جهت 
بهره مندی بیشــتر از فناوری و اصالح فرآیندها، چرخه رسیدگی به 

پرونده ها در کالنتری به روش الکترونیکی انجام خواهد شد.
ســردار مهدی معصوم بیگــی افزود: در راســتای کیفی ســازی و 
بهبود خدمات انتظامی، طرحی در دســت نهایی شــدن اســت که 
فرآیند چرخــه رســیدگی در کالنتری هــا بــه روش الکترونیکی 
و پیامکی به اطالع شــاکی خواهد رســید. وی با بیان اینکه یکی از 
راهبردهــای این پلیــس در جهت بهــره مندی بیشــتر از فناوری 
و اصالح فرآیندهاســت، افــزود: در این راســتا، به منظــور بهبود 
 خدمات انتظامی، تســهیل در امر رســیدگی به پرونده ها و افزایش 
 رضایت منــدی مردم، بــا اســتفاده از ســامانه ثبت شــکایت در 
کالنتری ها، ظرفیت اطالع رســانی بــه روش الکترونیکی و پیامکی 
فعال می شود.جانشین پلیس پیشگیری ناجا گفت: در طی فرآیندها 
و مراحل انتظامی، پرونده هــای مطروحه در مرحله رســیدگی در 

کالنتری به اطالع شاکی خواهد رسید. 
سردار معصوم بیگی افزود: فعال شــدن این سیستم موجب تسریع 
در رســیدگی، افزایش رضایت مندی مردم و کاهش حجم مراجعات 
حضوری ارباب رجوع به کالنتری ها می شود. این روند ضمن تسهیل 

در امور، در ایجاد و ارتقای اعتماد عموم به حوزه انتظامی موثر است.

پالک خودرو را مخدوش کنید
 مجازات می شوید

رسیدگی به پرونده ها در کالنتری 
الکترونیکی انجام می شود

ناجا

فقدان سند مالکیت
6/300 شماره صادره :1395/02/269073 چون خانم معصومه صفر زاده 
نائینی فرزند محمد علی  باستناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت دو دانگ مشاع ششدانگ 
زمین پالک شماره باقیمانده 84 فرعی از 19627 اصلی واقع در بخش دو 
نایین که در صفحه 508 دفتر 77 امالک ذیل ثبــت 1691 که به نامش  ثبت 
و ســند صادر گردیده و معامله دیگری انجام نشده گردیده  و درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده   لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود  تا هر کس  مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مزبور یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با 
مدارک مثبت تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 183 رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک نایین)174 کلمه، 2 کادر(
 فقدان سند مالکیت

6/174 نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شماره 6 فرعی از 
2575 اصلی واقع در بخش دو ثبت خوانســار ذیل ثبــت 7445 در صفحه 
499 دفتر امالک جلد 29 به نام عبدا... شمســی تحت شماره چاپی مسلسل 
160217 الف / 91 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس بالواسطه به 
موجب سند انتقال شــماره 69680 مورخ 1391/11/28 دفترخانه شماره 
12 خوانسار به خانم نگار گلشــنی فرزند احمد انتقال یافته سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 9514097001024931 مورخ 
1395/06/06 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شماره 28514 مورخ 1395/06/06 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 167 اداره ثبت اسناد و امالک  خوانسار ) 248 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

6/262 کالســه پرونده 95-240 شــماره دادنامه: 482-95/5/11 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری خوراسگانی به نشــانی اصفهان خ پروین خ 24 متری دوم کوچه 
هاتف )کارخانه( انبار ایزوگام ســامان، خوانده: ســید پرویز طاووســی  
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک، گردشــکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونــی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رســیدگی را 
اعالم و به شــرح زیــر مبادرت بــه صدور رای مــی نمایــد: رای قاضی 
شــورا: در خصوص دادخواست ســید مجید عســگری خوراسگانی به 
طرفیت ســید پرویز طاووســی به خواســته مطالبه مبلــغ 6/500/000 

ریال ) شــش میلیون و پانصد هــزار ریال( وجه یک فقره چک به شــماره 
901/21476495-94/8/20 عهــده بانک پســت بانک ایــران به انضمام 
خسارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده 
و گواهینامه عــدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محــال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رســیدگی مورخه 95/5/10 و دفاعیات غیر 
موثر خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنــده چک حکایــت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال 
ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانــده دلیلی که حکایت از پرداخت 
وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا 
به شرح صورتجلســه مورخه 95/5/10 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده 
و استحصاب دین و مســتنداً به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و 
مــواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصــره الحاقی مصوب مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 
مبلغ شــش میلیون و پانصد هزار ریــال ) 6/500/000 ریــال( بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
 مبلغ هفتصد و پنج هزار ریــال ) 705/000( در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از آن قابل 
واخواهی در این شــعبه می باشــد و پس از مهلت بیســت روز دیگر قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف:17706 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )380 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/261 به تاریــخ 94/4/8 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 14 حقوقی 
شــورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشــکیل است و 
پرونده کالسه 94-298 تحت نظر است. قاضی شورا با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. خواهان: سید 
مجید عســگری به نشانی اصفهان زیار جنب مســجد امام سجاد ایزوگام 
عســگری، خوانده: اصغر فتاحی – پنجعلی حســین پور هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 8/500/000 ریال 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و نشــر آگهی و هزینه های دادرسی، در 
خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری فرزند سید رضا  به طرفیت آقای 
اصغر فتاحی و پنجعلی حسین پور فرزند امیر قلی به خواسته مطالبه وجه 
چک مطالبه وجه به میزان هشت میلیون و پانصد هزار ریال موجب یک فقره 
چک به شماره 617439 عهده بانک صادرات  به انضمام خسارات دادرسی  
و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل 
عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال این اسناد از دارنده 
اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ نشر 
آگهی در جلسه دادرســی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده 
و دلیلی بر پرداخــت دین یا ابراء ذمه خود به نحــوی از انحاء قانونی ارائه 
ننموده و دعوی مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مســتندات 
ابرازی نیز مبــری از انکار و تردید باقی مانده اند فلــذا بنابر مراتب فوق و 
با عنایت به گواهی عدم پرداخت صــادره و احراز ذینفع بودن خواهان در 
دعوی مطروحه و صدور آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه شرکت 
و امضای آن از ناحیه شــخص حقیقی ) خوانــده( و نظر به اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل 

سند و در حین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند/ اصول اسنادی / تجاری 
فوق االشعار در ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
تا میزان مورد خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به 
نظریه مشورتی اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 
و مــواد 1257-1258-1284-1286- 1321-1324 قانــون مدنی و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 515-503-198-197-194-

519-522 ق. آ.د.م و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 
قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پیرامون خسارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ هشت میلیون 
و پانصد هزار ریال معادل هشــتصد و پنجاه هزار تومــان ) 8/500/000 
ریال( بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار ریال 
بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی )هزینه های 
دادرسی و ورودی دادخواســت و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات 
به دادخواست و پرداخت خســارت تاخیر تادیه / وجه سند/ وجوه اسناد/ 
تجاری مستند دعوی از تاریخ سررسید 92/12/25 تا زمان وصول بر مبنای 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس 
ظرف 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد.  
م الف:17703 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 539 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای افراز

6/323 شــماره: 1395/43/270187 نظر به اینکه آقای امیر رضا شاملو 
فرزند عبدالحسین مالک 14/59 حبه مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 6/222 
بخش 14 ثبت اصفهان درخواست افراز ســهام مشاعی خود از ششدانگ 
پالک ثبتی مذکور را به طرفیت پورانداخت پور قدیری اصفهانی فرزند علی 
به این اداره تسلیم نموده و نماینده ثبت با اســتعالم از دفتر امالک گواهی 
نموده سابقه ای از صدور ســند مالکیت معارض نداشته و در وقت مقرر 
شده در اخطار شماره 218707-1395/2/13 و آگهی منتشره در شماره 
1855-1395/2/20 روزنامه زاینده رود- معاینه محلی انجام که با توجه 
به اینکه مورد معاینه به صورت ششدانگ یک باب خانه مورد مشاهده قرار 
گرفته است لذا با استناد به مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک 
مشاعی مصوب آبان ماه سال 1357 شمسی تصمیم به صدور رای شماره 
1395/43/270187 مورخه 1395/6/14 نموده که به شرح ذیل می باشد: 
خواهان: امیر رضا شاملو فرزند عبدالحسین، خواندگان: پورانداخت پور 
قدیری اصفهانی فرزند علی- حسنعلی یوسفی فرزند قدیرعلی – شهرداری 
اصفهان، خواســته: تقاضای افراز 14/59 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پالک 6/222 واقع در بخش 14 ثبت اصفهــان، گردش کار: آقای امیر رضا 
شاملو فرزند عبدالحسین دادخواستی به طرفیت خواندگان پورانداخت پور 
قدیری اصفهانی فرزند علی- حسنعلی یوسفی فرزند قدیرعلی- شهرداری 
اصفهان تقدیم این منطقه ثبتی نموده و تقاضای افراز سهمیه خود از پالک 
6/222 بخش 14 ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحات 404 و 407 
دفتر 656 و صفحــات 405 و 408 و 411 دفتر 670 و صفحات 426 و 429 
دفتر 715 به نام خواهان و خواندگان صادر و تســلیم گردیده و به موجب 
گواهی دفتر امالک نســبت به مالکیت مشاعی حســنعلی یوسفی قباًل سند 
مفروزی از طریق مقررات اصالحی قانون ثبت صادر و تســلیم گردیده و 

عملیات ثبتی پالک مورد افراز خاتمه یافتــه و با مجاورین تعارضی ندارد 
و نقشــه مربوطه نیز به موجب نامــه شــماره 1395/4/28-9/95/5521 
شــهرداری منطقه 9 اصفهان از جهت رعایت ماده 101 قانون شهرداری 
ها مورد تایید شــهرداری مزبور قرار گرفته و طبق صورت مجلس وارده 
به شــماره 25012395-1395/6/7 که به امضای نماینده و نقشه بردار و 
متقاضی افراز رسیده- گزارش مقدماتی صحیحًا انجام شده لذا با عنایت 
به ماده 5 آیین نامه به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید. با توجه به صورت 
مجلس شماره 25012395-1395/6/7 نماینده ونقشه بردار ثبت ششدانگ 
یک باب خانه نیمه ساز پالک 2057 فرعی مجزی شده از 6/222 بخش 14 
ثبت اصفهان به مساحت 299/96- پس از کسر مقداری که در مسیر قرار 
گرفته – که محدود است شــمااًل به طول 10/63 متر دیوار و درب است به 
قسمتی که در مسیر رها شده – شــرقًا به طول 27/70 متر دیوار است به 
باقیمانده پالک 6/222- جنوبًا به طول 10/70 متر پی اســت به قسمتی که 
در مسیر رها شده اســت – غربًا به طول 28/64 متر دیوار به دیوار پالک 
6/1234- حقــوق ارتفاقی ندارد در ســهم خواهان و باقیمانــه با حدود و 
مســاحت مندرج در صورت مجلس مذکور متعلق به خواندگان است. این 
تصمیم باســتناد ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف ده روز 
از تاریخ ابالغ نظریــه فوق الذکر از طرف هر یک از شــرکاء قابل اعتراض 
 در دادگاه صالح می باشــد این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر می گردد.

تاریخ انتشــار: 95/6/16، م الف: 18047 اداره ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان ) 531 کلمه، 6 کادر(  

معاون وزیر بهداشــت با تشــریح مرگ پنهان در جاده ها، 
نخستین علت مرگ کودکان را بر اثر سوانح و حوادث عنوان 

کرد.
 علی اکبر سیاری گفت: برخی رانندگان اعتیاد دارند یا الکل 
مصرف می کنند؛ بنابراین توانمندســازی رانندگان وسایل 

نقلیه سنگین و عمومی ضرورت دارد.
وی افزود: وزارت بهداشــت کارشناسان خود را برای ارتقای 
ایمن ســازی جامعه به یکی از دانشگاه های سوئد اعزام کرد 
و در حال حاضر دانــش این کار در وزارت بهداشــت وجود 
دارد. معاون وزیر بهداشــت بــا بیان اینکــه روزانه معادل 
ســقوط یک هواپیمای مســافربری در جاده های کشــور 
تلفات داریــم، از آن به عنوان مرگ پنهــان یاد کرد و گفت: 
وقتی هواپیمایی سقوط می کند و سرنشینان آن جان خود 
را از دســت می دهند همه از آن اطالع پیدا می کنند، اما در 
مرگ و میرهای روزانه بر اثر حوادث و سوانح، جامعه و افکار 
عمومی با خبر نمی شوند، بنابراین باید اقدامات مشترکی در 

این زمینه انجام شود.
سیاری گفت: در حاشیه شــهرها با تاکید وزیر بهداشت در 
سال 93 سرشــماری کردیم و امروز خدمات مراقبت های 
اولیه بهداشــتی را برای آنها فراهم کرده ایــم، اما برخی از 
مراکز بهداشتی ما استیجاری اســت و الزم است تا با کمک 
وزارت راه و شهرسازی، مراکز بهداشتی را بسازیم و خدمات 
پایداری را برای 10میلیون و 200هزار نفر از ســاکنین این 

مناطق ایجاد کنیم.
وی گفت: در پیشــگیری و کنترل بیماری هــای غیرواگیر 
ایران مانند تمام کشــورهای دنیا تعهد بین المللی دارد که 
25 درصد از مرگ های ناشــی از ایــن بیماری ها را کاهش 
دهد، اما ایران چون ســه مشــکل دیگر هم دارد، برای خود 
اهداف اختصاصی برای کاهش مرگ بر اثر سوانح و حوادث 

ترافیکی، اعتیاد و مشکالت روانی نیز تدوین کرده است.
ســیاری عنوان کرد: ممکن اســت برخی رانندگان اعتیاد 
داشــته باشــند یا الــکل مصرف کننــد که بــه دو هدف 
اختصاصی ایران در ســند کنترل و پیشگیری بیماری های 
 غیرواگیــر مربــوط می شــود، بنابرایــن بایــد در جهت 
توانمند ســازی رانندگان به ویژه رانندگان وســایل نقلیه 
سنگین و عمومی، برنامه های مشترکی را اجرا کنیم. معاون 
وزیر بهداشــت باالترین میزان مرگ کــودکان را به دلیل 
حوادث و ســوانح عنوان کرد و گفت: این حوادث بیشتر در 

مناطق روستایی رخ می دهد و قابل پیشگیری است.

مرگ پنهان مردم در جاده ها؛

 روزانه معادل 
سقوط یک هواپیما

 در جاده ها تلفات داریم!

یادداشت
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

»دور همی« را هر شب ببینید

فیلم سینمایی » ربوده شده « به کارگردانی بیژن میرباقری و تهیه 
کنندگی جواد نوروزبیگی پس از فیلم » من « در گروه ســینمایی 

استقالل اکران می شود. 
این فیلم سال گذشته ساخته شــده و فیلمنامه و تدوین آن را نیز 

کارگردان بر عهده داشته است. 
» ربوده شده « داستان زندگی زن و شوهری را روایت می کند که 
در آستانه مهاجرت از ایران درگیر مشکالتی می شوند که حوادث 

فیلم را رقم می زند.  
نیکی کریمی، روزبه بمانی، ســروش صحت، پگاه خسروی، مارال 
فرجاد، حامد جوادی، کامران ملکی، غزاله معتمدی و ... بازیگران 

اصلی » ربوده شده « هســتند.  عوامل و دســت اندرکاران فیلم 
 عبارتند از: نویســنده، کارگــردان و تدوینگر: بیــژن میرباقری، 
مدیر تولید: حســین بشگرد، دســتیاراول کراگردان و برنامه ریز: 
امید جزینــی، مدیر فیلمبرداری: کیوان معتمــدی، طراح گریم: 
 محســن ملکی، صدابردار و صداگــذار: پرویز آبنار، موســیقی: 
 علیرضا افــکاری ، طــراح صحنــه و لبــاس: ثنا نــوروز بیگی، 
 منشــی صحنه: غــزل رشــیدی، جلوه هــای ویــژه ی بصری: 
 میالد فرج الهــی ، جلوه هــای ویــژه میدانــی: آرش آقا بیک، 
 دســتیاران کارگــردان: بهرنــگ حجــازی، امید شــیر انگیز،

عکاس: مسعود اشدری، مشاوران رسانه ای و تبلیغات: علی زادمهر، 
منصوره بسمل، دستیار فیلمبردار: مهدی حسینی، مجری طرح: 

روزبه حسینی کارگر، تهیه کننده: جواد نوروز بیگی.

 قــرارداد فیلــم » نفس « با ســر گروهــی ســینمایی کوروش 
بســته شــد و این فیلم ســینمایی از اواخر مهرماه روی پرده می 
 رود.فیلم ســینمایی » نفس « تازه ترین اثر سینمایی نرگس آبیار 
 از 28 مهرماه روی پرده می رود. شــرکت نورتابان به عنوان یکی 
از تهیه کنندگان و پخش کننده این فیلم در آستانه اکران با رویکرد 
جدید تبلیغات این فیلم را آغاز کرد و از همه ظرفیت های تبلیغی 
 به ویژه تبلیغــات در فضای مجــازی بهره برده اســت. » نفس « 
در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ زرین بهترین فیلم 
از نگاه ملی، سیمرغ بهترین نقش مکمل زن و در جشنواره جهانی 
فجر سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد. این فیلم 

توســط شــرکت نورتابان، ابوذرمحمدی و محمدحسین قاسمی 
 تهیه شده است. فیلم سینمایی » نفس « مضمونی اجتماعی دارد 
 و در آن مهــران احمــدی، گالره عباســی، شــبنم مقدمــی، 

پانته آ پناهی ها و سیامک صفری ایفای نقش می کنند.

اکران » نفس « از 28 مهر»ربوده شده« پايیز اکران می شود

يادداشت

 یازدهمین جشنواره ملی آش و غذاهای ســنتی استان اردبیل 
 در منطقه نمونه گردشــگری بوالغالر نیر، با حضور نمایندگانی 

از استان اصفهان برگزار می شود.
 یازدهمین جشــنواره ملی آش و غذاهای سنتی استان اردبیل 
در روزهای 25 و 26 شهریور ماه ســال جاری در منطقه نمونه 

گردشگری بوالغالر شهرستان نیر برگزار خواهد شد.
جشــنواره ملی آش و غذاهای ســنتی اســتان اردبیل با هدف 
 معرفی قابلیت ها و توانمندی های گردشــگری شهرستان نیر 

و استان اردبیل برگزار می شود. 
این جشــنواره روزهای پنجشــنبه 25 شــهریور و جمعه 26 
شــهریورماه از ســاعت10 تا20 برگزار خواهد شد که50 غرفه 
پخــت آش و غذاهای محلی برای20 اســتان همچون اســتان 
 های اردبیــل، اصفهان، کردســتان، تهران، مرکــزی، زنجان، 

آذربایجان شرقی و غربی و ایالم در نظر گرفته شده است.

هفتمین جشــن فیلم کوتاه امروز در حالی برگزار می شود که 
نشان ایسفا به خسرو سینایی اعطا می شود.

هفتمین جشــن فیلم کوتاه از مجموعه برنامه های هجدهمین 
 جشــن ســینمای ایران با اعطای نشــان به خســرو سینایی 

و معرفی برگزیده ها برگزار می شود.
انجمن فیلم کوتاه ایران ) ایسفا ( که هفتمین دوره جشن  خود 
 را برگزار می کند اولین انجمنی اســت که در 5 دوره اخیر خود 

به شیو ه رای اکثریت متخصص روی آورده است.
از ویژگی های این جشن اهدای نشان ایسفا به بزرگان سینمای 
ایران اســت. این نشــان در اولین دوره برگزاری خود به مرحوم 
عباس کیارســتمی تقدیم شد و در ســال های بعد چهره هایی 
چون ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد، کیانوش عیاری و بهرام 

بیضایی این نشان را دریافت کرده اند.
 هفتمین جشن مســتقل فیلم کوتاه ایران امروز ساعت20:00 

در تاالر ایوان شمس برگزار می شود.

فیلم سینمایی » سد معبر « به کارگردانی محسن قرایی آخرین 
روز فیلمبــرداری خود را با یادی از عباس کیارســتمی به پایان 

برد.
 فیلم ســینمایی » ســد معبر « به تهیه کنندگی بهمن کامیار 
و کارگردانی محسن قرایی که نویسندگی آن را سعید روستایی 
بر عهده داشــته، اواســط تیرماه کلید خــورد و تمامی مراحل 
فیلمبرداری در لوکیشــن های تهران انجام شــد و آخرین روز 
فیلمبرداری آن نیز با حضور بازیگرانی چون حامد بهداد و باران 
 کوثری و با یادی از عباس کیارســتمی در تهران صورت گرفت 

و به زودی وارد مراحل تدوین و صداگذاری می شود.
 » ســد معبــر « که بــه عنــوان دومیــن تجربــه کارگردانی 
محســن قرایی برای حضور در ســی و پنجمین جشنواره فیلم 
 فجر آماده می شــود، فضایی اجتماعی دارد و داســتان قاســم 
کارمند اداره سد معبر شهرداری را روایت می کند که در تالش 
 اســت وضعیت زندگی خود را بهبود ببخشــد، امــا در این راه 

با نرگس همسرش اختالف نظر دارد...
در این فیلم حامد بهداد، باران کوثــری، نادر فالح، نگار عابدی، 
 اکبر رحمتی ،آوا شــریفی، علیرضــا کمالی، گیتی قاســمی، 
 حســام محمــودی، مرتضــی آقا حســینی، عرفــان ناصری، 
امیر سفیری، بهرام ســروری نژاد، علی میالنی، سجاد رحیمی، 
 غالمعلی رضایــی، فتح ا... طاهــری، بازیگر خردســال: رونیکا 

نعمت ا... و با حضور محسن کیایی به ایفای نقش می پردازند.

مجموعه تلویزیونی » دورهمــی « به کارگردانی مهران مدیری، 
از آخر هفتــه جاری تا 10 مهر ماه هر شــب روی آنتن شــبکه 
 نســیم می رود. مجموعه تلویزیونی » دورهمی « به کارگردانی 
 مهران مدیری و تهیه کنندگی مشــترک حمید رحیمی نادی 
و هاشم رضایت، از آخر هفته جاری تا10 مهر ماه، هر شب روی 

آنتن شبکه نسیم خواهد رفت.
ضبط تمامی قســمت ها با حضور هنرمندان عرصه های مختلف 

انجام شده و به زودی اسامی میهمانان اعالم می شود. 
 در این قســمت هــا نیز آیتم نمایشــی بــا حضــور بازیگران 

و با داستانی جدید پیگیری می شود.
گفته می شــود، با روی آنتن رفتن پشت ســر هم همه آیتم ها، 
پخش ایــن برنامه تلویزیونی بــه زودی متوقف خواهد شــد تا 
 مهران مدیری فیلم سینمایی خود را به نام » ساعت پنج عصر « 

بسازد.
 وی پیش از این در نشســت خبری این فیلم اعــالم کرده بود 
 که به دلیل ســختی های سریال ســازی و اینکــه توانی برایش 
باقی نمانده است از کار کردن در تلویزیون خداحافظی می کند 
 و تا زمانی که مطمئن نباشــد بتوانــد کاری جذاب که مخاطب 
آن را دوســت داشــته باشــد روی صحنه ببرد، دیگر به سمت 

تلویزیون نخواهد آمد.

25 شهريورماه برگزار می شود؛

حضور استان اصفهان در يازدهمین 
جشنواره ملی آش و غذاهای سنتی

اعطای نشان ايسفا به خسرو سینايی

تصويربرداری » سد معبر «
 به روزهای پايانی رسید

تا 10 مهر ماه؛

» دور همی « را هر شب ببینید

راديو 

در روز عید قربان و عید غدیر ســاعت 9 صبح منتظر ویژه برنامه 
رادیو جمعه با عنوان » عیدانه ولبخند « باشید.

 در ایــن ویــژه برنامــه هــا عــالوه بــر موســیقی و نمایش 
 و آیتم های شــاد، میهمان هم داریم که متعاقبا در خبرها اعالم 

می شود.
 رادیو جمعــه برنامه پــر مخاطب طنــز رادیو ایران اســت که 
هر جمعه ساعت 9 صبح پخش می شــود ولی به دلیل اهمیت 
 اعیاد قربان و غدیر و درخواســت مخاطبان این برنامه با عنوان 

) عیدانه ولبخند ( در اعیاد روی آنتن می رود.

راديو را روی موج 
» عیدانه و لبخند « تنظیم کنید

گیشه

 با وجــود نمایــش عمومــی دو فیلــم تازه ســینمایی، 
» نفس نکش « بــرای دومین هفته متوالی صدرنشــین 

جدول گیشه سینماهای آمریکای شمالی شد.
 این درام ترسناک کم خرج در سه روز آخر هفته موفق به 

فروشی نزدیک 16 میلیون دالر شد. 
با ایــن رقم فروش، » نفــس نکش « فــروش10 روز اول 
نمایش خود را به 51 میلیون دالر رســاند و لقب یک فیلم 
بســیار پرفروش را گرفت. این هفته دو فیلم » روشــنایی 
 مابین اقیانوس هــا « و درام علمی تخیلــی » مورگان «، 

به روی پرده سینماهای آمریکای شمالی رفتند.
» روشــنایی مابین اقیانوس ها « محصول تــازه کمپانی 
دریم ورکــز با فروشــی 5 میلیون دالری، ردیف ششــم 

جدول گیشه را از آن خود کرد. 
داســتان این درام تاریخی درباره زوج جوانی اســت که 
همزمان با از دســت دادن نوزاد تازه به دنیــا آمده خود، 

نوزادی را از دل آب های دریا نجات می دهند. 
زندگی ســعادت آمیز این زوج پس از چند ســال، با ورود 
یک زن دردکشــیده در هم می ریزد. این زن می گوید که 

بچه آن ها، خواهر زاده گمشده اوست.
 مایکل فاســبندرو آلیشــیا ویکاندر در فیلم بــازی دارند 

و هزینه تولید آن حدود20 میلیون دالر شده است. 
درک ســان فرانس، وظیفه کارگردانی فیلــم را به عهده 

داشته است.
 » مــورگان « که کاتا مــارا نقش اصلی را بــازی می کند 
و محصول کمپانی فوکس قرن بیستم است، نتوانست وارد 

فهرست10 فیلم اول جدول گیشه شود. 
ریدلی اسکات تهیه کننده این فیلم است.

 به نوشــته ورایتی، » جوخه خودکشــی « ویل اسمیت و 
» اژدهای پته « والت دیزنی با فروش هایی10 و 7 میلیون 

دالری، در ردیف دوم و سوم جدول گیشه نشستند.

گیشه آمريکا و ادامه موفقیت 
» نفس نکش «

 جشــنواره بیســت و هشــتم که تــا 17 شــهریورماه ادامه 
خواهد داشــت؛ با 9 تئاتر کار خــود را آغاز کرده و هر روز ســه 
نمایش به روی صحنه خواهند رفت؛ در روز اول جشنواره نمایش 
 » خود خوری « به نویســندگی و کارگردانی سید جواد نوریان 
 از نجف آباد اولین اجرایــی بود که در ســالن کوچک تاالر هنر 
در دو نوبت به روی صحنه رفت و آغاز کننده جشــنواره امسال 
بود؛ این اجرا که60 دقیقه به طول انجامید، در نوبت اول ساعت 

10 صبح و نوبت دوم 11:45 به کار خود پایان داد.
نمایــش دوم این روز با نام » آنکه کلوخ بر ســر می زند ســنگ 
می خواندش « به کارگردانی مهدی ســه دهی از آران و بیدگل 
 بود که در زمان70 دقیقه نوشــته امیر زاوش را به اجرا درآورد؛ 
این تئاتر در سالن مجموعه فرشچیان اجرا شد و برخالف تئاتر 

اول دیروز فقط در یک نوبت به نمایش درآمد.
نمایش دوم با20 دقیقه تاخیر شــروع شد، اما آغازی قابل قبول 
داشــت؛ طراحی لباس این نمایش که زمینه ای سنتی و محلی 

داشت و تناســب آن با طراحی دکور ترکیبی قدیمی به کلیت 
کار می داد.

طراحی دکور این تئاتر نیز که متشــکل از تعدادی درب چوبی 
قدیمی برگرفته از خانه های ایرانی سنتی و فانوس هایی بود که 
 متناســب با نمایش نامه در برخی صحنه ها خاموش می شدند 
تا تاریکی و ظلمت موجود در داستان را به تماشاگر انتقال دهد؛ 
این موضوع خود بیانگر استفاده نسبتا مناســبی از نمادگرایی 

برای انتقال مفهوم نمایشنامه را به همراه داشت.
هماهنگی خوب گروه موسیقی با اجرای نمايش دوم

زمان زیاد نمایش موجب شد تا تماشاگر احساس خستگی کند 
که شاید بتوان آن را از جمله نقاط ضعف این نمایش نام برد، اما 
گروه موسیقی در کنار ســالن هماهنگی نسبتا مناسبی با اجرا 
داشت که موجب شد تا مخاطب بتواند با متن ارتباط برقرار کند.

نظر برخی تماشــاگران کــه اغلب جوان بودند نســبت به اجرا 
 مساعد بود و اکثر آن ها خاطر نشان کردند که از اجرا لذت بردند؛ 

اغلب تماشــاگران در مورد کیفیت قابل قبول و متفاوت بودن 
 طراحی دکور ایــن نمایش اتفاق نظر داشــتند؛ تماشــاگری 
 از موضــوع این نمایش با عنوان دسیســه یــاد کرد.البته نباید 
از موضوعات فرعی کــه در این نمایش به آن ها پرداخته شــد، 
 چشم پوشــید؛ از ابتدای داستان عشــق نقش اول تئاتر نسبت 
به همسر خان و در حین داستان مشکالتی که این عشق برای او 
به همراه داشت، به چشم می خورد، اما نکته ای که سعی شده بود 
از اواسط داستان بیشتر به آن پرداخته شود، حرص و طمع بود 

که گریبان گیر نقش های مختلف نمایش می شد.
 مهدی ســه دهی با ابراز رضایت از اجرای گروهــش بیان کرد: 

نقاط قوت این گروه، انسجام گروه و متن خوب نمایش بود.
 وی همچنیــن بــا قدردانی از مســئوالن برگزاری جشــنواره 
و دست اندرکاران سالن نمایش، نســبت به همکاری های الزم 

بابت اجرای نمایش ابراز رضایت کرد.
 کارگردان » تربت « امســال هم برای کسب جوايز 

آمده است
 کارگردان تئاتر » آنکه کلوخ بر سر می زند سنگ می خواندش «

 ســال پیش نیز با نمایش » تربت « توانســته بــود جوایزی را 
در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر اســتان اصفهان از آن خود 
و تیمش کند که باید دید آیا امســال نیز دســت پر از جشنواره 

بیرون خواهد رفت یا خیر.
گــروه بازیگران این نمایش شــامل بهداد مشــایخی، ســحر 
 خداداده، محسن ابوالفتحی، مهدیه ســرانجام، حسین رجبی، 
 علی ســلیمانی، علی صادقی، شادی ســعادتی، فرزانه آیافت 

و رسول مسگری بود.
 تئاتــر ســوم روز اول جشــنواره کاری بــود به نویســندگی 
علی نرگس نــژاد و کارگردانــی پیام میرکی از لنجــان که این 
 نمایش » جیره بندی پر خروس برای ســوگواری « نام داشــت 
و در دو نوبت 18:30 و 20 و در مــدت زمان 65 دقیقه به عنوان 
آخرین نمایش این روز در سالن کوچک مجتمع استاد فرشچیان 
به روی صحنه رفت. پیام میرکــی کارگردان تئاتر » جیره بندی 
پر خروس برای سوگواری « در مصاحبه با خبرنگار فارس اظهار 

کرد: این بهترین اجرای ما نبود.
 وی از همکاری هــای خــوب عوامــل برگــزاری جشــنواره 
 خبــر داد، اما از تجهیزات ســالن اجرا رضایت کامل نداشــت؛ 
اجرای » جیره بندی پر خروس برای سوگواری « را علی عنایتی 
 در نقش فرهــاد، ناهید یادگاری در نقش مــادر و حانیه پورآذر 

در نقشه سانی بازی کردند.
 ابــراز رضايت تماشــاگران تئاتــر » جیره بندی 

پر خروس برای سوگواری «
تماشاگران در رابطه با اجرای ســوم امروز ابراز رضایت کردند؛ 
 یکــی از تماشــاگران نقطه قوت نمایــش را متن آن نــام برد، 

این در حالی بود که مولف ابراز داشــت که روایت کلی اثر بر پایه 
پرسش های مکرر است و مخاطب در نهایت باید سوال بنیادین 

رو دنبال کند.
 از نکات جالب نوشــته این اثر ایــن بود که با اینکــه بازیگری 
در نقش پــدر در واقعیت اجرا نبود، اما وجــود نقش پدر در کل 

مسیر داستان گویی به صورت مجازی اجرا می شد.
اســتمرار بر نامیدن فرزندش با عنوان جوجه خروس، ســوال 
 اصلی فرهاد فرزند خانواده را برایش به وجود آورده بود که خود 

اداره کننده داستان تا رسیدن وی به واقعیت بود.
 تماشــاگری از موضوع داســتان با تعبیر » هویت « یاد کرد که 
 با نگاهــی مدرن بــه روایت ایرانی ماجــرا پیوند خــورده بود؛ 
حــال و هوای عصبی داســتان کــه دلیل آن شــخصیت های 

نامتعادل داستان بود.
 فرهاد دچار تب هرســاله بــود، دختری که پیش تــر مرده بود 
و مادری عصبــی موجب در هــم پیچیدگی افــکار مخاطب 
 می شد تا نتواند انتهایی مشــخص برای داستان پیش بینی کند 

و این موضوع در انتهای اجرا آشکار بود.
 در انتها نیز زمانی که اجرا به اتمام رســید، تماشــاگران انتظار 
تمام شدن در این قسمت از داســتان را نداشتند و این موضوع 

تعجب آ ن ها را برانگیخت.
 نمايش تکراری تئاتر علی نرگس نژاد

الزم به ذکر است این نمایش قبال به کارگردانی علی نرگس نژاد 
تیرماه ســال90 در سالن تئاتر شــهر تهران به اجرا درآمده بود 
که برای ایفای نقش از بازیگرانی چون صابر ابر و هانیه توســلی 

استفاده شده بود.
موضوعی که از دغدغه های برخی هنرمندان در ســال های قبل 
بود، خود قابل تامل اســت و آن پرداختن به نمایش هایی است 
 قبال اجرا شــده و نظر برخی از این هنرمندان مبنی بر پرداختن 

به داستان ها و نمایشنامه های جدیدتر است.
یکی از نکات قابل توجه که در روز اول جشنواره امسال به چشم 
خورد، حضور اســاتید تئاتر در بین تماشــاگران بود که معموال 
حضورشــان در صندلی های ردیف های اول سالن اجرا موجب 
ایجاد ترکیبی صمیمی از جوانان پرهیجانی که به دنبال کسب 
تجربه به دیدن نمایش ها آمــده بودند یا خود نمایشــی برای 
 اجرا داشــتند را با این کوه های تجربه تئاتر اصفهان در کنار هم 

به وجود بیاورند.
این در حالی بود که برخی دانشجویان رشته تئاتر نیز فرصت را 
غنیمت شمرده و به همراه اساتید خود به سالن آمده و به همراه 
اســاتید به دیدن اجراهای امروز نشســتند تا از نظرهای آن ها 

کسب علم کنند.
حضور تماشاگران امســال که اغلب شان را قشــر جوان و اکثرا 
هنرمندان تشکیل داده بود، نســبتا خوب بود و این امید هست 

که در روزهای آتی با استقبال بیشتری روبه رو شود.
در روز اول جشنواره شــاهد تغییر زمان بندی و اجرای برخی از 
نمایش ها با تاخیر بودیم که این نقاط ضعف اولین روز جشنواره 
 امســال بود که امید است در روزهای آینده شــاهد آن نباشیم 

و تماشاگران بتوانند به موقع به تماشای همه تئاترها برسند.

روز اول جشنواره تئاتر اصفهان؛

از تئاتر خوب مهدی سه دهی تا بی برنامه گی در روز اول

اولین روز بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان برگزار شد که در اين روز سه نمايش به اجرا درآمد و شايد 
موفق ترين نمايش روز اول نمايش » آنکه کلوخ بر سر می زند سنگ می خواندش « به کارگردانی مهدی سه دهی بود.

 بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان از يکشــنبه در مجموعه تاالر هنر و مجتمع فرهنگی هنری 
استاد فرشچیان اصفهان آغاز شد.

دیدگاه

اکران

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: حوزه 
هنری نباید با اعمال ســلیقه، مانع اکران فیلم های مجوزدار 

مانند » النتوری « در سینماهای خود شود.
پروانه سلحشــوری تاکید کرد: اگر نقدی بر فیلم »النتوری« 
 یا فیلم های مشــابه وجــود دارد، حوزه هنــری باید آن را 
با کمیســیون فرهنگــی مجلس مطــرح کند تــا راهکاری 
اندیشیده شود و واکنش سلیقه ای نسبت به فیلم ها درست 

نیست.
 وی افــزود: وقتی فیلمــی ماننــد » النتوری « کــه مجوز 
پخش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را اخذ کرده، توسط 
حوزه هنری که ســینماهای زیادی در اختیار دارد، محروم 

می شود، اشکاالت زیادی به این موضوع وارد است.
 هنر جدی گرفته شود 

سلحشوری افزود: هنر در اشکال و گرایش های مختلف، باید 
در کشور جدی گرفته شود، زیرا رشــد و پویایی یک جامعه 
در گرو آن است و لطافت و شــکوفایی فرهنگی کشور به آن 
بستگی دارد. سلحشــوری گفت: مســائل فرهنگی از جمله 
سینما را دنبال می کنیم و پیش از این فیلم » نفس « را دیده 
ام و امروز هم برای تماشای فیلم » آی آدم ها « برنامه ریزی 

کرده ام.
برای تعطیلی کنســرت ها از جوانان خجالت می 

کشم 
نماینده مجلس شورای اســالمی از حوزه تهران، شمیرانات، 
ری و اسالمشــهر درباره مشــکالت مبتالبه موسیقی کشور 
نیز گفت: افزایش گــروه های موســیقی خیابانی و تعطیلی 
کنسرت های قانونی، دو مسئله قابل تامل در بخش موسیقی 

هستند. 
 وی تصریح کرد: وقتی جوانان کشــور اســتعدادهای خوبی 
 در زمینه موســیقی دارند چــرا باید در خیابــان و میدان ها 
 ســاز بزنند و به عنوان مســئول نتوانیم برای آنهــا امکانات 

و شرایط کار فراهم کنیم؟ 
سلحشــوری تاکید کرد: خجالت می کشــم از روی جوانان 
 وقتی بــرای اوقات فراغت آنها، کنســرتی برگزار می شــود، 

هر روز یک جا مانع ایجاد می کند. 
بگویید وقتی تمام راه ها به روی جوانان بســته می شود، چه 
باید بکنند؟ برای رشد و پویایی جوان ها چه کرده ایم؟ کدام 

یک از انتظارات آنها را فراهم کرده ایم؟
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس عنوان کــرد: برای پویایی 
جوانــان، اشــتغال، ورزش و هنر تنهــا راه چاره اســت و به 
 عنوان نماینده مردم از جوانان شــرمنده ام که دست ما فقط 

به اندازه اعتراض و نظارت کوتاه است.
سلحشــوری یادآور شــد: پیش از فرمایش و هشدار رهبری 
معظم انقــالب درباره جــدی گرفتن و برخورد با مســببان 
 آســیب پذیــری کشــور در مســائل اجتماعی، هرکســی 
در این باره صحبت می کرد به ســیاه نمایی متهم می شــد 
که چرا آســیب های اجتماعی را مطرح می کنید، اما پس از 

فرمایش ایشان، این مسئله جدی گرفته می شود. 
نماینده مجلس شورای اســالمی از حوزه تهران، شمیرانات، 
ری و اسالمشهر خاطرنشان کرد: یکی از راه های برون رفت از 

مشکالت و آســیب های اجتماعی همین هنر و ورزش است؛ 
همین موسیقی که می تواند در جهت اعتالی دین باشد. 

با اصالح قانــون بايد از ايجاد و توســعه بی رويه 
رسانه های زرد جلوگیری کرد

عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس دربــاره تعطیلی اخیر 
 برخی رســانه ها نیــز گفــت: اتخــاذ سیاســت هایی که 
 رســانه های الکترونیکی یا مکتــوب، یک شــبه و ناگهانی 
با دالیل مختلف بسته نشوند، الزم است و باید هیئت نظارت 

بر مطبوعات در این باره جدی تر وارد شود.
وی افزود: نماینــدگان مجلس هــم باید در تذکــرات وارد 
 شــوند که این کار را ما انجام داده ایم چون رسالت رسانه ها 
به عنوان رکن چهارم دموکراســی ایجاب می کند تا بتوانند 
آزادانه وظیفه خود را انجام دهند و اگر مسئله و مانعی ایجاد 

شد، نهاد مانع شونده باید پاسخگو باشد. 
سلحشوری تاکید کرد: امیدواریم مســئله تعطیلی اخیر این 
رسانه های خبری، ظرف ســه هفته آینده که مجلس تعطیل 
اســت حل شــود، اگر چنین نشــد وظیفه داریم در مجلس 
 پیگیر این مســئله باشــیم. ضمن اینکه باید کمیته مرتبط 
 با رســانه های مجلس نیــز این مســئله را در دســتور کار 

قرار دهد و ما از آن حمایت می کنیم.
وی ادامه داد: به طــور جدی دنبال اصالح قوانین هســتیم؛ 
 برخی قوانین قدیمی باید بازنگری، تصحیح و حذف شــوند 
و یک قانــون هم بایــد تدوین شــود تــا از تاســیس و راه 
 اندازی بی رویه وبســایت ها و نشــریات زرد جلوگیری شود 
زیرا برخی از این رســانه ها بار محتوایی ندارند و باعث تنزل 

سطح فکر مخاطب هستند.
سلحشــوری ابراز امیدواری کرد تا معاونت مطبوعاتی وزارت 
 فرهنگ و ارشــاد اســالمی درباره ســاماندهی، درجه بندی 
 و اصالح وضعیت رســانه هــا کارگروهی ایجــاد کند و پس 

از کار کارشناسی، الیحه ای در این باره به مجلس ارایه کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

حوزه هنری نبايد مانع اکران فیلم های مجوزدار شود

اخبار

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1952 | September  06  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره 1952 |  سه شنبه  16 شهریور 1395 | 4 ذی الحجه 1437

اخبار کوتاهيادداشت

فرمانده انتظامي اســتان چهارمحــال و بختيــاري، از توقيف محموله 
كارواش قاچاق به ارزش پنج ميليارد و 500 ميليون ريال در محور ياسوج 
به لردگان خبر داد. ســردار غالمعباس غالمزاده اظهار كرد: در پي كسب 
خبري مبني بر حمل كاالي قاچاق از محور مواصالتي ياســوج - لردگان 
به سمت استان هاي مركزي كشــور، طرح مبارزه با قاچاق كاال به مرحله 
اجرا گذاشته شد. وي افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس 
آگاهي اســتان، پس از هماهنگي با مقام قضايي، طي عمليات ايســت و 
بازرسي در محور ياسوج - لردگان، يك دستگاه كاميون كشنده رنو حامل 
كاالي قاچاق را متوقف كردند. اين مقام ارشــد انتظامي تصريح كرد: در 
بازرســي از اين خودرو، يك هزار و 95 دســتگاه كارواش و متعلقات آن، 
فاقد مدارك گمركي به ارزش پنج ميليارد و 500 ميليون ريال، كشــف 
و راننده كاميون دســتگير و تحويل مراجع قضايي شد. فرمانده انتظامي 
چهار محال و بختياري، در پايان از عموم مردم خواست تا هرگونه اطالع 
از فعاليت قاچاقچيان كاال را براي اقدام ســريع و ضربتي پليس، به مركز 

فوريت هاي پليسي گزارش كنند.

از ابتدای امســال، برای 2 هــزار و 297 نفر در چهارمحــال و بختياری 
 اشــتغال زايی شــد كه نيمی از تعهد اشــتغال اســتان در 6 ماهه اول 

سال است.
مديركل تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی چهارمحال و بختيــاری، در 
نشست شورای اشــتغال و ســرمايه گذاری به مناســبت هفته تعاون، 
تعهد اشــتغال در 6 ماهه نخست امسال در اســتان را 4 هزار و 172 نفر 
 اعالم كرد و گفت: بر اســاس گزارش گيری از ســامانه رصد اشــتغال 
به نشانی rasad-eshteghal.ir، از ابتدای سال آمار اشتغال زايی، تنها 

برای 2 هزار و 297 نفر ثبت شده است. 
ســيد عباس جزايری ادامه داد: طبق اعالم مديران دستگاه های اجرايی 
استان، اشتغال زايی صورت گرفته بيش از اين ميزان بوده؛ اما در سامانه 
رصد اشتغال ثبت نشده اســت كه بر اســاس تاكيد و فرصت يك ماهه 
استاندار برای مشخص شدن تعداد دقيق اشتغال، مديران ذی ربط بايد 

سريعا اين آمار را تکميل و به روز رسانی كنند.
 وی افــزود: تا پايان ســال نيز بايــد برای 9 هــزار و 112 نفر از ســوی

دستگاه های اجرايی استان فرصت شغلی ايجاد شود كه تحقق كامل آن، 
نيازمند تخصيص تســهيالت بانکی و تالش بيشتر دستگاه های اجرايی 
است. جزايری از تشکيل كميته حمايت از توليدات داخلی در استان هم 
خبر داد و گفت: اين كميته متشــکل از نماينــدگان ادارات كل صنعت، 
معدن و تجارت، جهادكشــاورزی، امور اقتصادی و دارايی و تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی و خانه صنعت و معدن می باشد.
ســيامك ســليمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری چهارمحال و بختياری هم در اين نشست، با طرح گاليه مردم 
اســتان از بی توجهی به بومی گزينی نيروهای استخدامی در واحدهای 

توليدی استان، گفت: مسئوالن بايد به اين موضوع توجه كنند. 
سيد نعيم امامی، مديركل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری 
نيز گفــت: در حال حاضر يك هــزار و 900 نيروی بومــی در واحدهای 

توليدی و صنعتی استان مشغول به كار هستند.

توقيف بيش از پنج ميليارد ريال 
کاالي قاچاق در لردگان 

ايجاد 2 هزار و 297 فرصت شغلی 
در چهارمحال و بختياری

 معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختياری گفت: ايجاد اشتغال در چهارمحال 

و بختياری، از اهداف اصلی سال جاری است.
سيامك سليمانی در شورای اشتغال استان با اشاره به اينکه 
ايجاد اشتغال در چهارمحال و بختياری از اهداف اصلی سال 
جاری است، اظهار داشــت: بايد از ظرفيت ها و پتانسيل ها 

برای ايجاد اشتغال در سطح استان استفاده كرد.
وی عنوان كرد: در نيمه دوم سال بايد تالش دستگاه های 
اجرايی استان برای ايجاد اشــتغال در استان بيشتر شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استاندار 
چهارمحال و بختياری گفت: رونق بازار از مهم ترين مواردی 
اســت كه نقش مهمی در افزايش توليد واحدهای توليدی 

استان دارد و بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
وی ادامــه داد: بايد زمينه ورود ســرمايه گذار به اســتان 
تســهيل شــود و اين امر، نقش مهمــی در افزايش ايجاد 

اشتغال در استان دارد.

شهردار شــهركرد گفت: 5 ميليارد ريال اعتبار به طرح های 
پياده روسازی در سطح شهر شهركرد اختصاص يافته است.

نــورا... غالميان اظهار كــرد: يکی از وظايف شــهرداری ها 
در ســطح شــهر، مرمت معابر شهری اســت؛ لذا به جهت 
مناسب ســازی معابر شــهركرد، عمليات پياده روسازی در 
ضلع شرقی خيابان 12محرم اين شهر، با پيشرفت فيزيکی 
50درصد در حال اجراست. شهردار شهركرد، با بيان اينکه 
5ميليارد ريال به طرح های پياده روســازی در ســطح شهر 
شهركرد اختصاص يافته است، خاطرنشــان كرد: عمليات 
پياده روسازی ضلع شــرقی خيابان 12 محرم مابين ميدان 
12محرم تا چهارراه امام صادق در حال اجراست. وی با اشاره 
به اينکه مناسب ســازی پياده روها و ارتقــای كيفيت معابر 
شــهری، برای تســهيل در رفت و آمد عابران پياده صورت 
می گيرد، اضافه كرد: به زودی سنگ فرش ضلع غربی خيابان 
12 محرم نيز آغاز خواهد شــد. غالميان مساحت عمليات 
پياده روســازی اين خيابان را يك هزار متر مربع دانســت و 
افزود: اعتبــارات موردنياز جهت ايــن كار، بالغ بر 2ميليارد 
 ريال اســت كه از محل اعتبارات داخلی شهرداری شهركرد

تامين شده است.

ايجاد اشتغال 
از اهداف اصلی است

اختصاص 5 ميليارد ريال 
اعتبار برای طرح های 

پياده روسازی

با مسئوالن

قاسم سليمانی دشتکی، در نشســت تعزيرات حکومتی، 
با اشــاره به اينکه نظارت بــر بازار اســتان چهارمحال و 
بختياری درآســتانه ســال تحصيلی جديد بيشتر شود، 
اظهار داشــت: نظارت بر واحدهای صنفی بايد در آستانه 

سال تحصيلی جديد افزايش يابد.
وی عنوان كرد: بازرسی از واحدهای صنفی تامين كننده 

اقالم مورد نياز دانش آموزان بايد افزايش يابد.
استاندار چهارمحال و بختياری تاكيد كرد:  نظارت ها بايد 
به صورت دقيق انجام گرفته و بــا متخلفان در اين حوزه 

برخورد قانونی شود.
وی در ادامه با اشــاره به اينکه مــردم از كاالهای داخلی 
خريداری كنند، ادامه داد: خريد مردم از كاالهای داخلی 
موجب افزايش توليد واحدهای صنعتی داخلی و به دنبال 

آن، ايجاد اشتغال می شود.
اســتاندار چهارمحال و بختياری با اشــاره به اينکه خريد 
محصوالت داخلی بايد فرهنگ ســازی شــود، ادامه داد: 
واحدهای صنعتی با باالبردن كيفيت توليدات خود، بايد 

رضايت مصرف كننده را افزايش دهند.

وی بيان كرد: 700 فروشــگاه به مناســبت آغاز ســال 
تحصيلی جديد، فــروش فوق العاده كاالهــای مورد نياز 

مردم را در دستور كار دارند.
نصب دوربين های کنترل ســرعت در جاده ها 

مورد توجه قرار گيرد
 اســتاندار چهارمحــال و بختيــاری گفــت: نصــب 
دوربين هــای نظارتی و ثبــت تخلفات در جــاده های 
 اســتان چهارمحــال و بختيــاری مــورد توجــه قــرار 

گيرد.
قاسم سليمانی دشتکی اظهار داشت: برای ارتقای سطح 
دانش و آگاهی عموم مردم، الزم اســت در زمينه حمل و 
نقل و تردد با خودرو، كار فرهنگی از جمله تهيه بروشور، 
استفاده از شــبکه های مجازی، توزيع نرم افزار و  برگزاری 

همايش  صورت گيرد.
وی بيان كرد: بايد با رانندگان متخلف به شــدت برخورد 

قانونی شود.
اســتاندار چهارمحال و بختياری ادامه داد: الزم اســت از 
طريق سازمان صدا و سيما به هم استانی ها اطالع رسانی 

شود كه تمامی جاده های اســتان، مجهز به دوربين های 
راهنمايی و رانندگی هستند.

وی ادامــه داد: اطالعات رانندگان از جمله شــماره های 
تلفن همــراه آنها، بايــد از طريق راهنمايــی و رانندگی 
در اختيار ســازمان حمل ونقــل قرار گيرد كــه از طريق 
شــبکه های مجازی، افراد را از وضعيت جاده های استان 
آگاه كرده و قوانيــن و مقررات مربوطه را بــه اطالع افراد 

برسانند.
وی گفــت: همچنين اصالح شــبکه هــای فعلی و نصب 
 دوربيــن هــای جديــد، در دســتور كار و اولويت اصلی

دستگاه های مربوطه قرار گيرد.
اســتاندار چهارمحال و بختياری ادامه داد: ســه كيلومتر 
اجرای فيبر نوری را در دســتور كار استان داريم و مجری 
اين پروژه شهرداری اســت كه 500ميليون تومان اعتبار 

نياز دارد. 
بخشــی از اين اعتبار از محل ماده 10 و12 اســتانداری 
 و مابقی هــم از محــل درآمد قبــوض جريمــه تامين 

می شود.
وی افزود: بايد راهکارهــای بهتری برای كاهش تصادفات 

رانندگی در سطح استان انديشيده شود.
اســتاندار چهارمحال و بختيــاری ادامه داد: متاســفانه 
افزايش چشــمگيری در زمينه تصادفات اســتانی وجود 

دارد.
57 درصد چشمه ها و قنات ها خشک شد

قاسم ســليمانی دشــتکی با اشــاره به اينکه 57درصد 
چشــمه ها و قنات های چهارمحال و بختياری به خاطر 
بارش های كم و خشکســالی خشك شــده است، اظهار 
 داشت: كاهش منابع آب در استان چهارمحال و بختياری 

جدی است.
وی عنوان كرد: خشکســالی و كاهش منابــع آب در اين 
استان موجب وارد شدن خســارت های جبران ناپذير به 

كشاورزان و باغداران استان شده است.
استاندار چهارمحال و بختياری ادامه داد: هم اكنون هفت 

دشت استان ممنوعه بحرانی شده است.
وی تاكيد كرد: الزم است كه زمينه برای حفظ منابع آب 
در اين استان ايجاد شده و فرهنگ مصرف بهينه از آب در 

جامعه ترويج داده شود.
 اســتاندار چهارمحــال و بختياری با اشــاره بــه اينکه

صرفه جويی در مصرف آب در اين اســتان بسيار ضروری 
اســت، گفت: هم اكنون بسياری از روســتاها و شهرهای 

استان با كمبود آب شرب مواجه شده اند.

خريد مردم 
از کاالهای 

داخلی، موجب 
افزايش توليد 

واحدهای 
صنعتی داخلی 
و به دنبال آن، 
ايجاد اشتغال 

می شود

پيشنهاد سردبير: 
نظارت بر بازار در آستانه سال تحصيلی جديد بيشتر شود

استاندار چهارمحال و بختياری:

نظارت بر بازار در آستانه سال تحصیلی جدید بیشتر شود

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: نظارت بر بازار استان چهارمحال و بختياری درآستانه سال تحصيلی 
جديد بيشتر شود.
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تحدید حدود عمومی
6/129 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی ازامالک بخش 
شش حوزه ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد وامالک تحدید حدود 
حدود عمومی رقبات زیر واقــع در بخش 6 حوزه ثبتی 
خوروبیابانک از ســاعت 8 صبح روزهای تعیین شده 

شروع وبه عمل خواهد آمد
29 فرعی از 3305  اصلی– خانم هاجر بیگم ترابی فرزند 
میر هدایت شــش دانگ یک قطعه زمیــن محصور واقع 

دربهارستان فرخی 
508 فرعــی از 41 فرعی از 3331 اصلــی– خانم زلیخا 
زرگــر فرزند علی شــش دانــگ یکباب خانــه واقع در 

روستای چاهملک
510 فرعی از 3331  اصلی– خانم طیبه رحمانی فرزند 

علی شش دانگ یکباب گاراژ واقع در روستای چاهملک
95/7/24

))3385- اصلی واقع در شــهر جندق فروعات بشــرح 
ذیل ((

136 فرعی– شهرداری جندق  شش دانگ یک قطعه زمین 
وساختمان متصل  به آن 

381 فرعی - موقوفه مسجد جامع قلعه جندق به تولیت 
اداره اوقــاف وامور خیریه خوروبیابانک  شــش دانگ 

مسجد جامع
1306 فرعی - موقوفه عباس خلف علــی بابا به تولیت 
اداره اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی
1427فرعــی - موقوفه عباس خلف علــی بابا به تولیت 
اداره اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی
95/7/25

1627 فرعی– موقوفه محمد خلف علــی اکبر با تولیت 
اداره اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  شش دانگ یک 

قطعه زمین مزروعی واقع در مزرعه مارزا
1636 فرعی– موقوفه علی محمد ورقیه  با تولیت اداره 
اوقاف وامور خیریه خوروبیابانک  شش دانگ یک قطعه 

زمین مزروعی  واقع در مزرعه مارزا
2453 فرعی– آقای محمود یغمایی فرزند میرزا اسمعیل 

شش دانگ یکباب خانه  
2570 فرعی– آقای حســین براتی فرزند محمد وغیره 

شش دانگ یکباب خانه 
95/7/26

3115 فرعی– آقای علی محمد سمیعی فرزند علی اکبر 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

3118 فرعی– آقای حمید رضا  سمیعی فرزند علی اکبر 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

3120 فرعی– آقای رضا رستگار  فرزند علی شش دانگ 
یک قطعه زمین محصور  

3122 فرعی از 2656 فرعی– آقای رضا رستگار  فرزند 
علی شش دانگ یک قطعه زمین محصور  

95/7/27
3123 فرعی– آقای مرتضی توکلی فرزند محمد ابراهیم  

شش دانگ یک قطعه زمین محصور  
3126 فرعی– خانم صدیقه کرامتی فرزند یوسف شش 

دانگ یکباب خانه  
3128 فرعی– خانم ربابه کرامتی فرزند محمد حســن 

شش دانگ یکباب خانه  
174 فرعی از 3429 اصلی– خانم ماری ویکتویر دلفین 
پتین دوبورچ فرزند ژان ژک شش دانگ یکباب خانه  واقع 

در روستای مصر
95/7/28

176 فرعی از 3429 اصلی– آقای حمید رضا حشــمت 
فرزند عباس شش دانگ یکباب خانه   واقع در روستای 

مصر
9 فرعی از 3430 اصلی– آقای سید علی اکبر طباطبایی 
فرزند سید هاشم  شش دانگ قسمتی از یکباب خانه واقع 

در مزرعه فرحزاد
10 فرعی از 3430 اصلی– آقای سید علی اکبر طباطبایی 
فرزند سید هاشم  شش دانگ قسمتی از یکباب خانه  واقع 

در مزرعه فرحزاد
734 فرعی از 3453 اصلی– آقای شــعبانعلی عسکری 
فرزند محمد علی  شش دانگ قسمتی از یکباب خانه  واقع 

در شهر فرخی
95/7/29

در روزهــای فوق الذکر بــه ترتیب از ســاعت 8 صبح 
تعیین حدود شــروع و بعمل خواهد آمد لذا از صاحبان 
 امــالک و مجاورین آنها به وســیله ایــن آگهی دعوت 
مــی شــود کــه در ســاعت و تاریــخ مقــرر در محل 
 حضور یابنــد و چنانچه هر یک از صاحبــان یا نماینده 
قانونــی آنهــا در موقع تحدیــد حدود حاضر نباشــد 
 مطابق ماده 15 قانون مزبورملک آنهــا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدیــد و اگرصاحبان امالک 
 مجاور در موقع مقرر حاضر نباشند و نسبت به حدود یا 
حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشــند طبق ماده 
20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدید 
 حدود بمدت 30 روز دادخواست خود را تسلیم دادگاه و 
رســید آن را جهت ضبط در پرونده به این اداره تسلیم 

نماید.
تاریخ انتشار :سه شنبه 95/6/16

م الف: 16799 محمــد علی بیطرف رئیــس ثبت خورو 
بیابانک

مفاد آراء
5/435 آگهی موضوع مــاده 3 آئین نامــه قانون هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر آراء صــادره هیات تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در 
ثبت میمــه تصرفات مالکانه متقاضیــان محرز گردیده 
 است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا

 به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میگــردد و در صورتی که افراد نســبت 
به صدور ســند متقاضیان اعتراضی داشــته باشند از 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
 خود را به اداره ثبت اســناد و امالک میمه ارائه و پس از 
اخذ رســید ظرف یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
 دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تســلیم 

نمایند:
1- رای شــماره 139560302020000087  آقــاي 
غالمعلي حیدري به شناســنامه شــماره 493 و کدملي 
1287968406 صادره میمه فرزند تقي در ششــدانگ 
یکباب خانه به مساحت 592.50  مترمربع پالک شماره 
 48 فرعــي از 110 اصلي واقــع در روســتای موته به

  اســتناد خریداری عــادی از مالک رســمی آقای تقی 
حیدری

2- رای شــماره  139560302020000075 خانــم 
زهره علــي اکبري به شناســنامه شــماره 802 کدملي 
 6229703149 صــادره میمــه فرزنــد علــي در 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 682.39 مترمربع 
 پــالک شــماره 4983 فرعــي از 35 اصلــي واقــع در 
روستای ازان به اســتناد خریداری عادی مع الواسطه 
 از مالک رســمی آقای محمد علی ارشــادی فرزند نظر 

علی
3- رای شــماره 139560302020000079 آقــاي 
داود یوســفیان بــه شناســنامه شــماره 618 کدملي 
6229701707 صــادره فرزند حســین درششــدانگ 
یکباب انباری به مساحت 28.80 مترمربع پالک شماره 
460 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای اازن به استناد 
خریداری از مالک رســمی آقای پرویــز اقدامی فرزند 

حسین
4- رای شماره 139560302020000080 آقاي  حیدر 
علي یوســفیان بــه شناســنامه شــماره 3419 کدملي 
6229744831 صــادره فرزند حســین در ششــدانگ 
یکباب انباری  به مساحت 27.97 مترمربع پالک شماره 
460 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای اازن به استناد 
خریداری از مالک رســمی آقای پرویــز اقدامی فرزند 

حسین 

5- رای شــماره 139560302020000128خانــم 
ســعیده اســحاقي به شناســنامه شــماره 10 کدملي 
6229907801 صــادره میمــه فرزند حیــدر درچهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252.02 
 مترمربع پالک شــماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در

 روســتای ازان به اســتناد مالکیت رســمی مشــاعی 
خریداری شده

6 – رای شــماره 139560302020000127  آقــاي 
محمدتقي جعفري به شناســنامه شــماره 733 کدملي 
6229702452 صادره میمه فرزند غالمعلي دردو دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 252.02 
مترمربع پالک شــماره 936 فرعــي از 35 اصلي واقع 
در روســتای ازان به اســتناد مالکیت رسمی مشاعی 

خریداری شده
7 – رای شــماره 139560302020000129  آقــاي 
احسان جعفري به شناسنامه شــماره 1270004867 
کدملي 1270004867 صادره میمه فرزند موســي در 
ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 101.20 مترمربع 
پالک شماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای 
ازان به استناد خریداری عادی مشاعی از مالکین رسمی 
آقای موســی جعفری فرزند غالمعلی و خانم معصومه 

خدادوست فرزند حسن
 8 – رای شماره 139460302020001115  عباسعلي 
دوستعلي به شناسنامه شماره 57 کدملي 6229824711 
 صــادره میمــه فرزنــد حســینعلي در ششــدانگ

 یک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 31 مترمربــع پالک 
 شــماره 2444 فرعي از 11 اصلي واقــع در وزوان به 
خریــداری مشــاعی  عــادی  مالکیــت   اســتناد 

 شده
بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکــور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواه 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  یک شنبه  1395/05/31

تاریخ انتشار نوبت دوم:  سه شنبه 1395/06/16                                                           
 مهــدی ذکاوتمنــد رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک

 میمه  
اخطاریه

 6/245 شــماره پرونــده: 95-158، اخطــار شــونده: 
 ســیاوش رحمانیــان کوشــکی فرزند علــی محمد به

 نشانی مجهول المکان، محل حضور شعبه 2 شورای حل 
اختالف اصفهان واقع در خ سجاد ارباب، وقت حضور: 
یک هفته پس از نشر آگهی، ساعت اداری، علت حضور: 
 جهت رویت نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه نمایید. 
 م الــف: 17764 شــعبه 2 مجتمــع شــماره یــک 

شورای حل اختالف  اصفهان )61 کلمه، 1 کادر(
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خبريادداشت

مدت هاســت که شــرکت GoPro اعالم کرده مشغول توسعه یک 
پهپاد اســت. در واقع از می ۲۰۱۵ این خبر اعالم شده بود و سپس 
چندین بار شرکت مورد اشاره در آگهی های خود به این پهپاد اشاره 
کرد بدون اینکه تصویری از آن نمایش داده شود. آنچه نمایش داده 
می شد در واقع تصاویر ثبت شــده توسط دوربین پهپاد بود. آخرین 
آگهی GoPro برای »کارما« )نام معرفی شده برای پهپاد گوپرو( در 
دسامبر گذشته از راه رسید و حاال پس از ماه ها، شرکت مورد بحث 
آگهی دیگری منتشــر ساخته اســت. در این ویدیوی کوتاه، تاریخ 
رونمایی از پهپاد مورد بحث نیز مشــخص شده و پس از یک سال و 
نیم، باالخره GoPro می خواهد در ۲۹ شهریورماه از محصول بزرگ 
بعدی خود رونمایی کند. نکته جالب این جاســت که در این مدت 
زمان بســیار طوالنی که قریب به یک ســال و نیم شده است، هیچ 
اطالعاتی از »کارما« فاش نشــده و برای آگاهی از مشــخصات این 
محصول و مشاهده تمایز آن با سایر پهپادها، باید هنوز منتظر ماند. 
در حال حاضر چند سالی می شود که شرکت های مختلف بر تولید 
پهپاد تمرکز داشــته اند و در این میان مشــخصا شرکت گوپرو هم 
تمام وقت و انرژی خود را در دو ســال اخیر صرف توسعه محصولی 
متمایز کرده است،از این رو باید تا پایان شهریور ماه انتظار کشید و 

دید حاصل این تالش دو ساله چیست.

حتما برای شــما هم پیش آمده که لباســی را داخل لباسشــویی 
انداخته، امــا چیز دیگری تحویــل گرفته اید. حتی اگر ماشــین 
لباسشویی به صورت خودکار از آب داغ برای شستن الیاف ظریف 
اســتفاده نکند اما نمی تواند مانع از شست وشــوی همزمان البسه 
ناهمگون شود. با این حال Hoover با ابزار TED که در نمایشگاه 
IFA 2016 معرفی شــده، وضعیت را به کل تغییر خواهد داد. این 
وسیله هوشــمند می تواند نوع لباس را تشخیص داده و برنامه ویژه 
شست وشــوی آن را به شما پیشــنهاد دهد. TED مخفف عبارتی 
است و معنی آن عبارت »حسگر خبره منسوجات« است و ابزاری 
جدا از ماشین لباسشویی به شــمار می رود که به صورت آهنربایی 
به آن متصل می شــود. عرض TED در حدود یک آیفون 6 بوده اما 
حجمش خیلی بزرگ تر به نظر می رســد. به هر حــال احتماال در 
نســخه های نهایی که از ســال بعد میالدی وارد بازار اروپا خواهد 
شــد، ابعاد آن کاهش می یابد. برای اســتفاده از این فناوری، ابتدا 
باید TED را برداشــته و به صورت جداگانه روی لباس هایتان قرار 
دهید. این ابزار نوع الیاف )کتانی، پنبه ای و غیره( را تشخیص داده 
و سپس اپلیکیشن مخصوص آن به شــما می گوید چه برنامه ای را 
برای شست وشــو به کار گیرید. مثال اگر مشخص شود که لباس ها 
از نوع کتان، پنبه ای و پلی اســتر هستند، به شما پیشنهاد می دهد 
همه را با هم داخل لباسشــویی بیندازید. این اپلیکیشن می تواند 
اطالعات موجود در تقویم یا دیگر نرم افزارها را نیز استخراج کرده 
و مواردی مربوط به آن را پیشــنهاد دهد. مثال اگر ببیند شــما با 
کودک نوزادتان به رســتوران رفته اید، پس از بازگشــت از شــما 
می پرســد آیا می خواهید از امکان لکه بری قوی اســتفاده کنید یا 
خیر. به هر حال، ایده TED بســیار خوب و البتــه کمی خنده دار 
به نظر می رســد، اما هنوز جای کار زیادی دارد. در قدم بعدی باید 
منتظر باشیم ماشین لباسشویی به صورت داخلی مجهز به چنین 
فناوری گردد تا با تشــخیص لباس هایی کــه داخلش انداخته اید، 
به صورت خودکار برنامه شست وشــو را تنظیم کنــد یا حداقل به 
ما هشــدار دهد که با این ترکیــب لباس و برنامه ای که اســتفاده 

کرده اید، لباس خود را دو اندازه کوچک تر تحویل خواهید گرفت!

باالخــره یکی از بزرگ ترین مشــکالت خانه تکانــی عید هم حل 
شد؛ کافی اســت Windowmate را روی شیشــه ها قرار دهید 
تا به صورت خودکار آنهــا را تمیز کند. این روبــات در واقع نوعی 
زمین شوی اســفنجی اســت، با این تفاوت که به صورت عمودی 
 IFA 2016 در نمایشگاه Windowmate عمل می کند. روبات
برلین به نمایش گذاشته شده و ظاهرا عملکرد خوبی هم دارد. این 
دستگاه قادر است ۹۰ دقیقه متوالی به تمیزکاری بپردازد اما شارژ 
کامل آن بیش از۲/۵ ساعت طول می کشد. ابزار مورد بحث در آن 
واحد هر دو سمت شیشه را تمیز می کند، چون از دو بخش تشکیل 
شــده و هر بخش در یک سمت شیشــه قرار می گیرد. آهنرباهای 
تعبیه شده در آنها نیز باعث چســبیدن روبات به شیشه می شود. 
یکی دیگر از مزیت های این نوع طراحی، این اســت که اگر شــارژ 
آن تمام شــود، روی زمین نخواهد افتاد. آهنرباهای به کار رفته در 
این روبات به اندازه کافی قوی هســتند و در برابر بادهای شــدید 
 Windowmate نیز مقاومت می کنند. مشکلی که در استفاده از
وجود دارد این است که نمی تواند از قاب پنجره عبور کند. بنابراین 
برای هر قطعه شیشــه باید خودتان آن را برداریــد و دوباره روی 
قسمت بعدی ســوار کنید. با این تفاســیر، به نظر نمی رسد بتوان 
پنجره ای در منازل مســکونی یافت که در آن اســتفاده از روبات 
تمیزکننده، راحت تر و منطقی تر از دســتمال و شیشه شوی باشد 
اما احتماال برای صاحبان فروشــگاه های بزرگ کــه هدف اصلی 
 تولید Windowmate هســتند، گزینه خوبی به شــمار بیاید. 
گفتنی اســت مدل ارائه شــده در برلین در واقع نســل دوم این 
محصول به شمار می رود و نسل اول فقط در ژاپن عرضه شده است. 
این دســتگاه در اروپا ۵۰۰ یورو )۵6۰ دالر( قیمت دارد و شرکت 

سازنده قصد دارد در سال ۲۰۱7 قدم به بازار آمریکا نیز بگذارد.

دو سال برای توسعه پهپاد؛

سازنده اکشن کم های قهرمان 
معجزه ديگری در آستین دارد

هوور برای ماشین های لباسشويی برنامه دارد؛

دستیاری برای شست وشوی لباس

روبات ها شیشه شو هم می شوند!

يک روبات برای دو طرف شیشه

پیشنهاد  سردبیر:
سازنده اکشن کم های قهرمان، معجزه ديگری در آستین دارد

اگــر پیگیر اخبــار فنــاوری و بخصــوص اخبــار دنیای 
گوشی های هوشمند باشــید، احتماال می دانید که در چند 
هفته گذشــته، اخبار مختلفی در مورد گوشی هوشــمند 
پرچمدار جدید شــیائومی موســوم به می نوت ۲ توسط 
منابع مختلف منتشــر شــده اما حاال ظاهرا تاریخ معرفی 

رسمی این محصول نیز مشخص شده است.
بر اســاس جدیدترین اطالعاتی که در این مورد و توســط 
وب سایت Weibo اعالم شــده، گوشی هوشمند شیائومی 
می نوت ۲ در تاریخ ۱۴ ســپتامبر )۲۴ شــهریور( معرفی 
خواهد شــد. همچنین از آنجا که قبال هم زومیت گزارش 

داده بود که زمان معرفی این دســتگاه حــدودا یک هفته 
دیگر اســت، بنابرایــن احتمــال اینکه روز ۲۴ شــهریور 

شیائومی آن را رسما معرفی کند زیاد است.
البته شیائومی هنوز زمان اعالم شده برای معرفی محصول 
مورد بحث را تایید نکرده اما بر اساس شایعاتی که پیش از 
این منتشر شده، تصویر این محصول و شکل و ظاهر آن تا 

حد زیادی مشخص شده است.
گفته شــده کــه Mi Note 2 احتماال در دو مــدل تولید 
می شــود که یکی مجهز به پردازنده اســنپدراگون ۸۲۰ 
خواهد بــود و از ۴ گیگابایت رم بهره می بــرد و مدل دیگر 

نیز از پردازنده قدرتمندتر اســنپدراگون ۸۲۱ بهره می برد 
و 6 گیگابایــت رم دارد. در مــورد صفحه نمایــش نیز این 
 2K محصول ظاهرا از یک نمایشــگر ۵/7 اینچی با کیفیت

بهره خواهد برد.
در بخش پشتی این گوشی هوشمند پرچمدار یک دوربین 
دوگانه ۱۳ مگاپیکســلی تعبیه شده اســت. درست مثل 
گوشی هوشــمند می ۵ و نیز ردمی پرو، انتظار می رود که 
سنســور اثر انگشــت در می  نوت ۲ نیــز در بخش جلویی 

دستگاه قرار داده شود.
طبــق شــنیده هایی که بر اســاس یــک تحلیــل بیان 
شــده اند، این محصول یک گوشــی ارزان قیمت نخواهد 
 بود ولــی از آنجا که در مورد شــرکت شــیائومی ســخن 

می گوییــم می توان انتظار داشــت که گوشی هوشــمند 
مورد بحث با قیمتی در حدود ۴۵۰ دالر عرضه شــود که 

این قیمت با توجه به مشــخصات فنی این 
محصول، بسیار مناسب ارزیابی 

می شود.

به احتمال زياد در 24 شهريور معرفی می شود؛

شیائومی رقیبی برای يادداشت های سامسونگ دارد

بسته های حمايتی برای توسعه شبکه های اجتماعی 
ارائه می شود

شبکه های اجتماعی

بســته های حمایتــی وزارت ارتباطــات برای شــبکه های 
اجتماعــی در راســتای حفــظ حریــم خصوصــی کاربران 
در اســتفاده از ایــن شــبکه ها و نیز تســهیالت فنــی برای 
توســعه دهندگان این خدمــات، ارائه می شــود. به گزارش 
خبرگزاری مهر، ســازمان فناوری اطالعات ایــران از رونمایی 
بســته های حمایتــی شــبکه هــای اجتماعی در حاشــیه 
 همایش حمایت از توســعه شــبکه هــای اجتماعــی بومی 
خبر داد. این همایش امــروز با حضور وزیــر ارتباطات و دبیر 
شــورای عالی فضای مجازی برگزار می شــود. ســیدهادی 
ســجادی، معاون امنیــت فضای تولیــد و تبــادل اطالعات 
 ســازمان فناوری اطالعات ایران در این باره گفت: شبکه های

 اجتماعــی یکــی از حوزه هایی اســت کــه به عنــوان یک 

رســانه، بســتر پیشــرفته ای را برای تبادل داده ها و ارتباط 
 میــان افــراد فراهم کــرده اســت. برایــن اســاس توجه به 
 جنبه های حفظ حریم خصوصی کاربــران و امنیت این نوع از

 ســامانه ها، یکی از موضوعات مهمی اســت که باید در کنار 
توســعه های فنی و قانونی حوزه شــبکه های اجتماعی مورد 
توجه قرار گیرد. وی خاطرنشــان کرد: در همین راستا عالوه 
بر تســهیالت فنی، آگاهی هــای امنیتی و تامیــن ابزارهای 
صیانــت از حقوق کاربران در شــبکه هــای اجتماعی داخلی 
که می توانــد یکــی از زمینه هــای از بین بــردن تهدیدات 
ناشــی از حضور شــبکه های اجتماعی خارجی باشــد، مورد 
توجه و اهتمام دولت اســت. ســجادی با بیان اینکه سازمان 
 فناوری اطالعات ایران با همکاری دانشــگاه شریف، اقدامات 

گســترده ای را طی یک ســال گذشــته در جهــت آگاهی 
 بخشــی به آحاد جامعه آغاز کرده اســت، گفت: بر این اساس،
 ذی نفعــان حــوزه شــبکه هــای اجتماعــی به ســه گروه

»توســعه دهنــدگان، کاربــران و حاکمیت«دســته بندی 
 شــدند. وی ادامه داد: برای گروه نخســت، یکی از موتورهای

جســت و جوی متن باز موجــود در دنیا انتخاب و با بررســی 
 معماری آن و تغییر معماری و بهبود امنیت آن، برای استفاده 
توســعه دهندگان در اختیار آنها قرار می گیرد تا با اســتفاده 
از مســتندات ارائه شــده بتواننــد از این موتور جســتجو در 
جهت اهداف و نیاز های خود اســتفاده کننــد. معاون امنیت 
فضای تولیــد و تبادل اطالعات ســازمان فنــاوری اطالعات، 
 اســتفاده کننــدگان از شــبکه هــای اجتماعــی را یکی از 
ذی نفعان مهم در این حوزه ارزیابی و تصریح کرد: بســته های 
آگاهی رسان در جهت چگونگی حفظ حریم خصوصی در بستر 
شــبکه های اجتماعی و توصیه های مفید در این حوزه آماده 

شده است که امروزرونمایی می شود و در اختیار کاربران قرار 
می گیرد. وی تاکید کرد: همایش حمایت از توسعه شبکه های 
اجتماعی بومی با همکاری انجمن کامپیوتر ایران برگزار و طی 
 دو روز برگزاری، عالوه بر ســخنرانی های عملی، کارگاه های

  تخصصــی نیــز بــرای فعــاالن در ایــن حــوزه تشــکیل 
خواهد شــد. به گــزارش مهر، قرار اســت در ایــن همایش، 
موتــور بومــی توســعه شــبکه هــای اجتماعــی آنالیــن 
)موتوشــاب( با رویکــرد حفظ امنیــت و حریــم خصوصی 
 رونمایــی شــود. در همیــن حــال رونمایــی از اســناد 
 توصیــه هــای امنیتــی و حریم خصوصــی بــرای متولیان 
شــبکه هــای اجتماعــی، رونمایی از بســته هــای آگاهی 
رســان فعالیت امن در شــبکه های اجتماعی و اعــالم آغاز 
فعالیت پرتال ارائــه خدمات و محصوالت حمایت از توســعه 
 شــبکه هــای اجتماعــی )shub.ir ( از دیگــر برنامه های

 این همایش است.

خودروی مفهومی مرسدس بنز آلفا، بســیار فراتر از آن  
چیزی است که تا به  حال دیده اید.

آلفا با فرآیندهای پیچیده و پرهزینه تولید نشــده است 
بلکه با مواد طبیعــی و حداقل ادوات و آلودگی بســیار 
پایین پا به عرصه وجود گذاشته است. به گزارش زومیت، 
خودروی مفهومی مرسدس بنز آلفا، چارچوبی دو بخشی 
را نمایش می دهد که از چوب به  طور برجســته ساخته 

شده است.
جالب این جاســت کــه فرآینــد تولید ایــن اتومبیل 
از اولیــن روزهای کاشــت یک نهــال آغاز می شــود. با 
استفاده از تکنیک های پیوند و شــکل دهی درخت، آلفا 
 اولین خودروی ســاخته شده با روشــی کامال سازگار با 

محیط زیست خواهد بود.
پس از قطع الوارهای از پیش شــکل دهی شده، هر بخش 
را به نحوی برش می دهند تا به شکل دلخواه رسیده و به 
این ترتیب بخش های مختلف چارچوب را تشکیل دهند. 
این گونه است که طبیعت به یک دستگاه خودرو تبدیل 
می شــود که بهره وری تولیدکننده را به حداکثر رسانده 
و پاک و منطقی اســت و تنها مشــکل آن، رشد آهسته 

درختان می تواند باشد.
بنابراین میــزان مواد اولیــه برای تولیــد این محصول 
محدود خواهد بود. اما متخصصان دانشــگاه منچستر در 

حال کار روی آن هستند.
عالوه بر این، موتور الکتریکی به  کار گرفته شــده در آلفا، 

میزان آالیندگــی آن  را تقریبا به صفــر کاهش می دهد. 
فرآیند مرسوم مهندسی تولید خودرو و مواد گران قیمت 
به  طور کامل با چوب، استحکام قابل قبول، وزن سبک و 

امکان انعطاف پذیری باال جایگزین می شود.
تعداد ادوات تکنیکی مورد اســتفاده در خودرو،کاهش 
می یابد  کــه باعث می شــود وزن کلی خــودرو، میزان 
مصرف انرژی، میزان گازهای تولیدی، انرژی صرف شده 

حین تولید و هزینه ها کاهش یابد.
شاســی خــودرو از دو بخش چوبــی با توانایــی باال در 
تغییرشــکل تشــکیل شــده که با ناهمواری های جاده 
سازگار اســت و نیازی به اجزای تکنیکی مانند سیستم 

تعلیق و کمک فنرها ندارد.
ســاختار ســبک و دارای انعطاف دمپینگ فیبر، انرژی 
ضربه را به طــور موثر جذب می کند. با اســتفاده از روش 
»شــکل دهی چوب«، یک چوب را می تــوان به هر فرم 

دلخواهی تبدیل کرد.
کســی که بیشــترین اســتفاده را از این تکنیک انجام 
 Axel می دهد، یک کشــاورز ســوئدی-آمریکایی به نام

Erlandson است.
مالک »میدان درخــت« در دهه ۱۹۵۰، درخت هایش را 

به هر شکلی که می خواست تبدیل می کرد.
این تکنیک بر اساس توانایی رشد جمعی درختان توسط 
پیوند، شکل گرفته اســت و الهام بخش طراحی و تولید 

خودروی آلفا شده است.

دســتبندهای ســالمتی هنوز نتوانســته اند آن طور که 
 باید، جایگاه خود را بین کاربران عالقه مند به ســالمتی

پیدا کنند.
این موضوع، علت های متفاوتی می تواند داشــته باشد اما 
مســئله مهم این اســت که به ظاهر همچنان این حوزه 
نیازمند پیشرفت فناوری است تا بتواند ابزارهای بیشتری 

را در اختیار کاربر خود قرار دهد.
شرکت های فناوری همچنان در حال طراحی محصول و 

ارائه آن به بازار هستند.
»تاچ« نام دســتبند هوشمند ســالمتی جدیدی است 
که توســط شــرکت تام تام در جریان نمایشــگاه آیفا 
۲۰۱6 رونمایــی شــد و یکــی از همان دســتگاه هایی 
 اســت که تالش می کند آینــده ابزارهای پوشــیدنی را

بهبود بخشد.
این دســتبند از وجود یک بند باریک به همراه نمایشگر 

لمسی روی بدنه خود بهره می برد.
تاچ قادر است تا با یک بار شارژ، انرژی مورد نیاز برای پنج 
روز کار را برای کاربر خود به همراه داشته باشد. از جمله 
ویژگی های این دستبند باید به محاسبه قدم ها، مسافت 
طی شده، کالری های ســوزانده شــده، میزان خواب و 

ضربان قلب اشاره کرد.
دستبند تاچ از وجود گواهی IPX7 برای مقاومت در برابر 

نفوذ آب و همچنین گرد و غبار بهره می برد.
این دستبند قادر اســت تا اعالنیه گوشی های هوشمند 

اندرویدی و iOS را در صورت اتصال به این دســتگاه ها 
نمایش دهد.

تا اینجا تاچ شبیه به تمام دستبندهای هوشمند سالمتی 
است که در بازار شــاهد حضور آن هستیم، اما تفاوت تاچ 
در توانایی این دستبند هوشــمند برای محاسبه چربی و 

توده ماهیچه ای است.
تاچ، قادر اســت با اســتفاده از مقاومت بیوالکتریکی که 
 Withings و Fitbit Aria در محصوالت دیگری نظیــر
Body Cardio وجــود دارد، چربی و توده ماهیچه ای را 

اندازه گیری و محاسبه کند.
البته اســتفاده از ایــن ویژگی ها چندان ســاده و روان 
نیست، به طوری که برای محاســبه میزان چربی و توده 
ماهیچه ای بدن باید از سنســور کوچکی کــه در پایین 

نمایشگر قرار دارد، استفاده کرد.
سنســور دوم زیر دســتبند قرار داشــته و به سمت مچ 
دســت فشــار داده می شــود تا محاســبات انجام شده 
 و پس از چنــد ثانیــه اطالعــات مربوطه، بــه نمایش

گذاشته شود.
البتــه باید به ایــن نکته اشــاره کرد که دســتبندهای 
هوشــمند معدودی نیز در بازار وجود دارنــد که امکان 
محاســبه توده ماهیچــه ای و چربی بــدن را در اختیار 

کاربران می گذارند.
تام تام دســتبند تاچ را در رنگ های آبی، قرمز و بنفش با 

قیمت ۱۳۰ دالر در ماه اکتبر به بازار عرضه خواهد کرد.

روش شکل دهی چوب، راه جديدی برای تولید خودرو؛

آلفا،زاده طبیعت است
تام تام در آيفا 2016 محصول جديد خود را معرفی کرد؛

از چربی خود غافل نباشید

تاچ، شبیه به تمام 
دستبندهای 

هوشمند  سالمتی 
است که در بازار 
شاهد حضور آن 

هستیم، اما تفاوت 
تاچ در توانايی اين 
دستبند  هوشمند 

برای محاسبه چربی 
و توده ماهیچه ای 

است

جالب اين جاست 
که فرآيند تولید اين 

اتومبیل از اولین 
روزهای کاشت 
يک نهال آغاز 

می شود، با استفاده 
از تکنیک های پیوند 
و شکل دهی درخت 
آلفا اولین خودروی 

ساخته شده با روشی 
 کامال سازگار با 
 محیط زيست 

خواهد بود

آيفا 2016

معرفی نرم افزار

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
دریاچه ای احاطه شــده بــا کوه های بلند، تــاالری مملو 
از آینه، دشــتی وســیع و پر از گل؛ آیا واقعــا عکس های 
مســتطیلی با کادر محدود برای نمایش زیبایی های این 
مناظر کافی هستند؟ طرفداران تصاویر پانوراما )به فارسی 
سراســرنما( که این طور فکر نمی کنند. تصویربرداری به 
سبک پانوراما شیوه ای اســت برای برداشتن محدودیت 
کادر، تا دوربین بتواند از یک نقطه ثابت، عکاســی را آغاز 
کرده و با یــک چرخش ۳6۰ درجه ای هــر آنچه را که در 
اطرافش قرار گرفته در یک دایره کامل بگنجاند. بنابراین 
از تماشــای خروجی های دوربین در این حالت احساس 
می کنید که واقعا در آن منظره حضور دارید. این احساس 
حضور با تماشــای تصاویر از دریچه هدســت های VR به 
اوج خود می رســد؛ اشــیا عمق پیدا کرده و دنیای اطراف 

 بیشــتر از هر زمان دیگر قابل لمس می شــود. اپلیکیشن
Panorama 360 که امروز به شــما معرفی می کنیم، 
آمده تا تجربه تماشای چنین تصاویری را به ارمغان بیاورد. 
تقریبا نرم افزار دوربین تمامی اســمارت فون های امروزی 
به طور پیش فــرض امکان ثبت تصاویــر پانوراما را دارند، 
در غیر این صورت هم، دســتتان برای انتخــاب از میان 
 نرم افزارهای شخص ثالث حسابی باز است. اما نکته ای که

Panorama 360 را از میــان نمونه های شــخص ثالث 
دیگر متمایز کرده، شــبکه اجتماعی پویا و پرجمعیت آن 
است. پر بیراه نیست اگر این اپلیکیشــن را »اینستاگرام 
دوســتداران پانوراما« بدانیم. با نزدیک بــه ۱۰ میلیون 
دانلــود در iOS و اندرویــد، Panorama 360 موفــق 
به ایجــاد یک شــبکه اجتماعی بزرگ از کاربرانی شــده 
که تجربیاتشــان از سفر به مناطق اســتثنایی را از طریق 
بارگذاری تصاویر پانوراما با میلیون ها نفر دیگر به اشتراک 
می گذارند. ایــن تصاویر به قدری جذاب و چشــم نوازند 

که شــاید بعد از مدتی هدف اصلی از دانلــود و نصب این 
اپلیکیشن را فراموش کنید!

در هر صورت گشــت و گذار در میان تصاویــر پانورامای 
 حیــرت آور کاربــران را بایــد یکــی از جاذبه هــای

Panorama 360 قلمداد کنیم.
در Panorama 360 می توانیــد به ســه حالت تصاویر 
سیصد و شصت درجه بگیرید؛ نرمال، دستی و حالت ریل 
تایم. نرمال برای تصویربرداری به شــیوه سنتی است اما 
در حالت دســتی می توانید به امکانات بیشتری مثل قفل 
فوکوس یا فلش هم دسترسی داشــته باشید. آسان ترین 
 و در عین حــال جــذاب ترین حالــت تصویربــرداری 
Panorama 360، حالــت ریــل تایــم اســت کــه از 
الگوریتم های هوش مصنوعی برای ســاخت پانوراماهای 

یکپارچه بهره می گیرد.
این نرم افزار امکانات بسیار دیگری دارد و می توانید آن را 

از نشانی goo.gl/ox3TyB دریافت کنید.

در فضايی نامحدود عکس بگیريد و به اشتراک بگذاريد؛

استعداد خود را نشان دهید
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پیشنهاد سردبیر: 
ایمن سازی ۲۵۰ دهانه پل، با نصب گاردریل در شهرضا 

اخباریادداشت

نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اســامی، در نشست مشترک 
مسئوالن شهرستان که به مناســبت هفته تعاون برگزار شد، اظهار کرد: 
متاســفانه در ایران روحیه کار جمعی ضعیف اســت، کار جمعی حلقه 
مفقوده در بسیاری از کارها به حساب می آید و تا زمانی که به بهره مندی 

از خرد جمعی روی نیاوریم، یقینا نتایج مطلوبی کسب نخواهیم کرد.
محســن کوهکن افزود: بنده اخیرا به یک مرکز دانشگاهی در شهرستان 
لنجان مراجعه کردم که دارای یک ســالن خوب و مجهز ورزشــی بود و 
بیش از 30 میلیارد ریال برای این ســالن هزینه شده است؛ با این وجود 
اخیرا شاهد کلنگ زنی یک سالن ورزشی دیگر به احترام سهراب مرادی 
و در نزدیکی همین ســالن بودیم. وی با بیان اینکه برای تقدیر از سهراب 
مرادی می توانستیم بهتر از اینها کار کنیم، ادامه داد: این سالن جدید که 
کلنگ آن زده  شــده، یقینا نیازمند منابع و اعتبارات جدید است که در 
شرایط نامساعد اقتصادی کشور جای بســی تأمل دارد؛ چرا که به جای 
این کار، می توانستیم همان سالن مجهز و موجود در شهر را به احترام این 

ورزشکار عزیز، به نام او نامگذاری کنیم.
کوهکن یادآور شد: متاسفانه در کشور هنوز درک صحیحی از کار جمعی 
پیدا نکرده ایم و ضروری است در ســمینارها و همایش ها به تقویت کار 
جمعی در کشور بپردازیم. وی پایین آوردن هزینه های جاری در تعاونی ها 
را یکی دیگر از ملزومات کار جمعی دانســت و تشریح کرد: از آنجایی  که 
تعاونی ها یک کار جمعی به  حســاب می آید، بایــد هزینه های خود را به 
حداقل برســاند. نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسامی، رفتار 
برخی از مدیران را خاف سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: 
اقتصاد مقاومتی بایــد از خانه و محل کار خود افراد آغاز شــود و به بدنه 
جامعه نیز تسری پیدا کند. کوهکن در پایان تصریح کرد: در هیچ کجای 
دنیا مدیران دستگاه ها به  اندازه مســئوالن داخلی ایران دوندگی ندارند؛ 
با این  وجود وضعیت کشور در شــرایط مطلوبی نبوده و علت این موضوع 
این است که مدیران در سیســتم ها کار نمی کنند؛ بلکه بر سیستم سوار 

شده اند.

فرماندار شهرضا، در جلسه شورای ســالمندان شهرستان با بیان اینکه 
میانگین جمعیت سالمندان باالی 60 سال در کشور ما 8درصد است، 
اظهار داشــت:10درصد جمعیت شــهرضا یعنی حدود 16هزار نفر را 
سالمندان تشــکیل می دهند؛ بنابراین میانگین جمعیت سالمندان در 

این شهرستان باالتر از میانگین کشوری است.
محســن گابی افزود: در تمام دنیا، افرادی که پس از 30 ســال کار در 
ادارات بازنشســت می شــوند، به عنوان مشــاور و مدیر در بخش های 
دیگر به کار گرفته می شــوند؛ زیرا تجربه کاری و اندوخته این افراد در 
پیشبرد امور یک سازمان بسیار موثر اســت. وی بیان کرد: متاسفانه ما 
در کشور در زمینه خدمت رسانی به ســالمندان، با موازی کاری ادارات 
مواجه هستیم. ادارات مختلفی مانند بهزیستی، کمیته امداد و سازمان 

بازنشستگان کشوری، خدمات مختلف و مشابهی را ارائه می کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان اظهار داشت: طرح 
»دورهمی محله خوب ما« در قالب برنامه های اجتماعی و سامت محور 
در سراهای محله شهدای حســن آباد، خاتم االنبیا، شهید معمار، شهید 

محتشمی و شهیدان رضازاده، در ماه جاری اجرا می شود.
مجتبی رضازاده افزود: در سرای محله شــهدای حسن آباد، کارگاه های 
رازهای شاد زیســتن و مهارت های فرزندپروری به ترتیب با هدف ارائه 
الگوی نشاط و شادی سازنده و تبیین شیوه های تربیت صحیح فرزندان 

باتوجه به چالش های اجتماعی موجود برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری کاشان تصریح کرد: در 
سرای محله خاتم االنبیای مسکن مهر کاشان نیز عاوه بر برگزاری کارگاه 
رازهای شاد زیســتن در روزهای 20 و 27 شــهریورماه، برپایی کارگاه 
آسیب شناسی فضای مجازی پیش بینی شده است که در 24 شهریورماه 
با محوریت موضوعی مقابله با تهدیدات عرصه ســایبری برگزار می شود. 
رضازاده خاطرنشان کرد: در سرای محله شــهید معمار، افزون بر برپایی 
کارگاه آداب روابط همســران، برنامه هایی چون ایستگاه نشاط و ورزش 
شــامگاهی در 21 شهریور، پزشــک در محله در روز 17 شــهریورماه و 
بینایی سنجی کودکان نیز در بیست و ســومین روز ماه جاری به مرحله 
اجرا گذاشته می شود. وی بیان کرد: ســرای محله شهید محتشمی هم 
میزبان کارگاه های آداب روابط همســران در21 شهریورماه، پزشک در 
محله 16 شهریورماه، بینایی ســنجی کودکان 24 شهریورماه، ایستگاه 
نشاط و ورزش شــامگاهی )ویژه بانوان(، 20 شــهریورماه و مهارت های 

فرزندپروری، 21 و 28 ماه جاری خواهد بود. 
مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان ادامه داد: 
درخصوص ســرای محله شــهیدان رضازاده نیز می توان بــه برگزاری 
کارگاه هــای آداب روابط همســران در روزهای 23 و 31 شــهریورماه، 
بینایی ســنجی کــودکان در 29 شــهریورماه و ایســتگاه نشــاط و 
 ورزش شــامگاهی )ویژه بانــوان( در روزهــای 17 و 24شــهریورماه 

اشاره کرد.
این طرح توســط مدیریت خدمات و مشــارکت های اجتماعی معاونت 
فرهنگی اجتماعی ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشان و با 
همکاری اداره بهزیستی کاشان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

و شهرداری مناطق برگزار می شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس:

رفتار برخی مدیران، خالف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است

تعداد سالمندان شهرضا، بیش از 
میانگین کشوری است

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان:

کاشانی ها »دومین دورهمی محله 
خوب ما« را تجربه می کنند

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

ســرهنگ پاســدار علی فتحیان، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان 
فریدن، در یادواره شهدای روستای سینگرد، جریان شناسی سلطه در جامعه 
را یک اصل دانســت و بیان کــرد: مجامع بین المللی امروز، مستمســکی در 
دستان نظام ســلطه است و ســلطه گران از آنها برای روند استعمارگری خود 

استفاده می کنند.
وی ادامه داد: حال اگر از این روند، جریان شناســی درستی داشته باشیم، در 
زمان مذاکرات با چنین کشورهایی با عقاید غربی خود بدون هیچ ترسی ورود 
می کنیم؛ چون ما اعتقاد داریم جهان برای رســیدن به آرامش باید به اسام 

ناب محمدی روی بیاورد و در مذکرات باید تفکرات و معارف شیعی القا شود.

 ســرهنگ فتحیــان افــزود: ایــن را هم باید دانســت دشــمنی کــه برای 
مذاکره رو به روی ما می نشــیند، برای اعمال افکار ســلطه گری خود برنامه 
 ریزی کــرده و در واقع برای تغییر افــکار جوانان و مردم جامعــه برنامه های

ده ساله دارد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدن، با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، گفت: امروز اگر پای صحبت های کاندیداهای این کشــور بنشینید، 
می بینید دشــمن اول و آخری که آنهــا نام می برند، اســام ناب محمدی و 

انقاب اسامی ایران است.
وی ادامه داد: برای گذشــت از این توطئه ها باید وقایع درون کشور و منطقه 
را جریانی دید و بصیرت افزایی کرد تا با تمســک جستن از شهدا، از آنها عبور 
 کنیم و این امانت را که شــهدا به ما دادند، بدون آســیب به دســت صاحب

اصلی اش برسانیم.

این فرمانده نظامی، تغییر ســبک زندگی و هجمه های فرهنگی در جامعه را 
یکی از توطئه های دشــمن بیان کرد و افزود: امروز زنان و مردان روستاهای 
 ما به ســمتی حرکت می کنند که از یک تولید کننده بــه مصرف کننده بدل

می شوند و این خود یک آسیب جدی است.
ســرهنگ فتحیان بیان کرد: اینکه امروزه برخی از زنان یــا مردان جامعه ما 
 خود را آرایش می کنند و در پشــت ویترین فروشــگاه ها برای جلب مشتری

می ایستند، یک وادادگی فرهنگی اســت و باید ببینیم امروز غیرت دینی چه 
شده که شهدا را فراموش کردیم و دست به چنین رفتارهایی می زنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج فریدن، در بخش دیگری از صحبت های خود، 
نگاهی به بحث های سیاســی در جامعه عنوان کرد: برخی سیاسی نیستند؛ 
بلکه سیاست زده اند و دریافت درستی از سیاســت ندارند؛ وإال مگر می شود 

سر مقدسات و ارزش ها بحث کرد یا آنها را زیر سوال برد؟!

وی تاکید کرد: با سیاســت زدگی، وحدت از بین مــی رود و تنفر و کینه بین 
افراد جامعه به وجود می آید. بدون وحدت، رشــد و پیشــرفت در هیچ کجا 
ایجاد نخواهد شد و اینگونه است که مردم از مناطقی مثل شهرستان فریدن، 

مهاجرت می کنند.
به گفته این مســئول نظامی، باید با تمســک جویی از ســیره پیامبران، اهل 
بیت)ع( و شــهدا، از جامعه اســامی بگذریم تا بتوانیم اسام ناب محمدی را 

عالمگیر کنیم.
این فرمانده با بیان اینکه انســان در مرحلــه اول باید خــود را مورد واکاوی 
قرار دهد، اظهــار کرد: امروز دشــمنان می خواهند جامعه ما بد باشــد و اگر 
 دقت کنید، می بینید که ما از هر چیزی که عامل پیشــرفتمان باشد، تحریم

شــده ایم؛ اما در عوض از چیزهایی که باعث فرو رفتن ما به منجاب فساد و 
تباهی می شود، تحریم نیستیم.

فرمانده سپاه فریدن در یادواره شهدای روستای سینگرد:

عده ای سیاسی نیستند؛ سیاست زده اند

مدیرعامل ســازما پارک ها و فضای سبز شاهین شــهرگفت: این سازمان از 
مباحث نگهداری و توسعه فضای سبز، پای خود را فراتر نهاده و موضوع ایمنی 

و سامت را در رأس کار خود قرار داده است.
حمیدرضا فدایی افزود: با توجه به اهمیت ایمنی و بهداشــت و محیط زیست 
 )HSE (در زندگی شــهروندان، با اجرای این طرح و راه اندازی واحد )HSE(
در سازمان پارک ها، مهم ترین گام در جهت ایجاد فرهنگ پیشگیری از بروز 

حوادث برداشته شده است.
وی ادامه داد: شهرداری شاهین شهر، تنها شهرداری در سطح کشور است که 
جهت پیشگیری و شناســایی نقاط حادثه خیز، توانسته در پارک های سطح 
شهر، واحد HSE را راه اندازی و در این زمینه از طریق فرم های گزارش شبه 

حادثه،  ارتباط بسیار موثری را با شهروندان برقرار نماید.
فدایی، »شناســایي و مدیریــت بر تمام عوامل خطرســاز قبــل از وقوع هر 
 حادثه در هر بعد« را شعار این واحد بیان داشــت و افزود: طبق بررسی های

صورت گرفته، بخش زیادی از حوادث رخ داده در پارک های سطح کشور طی 
چند سال گذشته، ناشی از دالیل کوچک بوده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نطنز گفت: در حاشیه دهمین 
جشنواره انار بادرود، جشنواره »عکس انار« در این شهر برگزار می شود.

علی مشــربی اظهار کرد: یکی از شــاخصه های معرفی هر شــهر در کشور، 
برگزاری جشــنواره های مختلف فرهنگی هنری و همچنین جشنواره های با 

محوریت گردشگری و معرفی محصوالت کشاورزی آن شهر است.
وی افزود: به علت وجود میلیون ها درخت انار در شهر بادرود و با توجه به اینکه 
شغل اکثر مردم این شهر کشاورزی و باغداری است، جشنواره انار همه  ساله 

در این شهر برگزار می شود.
مشربی، ضمن اعام اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اســامی این شهرستان به  
عنوان مسئول کمیته فرهنگی هنری جشــنواره انتخاب  شده، بیان داشت: 
در این راســتا با توجه به اینکه این اداره، وظیفه هدایت و نظارت فعالیت های 
فرهنگی هنری را دارد، همه برنامه های فرهنگی هنری جشنواره پس از تایید 
توسط اداره، اجرا می شود. وی شاهکار همه جشنواره های انار بادرود را سرود 
محلی جشنواره انار دانســت و بیان کرد: این سرود، همه  ســاله و با اشعاری 

متفاوت، توسط 100 کودک با لباس محلی در جشنواره اجرا   می شود.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشــت و درمان شهرستان دهاقان، از 
توقیف بار یک و نیم تنی رطب های فاسد و کپک زده در دهاقان خبرداد.
 ذبیح ا... رســم، بــا بیان ایــن مطلــب اظهار داشــت: این مقــدار از

رطب های کپــک زده در بــازار روز دهاقــان، توقیــف و از فروش آن 
جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه بار توقیف شــده برای انجــام آزمایش و تعیین تکلیف 
به آزمایشگاه اصفهان ارجاع داده شــده، اذعان داشت: شهروندان توجه 
داشته باشند در حین خرید کاال و مواد غذایی، به کیفیت آن نظیر سالم 
بودن، داشتن تاریخ تولید و انقضا، نداشتن کپک یا رنگ های غیرطبیعی 

و... توجه داشته باشند.
مســئول بهداشــت محیط شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
دهاقان خاطرنشــان کرد: طی 2 ماهه گذشــته، کارشناســان شبکه 
 بهداشت و درمان شهرستان، از شیرینی فروشــی ها، بستنی، فالوده و

آبمیوه فروشــی ها نیز نمونه برداری کردند که دهاقــان در این بین، با 
کمترین میزان تخلفات رو به رو بوده است.

رییــس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان آران و بیــدگل، از برگزاری 
نوزدهمین جشن ازدواج زوج های جوان در جوار حرم مطهر محمد هال 

بن علی)ع( آران و بیدگل خبر داد.
 حجت االسام و المســلمین ولی ا... روان اظهار داشت: اجرای موسیقی، 
گرفتن عکس یادگاری زوج های جوان بر سر ســفره عقد، اجرای مسابقه 
میان زوج های جوان، اهدای جوایز بــه مزدوجین مزین به نام مبارک علی 
و فاطمه، تقدیر از زوج های جوان خدام افتخاری آســتان مقدس امامزاده 
محمد هال بن علی)ع(، اطعام مزدوجین با غــذای تبرکی حرم، برپایی 
کاروان شــادی از حرم امامزاده قاســم ابن علی النقی)ع( به طرف آستان 
مقدس امامزاده محمد هال بن علی)ع(، بخش دیگری از برنامه های این 

آیین معنوی بود.
حجت االسام و المســلمین ولی ا... روان، در ادامه خاطرنشان کرد: جشن 
پیوند گل ها، از سال 1387 و به همت هیئت امنای آستان مقدس حضرت 
محمد هال بن علی)ع( آغاز و از آن ســال تاکنون، 19 دوره جشن ازدواج 

برگزار گردیده است.

فضای سبز شاهین شهر 
یک گام جلوتر از توسعه

برگزاری جشنواره »عکس 
انار« در بادرود

توقیف بار یک و نیم تنی 
رطب فاسد در دهاقان

پیوند آسمانی 11۰ زوج 
جوان در آران و بیدگل

رییس اداره راه وشهرسازی شهرســتان شهرضا گفت: شهرضا با 
داشتن 900 کیلومتر راه همســنگ، 300 کیلومتر راه روستایی 
و 600 کیلومتر راه اصلی و بزرگراهی، ترانزیت شــمال به جنوب 
کشــور را برقرار می کند که مهــم ترین راه شــریانی آن محور 
اصفهان-شهرضا-شــیراز و محور شهرضا-ســمیرم است که به 

یاسوج وچهارمحال وبختیاری منتهی می شود.
مجتبی حاجیان با اشــاره به اینکه 30درصد عامل تصادفات در 
این شهرستان، به خســتگی و خواب آلودگی رانندگان وابسته 
اســت و درنهایت واژگونی وســیله نقلیه را به دنبال دارد، اظهار 
داشت: سیاست راه و شهرسازی، حذف خطرات ناشی از واژگونی 
است؛ چرا که اعتقاد بر این است که هر خطایی در طول جاده ها 
توسط راننده انجام می گیرد، خطایی است که جاده آنها را نمی 
بخشــد و منجر به تصادف و خســارات مالی وجانی می شود که 
 در این راستا، در محور شــهرضا-اصفهان به طول 90 کیلومتر،

شهرضا-شــیراز به طول 90 کیلومتر و شهرضا - سمیرم به طول 
40 کیلومتر، عملیات اصاح شیب شــیروانی انجام شده و با این 

اقدام، خسارت های مالی و جانی به حداقل رسیده است.
آمار روزانــه تردد جاده ها و راه های شــریانی این شهرســتان، 
 بالغ بر 100هزار دســتگاه سبک وسنگین اســت که در راستای

ایمن ســازی محورهای ارتباطــی قراردادهای بازی در ســطح 
شهرستان قرار دارد که از آن جمله، عملیات لکه گیری و روکش 
آسفالت محور اصفهان - شهرضا به طول 20 کیلومتر با اعتباری 
بالغ بر 40 میلیارد ریال، احداث باند دوم شهرضا-مبارکه به طول 

15کیلومتر با اعتبار 45 میلیارد ریال و قرارداد بازانجام عملیات 
لکه گیری و روکش آسفالت  شهرضا-سمیرم به طول 10کیلومتر 
با اعتبار 20میلیــارد ریال را می توان نام برد که به دلیل شــن و 
نمک پاشــی زیاد، عمر مفید آســفالت به پایان رسیده و جهت 

روکش آسفالت، نیاز به تامین اعتبار دارد.
 حاجیان خاطر نشــان کرد: نصب دوربین جهت کنترل سرعت، 
از الزامات محور سمیرم به شــهرضا، به دلیل وجود شیب بسیار 
تند مسیر و خستگی رانندگان و باال بودن سرعت است که عامل 
واژگونی و تصادفــات فوتی وجرحی بوده و بســیار حائز اهمیت 

است.
 وی در زمینه اقدامات انجام شده جهت حذف نقاط پرتصادف در 
محورهای شهرستان گفت: نقاط پیچ افتخاریه و منطقه سپهرآباد 
در محور اصفهان و دوربرگردان فاردی در کمربندی شــهرضا، 
با نصب گاردریل و تابلوهای فســفری و اصاح شیب شیروانی، 
 ایمن ســازی شــده و نقطه پرتصــادف تنگ چاقالــو در محور

شهرضا-ســمیرم به طول 200 و ارتفاع 3متر و همچنین گردنه 
 پوده در محور شــهرضا-مبارکه بــه طــول 400 و ارتفاع 5متر

خاک برداری و ترانشــه برداری شــده و قوس خطرناک آنها نیز 
حذف گردیده است.

در محور شهرضا-شیراز، 54 دستگاه پل وجود دارد که با تعریض 
پل ها و ایجاد شانه راه در ســمت چپ، از خطر سقوط در پل ها 
جلوگیری و 250 دستگاه پل در محور شیراز به سمت شهرضا نیز 

با نصب گاردریل ایمن سازی شده است.

ســرهنگ علیرضا منصوری، فرمانده ســپاه ناحیه شهرستان 
چادگان، در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی 
که با حضور مدیران رسانه ای برگزار شد، اظهار کرد: دیدگاهی 
که نســبت به چادگان وجود دارد، این اســت که چادگان یک 
منطقه برخوردار و خوش آب وهواســت و مســئوالن به خاطر 
حضور 24ساعته در ویاها و پذیرایی خوبی که از آنها می شود، 

به مشکات شهرستان واقف نیستند.
وی افزود: شهرســتان چادگان به واســطه دهکــده، منطقه 
تفریحی خوبی است؛ اما خود چادگان و 65 روستای اطراف در 

محرومیت به سر می برند.
فرمانده سپاه ناحیه بسیج شهرستان چادگان گفت: طی سفر 
مقام معظم رهبری به اســتان اصفهان در ســال 80، نماینده 
معظم له به چادگان ســفرکرده و پــس از آن، گزارش هایی را 
خدمت ایشــان ارائه کرده بودند که حضرت آقا فرموده بودند 
من منطقه ای را در اصفهان سراغ دارم که در دره ای بین فقر و 

غنا واقع شده است.
منصوری تصریح کرد: متاســفانه در دهکده تفریحی چادگان 
ویاهایی وجود دارد که بعضی شــب ها باقیمت های بسیار باال 
اجاره داده می شود و بعضا برخی مرفهین بی درد از آن استفاده 
می کنند؛ اما در روســتاهایی از جمله »قرقر«، آب آشامیدنی 

وجود ندارد و آبرسانی با تانکر انجام می شود.
وی عنوان کرد: در بخش چنارود شهرســتان چــادگان، فقر 
 فرهنگی و عمرانی بســیاری وجــود دارد که بایــد در جهت

مرتفع سازی این مشکات تاش جدی صورت پذیرد.
فرمانده سپاه ناحیه بسیج شهرستان چادگان افزود: متاسفانه 
چادگان آنگونه که فقط از دور شــنیده می شــود یا ویاهای 
اطراف حاشــیه زاینده رود نیســت؛ بلکه برخــی از مناطق و 

روستاهای این شهرستان در اوج محرومیت هستند.
منصوری بیان کــرد: گروه های مختلف جهــادی با حضور در 
مناطق محروم، ســعی در مرتفع نمودن مشکات شهرستان 

چادگان داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی 
شهرستان چادگان، از ابتدای تشــکیل تاکنون جلسات بسیار 
فعالی داشته و الحمدا... با مشارکت مردم، طرح های مختلفی 

نیز در این شهرستان عملیاتی شده است.
در ادامه این جلســه، رییس اداره فنی حرفه ای چادگان نیز از 
آموزش تخصصی به کارآفرینان شهرســتان خبر داد و اظهار 
کرد: دوره های مختلفی در شهرســتان چادگان برای افراد در 

نظر گرفته شده و به آنها ارائه می شود.
رضا صفری، رییس سازمان بسیج رسانه اســتان اصفهان، در 
این جلسه با اشاره به دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری 
درخصوص اقتصــاد مقاومتی اظهار کرد: مجموعه رســانه ای 
اســتان، به ســهم خود برای تحقق این مهم تاش نموده و با 
شناســایی گره های اصلی پیش روی اجرای این سیاســت ها، 
برنامه های مختلفی را به منظور نقش آفرینی در عرصه اقتصاد 

مقاومتی طراحی نموده است.  

رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان شهرضا:

 ایمن سازی ۲۵۰ دهانه پل
با نصب گاردریل در شهرضا 

فرمانده سپاه ناحیه چادگان:

 مسئوالن به  مشکالت  شهرستان
واقف  نیستند

نصب دوربین جهت 
کنترل سرعت، 
از الزامات محور 
سمیرم به شهرضا، 
به دلیل وجود شیب 
بسیار تند مسیر و 
خستگی رانندگان 
و باال بودن سرعت 
است

مقام معظم رهبری 
فرمودند: من 
منطقه ای را در 
اصفهان سراغ دارم 
که در دره ای بین 
فقر و غنا واقع شده 
است
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دانستنیيادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
مغز افراد باهوش، نیاز به جريان خون بیشتری دارد

سرفه
بر خالف آنچه تصور می شــود، ســرفه مخصوص مواقع بیماری 
نیست. سرفه صدای هوای تخلیه شــده از ریه ها و برونش ها در 
حین بیرون راندن میکروب ها، ترشــحات مخاطــی و دیگر مواد 
نامناســب مانند گرد و خاک است. سرفه های خفیف صبحگاهی 
نیز به دلیل بیرون راندن رســوباتی اســت که در طول خواب در 
برونش ها جمع شــده اند. ممکن است ســرفه به دلیل آلرژی یا 
مشکالت گوارشــی مانند ریفالکس معده، عفونت و یا مشکالت 

جدی تری مانند سرطان باشد.
سکسکه

در برخی فرهنــگ ها گفته می شــود سکســکه عالمت بزرگ 
شدن است. برخی دیگر بر این عقیده اند شــخص دزدی کرده و 
دچار سکسکه شده اســت! اما این صدای عجیب، ارتباطی با این 
 مسائل ندارد. سکســکه از تحریک عصب فرنیک )که به دیافراگم 
عصب دهی می کند( ناشی می شــود. عضالت دیافراگم منقبض 
شده و نمی تواند به درستی شل شود، در نتیجه هوای زیادی وارد 

ریه ها شده و تکان هایی ایجاد می شود.
به این مســائل، چاکنای )دریچه واقع در باالی حنجــره( را نیز 
اضافه کنید که  با صدا بســته و سکســکه ایجاد می شود. معموال 
 سکســکه پدیده نگران کننده ای نیســت. اما اگــر از بین نرود 

 مــی تواند نشــان دهنــده مشــکالت جــدی تــری از جمله
 بیماری های مربوط به دستگاه گوارش و یا ریه ها باشد. 

عطسه
مکانیسم عطسه به  ســختی قابل کنترل است. این صدا از هوایی 
که از بینی و دهان خارج می شــود تولید می شود و سرعت آن به 
200 کیلومتر در ساعت می رسد. در واقع عطسه مکانیسم دفاعی 
بدن در پی تنفس یک عنصر محــرک مانند گرد و غبار، آلودگی و 

موی حیوانات است.
تلق و تلوق مفاصل

برای همه ما پیش آمده که انگشــتانمان را بشــکنیم و از صدای 
 آن ذوق کنیم. ایــن صدا یک پدیــده طبیعــی و در اکثر موارد 
کم اهمیت )البته اگر با درد همراه نباشد( است. این صدا از ضربه 
به غضروف مفاصل ناشی می شود که پر از مایع سینوویال یا همان 

مایع مفصلی است. 
 این مایــع حاوی گاز اســت. زمانی که مفصلی را با شــدت تکان 
می دهیم، حرکت گاز در مایع سینوویال باعث بروز حباب های هوا 
شده و در ناحیه مفاصل صدای تلق و تلوق ایجاد می شود. این صدا 
معموال با افزایش ســن بخصوص در مفصل زانو بیشتر می شود. 
بر خالف آنچه می گویند، شکستن انگشــت ها باعث بروز آرتروز 

نمی شود.

قار و قور شکم
صدای قار و قور شکم بســیار بد موقع ایجاد می شود و بدون شک 
اولین ســوال اطرافیان این خواهد بود که؛»گرســنه هســتی؟« 
صدای قار و قور شــکم نشــان دهنده وجود هوا در ناحیه روده ها 
 و یا معده اســت. عضالت روده هــا یک حرکــت طبیعی ایجاد

 می کنند که برای گــوارش امری ضروری اســت. اگر غذایی در 
دســتگاه گوارش نباشــد و یا هضم غذا با وجود هوا در حال انجام 
باشــد، در این صورت صداهایی از شــکم به گوش می رسد. اگر 
عادت دارید تند غذا بخورید، بدانید که هوای بیشتری وارد معده 
تان می شود که ممکن اســت بعدا به صورت بادگلو دفع شود. اگر 
 دقت کرده باشید بعد از جویدن آدامس شکمتان بیشتر قار و قور 
می کند، چون در حین جویدن آدامس نیز ناخواسته هوای زیادی 

می بلعید.
صدای دندان قروچه

این صدا شــب ها شــنیده می شــود و گاهی چنان بلند اســت 
که ممکن اســت همســرتان را از خواب بیدار کند. دندان قروچه 
)براکسیسم( صدای سایشــی و ضربه ای ایجاد می کند که اغلب 

غیرارادی است و فرد متوجه آن نمی شود.
سایش غیرعادی دندان ها، قفل شدن فک و سردرد در حین بیدار 
شــدن از خواب می تواند جزو عالئم براکسیسم باشد. اختالل در 
 برخی حامل های عصبــی )به عنوان مثال دوپامین( و اســترس 
می توانــد باعث بروز دنــدان قروچه حتی در طول روز شــود. بر 
حســب علت این مشــکل، روش های درمانی متعــددی مانند 
تکنیک های ریلکسیشن و یا اســتفاده از محافظ دندان در طول 

شب می تواند کارساز باشد.
خمیازه

هر کسی به شــیوه ای خمیازه می کشــد، اما در هر حال خمیازه 
کشیدن وسط مکالمه چندان مودبانه نیســت. خمیازه کشیدن 
جزو پدیده هایی است که تا کنون تعریف دقیقی از آن ارائه نشده 
است. بر اساس یکی از تئوری های مطرح شده، این عمل واکنش 
غیرارادی بدن ناشی از کمبود اکسیژن )بخصوص در حین بیدار 

شدن از خواب( است. 
در ایــن صــورت مغــز بــرای افزایــش دریافــت اکســیژن 
از بینــی و دهــان، دســتور خمیــازه کشــیدن را صــادر 
 مــی کنــد و ایــن مکانیســم، ریــه هــا و مغــز را نیزتغذیه 
می کند.  بر اســاس تئوری دیگر، ما خمیازه می کشیم تا مغزمان 
خنک شــده و هوشــیارتر شــویم. عالوه بر این موارد در مواقع 
گرســنگی، کم خوابی و نیاز به آرامش  نیز عمل خمیازه  صورت 

می گیرد.
خس خس سینه

صدای خس خس ســینه خفیــف در حین تنفــس )بخصوص 
حین بازدم( نشــان می دهد که مســیر عبور هوا بــه دلیل تنگ 
 شــدن مجاری تنفســی در ناحیه بینی، حلق، حنجره، نای و یا 

برونش ها دچار اختالل شده است. 
معموال خس خس ســینه به دلیل فعالیت بدنی بیشتر می شود. 
عوامل متعددی مانند برونشــیت، آســم، بیماری های ویروسی، 
 انبســاط برونش ها، مصــرف داروهــای خاص و غیــره در بروز 

خس خس سینه دخالت دارند.

خمیازه کشیدن 
واکنش غیرارادی 

بدن ناشی از کمبود 
اکسیژن )بخصوص 
در حین بیدار شدن 
از خواب( است. در 

اين صورت مغز برای 
افزايش دريافت 

اکسیژن از بینی و 
دهان، دستور خمیازه 

 کشیدن را صادر 
می کند و اين 

مکانیسم، ريه ها و مغز 
را نیزتغذيه می کند

بدن ما يک ماشین واقعی اســت. کارخانه ای که بیست و چهار ســاعته کار می کند. اين کارخانه نیز سر و 
صداهايی دارد. اين صداهای فیزيولوژيکی جالب، شــگفت آور و گاهی نگران کننده هســتند. در ادامه 

مطالبی در خصوص صداهای عجیبی که بدن تولید می کند ، می خوانیم.

زيبايی

نور آفتــاب، افزایش ســن و آلودگی  هــای محیط همه 
طراوت را از پوســت شــما می  گیرند و باعث بروز چین 
و چروک روی پوست می شــوند. هیچ  کسی نیست  که 
بتواند تاثیر مراقبت و پیشگیری از بروز چین وچروک را 
در ماندگاری طراوت و جوانی پوســت انکار کند، پس تا 
دیر نشده دســت به کار شــوید و از همین حاال با کمک 
طبیعی ترین ماسک های آبرسان و ضد چروک، زیبایی و 
شادابی پوستتان را جاودانه کنید.مطلب زیر را بخوانید و 
با استفاده از این نسخه ها، دوباره جوانی را به چهره خود 

بازگردانید و از دیدن تازگی پوست خود لذت ببرید.
شیر ؛ کالژن ساز

شیر یکی از موادی است که دارای آلفاهیدروکسی اسید 
است و می تواند به پوست کمک کند تا سلول های مرده 
را دفع و شروع به ســاختن کالژن کند،کالژن نیز سبب 
کاهش چین وچروک ها در پوست می شود.می توانید با 
قراردادن یک پارچه کتانی که به شــیر آغشته شده این 

کار را انجام دهید.
آلوئه ورا؛ ضد چروک

کافی اســت یک برگ آلوئه ورای تازه را بــرش بزنید و 
ســپس ژل درون آن را بیرون بیاورید، این ژل می تواند 
به عنوان یک کرم ضدچروک عمل کنــد. برای کاهش 
خطوط ریز صورت، باید مقداری خرده نان را با شــیر و 
روغن بادام شــیرین مخلوط کنید تا مایه چسبنده ای 
ایجاد شود، سپس مخلوط آماده شــده را روی یک گاز 
قرار دهید و ایــن گاز را حــدود 15 دقیقه روی خطوط 
ریز به وجود آمده صورتتان بگذارید. یک ماســک مفید 
دیگر برای مبارزه با خطوط ریز، اســتفاده ازترکیب جو 
و ســفیده تخم مرغ اســت. این مخلوط هم باید حالت 
چسبنده داشته باشد، البته جوانه گندم نیز بسیار مفید 

است.
سیب زمینی؛آب رسان

مقداری سیب زمینی رنده شــده را با مقداری دم کرده 
بابونه مخلوط کنید تا حالتی چسبنده پیدا کند، سپس  
 آن را حدود 15 دقیقــه روی صورتتــان بگذارید و بعد

 با آب گرم آبکشی کنید.
هويج؛ضد پیری

هویــج دارای مقدار زیادی آنتی اکســیدان اســت که 
می تواند به پوست شــما کمک کند تا از خود در مقابل 
پیری محافظت کنید. در یک مخلوط کن، مقداری آب 
و یک هویــج بیندازید و خوب هم بزنیــد تا این مخلوط 
حالت لوسیون پیدا کند، سپس آن را با پنبه به صورتتان 

بمالید.

 جوان سازی پوست صورت 
 به روش خانگی)1(

 افرادی که شیفت شب کار می کنند، باید طی روز در اتاق تاریک 
و آرام بخوابند و اگر الزم باشد، از چشم بند استفاده کنند و گوشی 

در گوش خود قرار دهند تا سر و صدای محیط آزارشان ندهد.
دکتر مجاهده سلمانی، فلوشــیپ اختالالت خواب، با بیان اینکه 
بدن ما در ساعاتی از شــبانه روز برای فعالیت آماده است و ساعاتی 
در شبانه روز نیاز به آرامش و خواب دارد )که به این مسئله، سیکل 
خواب و بیداری گفته می شــود(گفت: مهم تریــن عامل اثرگذار 
بر چرخه خواب و بیداری، نور خورشــید است و ســایر عوامل نور 
مصنوعی، نور منزل و نور کامپیوتر اســت که بــر چرخه خواب و 
 بیداری اثر می گذارند. ســاعت غذا خــوردن، فعالیت اجتماعی و 

سر و صدای محیط نیز از دیگر عوامل موثر بر این چرخه هستند .
وی با تاکید بر اینکه باید ســاعت خواب و بیــداری را تنظیم و از 
مصرف غذاهای حجیم و پرکالری در شب خودداری کنیم، افزود: 
از ۹ شــب به بعد نیز باید تعداد المپ های روشن را کم کنیم. اگر 
فرد فعالیت بدنی سنگین می کند، از ۹ شــب به بعد نباید فعالیت 

سنگین داشته باشد. 
این فلوشــیپ اختالالت خواب در ادامه به مصــرف غذاهایی که 
موجب اختالل خواب می شوند اشاره و بیان کرد: غذاهای حجیم، 
پرکالری و پرادویه، خــواب را دچار اختــالل می کنند. همچنین 
مصرف زیاد نوشیدنی کافئین دار می تواند چنین اثری داشته باشد. 
وی در پایان با اشاره به اینکه چرخه خواب و بیداری در افرادی که 
رژیم سخت و خودســرانه می گیرند و زیر نظر متخصص  نیستند، 
دچار مشکل می شود، ادامه داد:  این افراد ممکن است به کم خوابی 
دچار شوند و چون رژیم غذایی شان خودسرانه است، احتمال دارد 

به کمبود برخی امالح معدنی نیز دچار شوند. 

يک فلوشیپ اختالالت خواب:

افراد شب کار، بايد روز را 
 مراقب باشید؛در اتاق تاريک بخوابند

شاید بیمـارید!

تحدید حدود اختصاصی
6/236  شــماره صادره: 95/43/269351 چون تحدید حدود ششــدانگ 
یکباب خانه پالک 1105 فرعی از پالک شــماره 32 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام جعفر علی جانــی فرزند رمضان در 
جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 95/7/14 ساعت 9 در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/6/16 م الف: 17776 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

6/257 کالســه پرونــده: 94-602 و 94-603 شــماره دادنامــه: 849-
94/8/30 مرجع رســیدگی: شــعبه 18 شــورای حل اختــالف اصفهان، 
خواهــان: ســوگل صفاپــور بــه نشــانی اصفهــان خ شــریعتی 
 مجتمــع رز پلــک 227 بــا وکالــت مهــران امیری بــه نشــانی اصفهان

  خ شریعتی بعد از دنیای گل پالک 110 ط 3،  خوانده: احمد کریمی به نشانی 
خمینی شهر خ امیر کبیر فرعی 57 ، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سوگل صفاپور 
با وکالت مهران امیری به طرفیت احمد کریمی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون ریال ) 50/000/000 ریال( وجه یک فقره چک به شماره 623746-

93/5/1 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 
522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون 
 تجارت حکم به محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ پنجــاه میلیون ریال

 ) 50/000/000 ریال( به عنوان اصل خواســته و پرداخت 180/000 ریال 
به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به پرداخت خسارات تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررســید چک 93/5/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهد بود.  م الف:17695 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان) 302 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/258 کالســه پرونده: 241/95 شــماره دادنامه: 496-95/5/23 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای آرین 
سادات به نشانی اصفهان بوستان ســعدی کوچه ملت پالک 16 با وکالت 
آقای مهران امیری به نشــانی اصفهان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه 

داریوش جنب داروخانه مجتمــع 400 طبقه 3 واحــد 4،  خوانده: 1- آقای 
ناصر بشــیری 2- آقای رضا محمدی هر دو به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست آرین سادات با وکالت آقای مهران امیری 
به طرفیت 1- آقــای ناصر بشــیری 2- آقای رضا محمدی به خواســته 
مطالبه یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 87/12/1-59061 
عهده بانک ملت به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مســتندات دعوی و اینکه خواندگان 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلســه شــورا حاضر نشــده و در 
قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت حــق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه 
و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک 
میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال به عنوان خســارت دادرســی به 
پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 87/12/1 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابــی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  
 م الف:17697 شعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان

) 338 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/259 کالسه 950007 ، تاریخ رســیدگی: 1395/2/27، مرجع رسیدگی: 
شعبه 43 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان، خواهان: آقای 
داریوش هالکویی فرزند محمد علی به نشــانی خیابان جی خیابان اله اکبر 
کوچه 20 پالک 11، خوانده: آقای حمید ایگدر فرزند اســحاق به نشــانی 
بلوار مدرس خیابان کاشانی فرعی 6 شــرقی 22 جنوبی، خواسته: مطالبه 
مبلغ 180/000/000 ریال بابت دســتمزد و خسارات دادرسی، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در 
خصوص دادخواست آقای داریوش هالکویی فرزند محمد علی به طرفیت 
آقای حمید ایگدر فرزند اســحاق به خواســته مطالبه مبلغ 180/000/000 
 ریال بابت دستمزد و خسارات دادرسی به این شرح که خواهان به عنوان 
نقشه بردار ساختمانی از تاریخ 94/5/31 تا تاریخ 94/11/30 به مدت شش 
ماه در کارگاه ساختمانی متعلق به خوانده اشتغال داشته که بر مبنای توافق 
شفاهی بایستی خوانده ماهیانه مبلغ 30/000/000 ریال به عنوان دستمزد 
پرداخت می نموده که از این مبلغ 40/000/000 ریال پرداخت گردیده و در 
حال حاضر کل مبلغ بدهی 140/000/000 ریال می باشــد لذا با عنایت به 
جلسه رسیدگی مورخه 95/2/27 که خوانده علیرغم ابالغ در جلسه حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه نیز ارســال ننموده همچنین اظهارات گواه تعرفه 
شده از سوی خواهان دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 
512 و 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 

3/200/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی صادر و اعالم 
می نماید. در خصوص تامین خواسته با توجه به اعالم انصراف خواهان 
در جلسه رسیدگی شورا با تکلیفی مواجه نمی باشد. رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
م الف:17698 شــعبه 43 حقوقی مجتمع شــماره یک)زندان( شورای حل 

اختالف اصفهان ) 333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/260 کالســه پرونده:1563/94 شــماره دادنامــه:85-95/1/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر مظاهری 
به نشــانی اصفهان خ سروش شــرکت هواپیمایی مانیا گشــت با وکالت 
کامران مرادی و نادر فهامی هر دو به نشانی اصفهان خ نیکبخت روبه روی 
دادگســتری ســاختمان ماکان 5 طبقه دوم واحد 23، خوانده: امین رنجبر 
به نشانی اصفهان خ ســروش نبش کوچه 6 پالک 1، خواسته: مطالبه مبلغ 
1/064/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 432938 با مطلق خسارات و 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای اصغر مظاهری با وکالت کامران 
مرادی و نادر فهامی به طرفیت آقای امین رنجبر به خواســته مطالبه مبلغ 
10/640/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 432938-94/8/15 عهده 
بانک ملی  به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 
212 و 214 قانــون تجارت و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/640/000  ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر به احتساب اجرا 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک  موصوف ) 94/8/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:17700 شعبه 13 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان ) 336 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
6/263 کالســه پرونده 95-241 شــماره دادنامه: 483-95/5/11 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری خوراسگانی به نشــانی اصفهان خ پروین خ 24 متری دوم کوچه 
هاتف )کارخانه( انبار ایزوگام سامان، خوانده: مصطفی عرب زاده به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سید 
مجید عســگری خوراســگانی به طرفیت مصطفی عرب زاده به خواسته 
مطالبه مبلغ 6/500/000 ریال ) شــش میلیون و پانصــد هزار ریال( وجه 
یک فقره چک به شــماره 901/09139850-94/10/20 عهده بانک ملی به 

انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محال علیه و با 
توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/5/10 و دفاعیات 
غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه 
وی دارد و نظر به اینکه از ناحیــه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح 
صورتجلسه مورخه 95/5/10 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب 
دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 
313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ شش میلیون 
و پانصد هزار ریــال ) 6/500/000 ریال( بابت اصل خواســته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هفتصد و شصت و 
پنج هزار ریال ) 765/000( در حق خواهــان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف:17707 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )380 کلمه، 4 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

6/241  شماره پرونده: 950063 ش/ 9 با توجه به اینکه در راستای استیفای 
حقوق شــاکی پراید شــماره ایران 11- 922 ص 18 در معرض فروش از 
طریق مزایده قرار دارد و کارشــناس رسمی دادگستری آن را پنج میلیون 
ریال ارزیابی نموده لذا به آقای امید هاشمی بدینوسیله ابالغ می گردد در 
صورت اعتراض ظرف 3 روز کتبًا اعتراض خــود را به این اجرا ارائه دهد 
 در غیر این صــورت عملیات اجرایی با وصف مذکــور ادامه خواهد یافت. 
م الف: 17775 شعبه 9 اجرای احکام کیفری دادگستری کل استان اصفهان 

)89 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

6/326 شــماره: 1017/94 به موجب رای شــماره 1417 تاریخ 94/8/30 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیــه امیر خرمیان پــور فرزند اکبر به نشــانی مجهــول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون ریال بابت یک فقره 
چک به شــماره 929147 به عهده بانک صادرات و مبلغ یکصد و شصت و 
پنج هزار ریال بابت خسارات دادرســی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
94/2/25 لغایت زمان وصول در حق محکوم له رسول حاجی هادیان فرزند 
 عباسعلی به نشانی اصفهان خ جی شهرک بانک ملی فرعی 6 پ 8 و نیم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که 
اجرای حکم و اســتیفاء 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 تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:17702 شــعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 194 کلمه، 2 کادر(  

 محققان دانشگاه آدالید استرالیا نشان دادند مغز انسان رشدیافته 
نه تنها بزرگ تر اســت بلکه بیش از آنچه که از قبل تصور می شد 
پرانرژی تر بــوده و نیاز به منبع خونی بیشــتری دارد.   محققان با 
اســتفاده از اندازه دو حفره در جمجمه که امکان عبور شریان ها را 
به مغز می دهد نحوه جریان خون به ســوی مغز اجداد انسان ها را 
برآورد کردند. یافته ها برای محققان، این امکان را فراهم ســاخت 
که میــزان افزایش هوش انســان را در طــول دوره تکامل دنبال 
 نمایند.  امریتوس راجر سیمور، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »انــدازه مغز در طول تکامل انســان حدود ۳50 درصد 
افزایش یافته ، اما مــا دریافتیم که جریان خون به ســوی مغز تا 
۶00 درصد افزایش یافته است.«   وی در ادامه عنوان می کند: »به 
عقیده ما، احتماال این مسئله مرتبط با نیاز مغز در تامین ارتباطات 
انرژیک روبه افزایش بین سلول های عصبی است که امکان تکامل 
فرآیند پیچیده تفکــر و یادگیری را فراهم کرده انــد. برای اینکه 
 مغز ما باهوش تر باشــد، باید به طور مداوم با خــون و مواد مغذی

 به دست آمده از آن، تغذیه شود.« 

مغز افراد باهوش
 نیاز به جريان خون بیشتری دارد
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پیشنهاد سردبیر: 
ورود فعاالن صلح به قطارها

دیدنی ها

اخبار

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شــهر اصفهان راه بروید، در هر کوچه و برزن می توانید مسجدی 
 تاریخی را ببینید که گاه عمرشــان به قرون اولیه اسالم می رســد، اما بیشتر این مساجد 
از دوران صفویه به جــای مانده اند به همین دلیل شــاید بتوان اصفهــان را غیر از قطب 
 گردشگری تاریخی به نوعی یکی از قطب های مهم گردشــگری زیارتی هم نام برد، برای 
هر گردشگری شــیرین اســت که نمازش را در مســجدی تاریخی اقامه کند، مسجدی 

 که می داند مــردم از صدها ســال پیــش در آن نمــاز می خواندند 
و هر سجاده اش یادگار ایرانیان گذشته است.

مسجد حکیم اصفهان
 این بنا در محلــه قدیمی اصفهــان، معروف 

به باب الدشت، در انتهای بازار رنگرزان واقع شده و به جهت فضای مناسب، تزیینات زیبای 
کاشی کاری و کتیبه های نفیس، از مساجد مهم و معتبر اصفهان محسوب می  شود. 

بنای این مســجد برطبــق کتیبه های تاریخــی آن، به هزینــه محمــد داوود، معروف 
به تقرب خانـ  از پزشکان شــاه عباس دوم و شاه صفیـ  ساخته شــده است. سال شروع 
ساختمان مسجد، براســاس کتیبه سردر خاوری، ۱۰۶۷هـ . ق و ســال اتمام آن براساس 
کتیبه سر در شمالی، ۱۰۷۳هـ . ق است. با توجه به منابع تاریخی و شواهد به جای مانده، 
 این مســجد در محل مســجدی قدیمی از زمان آل بویه معروف به جورجیر که توســط 
صاحب بن عباد وزیر ساخته شــده بود، بنا شده اســت. ) البته با توجه به نوشته شاردن، 
مســجد دوره صفوی در محوطه خالی قبرستان بنا شده و بنابر این، مسجد 
جورجیر قبال از بین رفته بوده اســت (. بنای مسجد حکیم دارای سر 
 در، صحن، ایوان، غرفه های دو طبقه، گنبدخانه، شبستان و همچنین 
کاشی کاری و تزیینات زیبا و کتیبه های نفیس است. سردر خاوری 
مسجد دارای تزیینات کاشــی کاری و کتیبه 

تاریخی است. کتیبه سردر شــمالی به خط ثلث سفید بر زمینه کاشــی الجوردی مورخ 
۱۰۷۳هـ. ق است. صحن مسجد وســیع بوده و نماهای آن با کاشی کاری و خطوط بنایی 
آراســته شــده اســت. در جبهه جنوبی صحن، ایوان جنوبی، گنبدخانه و شبستان های 
 طرفین آن واقع است. گنبدخانه مســجد نیز دارای تزیینات کاشی کاری معقلی، کتیبه ها 

و محراب هایی هست. این بنا با شماره ۲۲۳ به ثبت تاریخی رسیده است.
مسجد سید اصفهان

 مســجد ســید در محله بیدآباد و جنب بازارچــه بید آباد واقع شــده و از بــزرگ ترین 
و مشهورترین مساجد اصفهان از قرن ســیزدهم هجری است که به وسیله حجت االسالم 
حاج سید محمدباقر شفتی )۱۲۶۰-۱۱۸۰هـ . ق ( از روحانیون بزرگ اصفهانـ  در اواخر 
نیمه اول قرن سیزدهم، ساختمان آن شروع شده و کاشــی کاری آن تا پایان نیمه دوم آن 

قرن ادامه داشته است. 
 بخشــی از تزیینات مســجد بعد از مرگ بانی بنا توســط پســرش حاج ســید اســدا... 
و قســمتی توســط نواده اش حاج ســید محمدباقر به اتمام رســیده و ظاهرا بخش های 
 دیگری از تزیینات آن ناتمام مانده اســت. نقشه بنای مســجد به صورت مستطیل شکل 
 ) ۸۵×۹۵متر ( مجموعا ۸۰۷۵ مترمربع وســعت دارد و از چهار جهت بــه بیرون راه پیدا 
 می  کند و بنــای آن متشــکل از بخش هایی اســت که در دیگر مســاجد معتبــر تکرار 
می  شود. کاشی کاری سردر شمالی مربوط به دوره اخیر است. کتیبه های مسجد عمدتا به 
 تاریخ های بین ۱۲۵۵ تا ۱۳۱۸هـ.ق را در بر دارند. نمای ایوان ها و لچکی غرفه ها و رواق ها 
 با کاشی  های خشــتی دوره قاجار مزین شــده و در ازاره ها نیز از پوشش سنگی استفاده 
 شــده اســت. در ضلع جنوبی صحن، ایــوان اصلی و در پشــت طرفیــن آن، گنبدخانه 
و شبستان های ستوندار قرار گرفته اســت. تاالر تدریس و آرامگاه حجت االسالم شفتی، 
 از دیگر آثار در خور توجه مسجد اســت. آرامگاه، متشــکل از گنبدخانه و رواقی است که 
با تزیینات متنوع کاشــی کاری، گچ بری، آیینه کاری و نقاشی به همراه کتیبه های متعدد 

مزین شده است. 
تاالر تدریــس نیــز دارای ســتون های چوبی، درهــا و پنجره های ارســی زیباســت. 
 ایــن مســجد، از کارهــای برجســته معمــاری دوره قاجاریــه اســت کــه از نظــر 
 ویژگی  های معماری و تزیینیـ  خاصه کاشــی کاری و کتیبه های فراوانـ  در خور توجه 

و مطالعه است. این بنا با شماره ۳۸۷ به ثبت تاریخی رسیده است.

آشنایی با مساجد اصفهان  ) 3 (

مسجد حکیم و مسجدسید

قابروز

Temple of Heaven | معبد بهشت
معبد بهشت یا تیان تان بزرگ ترین معبد چینه و یکی از۱۰ تا معبد شگفت انگیز جهان به حسا ب میاد. معبد بهشت در ۲ کیلومتری شهر ممنوعه پکن قرار گرفته و در قرن ۱۴ میالدی توسط امپراتوری مینگ ساخته شده و نسبت به باقی معابد چین در رتبه 
اول قرار داره. معبد بهشت عبادتگاه امپراتوران مینگ و کونینگ بوده و به همین دلیل این امپراتوران خود رو تیان زی یا » پسر بهشت « می نامیدن. به همین دلیل جرات نمی کردند محل اقامت خود، یعنی شهر ممنوعه رو بزرگ تر از اقامتگاه خدا بسازند. 
در بیرون یکی از دروازه ها به نام Imperial Vault of Heaven سه سنگ انعکاس قرار گرفته که اگه رو به دروازه و روی سنگ اول بایستید و صحبت کنید، انعکاس صدای خودتونو میشنوید. به همین ترتیب اگه روی سنگ دوم و سوم وایسین به ترتیب 

دو و سه انعکاس می شنوید. یکی دیگه از جاهای مشهور معبد، دیوار انعکاسه که اگه شما و نفر دیگه در دو طرف پای دیوار بایستید و حرف بزنید، طرف مقابل به وضوح صدا شما رو می شنوه. در کل این معبد یکی از خاص ترین جاذبه های شهر پکن هستش.

 پروازهای مســتقیم به ایران در حالی از ســر گرفته می شــود که 
 از ۴ ســال پیش، این شــرکت هوایی پروازهایش را به تهران قطع 
 کرده بود. پــس از این وقفه ۴ ســاله، کارشناســان از ســرگیری 
این پروازها را نشــانه بهبود روابط و گشــایش باب سفر گردشگران 
خارجی به ایران می دانند؛ امری که بر افزایش درآمدزایی ایران موثر 
اســت. این گشــایش که پس از برجام صورت می گیرد، باعث شده 
پروازهای مستقیم بین تهران و لندن در هر هفته به ۹ پرواز افزایش 
 ) Wanderlust ( پیدا کند. در این میان مجله سفر واندرالســت 
به مناسبت این رویداد، مقاله ای منتشر کرده که در آن ۵ دلیل برای 
سفر به ایران را نام برده است. لین هیوز، نویسنده این مقاله، با اشاره 
به از سرگیری پروازهای بریتیش ایرویز از لندن به تهران، این ۵ دلیل 
را امنیت، تنوع، فرهنگ، رمانتیک بودن کشــور و دوستانه بودن آن 

می داند.
از ایمن ترین مقاصد گردشگری برای زنان

لین هیوز در مقالــه خود نه تنها به خوشــامدگویی گرم از ســوی 
 بازدیدکنندگان اشــاره می کند، بلکه ذکر می کند کــه آمار جرم 

و جنایت نیز در کشور پایین بوده و خیابان ها امن است. 
 او در ادامه می نویســد: » زنان به طور منظم راه می روند و تنها سفر 
می کنند و تعرض ها بسیار اندک است. « وی به تفاوت های فرهنگی 
و لزوم احترام به آنها نیز اشــاره می کند و کدهای الزم برای پوشاک 
حتی برای مردان را نیز متذکر می شــود: » مــردان باید طبق عرف 
 محلی شلوار بپوشــند؛ درحالی که زنان باید پاهای خود را پوشانده 
و در فضای عمومی روسری داشته باشــند. روی هم رفته این کشور 

یکی از ایمن ترین مقاصد در جهان برای یک زن است. «
تنوع قومی و طبیعی

هیوز در مورد تنــوع موجود در ایران می نویســد: » ایران هم از نظر 
نژادی و هم از نظر جغرافیایی متنوع اســت. پارسی هایی که فارسی 
صحبت می کنند تنها حدود ۵۵ تا ۶۵ درصد از مردم این کشــور را 

تشکیل می دهند ) این آمار بنا بر منابع مختلف است (. 
 سایر مردم این کشــور از چند اقلیت نژادی بزرگ تشکیل شده اند 
 و حتی بزرگ ترین جمعیت یهودیان در خارج از فلســطین اشغالی 

در این کشور زندگی می کنند. « 
فرهنگ

 هیوز در مــورد فرهنگ ایران نیــز در مقاله خــود تصریح می کند: 
» عالوه بر تمامی تنوعی که این کشور دارد، الیه هایی غنی از تاریخ 
و فرهنگ در سراسر این کشور مشاهده می شود؛ امری که منجر به 
 وجود سایت های درخشانی شده که بازدید از آنها تحسین آدمی را 
بر می انگیزد. « او ادامه می دهد: » دشــوار اســت عاشــق میدان 
 امام اصفهان نشد؛ شــهری که به همراه مســجد و پل هایش یکی 
 از زیباترین نقاط جهان اســت. در یزد نیز آتشکده ها و بادگیرهایی 
را پیدا خواهید کرد. شــهر مقدس مشــهد هم بزرگ ترین مسجد 
جهان را در خود جای داده اســت، درحالی که اصفهان نیز کلیسای 
جامع ارامنه باشــکوهی دارد. با این همه جواهر این تاج، بنای تخت 
 جمشید است که قدمت آن به ۵۱۵ قبل از میالد مسیح برمی گردد 

و یکی از مهم ترین بناهای باستانی است. «
کشور رمانتیک ایران!

هیوز در مــورد بازدید خود از ایران و جنبه هــای دیگری از فرهنگ 
کشــورمان نیز می نویســد: » زنان جوان در کافه ها و چای خانه ها 
 در کنار همراهــان خود دیده می شــوند. مردان جــوان در اطراف 
 پل های زیبای اصفهان جمع می شــوند و صدای موســیقی گاهی 
 در این میان شــنیده می شــود؛ ترانه هایــی عاشــقانه که اغلب 
در رســتوران ها یــا پارک ها بــه گوش می رســند. شــعر در این 
 کشــور بســیار جدی گرفته و در مدارس مطالعه می شود و به طور 
گســترده ای مورد نقل قرار می گیرد. حافظ، شــاعر قرن چهاردهم 
میالدی که مقبره وی در شیراز قرار دارد و در شعر خود به جنبه های 

رمانتیک پرداخته، در میان مردم ایران بسیار مورد احترام است. «
دوستانه بودن

هیوز در مقاله خود در مجله واندرالست از رفتاری که در ایران با وی 
شده، ابراز خشنودی می کند و در این باره می گوید: » اگر از هر کسی 
 بپرســید که چه چیزی در بازدید از ایران بر وی اثرگذار بوده است،

 می توانم ضمانــت کنم که نخســتین چیزی که اشــاره می کنند 
میهمان نوازی، رفتار دوستانه و گرمی برخورد مردم است. 

مردم همیشه به شــما نزدیک خواهند شد و شما در مورد هر چیزی 
 از فوتبال ) اینکه طرفدار کــدام تیم بریتانیایی هســتید؟ ( گرفته 
تا موســیقی، احســاس تان در مورد ایران و حتی خانــواده، مورد 
ســوال قرار می گیرید. « هیــوز در پایان تاکید مــی کند: » همین 
 رفتار مردم با شما باعث می شــود وقتی خاطرات معماری درخشان 
 و مکان های تاریخی شــروع به محو شــدن از ذهن تان می کنند، 
شــما مصاحبه هایی را به یاد بیاورید که با لبخند غریبه ها و عکس 

گرفتن با خانواده های آنها همراه بوده است. «
30 تصویر از ایران در اینترنشنال بیزینس تایمز

 در همین حال عالوه بر گزارشــی که به آن اشــاره شــد، همزمان 
با از سرگیری پروازهای بریتیش ایرویز، نشریه اینترنشنال بیزینس 
تایمز نیز در گزارشــی به قلم دیوید ســیم،۳۰ عکس از جاذبه های 
مختلف ایران منتشر کرده که شامل کوه دماوند، میدان نقش جهان، 
 بازار، مســجد شــیخ لطف ا... و امام، کلیســای وانک، سی و سه پل 
 و عمــارت عالی قاپــو در اصفهــان، تخــت جمشــید در فارس، 
برج میالد، کاخ گلستان و دربندســر در تهران، مناطقی در یزد، بازار 
تبریز، میمند، ابیانه، کندوان و بســیاری دیگر از مناطق ایران است. 
همچنین تصویری نیز از قطار سریع الســیر عقاب که بسیار لوکس 
است و در سفری دو هفته ای با گذر از شبه جزیره بالکان، تنگه بسفر 
 و شرق ترکیه، از بوداپست به تهران می رســد، در میان این تصاویر 
 دیده می شــود. دیوید ســیم در گــزارش کوتــاه خود با اشــاره 
 به امکان پذیر شــدن و راحت تر شدن ســفر بین این دو کشور، به 
 این امر که ایران انتظار دارد با رونق ورود گردشگران به داخل کشور 
روبه رو شود، اشــاره می کند. سیم می نویســد: » بازدیدکنندگان 
ممکن است با تعجب منابع غنی توریستی را که این کشور پیشنهاد 
 می کند، نظاره کنند که شامل خرابه های باستانی، سواحل مناسب 
 و تفریحگاه های اســکی محبوب هســتند. این جاذبه هــا ایران را 
 در صدر فهرست مقاصد عمده انتشــاراتی همچون فایننشال تایمز 
و گاردین در سال ۲۰۱۵ قرار داد. از مهم ترین جاذبه های این کشور 
می توان به بقایای باستانی۲۵۰۰ ســاله تخت جمشید در نزدیکی 
شیراز و معماری بی نظیر اسالمی قرن شــانزدهم میالدی اصفهان 

اشاره کرد. « 

پس از بازگشایی مسیرهای پروازی بریتیش ایرویز به ایران، انجمن های گردشــگری و فعاالن سفر در بریتانیا به معرفی 
جاذبه های گردشگری کشــورمان پرداخته و با دســتمایه قرار دادن این رویداد مهم، بریتانیایی ها را برای سفر به ایران 

تشویق می کنند.

دشوار است عاشق 
میدان امام اصفهان 

نشد؛ شهری که 
به همراه مسجد 
و پل هایش یکی 
از زیباترین نقاط 

جهان است

در ســومین نشســت کمیته تخصصی ثبــت میراث 
 فرهنگــی ناملمــوس،۳۷ اثــر واجد شــرایط ثبت 

شناخته شدند و در فهرست میراث ملی قرار گرفتند.
فرهــاد نظــری - مدیرکل دفتــر ثبت آثــار و حفظ 
و احیــاء میــراث معنــوی و طبیعی - با اعــالم ثبت 
 ۳۷ اثر ناملمــوس از ۶ اســتان گفــت: از ۴۱ پرونده 
 مطرح شــده در این نشست، ۳۷ اثر شــامل آیین ها 
 و مراســم، دانش ســنتی، مهارت و فنون های سنتی 
در حوزه های رنگرزی، بافت سیاه چادر و فنون ساخت 
خانه های موقت بومی، بازی های ســنتی، فنون پخت 
برخــی خوراکی های محلــی و ســنتی و صنعتگری 
سنتی، از استان های سیســتان و بلوچستان، اردبیل، 
 آذربایجــان شــرقی، خوزســتان، زنجــان و کرمان 

در فهرست میراث ملی به ثبت رسیدند.
» نظــری « آثــاری همچون جشــن حاال ) جشــن 
شکرگزاری محصوالت کشــاورزی در شهرستان های 
ماه نشــان، انگوران و خدابنده (، مراسم شال ساالماخ، 
 چمچه خاتــون ) آییــن طلــب بــاران (، تکم خانی 
 و آش تــرش اســتان زنجــان، آهنگــری ســنتی، 
 مهارت شیرازه بندی و صحافی، کالهدوزی، رنگرزی 
و مراســم احســان نذری ویژه حســینیه اوچدکان 
اردبیــل، نمدمالی، گرگیعــان ) مراســم آیین تولد 
 حضرت امــام حســن (،  ســرباره ) آییــن همیاری 
بــا خانواده هــای معــزا (، شــروه و مویه خوانی زنان 
بختیاری در مراسم سوگواری، مهارت سیاه چادربافی 
بختیاری، نمایش آیینی گراز بازی روستای شاه نشین 
شــهر هفتگل، چوب بــازی و دانش ســنتی رنگرزی 
 خوزســتان را از جمله آثار قرار گرفته در فهرست ملی 

عنوان کرد.
 او همچنیــن توپ ســازی ) فنــون مهارت ســاخت 
 خانه هــای بومــی موقت (، فن ســاخت تنــور گلی، 
فن پخت و تهیه ســوهان زرند، اســپار، قوتو و فالوده 
اســتان کرمان، ســنت علفه ) ســنت نوروزی برای 
 افزایش میــزان محصــول و دوری از چشــم زخم (، 
آیین بوی مردگو ) آیین قبل از ایام نوروز برای آمرزش 
درگذشــتگان (، مهارت دوخت پوشــاک سیستان، 
تجگی پزی ) خــوراک آیین نــوروزی (، مهارت بافت 
 ســیاه چادر و نان نو سیســتان، بهارگاه جشن نوروز 
و مهارت تهیه پوشاک بلوچســتان، طرز تهیه دوشاب 
ملکان و آجیل تبریز استان آذربایجان شرقی را از دیگر 
آثار مصوب برای قرارگیری در فهرست آثار ملی میراث 

ناملموس دانست.

 3۷ میراث معنوی 
از ۶ استان ثبت ملی شدند

خبر

مدیر موزه ســیار ســفیران فرهنگ صلح گفــت: می خواهیم چمدانی 
از آثــار تاریخی و فرهنگــی ایــران را در همه مراکز فرهنگــی و هنری 
 کشــورهای دیگر قــرار دهیم تــا آن آثار همــواره برای مــردم جهان 
 بــه نمایش درآید. سوســن نیــک ذات دربــاره راه اندازی مــوزه ایران 
در مراکز فرهنگی و هنری کشــورهای جهان، گفت: از ســال ۸۷ مجوز 
ایجاد موزه را گرفتم و چون حدود ۲۵ ســال اســت کار کــودک انجام 
می دهم و در کالس های هنری و NGO های متفــاوت فعالیت کرده ام 
موسســه بین المللی فرهنگ ســازان کودکان پارس را نیــز راه اندازی 
کــردم؛ این مــوزه نیز تحت نظــر موسســه فعالیت می کنــد و هدف 
 اصلی آن نیــز ترویج فرهنگ صلــح و حمایت از کودکان جهان اســت. 
وی ادامــه داد: این موزه بخش ثابت و ســایر دارد و ما بیشــتر در بخش 
 سیار آن کار می کنیم و به اهداف مدنظر شــورای جهانی موزه های ایران 
) ایکوم ( نزدیک تر شــده ایم. چون شعار ایکوم این اســت که اگر کسی 
نمی توانــد به موزه بــرود ما موزه را پیــش او ببریم. نیــک ذات تصریح 
کرد: می خواهیم مــوزه ای به نام ایــران راه اندازی کنیم بــه این معنی 
که یک چمدان از آثــار اهدایی ایرانــی را در هر کشــوری که می رویم 
 به یــادگار می گذاریــم در این چمــدان هر چیــزی می تواند باشــد 
از آثــار فرهنگی تا هدایای مردم ایــران. ما این چمــدان را در یک جای 
 مشــخص یــا در مــوزه ای از موزه های کشــور مقصد قــرار می دهیم 
 تــا به انــدازه یــک چمــدان در آن مرکــز فرهنگــی و هنری ســهم 
داشته باشیم و به واســطه آن ایران را معرفی کنیم. نیک ذات بیان کرد: 
از دو سال پیش سفرها را آغاز کرده و سعی کردیم به شهرها و روستاها و 
مناطق محروم برویم، همه جا در ایران و خارج از کشور سعی شد موزه ای 
بدون مرز داشته باشیم. به تازگی نیز به مناطق محروم ۸ کشور آفریقایی 
سفر کردیم. ما در طول سفر برای بچه ها برنامه اجرا می کنیم و در همین 
سفرها اولین موزه قاشق و چنگال را در جهان راه اندازی کردیم؛ یعنی به 
واسطه اینکه می توان از قاشق و چنگال به عنوان دو جنس مکمل استفاده 
کرد، آنها را به اشــکال گوناگون درآورده و در طول سفر با همان قاشق و 
چنگال ها برنامه اجرا و برای شان شخصیت پردازی می کردیم و در قالب 
 همان عروسک هایی که با قاشق و چنگال ساخته شده است مسائلی که 
هر جامعه ای با آن درگیر اســت را مطرح می کنیم به خصوص مســئله 
حقوق بشــر و صلح را. نیــک ذات ادامه داد: این عروســک ها در چمدان 
صلح و فرهنگ قرار دارند تا هــر زمان به هر منطقه ای ســفر می کنیم 
 نســبت به مســئله ای که می خواهیم آن را بازگو کنیم، عروســک ها را 
 از چمــدان خارج مــی کنیــم. وی از راه انــدازی قطار صلــح خبر داد 
 و گفت: با شــرکت راه آهن مذاکره شــد تا در قطارها بــه آموزش صلح 
به خانواده ها بپردازیم. اولین اقدام نیز ســال گذشته در روز صلح و مسیر 
مشهد به تبریز انجام شــد. می خواهیم که تمام مسیرها را پوشش دهیم 
 و از اوقــات فراغت خانواده ها در طول مســیر ریلی بــرای آموزش صلح 

استفاده کنیم.

  رییس بازرسی شــورای شهر منچســتر گفت: بازســازی جاده ابریشم 
این قابلیت را دارد که ما را به ســمت توسعه و پیشــرفت در زمینه های 
مختلف ســوق دهد. احمد علــی در دومیــن روز از یازدهمین اجالس 
 شهرداران جاده ابریشم که در شبستان امام علی ) ع ( مسجد نبی ) ص (

قزوین برگزار شــد، تصریح کرد: ما باید از برگزاری اجالس جاده ابریشم 
در جهت تقویت و حمایت یکدیگر اســتفاده کنیم و به فرهنگ و اقتصاد 

یکدیگر کمک کنیم تا رشد و توسعه ایجاد شود.
وی افزود: برای برقراری توسعه و پیشرفت باید با شهروندان ارتباط برقرار 
کنیم، در احیای جاده ابریشــم باید از قابلیت همه کشــورهای در مسیر 
استفاده کنیم تا با رشد و توسعه رو به رو شــویم. رییس بازرسی شورای 
شهر منچستر تصریح کرد: منچستر به عنوان اولین شهر صنعتی جهان 
شناخته شده اســت و ما در ســطح بین المللی رقابت می کنیم، امروزه 
زندگی شهری با مشــکالت فراوانی رو به رو شده اســت و یکی از دالیل 
آن افزایش گسترده مهاجرت از روســتا به شهر است. وی در پایان یادآور 
 شــد: ما باید تالش کنیم به نوآوری روی بیاوریم و باید در جهت رشــد 
 و توسعه تغییر کنیم تا بتوانیم شــهری قابل زندگی کردن داشته باشیم، 
 در این میان ما باید شــهرهای در مسیر جاده ابریشــم را با هم کار کنیم 
 تــا اعتمــاد شــهروندان را جلــب کنیــم و توســعه اقتصــادی برای 

شهرهای مان به ارمغان بیاوریم.

راه اندازی موزه ایران در کشورهای جهان؛

ورود فعاالن صلح به قطارها

خنجر قاجاری و غالفش

رییس بازرسی شورای شهر منچستر انگلیس خواستار شد:

لزوم بازسازی جاده ابریشم 

خنجر قاجاری و غالفش پوشیده از طرح هایی گلدار با رنگ هایی جذاب 
 و چشم گیر است. همان طور که در این خنجر دیده می شود، به طور کلی

 رنگ های درخشــان، طرح های پــر گل و سرســبز از نشــانه های بارز 
میناکاری های دوره قاجار است. طراحی غالب روی دسته و غالف خنجر 
 با رنگ های مات صورتی، آبی و ســفید انجام شــده و رنــگ پس زمینه، 
سبزی شفاف با زمینه ای طالیی و براق است. بر روی تیغه خنجر قاجاری 
 نیز نقوش طالیــی و زیبایی به چشــم می خورد. محمود، نــام هنرمند 
 این خنجر میناکاری شــده است که در پشــت غالف به صورت امضایی 
دیده می شود. خنجر قاجاری هم اکنون در گالری۳۸۰ خیابان فیفث آونو 

نیویورک نگه داری می شود. 
دوره تاریخی: قاجار.

زمان ساخت: قرن دوازدهم تا سیزدهم شمسی.
جنس: فوالد، مس، مینا، طال و شیشه.

ابعاد: طول۴۳/۳ ســانتی متر؛ طول خنجر ۳۸/۴ سانتی متر؛ طول تیغه 
۲۳/۲ سانتی متر .
وزن: ۶۶۴/۰ گرم.
هنرمند: محمود.

محل نگهداری: گالری ۳۸۰ موزه متروپولیتن، نیویورک.

بازتاب توریستی از سرگیری پروازهای بریتیش ایرویز؛

نمی شود عاشق میدان امام اصفهان نشد
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اخباريادداشت

مرحله دوم طرح ســاماندهي لباس فرم ماموران قرائت کنتور آبفاي 
استان اصفهان به اجرا در آمد.

معاون خدمات مشــترکین و درآمــد  آبفای اســتان اصفهان گفت: 
در ايــن مرحله که از ابتداي شــهريور ماه جاري آغاز شــده اســت، 
همه ماموران اشــتراك بند، ارزياب و وصول مطالبات شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان، موظف به پوشــیدن لباس متحدالشــكل 
هســتند. از بهمن ماه ســال 1394 نیز ماموران قرائــت کنتور اين 
شــرکت با هدف آراســتگي و جلوگیري از هرگونه ســوء اســتفاده 
توســط افراد خاطي و ســودجو، موظف بــه اســتفاده از لباس هاي 
هماهنگ شــدند. رضا رضايی افــزود: بر همین اســاس، از اين پس 
همه ماموران شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان که در ســطح 
93 شــهر اســتان به منازل يا واحد هاي تجــار ي، اداري و خدماتي 
 شــهروندان مراجعه مــي کننــد، موظف هســتند از لبــاس هاي

يك شكل شــامل پیراهن آبي، شــلوار طوســي و جلیقه کرم رنگ 
منقوش به نماد )آرم( شرکت استفاده نمايند.

وی بیان داشــت: ماموران ارزيــاب وصول مطالبــات و قطع و وصل 
انشعاب آب و فاضالب استان اصفهان، موظف به همراه داشتن کارت 
شناسايي عكس دار و نصب اتیكت مشخصات روي سینه خود هستند 
تا شــهروندان از طريق تماس تلفني با ســامانه122 و ارائه کد چهار 

رقمي درج شده روي اتیكت، از هويت مامور شرکت مطمئن شوند.
معاون خدمات مشــترکین و درآمــد آبفای اســتان اصفهان گفت:  
بنابر اعالم مســئوالن فرماندهي انتظامي اصفهــان، از زمان اجراي 
 طرح ســاماندهي لبــاس فرم مامــوران آبفــاي اســتان اصفهان،

سوءاســتفاده هايي که با نام مامور شــرکت آب و فاضالب اســتان 
 اصفهــان توســط افــراد فرصت طلــب انجام مي شــده، بــه  صفر

رسیده است.

مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان با اشاره به گرمای 
بی سابقه تابســتان امسال نسبت به سنوات گذشــته بیان داشت: 
درحالی که تعداد مشــترکین بــرق در اين مدت حــدود 4درصد 
افزايش داشــت، میزان مصرف برق در شهرستان اصفهان نسبت به 

سال گذشته با 7درصد رشد مواجه شد.
حمیدرضا پیرپیران، با اشــاره به 17کیلومتر حوزه کاری شــرکت 
توزيع برق شهرســتان اصفهان و پوشش 14شــهر و 304روستا، 
گفت: يك میلیون و 80 هزار مشــترك در محدوده برق شهرستان 
اصفهان وجود دارند کــه 78درصد در بخش خانگــی، 4درصد در 
بخش عمومی، يك درصد در بخش کشاورزی، يك درصد در بخش 

صنعت و 16درصد در ساير بخش ها هستند.
به گفته پیرپیــران، 37درصد مصرف برق شهرســتان اصفهان در 
بخش خانگی، 10درصــد در بخش عمومــی، 13درصد در بخش 
کشاورزی، 11درصد در ساير مصارف و 42درصد در بخش صنعت 

است.
 وی با اشــاره به رشــد مصرف بــرق در ســال جاری نســبت به

سال 94 بیان داشــت: مصرف برق طی اين مدت در بخش خانگی 
7/96درصــد، در بخــش عمومــی 11/8درصد، در کشــاورزی 
8/53درصد و در ساير مصارف 9درصد با رشد مواجه بود؛ همچنین 

رشد مصرف برق در بخش صنعت 2/4درصد کاهش داشته است.
گســترش خدمات غیرحضوری در شرکت توزيع برق 

اصفهان
مديرعامل شرکت توزيع برق شهرســتان اصفهان با اشاره به اينكه 
در راستای ارائه خدمات مطلوب، خدمات اين شرکت غیرحضوری 
می شــود، گفت: در حوزه حوادث و خاموشــی، مردم می توانند با 
شــماره تلفن 121 تماس بگیرند؛ همچنین مشــترکین از طريق 
تلفن 38121 درخواســت خدمات حوزه خريــد و پس از فروش را 

وارد سیستم کرده و کد رهگیری دريافت می کنند.
وی افزود: در فضــای اينترنتی نیز يك بايگانــی الكترونیكی ايجاد 
کرديم و از اين طريق مشــترکین می توانند قبوض چند ماه يا چند 

سال خود را دنبال کنند.
پیرپیــران در ادامه، با اشــاره بــه حوزه بــرق پايــدار و دو بحث 
خاموشــی های خواســته در بحث تعمیرات، بهینه سازی، توسعه 
شــبكه و خاموشــی های ناخواســته ناشــی از حوادث طبیعی، 
 بیــان داشــت: در بحــث خاموشــی هــای خواســته روی خط

برق دار، اقداماتی صورت می گیرد؛ همچنین با استفاده از سیستم 
اتوماسیون، تجهیزاتی روی شبكه نصب می شود.

تجهیز 600 نقطه شــهر اصفهان به سیستم اتوماسیون 
شبکه برق

وی با تاکید بر اينكه حداقل بايد تجهیزات سیســتم اتوماسیون در 
600 نقطه اصفهان نصب شــود، گفت: در اين روش، شبكه برق را 
از اتاق کنتــرل رصد کرده و برق آن را در صورت مشــاهده هرگونه 

مشكل، قطع و وصل می کنیم.
مديرعامل شرکت توزيع برق شهرســتان اصفهان با اشاره به اينكه 
در حال حاضر اين تجهیــزات در 100 نقطه شهرســتان اصفهان 
نصب شده است، افزود: تا پايان امسال 200 نقطه ديگر وارد فضای 

اتوماسیون می شود. 
وی با بیان اينكه برای اجرای اين طرح در ســال گذشته 3میلیارد 
تومان هزينه شد و امسال نیز 8میلیارد تومان هزينه می کنیم، ابراز 
امیدواری کرد که تا پايان ســال 96 اتوماسیون شبكه برق در تمام 

نقاط اصفهان برقرار شود.
پیرپیران بــا بیان اينكه در خاموشــی های ناخواســته ناشــی از 
 حــوادث، فورا نقــاط اشــكال دار شــبكه شناســايی و تعمیرات
 برنامــه ريزی شــده در فضای مكانیــزه انجام شــود، درخصوص

بهینه های شــبكه برق شهرســتان اصفهان گفت: ايــن اقدام در 
شــبكه های 20کیلوولت يا فشار قوی انجام و ســیم های مسی به 
کابل های روکش دار تبديل می شــوند. وی در ادامه با اشــاره به 
اينكه مصرف برق در ســال جاری نسبت به سال گذشته 7/8درصد 
رشد داشــت، گفت: پیك بار مصرف شهرســتان اصفهان در سال 
جاری 1509مگاوات بود؛ در حالی که اين عدد در سال 94 معادل 

989مگاوات بود.

آغاز اجراي مرحله دوم طرح 
ساماندهي ماموران قرائت کنتور 

آبفاي استان اصفهان

مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان اعالم کرد:

اتوماسیون 600 نقطه شبکه برق 
اصفهان در پايان سال 96

پیشنهاد سردبیر:
اصفهان در یک قدمی هوای پاک

ريیس پلیس آگاهی استان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشديد 
مقابله با قاچاق کاال و ارز و در پی وصول خبــری مبنی بر تخلیه و دپوی 
لوازم آرايشی خارجی قاچاق در يك انبار، رسیدگی به موضوع در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
ســرهنگ ســتار خســروی ارزش محموله مكشــوفه را دو میلیارد و 

500میلیون ريال اعالم کرد.
سرهنگ خســروی ضمن اشــاره به اينكه لوازم آرايشــی قاچاق عمدتا 
 لوازمی هســتند که به دلیل بی کیفیتی يا تولید زير زمینی، نتوانسته ان

مســیرهای قانونی را طی کنند و قاچاقچیان، اين کاالهــا را به صورت 
قاچاق وارد کشور می کنند، افزود: اين محصوالت برای اينكه سريع تر به 

فروش برسد، در شبكه های توزيع مختلف عرضه می شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس، در جمع مردم دهســتان کفران با اشاره 
به مشكل کم آبی در منطقه گفت: مشــكل کم آبی چند سال است که در 
کشور احساس می شود و امروز استان اصفهان و يزد در اولويت برنامه های 

خشكسالی قرار دارند.
حجت االسالم احمد سالك با توجه به کمبود بارش طی سال گذشته اظهار 
کرد: آب دهی برای کشت پايیزی، به بارش باران طی سال جاری بستگی 
دارد و اگر بارش خوبی را شاهد نباشیم، با مشكالت جدی در کشت امسال 
مناطق حوضه زاينده رود مواجه می شويم. وی مهم ترين مسئله پیش رو 
را مربوط به مشــكالت آبی عنوان کرد و افزود: آب رسانی به فالت مرکزی 
يكی از عمده برنامه ها در حیطه مسائل مرتبط با آب کشاورزی است که به 

منظور تحقق و عملی شدن، مد نظر مسئوالن قرار دارد.

آبرسانی به فالت مرکزی، برنامه مهم در حوضه آب استکشف محموله 2۵0میلیون تومانی لوازم آرايشی قاچاق 

مديرعامل ســازمان میادين و ســاماندهی مشاغل شهری 
اصفهان گفت: کیســه های پارچه ای از ديروز در بازارهای 
کوثر شــهرداری اصفهان، جايگزين کیســه های نايلونی 
 شدند. اصغر کشــاورز با اشاره به جشــنواره کاالی ايرانی 
کــه از 25 مــرداد مــاه در حال برگــزاری اســت، اظهار 
کرد: اســتقبال مــردم از بازارهــای روز کوثر، نســبت به 
قبــل از برگزاری ايــن جشــنواره، نزديك بــه 50درصد 
 افزايش داشــته اســت. وی بــا اشــاره بــه فعالیت های

انجام شده توسط سازمان میادين در راستای حفظ محیط 
 زيســت، خاطرنشــان کرد: کیســه های پارچه ای با شعار 
»من طبیعت را دوست دارم« از ديروز جايگزين کیسه های 
نايلونی شد. اين کیســه ها که قابلیت استفاده برای دفعات 
متعدد را دارند، به منظور کمك به حفظ محیط زيست در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.
کشــاورز در پايان بیان کــرد: همچنین با توجــه به نوع 
مصرف محصوالت پروتئینی، میوه و ســبزيجات که امكان 
استفاده از کیسه های پارچه ای را ندارد، کیسه های نايلونی 
تجزيه پذير با اســتانداردهای جهانی طراحی شده که در 
کنار کیسه های نايلونی مورد اســتفاده قرار می گیرند.  اين 
کیســه ها در طول 60 ماه به طور کامل به چرخه طبیعت 

بر می گردند.

 ورود به عرصه های نوين تبلیغ، از نیازهای اساســی
در راستای توسعه و تبلیغ دين است.

ريیس اداره فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اســالمی 
اصفهان، با اعالم اين خبرگفت: در راســتای توسعه 
روش های تبلیغی و ورود به عرصه های نوين تبلیغ، 
دفتــر تبلیغات اســالمی اصفهان اقــدام به جذب و 
گزينش مبلغــان هنرمند و فعاالن عرصه رســانه و 

فضای مجازی نموده است.
مجید شجاعی ادامه داد: اتمام پايه شش حوزه، يكی 
از شرايط ثبت نام است و کســانی که موفق به اتمام 
پايه چهار حوزه شده اند نیز به عنوان »بشیران نوين« 

جذب و ساماندهی می شوند.
وی با بیان اينكه مبلغان هنگام ثبت نام بايد گرايش 
خود را در ســه موضوع هنر مكتوب، رسانه و فضای 
مجازی مشــخص نمايند، افزود: آزمون شــفاهی و 
عملی به صــورت تخصصی و بر اســاس عرصه های 
نويــن تبلیغی انجام می شــود که توســط داوطلب 

انتخاب شده است. 
شجاعی خاطرنشــان کرد: امكانی فراهم شده است 
تا طالبی که توانايی تبلیغ در اين عرصه را نداشــته 
و عالقه مند به يادگیری آن هســتند، در دوره های 

آموزشی کوتاه و بلندمدت توانمند گردند.

کیسه های پارچه ای،جايگزين 
کیسه های نايلونی می شود

ورود به عرصه های نوين تبلیغ، 
نیاز اساسی تبلیغ دين است

تبلیغات اسالمیآموزش و پرورش شهرداری

اصفهان؛ پیشتاز در پیشگیری 
از وقوع جرائم

ساماندهی مشاغل همواره مورد 
تاکید مديريت شهری است

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، از کســب رتبه برتر اصفهان در زمینه 
پیشــگیری از وقوع جرائم )دادگســتری(، پیشگیری از 
اعتیاد و آســیب های اجتماعی خبر داد. معاون تربیت 
بدنی و ســالمت اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان، در توضیح فعالیت های انجام گرفته از سوی اين 
معاونت، به برگزاری کارگاه های آموزشــی ويژه والدين 
درقالب جلســات آمــوزش خانواده با رويكــرد آموزش 

مهارت های زندگی و مهارت فرزندپروری اشاره کرد.
ريیسی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره نوجوان سالم 
برای دانش آمــوزان و کارکنان، همچنین کســب رتبه 
برتر در زمینه پیشــگیری از وقوع جرائم )دادگستری(، 
پیشــگیری از اعتیاد و آســیب های اجتماعی)شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر(، از ديگر برنامه های مهم 
و شاخص هستند. وی با اشــاره به فعالیت های ورزشی 
انجام گرفته در اداره تربیت بدنی اســتان افزود: افتتاح 
پروژه هايی چون استخر واليت نجف آباد،  سالن ورزشی 
صنا در سمیرم، میزبانی مسابقات دانش آموزان سراسر 
کشور )دختران و پسران( و اجرای طرح های ملی المپیاد 
درون مدرســه ای، ورزش صبحگاهی و حیــاط پويا در 

استان، از جمله اين فعالیت ها هستند.

معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
يكی از محورهــای مديريت جديد شــهری که همواره 
مورد توصیه شــهردار اصفهان بوده، توجه به ساماندهی 
 مشــاغل اســت. احمدرضا مصور افــزود: امــروزه به

مكان های مناسب برای جانمايی مشاغلی نیاز داريم که 
دارای مزاحمت بوده يا به نوعی خالف ضوابط شــهری 
ايجاد شده اند. هرچند می توان به صورت قانونی با آنها 
برخورد کرد، اما بــا آن برخورد، معیشــت مردم تحت 
تاثیر قرار می گیرد. وی تصريح کرد: ســازمان میادين 
و ســاماندهی مشــاغل شــهری، مكان های مختلفی 
برای رفع اين مســئله ايجاد کرده اســت کــه در اين 
 راســتا، 100واحد کارگاهی در قالب فاز يك و 2 بلوك 

26 شهرك امیرکبیر به بهره برداری رسید.
مصور با اشــاره به اينكه 2 پروژه قصر صنعت در شمال 
 شــهر اصفهان برای ســاماندهی مشــاغل خودرويی

پیش بینی شــده، خاطرنشــان کرد: در مجموعه های 
خوار و بار نیز قطعه زمینی پیش بینی شده که توافقات 

الزم و طراحی و معماری آن در حال اجراست.
مصور خاطرنشان کرد: طرح ســاماندهی بازار دوچرخه 
و موتورســیكلت نیز به تصويب رسیده و به زودی شاهد 

کلنگ زنی آن خواهیم بود.

خدمات شهری

خبر

نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، طی 
ديدار با هیئت امنای رزمندگان اسالم اصفهان، بر حفظ 
روحیه جهادی در مراسم های عزاداری امام حسین)ع( 

در ايام محرم تاکید کرد.
آيت ا... ســید يوســف طباطبايی نژاد اضافه کرد: يكی 
 از بــزرگ ترين الطاف الهی که شــامل حــال اعضای

هیئت امنای رزمندگان اســالم شــده، اين اســت که 
جوانان، با اعتماد در برنامه های اين هیئت حضور پرشور 
دارند. وی که در ديــدار با آيت ا... مهدوی، عضو مجلس 
خبرگان رهبری و ريیس هیئت امنــا و اعضای هیئت 
امنای رزمندگان اسالم اصفهان سخن می گفت، يكی 
از شاخصه های برجســته اين هیئت را حضور جوانان و 

نوجوانان دانست.
عضو مجلس خبرگان رهبری، شاخصه ديگر اين هیئت 
را وابستگی به رزمندگان برشمرد و افزود: از آنجايی که 
امام حسین)ع( به عنوان سرور شهیدان، بزرگ رزمنده 
 اســالم هســتند، از همه هیئت های مذهبــی انتظار

می رود روحیه شهادت طلبی را محور برنامه های خود 
قرار دهند؛ لیكــن از هیئت رزمندگان اســالم انتظار 

بیشتر است.
آيت ا... طباطبايی نژاد خاطرنشــان کــرد: اين روحیه 
جهادی و شهادت طلبی تاکنون حفظ شده که جوانان 
جنگ نديده ما داوطلبانه به دفاع از حريم اهل بیت)ع( 

برخاسته و به شهادت می رسند.
وی شــهدای مدافع حرم را مايه افتخار و مباهات ملت 
ايران دانست و گفت: به واســطه حضور چنین جوانان 
 معتقد و مخلصی اســت که الطاف الهی شامل حال ما

می شــود؛ بنابراين حفظ انقالب اسالمی جز با تقويت 
روحیه مجاهدت و ايثارگری میسر نخواهد شد.

امام جمعه اصفهان، از ايجاد هیجان های کاذب با برخی 
مداحی های بی محتوا انتقاد کرد و گفت: عزاداری های 
ما زمانی ارزشــمند است که روح حماســه و ايثار را در 

جامعه تقويت کند.
نماينده مردم اصفهان در مجلــس خبرگان رهبری، بر 
محور قــرار گرفتن روحانیت در هیئــت های عزاداری 
 تاکید کرد و افزود: عــزاداری و نوحه ســرايی، يكی از 
برنامه های مهم هیئت هاست؛ اما ســخنرانی های پر 
محتوا و بر اســاس نیاز جامعه، بايد محــور برنامه های 
هیئت های مذهبی قرار گیرد تا فهــم و درك دينی و 

سیاسی مردم افزايش يابد.

امام جمعه اصفهان:

روحیه جهادی در عزاداری های 
ماه محرم حفظ شود

رســول زرگرپور درخصوص میزان آلودگی هوای اصفهان 
گفت: يكي از اصلي ترين مطالبات مــردم از دولت تدبیر و 

امید، کاهش آلودگي هوا در شهر اصفهان بود.
وی با بیان اينكه در ســال 92 و آغاز به کار دولت، شــهر 
اصفهان يكي از آلوده ترين شــهرها از نظر هوا بود، افزود: 
در اين راستا طرح جامع کاهش آلودگي هوا به اجرا در آمد 
 و امسال در سومین ســال اجراي اين طرح، نتايج خود را

به خوبي نشان داده است.
اســتاندار اصفهان تصريح کرد: در 5 ماهه ابتداي سال92، 
تنها يك روز هواي پاك داشتیم که در سال 95 اين آمار به 
6 روز رسیده است. وي اضافه کرد: در 5 ماهه ابتداي سال 
92 تنها 30 روز هواي سالم گزارش شد که در سال 95 به 
134 روز رسیده است و بايد اين طرح با قوت پیگیري شود؛ 
به طوري که تمام روزهاي شهر اصفهان، روزهايی با هواي 

پاك باشد، نه سالم.
زرگرپور با بیــان اينكه براســاس پیگیري هــاي صورت 
گرفته، تا پايان امســال بايد 1500 تاکســي فرسوده )که 
مي تواند از لحاظ آلودگي هوا مشــكالتي را ايجاد نمايد( 
نوسازي و تعويض شود، گفت: دولت تسهیالت 8درصدي 
را براي ايــن کار در نظر گرفته اســت و تاکنون نزديك به 
300 دستگاه، نوسازي و وارد سیستم حمل و نقل شده اند 
و امیدواريم که تا پايان سال، اين 1500 تاکسي فرسوده از 

رده خارج و خودروهاي نو جايگزين شوند.
 وي افزود: شهرداري اصفهان در کنار تمام محدوديت های

مالي، پیش بیني کرده اســت که 500 دســتگاه اتوبوس 
جديد را وارد سیســتم حمل و نقل شــهري کند که اين 
طرح از 3 ماه ديگر آغاز مي شــود و تا اواســط سال آينده، 
همه اين تعــداد اتوبوس شــهري وارد سیســتم حمل و 

نقل خواهد شد. وي خاطرنشــان کرد: ورود اتوبوس هاي 
 شــهري در روان شــدن ترافیك، کاهش آلودگــي هوا و

صرفه جويي در وقت مردم، مي تواند موثر باشد و متوسط 
عمر اتوبوس ها را در اصفهان کاهش دهد. زرگرپور با بیان 
اينكه موتورخانه هاي بخش دولتي کــه میزان آاليندگي 
بااليي دارند، مورد بازبیني قــرار خواهند گرفت، گفت: در 
قدم اول 5 هزار عدد از اين موتورخانه هــا مورد بازبیني و 
بازرســي قرار خواهند گرفت که ســازمان نظام مهندسي 
اصفهان با همــكاري مديريت بحران اســتانداري، وظیفه 
اجراي اين طرح را بر عهده خواهند داشت که اين موضوع، 

در کاهش آلودگي هواي اصفهان مي تواند موثر باشد.
اســتاندار اصفهان به تفاهم صورت گرفته بــا وزات نفت 
اشــاره کرد و افزود: اين وزارتخانه متعهد شــده است که 
تمام واحدهاي صنعتي و کشاورزي اســتان را که در حال 
حاضر از سوخت گاز اســتفاده نمي کنند، گازسوز نمايد.  
وي اضافه کــرد: اجراي اين طرح بــراي وزارت نفت فوايد 
 اقتصــادي و ارزش افــزوده بااليــي دارد؛ ولــي از نظر ما

مي توانــد در کاهش آلودگي هوا موثر باشــد. زرگرپور در 
ادامه يادآور شــد: کمیته اي با مســئولیت محیط زيست 
و با عضويت اداره گاز و ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
تشكیل شده است که با توجه به تسهیالت ارزان قیمتي که 
وزارت نفت در اختیار آنان مي گذارد، می توانیم باقیمانده 
واحدهاي صنعتي و کشــاورزي را که گازســوز نیستند و 
امكان گازسوز شــدن را دارند، در قالب اين سیاست کالن 

وزارت نفت به سیستم گاز سوز مجهز نمايیم.
زرگرپور به مصرف ســوخت يورو 4 در استان اشاره کرد و 
گفت: از شهريور سال 1393 در نیمي از استان، استفاده از 
بنزين يورو 4 در دســتور کار قرار گرفت که بايد استفاده از 
بنزين و مخصوصا گازوئیل يورو 4 در کل استان گسترش 
داده شــود. وي به معاينه فني خودروها اشاره کرد و گفت: 
معاينه فنــي مي توانــد در کاهش آلودگي هواي ناشــي 
از حمل و نقل موثر باشــد؛ ولي متاســفانه معاينه فني در 
استان از لحاظ سیستم هايي که اين کار را انجام مي دهند 
و همچنین پلیس که بايد کنترل و نظارت بیشتري داشته 
باشد، وضعیت مناسبي ندارد که اين کار با دقت، کنترل و 

نظارت بیشتر انجام شود.
اســتاندار اصفهان به سیستم سیمفا) سیســتم يكپارچه 
معاينه فني ايران( اشاره کرد و گفت: اين سامانه به نظارت 
دقیق تر بر معاينــه  فني خودروها کمــك زيادي خواهد 
کرد و در هر نقطه اي از کشــور مي توان از داشتن معاينه  
فني خودرو آگاه شــد. زرگرپور از تشكیل کارگروهي براي 
پرداخته شــدن جدي تر به موضوع معاينه فني خبر داد و 
افزود: در اين کارگروه مراکزي کــه معاينه فني خودرو را 
انجام مي دهند، تحت نظارت دقیق تر قرار خواهند گرفت 
و براي پلیس هم مشــوق هايي در نظر گرفته مي شــود و 
درقالب برنامه کلي کشوري، به سمت انجام معاينه  فني به 

صورت کامل در استان خواهیم رفت.

استاندار اصفهان خبر داد:

اصفهان در یک قدمی هوای پاک

شهرداري اصفهان 
در کنار تمام 

محدوديت هاي 
مالي، پیش بیني 

کرده است که ۵00 
دستگاه اتوبوس 

جديد را وارد 
 سیستم 

حمل و نقل شهري 
 کند که اين طرح از

3 ماه ديگر آغاز 
مي شود

استاندار اصفهان گفت: بايد طرح جامع کاهش آلودگي هوا با قوت پیگیري شود؛ به طوري که تمام روزهاي 
شهر اصفهان، روزهايی با هواي پاك باشد.
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پیشنهاد سردبیر: 
مصاف چینی کی روش و شاگردانش

ساسان انصاری به جدایی از تیم پرسپولیس واکنش نشان داد. 
هافبک سرخپوشــان در صفحه اجتماعی اش نوشت: »سالم به 
همه هوادارای با مرام و با معرفت پرســپولیس بزرگ. اول از همه 
با تمام وجودم به خاطر این همه لطف و محبتتون ممنونم و این 
باعث افتخار منه که هوادارای بامعرفتی مثل شما این همه من رو 
شرمنده خودشــون کردن من کار خاصی برای شما انجام ندادم 
ولی شــما درس مردانگی و مرام به خیلی ها یاد دادید شــماها 
الگوی یک حمایتگر و دوســتان ناب هســتید و خوشــحالم که 

شماها رو دارم...«

واکنش ساسان انصاری 
به جدایی از پرسپولیس 

فوتبال جهان

کاپیتان تیم ملی آرژانتین فاش کرد که چــرا در فصل جدید با 
چهره های کامال متفاوت از فصول قبــل، در میادین حضور پیدا 

کرده است.
تغییر چهره لیونل مســی پس از شکســت آرژانتین برابر شیلی 
در فینال تورنمنت یکصد ســالگی کوپا آمه ریکا، برای خیلی ها 
عجیب بود. مســی که همه به دیــدن او با موهــا و ریش های 
خرمایی رنگ عادت داشــتند، ناگهان با موهای طالیی رنگ در 
انظار ظاهر شد و برای خیلی ها این ســوال پیش آمد که چرا او 
چنین ظاهری را برای خودش انتخاب کرده؛ او اکنون انگیزه اش 

از انجام این کار را توضیح داده است.
مســی 29 ســاله که از شکســت دوباره تیمش در فینال کوپا 
آمه ریکا ضربه روحی سنگینی خورد و به سبب آن حتی تصمیم 
به ترک تیم ملی آرژانتین گرفت - تصمیمی که البته کمی بعد 
از آن پشیمان شد - در یک برنامه تلویزیونی در شبکه »تله فه« 
آرژانتین گفت: در یکی از آن روزهای سخت )بعد از فینال کوپا 
آمه ریــکا( موهایم را رنگ کــردم. من باید همه چیــز را از اول 
می ســاختم. به خودم گفتم، من باید مدتی کنار بکشــم و همه 

چیز را از نو بسازم.
مسی در ادامه همچنین اعتراف کرد که قصد ندارد پسر بزرگش 
تیاگو را وادار کند راه او را در پیش بگیــرد و پا در دنیای فوتبال 

بگذارد.
ســتاره خط حمله بارســلونا اظهار داشت: ســعی نخواهم کرد 
که به عنوان هدیه بــه تیاگو توپ فوتبال بدهــم، چون او خیلی 
به فوتبال عالقه نــدارد. باید دید آیا حضور در مدرســه فوتبال 

می تواند او را به این رشته عالقه مند کند یا نه.

ســتاره پرتغالی رئال مادرید سرمربی فرانســوی اش را مسبب 
قهرمانی فصل گذشــته این تیم در لیگ قهرمانان اروپا معرفی 

کرد و یک خصلت او را دلیل اصلی موفقیتش دانست.
کریســتیانو رونالدو می گوید که زین الدین زیدان با فرونشاندن 
تنش ها و جنجال هایی کــه در زمان مربیگــری رافائل بنیتس 
رختکن رئال مادرید را تحت تاثیر قرار داده بود و آرام کردن جو 
تیم، مسبب رسیدن کهکشانی ها به یازدهمین قهرمانی  در لیگ 

قهرمانان اروپا شده است.
رونالدو در تمجید از ســرمربی 44 ساله اش اظهار داشت: زیدان 
کلید موفقیت های فصل گذشــته ما بود. او آمــد و ما را مجبور 
به سختکوشــی و درســت انجام دادن کارها یمان کرد. زیدان 
یک مربی بسیار حرفه ای و شــخصیتی بزرگ است. به نظر من 
بهترین قابلیت زیدان این اســت که می تواند حس آرامش را به 
بازیکنانش انتقال دهد. کدام مربی می تواند در عرض شــش ماه 

قهرمان لیگ قهرمانان شود؟

مسی دلیل بلوند کردن موهایش را 
اعالم کرد

مهم ترین قابلیت زیدان از نگاه رونالدو

فضای مجازی

هفته گذشته مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان اصفهان 
برگزار شد و در رقابتی پرحاشیه و خبرساز، با برتری مسعود 
هراتیان بر سایر رقبا، تکلیف رییس جدید این هیئت مشخص 
شد. با توجه به مسئولیت شغلی هراتیان به عنوان مدیرعامل 
فوالد هرمزگان و طرح موضوع سکونت نداشتن وی در استان 
اصفهان که یکی از شــرایط احراز ریاست هیئت های ورزشی 
محسوب می شود، ابهامات بســیاری پیرامون انتخاب وی به 
وقوع پیوســت؛ البته تردیدهای جدی در این خصوص پیش 
از آغاز رسمی مجمع هیئت فوتبال مطرح شده بود و ساعاتی 
قبل از رأی گیری نیز، نامه ای در بین اصحاب رسانه دست به 
دست می شد که حکایت از ورود ســازمان بازرسی کشور به 

ماجرای سکونت نداشتن هراتیان در اصفهان داشت.
در این نامه که از سوی رییس منطقه 6 سازمان بازرسی کل 
کشــور به مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان ارسال 
شــد، از سلطان حسینی خواسته شــده بود در این خصوص 

پیگیری های الزم را صورت بدهد.
با وجود نامه ســازمان بازرسی کل کشــور، انتخابات هیئت 
فوتبال اســتان اصفهان به انجام رســید تا رییس جدید این 
هیئت در مواجهه با خبرنــگاران با پرســش های متعددی 
نسبت به محل سکونتش مواجه شــود. هراتیان در واکنش 
به بحث های مطرح شــده، تاکید کرد که منزل مسکونی وی 
در اصفهان بوده و خبرنگاران تمایل داشــته باشند، آنها را به 

خانه اش خواهد برد.
بازار شایعات کساد شد  

هنوز حواشــی مربوط به برگزاری انتخابــات هیئت فوتبال 
اســتان اصفهان پایان نیافته بود که رســانه ها از شــکایت 
کاندیداهای شکســت خورده هیئت فوتبال نسبت به احراز 
نشدن بند مربوط به ســکونت خبر دادند و حتی برخی بحث 
ملغی شــدن انتخابات صورت گرفته را نیــز مطرح کردند. با 
این حال مصاحبه ای از عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال 
موجب شد تا بازار گمانه زنی ها راکد شــود. کاظم طالقانی با 
بیان اینکه شــکایتی در این باره به دست فدراسیون رسیده 
و در حال بررسی آن هستیم، گفت: کمیته 3 نفره ای اسامی 
کاندیداها را بررســی کردند که یکی از آنها دبیرکل و دیگری 
نماینده وزارت ورزش محسوب می شوند و اگر قرار بود اشکال 
قانونی در شرکت این فرد در انتخابات وجود داشته باشد، باید 
همان موقع این اتفاق می افتاد. صدور حکم ریاســت هیئت 
فوتبال اســتان اصفهان، پایانی بر اتفاقات این هیئت ورزشی 
خبرساز بود زیرا با صدور حکم، خط بطالنی بر تمام شایعات 

کشیده شد.

پایان بازار شایعه برای هیئت فوتبال اصفهان؛

 حکم رسمی ریاست هراتیان 
صادر شد

اتفاق روز

 در جریان بازی هــای المپیک 2۰۱6 ریو کــه دو هفته پیش به 
پایان رسید، هشــت ورزشکار کشورمان در رشــته های کشتی 
)آزاد وفرنگی(، وزنه برداری و تکواندو موفق به مدال آوری شدند، 
رنگ مدال هر یک از این ورزشکاران تعیین کننده پاداشی خواهد 
بود که باید از وزارت ورزش یا کمیته دریافت کنند؛ البته هستند 
ورزشــکارانی که قرار اســت پاداشــی باالتر از پاداش برابر رنگ 

مدالشان دریافت کنند مانند کیمیا علیزاده.
کیمیا علیزاده در مسابقات تکواندوی بازی های المپیک صاحب 
مدال برنز شــد؛ این مدال اولین مدال تاریــخ ورزش بانوان ایران 
بود کــه در ادوار مختلف بــازی های المپیک به دســت آمد و از 
ایــن رو ارزش زیادی دارد چون نه تنها تاریخی اســت بلکه قطعا 
تغییرات زیادی را در مسیر ورزش بانوان و تصمیم گیری و حتی 
رویکردهای مربوط به آن ایجاد خواهد کرد که تاثیر آنها شــاید 

خیلی بعد از این آشکار شود. 
در هر صورت به خاطر ارزشــمند بودن عملکرد کیمیا علیزاده و 
اینکه وی با مدالــش راه جدیدی پیــش روی ورزش بانوان ایران 
قرار داد، پاداش نقدی کمیته ملی المپیک به وی برابر مدال طال 
پرداخت شــد؛ البته عالوه بر کیمیا علیزاده هستند ورزشکاران 
دیگری هم هستند که قانون پرداخت پاداش مدال آوران المپیک 

در مورد آنها تغییر کرده اســت! آن هم بدون اینکه مدالی کسب 
کرده باشند و روی سکو رفته باشند!

مجتبی عابدینی اســت یکی از این دسته ورزشکاران است، وی با 
عملکردی در خور توجه و برای اولین بار در تاریخ، شمشــیربازی 
ایران را تا نیمه نهایی المپیک پیش برد اما در نهایت با شکست در 
این مرحله دستش از اولین مدال المپیکی برای شمشیربازی ایران 
بازماند. با این حال و به دنبال رایزنی های انجام شده، با تایید وزیر 
ورزش قرار بر این شــد تا به وی معادل مدال برنز المپیک؛ یعنی 

۱2۰ سکه تمام پاداش اهدا شود. 
بهداد سلیمی دیگر ورزشــکار ایرانی است که با وجود عدم کسب 
مدال در المپیک، از پاداش بی بهره نماند و نمی ماند؛ سلیمی بعد 
از اینکه در حرکت یک ضرب رقابت هــای وزنه برداری المپیک 
رکوردشکنی کرد و قهرمان شد، به خاطر اعمال نفوذ هیئت ژوری 
و تغییر رأی داور نتوانســت در حرکت دوضرب امتیازی کســب 
کند و در نهایت دســتش از مدال کوتاه ماند. بــا این حال وی در 
همان ریو از مســئوالن کمیته ملی المپیک پاداش نقدی خود را 
گرفت و قرار هم شــده معادل قهرمان المپیک از وزارت پاداشی 
دریافت کند.  به گفته معاون مالی وزارت ورزش و جوانان، تصمیم 
گودرزی برای پرداخت پاداش مدال طال به بهداد سلیمی به خاطر 

حق کشی و ناداوری آشکاری بوده 
که در حق وی انجام شده است؛ اما 
واقعا مالک مسئوالن ورزش برای 
پرداخت پــاداش بــه قهرمانان و 

مدال آوران چیست؟
اگر مالک حق خــوری  و ناداوری 
است که به خاطر آن بهداد سلیمی 
مستحق پاداش شــده است، پس 
رضا یزدانــی هم باید ســهمی از 
پاداش های مصوب داشته باشد، به 
هر حال همه به یــاد دارند که رضا 
یزدانی در رقابت بــا »گازیموف« 
آذربایجانی در حالی که عقب بود، 
حریفش را خــاک کرد امــا داور 

امتیازی به وی نداد! 
اگر مــالک گریه کردن اســت که 
امثال بهــداد ســلیمی و مجتبی 
عابدینــی پــس از نرســیدن به 
مدال تمام حس درونــی خود را با 

آن نشــان دادند، باید گفت  المپیک ریو اشک خیلی ها را بحق و 
نا حق درآورد، الهه احمدی که به نوعی شــانس مدال بود اما در 
جایگاه ششمی تیراندازی المپیک لندن باقی ماند، زهرا نعمتی که 
بحق یکی از شاخص ترین چهره های کاروان ایران بود اما عرصه 

مسابقات تیر  و کمان المپیک را زود ترک کرد. 
اگر مالک عملکرد تاریخی و پدیده شدن اســت که به خاطر آن 
مجتبی عابدینی باید معادل مدال برنز پــاداش بگیرد، پس حق 
حسن تفتیان چه می شود؟ پســر دوومیدانی کار کشورمان که با 
 شایســتگی و برای اولین بار در طول تاریخ دوومیدانی ایران را به 
نیمه نهایی المپیک رســاند؛ یعنی دقیقا کاری که عابدینی انجام 
داد و شمشیربازی را تا نیمه نهایی پیش برد؛ حال آنکه تفتیان پس 
از حذف شدن در نیمه نهایی، به جای گریه کردن مردانه ایستاد و 

از دالیل عدم صعودش گفت.
واقعا مالک مســئوالن برای پرداخت پاداش چیســت؟ آیا بهتر 
نیســت برای تقدیر از امثال عابدینی و ســلیمی که در رویدادی 
مانند المپیک عالی بودند و به هر دلیلی نتوانستند صاحب مدال 
شــوند، برنامه دیگری مصوب و در نظر گرفته شــود؛ به هر حال 
اینکه به یک ورزشــکار بی مدال معادل ورزشــکاری که صاحب 
مدال است، پاداش داده شــود به نوعی ارزش رنگ مدال و کار آن 
ورزشکاری که تالشــش برای باال رفتن از سکو بوده و در این بین 
هیچ عاملی حتی ناداوری باعث نتیجه نگرفتن او نشــده است را 

کم می کند .

تبعیض بین ورزشکاران؛

مالک پرداخت پاداش مدال آوران چیست؟

آیا بهتر نیست 
برای تقدیر از امثال 
عابدینی و سلیمی 

که در رویدادی 
مانند  المپیک عالی 
بودند و به هر دلیلی 

 نتوانستند
 صاحب مدال شوند، 

برنامه  دیگری 
مصوب و در نظر 

گرفته شود

 شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان، آذرماه سال گذشته در یکی از نشست های خود با تایید محمود گودرزی 
میزان پاداش ورزشکاران مدال آور ایران در بازی های المپیک ریو را با رشد قابل توجه نسبت به المپیک پیشین 
مشخص و اعالم کرد. بر این اساس 3۰۰ سکه تمام به عنوان پاداش مدال آوران طالی کاروان ایران اعالم شد. ضمن 

اینکه سهم مدال آوران نقره و برنز ایران هم از این تصمیم گیری به ترتیب ۲۰۰ و 1۲۰ سکه تمام بود. 

 تیم ملی فوتبال ایــران امروز در هفته دوم 
رقابت های انتخابی جــام جهانی 2۰۱8 
روســیه در شــن یانگ رودروی  تیم ملی 
چین قرار می گیرد.شاگردان کی روش در حالی به مصاف 
تیم ملی چین می روند که در بازی اول موفق شــدند سه 
امتیاز حیاتی را به حســاب خود واریز کــرده و با اختالف 
گل زده باالتر از کره جنوبی در صدرجدول گروه A   آســیا 

قرار بگیرند.
برد تیم ملی کشــورمان در هفته اول رقابت های انتخابی 
جام جهانی 2۰۱8 روســیه  مقابل قطر در حالی به دست 
آمد کــه تیم ملی اصال بــازی خوبی ارائه نــداد و به لطف 
 اشــتباه دروازه بان قطری توانســت گام اول در مســیر 
صعب العبور جام جهانی روســیه را با موفقیت پشــت سر 

بگذارد.

برخالف نمایش ضعیف شــاگردان کــی روش تیم ملی 
چین در بازی اول خود عملکرد بهتری داشــت و در خانه 
کره جنوبی با ارائه یک نمایش نسبتا خوب به خصوص در 
نیمه دوم، 3 بر 2 بــازی را واگذار کرد و حــاال در دومین 
بازی به دنبال کســب پیروزی در مقابل تیــم ملی ایران 
 اســت تا بتواند خود را به عنوان یکی از مدعیان صعود به

 جام جهانی روســیه از گــروه A  معرفی کنــد. از این رو 
سرمربی پرتغالی تیم ملی باید با تغییر تاکتیک به مصاف 

تیم چین درشین یانگ برود.
 بازی امــروز اولین محــک چینی کی روش به حســاب 
می آید و او برخالف حضور چندین ســاله اش در فوتبال 
 ایــران هنــوز رویارویی با چین را در کســوت ســرمربی 

تیم ملی تجربه نکرده است.
کی روش قبل از دیدار با چین  بازی  را ســخت و فشــرده 

توصیف کرد و گفت: قدرتمندانه به مصاف چین می رویم 
و تمام تالشمان را به کار می گیریم تا 3 امتیاز این بازی را 
نیز کسب کنیم؛  چرا که برای رسیدن به جام جهانی باید 
از تمام امتیازات بازی های خانگی و خارج خانه اســتفاده  
کنیم.از آخریــن رویارویی ایــران و چین دقیقا 6 ســال 
می گذرد. ســیزدهم شهریورماه ســال ۱389 بود که تیم 
ملی با هدایت افشین قطبی با 2 گل آندرانیک تیموریان و 
محمد غالمی میزبان خود را شکست داد و عالقه مندان به 

ورزش امیدوارند این اتفاق یک بار دیگر تکرار شود.
 دو تیم ایران و چیــن از زمان اولین دیدارشــان در جام 
ملت های ۱9۷6 تهران تاکنون 23 بار باهم بازی کرده اند 
که ۱2 برد ســهم ایران و ۵ بار ســهم چین بوده و 6 بازی 
 نیز با نتیجه مســاوی خاتمه یافته و ایــران 4۱ گل زده و

 2۱ گل نیز دریافت کرده است.

ایران امیدوار به صدرنشینی ؛

مصاف چینی کی روش و شاگردانش

.

سرمربی تیم سایپای تهران از برانکو ایوانکوویچ حمایت کرد.
پس از بازی ایران و قطر و حــرف هایی که کی روش علیــه برانکو بر زبان 
آورد، خیلی ها به این موضوع واکنش نشان دادند. حسین فرکی که رابطه 
 صمیمی با برانکو دارد نیز از این مربی حمایت مــی کند. فرکی در این باره 
می گوید: من دوست ندارم حرف خاصی در این باره بزنم. کاری به روابط این 
دومربی نیز ندارم اما درباره برانکو باید بگویم که او مربی باشخصیتی است و 

در زمانی که سرمربی تیم ملی بوده، تعصبش را نشان داده است.

حمایت فرکی از برانکو پادوانی با سپاهان فسخ کرد
  مدافع برزیلی فصل گذشــته سپاهان 
باالخره قرارداد خود را با این تیم فسخ 

کرد تا به استقالل بپیوندد.
لئوناردو پادوانی صبح دیروزدر باشگاه 
ســپاهان حاضر شد و جلســه ای را با 
اصغر باقریان مدیرعامل این باشــگاه 

برگزار کرد. 

بعد از بحث هایی که در این جلسه شد 
در نهایت دو طرف برای فســخ قرارداد 

به توافق رسیدند.
مسعود تابش قائم مقام باشگاه سپاهان 
با تایید خبر فوق گفت: قرارداد پادوانی 
با سپاهان به صورت توافقی فسخ شد. 
ما نه مبلغی از این بازیکن می گیریم و 

نه مبلغی اضافه به او می دهیم. در واقع 
با پادوانی تسویه حســاب کردیم و اگر 
طلبی از فصل گذشــته داشته باشد به 
وی پرداخت خواهیم کرد. اما برای این 
فصل هیچ مبلغی بــه این بازیکن تعلق 
نمی گیــرد چــون در تمرینات حاضر 

نشده است.
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شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد نسبت به برگزاری آزمون و انتخاب افراد واجد شرایط جهت صدور» پروانه صالحیت نظارت بر حفاری، لوله گذاری، 
شستشو، توسعه و آزمایش پمپاژ چاه های آب« اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 3۱ شهریور ۱39۵ مدارک زیر را به نشانی: اصفهان- 
پل خواجو- ابتدای بلوار آبشار اول- ساختمان شماره 2 شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب، پست سفارشی نمایند. زمان آزمون 

پس از بررسی مدارک متعاقبا اعالم خواهد شد.
شرایط و مدارک مورد نیاز: 

*  تابعیت ایران و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران                              *   متدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی کشور                              
*  ساکن استان اصفهان                              *  تصویر مصدق شناسنامه از تمام صفحات                             *  تصویر مصدق کارت ملی پشت و رو 

*  تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان                                *  دو قطعه عکس سه در چهار
*  تصویر مصدق مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در یکی از رشته های آب های زیرزمینی، زمین شناسی و معدن

*  ارائه حداقل سه سال سابقه کار مرتبط مستند به پرداخت بیمه
*  ارائه درخواست کتبی مطابق فرم پیوست شماره ۱ تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی

*  عدم اشتغال به کار رسمی و قراردادی در سازمان ها، ادارات و شرکت های دولتی به استثناء اعضای هیأت علمی و تحقیقاتی ) مندرج در فرم پیوست شماره 
۱ تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی( 

*  نداشتن سهام و عدم اشتغال در شرکت های حفاری )مندرج در فرم پیوست شماره ۱ تکمیل شده در دفترخانه اسناد رسمی(
نکات مهم: 

1-  متقاضی بایستی قادر مسافرت به نقاط مختلف استان و اقامت شبانه در محل باشد. بدیهی است متقاضی بایستی شرایط جسمی مناسب این امر را دارا باشد.
۲- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در مراحل بعدی الزامی است.

3- افراد به محض دریافت پروانه صالحیت نظارت باید نسبت به ایجاد تشکل مهندســین ناظر و یا عضویت در یکی از تشکل ها یا نظام های مهندسی معتبر و 
مرتبط با موضوع نظارت- بخش خصوصی- مورد تأیید و منتخب شــرکت آب منطقه ای اصفهان اقدام نمایند تا امکان استفاده از خدمات آنان برای امر خطیر 

نظارت میسر باشد.

م الف 48۰۵شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 9۵/۰6/۱6

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

)نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 
واگذار نماید. 

محلموضوع مناقصهشماره مناقصه
تامین اعتبار

برآورد
)ریال(

مبلغ تضمین
)ریال(

عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضالب، خدمات عمومی و 9۵-2-۱۰۵
۷/9۰۷/892/8۰۰396/۰۰۰/۰۰۰جارینگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضالب منطقه فوالد شهر 

عملیات بهره برداری شبکه فاضالب منطقه فالورجان و 9۵-2-۱۰6
2/864/۰۷4/32۵۱44/۰۰۰/۰۰۰جارینگهداری و اپراتوری تصفیه خانه فاضالب قهدریجان

2/269/94۱/4۱3۱۱4/۰۰۰/۰۰۰جاریعملیات انجام امور اداری  و خدمات عمومی منطقه برخوار9۵-2-۱۰۷

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:3۰ روز شنبه به تاریخ 95/6/۲7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/6/۲8

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: ۰3۱-3668۰۰3۰-8

)داخلی 388(
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
هنوز اسیر نفس خویشی
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دانستنی ها

آیا می دانید لئوناردو داوینچی قیچی را اختراع کرد.
آیا می دانید درآمد مایکل جــوردن از کمپانی نایک، بیش از درآمد 

تمام کارکنان این کمپانی است.
 month آیا می دانیــد هیچ کلمه ای در زبان انگلیســی بــا کلمه 

هم قافیه نمی شود.
آیا می دانید مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست 

می افتند.
 آیا مــی دانید هر انســانی در طــول زندگی اش به طــور میانگین

 ۸ عنکبوت را در حال خواب می خورد.
آیا می دانید گربه ماهی بیش از 27/000 عضو چشایی دارد.

آیا می دانید کشــتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوخت، فقط 
1/5 متر حرکت می کند.

آیا می دانید هر آمریکایی به طور میانگین 2 کارت اعتباری دارد.
آیا می دانید اگر اکســیژن هوا بیشتر بود حشــرات بزرگ تر و یک 

سنجاقک به اندازه یک شاهین می شد.
آیا می دانید ســریع ترین جت دنیا دارای ســرعت ۳۶00 کیلو متر 

است.
آیا می دانید ملکه میوه ها، جوز هندی است.

آیا می دانید وزن 1 قاشــق چایخوری از سیاه چاله ها، 2 میلیارد تن 
است.

تلنگری بر روح

بانویی میانســال دســتش را باال برد و گفت: من گاهی با خاطرات 
همسر مرحومم دلم شاد می شود؛ یعنی هر وقت دلم می گیرد برای 
اینکه با مهربانی هایش آرام بگیرم، لحظات خوشی که با هم داشتیم 
را در ذهن مرور می کنم. همیشــه فکر می کردم که دارم یک فیلم 
قدیمی را به صورت تکراری نــگاه می کنم؛ اما با ایــن نکته ای که 
 شــما گفتید من هر بار دارم آن خاطرات را بــا عناصر جدید در هم 
می آمیزم و تجربه تازه و متفاوتی را نســبت بــه اولین تجربه، خلق 
 و تماشــا می کنم. در واقع من هر بــار که خاطرات قبلــی را مرور

 می کنــم، بخش های تــازه ای را به آن اضافه می نمایم که شــاید 
در تجربه نخســت هرگز دقت نکرده بودم و شــاید وجود نداشتند. 
درست است؟خدامراد گفت: کامال درست اســت! هر بار مرور، یک 
خلق و بازآفرینی تازه از رویدادی اســت که فقط یک بار در گذشته 
رخ داده و پس از آن به شــکل های مختلف دوباره سازی می شود. 
هیچ کدام از یادآوری های شــما تجربه قدیمی شــما با همسرتان 
 نیستند. هربار با آگاهی های جدید و تجربیات تازه شما، بازسازی ها

 کامل ترو غنی تر می شوند. در واقع هر بار که در حال مرور هستید، 
تجربه جدیدی با همسر مرحومتان را درک می کنید و این تجربه در 
زمان حال و همین جا رخ می دهد و در نتیجه انگار همسر فقید شما 

دوباره توسط شما زنده می شود. 
عضو شوخ گروه گفت: چه جالب! پس اگر یک نفر مثال یک ماه پیش 
به من جلوی جمع دشنامی داد و من از آن زمان دائم صحنه دشنام 
را در ذهنم مرور می کنم در واقع هر بار دارم آن اتفاق را به شــکلی 
تازه خلق می کنــم و در نتیجه در هر بار مرور یک عدد دشــنام هم 
نصیبم می شــود! با مرور خاطرات بد، چه بالیی بر سر جسم و روح و 

ذهنمان می آوریم؟!

»البتــه آقای میــرزا احمــد خان را شــما بهتــر از من 
می شناســید، الزم به معرفی نیســت، ایشــان شهادت 
می دهند که ســه قطره خون را به چشم خودشان در پای 

درخت کاج دیده اند.«
»بله من دیده ام.«

ولی ســیاوش جلو آمد و بلند خندید، دست کرد از جیبم 
ششلول مرا در آورد روی میز گذاشت و گفت:

می دانید میرزا احمد خــان نه فقط خوب تــار می زند و 
خوب شــعر می گوید، بلکه شــکارچی قابلی هم هست، 

خیلی خوب نشان می زند.
بعد به من اشاره کرد، من هم بلند شدم و گفتم:

بله امروز عصــر آمدم که جزوه  مدرســه را از ســیاوش 

بگیرم، برای تفریــح مدتی به درخت کاج نشــانه زدیم، 
 ولی آن ســه قطره خون مال گربه نیســت مال مرغ حق

 است. 
می دانید که مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر 
شب آنقدر ناله می کشد تا سه قطره خون از گلویش بچکد 
و یا اینکه گربه ای قناری همســایه را گرفته بوده و او را با 
تیر زده اند و از اینجا گذشته است. حاال صبر کنید تصنیف 
تازه ای که درآورده ام بخوانم ، تار را برداشــتم و آواز را با 

ساز جور کرده این اشعار را خواندم:
دریغا که بار دگر شام شد

 سراپای گیتی سیه فام شد
همه خلق را گاه آرام شد

مگر من، که رنج و غمم شد فزون
جهان را نباشد خوشی در مزاج
 به جز مرگ نبود غمم را عالج

 ولیکن در آن گوشه در پای کاج
چکیده ست بر خاک سه قطره خون 

 به اینجا که رســید مادر رخســاره با تغیر از اتاق بیرون 
رفت، رخســاره ابروهایــش را باال کشــید و گفت: »این 
دیوانه است.«  بعد دست ســیاوش را گرفت و هر دو بلند 

خندیدند و از در بیرون رفتند و در را به روی من بستند.
 به حیاط که رســیدند زیر فانوس، من از پشــت شیشه 
پنجره، آنهــا را دیدم که یکدیگر را در آغوش کشــیدند و 

بوسیدند.

17- ابروهای لنگه به لنگه: 
یکی از ابروها، باالتر از ابروی دیگر است. این افراد حساس، 
ظریف و اکثرا ناپدری دارند یا پدرشــان بیش از یک همسر 

دارد. برخی افاده ای و ایرادگیر هستند. 
18- ابروهای خیلی کمرنگ تر از موی سر: 

این افــراد، تنبل، بی احتیــاط، کوته فکر، کنــد ذهن و به 
ندرت به هدفشان می رسند. 

 دهه ســوم زندگــی بــرای آنها مســاعد نیســت و بعد از
 ۳۸ ســالگی موفقیت هایی را کســب می کنند. مشــکل 

سالمتی کوچکی نیز دارند. 
19- ابروهای مجعد و فر: 

این افراد، بی ثبات، نامنظم و فاقد مهر و محبت هســتند. 
اگر در باالی ابرو برآمدگی اســتخوانی باشــد در دهه سوم 
زندگی به ندرت موفق خواهند بود و از 40 ســالگی امکان 

موفقیت در آنها وجود دارد. 
20- ابروهایی با پایین بودن جهت تارهای ابرو: 

این افراد روابط خوبی با خود، خانواده و دوستانشان ندارند. 
اگر ابروها ضخیم و تیره باشند بعد از ۳5 سالگی تغییر مهم 

و خوبی در زندگی آنها به وجود می آید. 
21- ابروهایی با دیده شدن ریشه های ابرو: 

ایــن افراد خشــن و پرخاشــگر هســتند. اگــر در چهره 
 نکات مثبــت وجود داشــته باشــد، خشــونت در آنها از

 بین می رود. 
22- ابروهایی با عمودی بودن موهای ابتدای آن: 

نشــانه شکســت عاطفی با یکــی از نزدیــکان درجه یک 
آنهاست. اگر لکه بی مویی نیز در ابروها وجود داشته باشد، 

نشانه وقوع اتفاقی مهم در نزدیکانشان است. 

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

8- اصل تعریف از خود و دیگران 
با تعریف کردن هر ویژگی مثبــت در خود و دیگران 
روح خود را غنی ساخته ایم. با غنی سازی روح، نفس 

خود را هم غنی کرده ایم. 
9- اصل تشویق خود و دیگران 

همیشــه تشــویق باعث ترقی بوده و هست. به خاطر 
کوچک ترین کار خوبی که انجام مــی دهیم خود را 
ستایش و تشویق کنیم و هر چه برای خود می پسندیم 
برای دیگران هم بپسندیم. پس دیگران را نیز تشویق 
کنیم، انعکاس رفتار تشــکر آمیز و سپاســگزارانه ما 
مطمئنا به صــورت رفتار محترمانه طــرف مقابل به 

شخص خودمان باز می گردد. 
10- اصل تعهد به قول و صداقت و راستی 

وقتی با کسی عهدی می بندیم، پایبند بودن به آن به 
ما در زندگی شخصیت و احترام و آرامش می دهد. یک 
انسان صادق همیشه آسوده خاطر است و هیچ نگرانی 
و استرســی در برابر دیگران ندارد و می تواند آرامش 

واقعی را در قلب خود احساس کند. 
11- اصل عدم انجام عمل خالف 

بســیار بدیهی اســت که یک کار خالف حتی اگر در 
ظاهر تاثیــری  روی ما نگــذارد، از درون ما را نگران و 
مضطرب کرده و اعتماد به نفس را از ما سلب می کند. 

12- اصل نظم و انضباط کاری
داشتن نظم انســان را هدفمند، برنامه ریز و در نهایت 

متکی به نفس می کند. 

 - گل فروش های سر چهارراه هر وقت با گل بیان خونشون، 
خانوادشون ناراحت می شن. 

- آدما رو دو جور می شه شــناخت، از صبر شون اونم وقتی 
هیچی ندارن و از رفتارشــون با مردم اونــم وقتی همه چیز 

دارن. 
- قبل از اینکه با پوالی باباتون پز بدید یه نگاه بندازید ببینید 

باباتونم می تونه با شما پز بده یا نه؟
 - بهترین کاری که می تونیم در حق دوستانمون بکنیم اینه 

که چشم دیدن شادی اونا  رو داشته باشیم. 
- مادرا زود پیر نمی شن، ما یادمون می ره نگاشون کنیم. 

- بعضی وقتا با لبخند می شه نتیجه رو عوض کرد. 
- یه خنده هایی رو صاحبش یادش نیست، اما تو خوب یادته.

- سن چیست؟ سن تعداد دفعاتیه که شما به دور خورشید 
چرخیدین و این پدیده هیچ ربطی به ســطح شعور، سواد و 

فرهنگ شما نداره. 

اعتماد به نفس

حرف حساب

سلطان ســلجوقی بر عابدی گوشه نشین 
و عزلت گزین وارد شــد. حکیم ســرگرم 
مطالعه بود و ســر بر نداشــت و به ملکشاه 
تواضع نکرد، بدان سان که سلطان به خشم 
اندر شــد و به او گفت: آیا تو نمی دانی من 

کیستم؟
 من آن ســلطان مقتدری هستم که فالن 
گردنکش را به خواری کشتم و فالن یاغی 
را به غل و زنجیر کشــیدم و کشوری را به 

تصرف در آوردم.
حکیم خندید و گفت: مــن نیرومند تر از 

تو هســتم، زیرا من کســی را کشته ام که 
تو اســیر چنگال بی رحم او هستی. شاه با 

تحیر پرسید: اوکیست؟
 حکیم گفــت: آن نفس اســت. من نفس 
خــود را کشــته ام و تو هنوز اســیر نفس 
 اماره خود هســتی و اگر اسیر نبودی از من 
نمی خواســتی که پیش پای تــو به خاک 
افتم و عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی 

را کنم که چون من انسان است.
 شاه از شنیدن این ســخن شرمنده شد و 

عذر خطای گذشته خود را خواست.

یکی از بــزرگان به غالمش 
گفت: از مال خود گوشــتی 
بستان و از آن طعامی ساز تا 

بخورم و تو را آزاد کنم. 
غالم شاد شد. گوشتی خرید 
و بریانــی ســاخت و پیش او 

آورد.
خواجه خورد و گوشــت را به 

غالم سپرد.
دیگر روز گفت: بدان گوشت، 
آبگوشتی زعفرانی تهیه کن 

تا بخــورم و تــو را آزاد کنم. 
غالم فرمان بــرد. دوباره تکه 
گوشــت را به غالم سپرد که 
کمی روغن بســتان و با آن 
گوشــت، طعامی برای دیگر 
روز فراهم کــن تا بخورم و تو 

را آزاد سازم.
غالم گفت: ای خواجه تو را به 
خدا بگذار من همچنان غالم 
تو باشــم و این تکه گوشت را 

آزاد کن!

شاگردی از استاد پرسید: منطق چیست؟  استاد کمی فکر 
کرد و جــواب داد : گوش کنید ، مثالی مــی زنم ، دو مرد 
پیش من می آیند. یکی تمیز ودیگــری کثیف من به آنها 
پیشنهاد می کنم حمام کنند.شــما فکر می کنید ، کدام 

یک این کار را انجام دهند ؟
 هردو شاگرد جواب دادند : خب مسلم است، مرد کثیف !

اســتاد گفت : نه ،مرد تمیز . چون او به حمام کردن عادت 
کرده و آن فرد کثیف قدر آن را نمی داند.پس چه کســی 

حمام می کند؟
 حاال پسرها می گویند : فرد تمیز !

 اســتاد جواب داد : نه ، کثیف ، چون او بــه حمام احتیاج 

دارد و باز پرسید :
 خوب ، پس کدام یک از میهمانان من حمام می کنند؟

 یک بار دیگر شاگردها گفتند : فرد کثیف !
 اســتاد گفت : اما نه ، البته که هر دو ! فــرد تمیز به حمام 
عــادت دارد و فرد کثیف بــه حمام احتیــاج دارد. خوب 

باالخره چه کسی حمام می گیرد ؟
 بچه ها با سر درگمی جواب دادند : هر دو !

 اســتاد این بار توضیح می دهد : نه ، هیچ کدام ! چون فرد 
کثیف به حمام عادت ندارد و فرد تمیزهم نیازی به حمام 

کردن ندارد!
شــاگردان با اعتراض گفتند : بله درست اســت ، ولی ما 
چطور می توانیم تشخیص دهیم ؟هر بار شما یک چیزی 

می گویید و هر دفعه هم درست است.

 استاد در پاســخ گفت : خوب پس متوجه شــدید ، این 
یعنی: منطق !

 خاصیت منطــق بســته به این اســت که چــه چیزی 
رابخواهی ثابت کنی!!

منطق چیست؟شرط آزادی هنوز اسیر نفس خویشی

شخصیت شناسی و نوع حالت ابروها )4(

سه قطره خون )قسمت آخر(

مرور یعنی دوباره سازی! )3( 

مرد دنیا دیده ای بود که در خانه اش به روی دوســت و دشمن 
باز بود. عقیده داشــت که میهمان، حبیب خداست و به همین 
دلیل شب و روزی نبود که یکی دو نفر در خانه اش میهمان نشده 
باشند. یک روز، مرد غریبه ای که از راهی دور آمده بود، وارد شهر 
این مرد میهمان نواز شــد و از آنجایی که هم گرســنه بود و هم 
تشنه و هم جایی را برای اقامت ســراغ نداشت، یک راست رفت 
به در خانه مــرد میهمان نواز، در زد و یااللهــی گفت و وارد خانه 
شد. صاحبخانه از دیدن میهمان، خوشحال شــد و با نگاهی به 
ســر و روی او فهمید که گرسنه و تشنه اســت و خسته. این بود 
که به خدمتکارش گفــت: » هر چه زودتر ســفره ای بیندازید و 
 از میهمانمان پذیرایی کنید «.خدمتکارها گفتند: » امروز غذای 
به درد بخــوری نداریم. برای شــما آش پخته ایــم. به نظرتان 
بد نیســت که از میهمان با آش پذیرایی کنیــم؟ «  صاحبخانه 
گفت: » اگر وقت داشــتیم، می گفتم که غذاهــای بهتری برای 
میهمانمان بپزیــد. اما از قدیم گفته اند میهمان هر که هســت، 
خانه هر چه هســت! فکر می کنم خیلی گرســنه باشــد. حاال 
برایمان آش بیاورید و برای وعده بعد، غذای بهتری تهیه کنید.« 
خدمتکارها دو ظرف بزرگ آش داغ جلــو میهمان و صاحبخانه 
گذاشتند. صاحبخانه دستی به کاســه آش زد و دید خیلی داغ 
اســت. قاشــق خود را توی کاســه آش برد و با به هم زدن آش، 
بازی بازی کرد تا آش کمی سرد شــود؛ اما میهمان که از شدت 
گرسنگی به فکر داغ و ســرد بودن آش نبود، حتی به قاشق هم 
دســت نزد. کاســه آش را برداشــت و با یک قلپ گنده، آش را 
هورتی باال کشــید. آش آنقدر داغ بود که دهــان و زبان و گلوی 
میهمان بیچاره را سوزاند و اشک از چشــم های او جاری شد.در 
این گیر و دار بود که متوجه شــد که میزبان به او چشم دوخته 
و حــال و روزش را فهمیده اســت. میهمان خــودش را به آن 
راه زد و نگاهی به ســقف پر نقش و نگار خانه انداخت تا اشــک 
 چشمش سرازیر نشود و گفت: » این ســقف زیبا را در چه مدت 
ســاخته اید؟ « صاحبخانه  جواب داد: » در مــدت چند فوت و 
کمی صبر « از آن به بعد، به آدم های عجولی که سعی می کنند 
 خود را عادی نشــان بدهند و فکر می کنند دیگران حقه شان را 

نفهمیده اند، این مثل را می گویند.

»قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید
 قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید.«

» اعتماد ساختنش سال ها طول می کشد
تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...«

» ایستادگی کن تا روشن بمانی
 شمع های افتاده خاموش می شوند...«

»هیچ کدام از ما با »ای کاش«، به جایی نرسیده ایم...
قانون زندگی ٬ قانون باورهاست«

»بزرگان زاده نمی شوند٬ ساخته می شوند«
 » همه چیز بســتگی به حال و هوای دلت داره. حال دلت که 
خوب باشد آدم ها همه دوست داشــتنی هستند، حتی چراغ 
قرمز هم برایت مکثی دوست داشتنی می شود که لحظه ای پا 
از روی پدال برداری و بتوانی فکر کنی به امروزت، که با دیروزت 
چقدر فرق داشــتی؟ حال دلت که خوب باشه،  برای عزیزانت 
همیشه وقت داری و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است 

و چقدر لذت داره که حال دل آدم خوب باشه.«
»ســنگریزه ریز اســت و ناچیز، اما اگر در جــوراب یا کفش 
باشــد، مــا را از راه رفتــن بــاز مــی دارد. در زندگــی هم 
 بعضی مســائل ریــز و ناچیزند، امــا مانع حرکت به ســمت  
خوبی ها و آرامش ما می شــوند.بی احترامــی ونامهربانی به 
والدین، نگاه تحقیر آمیز به فقرا، تکبر و فخر فروشــی به مردم، 
منت گذاشــتن هنگام کمک کردن، نپذیرفتــن عذر خطای 
دوستان، بخشــی از سنگریزه های  مســیر تکامل ما هستند. 
ســعی کنیم آنها را به موقع کنار بگذاریم تــا از زندگی لذت 

ببریم.«
»به ابوسعید ابوالخیر گفتند: فالنی قادر است پرواز کند. گفت: 
 اینکه مهم نیســت، مگس هم می پرد. گفتنــد: فالنی را چه 
می گویی؟ روی آب راه مــی رود. گفت: اهمیتی ندارد، تکه ای 

چوب نیز همین کار را می کند.
 گفتتند: پس از نظر تو شــاهکار چیست؟گفت: اینکه در میان 
مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ 
نگویی، کلک نزنی، دلی نشکنی، از اعتماد کسی سوءاستفاده 

نکنی و کسی را از خود ناراحت نکنی. این شاهکار است.«

زندگی زیباستیک فوت و یک صبر 
کاریکاتوردل نوشتهضرب المثل
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 یک موتورســوار پس از اینکه با یک کبوتر برخورد کــرد جان خود را 
از دست داد.  

اشار نیازی 35 ساله که یک مهندس فناوری اطالعات بود در حالی که 
با دوستان خودش برای موتورسواری رفته بود، دچار حادثه شد.

این مهندس فناوری اطالعات در حال رانــدن موتور گران قیمت خود 
که 19 هزار پوند قیمت داشــت، بود که ناگهان یــک کبوتر به طرف او 
پرواز کرد و باعث شد که او تعادل خود را از دست بدهد و از روی موتور 
بیفتد. دوستان آقای نیازی وقتی که صدای زمین خوردن دوست شان 
را شنیدند فقط دیدند که یک ابر از پر در هوا شــناور است و اشار روی 
زمین سر می خورد. بعد از اینکه پزشکان به ســرعت خود را باالی سر 
 نیازی رســاندند، اعالم کردند که این فرد که صاحب دو فرزند اســت، 

جان خود را سر صحنه تصادف از دست داده است.

 دو دزد حرفه ای که از ســرقت گوشــی های موبایل و تبلــت بیش از 
یک میلیارد تومان پول به جیب زده بودند، در حالی در دادگاه کیفری 
تهران محاکمه می شوند که دادســتان برای آنها درخواست قطع دست 

را مطرح کرده است.
همدست دیگر این متهمان قبال با وثیقه500 میلیونی آزاد شد و دیگر 
به زندان بازنگشت. شامگاه سی و یکم اردیبهشت 94 انباردار یک مرکز 
فروش گوشی های تلفن همراه و تبلت در قزوین با پلیس تماس گرفت 
و گفت یک دزد را که نیمه شب وارد انبار شده بود، دستگیر کرده است. 
پلیس به انبار مورد نظر رفت و دزد جوان را بازداشت کرد. در بررسی ها 

روشن شد این مرد30ساله که احمد نام دارد، از دزدان سابقه دار است.
 پلیس بــه تحقیــق از وی پرداخت. احمــد گفت: » من و دو دوســتم 
به نام های بهرام و احســان در تهــران و قزوین فروشــگاه های بزرگ 
موبایل را شناســایی می کردیم و در فرصتی مناســب به آنجا دستبرد 
 می زدیــم. « پلیس به بررســی خودرو ایــن دزد ســابقه دار پرداخت 

و از صندوق عقب ماشین این مرد600 گوشی موبایل کشف کرد. 
 احمد در ادامــه بازجویی ها مخفیگاه دو دوســتش را لــو داد و گفت 
در مدت یک سالی که نقشه های مان را اجرا می کردیم از طریق دزدی 
بیش از یک میلیارد تومان پول به جیب زدیم. پلیس در ادامه تحقیقات 
بهرام را که چند سابقه کیفری و احســان را که فقط یک سابقه داشت، 
در تهران شناســایی و بازداشــت کرد و دریافت متهمان به بیش از10 
 مغازه در تهران دستبرد زده بودند. آنها همچنین اعتراف کردند در یکی 
 از دزدی هــای شــبانه حــدود800 میلیــون تومان گوشــی و تبلت 
دزدیده بودند. با توجه به اینکه در بررســی ها روشــن شد احسان یک 
سابقه کیفری داشته بازپرس رســیدگی کننده به این پرونده برای وی 
قرار وثیقه500 میلیونی صادر کرد و این دزد با ســپردن این وثیقه آزاد 
شــد، اما دیگر به زندان بازنگشــت و تالش پلیس نیز برای ردیابی وی 
بی نتیجه ماند. به این ترتیب پرونده دو دزد بدســابقه در حالی با صدور 
 کیفرخواســت به دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرســتاده شد که 
با توجه به تعدد جرم از سوی متهمان دادســتان برای آنها درخواست 

قطع دست را مطرح کرده است.

ســرهنگ علی قاســم پور معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
 خوزســتان گفت: وجود یک بســته مشــکوک در خیابان شــماره 5 
شــهید وهابی اهواز در روز جمعــه باعث حضور ســریع پلیس در این 
منطقه شــد هر چند نه بمبی در کار بود و نه شــی انفجاری. سرهنگ 
علی قاســم پور افزود: در پی این اقدام نیروی انتظامی وارد عمل شده 
و در مدتی کمتر از 48 ســاعت جوانی حدودا 18 ساله را دستگیر کرد.

وی افزود: انگیزه این جوان از این اقدام که موجب نگرانی شــهروندان 
اهوازی شد در دست بررسی است. قبل از ظهر جمعه برخی شهروندان 
در تماس با پلیس110 از وجود یک شی مشــکوک در خیابان شماره 
 5 شــهید وهابی اهوار خبر دادند و پس از آن بالفاصله نیروهای پلیس 
 و آتش نشــانی در صحنه حاضر شده و شی مشــکوک را مورد بررسی 
 قرار دادند. در ابتــدای کار مردم منطقه به دلیل حساســیت از اطراف 

این شی دور شدند تا مبادا مشکلی برای شان ایجاد شود.
 پس از بررســی های انجام شــده بــا تدابیــر امنیتی معلوم شــد که 
این شی شــامل تعدادی لوله فشــرده همراه یک تایمر بود بدون اینکه 
مواد منفجره ای بر روی آن نصب شــده باشــد و حالت شی انفجاری 

داشت. این شی موجب رعب و وحشت مردم منطقه شده بود.

پســر بي رحمی که پدرش را در خانه شــان در میامي فلوریدا 
آتش زده بود و پس از آن با یک کادیالک فرار کرده بود دستگیر 
شد. تبیاسی رولینز پسر 35 ساله اي است که به علت اختالفات 
 شــخصی که با پدرش داشــت، او را بــا بنزین آتــش مي زند 
 و به قتل مي رســاند. پدر او که اجازه نشــر نام وي داده نشــد، 
64 ســاله بود و تنها مشــکل این پدر و پســر اختالف نظر در 
 مسائل متفاوت بود. تیباسي رولینز در حیاط خانه شان در حال 
 بحث کردن با پــدرش بود که وقتي تفاهم بر ســر آن موضوع را 
 غیر ممکن دید، ناگهــان به پدرش حمله کــرد و پس از ضرب 
و شــتم او، گالن بنزین را از خودرو خود به حیــاط آورده و تمام 
آن را روي پدرش ریخــت و او را آتش زد. در هنــگام این عمل 
 مادر خانواده نیز حضور داشت. نیروي اورژانس هوایي به سرعت 
 به محــل حادثه اعــزام و پــس از خاموش کردن آتــش اقدام 
 به انتقال هوایی پدر به مرکز پزشــکی منطقه کندال کردند، اما 

به علت شدت جراحات جانش را از دست داد.
کنیترا رولینز دختر خانواده می گوید: مــن و مادرم دیدیم که 
برادرم، پدرم را آتش زد، ما شوکه شــده بودیم و نمي دانستیم 

باید چه کار کنیم، فقط با اورژانس و پلیس تماس گرفتیم.
زمانی که پدرم را به بیمارستان منتقل می کردند هنوز زنده بود.
 پســر یاغی پــدرش را جلوی خانــواده زنــده زنده ســوزاند

یکی از همســایگان خانواده که به شرط ناشــناس باقی ماندن 
 صحبت می کرد، این پدر نگون بخت قربانی را » بسیار مهربان «

توصیف کرد و گفت او همیشه به دیگران کمک می کرد. 
زن همچنیــن گفت کــه  رولینز قبــال باعث مشــکالتی برای 
همسایگان شده بود و در اداره پلیس سوء ســابقه دارد. فرناندو 
مورالس  پلیس میامی  می گوید: به علت آتش ســوزي مهیبي 
که به وســیله بنزین راه افتاد، خانه نیز به طــور کامل در آتش 
ســوخت. صلیب ســرخ برای کمک به این خانــواده که اکنون 
آواره شــده اســت اعالم آمادگی کرد. رولینز به اتهام قتل عمد 
 پدرش و اقدام به آتش سوزی دســتگیر و بازداشت شد و پس از 
جمع آوري اسناد و مدارک بیشتر، پرونده وی به دادگاه قضایي 

ارجاع خواهد شد.

بالیی که یک کبوتر 
بر سر موتورسوار آورد

قطع  دست 2 دزد

عامل قرار دادن بسته مشکوک دریکی 
از خیابان های اهواز دستگیر شد

پسر یاغی پدرش را جلوی خانواده 
زنده زنده سوزاند 

» یک هفته دیگر هم گذشت ولی باز هم از احسان حدادی خبری 
نیست. بعضی، از اجرای قطعی حکم او خبر می دهند و بعضی هم 
مصر هســتند که حدادی برای فرار از اجرای حکم دیگر به ایران 
برنمی گردد. با توجه به حد100 شالقی که برای او در نظر گرفته 

شده، این احتمال دوم کم کم به واقعیت نزدیک تر می شود. 
حدادی قبل از این که در بازی های المپیک شــرکت کند، درگیر 
یک پرونده فساد اخالقی شد. هر چند ســعی مسئوالن ورزش و 
خانواده او این بود که این موضوع رســانه ای نشود، اما حضور او در 

دادگاه از چشم نمایندگان رسانه ها دور نماند. 
 همان قبــل المپیک حکم صادر شــد و قرار این بــود که حدادی 
به یکــی از شــهرهای دورافتاده تبعید شــود، امــا نزدیک بودن 
المپیک و ایــن که حدادی شــانس مــدال اســت، کمیته ملی 
 المپیــک را مجــاب کــرد تــا پادرمیانی کنــد و اجــرای حکم 
به بعد از المپیک موکول شــود. امــا حدادی در همــان دور اول 
مسابقات پرتاب دیســک حذف شــد و تنها بحثی که بعد از این 
شکســت شــد، بهانه ای بود که آورده بود: زانویش مصدوم بوده، 
یک روز در میان 65 آمپــول تزریق می کرده و بــه خاطر همین 
 نتوانســته پرتاب خوبی داشته باشــد. چند روزی هم درگیری ها

 این بود که می شــود بــه یک نفر ایــن همه آمپــول تزریق کرد 
یا نه که البته نظر پزشکی نه بود. 

شاکی حدادی منتظر بود که او با ورزشــکارانی که مسابقات شان 
در همان هفته اول به پایان رســیده بود، به ایران برگردد، اما هنوز 

خبری از او نشده و به نظر می رسد شاکی او هم از بازگشت حدادی 
ناامید شده است. 

 صمــد خرمشــاهی، وکیل شــاکی پرونــده احســان حدادی 
می گوید، اگر او روزهای آینده به ایران نیاید، وثیقه ســنگینی که 

دارد، ضبط می شود.
متن این پرسش و پاسخ در زیر می آید:

  بازگشــت احســان حدادی به ایران و اجرای حکمش 
با مشکل روبه رو شده، شما اقدامی کرده اید؟ 

 این که او به ایران برمی گــردد یا نه، من نمی دانم. این بســتگی 
 به تصمیــم شــخصی خــودش دارد. از ابتــدا که ایــن موضوع 
پیش آمد ما دوست نداشتیم علنی شــود. به هر حال این شخص 
قهرمان ملی اســت و مدال گرفته. شخصیت شــناخته شده ای 
اســت و با وجود مســائلی که پیش آمــده بود، نمی خواســتیم 
 اتفاقاتی بیفتد که شــخصیتش خدشــه دار شــود، اما متاسفانه 
با راهنمایی های غلطی که شــد، ایشان مســائلی را عنوان کردند 
که با واقعیت یکی نبود. ما ســفارش ها و توصیه هایی هم داشتیم 
 که موضــوع به نحو مطلــوب حل و فصل شــود ولی متاســفانه 
باز هم راهنمایی های غلــط این اجازه را نداد و در نهایت ایشــان 

محکوم شد.
 بعضی ها نظرشــان این بود که تبعید در مقابل جرمی که 

اتفاق افتاده، حکم خیلی سنگینی نیست. 
 نه اصــال این طور نیســت. مجــازات در ارتباط با افــراد مختلف 

می تواند بــا برخوردهای مختلفی همراه باشــد. بــرای یک فرد 
 بزهکار یــا بی نام و نشــان تبعید می تواند حکم ســبکی باشــد 
و فرد بتواند10 ســال هم راحت در تبعید زندگی کنــد، اما برای 
شــخصی که نیاز دارد در محل اصلی زندگی اش باشــد و فعالیت 

کند، یک روز تبعید هم سخت است. 
مراجعه روزانه به نیروی انتظامی و معرفی، برای کسی که مشغله و 

اسم و رسم مهمی دارد، سخت است. 
می گویند جرم اصلی را دوست احسان مرتکب شده. متهم 

ردیف اول اوست و محکومیتش سنگین تر است. 
نه. متهم ردیف اول احسان است و در شکایت اولیه هم شخص مورد 
نظر، او بوده. در دادنامه به عنوان متهم ردیف اول از او نام برده شد. 

البته محکومیت احسان و دوستش یکسان است. 
محکومیت فقط تبعید است؟ 

نه100 ضربه شالق هم هست و مجازات حدی است. 
این ضربات شالق قابل تبدیل به پول هست؟ 

نه نیست. ضربات باید زده شود. البته خود تبعید هم حکم سبکی 
نیست. احسان با ضمانت آزاد شده و دســتور موقت گرفته اند که 
حکم اجرا نشــود. به نظر من او از نظر روحی به هم ریخته بود و به 
همین دلیل نتوانست در بازی های المپیک هم افتخارات گذشته 

را تکرار کند. 
نگران اجرای حکم شالق نیســتید؟ همان طور که گفتید 
احسان چهره ملی است و خدشه دار شدن این چهره شاید 
به نفع شما و موکل تان نباشــد. راه دیگری برای مجازات 

نبود؟ 
بحث این اســت که احساســات موکل من هم جریحه دار شده. 
کسانی که تجربه این اتفاق را داشــته اند، می دانند که موکل من 
چه شرایطی را پشت سر گذاشــته و چه وضعیت ناگواری داشته. 
 در این جرایــم حداکثر مجازات اعدام اســت. اگر مســائلی ثابت 
می شد، بعید نبود این پرونده هم حکم اعدام بگیرد. در این جرایم 

قانون گذار برای کسی تبعیض قائل نمی شود. 
 شــاید مجری قانون با توجه به شــرایطی که جرم اتفــاق افتاده 

و شخصیت مجرم، تخفیفی داده باشد، اما تبعیض وجود ندارد. 
االن احسان نیست و اجرای حکم چه می شود؟ 

 از لحاظ قانونی ضامــن دارد. وثیقه ســپرده انــد. ضامن اخطار 
می گیرد و باید حاضر شود. اجرای احکام مقرراتی دارد. 

این طور نیست که نباشد و حکم اجرا نشود. 
پدر احســان هفته پیش گفته بود حکم بدوی است و آنها 

فرصت تجدیدنظر دارند. 
نه اصال این طور نیست. 

حکم قطعی است و حتی تایید هم شده است. 
 با وکیلی هم صحبت کرده بود. نظر او این بود که با توجه به 
این که جرم اخالقی است و حکم تبعید هم سنگین نیست، 
می شــود از طریق مراجع بین المللی احسان را به ایران 
برگرداند. سخت گیری ها فقط روی حکم هایی مثل اعدام 

و شالق است. 
این یک حکم داخلی و مربوط به یک بحث خصوصی است. 

به نظر نمی آید که مراجع بین المللی بخواهند دخالت کنند. 
حتی برای برگرداندن احســان به ایران هم نیازی نیســت از این 

مراجع کمک گرفت. 

وثیقه ســنگینی گذاشــته و این وثیقه ضبط می شــود. احسان 
شرایطش را دارد و می تواند بدون مشکل در آمریکا زندگی کند. 

وثیقه به نفع موکل شما ضبط می شود؟ 
نه به نفع دولت. 

می توانید بگویید مبلغ وثیقه چقدر است؟ 
نه. ولی این را بدانید که مبلغ سنگینی است. 

 گفته شــد که موکل شــما برای حل موضوع پیشنهاد 
داده بود احسان مبلغی را پرداخت کند.

آدرس اشتباه همین اســت. موکل من به هیچ عنوان حاضر نبود 
پولی بگیرد. 

اطرافیان و دوستان ایشان مســائلی را مطرح کردند که با واقعیت 
منطبق نبود. موکل من هم به قدری ضربه روحی سنگینی خورده 

بود که حاضر نبود شکایت را با پول معاوضه کند.
 آنهــا حتی بــه مــوکل هــم تهمــت نــاروا زدنــد و گفتند که 
 او می خواســته اخــاذی کنــد. اگر مــوکل من پیشــنهاد پول 

داده بود و قصدش اخاذی بود، محکومیتی هم در کار نبود. 
 موکل من نمــی خواســت ایــن موضــوع در این حــد بازتاب 
 داشــته باشــد و نظــرش این بــود که مســئله بیــن خودمان 
حل و فصل شود ولی در شرایطی که وضعیت روحی خوبی نداشت، 

به او تهمت ناروا هم زدند.
 شــما می گویید پیشــنهاد مالی در کار نبوده، نظر شما 

و موکل تان برای حل موضوع چه بود؟ 
مسائلی هست که نمی شود مطرح کرد. 

من یا هر وکیل دیگری وظیفه داریم در جهت احقاق حقوق موکل 
کار کنیم، اما این را هم بــه یاد داریم که می شــود بین دو طرف 

رفاقت و گذشت برقرار شود.
 معموال قاضی دادگاه هم طرفین را به صلح دعوت می کند. 

به هر حال شخصیت ورزشی ایشان هم تاثیرگذار بود ولی متاسفانه 
در همان مراحل اولیه ذهن شــان را خــراب کردند و حتی حاضر 
نشــدند اتهام را بپذیرند. االن هم دوســت نداریم شخصیت ملی 

کشور تابعیت کشور دیگری را بگیرد و سرمایه ما از دست برود. 
وظیفه اجرای احکام هم این است که حکم را اجرا کند. قانون برای 

همه یکسان صادر می شود. 
 وقتی حکمــی صادر مــی شــود نبایــد تبعیضی قائل شــوند 

و قوه قضاییه باید در اجرا قاطعیت داشته باشد.
 اگر خالف این اتفــاق بیافتد، قاطعیــت قوه قضاییه زیر ســوال 
 می رود. خوشــبختانه اجرای احــکام تا به امــروز اهمالی نکرده 
و بنده هم به عنــوان وکیل تکلیف خودم می دانــم که موضوع را 

پیگیری کنم. 
 وضعیت موکل تان چطور است؟ 

ضربه روحی ســنگینی خورده. یک مدت تعــادل روحی اش را از 
دست داده بود. از نظر روحی مشکالت زیادی داشت. 

شوک شده بود. به هر حال االن نمی توانم بگویم خوب است یا نه. 
هنوز مشکل دارد. 

  پشیمان نیســت که چرا تحت تاثیر اســم احسان با او 
در ارتباط بوده؟ 

نمی دانم این را باید از خودش بپرسید.
 می شود با خودش صحبت کرد؟ 

فعال نمی تواند صحبت کند. شرایط خوبی ندارد.

پیشنهاد سردبیر: 
مردی که در بدنش درخت روییده

در این جرایم 
حداکثر مجازات 

اعدام است. 
اگر مسائلی 

ثابت می شد، 
 بعید نبود 

این پرونده هم 
حکم اعدام 

بگیرد.

100 ضربه شالق 
برای احسان حدادی به خاطر آزار و اذیت دختر 30 ساله؛

موکلم ضربه روحی سنگینی خورده

احسان حدادی ورزشکار دو میدانی و پرتاب دیسک که در المپیک 2012 لندن مدال نقره به دست آورد بعد از ناکامی 
و حذف از المپیک ریو در حالی که همه منتظر او بودن هنوز به ایران برنگشته است.

حوادثیادداشت

معروف ترین قربانی اسیدپاشی کشــور که با بخشش عامل 
اسیدپاشــی در لحظه قصاص چشــم هایش، بــه چهره ای 
جهانی تبدیل شد، با حضور در دادســرای فرهنگ و رسانه 
از تهیه کننده و کارگردان فیلم » النتوری « شــکایت کرد. 

آمنه بهرامی کــه به دلیل پرداخت نشــدن هزینه های عمل 
جراحی اش در اسپانیا با گالیه های فراوانی به ایران بازگشت 
و مدعی اســت عوامل این فیلم با استفاده از جزییات زندگی 
او و جمــالت کلیدی کتابش، اما بدون هیــچ گونه مجوزی، 
سناریو را نوشــته و فیلم را ســاخته اند.آمنه که در سال 83 
در حمله اســیدی ازســوی خواســتگارش از ناحیه هر دو 
چشم نابینا شده و زیبایی چهره اش را تا حد زیادی از دست 
داده اســت، با اینکه در ســال90 موفق به گرفتن نخستین 
حکم قصاص برای اسیدپاشــی در جهان شد، اما در آخرین 
لحظاتــی که متهم بــرای اجــرای حکم آماده می شــد، از 
حق مســلم خود در برابر گرفتن دیه گذشــت و پسر جوان 
 با شــرط پرداخت دیه و از جنبــه عمومی جرم بــه زندان 
 بازگردانده شــد. ماجرای دریافت حکم قصاص چشم و پس 
از آن بخشش بزرگوارانه آمنه، او را به چهره ای جهانی تبدیل 
کرد. بــه همین خاطر کتابی کــه او دربــاره زندگینامه اش 
نوشته بود در ســطح جهان با استقبال گســترده ای روبه رو 
شد. از طرفی با توجه به اولین بودن حکم قصاص و بخشش 
در پرونده آمنه شــرکت های فیلمســازی در داخل و خارج 
کشور با پیشــنهادات مختلف برای ساخت فیلم زندگی این 
قربانی اسیدپاشی پاپیش گذاشتند و در نهایت آمنه در سال 

93 با شرکتی آلمانی برای ساخت فیلم زندگی اش به توافق 
رسید. ســال 91، پس از اینکه خبر بخشش اسیدپاش آمنه 
در رســانه های جهان منعکس شد یک شــرکت فیلمسازی 
دولتی آلمانی برای ســاخت فیلــم، با این دختــر پای میز 
مذاکره نشســتند. آمنه در این باره گفت: » ســال 91 این 
شرکت آلمانی پیشنهاد ســاخت فیلم زندگی ام را داد. آنها 
 معتقد بودند بــا توجه بــه اولین حکم قصاص و بخشــش 
در پرونده یک اسیدپاشــی موضوع زندگی ام برای ســاخت 
 فیلم مناســب اســت. مذاکرات تا ســال 93 طول کشــید 
و در نهایت قــراردادی به ارزش250 هــزار یورو معادل یک 
میلیارد تومان به اضافه سود 2درصدی فروش فیلم به توافق 
و امضای دو طرف رســید. از آنجا که کارهای مقدماتی فیلم 
مدتی زمان می برد آنهــا10 هزار یورو معــادل40 میلیون 
 تومان به عنــوان پیش پرداخــت به حســابم واریز کردند 
 تا من پای مذاکــره با دیگران نــروم. من هم ایــن مبلغ را 

در همان سال صرف جراحی هایم دراسپانیا کردم. «
قربانی اسیدپاشی اظهارداشت: » شــرکت آلمانی امسال از 
من زمان خواسته بود تا مقدمات کار را آماده کند. به همین 
خاطر وقتی در اسپانیا بودم پیگیر شدم، اما در کمال تعجب 
وناباوری، شــرکت فیلمســازی آلمانی اعالم کرد: ماجرای 

ســاخت فیلم زندگی ام منتفــی اســت و نمی توانند ادامه 
 همکاری دهنــد. آنها مدعی بودند بهمــن 94 فیلمی به نام 
» النتوری « در جشنواره برلین به نمایش بین المللی درآمده 
که با اینکه ســاختار ضعیفی داشــته، اما نکته های سخت و 
کلیدی زندگی شما در آن به نمایش گذاشته شده پس سوژه 
این فیلم سوخته اســت. البته آنها با تشــابهاتی که در فیلم 
و زندگی من وجود داشــت فکر می کردند من فریب شــان 
داده ام وخواستاربازگرداندن پیش پرداخت وسایرخسارت ها 
نیز بودند. ضمن اینکه آلمانی ها مدعی شــدند با تهیه کننده 
وکارگــردان ایرانی قرارداد بســته ام که بــه طورکامل این 
موضوع را رد کــردم. حال آنکه وقتی فیلــم را دیدم و حتی 
تشــابهات زیاد دیالوگ ها با جمالت خودم را شنیدم به آنها 
حق دادم چنیــن تصوری درباره من داشــته باشــند حال 
آنکه آنها نیزپس ازبررســی هایی پی بردند مــن قرارداد را 
 نقض نکرده ام. به همین خاطرپس ازاکــران فیلم النتوری، 
 به ایران آمدم و با مراجعه به دادســرای فرهنگ و رســانه از 
» رضا درمیشیان « کارگردان و تهیه کننده این فیلم شکایت 
کردم. همچنین شــکایتی نیز به سازمان ســینمایی ارشاد 
 ارایه کــرده و نامه ای نیز برای وزیرفرهنگ وارشاداســالمی 

در این باره نوشته و خواستاررسیدگی به موضوع شدم. «

شکایت آمنه بهرامی از » النتوری « ؛

 بار دیگر سوختم 

 ســارق شــیک پوش با چهره ای فریبنــده و بــا زدن ماســک وارد مغازه 
 طال فروشی شــد و با تهدید اسلحه اقدام به ســرقت۷50 میلیون تومان طال 

کرد.
 عقربه ها ساعت 10:44 دقیقه صبح 14 آذر ماه سال 94 را نشان می داد که 
مرد شیک پوش با دردست داشتتن کیف چرمی و ماسکی که روی صورتش 
 گذاشــته بود و چســب های روی بینی اش که نشــان از عمل بینی داشت، 

با خونسردی وارد مغازه طالفروشی در بلوار منظریه رشت شد.
صاحب طالفروشی و پسرش در مغازه سرگرم کار بودند و زمانی که مشتری 
شیک پوش وارد مغازه شان شد، چند انگشتر طال را که این مرد پشت ویترین 

مغازه دیده بود پیش رویش قرار دادند.
لحظات به آرامی می گذشت وهیچ نشــانی از ماجرای مرموز دیده نمی شد 
که ناگهان مرد شیک پوش ســمت پدر 54 ســاله که در یک قدمی اش بود 
 رفت و اســلحه اش را از کیفش بیرون کشــید و با تهدید به تیراندازی از پدر 

 و پســر طالفروش خواســت تا آژیرخطــر را به صــدا درنیاورنــد و با دادن 
بست های پالســتیکی دســت های این 2 مرد طالفروش را بســت و آنها را 
داخل اتاقک خزانه زندانی کرد. مرد شیک پوش درحالی که اسلحه در دست 
 داشــت با زدن دکمه ریموت مغازه کرکره های مغازه را پایین کشید و سپس 

به راحتی اقدام به سرقت طالها کرده و بعد از40 دقیقه پا به فرار گذاشت.
 پس از فرار دزد شــیک پوش صاحب مغازه توانســت دســتانش را باز کرده 
 و اهالی خانه اش را که در طبقه باالی مغازه زندگــی می کردند، با خبر کند 
 و همین کافی بــود تا تیمی از ماموران پلیس رشــت بــرای تحقیقات ویژه 

در محل سرقت مسلحانه حاضر شوند.
تحقیقات پلیسی پس از 9 ماه به بن بست رســید که در این مرحله بازپرس 
پرونده با تقاضای انتشار عکس و فیلم زمان سرقت مغازه طالفروشی خواست 
 تا کســانی که اطالعی از مخفیگاه این ســارق حرفه ای دارند با پلیس110 

در تمامی شهرها تماس بگیرند.

 یک مرد جوان روس که قرار بود با تشــخیص ســرطان ریه تحــت عمل جراحی 
قرار بگیرد، پزشکان را شگفت زده کرد.

آرتیوم ســیدورکین 28 ســاله که در جمهوری اودمورتیا در حوالی مرکز روسیه 
زندگی می کنــد، از مدت ها پیش احســاس درد در ســینه داشــت و به تدریج 

سرفه های خلط دار خونی هم پیدا کرده بود.
 بعد از انجام رادیو گرافی، پزشــکان مرکز انکولوژی ) ســرطان شناسی ( تقریبا 
مطمئن بودند که آرتیوم مبتال به نوعی از سرطان در حال رشد است و بهتر است 

هرچه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد.
در حالی که آنچه که در حال رشد بوده یک جوانه درخت صنوبر بوده است.  

طول شاخه صنوبر حدود 5 سانتی متر بود. 
 احتماال دانه آن در اثــر تنفس داخل ریه آرتیوم شــده و بدن آرتیوم نتوانســته 
آن را دفع یا جذب کند و صنوبر با اســتفاده از محیط گــرم و مرطوب ریه آرتیوم 

رشد کرده و به تدریج سبب بروز عالیم درد و خلط خونی شده است.

لحظه سرقت مسلحانه از یک طال فروشی در رشت؛

دزد شیک پوش را شناسایی کنید
مردی که

 در بدنش درخت روییده 
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حدیث عشق

شیعیان همه فقیه هستند
امیدوارم دست های همه  شما شیعیان امیرالمومنین)ع( 
پاک کننده باشــد، چون شیعیان حضرت امیر)ع( همه 
فقیه هستند، علی)ع( فرمود: تمام دوستان ما فقیهند، آن 
هم فقیه آل محمــد)ص(. یعنی از بس که نیت ها پاک 
 است و با خدای خود صافند و صادقند، همه اهل فقاهتند، 
مشکل گشــایند، دست هایشــان و شخصیت هایشان 
مشــکل ها را حل می کند. هر جا که محبتشان را پیاده 
می  کنند آنجا را صاف می کنند.              )مرحوم دوالبی(

 مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: اســتان 
اصفهان در میزان سرمایه گذاري، تعداد فرصت شغلي و تعداد عضو 
طرح هاي افتتاحي در هفته تعاون ســال 95 ، رتبه اول کشوري را 

کسب نمود.
علیرضا تیغ سازگفت: در هفته تعاون، 77 طرح تعاوني به بهره برداري 
خواهد رسید که از نظر تعداد طرح، استان اصفهان رتبه دوم کشوري 

را کسب نموده است.
وي افزود: تعداد اعضاي این تعاوني ها 3506 نفر با ســرمایه گذاري 
بالغ بر 3060میلیارد ریال بوده که توانسته است عالوه بر ایجاد فرصت 

شغلي براي5142 نفر رتبه اول كشوري را در این شاخص ها کسب 
نماید.

تیغ ساز در ادامه به مشارکت مردم در بهره برداري از این طرح هاي 
تعاوني اشاره نمود و تامین 77  درصد از سرمایه گذاري طرح ها توسط 
اعضا و فقط23 درصد مابقي از محل تسهیالت را بیانگر نقش مهم 
بخش تعاون در توسعه اشتغال و تجمیع سرمایه هاي مردمي دانست.

همچنین با افتتاح طرح هاي تعاوني با گرایش مسکن، تعداد 2318 
واحد مســکوني در اختیار متقاضیان قرارمي گیــرد. وی در ادامه با 
بیان اینکه در خصوص ترویج فرهنگ تعاون در سطوح دانشگاهی، 

 اقدامات ارزشــمندی انجام شده اســت افزود: 14 عنوان حمایت از 
پایان نامه های ارشد و دکترا، طرح های تحقیقاتی کاربردی و اجرای 

طرح های کاربردی کوچک در سال 94 انجام شده است .
تیغ ساز همچنین در راستای ترویج فرهنگ تعاون و تشویق عموم 
جامعه به مشارکت در کارهای گروهی و دسته جمعی گفت: در یک 
سال گذشته 389 عنوان گردهمایی، جشنواره و همایش های ترویجی، 
جشــنواره ها، مشارکت در برنامه های ترویجی و برگزاری مسابقات 

ترویجی در سطح استان برگزارشده است.
 وی افزود: بــه منظور آموزش مهارت هــای عمومی وتخصصی به 
 تعاون گران، 282083 نفرســاعت آموزش در ســطح اســتان به 

تعاون گران ارائه شده است.
فردا همزمان با افتتاح متمركز 77 طرح تعاونی از 22 شركت 

تعاونی برتر استانی تجلیل خواهد شد
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
اعالم کرد: مراسم تجلیل از تعاونی های برتر  رتبه اول و دوم استانی روز 
چهارشنبه 17 شهریور ماه  با حضور تعاون گران و مسئوالن کشوری 

و استانی در سالن شهید بهشتی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی 
استان اصفهان برگزار خواهد شد.

تیغ ساز در ادامه گفت: در این دوره از جشنواره تعاونی های برتر، 18 
شرکت تعاونی  حائز رتبه اول  و 4 شرکت تعاونی موفق به کسب رتبه 

دوم شده اند. وی افزود: شرکت تعاونی پرشیا فلز در گرایش مسکن و 
شرکت تعاونی نوید نور در گرایش دانش بنیان، باالترین امتیاز را در 
بین شرکت های تعاونی داوطلب کسب کردند و تعاونی باطری سازان 
در گرایش صنوف خدماتی موفق به کسب رتبه برتر ملی شده است .

استان اصفهان در ميزان سرمايه گذاري، تعداد فرصت شغلي و تعداد عضو 
طرح هاي افتتاحي در هفته تعاون سال 95 رتبه اول كشوري را كسب نمود

بانک توسعه تعاون در استان اصفهان با 1 مدیریت شعب و 28 شعبه جزو بانک هاي 
تخصصي – توسعه اي دولتي است که کلیه خدمات بانکي متداول و مرسوم شبکه 

بانکي را به جامعه هدف و مشتریان ارائه مي دهد.
خدمات بانک توسعه تعاون:

•  افتتاح انواع حساب هاي سپرده اي)قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاري، 
سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت(

•  خدمات چک)قبول و وصول چک از طریق سامانه چکاوک به صورت روزانه(
•  صدور گواهي سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري توسعه تعاون صبا)فعال در حوزه بورس اوراق بهادار(

•  انواع تسهیالت)فروش اقساطي، مشارکت مدني، مرابحه، مضاربه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و وام قرض الحسنه(
•  انواع خدمات ارزي)افتتاح انواع حساب هاي ارزي، خرید و فروش ارز، اعطاي گواهي تمکن مالي، اعتبار اسنادي، حواله ارزي، برات اسنادي و تامین مالي ارزي(

•  خدمات ضمانت نامه )صدور انواع ضمانت(
•  مبادالت بین بانکي )ســامانه تســویه 
ناخالص آني، پایاپاي الکترونیک، شبا و عضو 

شبکه شتاب، شاپرک و چکاوک(
•  خدمات الکترونیکــي )اینترنت بانک، 
همراه بانک، تلفن بانک، دستگاه خودپرداز، 
 پایانه فروش، اتصال بــه درگاه پرداخت و 
پرداخت هاي اینترنتــي، خدمات کارت 
)تعاون کارت نقدي، خرید، هدیه، مجازي 

و ...(
•  پرداخت وام هاي قرض الحسنه در قالب 
سپرده مشتریان در صندوق قرض الحسنه 

بانک توسعه تعاون)کیمیا(
•  همکاري و عاملیت فروش اوراق مشارکت 
ســازمان ها و ارگان ها )ازجمله شهرداري 

اصفهان- قطار شهري( 

 

 بخشش صدرصد جرایم تاخیر مطالبات غیرجاری مشتریان بانک توسعه تعاون

اسبت گرامیداشت هفته تعاون صددرصد جرائم تأخیر مطالبات غیرجاری مشتریاني که در شهریور ماه به من
نسبت به تسویه آن اقدام نمایند در قالب طرح امید مورد بخشودگي قرار خواهند گرفت و همچنین در 
 راستای کاهش هزینه های تولید و همسویي با سیاست های دولت تدبیر و امید جهت کاهش نرخ

 % پرداخت مي نماید.11تسهیالت با نرخ سود  1تسهیالت، بانک توسعه تعاون در قالب طرح ترنج 

 

اهم فعالیت ها و ویژگی های تعاونی : 
شرکت تعاونی پرشیا فلز در آبان ماه 1378 با گروهی از کارشناسان و مهندسان مجرب وتوانا تاسیس شد .این 
شرکت تاکنون توانسته است طی پروژه های متعدد برای اقشار کم درآمد جامعه ،آپارتمان ساخته و با قیمت 
مناسب و مصالح مطلوب تحویل نماید ودر این راستا توانسته است با بهره گیری از فن آوری نوین و تسهیالت 

کم بهره کوتاه مدت وهمچنین بلند مدت ،گام های موثری در امر توسعه ساخت وساز کشور بر دارد .
این شرکت از 1389 تا کنون توسط بررسی و داوری کارشناسان محترم اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان 

تعاونی برتر برگزیده شده و در تالش است تا این عنوان زیبنده را حفظ نماید .

اشتغال زایی)مستقیم  وغیر مستقیم (: 106 نفر
آدرس و تلفن : بلواردانشگاه سه راه توحید ساختمان پرشیا فلز پالك   49  

 تلفن : 36280218  

اهم فعالیت ها و ویژگی های تعاونی : 
• هدف تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات اصفهان تحقق اصول 43و44 قانون اساســی و تحقق اقتصاد 

مقاومتی در جهت ایجاد اشتغال ، کاهش تورم ، افزایش تولید و صادرات غـیـر نـفـتـی  می باشد.
• رمز موفقیت این تعاونی تامین نیازهای اقتصادی ، اعتباری ، رفاهی اعضا و کمک به عدالت اجتماعی و حذف 

بروکراسی و نگاه سود محوری می باشد.
• در جهت تحقق اهداف تعاونی در سال جاری 491 فقره تسهیالت و وام قرض الحسنه به میزان هفتادویک 

میلیارد ریال پرداخت گردیده است.

اشتغال زایی)مستقیم  وغیر مستقیم (: 14 نفر 
آدرس و تلفن :  میدان انقالب طبقه دوم بانک صادرات

تلفن : 03132225092

اشتغال زایی)مستقیم  وغیر مستقیم (: 8نفر
آدرس و تلفن :اصفهان خیابان فیض مقابل درمانگاه مالهادي سبزواري ساختمان 

تعاون
 تلفن : 36618008

اهم فعالیت ها و ویژگی های تعاونی : 
-   تشکیل جلسات کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها 

-   صدور و تمدید کارت بازرگانی 
-   خدمات مشاوره تشکیل تعاونی 

-   خدمات مشاوره حقوقی ،بیمه ،قانون کار و ...
-   خدمات مشاوره مالیاتی 

-   حضور فعال نمایندگان اتاق در کمیسیون های حل اختالف مالیاتی استان 
-   برگزاری دوره های آموزشی 

-   برگزاری سمینارهای تخصصی 
-   حضور در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

- و...

اهم فعالیت ها و ویژگی های تعاونی : 
-  تعامل مناسب با مدیران عامل اتحادیه و تعاونی ها، بازرسان و پرسنل و اعضا 

-  رعایت قوانین و مقررات بخش تعاون 
-  دارا بودن دستورالعمل ها و آیین نامه های اداری- مالی 

-  برگزاری تمامی مجامع در موعد مقرر
-  تکریم اعضا و مشتری مداری  و رعایت اصول و ارزش های تعاون 

-  به کار گیری مدیریت مشارکتی 
-  توسعه توانمندی های تعاونی ها و بهره مندی از توسعه مشارکت با سایر تعاونی ها و شرکت ها 

-  برخورداری از روش های نوین جهت عملکرد بهتر اتحادیه 
-  ایجاد فضای مناسب در خصوص انتقال دانش رسمی 

-  فراهم نمودن زمینه توسعه و ارتقا در تعاونی ها 

تعداد اعضا :80000 نفر 
اشتغال زایی)مستقیم  وغیر مستقیم (: 318

آدرس و تلفن : اصفهان-سه راهي كارخانه قند-كیلومتر یک جاده یزد -جنب 
داروبخش – تلفن :  03135220002
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پیامبر اكرم  )صلی ا... علیه و آله(: 
پیامبر به مردی که از محرومیت خود از حج شکایت کرد، فرمود: 

بر تو باد نماز جمعه، که حج مستمندان است.
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