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رهبر معظم انقالب صبح روز یکشنبه 14 شهریورماه 
در سفری ســرزده به زیارت حضرت علی بن محمد 
باقر)ع( در مشــهد اردهال کاشــان و امامــزاده آقا 
علی عباس بادرود رفتند. این ســفر که بدون اطالع 
مسئوالن آستان انجام شد، بدون تشریفات و هیئت 
همراه صورت گرفت و رهبــری به همراه فرزند خود 

حضور یافتند. خبرنگار »تسنیم« به همین مناسبت 
راهی مشهد اردهال شده تا از حال و هوای خادمان، 
زائران و مردم آن شــهر که اخیرا بــه محضر رهبر 
معظم انقالب شرفیاب شــدند، گزارشی تهیه کند. 
در ادامه این گزارش را می خوانید: در حاشــیه این 

شرفیابی، رهبر معظم انقالب...

تیم فوتبال سپاهان در هفته پنجم مســابقات لیگ شانزدهم 
ســومین میزبانی خود را در ورزشــگاه فوالد شــهر انجام داد. 
دو تیم بــازی را محتاطانه آغاز کردنــد و موقعیت های زیادی 
روی دروازه ها ایجاد نشــد و بیشــتر شــاهد پاس هــای بلند 
بودیم. در ادامــه تیم پیــکان روی پاس زیبــای بارانی موفق 
شــد ســیامک نعمتی را در موقعیت تک به تک با اولیویرا قرار 
دهد و این بازیکن هم با یک ضربه خــوب دروازه اولیویرای نه 
چندان مطمئن را باز کرد. در ادامه ســپاهان تالش می کرد تا 
به گل برسد اما دفاع فشــرده پیکان اجازه خلق موقعیت را به 
مهاجمین سپاهان نمی داد. دو تیم با همان نتیجه یک بر صفر 
به سود پیکان به رختکن رفتند. با شروع نیمه دوم سپاهانی ها 
بازی را تهاجمــی آغاز کردند که روی یکــی از همین حمالت 
بود که حسین پاپی تعویضی طالیی ویســی با یک ضربه زیبا 
توپ را وارد دروازه رحمان احمدی کرد و در نهایت؛ سپاهان به 
کسب یک امتیاز از این دیدار بسنده کرد.  دیدار تراکتورسازی-

پرسپولیس نیز در پایان با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

گزارشی از سفر رهبرمعظم انقالب به مشهد اردهال؛

یکشنبه فراموش نشدنی

دریادار سیاری در مراسم تشییع دریادار شهید شیرانی:

حرکت درمسیر سرخ شهدا نیازامروزکشوراست
شهید شیرانی بی وقفه و پرکار همواره در منطقه حضور داشت و به عنوان سرباز والیت، تدبیر والیت را اجرایی کرد

ارتش نشان داده در دفاع از مرزهای آبی و حفظ منافع ایران و نشان دادن اقتدار کشور در آب های آزاد جهان از هیچ تهدیدی هراس ندارد

سپاهان 1 - پیکان 1؛

 تقسیم امتیازات در فوالدشهر

12

2

چقدر حکام سعودی وقیح و 
بی شرمند

فاجعه منا داغ بزرگی بر دل 
ایرانی ها گذاشت

 به یاد آخریــن نفس های 
بن بست 204

 دیگر آرزوی رفتن به حج 
را ندارم

روایت حاج میثم مطیعی از 
فاجعه منا 

پرونده 13
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پیشنهاد سردبیر: 
آمریکا به ایران طال هم داده!

در حاشیه

یادداشت

حجت االســام محمدتقی فاضل ميبدی عضو مجمع محققين و مدرســين 
گفت:آقــای مصباحی مقدم به عنوان ســخنگوی جامعه روحانيــت مبارز در 
نشســت مطبوعاتی اعام کردند »ما بنای مشــورت با آیــت ا... مصباح یزدی 
را در انتخابات سال آینده نداریم« و ســپس آیت ا... موحدی کرمانی، دبيرکل 
 جامعه روحانيت مبارز، واکنش نشــان دادنــد و گفتند »ما حتمــا از نظرات 
آیت ا...مصباحی یزدی اســتفاده می کنيم.« وی گفت: غالب اصولگرایان بر این 
باور هســتند که نمی توانند از مصباح یزدی خط و خطوط سياســی بگيرند و 

مسائلی که دارند را روشن کنند.

به گزارش افکارنيوز، شــبکه خبــری فاکس نيوز به نقل از وب ســایت خبری 
»واشــنگتن فری بيکن« مدعی شــد که احتماال غيــر از 1/7ميليارد دالری 
که بعد از اجرایی شــدن برجام، آمریکا به ایران پرداخت کرده اســت،  حدود 
33/6ميليارد دالر دیگر نيز به صورت پول نقد و یا طا و پرداخت تســهيات به 
ایران پرداخت شده است.بر اساس گزارشی که یکی از متخصصان تحریم ایران 
در کنگره به نمایندگان مجلس ارائه کرده اســت، از ژانویه سال ۲۰1۴ تا ژوئيه 
۲۰1۵، ایران ماهيانه 7۰۰ ميليون دالر از پول های بلوکه شده خود را از آمریکا 

دریافت می کرد.

وزیر اســبق پســت و تلگراف گفت: رد صاحيت احمدی نژاد باعث می شــود 
که وی ادعاهای بزرگ تری را مطرح کند و با مظلوم نمایــی خود در بين افکار 
عمومی فضای جامعه را ملتهب کند.محمــد غرضی در این خصوص که برخی 
معتقدند اگر فشــارها به آقای روحانی همچنان ادامه پيــدا کند با محمدجواد 
ظریف برای کاندیداتوری در انتخابات۹6  وارد مذاکره خواهند شد، گفت: آقای 
روحانی از نظر سابقه و تجربه سياســی وضعيت بهتری نسبت به آقای ظریف 
دارند و فضای سياســی ایران و زوایای پنهانش را بهتر می شناسند و سال ها در 

آن زیست کرده اند.

حجت االسام والمســلمين حيدر مصلحی، وزیر سابق 
اطاعات،اظهار داشت:اســنادی وجود دارد که نشــان 
می دهد آل ســعود بــرای حفظ صهيونيســم در برابر 
جهان اســام، عهد و پيمان امضا کرده است.وی گفت: 
یهود صهيونيســم در طول تاریخ، گفتمان اصيل پيامبر 
اســام)ص( را به ســمت گفتمان بنی اميه کشــاند و 
امروز به واسطه رســانه های خود، گفتمان ضد اسامی 
را دنبال می کنند.حجت االســام والمسلمين مصلحی 
افزود: دشمن با طرح نفوذ قصد دارد حساسيت نخبگان، 
مســئوالن و مردم را نســبت به انقاب اسامی کاهش 
دهد و احســاس افراد را نســبت به گفتمــان انقاب 
کمرنگ کند و این خطری جدی اســت. وی همچنين 
به بحث برجــام و دســتاوردهای آن نيز اشــاره کرد و 
 گفت: نهایت 3۰ درصد مشکات اقتصادی ما به برجام 
برمی گردد، چــه چيزی از برجام گير مــا آمد؟ بيش از 
1۰۰ هزار خودروی ميلياردی مانند پورشه چگونه وارد 
کشور شده اســت؟ مگر نمی گویند ما تحریم هستيم، 
سوال من این است که این ماشين ها چگونه وارد کشور 
می شــوند؟ بدون نقل و انتقال پول که نمی توانند وارد 

شوند، چرا این پول ها در توليد به کار گرفته نمی شود؟

غامعلــی جعفــر زاده ایمن آبــادی نایــب ریيس 
 کميســيون مســتقلين مجلــس اظهــار داشــت: 
اصولگرایان در حال برنامه ریزی برای انتخابات آینده 
هستند، اما به نظر می رسد که یک سردرگمی عجيبی 
در اردوگاه اصولگرایان وجود دارد و نتوانسته اند کسی 

را برای این کار پيدا کنند.
وی گفت: اصولگرایان کســی را ندارند که در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۹6 توان رقابت با روحانی را داشته 
باشــد؛ البته افراد مختلفی از اصولگرایان هســتند که 
بشود آنها را برای انتخابات معرفی کرد اما این ریسک 
وجود دارد که فرد معرفی شــده برای انتخابات آتی از 
ســوی جبهه اصولگرایان با شکســت مقابل روحانی 
بســوزد، به همين دليل ترجيح می دهند که خيلی در 

این رقابت جدی وارد نشوند.
وی گفت: اطــاع دارم در حال حاضــر اصولگرایان به 
دنبال این هســتند که به نحوی با حســن روحانی به 
 توافق برســند؛ اما ایــن موضوع به تصميــم روحانی

 بر می گردد که بخواهد اصولگرایان را داشــته باشد یا 
اصاح طلبان را یا اینکه بــا هنرمندی بخواهد هر دوی 

این طيف را برای خودش حفظ کند.

وزیر سابق اطالعات مطرح کرد؛

چه چیزی از برجام
گیر ما آمد؟ 

نماینده مجلس:

 اصولگرایان می خواهند 
با روحانی به توافق برسند

انتخاباتدیدگاه واکنش
انتقاد آیت ا...شاهرودی از برخورد مسئوالن کشورمان 

در فاجعه منا؛

چگونه با آل سعود کنار بیاییم؟

سعید قاسمی:

آموزش و پرورش اشغال 
داعش فکری شده

آیت ا... هاشــمی شــاهرودی با ابراز تاســف از اینکه 
مســئوالن جمهوری اســامی به فاجعه منا اهميت 
چندانی ندادند تاکيد کرد: فاجعه منا هرچند به دليل 
سوء مدیریت و بی کفایتی آل ســعود در امور حج بود 
اما مسئله مهم تر جرم بودن این فاجعه است که نباید 
به راحتی از کنار آن گذشت؛ بنابراین مسئوالن کشور 
ما تنها نباید مســائلی از جمله دیه و جبران خسارت 
را مطرح کنند بلکه باید مجرم بودن این رژیم ســفاک 
را به طور علنی تبليغ کنند.اســتاد درس خارج حوزه 
علميه تصریح کرد: وقتی مســئوالن کشور ما به جای 
مطرح کردن مجرم بودن آل سعود قضایایی همچون 
دیه را مطرح می کنند همانند این اســت که حضرت 
زینب)س( از بنی اميه تقاضای دیه امام حســين)ع( 
را کرده باشند. اما ایشان نامســلمان بودن بنی اميه را 
فریاد زدند.وی در پایان تصریح کرد: جمهوری اسامی 
ایران چگونه با آل ســعود کنار بياید در حالی که این 
رژیم سفاک در حال احيای ارگان تروریستی مرده ای 
همچون ســازمان مجاهدین خلق است تا از این گروه 

عليه جمهوری اسامی ایران استفاده کند؟

سعيد قاســمی، فعال سياســی اظهار داشت: برای ما 
که معتاد جنگ و جبهه شــده ایم، وقتــی در کوچه و 
خيابان راه می رویم و ســخنان رهبر معظم انقاب را 
می شنویم، احساس خطر می کنيم؛ خاک بر سر این 
مدل جبهه که ما فرمانــده کل قوا را جلو انداخته ایم و 
می خواهيم پشت سر ایشان بجنگيم؛ تکليف جنگی 
که ســربازان جرأت ندارند جلوی فرمانده خود باشند 
از قبل معلوم اســت.وی ادامه داد: آنجا که نباید جلوتر 
از رهبر معظم انقاب حرکت کنيــم، در زمينه فکری 
بود نه در جبهه جنگی که دشــمن تمــام عيار عليه 
 ما هجمه می کنــد؛ افغانی ها امروز بهتر تشــخيص

 داده اند که ميدان نبرد کجاســت و هر روز در دفاع از 
حرم اهل بيت)ع( شهيد می شــوند. وی تصریح کرد: 
اخيرا که آقایی حرفی درباره ژاپن در جمع مســئوالن 
آموزش و پروش کل شهرها و اســتان ها زده بود؛ وی 
گفته بود که ریيس جمهــور در دور دوم خود کارهای 
 نکرده را انجام خواهند داد؛ افراد حاضر برای این حرف

 1۰ دقيقه ســرپا ایســتادند و کف زدنــد؛ آموزش و 
پرورش اشغال داعش فکری شده است.

دیدگاه

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح استفساریه مجلس درباره 
کاهش اختيارات شــورای نگهبان مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی 
است.عباسعلی کدخدایی در سومين نشست خبری خود با اهالی 
رسانه با ابراز تاسف نسبت به بی کفایتی رژیم آل سعود در رابطه با 
فاجعه منا، به ارائه گزارش درباره مصوبات بررسی شده توسط این 
نهاد پرداخت.عباســعلی کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه 
قانون انتخابات مجلس شورای اســامی گفت: این طرح به نوعی 
در صدد کاهش اختيارات شــورای نگهبان بود که اعضای محترم 
نسبت به آن ایراداتی را داشتند. این طرح حق اظهار نظر شورای 
نگهبان را درباره صاحيت نامزدهای مجلس شــورای اســامی 
محدود کرده بود و مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی تشخيص داده 
شد؛ تفســيری که شــورای نگهبان از اصل ۹۹ داشت با توجه به 
واژه ای که در این مصوبه برای اولين بار تحت عنوان رای سالم به 

کار گرفته شده بود، دچار ابهام بود.

دســتيار ویژه ریيس مجلس در امور بين الملل به بيانيه اتحادیه 
عرب واکنش نشــان داد.حســين اميرعبداللهيان در واکنش به 
بيانيه اتحادیه عــرب تاکيد کرد: حمایت هــای  دبيرکل اتحادیه 
عرب از رفتارهای غير سازنده سعودی، این اتحادیه را بی اعتبارتر 
از هر زمانی  کرده اســت. دســتيار ویژه ریيس مجلــس در امور 
بين الملل افزود: دبيرکل مصری اتحادیه عــرب بداند که اکنون 
سعودی ســردرگم تر  از آن است که بتواند کشــورهای عربی را 
در جيب خود جای دهــد. وی افزود: اتحادیه عــرب باید به جای 
حمایت از تجاوزهای نظامی و امنيتی منطقه ســعودی در یمن، 
سوریه، بحرین و عراق و بی کفایتی در اداره مناسک حج، چاره ای 
در حمایت از مردم مظلوم فلســطين بيندیشــد و رفتار نادرست 

سعودی در حمایت از تروریسم را نکوهش کند.

دونالد ترامپ گفت: در صــورت پيروزی در انتخابات ریاســت 
جمهوری، هــر قایق تنــدوری ایرانی که برای ناو شــکن های 
آمریکایی در آب های خليج فــارس مزاحمت ایجاد کند، هدف 
قرار خواهد گرفت.به گــزارش رویترز، نامزد حزب جمهوریخواه 
درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در یک تجمع انتخاباتی 
در »پنســاکوال« در ایالت فلوریدا صحبت می کرد، گفته است، 
در صورت پيروزی وی، نيروهای نظامــی آمریکا چنان تقویت 
خواهند شد، که هيچ کشــوری جرأت شــوخی کردن با آن را 
نخواهد داشــت.این نامزد حــزب جمهوریخواه در ســخنرانی 
 خود توضيح داد که چگونه سياســت او در قبال مزاحمت های 
قایق های ســپاه در خليج فارس متفاوت خواهد بود.به گزارش 
»هيل« دونالد ترامپ گفته اســت: »درباره ایران، زمانی که آنها 
بخواهند با قایق های کوچک خود دور ناوشــکن های زیبای ما 
بچرخند و حرکاتی نسبت به مردم ما انجام دهند که نبایست به 
آنها چنين اجازه ای داده می شد، به آنها شليک کرده و از )این( 
آب ها بيرون انداخته خواهند شــد.طبق این گزارش جمعيت 
حاضر در این سخنرانی در واکنش به این اظهارات ترامپ شعار 

می دادند: »به آنها شليک کنيد.«

علی اکبر صالحی در سخنانی به مناســبت کلنگ زنی دو واحد 
جدید نيروگاه اتمی بوشهر افزود: در آســتانه عيد سعيد قربان 
مراسم ســاخت دو واحد جدید نيروگاهی در ساختگاه بوشهر با 

حضور معاون اول ریيس جمهور برگزار می شود. 
وی گفت که ســاخت این دو واحد در بازه زمانی 1۰ ســاله در 
چارچوب مقررات نظام ایمنی هسته ای کشــور انجام می شود.

معاون ریيس جمهور گفت: ســاخت این دو واحد پاسخ شفافی 
است به کسانی که می گویند صنعت هســته ای با کندی، رکود 
و توقف مواجه شده اســت. اجرای این پروژه نشان از نشاط این 
صنعت اســت و این پروژه جز با زیرســاخت های غنی سازی و 
اکتشــاف و اســتخراج و و نيروی متخصص امکان پذیر نيست. 
همان طــور که ریيس جمهــور گفته انــد هم بایــد در صنعت 
هسته ای پایدار و پيشرفت داشته باشــيم و هم با دنيا رویکردی 
مبتنی بر تعامل ســازنده تــوام با حفظ حاکميت ملی داشــته 

باشيم.
صالحی تصریــح کرد: با کشــورهای دیگر هم بــرای همکاری 
هسته ای در حال مذاکره هستيم که در صورت تکميل مذاکرات 

اعام خواهند شد.

عباسعلی کدخدایی اعالم کرد:

شورای نگهبان طرح استفساریه 
قانون انتخابات را رد کرد

واکنش امیرعبداللهیان به بیانیه اتحادیه عرب؛

 رفتار نادرست سعودی ها را مورد 
نکوهش قرار دهید

ترامپ:

رییس جمهور شوم
به قایق های ایرانی شلیک می کنیم

صالحی:

راکتورهای هسته ای جدید بوشهر 
10 ساله تکمیل می شوند

تحلیل فاضل میبدي از مواضع انتخاباتي اصولگرایان؛

از مصباح یزدی خط نمی گیرند
ادعای فاکس نیوز:

آمریکا به ایران طال هم داده!
محمد غرضی:

ردصالحیت احمدی نژاد هزینه دارد

اولين سالگرد شــهدای فاجعه منا و بزرگداشــت شهدای حج 
خونين ســال 66 به همت گروه فرهنگی بيــت عتيق در جوار 

یادمان شهدای حج واقع در بهشت زهرا)س( برگزار شد.

بزرگداشت شهدای حج
و منا در بهشت زهرا)س(

عکس روز

بین الملل

آمریکا و روســيه روزجمعه بر سر طرحی برای برقراری 
آتش بس در جنگ داخلی ســوریه و گذاشــتن سنگ 
بنای یک فرآیند صلح، به توافق رســيده اند. جان کری 
وزیر خارجه آمریکا با اعام ایــن خبر گفت که اميدوار 
است این توافق صلح را به ســوریه بازگردانده و موجب 
کاهش رنج مردم ســوریه شــود.به گــزارش انتخاب، 
وزیر خارجه آمریــکا در جمع خبرنــگاران اعام کرد 
که توافق جدید برای آتش بس سراســری در ســوریه 
از دوشنبه شــب، 1۲ ســپتامبر همزمان با عيد قربان 
آغاز خواهد شــد.این توافق توقف در تمامی حمات از 
جمله حمات هوایی و دسترســی های بشردوستانه به 
مناطق نيازمند در سوریه از جمله حلب را شامل خواهد 
شد.وی همچنين از ایجاد یک مرکز عمليات مشترک با 
روسيه برای مواضع گروه تروریستی داعش و »جفش« 
)جبهه النصره ســابق( خبر داد. وزیــر خارجه آمریکا 
اضافه کرد انتظار دارد مسکو پایبندی دولت بشار اسد، 

ریيس جمهور سوریه به آتش بس را تضمين کند.

به گــزارش انتخــاب، »هياری کلينتــون« نامزد 
دموکرات انتخابات آتی ریاســت جمهوری آمریکا 
گفت که داعش برای انتخــاب »دونالد ترامپ« به 
ریاســت جمهوری آمریکا دعا می کنــد.وی درباره 
توافق جامع هســته ای کشــورهای1+۵ بــا ایران 
موسوم به »برجام« اعام کرد: متوقف کردن برنامه 
هسته ای ایران، موجب امن تر شدن)رژیم( اسرایيل 
می شــود، منطقه را ایمن کرده و مانع رقابت های 
تسليحات هسته ای می شود که نه تنها تمام سران 
کشــورهای حوزه خليج فارس را در بــر می گيرد، 
بلکه ممکن اســت مصر را نيز شــامل شود.وی در 
 ادامه افزود: البته این واقعيت که بــا ایران به توافق

 هسته ای رســيدیم، توجيهی برای عملکرد کنونی 
ایران به شمار نمی آید.نامزد دموکرات انتخابات آتی 
ریاست جمهوری آمریکا درباره دونالد ترامپ تاکيد 
کرد: داعش دعا می کند که دونالــد ترامپ )نامزد 
جمهوریخواه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا( 

ریيس جمهور آمریکا شود.

جان کری:

آمریکا و روسیه برای صلح 
سوریه به توافق رسیدند

کلینتون:

 داعش برای ترامپ
دعا می کند

اخبار

خبرنگار »تسنيم« به همين مناسبت راهی مشهد اردهال 
شــده تا از حال و هوای خادمين، زائران و مردم آن شهر 
که اخيرا به محضر رهبر معظم انقاب شــرفياب شدند، 

گزارشی تهيه کند. در ادامه این گزارش را می خوانيد:
در حاشــيه این شــرفيابی رهبر معظم انقاب، خادمين 
آســتان و معدودی از زائرین حاضر در حــرم مطهر مورد 
تفقد معظم لــه قرار گرفتند، اما ازدحــام جمعيتی ایجاد 
نشــد. حضرت آیت ا... خامنــه ای از ســاليان دور به طور 

مســتمر جهت زیارت این ســفير ویژه امــام معصوم، به 
منطقه کاشان سفر و عرض ارادت می کنند.

مردم منطقه کاشان در زمان حضرت امام باقر )ع( نامه ای 
خدمت حضرت نوشته و درخواســت کرده بودند چون ما 
از محضر شما دور هستيم، یکی از آقازادگان خود را برای 
راهنمایی، تربيت و تعليم احکام به جانب ما بفرســتيد و 
آن حضرت نيز فرزند خود یعنــی جناب علی بن محمد را 

برای این امر مهم روانه کاشان کردند.

معاون فرهنگی و قرآنی امامزاده علــی بن محمد )ع( در 
این باره می گوید: شــب قبل از آمدن رهبر معظم انقاب 
به مشــهد اردهال بنده در تهران بــودم، کاری پيش آمد 
 که مجبور شــدم خودم را بــه امامزاده برســانم، وقتی 
با خبر شــدم رهبر معظم انقاب در حال آمدن به مشهد 
اردهال هســتند، حس و حالی عجيــب در وجودم ایجاد 
 شد و بسيار خوشحال بودم که توفيق دست بوسی ایشان

نصيبم می شود.
ایشــان بعد از زیارت و اقامه نماز وارد شبســتان مسجد 
 شــدند و تمــام زوایــای مســجد و حتــی بنرهایی که 
به مناسبت شــهادت حضرات معصومين )ع( نصب شده 
بود، به دقت ماحظــه می کردند که این نشــان از عمق 

توجه ایشان به اماکن متبرکه و مساجد است. 
ایشــان در حالی که داشــتند به تابلوی زیارت عاشورا در 
انتهای مســجد نگاه می کردند، مدیر اجرایی آستان نيز 
آمدند و در همين حين بود که رهبری از مدت خادمی ما 
 در این مکان متبرک ســوال کردند و به ایشان گفتيم که

 ده سال است توفيق خدمت در این بقعه را داریم.
مقام معظم رهبری پس از بررســی بخــش های مختلف 
مســجد فرمودند: نســبت به دفعه قبلی که اینجا آمدم، 
تغييرات چشمگيری دیده می شــود و خيلی زیباتر شده 
اســت. ایشــان دیداری کوتاه با مدیر آســتان داشتند و 
گزارشــی از فعاليت های آنان نيز دریافت کردند، رهبری 
درباره صحن های این بقعه مبارک پرســيدند و مدیر نيز 

از افزایش صحن ها و تکميل آینه کاری مسجد خبر داد.
ایشــان وقتی وارد یکی از صحن های مسجد شدند سراغ 
سردابی را گرفتند، سردابی که در آن شهدایی دفن شده  
و پنجاه سال است که در آن بســته مانده است. ایشان در 
همانجــا توضيحاتی در این زمينه دادنــد و پس از حدود 

یک ساعت به سمت زیارتگاه »شاهزاده زید« رفتند.
ایشان در این ســفر کوتاه هيچ نوع توصيه و سفارشی به 
مجموعه آستان نداشتند، این در حالی بود که ما خواستار 
دریافت دست خطی از ایشــان به عنوان یادبود بودیم، اما 
محافظان شخصی ایشان گفتند که ایشان تصميمی برای 
صحبت، سفارش، ماقات، دست خط و ... نداشته و ندارند 
و چون به همراه خانواده هســتند، فقط بــه قصد زیارت 

آمده اند و بس...
آنقدر فرصت کم بود که حتی نتوانستيم برخی مشکات و 
دغدغه های اساسی و مهم چون مشکل آب، بهداشت و ... 

را در این منطقه با ایشان مطرح کنيم.
ایشــان از خادمان، جمــع حاضر و مردم تشــکر ویژه ای 
داشتند و ســپس به ســمت زیارتگاه های دیگری چون  
زیارتگاه »شــاهزاده زید« و ... و در نهایــت نيز به زیارت 
»امامزاده آقا علی عباس« نيز رفتند، اندکی بعد خيلی از 
مردم متوجه حضور ایشان در این منطقه شدند و در یکی 
از امامزاده ها به تدریج جمعيت برای اســتقبال از ایشان 
بيشتر و بيشتر شد که به دليل مسائل امنيتی نتوانستند 

آنجا حضور پيدا کنند.

مقام معظم رهبری 
 پس از بررسی 

 بخش های
 مختلف مسجد 

فرمودند: نسبت 
 به دفعه قبلی که

 اینجا آمدم، 
تغییرات 

 چشمگیری
 دیده می شود و 

 خیلی زیباتر
 شده است

گزارشی از سفر رهبرمعظم انقالب به مشهد اردهال؛

یکشنبه فراموش نشدنی 

رهبر معظم انقالب صبح روز یکشنبه 14 شهریورماه در سفری سرزده به زیارت حضرت علی بن محمد باقر)ع( در 
مشهد اردهال کاشان و امامزاده آقا علی عباس بادرود رفتند. این سفر که بدون اطالع مسئوالن آستان انجام شد، 

بدون تشریفات و هیئت همراه صورت گرفت و رهبری به همراه فرزند خود حضور یافتند.
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يادداشت ويژه

ريیس اتحاديه گوشت گوسفندی:

مردم برای خريد قربانی
شتابزده عمل نکنند

قیمت انواع
کارت شبکه در بازار

پیشنهاد سردبیر:
بسته بندی های پر شده از باد!

رییس اتحادیه گوشت گوســفندی، در مورد برنامه نهایی برای 
روز عید قربان اظهار داشــت: در آســتانه عید قربان، قیمت ها 
تغییری نکرده و نرخ دام زنده بین کیلویی 13500 الی 14 هزار 
تومان عرضه می شود. با توجه به مسدود شدن مسیر خروج دام،  

به اندازه نیاز و تامین  بازار عید، گوسفند وجود دارد.
علی اصغر ملکی با بیان اینکه مردم برای خرید دام، شــتاب زده 
به میادین فروش دام زنده نروند، گفت:  معموال غرفه های فروش 
دام دو روزه بوده و از روز عرفه کار خود را شروع می کنند؛ اما در 
روز عید، از صبح زود و بعد از اذان صبح آماده عرضه دام هستند. 
همچنین، طبق تجربه سال های گذشته، توصیه می شود مردم 
از ســاعت 9 الی 10 صبح برای خرید و قربانی دام اقدام کنند؛ 
زیرا در ابتدای صبح قیمت ها ســنگین تر است؛ ولی با گذشت 

زمان روند قیمت ها کاهش می یابد.
رییس اتحادیه گوشت گوســفندی خاطر نشان کرد:  شهرداری 
در مناطق 22 گانه، میادینی برای عرضه دام در نظر گرفته است 
و عالوه بر آن، مراکز دیگری نیز وجود دارد که دکتر دامپزشک 
حضور داشته و پس از ذبح دام، سالمت گوشت را تایید می کند. 
ملکی در مورد ســاعت پایان عرضه دام گفت: تا زمانی که مردم 
بخواهند و دام وجود داشــته باشــد، عرضــه کاال در این مراکز 
صورت می گیرد؛ ولی معموال تا ساعت 2 بعد از ظهر ،90درصد 

خرید مردم انجام شده است.

1،348،000
تومان

1،350،000
تومان

D-Link DGE-560SX PCI Fiber  دی لینک

155،000
تومان

160،000
تومان

D-Link dfe-520tx  دی لینک

108،000
تومان

122،000
تومان

TP-LINK TF-3200   دی لینک

29،500
تومان

33،500
تومان

TP-LINK TG-3468  دی لینک

بازار

پس از بروز نوســان های مکرر در بازار شــکر، فعاالن 
بخش خصوصی عنوان کردند که علت این نوســان ها 
کمبود شکر در کشور است؛ اما برخی مقامات دولتی، 
از جمله مســئوالن شــرکت بازرگانی، علت اصلی را 

احتکار در بازار عنوان کرده بودند.
چهارم مرداد ماه امســال، حسن عباســی معروفان، 
معاون شــرکت بازرگانی دولتی ایران، از عرضه زیاد 
شکر و ذخیره ســازی مازاد بر تقاضا خبر داده و گفته 
بود: متاسفانه پدیده نادری است که باتوجه به فزوني 
عرضه بر تقاضا، با گرانفروشی نیز مواجهیم. بازار شکر 
با این پدیده نادر مواجه شده اســت و در حالی که در 
ایران در سال جاری، یک میلیون و 600 هزار تن شکر 
تولید شــده که یک رکورد تاریخی محسوب می شود 
و واردات هم در مراحل مختلف ادامه دارد، مشــاهده 

می شود که احتکار، باعث گرانفروشی شده است.
اما فردای آن روز، قاســمعلی حســنی، عضو هیئت 
مدیره اتحادیه بنکداران ایران، بــا بیان اینکه احتکار 
شکر در کشــور واقعیت ندارد، گفت: شــکر در بازار 
نایاب شده و  دلیل این کمبود و گرانی نیز چیزی جز 

سوءمدیریت دولتی نیست.
پس از ایــن، در 25 مرداد ماه امســال، ایــن بار علی 
قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: یکی از 
دالیل افزایش قیمت شکر، ناشی از ایجاد بازار پنهان 
توسط واسطه گرانی اســت که در دوره گذشته دارای 
منافع بودند؛ اما این گروه باید بدانند که هیچ دســتی 
در این دولت ندارنــد. در همین حــال وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیــز  وعده ارزانی شــکر در روزهای 
پیش رو را داده اســت؛ اما وزیر جهاد کشاورزی درباره 
وضعیت امروز شکر در کشور، سخنان قابل توجهی را 

بیان کرده است. 
محمــود حجتــی در مــورد وضعیت شــکر و تولید 
آن در کشــور گفته اســت: گلوگاه خودکفایی شکر 
در کشــور، نداشــتن کارخانه قند اســت؛ چرا که در 
اســتانی مانند خوزســتان، ظرفیت چهــار میلیون 
تن شــکر را داریم؛ امــا اکنون قدرت فــرآوری حتی 
 یــک کیلوگرم را هــم نداریــم و کارخانه هــای قند

اهواز-دزفول سال های متمادی است که تعطیل شده 
و به این ترتیب، 10 آســیب جدی بــه بخش زراعت 
کشور زده است. این سخنان وزیر جهاد کشاورزی، از 
معدود سخنان یک مقام دولتی است که کمبود شکر 

در کشور را پذیرفته است.

برنامه بلندمدت دولت برای 
بازار شکر چیست؟

نگاه روز

به گزارش مهر، قیمت مــواد غذایی و تنظیم بازار، همواره 
یکی از سیاست هایی بوده که میان دو وزارتخانه صنعت، 
معدن، تجارت و جهاد کشاورزی مطرح می شده و در این 
ســال ها، هرکدام از این وزارتخانه ها توپ گرانی یا کمبود 
کاالهای اساســی را به زمین یکدیگر پاس می دادند. در 
سال های گذشته، مسئولیت تامین مواد غذایی به وزارت 
جهاد کشاورزی سپرده شــده بود و وظیفه تنظیم بازار و 
تعیین قیمــت نیز برعهده وزارت بازرگانی ســابق بود. به 
همین دلیل هرگاه که میــزان عرضه یا قیمت یک کاال در 
بازار با مشکل مواجه می شد، هر یک از این دو وزارتخانه، 

دیگری را مقصر معرفی می کرد.
اما در چندســال اخیر کــه تنظیم بازار بــه وزارت جهاد 
کشاورزی سپرده شــده، بازهم وقتی پای گرانی به میان 
می آید، هیچ یک از مســئوالن این وزارتخانه، پاسخگوی 
مشکالت نیستند. هنوز هم با نزدیک شدن به ماه رمضان، 
عید نوروز یا هر مناســب خاص دیگری، برخی کاالهای 
اساســی با افزایش قیمت یا حتی کمبــود عرضه مواجه 
می شــوند و این وزارتخانه با تمام ســاز وکارهای اجرایی 
خود، هنوز هم نتوانسته  مکانیزم تامین و توزیع بازار را به 

درستی مهندسی و هدایت کند.

گرانی مواد غذایی موضوعی است که حتی آمارهای بانک 
مرکزی هم بر آن صحه می گذارد. تازه ترین گزارش های 
بانک مرکــزی حاکی از آن اســت که قیمت ها نســبت 
 به مدت مشابه ســال گذشــته، افزایش زیادی داشته و

مصرف کنندگان امســال هم مــواد غذایــی را گران تر 
 از ســال قبل خریداری می کننــد که البته بایــد به این

گرانی های سالیانه، افزایش قیمت مناسبت های خاص را 
هم اضافه کرد. از ســوی دیگر، تولیدکنندگان نیز همواره 
گالیه دارند که قیمت تمام شده برای آنها صرفه اقتصادی 
ندارد؛ با همین اســتدالل، بیشتر تولیدکنندگان، هرسال 
افزایش قیمتی را در بخش مواد غذایــی اعمال می کنند 
که ســبد مصرف خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد. اما با 
وجود افزایش قیمت های مصوب و مــداوم، بازهم برخی 
از تولیدکنندگان با اتکا به برخی روش ها به دنبال کسب 

سود بیشتر هستند.
این روزها اگر گشــتی در بازار کاالهای اساســی و مواد 
غذایی بزنید، با کم فروشــی محرز برخی تولیدکنندگان 
رو بــه رو خواهید بــود که در برخــی مواقع نیز بســیار 
 هنرمندانه انجام شده است. حتما در این مدت بسیاری از

مصرف کنندگان، متوجه کوچک شــدن قرص های نان 

شده اند یا بســته های مختلف مواد غذایی وزن کمتری 
 پیدا کرده اند؛ اما با همان قیمت های گذشــته به فروش

می رسند.
 بســیاری تولیدکنندگان طی ســالیان گذشته طراحی

بســته بندی کاالهای خود را طوری تغییــر داده اند که 
داخل آن مشــخص نباشــد و این روزها از همین امکان 
اســتفاده کرده و حجم محتویات داخل بســته را بسیار 
کاهش داده اند و طبیعتا مصرف کننــده هم متوجه این 

موضوع نمی شود.
هرچند که تولیدکنندگان، مواردی مانند افزایش حقوق 
و دســتمزد، نرخ مالیات و دیگر موارد تاثیرگذار بر قیمت 
 تمام شــده را از عوامــل گرانی محصوالت خــود عنوان

می کنند، اما این فشــار همچون همیشــه، در نهایت از 
سوی تولیدکننده به مصرف کننده منتقل می شود و این، 
 خریداران هســتند که عالوه بر قیمت گــران، باید چوب

کم فروشی را هم بخورند. 
کاهش وزن برخی مواد غذايی بسته بندی  شده

در چندماهه اخیر، قیمت برخی کاالهای اساســی مانند 
مرغ، برنج و شــکر با افزایش رو به رو شــد و کاالهایی هم 
 که دولت اجازه افزایــش قیمت را به آنها نداده اســت، با

کم فروشی سعی در جبران زیان های خود دارند.
یکی از فروشــندگان عمده مــواد غذایی با بیــان اینکه 
تولیدکنندگان یا قیمت ها را افزایش داده  یا کم فروشــی 
می کننــد، گفت: اگر بــه وزن برخی کاالها توجه شــود، 
می بینیم که وزن به نســبت قیمت کاهش یافته اســت؛ 
یعنی در چندمــاه پیش با همین قیمــت، کاالیی با وزن 
بیشتر تولید می شــده است. وی با اشــاره به اینکه اغلب 
مردم مشاهده کرده  اند که برخی بســته بندی ها، بیشتر 
با باد پر شــده اســت تا کاال ، اظهار داشــت: برخی بسته 
بندی ها هم طوری انجام شــده که محتویــات داخل آن 
مشخص نیســت؛ بنابراین خریداران یا توجهی به داخل 

بسته نمی کنند یا متوجه کاهش وزن آن نمی شوند.
در این میان، یکــی از خریداران در یک فروشــگاه مواد 
 غذایی، با بیــان اینکه برخی اجناس هرســال کوچک تر

می شوند، گفت: سال گذشته در زمان خرید، شاهد تعداد 
کمی از محصوالت بودیم کــه وزن آنها کاهش پیدا کرده؛ 
اما امسال تعداد بیشتری کاال با وزن کمتر دیده می شود. 
به گفته وی، حتی نانوایی ها هم به صــورت محرز، نان ها 
را کوچک تر به دســت مردم می دهند و مــردم هم اغلب 
شــکایت نمی کنند؛ چرا که می دانند این شــکایت ها به 

جایی نمی رسد.

کم فروشی هنرمندانه برخی تولیدکنندگان؛

بسته بندی های پر شده از باد!

برخی بسته بندی ها 
هم طوری انجام 

شده که محتويات 
داخل آن مشخص 

نیست؛بنابراين 
خريداران يا 

توجهی به داخل 
بسته نمی کنند يا 

متوجه کاهش وزن 
آن نمی شوند

 برخی تولیدکنندگان به منظور جبران افزايش هزينه های تولید، به کم فروشی روی آورده اند و سعی دارند بار 
ناشی از تورم را به دوش مصرف کننده بیندازند.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: پیــش بینی می شــود پــس از بهره بــرداری از باغ 
 مادری، به طور میانگین در هر ســال 400هــزار اصله نهال

گواهی شده از این باغ تامین شود.
احمدرضا رییس زاده درخصــوص بهره برداری از باغ مادری 
در اصفهان اظهار کرد: چالش های فرآوری صنعت باغداری 
کشــور از حیث راندمان پایین تولید، یکی از مسایل مهمی 
اســت که همواره مــورد توجــه متخصصان و مســئوالن 

باغبانی بــوده و خواهد بود. وی افــزود: در این میان، صرف 
نظر از مســایل مدیریتی، خرده مالکی، شــیوه های سنتی 
بهره برداری و ســایر مســایل مرتبط، آنچه از همه مهم تر و 
کلیدی تر است، تامین نهال گواهی شده است که متاسفانه 

تاکنون در کشور وجود نداشته است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، 
با بیان اینکه نهال، رکن اصلی صنعت باغبانی کشــور است، 
ادامه داد: در صورتی که نهال گواهی شده )اصیل و سالم( از 
ارقام تجاری و روزپسند، با عملکرد مناسب تهیه و در اختیار 
بهره برداران بخش کشــاورزی قرار گیرد، می توانیم شاهد 
تحول بزرگی در بهبود وضعیت تولید، صــادرات، ارزآوری 
و ایجاد اشتغال پایدار باشــیم. وی اظهار کرد: خوشبختانه 

با تغییر رویکرد تولید نهال از روش ســنتی بــه تولید نهال 
گواهی شــده در معاونت باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی، 
توجه خاصی به این امر معطوف شده است و استان اصفهان 
برای نخستین بار در کشــور، برای تولید نهال گواهی شده 

درختان میوه هسته دار و دانه دار پیش قدم شد.
رییس زاده خاطرنشان کرد: شرکت کشاورزی فجر اصفهان، 
از شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب 
اســالمی، به عنوان پیشــگام در این زمینه، از سال 1390 
نســبت به ارائه درخواســت باغ مادری اقدام کرد که پس از 
بررسی اراضی مورد درخواســت و انجام آزمایش های آب و 
خاک، جانمایی باغ مادری در منطقه مهیار شــهرضا انجام 
شــد و پیرو این اقدامات، انواع پایه ها و ارقــام مورد نیاز در 

کمیته فنی نهال استان بررســی و جهت تایید نهایی ارقام و 
پایه ها، مراتب به گروه نهال و بهبود ارقام ارسال شد.

وی افزود: پس از هماهنگی با موسســات تحقیقات باغبانی 
و ثبت و گواهی بذر و نهال و ســازمان حفــظ نباتات و اخذ 
تاییدیه های الزم، مجــوز واردات تعدادی ارقــام و پایه، به 
عنوان هسته های اولیه صادر شــد و شرکت کشاورزی فجر 
اصفهان توانســت از مجموع 29 رقم پایه مورد نیاز به تعداد 
10هزار و 760 اصله، تعداد 10 رقــم پایه به تعداد پنج هزار 
اصله خریداری و وارد کند. همچنین از مجموع 26 کالتیوار 
مورد نیاز به تعداد 4480 اصلــه، تعداد 25 کالتیوار به تعداد 
دو هزار و 375 اصله توســط شرکت کشاورزی فجر اصفهان 

وارد شد.

مدير امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان خبر داد:

بهره برداری از باغ مادری اصفهان

مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان، با اشــاره به اینکه در پنج ماه نخست امسال 
834میلیون و 412هزار و 726لیتر بنزین در اســتان 
اصفهان مصرف شــد، اظهار داشــت: میــزان مصرف 
بنزین در استان، نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

2/84درصد رشد داشته است.
به گفته وی، تا پایان مرداد ماه 94 در اســتان اصفهان 

811میلیون و 346هزار و 767لیتر بنزین مصرف شد.
حسین صادقیان به کاهش 9/12درصدی نفت سفید 
تا آخر مرداد ماه 95 اشــاره کرد و گفت: تا پایان مرداد 
امسال 6میلیون و 843هزار و 600لیتر نفت سفید در 
استان سوزانده شــد که میزان مصرف در مدت مشابه 

سال قبل،  7میلیون و 530هزار لیتر بود.
وی با بیان اینکه تــا پایان مرداد مــاه 968میلیون و 
985هــزار لیتــر گازوئیل در اســتان مصرف شــد، 
تاکید کــرد: در مدت مشــابه ســال گذشــته، یک 
میلیــارد و 66میلیــون و 169هــزار و 249لیتــر 
گازوئیل در اســتان مصرف شــد که نشــانگر کاهش 
 9/12درصــدی این فــرآورده نفتی در ســال جاری 

است.

مســئول زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان، با اشــاره به معضل کم آبی در استان اصفهان و 
ضرورت توجه به این موضوع اظهار داشــت: روی آوردن 
به کشــت محصوالتی که بــه مصــرف آب کمتری نیاز 
دارد، در راســتای مصرف بهینه آب، از اهمیت و اولویت 
خاصی برخوردار اســت. محمد زارع با بیان اینکه کشت 
جایگزین برنــج در دســتور کار جهاد کشــاورزی قرار 
دارد، افزود: باتوجه بــه اینکه برنج از میزان باالی مصرف 
آب برخوردار اســت و در شــرایط کنونی کــه با کم آبی 
مواجهیم، درصدد جایگزینی محصوالتی با مصرف کمتر 
آب موثر و به صرفه هستیم. وی  از ممنوعیت کشت برنج 
 در بیش از 13 استان کشــور خبر داد و خاطرنشان کرد: 
13 استان  کشــور از جمله فارس، اصفهان، خوزستان و 
لرستان از لیست حمایت های وزارت جهاد کشاورزی در 
کشت برنج حذف شده است. از اواسط سال 93 با تشکیل 
کمیته کشــت جایگزین برنج، اقدامات خوبی در زمینه 
تحقیقی و ترویجی بــه عمل آمد که زمینه ســاز برنامه 
تدوین یافته ای شــده اســت. زارع گفت: با اعتبارات از 
سوی استانداری و همه دستگاه های استانی و فرااستانی 

جایگزینی محصوالت جایگزین محقق می شود.

مديرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

مصرف بیش از 800میلیون 
لیتر بنزين توسط اصفهانی ها

مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان:

 ممنوعیت کشت برنج
در استان اصفهان

جهاد کشاورزی پارلمانانرژی
نماينده مجلس مطرح کرد:

بازی با »کلمات« در اصالحیه 
قراردادهای نفتی

ريیس اتاق بازرگانی:

آموزش الفبای تجارت به 
نوجوانان، وظیفه ماست

هدایت ا... خادمی با اشــاره به اصالح قراردادهای نفتی که از 
ســوی هئیت دولت به تصویب رســید، اظهار داشت: اتفاق 
خاصــی در اصالحیه جدید نســبت به گذشــته رخ نداده 
است و آن موارد اساســی، از قبیل مشــارکت در مدیریت، 
سقف باز قرارداد و خط تخلیه، اشــکاالت اساسی بودندکه 
همچنان وجود دارند. وی با اشــاره به تغییــرات موجود در 
اصالحیه جدید الگوی قراردادهای نفتی تصریح کرد: تقریبا 
با یکســری کلمات در این قراردادها بازی کردند که به نظر 
بنده، موضوع را مبهم تر نشــان داده و شفافیت را کم رنگ تر 
می کند؛ یعنی اتفاقــا برای بدعمل کــردن، فضای بهتری 
ایجاد می شــود. وی به موضوع دیگری در ایــن قراردادها 
اشاره کرد و گفت: شــرکت های داخلی می توانند از امکانات 
بانکی برخوردارباشند که اتفاقا این یک نکته منفی ؛ چرا که 
شــرکت هایی که از نظر آنها امکانات الزم را داشته باشند، 
در کشــورمان وجود نــدارد؛ مگر همان شــرکت هایی که 
 قرار است آقایان خودشــان تولید کرده و به عنوان شرکای

شرکت های خارجی ارائه دهند. در این یک رانتی است برای 
شرکت هایی که مشخص نیست چگونه می خواهند انتخاب 

شوند؛ بنابراین اتفاق مهمی نیفتاده است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بزرگ ترین رسالت اتاق 
بازرگانی اصفهان که آموزش الفبای تجارت و کارآفرینی به 
کودکان و نوجوانان است، در دوره آموزشی بازرگانان کوچک 
محقق شد. سیدعبد الوهاب سهل آبادی، در آیین اختتامیه 
نخســتین  دوره بازرگانان کوچک اتــاق بازرگانی اصفهان، 
تصریح کرد: این دوره آموزشی به همت معاونت جوانان اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار شد و مورد اســتقبال خانواده ها و 

فعاالن اقتصادی قرار گرفته است. 
رییس اتــاق بازرگانی اصفهان افزود: خرســندیم که امروز، 
آموزش کــه بزرگ ترین رســالت هیئت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی بوده اســت، محقق شــده و بزرگانــی چون دکتر 
عبدالحسین ساسان و  دکتر محسن رنانی در کنار ما هستند.

وی همچنین با تاکید بر نقش مهم سخنرانی در آینده شغلی 
کودکان، از دست اندرکاران آموزشی اتاق بازرگانی خواست 
تا به آموزش تکنیک های ســخنرانی به کودکان و نوجوانان 
نیز بپردازند. ســیدعبد الوهاب سهل آبادی تاکید کرد: هیچ 
چیز بهتر از پرسش نیســت و دانا کسی است که سوال کند. 
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایــن دوره ها با قدرت 

هرچه بیشتر  ادامه یابد.

اتاق بازرگانی
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ویژه

آنچه در هفته اول حادثه تلخ منا رخ داد را در این روز شمار بخوانید
فاجعه منا دوم مهر 1394 برابر با 10 ذی الحجه 1436 قمری همزمان با عید قربان در مراســم رمی جمران در » خیابان 204، نزدیک 
تقاطع آن با خیابان 223« در منطقه منا، شهر مکه عربستان سعودی رخ داد. این واقعه مرگ بارترین رویداد تاریخ حج است که طی 
آن، حدود هفت هزار انسان بی گناه به شهادت رسیدند که از این تعداد 461 شهید از حجاج ایرانی را شامل می شد؛ اما آنچه به تلخی 
این فاجعه اضافه کرد، بی مســئولیتی مسئوالن عربستان سعودی در پی این اتفاق و نپذیرفتن تبعات آن از جمله پرداخت کردن دیه 
به خانواده بازماندگان بود. در نهایت، این واقعه در پی مذاکرات ســازمان حج و زیارت جمهوری اسالمی ایران با مسئوالن عربستان، 
به دلیل » استمرار کارشکنی های دولت سعودی« منجر به لغو سفر حج برای ایرانیان در سال 1395 شد. حاال در آستانه سالگرد این 

اتفاق تلخ، مروری خواهیم داشت به وقایعی که از اولین روز حادثه غم بار منا برای زائران ایرانی رخ داد: 

اولین روز وقوع فاجعه منا
12:59

اسکای نیوز عربی نوشت: سازمان دفاع مدنی عربستان از کشته 
شــدن حداقل 220 زائر بیت ا... الحرام در منا خبر داد و گفته 
شــد به دلیل ازدحام در مناســک حج در منا، عالوه بر کشته 

شدن این 220 زائر، دست کم 450 نفر نیز زخمی شده اند.
 13:43

سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت گفت: فعال اطالعات 
دقیقــی از جزییات ماجرای امروز منا نداریم؛ اما احتمال وجود 
ایرانی بین کشته ها و مصدومین وجود دارد. دولت سعودی باید 

پاسخگو باشد. تعداد زخمی ها حداقل 700-800 نفر است.
13:54

 مدیر کل روابــط عمومی جمعیت هالل احمــر از تایید مرگ 
12 ایرانی و مجروح شدن 24 نفردر مکه خبر داد.

14:36
سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت گفت: آمار کشته ها 
و زخمی هــا همچنان رو به افزایش اســت، اما با توجه به اینکه 
این اتفاق در سه نقطه افتاده، تاکنون بیش از 350 نفر از زائران 
کشــورهای مختلف کشته شــده و آمار مجروحان نیز بیش از 
1500 نفر اســت که البته این آمارها همچنان افزایش خواهد 

یافت.
16:22

سازمان حج و زیارت اسامی کشته شده های ایرانی حادثه منا در 
رمی جمرات را اعالم کرد.

18:46
العالم نوشت: عربستان سعودی در اولین واکنش خود به حادثه 
دلخــراش جان باختن 717 نفر از حجاج بیت ا... الحرام در منا، 
با سلب مسئولیت از خود اعالم کرد که عدم پایبندی حجاج به 

دستورات باعث وقوع این حادثه شده است.
22:00

رییس ســازمان حج و زیارت اعالم کرد: تعداد کشته شده های 
ایرانی حادثه منا به 125 نفر رسیده است.

دومین روز پس از وقوع فاجعه منا
10:00

 منابــع خبری از افزایش شــمار کشته شــدگان حادثــه منا به
 2000 نفر خبر دادند.

 12:39
در خبرها اعالم شده 85 مصدوم ایرانی سرپایی درمان و مرخص 
شده اند. آمار کشته ها 133 نفر اعالم شده بود که 2 نفر زنده بودند 

و آمار به 131 نفر رسید.
 13:25

سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت گفت: بیش از 1500 
نفــر آخرین آمــار جان باختگان بر اســاس منابع موثق اســت. 
پیش بینی می شــود این آمار به 2000 نفر برسد. مجروحین این 

حادثه نیز به بیش از 2000 نفر رسید.
 14:14

ســید احمد علم الهدی، عضــو مجلس خبــرگان رهبری بیان 
 کرد: رژیم ســعودی با بی کفایتی خط دشــمن را دنبال می کند.

 آتش ســوزی امروز صبح در چادر مصری های ساکن در منا هم 
مانند وقایع گذشته بر اثر بی تدبیری مسئوالن سعودی است.

14:50
سید علی مرعشی، رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر 
گفت: آمار تمام مصدومان ایرانی در بیمارســتان های سعودی و 
ایرانی مکه، عرفات و منا را داریم و یک زائر نیز به جده منتقل شد 

که در جریان آن هم هستیم.
 19:55

علــی اصغر احمــدی، دبیر کل جمعیت هالل احمــر بیان کرد: 
تا این لحظه آل ســعود از ورود اکیپ های شناســایی ایران برای 
یافتن اجساد جان باختگان به سردخانه ها و بیمارستان ها ممانعت 
می کند، مصدوم جدید نداریم و افراد مصدوم وضعیت خوبی دارند.

20:50
سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت گفت: 2 زائر ایرانی در 
بیمارستان طائق شناشایی شدند. بیشترین جان باختگان از سه 

استان گلستان، مازندران و لرستان هستند.

سومین روز پس از وقوع فاجعه منا
10:03

سعید اوحدی، رییس سازمان حج و زیارت گفت: به دلیل ممانعت 
رژیم ســعودی از شناسایی اجساد جان باختگان و از بین رفتن یا 
مفقود شدن موبایل های زائران ایرانی در زمان حادثه، امکان یافتن 

مفقودین سخت شده است.
10:50

حمید محمدی معاون امور حج ســازمان حج و زیارت بیان کرد: 
شمار جان باختگان ایرانی حادثه منا به 136 نفر و تعداد مفقودان 
نیز به 344 نفر رســید. تعداد مجروحان ایرانی این حادثه 95 نفر 

است که تعدادی از آنها ترخیص شده اند.
 14:34

حمید محمدی، معاون امور حج ســازمان حج و زیارت گفت: هم 
اکنون آمار مفقودین به 329 نفر رســیده است. تاکنون 12 زائر 
ایرانی نیز پیدا شــدند که حالشان خوب بود و به کاروان هایشان 

بازگشتند. تعداد 99 زائر ایرانی نیز در بیمارستان ها بستری اند.
 15:10

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه اعالم کرد: توقع داریم دولت 
عربستان به صورت جدی در زمینه امور فاجعه منا همکاری کند 
و این موضوع یکی از موضوعاتی اســت که ما در ســازمان ملل 

بررسی می کنیم.
 16:47

حمید محمدی معاون امور حج ســازمان حج و زیارت گفت: هم 
اکنون آمار مفقودین به 325 نفر رســید و تعداد 103 زائر ایرانی 

نیز در بیمارستان بستری اند.

چهارمین روز پس از وقوع فاجعه منا
12:00

تعــدادی از مدیران کاروان اعــالم کردند: تعدادی عکس 
جدید از اجســاد آوردند و مدیران کاروان در بعثه و محل 
اســتقرار ســازمان حج برای شناســایی افراد کاروانشان 

احضار شدند.
12:05

حمید محمدی رییس ســتاد عملیــات حج 94 گفت: از 
فردا تا 26 مهر ماه بازگشت حجاج از عربستان سعودی به 

کشور ادامه خواهد داشت.
13:05

 سید علی مرعشــی رییس مرکز پزشــکی حج و زیارت
 هالل احمر گفــت: تعدادی از مجروحــان حادثه منا از 
بیمارستان مرخص شــدند. 18 نفر از این افراد همچنان 

زیر دستگاه تنفس مصنوعی هستند.
13:59

ســعید اوحدی رییس ســازمان حج و زیارت گفت: هم 
اکنــون 155 زائر ایرانی در فاجعــه منا جان باخته اند که 
به خانواده های آنها اطالع رسانی شده است. تعداد زائران 
ایرانی بستری در بیمارستان های سعودی و ایرانی به 48 

نفر رسیده است. همچنین 316 نفر نیز مفقود هستند.
14:00

 حجت االســالم و المســلمین شــهدی محالتی نماینده 
ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران اعالم کرد: بنا بر 
درخواست نماینده ولی فقیه در امور حج و رییس سازمان 
حج و زیارت، نسبت به دفن جان باختگان حادثه تلخ منا 
با اطالق عنوان »جان باختگان« در گلزار شهدا، بر مبنای 

موافقت مقام معظم رهبری، اقدام می شود.
 14:19

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیه ای از سازمان 
همکاری اســالمی خواستند با اعزام گروه حقیقت یاب به 
عربستان، علل و عوامل این فاجعه انسانی را مشخص و به 

مسلمانان جهان معرفی کند.
15:40

سعید اوحدی رییس سازمان حج و زیارت گفت: از صبح 
امروز 21 تریلی از اجســاد جان باختــگان فاجعه منا در 
 حال تخلیه است. هیچ آماری از سوی مقامات سعودی به 
هیچ کدام از کشورها اعالم نشده است، عمق فاجعه بیشتر 
از چیزی است که در رسانه های عربستان منتشر می شود.

پنجمین روز پس از وقوع فاجعه منا
8:15

حمید محمدی معاون امور حج ســازمان حج و زیارت کشورمان 
درباره آخرین وضعیت کشــته ها، مفقــودان و مصدومین فاجعه 
چهار روز گذشته منا گفت: تا به این لحظه ساعت 8 صبح، تعداد 
کشته های فاجعه منا به 169 نفر رسیده و 298 مفقودی گزارش 

شده است.
14:08

نخســتین گروه از حجاج ایرانی پس از ســفری یــک ماهه وارد 
فرودگاه های امام خمینی)ره( شدند.

15:42
رییس سازمان حج و زیارت بیان کرد: تعداد جان باختگان ایرانی 
این فاجعه به 169 نفر رسیده است و همچنین تعداد مفقودان به 
296 نفر کاهش یافت. این در حالی اســت که 56 زائر ایرانی در 

بیمارستان ها بستری هستند.
 19:15

رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به افزایش تعداد جان باختگان 
ایرانی در حادثه منا گفت: تعداد جان باختگان تا این لحظه228 

نفر، تعداد مفقودین 248 نفر و تعداد مجروحان 27 نفر است.

ششمین روز پس از وقوع فاجعه منا
 8:30

امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه گفت: هیچ مجوزی برای 
دفن زائران ایرانی به عربستان نمی دهیم.

 10:00
وزیر بهداشــت همراه با هیئت ایرانی به جهت بررســی موضوع 
فاجعــه منا و  آخرین وضعیت مجروحــان و مفقودان این فاجعه 

وارد مکه شد.
10:39

 منوچهر سپاســی سرپرست عملیات حج شــرکت فرودگاه های 
کشــور گفت: تا پایان امروز با انجــام 10 پرواز، تعداد 3200 نفر 
از حجاج به فرودگاه های امام خمینی)ره(، شیراز، تبریز، گرگان و 

ساری کشور منتقل می شوند.
11:00

مسعود مجردی رییس ســتاد مکه و رییس حج خراسان رضوی 
بیان کرد: تاکنون 50 نفر از زائران خراســان رضوی در فاجعه منا 

جان باخته اند. 37 نفر مفقودند و 6 نفر نیز مجروح هستند.
13:30

حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان گفت: حادثه منا از نظر ما 
عادی و معمولی نیســت و با مسائل مالی جبران نمی شود. برخی 
از رسانه های عربستان به جای اینکه تصاویر فاجعه را منتشر کند، 

انیمیشن درست کردند و این بسیار توهین آمیز است.
15:18

بر اســاس آخرین و جدیدترین لیست اســامی جان باختگان و 
مفقودینی که ســازمان حج و زیارت اعــالم کرد 239 زائر ایرانی 

کشته و 241 زائر ایرانی نیز مفقود هستند.
16:00

اصناف و بازاریان در اعتراض به بی کفایتی عربســتان ســعودی 
تجمع کردند.

هفتمین روز پس از وقوع فاجعه منا
 9:20

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران برای چهارمین مرتبه 
کاردار عربســتان ســعودی را احضار کرد. در رابطه با فاجعه منا 
نامه وزیر کشور جمهوری اسالمی ایران به همتای سعودی خود، 

تسلیم کاردار سعودی شد.
 9:42

منوچهر سپاســی، سرپرست عملیات حج شــرکت فرودگاه های 
کشــور گفت: همه برنامه ریزی ها برای انتقال پیکر جان باختگان 
فاجعه منا به کشــور، در ایران انجام شد اما کشور عربستان بدون 
ارائــه دلیل قانع کننده ای، مجوز برقراری پرواز فوق العاده را صادر 

نکرد.
10:4

سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: همراهان همه 
قربانیان فاجعه منا درخواست دارند اجساد به ایران منتقل شوند. 

پیکر هیچ یک از حجاج ایرانی در عربستان دفن نمی شود.
 10:45

کمپین میلیونی جمع آوری امضا در سایت موزه صلح تهران برای 
محکومیت فاجعه منا و درخواســت پیگیری از سازمان ملل برای 

افشای حقایق این واقعه در دسترس عموم قرار گرفت.
 17:58

رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید 
کرد که موردی از کرونا ویروس میان حجاج ایرانی مشاهده نشده 

است.
 19:53

علی مرعشی رییس مرکز پزشکی حج گفت: با ممانعت مسئوالن 
سعودی، تحقیق و تفحص در سردخانه مکه متوقف شد. به همین 
دلیل شناســایی جدیدی انجام نشــده اســت. اکنون 11 نفر از 

مجروحان در بیمارستان مکه بستری هستند.

منای خونین
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پیشنهاد سردبیر: 
جوالن شخصیت های خارجی در لوازم التحریر ایرانی

انگری برد، بن تن، باربی، باب اســفنجی، الک پشــت های نینجا 
و ده ها شخصیت کارتنی خارجی که توســط کمپانی های بزرگ 
 تبلیغاتی دنیــا، فضای مجــازی، رســانه ها و تلویزیون های ما را 
پــر کرده اند، حــاال گــوی ســبقت را از طرح های ایرانــی نظیر 
گرشاسب، دارا و سارا، شاهزاده روم، ثنا و ثمین و ده ها طرح دیگر 

ربوده اند و در بازارهای شهر اصفهان جوالن می دهند.
 والدینی که در مقابــل طرح های وسوســه برانگیز و البته پر رنگ 
و لعاب لوازم التحریر کودکان شــان، توان مقاومت ندارند، مجبور 
 هســتند که تن به خواســته های کودکانه فرزندان شــان دهند 
و به درخواســت کودک خود، پاســخ مثبت دهند. این در حالی 
 است که مسئوالن اعالم می کنند، امروز تولید لوازم التحریر بومی 
در ایران به  میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و هم اکنون بیش 

از60 درصد لوازم التحریر موجود در بازار، در داخل تولید می شود.
 یکــی از والدیــن اصفهانی کــه از جــوالن طرح هــای خارجی 
و تاثیر آن به ستوه آمده، به تســنیم می گوید: زمانی که با فرزندم 
به بازار برای خرید مراجعه می کنــم، او طرح هایی از کارتون های 
 خارجــی را می بیند. نکته مهم این اســت کــه طرح های موجود 
 در بــازار همــان کارتون هایی اســت کــه روزانــه در تلویزیون 
و سی دی ها مشــاهده می کند، به همین دلیل شروع به پافشاری 

برای خرید آنها می کند، شما بگویید چه کنم؟
 این مادر30 ســاله ادامــه می دهد: اگر از شــخصیت های داخلی 
و اسطوره های ایرانی، کارتون بیشتر ســاخته شود و نقوش آن ها 
 روی لوازم التحریر بیشتر کار شــود و البته اگر این طرح ها جالب 
 و قابلیت جذب کودکان را داشــته باشــد، مســلما من مادر در
این موارد می توانم بر کودک خود تاثیر بگذارم و او را متقاعد کنم.

مردم به  دنبال برند هستند
 با این حــال، رییــس اتحادیه کتاب و لــوازم التحریــر اصفهان 
 عنوان می کنــد که بخــش عمــده ای از لوازم التحریــر موجود 
در بازارهــای اصفهــان، تولیــد داخل اســت. او دربــاره میزان 
لوازم التحریــر ایرانی موجود در بازار اصفهان به خبرنگار تســنیم 
در اصفهان اظهار داشــت: بیش از60 درصد از لوازم التحریرهای 
 موجود در بازار اصفهان داخلی و ســاخت کشــور ایران هســتند 

و در واقع امروز، همه دفاتر موجود ساخت ایران و اصفهان است.
 اکبر چیت ســاز اما بــه حقیقتی تلخ اشــاره می کند که ریشــه 

در باورهای غلط فرهنگی مردم و خواسته های خانواده ها دارد. 
او با اشــاره به تمایل مردم برای خرید مارک هــای خارجی افزود: 
بیشــتر خانواده ها به دنبال مارک و برند هستند و کیفیت، اهمیت 
چندانی برای آن ها ندارد؛ این در حالیســت کــه مداد رنگی های 
ســاخت ایران با بهترین مدادرنگی های خارجی رقابت می کنند، 

درصورتی که یک  سوم قیمت آن ها را دارد.
رسانه ها هم بی تقصیر نیستند

رییــس اتحادیه کتاب و لــوازم التحریر اصفهان امــا در این باره، 
 بخشــی از تقصیر را هم به گردن رســانه ها می اندازد. او با اشاره 
به نقش رســانه ها در ترویج فرهنگ اســتفاده از برندهای ایرانی 
 گفت: رســانه ها، روزنامه هــا، رادیــو و تلویزیــون در این زمینه 
باید بیشــتر تبلیغات داشــته باشــند و به مردم آگاهی دهند تا 
 به جای تصاویر شــخصیت های کارتونی از قهرمانــان ایرانی برای 
روی جلدها استفاده شــود. بســیاری اعتقاد دارند که در صورت 
حمایت برندهــای داخلی، بازار ایــن برندها، خیلــی زود، جای 
طرح های خارجی را می گیرد. اکبر چیت ســاز نیز چنین اعتقادی 
دارد و با مقایســه کیفیــت و کمیت برندهای داخلــی و خارجی 
تصریح می کند: باید بگویم اجنــاس ایرانی از نظر کیفیت اگر بهتر 
نباشند، کمتر از برندهای خارجی نیســتند و امروز از نظر کمیت 

این اجناس بیشتر از برندهای خارجی در بازار موجود هستند.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال نیازی بــه واردات دفاتر نداریم، 
کمی مداد رنگی از خارج از کشور وارد می شود، هرچند در داخل 
بهترین مدادرنگــی و خودکارها را داریم و بایــد جلوی واردات را 

بگیریم که هرکسی به عنوان مسافرت جنس وارد نکند و بفروشد.
 اما ســوال اینجاســت، چرا در عین اینکــه لوازم التحریــر ایرانی 
در سطح کشور و بازارهای شــهر اصفهان نیز به چشم می خورند، 

تمایل خانواده ها به خرید آنها هنوز وجود ندارد؟
امیر صالحی، جامعه  شــناس، پیرامون طرح های ایرانی اســالمی 
گفت: اســتفاده از طرح های ایرانی برای لوازم التحریر و همراهی 
 کــودکان در یک ســال تحصیلی اقدامی شایســته اســت ولی 

گسترده شدن آن نیازمند اقدامات اساسی است.
وی افزود: کشورهای غربی سال هاســت که در این زمینه فعالیت 
و سرمایه گذاری کردند، اســتفاده از طرح های ایرانی توسط مردم 

زمان بر بوده و نیازمند صبوری است.

شخصیت های  سوء  تاثیرات 
کارتونی بر زندگی کودکان ما

البته تجربه نشان داده که 
با توجـــه به تاثیرات 
 قابل توجه رسـانه ها 
و پیشـــــرفت های 
ســریع آنها، بر ذهن 

و فکــر کــودکان، باید 
 در عیــن صبــوری، تامــل 

و خودداری از اقدامات شتاب زده، 
به سرعت اقدام کرد. یک کارشناس فضای 

مجازی و سواد رسانه با یادآوری هجوم رسانه های غربی 
به زندگی کودکان ما به تســنیم می گوید: امــروزه کمپانی های 
بزرگ دنیا به دنبال آن هســتند که در زندگی کــودکان ما نفوذ 
کنند و ایــن موضوع به میزانی اســت که تمرکز بســیاری از این 
 شرکت ها، بر شخصیت سازی و به  ویژه ساخت بازی های انیمیشن 

و با کیفیت باال معطوف شده است.
سلمان هاشــمیان افزود: راهکارهای بســیاری برای این موضوع 
 مد نظر قرار گرفته شــده و یکی از مهم ترین راهکارها برای مقابله 

با این هجوم، مجهز شدن خانواده ها به سواد رسانه ای است.
وی بیان کرد: بسیاری عنوان می کنند که شخصیت های کارتونی 
و انیمیشنی که امروز ریشــه در عالیق رسانه ای کودکان ما دارند، 
پس از نفوذ به ذهن کــودکان، با نمایش خــود در لوازم التحریر 
 آنها و جای جای زندگی شــان، رفته رفته، به درون شخصیت آنها 

نفوذ می کنند.
کارشناس رسانه ای که تصاویر این انیمیشن ها را نیز نوعی رسانه 
می داند، در این باره تصریح کرد: اگــر خانواده های ما یاد بگیرند 
 که در مواجهه با مسائل مختلف به ســواد رسانه ای مجهز باشند، 

در این زمینه دقت الزم را نشان می دهند.
تاثیرگذاری والدین به روی فرزندان

یکی از والدین اصفهانی در این باره می گوید: شــخصیت فرزندان 
در داخل خانه شــکل می گیرد و مــا به عنوان والدیــن از ابتدا در 
بســیاری از تصمیم گیری های کــودکان مان موثر و بــرای آنها 
الگو هســتیم. وی ادامه می دهد: از ابتدا ما تصمیم می گیریم که 

کـــدام  فرزندمــان 
کارتون یا شـــبکه 

ببیند  و کدام شــخصیت را 
انتخاب کنـــد. نمی دانم را بــه  عنوان الگو بــرای خود 

شاید ما هم به عنوان والدین در این زمینه کوتاهی داشتیم. شاید 
ما والدین هم نخواستیم برای این بعد زندگی فرزندمان مثل ابعاد 

دیگر زندگی اش مثل غذا خوردن برنامه داشته باشیم.
راهکار چیست؟

 امیر صالحی، جامعه شــناس بــا بیان اینکه مســئوالن فرهنگی 
در این زمینه باید اقدامات زیرســاختی انجام دهند، تصریح کرد: 
 باید شــخصیت هایی که در لوازم التحریرها اســتفاده می شــود، 
با ساخت انیمیشــن ها مرتب در ذهن بچه ها باشد و این موضوع 

فقط مخصوص شروع سال تحصیلی نباشد.
وی بیان کرد: شــخصیت های ملی و شهدای دفاع مقدس نیز باید 
به کودک معرفی شــود تا زمان مراجعه برای خرید، با شــناختی 
که دارند، آن را تهیه کند که البته رســانه ها در این زمینه بســیار 
موثر هســتند. شــاید بتوان این ســوال را مطرح کرد که امروز 
 مســئوالن ما که به  میزان قابل توجهی درباره فرهنگ  اســتفاده 
از لوازم التحریــر و ضــرورت اســتفاده از طرح هــای بومی برای 
 کودکان صحبت می کنند، چقدر دربــاره آن برنامه ریزی دارند؟ 
 آیــا ایــن برنامه ریزی هــا تاکنــون بــه مرحلــه اجرا رســیده 
و آیا نتیجه آن نیز در بازارهای شــهر اصفهان و دیگر شــهرهای 

کشور قابل مشاهده است؟!

E-MAIL

 بعضی خانـــواده ها مبالـــغ باالیـــی را در مراســم خواســتگاری 
 مهر دخترشــان مــی کنند کــه نتیجه ای جــز شــروع اختالفات 

بعد از ازدواج در بر ندارد.
 ســید پژمان بابایــی جامعه شــناس، با اشــاره به رابطه مســتقیم 
 مهریه بــاال و افزایــش اختالفــات در بیــن جوانان اظهار داشــت: 
 مهریه باال نشــان دهنده بی اعتمادی زن و شــوهر به یکدیگر است 
 و می تواند به عنوان یک ابزار در دســت دختران قرار بگیرد و پسران 
از این نظر همیشه  استرس داشته باشــند. بابایی در ادامه تاکید کرد: 
باال بودن مبلغ مهریه و  پایین بودن آن موجب دردســرهایی می شود 

که در بیشتر موارد، نزاع ها مربوط به باال بودن مهریه است. 
 وی با اشــاره به این ضرب المثل که » مهریه رو کی داده، کی گرفته «

 تشــریح کرد: خانواده ها با شــعار » کی داده، کی گرفتــه «  مبالغ 
سرســام آوری را برای مهریه در نظر می گیرند کــه نتیجه آن چیزی 
جز اختالفات زناشویی نیست. این جامعه شــناس با بیان اینکه نباید 
به ازدواج نگاه معامله ای داشته باشیم، تصریح کرد: گرفتن مهریه باال 
برای دختر، نشانه ارج نهادن و احترام بیشتر به او نیست بلکه بالعکس 
 این بی  احترامی به وی محســوب می شــود. با ایــن کار او را معامله 
کرده ایم حال آن که شــأن بانوان در جامعه ما باالتر از این مســائل 
 اســت. بابایی با بیان اینکــه افزایش مهریــه از میزان هنــر زنانگی 
کم می کند، گفت: شاید عوام بر این باور باشــند که باال بودن مهریه 
باعث عدم طالق از ســوی مــرد می شــود، اما چنین نیســت زیرا 
با افزایش میزان مهریه زنان احســاس می کنند که دارای پشــتوانه 
 محکمی هســتند و برای حفظ زندگی زناشــویی از هنر زنانگی خود 

استفاده نمی کنند و حتی آن را به فراموشی می سپارند.

 عدم شــناخت زن و مرد پیــش از ازدواج یکی از دالیلی اســـت که 
طالق را افزایش می دهد.

فرشــته کریمی روانشــناس، با تاکید بــر اینکه دختر و پســرهای 
 جوان قبل از ازدواج باید با مشــاوره هدف های خود را روشن کنند، 
اظهار داشــت: فرد باید بداند آیا آمادگی الزم برای تشــکیل زندگی 
مشترک را دارد؟ آیا توان پذیرش تعهدات الزم برای ازدواج  را دارد؟ 
مشاوره های پیش از ازدواج، به عنوان اقدامی ضروری و تعیین کننده 
برای ازدواج موفق تاکید شده است، اما متاســفانه هنوز این موضوع 
جایگاه خود را در میان خانواده ها باز نکرده است. وی در ادامه گفت: 
 زن و مرد در مرحله اول به لحاظ رفتاری، خانوادگی، ســبک زندگی 
و تحصیالت باید مورد بررســی قرار بگیرند که اگر این مرحله مثبت 
بود در مراحل دیگر باید به لحاظ ذهنی و تفکراتی که دارند بررســی 

شوند تا نکات مشترک و غیر مشترک ذهنی شان مشخص شود.
 این روانشــناس تاکید کــرد: معموال مشــاوره قبــل از ازدواج باید 
پیش از تصمیم قطعی انجام شــود زیرا زمانی کــه تصمیم به ازدواج 
قطعی شــد، مشــاور دیگر نمی تواند کاری جز اصــالح رابطه انجام 
 دهد. بنابراین به منظور دســتیابی به این شــناخت بــرای ازدواج 
 به کمک مشــاور نیاز دارنــد. کریمــی در پایان بیان کرد: مشــاور 
باید درباره موضوعات مختلف اطالعات کافی داشته باشد و مولفه ها 

را بر اساس اهمیت آن بررسی کند.

مهریه باال 
مهر زن و شوهر را کم می کند

مشاوره پیش از ازدواج 
طالق را کاهش می دهد

روانشناسی

فقدان سند مالکیت
6/352 شــماره صادره: 1395/43/269411 نظر به اینکه ســند مالکیت یک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 252 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 
14 اصفهان  ذیــل ثبــت 137978 در صفحــه 280 دفتر امالک جلــد 734 به نام 
اقدس محمدی جوزدانی تحت شــماره چاپی مسلســل 61482 ثبــت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 18770 مورخ 1395/05/25 به 
گواهی دفترخانه 125 اصفهان 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 شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
 مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف

 مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 18420 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان  )225 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/347 شــماره: 95/12915 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 9562 
فرعی از پالک شماره 31 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
طاهره سلیمی فرزند ســیف ا... و مهری ابراهیمی بابوکانی فرزند نورا... بالسویه 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/7/14 ساعت 9 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد 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: 95/6/21 م الف: 18281 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/301 شــماره صادره : 1395/43/270382 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 31/9554 مجزی شــده از پالک 31 اصلی در اجرای موضوع قانون 
 تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به

 نام مســعود مختاریان نســبت بــه چهار دانــگ مشــاع و شــکراله مختاریان 
نســبت به دو دانگ مشــاع فرزندان احمد در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید 
حدود قانونــی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 
15 قانــون ثبت و طبــق تقاضای نامبــرده تحدید حــدود پالک مرقــوم در روز 
دوشــنبه مورخ 95/07/12 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بــه عمل خواهد 
آمد، لــذا به موجب ایــن آگهی به کلیــه مجاورین اخطــار می گردد کــه در روز 
و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محــل حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین یا 
مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی 
 تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریخ انتشــار: یــک شــنبه 1395/06/21 
 م الف: 17992 رئیــس منطقه ثبت اســناد و امــالک غرب اصفهــان )167 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/306 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره 161 فرعی از شماره 90 
اصلی واقع در محله قلعه بلند الی بید جزء بخش ثبتــی میمه که طبق پرونده ثبتی 
به نام خانم زیور زارعی فرزند اســداله و غیره در جریان ثبت اســت به علت عدم 
حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1395/07/13 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز 
پذیرفته خواهد شــد 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: یک شنبه 95/6/21 ذکاوتمند رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه )191 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
6/327 شــماره صادره : 1395/43/270902 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور پالک شماره 12/6483 ) که قباًل 558/1 فرعی بوده و به 
دلیل فرعی در فرعــی بودن به پالک اخیر تبدیل گردیده اســت( واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مالکیــن منجمله علی محمدی 
 جوزدانی فرزند حسن در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به

 عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 95/07/14 
ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محل 
 حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
1395/06/21 م الف: 18153 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )166 

کلمه، 2 کادر(
اعالم بهاء ثمنیه اعیانی

6/340 شماره صادره : 1395/00/270830 ورثه مرحومه نازنین مظفری نائینی 
چون آقای ولی اله فالحتی نائینی مالک 67 سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ 
باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی پالک 897 اصلی واقع در بخش یــک نائین به موجب 
تقاضای وارده به شــماره 9500985822613 مورخه 1395/06/14 درخواست 
حذف بهاء ثمنیه اعیانی شــش دانگ پالک مذکور را از ســند مالکیت خود نموده 
است لذا با بررســی به عمل  آمده از پرونده ثبتی کارشــناس رسمی دادگستری 
استان اصفهان به موجب گزارش شــماره 2/س/187 مورخه 1395/03/29 بهاء 
ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک های مذکور به مبلغ شش میلیون و هشتصد و هفتاد 
و پنج هزار ریال تعیین که توسط متقاضی آقای ولی اله فالحتی نائینی در حساب 
سپرده اشخاص این اداره تودیع گردیده است لذا در اجرای تبصره یک ماده 105 
آئین نامه اصالحی قانون ثبت و به موجب این آگهی به شــما )ورثه آن مرحومه( 
 اعالم می گردد که از تاریخ انتشــار ایــن آگهی چنانچه مدعــی تضییع حق خود 
می باشــید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی به 
این اداره ارائه نمائید در غیر این صورت بهاء ثمنیه اعیانی از سند مالکیت صادره 
مورد درخواست فوق حذف می گردد. م الف: 186 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نائین)203 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/341 نظر به اینکه ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره 
900 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش شش خوانســار ذیل ثبت 1010 در صفحه 
67 دفتر امالک جلد 6 به نام مهدی قودجانی تحت شماره چاپی مسلسل 977033 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده اســت ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به 
شــماره وارده 951409701036560 مورخ 1395/06/15 بــه انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 9521 مورخ 1395/06/15 به 
گواهی دفترخانه 25 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 شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار  

)222 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/342 شــماره صادره : 1395/14/271158 نظر به اینکه سند مالکیت نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 900 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش شش 
ثبت خوانسار ذیل ثبت 1012 در صفحه 73 دفتر امالک جلد 6 به نام مهری قودجانی 
تحت شماره چاپی مسلسل 977035 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس 
بالواسطه به موجب ســند انتقال شــماره 61305 مورخ 1385/08/16 دفترخانه 
شماره 12 خوانسار به آقای مهدی قودجانی فرزند محمد حسین انتقال یافته سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 951409701036560 مورخ 
1395/06/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
6520 مورخ 1395/06/15 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار 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 کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. اداره ثبت اسناد 

و امالک خوانسار  )250 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/343 شــماره صادره : 1395/14/271159 نظر به اینکه سند مالکیت نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 900 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش شش 
ثبت خوانسار ذیل ثبت 1009 در صفحه 64 دفتر امالک جلد 6 به نام اعظم قودجانی 
تحت شماره چاپی مسلسل 977031 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است سپس 
بالواسطه به موجب ســند انتقال شــماره 61305 مورخ 1385/08/16 دفترخانه 
شماره 12 خوانسار به آقای مهدی قودجانی فرزند محمد حسین انتقال یافته سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 951409701036560 مورخ 
1395/06/15 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
6522 مورخ 1395/06/15 به گواهی دفترخانه 25 خوانســار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ سهل انگاری 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 ثبــت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد.م الف: 176 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار  )255 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/344  آقای ناصر سجادی دارای شماره شناسنامه 74521  به شرح دادخواست 
به کالســه 508/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان عصمت  ســجادی فرزند ســید مرتضی به شــماره 
شناســنامه 204 در تاریخ 1395/05/14 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سید ناصر سجادی فرزند علی، ش.ش 
74521 صادره از تهران 2- مریم السادات سجادی فرزند سید علی، ش.ش 16932 
صادره از خوانسار 3- فخری سجادی فرزند علی، ش.ش 121 صادره از خوانسار. 
متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است 
با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 175 شعبه 

2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 152 کلمه، 2 کادر(  
مزایده 

6/88  اجرای احکام شــعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظــر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 940437 ج / 8 له رویا و حمید رضا 
هدائیان فرزندان همایون و علیه 1- مهناز منصوری طهرانی 2- نعمت اله هدائیان 
3- طلعت باطنی فرد، مورد مزایده طبق نظر کارشناســی: الف- ششدانگ یکباب 
کارگاه به پالک ثبتی شــماره 14915/116730 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
آدرس: اصفهان- خیابان 24 متری )شــیخ طوسی شــرقی(- کوچه شماره 16 ) 
کوچه مخابرات(- پالک شهرداری 77/102/109 به مساحت عرصه 412/120 متر 
مربع که دارای یک باب سالن به مساحت حدود 72 متر مربع که با سقف تیرآهن، 
دیوارهای آجری، در و پنجره فلزی ساخته شده است و دارای امتیاز برق سه فاز 
می باشد و در حال حاضر فاقد فعالیت شغلی است. با توجه به موقعیت ملک، نوع 
کاربری، کیفیت ساختمان و کلیه عوامل موثر در این قضیه ارزش ششدانگ محل 
فوق الذکر کاًل به مبلغ 5/441/040/000 ریال ) پنــج میلیارد و چهارصد و چهل و 
یک میلیون و چهل هزار ریال( برآورد می گردد. ب- یک قطعه زمین به مســاحت 
1187 متر مربع که دارای برگ معامالت یک برگی به شــماره ثبت 54659 مورخ 
1380/11/29 می باشد واقع در قهاب جنوبی- روســتای جالدران- پشت پایانه 
شرق اصفهان- شهرک صنعتی نساجیها که دارای پروانه ساختمانی به شماره 55/ 
ق ج مورخ 82/12/11 از بخشداری اصفهان جهت احداث 540/8 متر مربع زیربنا 
می باشد. در این قطعه در حال حاضر هیچگونه مستحدثاتی احداث نگردیه است 
و به صورت یک قطعه زمین می باشــد. با توجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن 
موقعیت ملک، نوع کاربری و کیله عوامل موثر در این قضیه ارزش ششدانگ محل 
فوق الذکر کاًل به مبلغ 3/264/250/000 ریال) ســه میلیارد و دویســت و شصت 
و چهار میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال( برآورد و اعالم نظر می گردد. ج( 
سواری پژو تیپ GLXiA1 405 – رنگ نقره ای متالیک، مدل 1388، بنزین سوز، 

دارای شاسی K947978، موتور 12488059244 به شماره انتظامی 88 و 35 ایران 
13 به مالکیت آقای همایون همدانیان و دارای وضعیت متوسط خوب و دارای بیمه 
نامه شــخص ثالث معتبر که ارزش آن در حال حاضر مبلغ 160/000/000 ریال 
)یکصد و شصت میلیون ریال( تعیین و اعالم می گردد. د- موتور سیکلت هرمز، 
تیپ cdi 125 رنگ نقره ای، مدل 1383 به شماره انتظامی 623/48284 با وضعیت 
متوسط که ارزش آن در حال حاضر مبلغ 4/000/000 ریال ) چهار میلیون ریال( 
تعیین و اعالم می گردد) موتور ســیکلت بیش از ده ســال در حال حاضر قدمت 
دارد(.زمان: 95/7/7 ســاعت 10 صبح، مــکان: اصفهــان- خ نیکبخت- 200 متر 
جلوتر از دادگستری کل اصفهان- ســاختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری- 
 طبقه چهارم- اجرای احکام شــعبه 8 حقوقی اصفهان، طالبین خرید می توانند 5 
روز قبــل از مزایــده طبــق هماهنگــی بــا ایــن اجــرا از امــوال دیــدن 
کــرده و بــا ســپردن 10 درصــد ارزش امــوال بــه شــماره حســاب 
2171290210008 بانــک ملــی دادگســتری اصفهــان و ارائــه فیــش بــه 
 این اجــرا در جلســه مزایــده شــرکت کننــد. مزایــده از قیمــت پایه شــروع 
می شود. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  م الف: 16609 

اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 511 کلمه، 5 کادر(  
مزایده مورد وثیقه

6/353  شماره مزایده: 139504302131000001 به موجب پرونده اجرائی کالسه 
139504001087000011/12 له آقای مسعود آهنگر یکتا فرزند احمد علیه آقای 
منصور درویشــی فرزند جمعه مبلغ 700/000/000 ریال بدهکار می باشد و به 
علت عدم پرداخت بدهی ششدانگ یک دســتگاه کامیون دانگ سنگ مدل 2007 به 
رنگ سفید شیری با وضعیت موتور و گیربکس سالم و الستیک ها ضعیف در حد 
25 درصد که در پارکینگ تیر پارک نائین توقیف می باشد مورد وثیقه سند رهنی 
شماره 33456 تنظیمی دفترخانه 65 اسالمشهر به مالکیت آقای منصور درویشی 
که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 650/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده، از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 95/7/12 در محل اداره ثبت اسناد و امالک نائین واقع در خیابان پاسداران از 
مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه 
روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از 
تعطیلی در همان محل و ســاعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق 
مقررات وصول خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 95/6/21  اداره ثبت اسناد و امالک 

نائین) 184 کلمه، 2 کادر(  
مزایده

6/85  شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
1171/94 ش ح / 2 له آقای محسن دردشتیان و علیه آقای 1- اکبر عباسی 2- محمد 
حسن رحیم زاده به آدرس خیابان آبشار روستای ردان فیزادان کوچه ریسندگی 
و بافندگی پالک 47 کدپستی 8169389438 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
به مبلغ 701/313/015  اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک واقع در روستای 
ردان فیزادان کوچه ریســندگی و بافندگی کدپســتی 8169389438 پالک 47 که 
عبارتســت از یک واحد کارگاهی به پالک ثبتی شــماره 323 فرعی از 113 اصلی 
بخش شش به مســاحت 212/09 متر مربع به شــماره ثبت 56595 که در صفحه 
161 دفتر 243 دفاتر بخش شش اصفهان حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به میزان 
ششدانگ عرصه و اعیان به نام آقای اکبر عباسی عبدلی مسبوق به ثبت می باشد 
ملک مزبور شمااًل به طول 18/49 متر به دیوار پالک 322 فرعی و شرقی به طول 
11/59 متر دیوار پالک 329 فرعی جنوبًا به طول 16/64 متر درب و دیواریســت 
به گذر غربًا در دو قسمت به طول های 64 و 12/72 متر درب و دیواریست به گذر 
ملک مزبور با زیربنای تقریبی 410 متر مربع با قدمت ســاخت باالی 20 ســال با 
سقف تیرچه بلوک و نمای خارجی سیمان سفید با پنجره های خارجی فلزی و درب 
ورودی فلزی دارای طبقه همکف به صــورت پارکینگ با کف موزائیک و مابقی به 
صورت کارگاهی و طبقه اول به صورت دو واحد مسکونی با درب ورودی چوبی 
رویت شــده ملک موصوف دارای اشــتراکات آب و برق و گاز می باشد که طبق 
نظریه کارشناسی ارزش ششــدانگ پالک 113/233 با عنایت به رای کمیسیون 
م 100، بالغ بر مبلــغ 98/000/000 تومان معــادل 980/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده اســت و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است و محکوم به 
و هزینه های اجرایی معادل 4/29 دانگ می باشد که در نظر دارد جلسه مزایده ای 
مورخ 95/7/6 در ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 دادگستری 
برگزار نماید طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز مبلغ 10 درصد 
قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه فیش آن حداقل 5 
روز قبل از مزایده به این اجرا از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ 

برنده مزایده خواهد بود. 
م الف: 16550 اجرای احکام شــعبه 2 شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 

394 کلمه، 4 کادر(  

تصاویر شــخصیت های خارجی مورد عالقه کودکان امروز در شــرایطی لوازم التحریرهای ایرانی را تسخیر 
 کرده که بخش عمده ای از آنها حتی در داخل کشور تولید می شود. با گشتی در بازارهای سطح شهر اصفهان 
و نگاهی به تصاویر روی لوازم التحریر کودکان و نوجوانان، جوالن شخصیت های کارتونی، انیمیشنی و خارجی 

به خوبی احساس می شود.

کودکان اسطوره های ایرانی را نمی شناسند؛

جوالن شخصیت های خارجـی
 در لوازم التحریر ایرانـی
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
جای تئاتر طنز در اصفهان به شدت خالی است 

 شــورای پروانــه نمایــش فیلم هــای ســینمایی برای  
» جاودانگی « که در پالن - سکانس ۱۴۵ دقیقه ای تولید 

شده است، مجوز نمایش صادر کرد.
شورای پروانه نمایش در جلسه اخیر که با حضور اکثریت 
اعضای شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار 
شــد، مجوز نمایش فیلم » جاودانگی « به تهیه کنندگی 
جواد نوروز بیگی و کارگردانی مهدی فرد قادری صادرشد.

مهدی فرد قادری کارگردان ســینما؛ در خصوص آخرین 
وضعیت » جاودانگی « گفــت: ابتدا قرار بود فیلم مردادماه 
اکران شود، اما با توجه به اهمیت حضور در جشنواره های 
 بین المللی، تصمیــم گرفتیم اواخر مهرمــاه در گروه هنر 

و تجربه اکران فیلم را آغاز کنیم.
تمام اتفاقات این فیلم که اولین اثر سینمایی این کارگردان 
محسوب می شــود، در شــبی بارانی در قطار رخ می دهد 
و در تکامل فیلم هــای کوتاه پالن-ســکانس »تناوب«، 

 »دایره های معکوس« و »ماجرای یک شب بارانی« ساخته 
شده است. 

آنــا نعمتی، فقیهــه ســلطانی، علیرضا اســتادی، مارال 
 فرجــاد، ســودابه بیضایی، اتابــک نادری، میثــاق زارع، 
رویا فالحی، امیرحســین شــریعتمداری، علــی ابدالی، 
 آرمــان  آریانســب، مهســا کامیابــی، فــرزاد صبــارو، 
 یاســر جعفــری، ســهیل برخــورداری، بیتــا عالمــی، 
امید شــاه مرادی، محمدرضا برادران، امید منصور فالح، 
عســل رمضانی و منوچهر علیپور از جمله بازیگران اصلی 

فیلم سینمایی » جاودانگی « هستند.

عکاسی اجتماعی یکی از شاخه های هنر عکاسی است که 
همچون سایر هنرهای تجســمی تا حدی نیاز به حمایت 

دولتی دارد.
 گاهی الزم اســت برای راحــت زندگی کــردن در جامعه 
و شــرایطی که داریم آگاهی خــود را باال ببریــم و به این 
درک برســیم. مشــکالتی که وجود دارد تنهــا برای یک 
کشور نیســت بلکه بسیاری از کشــورها هم این مشکالت 
 را دارند و می توانیم با دیدن زیبایــی هایی که وجود دارد، 

دید و نگاه مان را عوض کنیم.
 عکاسی اجتماعی و هنرهای تجســمی این امکان را برای 
مخاطب فراهم می آورد تا زیبایی ها و زشــتی های محیط 

اطراف خود را بهتر ببینیم. 
 سرمه نیکو، دانشجوی رشته عکاســی خبری - اجتماعی 
در گفت و گو با خبرنگار گروه فرهنگی باشــگاه خبرنگاران 
جــوان؛ در خصوص حمایــت و توجه دولت به عکاســان 

 اجتماعی گفــت: دولت تا حــدی اجازه مانــور و فعالیت 
به عکاسان اجتماعی داده است. 

پروژه ای که با آقای میشــل گــوردون، عــکاس برزیلی 
آمریکای التین در زمینه عکاســی اجتماعی شــهر تهران 
داشــتم، بدون هیچ گونه جهت گیری بــود و صرفا بحث 

زیبایی شناسی در این عکس ها مطرح بود. 
عکاسی اجتماعی به نگاه شــخصی عکاس به شهر و محل 

زندگی او مربوط است.
این عکاس اجتماعی گفت: دوســت دارم دولت و نهادهای 
دولتی از هنرمندان جــوان و حرکت هــای فرهنگی آنها 
بیشــتر حمایت کنند و زمینه را برای فعالیت هرچه بیشتر 

آنها فراهم سازند.
نیکو در پایان تصریح کرد: بهمن ماه سال ۱39۴ با موضوع 
عکاسی اجتماعی نمایشــگاهی در خانه هنرمندان برگزار 

شد. 
این نمایشگاه با نام » تهران من؛ تهران تو « که دربرگیرنده 
دیدگاه عــکاس و مخاطب بــود، 22 اثر از من و میشــل 
گوردون ) عــکاس برزیلی ( را با برداشــتی از مشــکالت 

اجتماعی مردم نشان می داد.

» جاودانگی « مجوز نمايش 
گرفت

حمايت دولتی از هنرهای 
تجسمی؛ فرصت يا تهديد؟!

يادداشت

 گروه نغمه اصفهان در کشــور هندوســتان به اجــرای برنامه 
می پردازد. 

 از سوی گروه نغمه اصفهان، کنســرت هندوستان در شهرهای 
پونا و بمبئی برگزار خواهد شد. این کنسرت با همکاری انجمن 
اســالمی دانشــجویان مقیم پونــا و همچنین خانــه فرهنگ 

جمهوری اسالمی ایران در بمبئی برگزار می شود.
مسعود اهتمام سرپرســت و همخوان گروه نغمه اصفهان است، 
 همچنیــن بهنام قاضی به عنــوان نوازنده کمانچــه و همخوان 
در گــروه، ابراهیم رضایی به عنــوان نوازنــده دف و همخوان، 
 شــهریار بلوچســتانی نوازنده تنبک و آواز، محمدرضا همدمی 
در بخش آواز و مســلم شــریفی به عنوان نوازنده تار و همخوان 

گروه، فعالیت خواهند داشت.

چهار نشست ویژه در موسســه پیدایش » رویش دیگر « برگزار 
می شود.

 موسسه » پیدایش رویش دیگر سپاهان « موسسه ای مطالعاتی 
است که با هدف مطالعه و پژوهش در حوزه های فلسفه، منطق 
و تفکر انتقادی، روانشناســی و تعلیم  و تربیت، جامعه شناسی، 
ادبیات و ادراک هنر و همچنین تشکیل کارگروه ها و گروه های 
 باهم خوانی و متن خوانــی درباره موضوعات متنــوع و متفاوت 
در این حوزه ها، پا گرفته اســت. موسســه » رویش دیگر « در 
 ادامه فعالیت هــای خود، اقدام به برگزاری چهار نشســت ویژه 
کرده اســت. نشســت اول با عنوان » پیش شــرط ها و آمادگی 
 ذهنی برای ازدواج موفق « امروز 2۱ شــهریورماه ســاعت ۱8 
تا20 برگزار می شود. در این نشست، آروین آذرگین، پژوهشگر 

فلسفه و روانشناسی به عنوان سخنران حضور خواهد داشت.
نشست دوم و ســوم با عنوان » مروری بر مغالطه های پرکاربرد 
در زندگی روزمره و رســانه ها « با ســخنرانی محمدرضا واعظ 
 شهرســتانی چهارشــنبه 2۴ شــهریورماه ســاعت ۱8برگزار 

خواهد شد.
 نشست چهارم با عنوان » آیا مدرنیته همان روشنگری است ؟«

پنجشنبه 2۵ شهریورماه ساعت ۱8 برگزار می شود. 
در این نشســت، یدا... موقن، پژوهشــگر و مترجم آثار ارنست 

کاسیرر در ایران، به عنوان سخنران حضور خواهد داشت. 
در این نشســت مقاله کاسیرر با نام» روشــنگری « که بر چاپ 
 چهارم کتاب » فلســفه روشــنگری « افزوده می شود، خوانده 
 می شود و نظر میشل فوکو در باره این کتاب مطرح خواهد شد 

و در ادامه نیز به نظر منتقدان روشنگری اشاره می شود.
حضور در چهار نشســت موسســه پیدایش رویش دیگر برای 

عالقه  مندان آزاد و رایگان است. 
عالقه مندان برای ثبت نام و دریافت اطالعات بیشتر می توانند 

به نشانی اینترنتی rooyeshedigar.ir مراجعه کنند.

 نمایــش » آمــاس « بــه کارگردانی زهــرا شــفیع، 22 و 23 
شهریور ماه در فضای بیرونی تاالر هنر، میدان جلفا و رو به روی 

هتل عباسی به اجرای عموم در می آید.
 نمایش » آمــاس «، به نویســندگی باربــد دری و کارگردانی 
زهرا شــفیع که موفق بــه راه یابی به بخش رقابتی جشــنواره 
فصلی تئاتر تاالر هنر شــده است، بیســت و دوم شهریور ماه در 
 فضای بیرونی تاالر هنر و بیست و سوم شــهریور ماه رو به روی 

هتل عباسی به اجرای عموم در می آید.
در این نمایش سیامک دری و زهرا شفیع ایفای نقش می کنند 
 و انتخاب موســیقی این اثر را آزاده شــفیعی و رضا ســلیمانی 
 بر عهده داشــته اند. عالقه منــدان برای تماشــای این نمایش 
 می تواننــد در تاریخ 22 و 23 شــهریور ماه، راس ســاعت ۱8، 

به مکان های یاد شده، مراجعه کنند.

نمایش کمدی » بالفلیا « تا تاریخ۱0 مهر در مجموعه فرهنگی 
هنری فرشچیان اجرا می شود.

نمایش » بالفلیا « به کارگردانی رادمهر کشــانی، از ۱9 شهریور 
اجرای عمومی خود را برای دومین بار در چند ماه گذشــته آغاز 
کرد. این نمایش سراسر کمدی با عنوان دنیای بدون ارتودنسی 
 » بالفلیــا « پیش از این در تاالر شــیخ بهایی شــاهین شــهر 
به روی صحنه رفته بود. گروه تئاتر پژوهش مهر، که اجرای این 
 نمایش را بر عهده دارد، از عالقــه مندان دعوت می کند تا تاریخ 
۱0 مهر از این نمایش دیدن کنند. » بالفلیا « هر شب از ساعت 
 ۱9:30 در ســالن روبــاز مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان 

به روی صحنه می رود.

نغمه اصفهان به هندوستان می رود

برپايی چهار نشست ويژه در موسسه 
» پیدايش رويش ديگر «

22و 23 شهريورماه؛

» آماس « را در فضای باز ببینید

تا 10 مهرماه؛

» بالفلیا « در فرشچیان
 به صحنه می رود

نمايشگاه

پنجمین نمایشگاه نقاشی بنیاد نیکوکاری دست های مهربان در اصفهان 
برگزار می شود.

نمایشگاه نقاشی » بنیاد نیکوکاری دســت های مهربان « با هنرمندی 
کودکان تحت حمایــت بنیاد خیریه دســت های مهربــان و ارایه آثار 
 هنری آنها به منظور حفظ کرامت انسانی کودکان کم بضاعت و افزایش 
روحیه اعتماد به نفس آنها برگزار می شــود. بنیاد خیریه دســت های 
مهربان سازمانی غیردولتی، غیرسیاسی، مســتقل و مردم نهاد است که 
برای رفع محرومیت و کمک به اقشــار نیازمند به ویــژه زنان و کودکان 
نیازمند کمک و حمایت، با انگیزه واالی انسان دوستی و کمک به همنوع 

در سطح کشور فعالیت می کند.
پنجمین نمایشــگاه بنیاد نیکوکاری دســت های مهربان در مجموعه 
اصفهان سیتی ســنتر، طبقه همکف، راهروی دابنهامز ساعت ۱۱ تا 23 
برگزار خواهد شــد. هنرمندان کوچک ساعت ۱6 تا ۱9 در این نمایشگاه 

حضور خواهند داشت.

تا 26 شهريورماه برگزار می شود؛

 پنجمین نمايشگاه نقاشی 
بنیاد نیکوکاری دست های مهربان

نمایش

 نمایش » شــایعات « به کارگردانی مجید کاشی فروشان، 
تا ۵ مهر، هر شب از ساعت 2۱ در مجموعه فرهنگی هنری 

فرشچیان اجرا می شود.
ســاعت نزدیک به 9 شــب اســت. البی مجتمع فرهنگی 
هنری فرشچیان مملو از جمعیت است. نمایشگاه رخداد، 
دست ســازه های هنری هنرمندان اصفهان را در معرض 
دید عالقه مندان گذاشته اســت. از غرفه های مختلف این 
رویداد فرهنگی هنــری دیدن می کنــم و از یکی دوتای 
 آنها در رابطه با نمایش شــایعات می پرســم. یکی از آنها 
می گوید: خیلی دوســت دارم ببینم کاشی فروشــان، در 
 تئاتر چطور ظاهر می شــود ولی امشب درگیر غرفه هستم 

و فردا برای تماشای شایعات می روم.
 درســت می گویــد، خیلی هــا دوســت دارنــد ببینند 
مجید کاشی فروشان که تاکنون بیشتر به عنوان کارگردان 
فیلم و سریال شناخته شده است حاال در هیئت کارگردان 

نمایش چطور ظاهر می شود.
 دوباره به البی مجتمع برگشــته ام و حاال با مرد مســنی 
رو به رو می شــوم که وقتی دفتر یادداشــت و خودکارم را 
می بیند، می پرســد: خبرنگاری؟ وقتی می گویم خبرنگار 
 خبرگزاری ایمنا هســتم، یکــی دوتا آشــنایی می دهد 

و می گوید خودش هم چند سالی خبرنگار بوده است. 
 از او در رابطــه با نمایش شــایعات می پرســم، می گوید: 
 فکر کنم کاشی فروشان این اثر نیل ســایمون را هم شبیه 
 به فیلم هایش ســاخته باشــد و البته با قابلیــت هایی که 

در تئاتر وجود دارد. امیدوارم کار خوبی باشد.

در رابطه با فــروش بلیت ها نکته ای توجهــم را جلب می 
کند. بلیت ها طوری طراحی شــده اند که به جز ته برگ، 

یک نیم برگ اضافی برای قرعه کشی دارند. 
 پس از ورود به ســالن، یکــی از عوامل نمایش روی ســن 
می آید و برای قرعه کشی دو نفر از کودکان حاضر در سالن 
را روی سن می برد و پس از قرعه کشی به چهار نفر قطعات 

کامپیوتری اهدا می شود.
حاال همراه با حاضرین به تماشای نمایش نشسته ام. 

 در وهلــه نخســت طراحی صحنــه و دکور ایــن نمایش 
 قابل توجه به نظر می رســد. بــه صورتی که بــه راحتی 
می توان بــا این دکــور ارتباط برقــرار کــرد و یک خانه 
 تقریبا مجلــل و دو طبقه را حــس کرد. امــا از نکاتی که 
 در رابطه با این طراحی دکور مــورد غفلت قرار گرفته باید 
به آمریکایی نبودن دکور اشاره کرد. این که نمایشنامه ای 
از نیل سایمون اجرا شود که در تمام آثارش از جمله همین 
شــایعات مرتبا به نقد فرهنگ آمریکایی مشــغول اســت 

چنین دکوری را کمی از نمایش دور می کند.
 در ادامه و پــس از تمام شــدن نمایــش، در البی منتظر 
می مانم و نظر حضار را در رابطه با این نمایش می پرســم. 
ساعت نزدیک به23:30 است و حاال دیگر فضای مجموعه 

آنقدرها شلوغ نیست.
خانمی که با وجود این همه ســر و صــدا، فرزندش روی 
شانه اش خواب است در رابطه با نمایش می گوید، نمایش 
خوبی بود. من که حسابی خندیدم، مخصوصا بازی سعید 
یاردوستی خیلی برایم جالب بود. فقط کاش اجرا این قدر 

تاخیر نداشت.
 یکــی از هنرمندان نمایــش اصفهان از مصاحبــه امتناع 
 می کنــد و باالخره به شــرط ذکر نشــدن نامــش قبول 

می کند که مصاحبه کوتاهی انجام شود. 
وی در رابطه با نمایش می گوید: به نظرم برخورد و نمایش 
پردازی ) درماتورژی ( کاشــی فروشــان بــا نمایش نامه 
نقص چندانی ندارد ولی بــرای من در آوردن مضامینی که 
بتواند مخاطــب را عالوه بر خنداندن به فکــر هم فرو ببرد 
 زیباتر بود. در ایــن نمایش ما نمی توانیــم خیلی به تفکر 
نیل سایمون نزدیک شــویم و این باعث می شود مخاطب 
صرفا با تماشــای این نمایش بخندد. او در ادامه و با اشاره 
 به طنز در نمایشــنامه های نیل ســایمون اضافه می کند: 
 ما در نمایشــنامه هــای ســایمون، با طنزهــای کالمی 
و موقعیتی مواجهیم که متاســفانه در نمایش شــایعات 
 کمتر با آن مواجه بودیــم ولی در مجمــوع گروه زحمت 

کشیده است و برای شان آرزوی موفقیت دارم.

گزارشی از افتتاحیه نمايش » شايعات «؛

طنین شايعات در فرشچیان پیچید!

درشهر

 بیست و هشــتمین جشــنواره تئاتر اســتان اصفهان با همه 
 پســتی و بلندی هایی که داشــت پــس از چهار روز پرشــور 
 و هیجان به پایان رســید؛ روزهای کمی که بــا وجود اتفاقاتی 

که به همراه داشت، بیان کننده حقایق زیادی بود.
حســین علی آقاییان زاده معاون هنری و ســینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان و قائم مقام دبیر 
جشنواره، اظهار کرد: جشــنواره امسال تفاوت هایی داشت که 

موجب شد این جشنواره شاخص شود. 
وی افزود: یکی از تفاوت های خوب نســبت به جشــنواره های 
 قبل که نقطه مثبت جشنواره امســال نیز هست، جوان گرایی 
در انتخــاب آثار  ایــن دوره اســت؛ همچنین ایــن نکته که 
 نیروی های جــوان در ایــن دوره پا به میدان گذاشــته بودند 
و استقبال خوب و پر انرژی داشتند، جشنواره بیست و هشتم 

را از جشنواره های گذشته متفاوت کرده بود.
ارسال 37 اثر به جشــنواره در شــرایطی که این آثار به گفته 
هنرمندان از فیلترهای دیگری نیز در شهرســتان ها گذشته و 

 منتخب ارســال به جشــنواره شــده اســت، خود به وضوح 
در صحنه بودن اهالــی هنر تئاتــر را بیان می کنــد؛ افرادی 
 که نســل جدید تئاتر کشــورمان هســتند و جوان، پرانرژی 
و پر از ایده های نو که البته اگر مشکالت بگذارند استعدادهای 

نهفته ای برای شکوفا شدن دارند.
 آقائیــا ن زاده در ادامــه بیــان داشــت: اســتقبال مردمــی 
خیلی خوب بود و شور و نشــاطی که در ایام جشنواره به وجود 
آمد و اســتقبال از جشــنواره بیانگر مورد اقبال بودن آن میان 

مردم و هنرمندان است.
 استقبال پرشور مردم از تئاترهای جشنواره

استقبال زیاد تماشــاگرانی که از صبح تا شامگاه در پنج نوبت 
ســالن های نمایش را پر کردند، نشــان  داد باتوجــه به اینکه 
تریبونی برای ابراز بیانات شــان ندارند، اما با رفتار ثابت کردند 
اگر نمایش خوب به صحنه بیاید، ســالن ها هم خالی نمی ماند 
که این فهم و شــعور مردم هنرپرور اصفهان در درک هنر تئاتر 
 را می رســاند. آقائیان زاده در مورد اقدامــات اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی برای توســعه تئاتر، مطرح کرد: برنامه های ما 
در حوزه ســخت افزاری افزایش ســالن های تئاتر و گسترش 

تماشاخانه های محلی است.
وی ادامــه داد: در حــوزه نرم افــزاری نیــز با صــدور مجوز 
آموزشــگاه های جدید حــوزه تئاتــر، برگــزاری کارگاه های 
آموزشــی، تقویت انجمن نمایش و تغییراتی که در شــورای 
نظارت داده ایم و همچنین دعــوت از گروه هایی از تهران برای 

انتقال تئاتر که همه این  اقدامات می تواند کمک کننده باشد.
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان اصفهان در پاسخ به ســوالی در مورد میزان پیشرفت 
تماشــاخانه های شــهر با توجه به شــروع این طرح از ابتدای 
ســال، گفت: تاکنون دو مجموعه از این تماشاخانه های شهر 
 راه اندازی شــده که یکی هفته گذشته در کاشــان و دیگری 
در اصفهان افتتاح شــد. وی افزود: به دنبال آن هستیم تا آخر 
ســال تعداد بیشــتری از تماشــاخانه  راه اندازی کنیم که این 
می تواند به توسعه تئاتر اســتان و برطرف کردن مشکالتی که 

در حوزه سخت افزاری با آن روبه رو هستیم، کمک کند.
 امکانات کم و تجهیزات ضعیف سالن های نمايش

کارگردان ها ایــن دوره جشــنواره پیش از اینکــه از کمبود 
تعداد ســالن ها گله کنند، از کمبود امکانات و تجهیزات آن ها 
گله مند بودند که این موضوع برای شــهر بزرگی مثل اصفهان 
زیبنده نیســت. به طور مثال اگر اجراهای جشنواره را در نظر 
بگیریم، سالن کوچک مجتمع استاد فرشچیان که زمان زیادی 
هم از تاســیس آن نمی گذرد شیب نامناســب، صندلی های 
غیراستاندارد آن و مهم تر از همه با تهویه نامناسبی که موجب 
عدم تمرکز کافی تماشــاگر بر صحنه نمایش می شود، مواجه 
اســت؛ این ها مواردی اســت که از نیازهای ابتدایی یک سالن 
تئاتر اســت و در مورد ســالن کوچک تاالر هنر هم باید فضای 
بسیار کم تماشاگران را بزرگ ترین معضل آن نامید. هنرمندان 
و تماشــاگرانی که برخی نمایش ها را در جای دیگر از قبل به 
تماشا نشســته بودند، به سانســور و حذف برخی قسمت های 
نمایشــنامه ها اشــاره کردند؛ از نظر هنرمندان تئاتر این کار 
باعث از هم گسستگی شاکله اصلی نمایش می شود که بازیگر 
و کارگردان را مجبور به اجرای نمایشنامه در چهارچوب خاص 
می کند و موجب می شود نکته ای که در نمایش گنجانده شده، 
تمام و کمال به مخاطب منتقل نشود. امسال دغدغه ای که در 
جشنواره از زبان اکثر هنرمندان مخصوصا کارگردان ها شنیده 
شــد، برطرف کردن ابتدایی ترین نیازهای آن ها بود؛ نیازهایی 

که مهم ترین شان درآمدهای اندک این هنرمندان است.
هادی عسکری پس از برنده شــدن جایزه بهترین کارگردانی، 

بزرگ ترین مشکل تئاتر کشور را همین مسائل مالی خواند.

 آقائیان زاده: برای نخســتین بار از داوران بومی 
استفاده کرديم

قائم مقام دبیر بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتر استان 
اصفهــان در مــورد انتخــاب داوران تصریح کــرد: داورهای 
 امســال بومی بودند که فکر می کنم این موجب رضایت نسبی 

در بین هنرمندان شد.
وی افزود: این برای اولین بار بود که به داوران اســتان خودمان 
 اعتماد کردیــم و از آن ها در جشــنواره ای که برگــزار کننده 
و شرکت کننده هایش همه اصفهانی بودند، استفاده کردیم که 

امیدواریم بتوانیم بیش از این از ظرفیت استان استفاده کنیم.
 آقائیــان زاده خاطرنشــان کــرد: معتقــدم اتفــاق مبارکی 
 در حــوزه تئاتر در حال رخ دادن اســت و امیدواریــم بتوانیم 
با کمک رســانه ها این اتفاق را مســتدام کنیم تا در طول سال 
مســتمر باشــد. تئاتر اصفهان در این زمــان از تاریخ خودش 
 کمبودی را احســاس می کنــد و آن جای خالــی تئاتر طنز 
در بین نمایش هاســت؛ این در حالی اســت که در سال های 
دور اصفهان به تئاتر طنزش شــناخته می شــد و برای دیدن 
کارهای هنرمندان بزرگ تئاتر طنز اصفهان از اقصی نقاط دنیا 

عالقه مندان به اصفهان می آمدند.
جای خالی تئاتر طنز در اصفهان

این روزهــا بازیگران بــزرگ تئاتر طنزی که اصفهــان به دنیا 
معرفی کرد را فقط در گردهمایی ها و جشنواره ها یاد می کنیم؛ 
 افرادی که پشتوانه تئاتر اســتان اصفهان بودند و امروز نسلی 
از آن ها در تئاتر وجود ندارد. تئاتر طنز اصفهان ظرفیت خوبی 
دارد و اصفهان ظرفیت بالفطره ای در ایــن حوزه دارد که تنها 
باید آن را بالفعل کند که در این راســتا نیاز است مسئوالن نیز 

اقداماتی درخور جایگاه تئاتر طنز داشته باشند.
تعداد بانوان بازیگر در اجراهای این دوره از جشنواره نیز به نوبه 
خود ســتودنی بود و بیش از۵0 درصد بازیگران در جشــنواره 
امســال را بانوان هنرمند تشــکیل دادند. این در حالی بود که 
هیچ کــدام از 9 کار منتخــب را خانم ها کارگردانــی نکردند، 
اما در بین تماشــاگران نیز تعداد قابل توجهــی از بانوان برای 
 دیدن تئاترها به ســالن های نمایش مراجعه کردند که نشــان 

از عالقه مندی شان به این هنر ارزشمند است.
 طراحی صحنه های متفاوت اين دوره جشنواره

طراحی صحنه هــای نمایش یکــی از نکات جالبــی بود که 
تماشــاگران در این دوره به آن اذعان داشــتند؛ تماشــاگری 
طراحی صحنه در نمایش » آنکه کلوخ بر ســر می زند، سنگ 
می خوانــدش « را متفاوت و خالقانــه  دید و در عــوض ابراز 

نارضایتی خود را از صحنه نمایش بعضی تئاترها اعالم کرد.
اغلب نمایش هایی که در طول ســه روز بــه روی صحنه رفت، 
یک معضل بزرگ داشــت که به دور از فرهنگ ایرانی اسالمی 
ما است و آن استفاده از بعضی فحش ها و الفاظ رکیک در بین 

نمایش توسط بازیگران بود.
تئاتری که یک هنر ارزشی برای انتقال مفاهیم بلند و سنگین 
 فرهنگی در کشــور قلمداد می شــود و انتظار مــی رود به دور 
از هرگونه حرکت ناشایســت فرهنگی در متن جامعه به اجرا 

درآید، باید عاری از این گونه ضد ارزش ها باشد.

گزارشی از تلخ و شیرين بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان اصفهان؛ 

جای تئاتر طنز در اصفهـان به شدت خالـی است 

 بیست و هشــتمین جشــنواره تئاتر اســتان اصفهان برگزار شــد و منتخبین اين دوره خود را شناخت 
که در اين دوره نیز شاهد اتفاقاتی از جمله جای خالی تئاتر طنز و استفاده از الفاظ رکیک در نمايش ها بوديم.

تئاتر طنز اصفهان 
ظرفیت خوبی 
دارد و اصفهان 

ظرفیت بالفطره ای 
در اين حوزه دارد 

که تنها بايد آن 
را بالفعل کند که 
در اين راستا نیاز 

است مسئوالن نیز 
اقداماتی درخور 

جايگاه تئاتر طنز 
داشته باشند

گیشه

نسخه احیا شــده » کالغ « برای ابتدای ماه ژانویه پیش رو 
جلوی دوربین می رود. کمپانی بــرادران وارنر تهیه کننده 

فیلم است.
 مدتی قبل جیسن موموآ برای بازی نقش اصلی این اکشن 

علمی تخیلی عجیب و غریب انتخاب شد.
صنعت سینما چند سال اســت که در تدارک تولید نسخه 

جدیدی از این فیلم سیاه و تلخ آینده نگرانه است. 
نسخه تازه به احیای داستان فیلم می پردازد.

فیلمنامه اقتباسی فیلم، با نگاهی به نوول معروف گرافیکی 
جیمز اوبار به همین نام نوشته می شود. 

این نوول سال ۱992 منتشر شد.
داســتان فیلم در باره نوازنده ای ســاده و گوشه گیر به نام 
اریک دراون اســت که با گروهی از خــالف کاران محلی 
درگیرمی شود. این جوانان خالف کار پس از کشتن نامزد 
اریک، خود او را تا حد مرگ کتک زده و نیمه جان رهایش 
می کنند. اریک به واسطه کمک گروهی از کالغ ها، دوباره 
حیات پیدا کرده و در شــکل و شــمایل تــازه ای به محل 

زندگی اش برمی گردد، تا انتقام مرگ نامزدش را بگیرد.
کورین هاردی » کالغ « تازه را کارگردانی می کند. 

نســخه اصلی این اکشن ســیاه پررمزوراز، در۱99۴ سال 
ساخته شد. آلکس پرویاس کارگردان این فیلم بود.

براندون لی پســر بروس لی که در آن زمان در حال تبدیل 
به یک ســتاره درجه یک بود، در نقش اصلی این نســخه 
ظاهر شد. جیســن موموآ که بازیگر نقش اریک در نسخه 
تازه » کالغ « اســت،۱0 سالی می شــود که در فیلم های 

سینمایی بازی می کند.

پرواز»کالغ« تازه در ماه ژانويه
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اتفاقات روزيادداشت

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحال و بختیاری، از برپایی 
نمایشگاه ناشران ایران در مهرماه امسال به میزبانی شهرکرد خبر داد.

جواد کارگران دهکردی افزود: یازدهمین نمایشگاه کتاب در شهرکرد 
با حضور بیش از 420ناشر با 30هزار عنوان در 181 غرفه برپامی شود.

وی افزود: حضور ناشران در این دوره در شــهرکرد با رشد 3درصدی 
همراه است و 20 ناشر بیشتر از دوره گذشته در نمایشگاه استان حضور 
دارند. وی افزود: این برای دومین بار اســت که این نمایشگاه در فصل 

پاییز که اوج حضور دانشجویان و دانش آموزان است، برگزار می شود.
به گفته وی، در نمایشگاه امسال، بیشتر ناشران معتبر و شناخته شده 
حضور دارند و ناشــران کشــوری، تازه ترین آثار منتشره شده خود را 

درمعرض دید عاقه مندان قرار می دهند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان یادآور شد: با توجه به استقبال 
گسترده مردم اســتان در دوره های گذشــته،پیش بینی می شود در 
نمایشــگاه یازدهم، با توجه به فعال بودن دانشــگاه ها و مدارس، این 

نمایشگاه با استقبالی گسترده همراه باشد. 
نمایشگاه یازدهم کتاب چهارمحال و بختیاری، از چهارم تا نهم مهرماه 
در محل دائمی نمایشگاه های استان در میدان دفاع مقدس شهرکرد 

برگزار می شود.

رییــس اداره امور عشــایر کوهرنگ گفــت: کوچ پاییزه عشایراســتان 
چهارمحال و بختیاری به مناطق قشــاقی منطقه گرمسیری خوزستان 

از این شهرستان آغاز شد.
قوام فتاحی اظهار کرد: طبق تقویم رسمی، کوچ دام سبک عشایر استان 

از دیروز شروع و تا 20 مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی تعداد دام عشــایر کوچروی اســتان را بیش از 400 هــزار رأس دام 
 سبک اعام و تصریح کرد: مســیر حرکت کوچ، با گذر از گردنه »تاراز« و

ایل راه های »الســوزنی« و پل »ماربره«، به منطقه بازفت می رســد و با 
توقف چندروزه و گذر از زردکوه بختیاری، عشــایر وارد مناطق قشاقی 

استان خوزستان خواهند شد.
رییس اداره امورعشایر کوهرنگ، با اشــاره به هماهنگی الزم مسئوالن 
شهرســتان کوهرنگ برای ایجاد امنیت عشــایر در زمان کــوچ، افزود: 
ماموران نیروی انتظامی با همکاری نیروهای بســیج عشایر و استقرار در 

مسیر، کوچ را همراهی خواهند کرد.
فتاحی از آمادگی کامل پلیس راهور در محورهای ارتباطی چهارمحال و 
بختیاری - خوزستان در زمان اجرای تقویم کوچ عشایر خبرداد و تصریح 
کرد: پلیس، به منظورکاهش تصادفات جاده ای هنگام عبور دام از امتداد 
جاده ها درشب، تحویل لباس شب رنگ را در دســتور کارخود قرارداده 

است.
 وی همچنیــن تامین و انتقال آب آشــامیدنی ســالم با تانکر ســیار به

ایل راه های عشــایری را از دیگر اقدامات ایــن اداره متولی در خدمات 
رسانی به این قشر مولد و آسیب پذیر جامعه عنوان کرد.

استان چهارمحال و بختیاری، با 126هزارنفر جمعیت عشایری به همراه 
یک میلیون و 600هزار رأس دام ســبک درون کوچ و برون کوچ، دومین 

استان عشایری کشور بعد از استان فارس به شمار می آید.

شهرکرد، میزبان نمايشگاه کتاب 
ناشران ايران است

کوچ پايیزه عشاير چهارمحال و 
بختیاری به مناطق قشالقی آغاز شد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: تنها کارخانه تولید ورق های گالوالوم 
در کشور، در این اســتان تکمیل و آماده بهره برداری 

شد.
سید نعیم امامی اظهار کرد: واحد ورق پوشش دار تاراز 
در شهرک صنعتی شــهرکرد، با ظرفیت تولید ساالنه 
330هزار تن ورق پوشش دار فوالدی، تکمیل شده و 
تست ســرد و گرم این واحد انجام و با رفع ایرادات، به 

زودی بهره برداری و وارد چرخه تولید می شود.
 به گفته وی، برای راه اندازی این واحد ورق پوشش دار

فوالدی، حدود 2 هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری 
ریالی و ارزی انجام شده است که با بهره برداری از آن، 

برای 200 نفر فرصت شغلی فراهم می شود.
امامی تصریح کرد: با بهره بــرداری از این واحد تولید 
ورق پوشــش دار فوالدی و گالوالوم 100درصد، نیاز 
 کشور به این محصول تامین می شــود. به گفته وی،

به زودی چهارمحال و بختیاری، بــا تولید 60 درصد 
ورق پوشش دار و گالوانیزه کشــور، قطب تولید ورق 

فوالدی کشور می شود.

خرید تضمینی جــو در اســتان چهارمحــال و بختیاری، 
درمقایسه با سال گذشته، 5 برابر افزایش داشت.

مدیر زراعت اداره کل جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال 40هزار تن جو در اســتان، تولید و 10هزار و 

500 تن از این میزان، خریداری شد.
سیروس بیک بکان افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم 

جو، مازاد بر نیاز کشاورزان 10 هزار و 20 ریال است. 
وی با اشاره به میانگین برداشــت 3 هزار و 300 کیلوگرمی 
جو در هر هکتــار اضافه کرد: توزیع بذر اصاح شــده، زمان 
کشــت مناســب، اســتفاده بهینه از کودهای ریز مغذی و 
شیمیایی و افزایش مواد آلی خاک، برداشت این محصول در 
واحد سطح را نسبت به سال گذشته 300 کیلوگرم افزایش 
داد. بیک بکان ادامــه داد: ماکویی و بهمنــی از انواع جوی 

تولیدی در  چهارمحال و بختیاری است.
وی افزود: امســال 21هزار و 700 هکتار از مزارع استان، به 

کشت جوی دیم و آبی اختصاص یافت. 
بیک بکان گفت: هم اکنون نیز 850 تن بذر اصاح شده برای 
کشت پاییزه در اختیار کشاورزان چهارمحال و بختیاری قرار 

می گیرد.

کارخانه تولید ورق گالوالوم 
شهرکرد آماده بهره برداری شد

افـزايش 5برابری 
خريد تضمینی جو

اخبار

عبدالعلــی قربانی، با اشــاره به نقش بانک در سیســتم 
اقتصادی، اظهار کرد: رونــق مبادالت، تجهیز و تخصیص 
بهینه منابع و اجرای سیاست های پولی، از جمله وظایفی 

بود که در گذشته در اختیار بانک ها قرار داده شد. 
وی با اشــاره به اینکه بانک ها تســهیل کننده مبادالت 

تجــاری هســتند، افــزود: قبــل از انقاب اســامی، 
بانک های کشــور ربوی بودنــد که با پیــروزی انقاب و 
تصمیماتی کــه اندیشــمندان در این رابطه داشــتند، 
 قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، از ســال 63 به بانک ها 

اباغ شد.

قربانی، با اشــاره به حذف ربا از سیســتم بانکی و شکل 
گرفتن حســاب های قرض الحســنه در بانک های کشور، 
تصریح کرد: تفاوت بانکداری ربوی و سیســتم بانکداری 
بدون ربا، در چهارچوب عقود اســامی و رعایت احکام و 

قوانین شرعی است.
قربانی افزود: آنچه مهم اســت، تبییــن ماهیت عقود به 
وســیله کارکنان بانک هــا و همچنین رسانه هاســت که 
نقش موثری در روشــنگری جامعه و دیدگاه افراد نسبت 

به بانک ها دارند.
 وی گفــت: عملیــات بانکداری بــدون ربــا، مقدمه ای 
 بــرای رفتن بــه ســوی بانکــداری اســامی و هدف، 
 گام نهادن در راســتای رســیدن به اقتصاد اســامی و 
حاکم شــدن عدالت و ارزش های متعالی اسام در جامعه 

است.
قربانی با اشــاره به فراهم شــدن زمینه های مختلف در 
راســتای رســیدن به بانکداری اســامی، تصریح کرد: 
بانکداری اســامی در صورتــی فراهم خواهد شــد که 
ساختارهای اقتصاد اسامی فراهم شــود که این مهم، به 
تاش اندیشــمندان، اقتصاددانان و دولتمــردان در این 

زمینه بستگی دارد. 
مدرس بانک مرکزی در اســتان با اشــاره به اینکه مراکز 
آموزشــی نقش موثری در راستای رســیدن به بانکداری 
اســامی دارند، خاطرنشــان کــرد: اندیشــمندانی در 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی در حال فعالیت 
هستند تا زمینه رســیدن به بانکداری اسامی نیز فراهم 

شود.

عملیات بانکداری 
بدون ربا، مقدمه ای 
برای رفتن به سوی 
بانکداری اسالمی 

و هدف، گام نهادن 
در راستای رسیدن 
به اقتصاد اسالمی و 
حاکم شدن عدالت 
و ارزش های متعالی 

اسالم در جامعه 
است

پیشنهاد سردبیر: 
شهرکرد، میزبان نمايشگاه کتاب ناشران ايران است

مدرس بانک مرکزی در چهارمحال و بختیاری، با بیان اينکه در حال حاضر پرداخت تسهیالت بانکی، بدون 
رباست، گفت: بانک های امروزی فاصله بســیار زيادی با بانکداری اســالمی دارند و الزمه تحقق اين نوع 

بانکداری، اقتصاد اسالمی و همچنین تبعیت از چهارچوب و قوانین اسالمی است.

مدرس بانک مرکزی در چهارمحال و بختیاری:

بانک های امروزی، فاصله زیادی با بانکداری اسالمی دارند

امام جمعه موقت شهرکرد، با اشاره به ســالگرد شهدای فاجعه منا، 
گفت: از همه دولت های اسامی به ویژه دولتمردان ایران می خواهیم 

که فاجعه منا را پیگیری کنند.
حجت االســام ســید حســن فاطمی، در خطبه های نماز جمعه 
شهرکرد، به مســئله قرارداد بانکی موســوم به توافق ضد پولشویی 
FATF که ایران نیز آن را پذیرفته است، اشاره کرد و گفت: این موضوع 
از دو بعد جای نگرانی دارد که در ابتدا منجر می شــود مســائل مالی 
کشور تحت اشــراف بیگانه قرار گیرد و ســپس نیروها و ارگان های 

انقابی کنترل و تحریم شوند.
  وی با طرح این ســوال کــه چرا دولــت باید چنیــن قراردادهای

نگران کننده ای را امضا کند، افزود: حدس ما این است که این موضوع 

درخصوص برجام بوده و در برجام تیم مذاکره کننده ما مجبور شد این 
را بپذیرد و اکنون درحال اجرای آن است.

 امام جمعه موقت شــهرکرد با تاکید بر اینکه مسئوالن و دولتمردان 
باید با ملت شفاف و صادق باشند، تصریح کرد: مسئوالن باید مسائل 
و مشکات را شــفاف به اطاع مردم برســانند؛ زیرا رهبری و ملت، 
پشتیبان و دوستدار دولتمردان و مسئوالن هستند و اجازه نخواهند 
داد مسئوالن تحت فشار بیگانه قرار گیرند؛ با این وجود لزومی ندارد 
که مسئوالن با پنهان کاری، مسائلی اینچنین نگران کننده را به اجبار 

بپذیرند.
 وی با انتقاد از ممانعت دولت برای مطرح شدن توافق ضد پولشویی 
FATF در مجلس گفت: بر اســاس قانون اساسی کشــور، هرگونه 

قرارداد و معاهــده ای باید ابتدا به تایید نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی برســد؛ بنابراین اگر ترس و واهمه ای در این خصوص وجود 

دارد، باید شفاف و صریح به ملت و نمایندگان آنها اظهار شود.
حجت االســام فاطمی با اشــاره به ســالگرد شــهدای فاجعه منا 
خاطرنشان کرد: از همه دولت های اسامی به ویژه دولتمردان ایران 

می خواهیم که فاجعه منا را پیگیری کنند.
 وی با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری، مبنی بر محکومیت 
جنایات آل سعود، تصریح کرد: این افراد آنقدر متکبر هستند که حتی 

حاضر به عذرخواهی نشدند.
حجت االسام فاطمی با اشاره به برگزاری دعای عرفه و نماز عیدسعید 
قربان در استان گفت: راهپیمایی روز جمعه در بیان انزجار از آل سعود 
و آل خلیفه و اعتراض به آزار و اذیت آنها نســبت به مسلمانان صورت 
گرفت.  وی با اشاره به حقوق های نجومی گفت: موضوع حقوق های 

نجومی حل نشد و جواب قانع کننده ای نیز به مردم ندادند.

فاجعه منا توسط دولت ها پیگیری شود
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ابالغ
پرونــده:  شــماره   9510100351005665 ابالغیــه:  شــماره    6 /356
9409980351000950 شماره بایگانی شعبه: 941062 خواهان/ شاکی عبدالکریم 
مختاری دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم قاســم امینی به خواســته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل 
استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه 9409980351000950 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده قاسم امینی و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
نظریه کارشناسی را دریافت و در وقت مقرر جهت اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا در 
این شعبه حاضر گردد. م الف: 18314 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 179 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510106837003639 ابالغیــه:  شــماره    6 /357
9409986837000801 شــماره بایگانی شــعبه: 941329 خواهان/ شاکی فاطمه 
درویشی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم ابراهیم ایرانمنش به خواسته طالق 
به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
 رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
2 اتاق شماره 203 ارجاع و به کالســه 9409986837000801 ثبت گردیده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 
گردد. ابالغ شــونده حقیقی: ابراهیم ایرانمنش  فرزند ذبیح اله به نشــانی: اســتان 
لرستان- شهرستان ازنا- روســتای باغ موری- جنب منبع آب منزل چهار طبقه- 
طبقه 4 منزل آقای ابراهیم ایرامنش پ 4، مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز- محل 
حضور: اصفهان خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 203، علت حضور: در خصوص دعوی فاطمه درویشی 
به طرفیت شــما در مهلت مقرر فوق جهت معرفی داور در این شعبه حاضر شوید. 

م الف: 18310 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 240 کلمه، 3 کادر(  
ابالغیه

6/358 شــماره ابالغنامــه:9510100351206905 و 9510100351206906 و 
9510100351206904 شــماره پرونده:9409980351200591 شــماره بایگانی 
شعبه:940662 ابالغ شونده حقیقی: غالمرضا عمیدی شــمس آبادی فرزند محمد 
به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقی- ک کلیسا وانک پ 47 دندانسازی سانترال 
و شهناز صادقی به نشــانی اصفهان- خانه اصفهان- خ علوی نژاد پ 32 و کسری 
 سپهر قمشــه فرزند خلیل به نشانی اصفهان- خیابان نظر شــرقی- ک کلیسا وانک 
پ 47،  مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مهر اقتصاد، به طرفیت 
شما نسبت به دادنامه شماره 9509970351200801 صادره از این شعبه، به پیوست 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی 
است حســب ماده 346 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم

 نمایید یا به دادگاه تحویــل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارســال 
می گردد. م الف:18301 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 157 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغیه

شــماره   9510100351106678 ابالغنامــه: شــماره   6 /359
پرونده:9409980351100757 شماره بایگانی شعبه:940835 ابالغ شونده حقیقی: 
سید مجتبی خوانســاری فرزند مهدی به نشانی مجهول المکان، مدارک پیوست: در 
خصوص تجدید نظر خواهی خانم/ آقای چهارسوقی به طرفیت شما نسبت به دادنامه 
شماره 621/95 صادره از این شعبه، به پیوســت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال 
پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف:18299 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510100351005748 ابالغیــه:  شــماره    6 /360
9209980351001084 شماره بایگانی شــعبه: 921170 پیرو آگهی های منتشره 

 در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محســن گالبی که مجهول المکان هستند ابالغ  
می شــود وفق دادنامه 9309970351000291 محکوم بــه پرداخت مبلغ نهصد و 
بیســت و هفت میلیون ریال بابت اصل خواســته، پرداخت مبلغ 27/810/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها ) 92/7/30-617401 
به مبلغ ســیصد میلیون ریال و 874789-92/6/12 به مبلغ سیصد و بیست و هفت 
میلیون ریال و 617402-92/8/25 به مبلغ سیصد میلیون ریال( لغایت اجرای حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق 
محکوم له و پرداخت مبلغ 46/350/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول 
مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 18312 شعبه 10 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 164 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510100351005739 ابالغیــه:  شــماره    6 /361
9109980351001289 شماره بایگانی شــعبه: 911299 پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوسیله به محکوم علیه رحم خدا هاشمی که مجهول المکان هستند ابالغ  
می شود وفق دادنامه 9309970351000558 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 148 میلیون و 380 هزار ریال بابت اصل 
خواسته، مبلغ سه میلیون و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی، مبلغ چهار 
میلیون و هفتصد و شــصت و یک هزار و یکصد و بیســت ریال بابــت حق الوکاله 
وکیل در مرحله نخستین دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست ) 1391/10/11( لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم از سوی بانک 
مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 18311 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 172 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/362 در خصــوص پرونــده کالســه 250/95 خواهان مســعود رئیســی زاده 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال ســند به طرفیت مصطفی زمانی و اســماعیل 
باباصفری – ریحانه شریفی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/26  
ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18389 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/363 در خصوص پرونده کالسه 388/95 خواهان علیرضا حیدری دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیــت 1- هادی بصیری 2- حمیدرضا بیدل تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/28  ســاعت 16 تعیین گردیده اســت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:18339 شعبه 16 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/364 در خصوص پرونده کالســه 608/95 خواهان نعمت اله هدایت کلیشــادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی قاسمی حســن آبادی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/7/28 ســاعت 18 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18393 
شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106836503378 ابالغیــه:  شــماره   6 /365
9509986836500265 شــماره بایگانی شــعبه: 950302 خواهان/ شاکی مهرداد 
حاج هاشــمی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم الناز نصیری به خواسته الزام 
به تمکین  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( واقع در 
اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 203 ارجاع و به کالسه 9509986836500265 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/07/28 و ساعت 9 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:18305 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

قدوسی( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/397 خواهان آقــای علی اصغر رضاعلی به طرفیت آقای علی اشــرف زنگنه وند 
دادخواستی را به خواسته مطالبه طلب تسلیم این شورا نموده که به کالسه 347/95 
به تاریخ 95/7/26 روز دوشــنبه ساعت 3 وقت رســیدگی تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی 
درج می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.  آدرس: 
خوانسار – ادره ثبت سابق- شعبه 2 شورای حل اختالف. م الف:180 شعبه 2 حقوقی 

شورای حل اختالف خوانسار )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106836503710 ابالغیــه:  شــماره   6 /366
9509986836500413 شماره بایگانی شــعبه: 950461 خواهان جواد دست افکن 
جدا نوکری دادخواســتی به طرفیت خوانده فاطمه صغری موذنی به خواسته الزام 
به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 5 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( واقع در 
اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی 
شهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 203 ارجاع و به کالسه 9509986836500413 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/28 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:18309 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

قدوسی( )175 کلمه، 2 کادر(
احضار

پرونــده:  شــماره   9510100354403852 ابالغیــه:  شــماره   6 /367
9409980358800968 شماره بایگانی شعبه: 941448 محاکم کیفری دو دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 9409980358800968 
و بایگانی 941448 ک 118 برای علیرضا خانبانیان به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری 
اراضی زراعی و باغها تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/07/28 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. 
با عنایت بــه مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهــم و در اجرای مقررات 
 مواد 344 قانــون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 
به عمل خواهد  آمد. شکایت جهاد کشاورزی علیه علیرضا خانبانیان. م الف:18317 
 شــعبه 118 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان) 118 جزایی ســابق( )140 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351505646 ابالغیــه:  شــماره   6 /368
9509980351500317 شــماره بایگانی شــعبه: 950402  خواهان/ شاکی حمزه 
ســرلک دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم فاطمه کریمی خوزانی به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348  ارجاع 
و به کالسه 9509980351500317 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/28 
و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18321 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

6/394 اجرای احکام شــعبه 8 دادگاه حقوقــی اصفهان در نظــر دارد مزایده ای با 
مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 950005 ج / 8 خواهان سمیرا ملکی و 
خواندگان 1- محمود ملکی به آدرس مبارکه- دیزیچه- بلوار امام- بن بست نگین- 
منزل دوم- پ 105، 2- زهره پور طالیی فرزند حســین به آدرس اصفهان- خیابان 
ولیعصر- سبزه میدان- پاساژ چعفری- پارچه فروشی مجتبی پور طالیی- کدپستی 
8155737511، مورد مزایــده طبق نظر کارشناســی: فروش 6 دانــگ پالک ثبتی 
15190/11678 بخش 5 ثبت اصفهان به موجب دستور فروش ملک مذکور، اوصاف 
ملک طبق نظر کارشناسی: محل مورد بازدید یک باب منزل مسکونی در سه طبقه با 
سه واحد مسکونی و پارکینگ مسقف به شــماره پالک ثبتی 15190/11678 شامل 
زیرزمین مسکونی، همکف و اول مسکونی، با اســکلت بتن آرمه با دو سقف تیرچه 
و بلوک و سقف آخر تیرآهن، دیوارها آجری، نما آجر و ســنگ، پنجره آلومینیوم، 
کف حیاط سنگ فرش، هال و پذیرایی، اتاق خواب با کمد، آشپزخانه اوپن با کابینت 
های فلزی، سرویس بهداشتی حمام و توالت، انشعابات موجود سه کنتور برق، سه 
کنتور گاز و یک کنتور آب، سیستم گرمایش شومینه، بخاری و آبگرمکن و سرمایش 
کولرآبی با قدمت حدود 20 ســال و به مقدار 206/76 متر مربع عرصه و به میزان 
حدود 432 متر مربع اعیانی بدون آسانسور، ورودی ساختمان از گذر شمالی حدود 
چهار متر طول دارد. لــذا ا توجه به موقعیت، قدمت و شــرایط فوق، عوامل موثر در 
قضیه، انشعابات موجود، کاربری مسکونی، عدم تفکیک طبقات، کلیه جوانب و غیره 
ارزش ششــدانگ این ملک به مبلغ 6/200/000/000 ریال معادل ششصد و بیست 
میلیون تومان برآورد و اعالم نظر می گردد. زمان: 95/7/11 ساعت 9 الی 10 صبح، 
مکان: اصفهان- خ نیکبخت- 200 متر جلوتر از دادگستری کل اصفهان- ساختمان 
اجرای احکام حقوقی دادگســتری- طبقــه چهارم- اجرای احکام شــعبه 8 حقوقی 
اصفهان، طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایــده طبق هماهنگی با این اجرا از 
ملک در آدرس اصفهان- خیابان جی- کوچه شهید اره کش- کوچه کارگر- به شماره 
کدپستی 8188635611 دیدن کرده و با ســپردن 10 درصد ارزش اموال به شماره 
حساب 2171290210008 بانک ملی دادگســتری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا 
در جلسه مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف:18366 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان)377 کلمه، 4 کادر(
مفاد آراء

6/28  شماره 954202751017717 آگهی موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، نظر 
به صدور رای صادره هیئت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت جنوب اصفهان و لذا به منظور 
اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
- رای شماره 6637 مورخ 1395/4/24 هیات دوم خانم ناهید نیکوکار زنجانی فرزند 
مختار نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ و ویال به مساحت 1538/22 متر مربع پالک 
شــماره 4534 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان که 
به موجب قولنامه عادی و مع الواســطه از ابراهیم سعید زاده دستجردی خریداری 

شده است.
تاریخ چاپ اول: 95/6/6  

تاریخ چاپ دوم: 95/6/21 
م الف:16503 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/417 در خصوص پرونده کالسه 2031/94 خواهان صندوق قرض الحسنه شهید 
علیرضا شاکر با مدیریت آقایان محســن داوری و غالمرضا قناد نیا مع الواسطه با 
وکالت خانم رقیه جابر انصاری با وکالت نورالدین پیغان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت احمد خرمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/2 
ساعت 8 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 18520 شعبه 13 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )142 کلمه، 2 کادر(
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اخباريادداشت

سونی در نمایشــگاه ایفا ۲۰۱۶ واکمن عجیبی معرفی کرد که 
 NW-WM1Z قیمت بســیار باالی ۳۲۰۰ دالری دارد. مــدل
سونی، تنها گران قیمت نیســت بلکه یک پخش کننده موسیقی 
بزرگ و سنگین است. این دســتگاه به لحاظ بزرگی مشابه یک 
آیپاد اوریجینال می باشــد. این پخش کننده موسیقی از شاسی 
مسی فاقد اکسیژن و طال اندود ساخته شــده است. پشت بدنه 
دستگاه نیز دارای روکش چرمی اســت. خلوص باالی این ماده 
باعث می شود که واکمن سونی، صدای زیر و بم را با وضوح باالتر 
و با بــاس قدرتمندتری تولید کند. در جلوی این  دســتگاه یک 
نمایشگر لمسی ۴ اینچی با رزولوشن ۴۸۰ × ۸۵۰ قرار داده شده 
 )hold switch( است. در سمت چپ دستگاه یک هولد سوییچ
وجود دارد که تاچ اســکرین را غیرفعال می کند. دکمه بازپخش 
و تنظیم حجم صدا نیز در ســمت راست قرار دارد. رابط کاربری 
نیز از نوع معمول رابط کاربری ســونی به همراه حجم زیادی از 
اطالعات برای نمایش اســت. همه چیز، از اطالعات موســیقی 
گرفته تا کلیدهایی برای اکوالیز کردن آلبوم آرت با نوع فایل ها 
در این رابط قابل مشــاهده اســت. حجم باالی اطالعاتی که در 
صفحه نمایش قرار داده شده اســت، می تواند کمی گیج کننده 
باشــد. به نقل از زومیت، مدل NW-WM1Z با ۲۵۶ گیگابایت 
حافظه داخلی ارائه شده اســت و امکان افزودن حافظه خارجی 
را نیز دارد. البته برای عالقه مندان حرفه ای موسیقی، تمام این 
موارد به صدا و پشــتیبانی از فرمت ها بر می گــردد. این واکمن 
 Direct Stream Digital یــا DSD از فایل های صوتی نیتیو
 CD پشــتیبانی می کند و سمپل ریت ۶۴ بار بیشــتر از کیفیت
است. همچنین برای ارتباط با هدفون های بیسیم از بلوتوث نیز 
پشــتیبانی می کند. در زمان گوش دادن به موسیقی با هدفون 
ســونی MDR-1000X، شــما هیچ نویزی در صدا احســاس 
نمی کنید و صدا خیلی خوب پخش می شــود. اگر قیمت ۳۲۰۰ 
  NW-WM1A دالر برای شما خیلی زیاد است، ســونی واکمن
NW- را به شما پیشــنهاد می کند. این دستگاه بســیار مشابه

WM1Z به نظر می رسد. جنس این دستگاه از آلومینیوم سبک 
است و در رنگ مشــکی به بازار ارائه می شود. به لحاظ ضخامت 
نیز NW-WM1A با مدل NW-WM1Z برابری می کند. البته 
از آنجا که این واکمن از جنس مــس با مقاومت الکتریکی اندک 
ساخته نشده اســت، صدای نابی را که مدل NW-WM1Z ارائه 
می کند، در اختیــار کاربران قرار نمی دهد. بــه همین دلیل نیز 

دارای قیمت کمتری نسبت به مدل مشابه خود است.

اپل در مراســم رســمی رونمایــی از محصوالت خــود، عالوه 
بر آیفون هــای جدید و اپل واچ ســری ۲، از یــک جفت ایرپاد 
جدید بیســیم نیز رونمایی و اعالم کرد برای اســتفاده از آنها 
 iOS، watchOS نیاز به آخرین نســخه سیســتم عامل های
و macOS خواهد بود. با این وجود به تازگی مشــخص شــده 
که ایــن ایرپادهای جدیــد می تواننــد با دیگر دســتگاه های 
 غیر اپلی نیز جفت شــوند. البتــه در این حالــت دیگر امکان

»proximity pairing« )اتصال بــه نزدیک ترین ابزار بدون 
نیاز به جفت کــردن مجــدد( و همچنین امکان اســتفاده از 
دستیار صوتی Siri وجود نخواهد داشت اما به هر حال می توان 
با آن به شنیدن موســیقی و یا برقراری تماس اقدام کرد. با این 
حال، اپل معتقد اســت که اســتفاده از این ایرپادهــا در دیگر 
دستگاه ها کار عاقالنه ای نیســت، چرا که تمام جادوی موجود 
در این هدفون های بیســیم بدون اتصال به یک گجت ساخت 

بین  از  خواهد رفــت. در این حالت اپل 
ایرپاد بیسیم اپل 
بــا دیـــگر 
هدفون های 
ث  تــــو بلــو
موجــود در بــازار تفاوتی 
نخواهد داشــت و دیگــر پرداخت ۱۵۹ 

دالر برای آنها چندان منطقی به نظر نمی رسد.

رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان در خصوص واردات آیفون به 
کشور گفته است برخی از برندها به دلیل تحریم ها امکان حضور 
رسمی و تاســیس نمایندگی در ایران را ندارند و به همین دلیل 
کاالهایشان تاکنون به شــکل قاچاق به ایران وارد می شده است 
و این امرســبب عدم رعایت حقوق مصرف کننــدگان و قوانین 
گمرک شــده بود. صادقی افزود: »بر اســاس اقدام ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، مصوب شــد شــرکت هایی که نمی  توانند به 
ایران نمایندگــی دهند،) امــا کاالهای آنها مصــرف زیادی در 
کشور دارند( می توانند به ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و توزیع  کننــدگان مراجعه کرده و با گرفتــن تاییدیه اجازه ثبت 
ســفارش بگیرند«. وی تصریح کرده است: تســهیالت یاد شده 
با ارائه خدمات بــه مصرف کنندگان و ایجاد طرح رجیســتری 
تلفن همراه و با هدف ســاماندهی تلفن های همراه کشور میسر 
شــده اند. صادقی در خصوص تعداد شــرکت های مجاز به انجام 
این کار افزوده اســت: »هیچ محدودیتی برای تعداد شرکت های 
حاضر در این طرح دیده نشده اســت و در صورت داشتن شرایط 
الزم می  توانند به صورت نامحــدود مراجعه کرده و اجازه واردات 
بگیرند«. رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان گفت: »در ماه  های 
گذشته، ۹ شرکت توانستند با ارائه خدمات پس از فروش، اجازه 
 قانونی واردات ایــن محصول را دریافت کنند کــه به تازگی این 
مجوز به ۵ شــرکت دیگر نیز داده شــده اســت. وزارت صنعت، 
امتیاز خاصی در ارائه مجوز واردات برای هیچ شرکتی قائل نشده 
و وارد کنندگان به تعداد نامحــدود می توانند مجوز واردات این 
محصول را دریافت کننــد«. وی در خصوص مجرای قانونی طی 
شده برای میسر شــدن این امکان افزوده است: »موبایل، کاالی 
سرمایه  ای و مصرفی مطلق نیســت و در قانون حمایت از حقوق 
مصرف  کنندگان، بر لزوم ایجاد نمایندگی برای عرضه آن تاکید 
شده اســت و متقاضیان عرضه این محصول باید خدمات پس از 
فروش به مصرف  کنندگان ارائه دهند«. رییس مرکز امور اصناف 
و بازرگانان در پایان خاطرنشــان کرده اســت: »این اقدام ما در 

راستای جلوگیری از ورود غیرقانونی این کاال به کشور است«.

 سه هزار دالر برای واکمن!

صدا از مس بدون اکسیژن
بلند می شود

هدفون بیسیم اپل، با غیر اپلی ها هم کار می کند؛

جادو همچنان در سیب است

ريیس مرکز امور اصناف و بازرگانان؛

۵ شرکت ديگر نیز مجوز واردات 
آيفون دريافت کرده اند

پیشنهاد  سردبیر:
ويندوز، هنوز نفس می کشد

سیزدهمین دوره مسابقات سراسری عملیات حرارتی در 
دانشگاه زنجان با هدف ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه از 

دیروز آغاز به کار کرد.
سعید سلیمانی، نایب دبیر و نماینده اتحادیه انجمن های 
علمی دانشجویی مهندسی مواد با بیان اینکه ۴۷ تیم جواز 
حضور در مرحله  نهایی این مســابقات را کســب کردند، 
به خبرنگار مهــر گفت: در مرحله  نخســت، ۸۷ تیم برای 
شرکت در مسابقات نام نویســی کردند که پس از بررسی 
مدارک ارسالی از سوی تیم ها، کمیته  ثبت نام مسابقات با 
توجه به قوانین موجود، صالحیت ۷۰ تیم را برای شرکت 

در این رویداد علمی مورد تایید قــرار داد. وی افزود: پس 
از مشخص شدن ســوال مســابقه و آغاز مرحله دریافت 
پروپوزال از تیم هــای شــرکت کننده، مجموعا ۷۰ طرح 
 در دو بخــش آهنی و غیرآهنــی به دبیرخانه مســابقات

ارسال شد.
به گفتــه وی در ادامه، کادر داوری مســابقات، به واکاوی 
علمی طرح های دریافتی پرداختــه و در پایان ۲۴ تیم در 
بخش آهنی و ۲۳ تیم در بخــش غیرآهنی جواز حضور در 

مرحله نهایی مسابقات را به دست آوردند.
به گفته  دبیر مســابقات، افزون بر این موارد، در راســتای 

ارتباط هرچه بیشــتر دانشــگاه با صنعت و 
نیز اســتفاده  بهتر از فرصت پیش آمده، کادر 

برگزاری مسابقات از دانشــگاه زنجان، تصمیم 
به برپایــی یک فضــای نمایشــگاهی در محل 

برگزاری مســابقات گرفت. به گفته سلیمانی این 
دوره از مسابقات، به میزبانی انجمن علمی دانشکده  

مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان تحت نظر 
اتحادیه انجمن های علمی دانشــجویی مهندسی مواد 

کشــور دیروز آغازشــده و امروز نیز با حضور مدعوین 
بسیاری از چهره های علمی و فرهنگی خاتمه می یابد.

در دانشگاه زنجان؛

سیزدهمین دوره مسابقه سراسری عملیات حرارتی در حال برگزاری است

توسط محققان دانشگاه امیرکبیر؛

جوهر رسانا با کمک فناوری نانو ساخته شد
تشکیل مجمع انجمن های 

علمی نقشه برداری مغز

پزشکیفناوری نانو

پژوهشگران دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از نانو 
ذرات مس، جوهر رســانایی را عرضه کردند که در تولید 

بوردهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر بــه نقــل از دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیر، امیــر رضوانی مقــدم، مجری طرح 
با اشــاره به اینکــه جوهرهای رســانا نســل جدیدی از 
جوهرهاســت، گفت: این جوهرها کاربردهــای فراوانی 
در ســلول های خورشــیدی، دیودهای ســاطع کننده 
 نــور آلــی، آنتــن هــای RFID و مدارهــا و بوردهای

الکترونیکی دارند.
امیــر رضوانــی مقــدم ادامــه داد: در تولیــد ســنتی 
بردهــای الکترونیکــی پس از نشــاندن مــس بر روی 

تمام قســمت های فیبــری برد، طرح و نقشــه مــدار با 
اســتفاده از »لتراســت« و یــا ماژیک ضــد آب بر روی 
 برد مســی رســم می شــود. پس از انجــام دادن مرحله 
شست وشو با اسید، قسمت های پوشانده شده با لتراست 
 بر روی بــورد باقی مانده و بــه عنوان مــدار الکترونیکی

استفاده می شوند.
رضوانی مقدم، تولید بردهای الکتریکی به این شــیوه را 
موجب افزایش میــزان مصرف مــس و زمان بر بودن آن 
دانســت و خاطرنشــان کرد: برای رفع این مشکل، طرح 
ساخت جوهرهای رسانا را به عنوان راهکاری نوین در این 

زمینه اجرایی کردیم.
رضوانی با اشــاره بــه جزئیات ایــن طرح اظهــار کرد: 

در این تحقیقــات، جوهر رســانایی مورد ســاخت قرار 
گرفت که بــر حســب تقاضــا )on demand( بر روی 
بــورد الکترونیکی اعمــال می شــود و از لحــاظ زمان 
 و هزینــه در ســاخت بوردهــای الکترونیکی، بســیار

مقرون به صرفه تر هستند.
مجری طرح، یکی از معضالت این نوع جوهرها را اکسید 
شدن نانوذرات مس موجود در آن عنوان کرد و یادآور شد: 
برای رفع این مشکل از روش های شیمیایی خاصی برای 
محافظت نانوذرات مس در برابر اکسیداســیون استفاده 
کردیم که مقاومت اکسیداســیون مس را شــدیدا بهبود 
داده و میزان اکســیژن موجود بر روی ســطوح نانوذرات 

مس را به حداقل ممکن رساند.
این تحقیقات در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد از 
سوی امیر رضوانی مقدم در دانشــکده مهندسی پلیمر و 

رنگ دانشگاه امیرکبیر اجرایی شد.

دبیــر ســتاد توســعه علــوم و فناوری های شــناختی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری از تشــکیل 
مجمــع انجمن هــای علمی نقشــه برداری مغــز خبر 
 داد. به گزارش مهــر به نقل از معاونــت علمی و فناوری

 ریاست جمهوری، کمال خرازی، دبیر ستاد توسعه علوم 
و فناوری های شــناختی معاونت علمــی گفت: جامعه 
علمی به آزمایشگاه نقشه برداری مغز  نیاز دارد. وی گفت: 
تخصص های مختلف در این آزمایشگاه مانند حوزه های 
رادیولوژی، مغز و اعصاب، روانشناســی، زبانشناســی و 
جامعه شناسی ارائه می شــوند. خرازی گفت: بهتر است 
در ابتدا مجمــع انجمن های علمی مرتبــط با این حوزه 

تشکیل و پس از آن انجمن نقشه برداری مغز ایجاد شود.

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
یکی از بزرگ ترین ســورپرایزهای رویداد اخیر اپل به حضور 
میاموتوی افســانه ای برمی گردد. او که با معرفی نخســتین 
عنــوان از نینتنــدو روی اســمارت فون ها توانســت یکی از 
 Super بمب های کنفرانس را به نام خــود بزند، هنگام تجربه
Mario Run به نکته جالبی اشــاره کرد: می توانید ماریو را با 
یک دست و هنگام حرکت انجام دهید! طبیعتا شنیدن چنین 
حرف هایی هیجان انگیز اســت. با این وجود ساخته نینتندو 
اولین عنوانی به شمار نمی رود که تنها به یک دست نیاز دارد. 
بازی امروز هم از آن دســته است. اگر خســته شدید، کافی 
 اســت انگشــت خود را از روی صفحه بردارید تا بازی بایستد.

Circuroid واقعا ترکیب عجیبی اســت؛ ســادگی و هیجان 
با هــم در این بازی جمــع شــده اند. Circuroid یک عنوان 
رکوردی به شمار رفته و بازیکن باید ســعی کند تا بیشترین 

امتیاز ممکن را به دست بیاورد. بنابراین خبری از مرحله های 
گوناگون نیست و تنها شــاهد یک محیط خواهید بود. بازیکن 
هم نقش پیکانی را داشــته و با پرتاب تیرهایــی نباید اجازه 
دهد تا سنگ های ســبز رنگ از دایره بگذرند. تمام توضیحات 
پیرامون بخــش گیم پلی به همین یک جمله ختم می شــود. 
شــاید با خود بگویید چنیــن مکانیزم هایی پــس از چندین 
ســاعت تازگی گذشــته را نداشــته و نمی توانند همچنان 
مخاطب را سرگرم نمایند. خوشبختانه دوربین ثابت نبوده و با 
چرخش پیکان حرکت می کند. چنین المانی توانسته پویایی 
بیشــتری به بازی بیفزاید. جدا از اینکه Circuroid به خاطر 
گیم پلی سرعتی و رکوردی اش، بازیکن ها را روزها معتاد خود 
می کند، استودیوی ســازنده توانســته با اضافه کردن بخش 
ســطح یا Level ارزش تکرار ســاخته خود را افزایش دهد. 
بنابراین با پیشــرفت، می توانید قدرت های جدیدی به دست 
آورده و هنگام مبارزه از آنها استفاده کنید. می توانید این بازی 

را از goo.gl/IFpc2K دریافت کنید.

عبارت زیر را بخوانیــد و معنــای آن را از طریق ایمیل زیر 
 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com( صفحه 
برای ما بفرستید تا در همین قسمت نام شما درج شود. لطفا 
فقط برداشت خود را از عبارت زیر به همراه نام خود و شهر 

محل زندگیتان برای ما بفرستید.
»در دنیا 10 جور آدم وجود دارد. آنهايی که باينری 

را می فهمند و آنهايی که باينری را نمی فهمند«.

ضمنا شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را 
در رابطه با این صفحه و مطالب آن به همین آدرس برای ما 

ارسال کنید.

وقتی سادگی و هیجان يک جا باشند؛

با يک دست، بازی کنید!
معمای زير را حل کنید؛

چند دسته انسان در دنیا 
وجود دارد؟

معرفی

موبایــل Elite x3 شــرکت اچ پی در حــال حاضر 
قدرتمندترین موبایل مبتنی بر ویندوز ۱۰ موبایل به 
حساب می آید که در حال حاضر تنها در خاک ایاالت 
متحده در دســترس بوده و هنوز در سایر نقاط دنیا 

عرضه نشده است.
حــال، تصاویــری از موبایل Idol 4 Pro شــرکت 
آلکاتل در فضای مجازی منتشــر شــده که نشــان 

می دهد یک پرچمدار ویندوزی دیگر در راه است.
با آنکه فعال فقط ۱ درصد بازار تلفن های هوشــمند 
در اختیار پلتفورم اختصاصی مایکروسافت قرار دارد 
اما هنوز هم هســتند شــرکت هایی که تمایل دارند 
محصوالت خــود را با این سیســتم عامل روانه بازار 

کنند و آلکاتل یکی از آن هاست.
پیش از این نیــز تصاویری از Idol 4 Pro منتشــر 
شده بود اما این اولین بار اســت که عکس های زنده 
این محصول در دسترس قرار می گیرد. اگر بشود به 
صحت این تصاویر اطمینــان کرد، می توان گفت که 
به احتمال زیاد فاصله چندانی تا رونمایی از محصول 

تازه آلکاتل نداشته باشیم.
وقتی به مشخصات سخت افزاری این تلفن هوشمند 
نگاه می کنیــم، درمی یابیم که با یــک غول واقعی 
طرف هستیم؛ تراشه چهار هســته ای اسنپدراگون 
۸۲۰ کوالکام با کالک هســته های۲/۱ گیگاهرتز به 
همراه ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، 

گواه این مدعاست.
گفته می شــود دوربین عقب این موبایل هوشــمند 
مجهز به سنســور ۲۱ مگاپیکسلی IMX230 سونی 
بوده و شرکت ســازنده ویژگی های متنوعی را برای 

آن در نظر گرفته است.
بــا توجــه بــه ســخت افزار قدرتمنــد، می توان 
 انتظــار بهره منــدی از امکانــات منحصــر به فرد

Continuum وینــدوز ۱۰ موبایــل را نیــز از آن 
داشــت. دیجیاتو نوشــت؛ هنوز در خصوص باتری 

Idol 4 Pro اطالعاتی در دست نیست.
ضمنا آلکاتل یک نمایشــگر ۵/۵ اینچــی با کیفیت 
تمام اچ دی را برای محصــول رده باالی خود در نظر 
گرفته است. تاریخ معرفی رســمی این موبایل هنوز 
در پرده ای از ابهام قرار دارد اما انتظار می رود شــاهد 
عرضه آن با ویندوز ۱۰ موبایل و آپدیت ســالیانه آن 
باشیم. ضمن اینکه به احتمال فراوان پرچمدار جدید 
آلکاتل در خاک ایاالت متحــده تنها تحت قرارداد با 

T-Mobile روانه بازار خواهد شد.

آلکاتل پرچمدار جديد را معرفی می کند؛

ويندوز، هنوز نفس می کشد

نینتندو هم یکی از همین شرکت هاســت که با سیاســت های 
جدید خود می تواند موفقیت های بیشــتری به دســت بیاورد.

اکنون از مســیری که این شــرکت برای ورود شخصیت های 
محبوبش بــه تلفن های هوشــمند باز کرده، حــرف می زنیم. 
ژاپنی هــا می داننــد ایــن روزهــا تلفن های هوشــمند چه 
پتانســیل هایی داشــته و نمی خواهند این فرصت را از دست 
 Wii 3 وDS بدهند. نینتندو تعطیالت امســال چنــدان روی
U حســاب باز نکرده و این گونه که گزارش ها نشان می دهند 
آنها بیشــتر توجهات خود را روی ۲۰۱۷ و NX گذاشــته اند. 
بنابراین با انتشــار بازی های موبایل و عرضه NES این خأل پر 
خواهد شــد. به اعتقاد او، کاربردهای بیشتر موجب می شوند 
تا فروش یک عنــوان افزایش یابد و چنیــن اتفاقی روی ادامه 
 فرنچایزهــا و حیات مجموعــه تاثیر مثبت خواهد گذاشــت. 
به همین خاطر اســت که بازی های اکس باکــس وان راه خود 
را به ویندوز ۱۰بــاز کرده انــد. نینتندو پیش تر بــه این باور 
رســیده بود، با این تفاوت که معادله کاربر بیشــتر برابر است 
با سودآوری بیشــتر، را در اســمارت فون ها دید. ایواتا که سال 
قبل از دنیا رفت، پیش بینی کرده بود اپلیکیشــن ها می توانند 

فــروش پلتفورم ها را کاهــش دهند. واقعا همین طور اســت؛ 
چه بخواهیــم و چه نخواهیم تلفن های هوشــمند همیشــه 
تهدیدی برای کنسول ها به شــمار می روند و نینتندو چون به 
دستگاه های دستی اهمیت بیشتری نشان می دهد، باید مراقب 
باشد. بنابراین آنها با سیاســت های متفاوتی که پیش گرفتند 
به رویارویی با این مشکالت رفتند. نینتندو می خواهد گستره 
فعالیت های خود را به اسمارت فون ها بکشاند تا افراد بیشتری 
طعم تجربه شخصیت های این شرکت را بچشند. شاید بگویید 
عناوین ژاپنی ها همیشــه بین بازیکن ها محبوبیت داشــته و 
کسی نیست که نام آنها را نشــنیده باشد. این مسئله درست به 
نظر می رسد ولی تمام مشــکالت از همین جا نشئت می گیرد؛ 
خیلی ها فقط می شــنوند. DS با فروش ۱۵۵ میلیون دستگاه 
توانست بهترین عملکرد بین کنســول های نینتندو را داشته 
باشد اما آیا تعداد تمام کسانی که به تجربه بازی های ویدیویی 
ســرگرم هســتند و عناوین معروف ژاپنی ها را می شناســند، 
همین رقم اســت؟ مشــخصا نــه. بیایید بــه کنفرانس هفته 
گذشــته اپل باز گردیم که از فروش یک میلیــاردی آیفون ها 
پرده برداشــت. این عدد را به آیپددارها و اســمارت فون های 

اندرویــدی هم اضافــه کنید تا بــه پتانســیل های تلفن های 
هوشمند پی ببرید. حاال کم کم قطعات پازل برای شما نیز کنار 
هم می آید. نینتندو می تواند از ایــن موقعیت کمک بگیرد تا با 
Super Ma-  یک تیر دو نشان بزند. بر اســاس گفته نینتندو،

rio Run دسامبر امســال برای iOS به انتشار می رسد. همین 
گزارش ها نشــان می دهند دارندگان دســتگاه های اندرویدی 
باید تا ۲۰۱۷ به انتظار بنشــینند. این همان تیر ابتدایی است 
که به افزایش ســودآوری باز می گردد؛ موفقیت های پوکمون 
گو را به خاطر دارید؟ نینتندو شــاید روی روند ســاخت بازی 
تاثیر نداشــت ولی چون شــرکت دارنده این برنــد را پیش تر 
خریده بود، سود سرشاری به دســت آورد. همان گونه هم که 
گفتیم، افزایش درآمــد می تواند به ســاخت ادامه بازی های 
محبوب ختم شــود. تیر دوم، تاثیرات عملکرد اپلیکیشن های 
آنها روی کســب و کار قدیمی این شرکت اســت. هنگامی که 
عنوانی بتواند توجهات را به دست آورد، انسان ها کنجکاو شده 
 و به ســمت بازی های مشــابه می روند، دقیقا همین اتفاق را با 
پوکمون گو شــاهد بودیم. پس از موفقیت های این اپلیکیشن، 
فروش 3DS افزایش چشــمگیری یافــت و بازی های قدیمی 
پوکمون هم با استقبال مردم مواجه شدند. کافی است تا تمام 
این اتفاقــات را همانند قطعه های پازلی که گفته شــد، پیش 
یکدیگر بگذارید تا بدانید نینتندو چه هوشــمندی در کسب و 
کار خود به کار گرفته اســت. گفتنی است به گزارش دیجیاتو، 
نخستین اپلیکیشن نینتندو برای اســمارت فون ها میتومو نام 
داشت، ولی این نرم افزار نتوانســت روند موفقیت های ابتدایی 
خود را ادامه دهــد. آنها تهدیدهای اســمارت فون ها را به یک 
»مزیت« تغییر دادند. به نظر، همیــن یک جمله بتواند اهداف 
نینتندو را نشــان دهد. شــاید پوکمون گو را بتوان نخستین 
اپلیکیشــن نینتنــدو نامید امــا ژاپنی ها روی روند ســاخت 
این عنوان نقش نداشــتند. وقت آن شــده تا خود این شرکت 
دست به کار شود و سود بیشتری از اســمارت فون ها به دست 
آورد. Super Mario Run که بهتریــن انتخاب ممکن بود، 
می خواهد همین مســئولیت را برعهده بگیــرد. نینتندو گفته 
برنامه های بیشتری برای اســمارت فون ها داشته و می خواهد 
شــخصیت های Animal Crossing را هــم بــه تلفن های 
هوشــمند بیاورد. موفقیت اپلیکیشــن های این شرکت یکی 
از بهترین روش هــای بازاریابی بــرای پلتفــورم NX خواهد 
 بود،چون بــا توجه به محبوبیت ماریو و مکانیزم های مناســب

 Super Mario Run بــرای تلفن های هوشــمند، نینتندو 
می تواند جایگاهــش را بهبود بخشــیده آیا امکانش هســت 
نینتندو راه ســگا را پیــش گرفته و ســاخت پلتفــورم را به 
فراموشــی بســپارد؟ چنین تصوری صحیح نیست. گزارش ها 
نشــان می دهند ژاپنی ها برنامه های گوناگونی برای NX دارند 
 و می خواهنــد رکوردهای فــروش را جابه جا کننــد. بنابراین

 می توانیم بگوییم که سیاســت اســمارت فون ها هماهنگ با 
برنامه های پیشــین این شــرکت پیش می روند. جدا از اینکه 
شایعات به دست رسیده نشان می دهند NX از اپلیکیشن های 

موبایلی نینتندو پشتیبانی خواهد کرد.

کم کم بايد با قوانین نانوشــته صنعت بازی های ويديويــی خداحافظی کنیم. اگــر روزگاری می ديديد 
کنســول ها می  توانند هفت سال بازيکن ها را ســرگرم کرده و شــاهد هیچ گونه پیشرفت  سخت افزاری 
 نبوديم، امروزه اسکورپیو و پلی استیشن پرو نشان دادند که نبايد به گذشته ها دلخوش باشیم، چون جهان

 روز به روز تغییر می کند و شرکت ها مجبورند با اين شرايط کنار بیايند.

صنعت کنسول بازی و صنعت گوشی های تلفن همراه

رقابت یا همزیستی؟

تلفن های 
هوشمند همیشه 

تهديدی برای 
کنسول ها به 

شمار می روند 
و نینتندو چون 
به دستگاه های 
دستی اهمیت 
بیشتری نشان 

می دهد، بايد 
مراقب باشد
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پیشنهاد سردبیر: 
مرکز تخصصی قلب در گلپایگان راه اندازی می شود

اخباریادداشت

 نماینده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلس شــورای اســامی 
اظهار داشــت: اتمام پروژه ها و طرح های نیمه تمام شهرستان گلپایگان 
 که ســال های متوالی است شــروع شــده، در اولویت بهره برداری قرار 
گرفته است. علی بختیار گفت: نداشــتن پیمانکار، عدم اعتبار و بودجه، 
بازنگــری در طرح و ارایه طرح جدید توســط مشــاور علــت تاخیر در 
 اتمام پروژه ها اســت، در کشــور بیش از حد طرح تعریف شده که منجر 
به نیمه تمام ماندن آن ها شده است. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه طرح تصفیه خانه آب گلپایگان چهار 
سال است که معوق شده، ابراز کرد: طی سه ماه گذشته در هفت نوبت از 
تصفیه خانه آب گلپایگان بازدید شــد که تاکنون دو فیلتر آب راه اندازی 
شــد، پس از راه اندازی فیلترها و دبی آب رسانی330 لیتر بر ثانیه و اتمام 

محوطه سازی اطراف تصفیه خانه این طرح به بهره برداری می رسد. 
وی بیان کرد: اجرای پروژه سد مخزنی کوچری گلپایگان به دلیل کمبود 
منابع مالی چند ســال از موافقت نامه عقب مانده بــود که پس از تامین 
 اعتبار الزم این پروژه مهم هفته گذشــته به بهره برداری رســید. بختیار 
 با بیان اینکه پروژه دو بانده شــدن محــور موتهـ  گلپایگان  25 ســال 
به طول انجامید، تصریح کرد: با پیگیری در وزارت برنامه و بودجه محور 
موتــهـ  گلپایگان در ردیف 84 پــروژه قابل افتتاح در هفتــه دولت قرار 
 گرفت، اما به دلیل این که در مسیر خط انتقال سراسر گاز قرارگرفته بود 
با مشکل مواجه شــد. وی اذعان کرد: با بهره برداری از پروژه تصفیه خانه 
آب گلپایگان و دو برنده شدن محور موتهـ  گلپایگان50 درصد پروژه های 
نیمه تمام شهرســتان مورد بهره برداری  قرارگرفته است. نماینده مردم 
گلپایگان و خوانسار اظهار داشت: تاکنون ده جلسه مهم برای راه اندازی 
 کامــل بیمارســتان آیــت ا... گلپایگانــی و ارتقای وضعیت بهداشــت 
 و درمان شهرســتان با رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان، 
جواد گلپایگانی، امام جمعه، فرماندار و مدیر شــبکه بهداشــت و درمان 
 گلپایگان برگزار شــده اســت. وی افزود: ســال آینده رشــته پزشکی 
 و پیراپزشــکی در دانشــگاه آزاد اســامی واحد گلپایــگان راه اندازی 
و از بیمارســتان آیت ا... گلپایگانــی به عنوان مرکز آموزشــی و درمانی 
استفاده می شود. بختیار گفت: با توجه به زیرساخت های اساسی، فضای 
فیزیکی بیمارستان  و تجهیزات پزشکی بیمارستان آیت ا... گلپایگان باید 
به قطب بهداشتی و درمانی غرب استان تبدیل شود؛ همچنین به زودی 
کلینیک غربالگری سرطان در بیمارســتان آیت ا... گلپایگانی راه اندازی 
 شــود. این نماینده مجلس تاکید کرد: با پشــتوانه علمــی دکتر صافی 
در دانشگاه شهید بهشتی تهران در آینده ای نزدیک مرکز تخصصی قلب 

در بیمارستان آیت ا... گلپایگانی راه اندازی می شود.

حسین میرزاییان در حاشیه راهپیمایی نمازگزاران جمعه بادرود ضمن 
قدردانی از حضور باشــکوه مردم، اظهار کرد: مردم بــادرود بار دیگر به 
ندای مقام معظم رهبری لبیک گفتند و با حضور باشــکوه خود در این 

راهپیمایی، انزجار خود را نسبت به آل سعود اعام کردند.
وی افزود: رژیم آل ســعود یکی از منفورترین دولت هــای به  اصطاح 

اسامی است که ثابت کرد لیاقت و مدیریت حج ابراهیمی را ندارد.
 رییس شــورای اســامی شــهر بادرود ضمن محکومیت فاجعه منا، 
بیان کرد: در سال گذشــته در چنین ایامی با سوءمدیریتی که خاندان 
 آل ســعود داشــتند بیش از 7 هزار نفر از زائرین خانه بیــت ا... الحرام 
از کشورهای اسامی به شهادت رســیدند. وی با اشاره به این فرمایش 
 مقام معظم رهبــری که فرمودند این شــهدای عزیــز غریبانه و حتی 
با لب تشنه به شهادت رســیدند، تشریح کرد: به کشــورهای اسامی 
 نشان دهیم که با تحریم رژیم آل ســعود، باید حتما این مدیریت حج را 
از کشور خبیث آل ســعود خلع ید کنیم و اجازه ندهیم که بیش از این 

نسبت به حقوق مسلمانان تعرض کنند.
 میرزاییــان تاکید کرد: وظیفه امت اســامی این اســت که همیشــه 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری لبیک بگویند و در تمام عرصه های 
 اجتماعی و سیاســی حضور فعال داشــته باشــند. وی متذکر شــد: 
از خداوند بزرگ مســئلت می  کنیم که هرچه زودتر این رژیم منحوس 
 آل ســعود که دســت پرورده آمریکای جنایتکار بوده و مصیبت باالتر 
از آن اینکه گوش به فرمان رژیم صهیونیستی است، به درک واصل شود.  
رییس شورای اسامی شــهر بادرود در پایان خاطرنشان کرد: ان شاا...

 با ظهور آقا امام زمان ) عج ( بتوانیم آن حــج واقعی ابراهیمی محمدی 
و والیی را در سرزمین وحی به  جای بیاوریم.

 رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان گفــت: 13هکتار 
از اراضی کشاورزی دهاقان به کشت کلزا اختصاص پیدا کرد.

  امیر صفر پور با بیان این مطلب اظهار داشــت: کشت دانه روغنی کلزا 
در روســتای همگین آغاز شــده که این محصول بهترین تناوب برای 
کشــت گندم و جو اســت. وی با اشــاره به اینکه طبق پیش بینی ها 
برداشت کلزا یک تن در هر هکتار است، افزود: زمین های کلزا با روش 
تحت فشار، آبیاری می شــوند که در شرایط خشکســالی می توان به 
 این موضوع بیشــتر توجه کرد. کلزا گیاهی با مصارف خوراکی است که 
در شــرایط مســاعد دمایی و رطوبتی و مناطق معتدل رشد می کند 
و یکی از با کیفیت ترین دانه های روغنی به شــمار مــی رود که مورد 

استفاده در صنعت به عنوان روان کننده در دستگاه هاي صنعتي است.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار خبر داد:

مرکز تخصصی قلب در گلپایگان 
راه اندازی می شود

رییس شورای اسالمی شهر بادرود:

رژیم آل سعود لیاقت مدیریت حج 
ابراهیمی را ندارد

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خبرداد:

اختصاص 13هکتار از زمین های 
کشاورزی به کشت کلزا

کوتاه از شهرستان ها

خبر

شهردار کاشان با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی باغ  موزه در هفته 
دفاع مقدس سال جاری اظهار داشــت: همزمان با نخستین جلسه 
 هیئت امنــای باغ موزه دفاع مقــدس آیین کلنگ زنــی این پروژه 
با حضور نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کاشــان، ســرداران 
دوران ایثار و حماســه و شخصیت های لشــگری و کشوری برگزار 
می شود. سیدمحمد ناظم رضوی در خصوص ترکیب هیئت امنای 
باغ موزه دفاع مقدس کاشــان افزود: اعضــای هیئت امنای باغ موزه 
دفاع مقدس متشکل از پیشکســوتان و یادگاران هشت سال جنگ 

تحمیلی از منطقه کاشــان که در حال حاضر از فعاالن حوزه جنگ 
نرم و نهضت مقاومت اســامی محسوب می شــوند، بوده و ریاست 

هیئت امنا بر عهده آیت ا... نمازی خواهد بود.
شهردار کاشان، بابیان اینکه احداث این باغ موزه یک نیاز و ضرورت 
فرهنگی در عرصــه ترویج فرهنگ مقاومت اســت، گفت: باغ موزه 
دفاع مقدس زیرســاختی فرهنگی برای منطقــه و از جمله حقوق 
مسلم جامعه ایثارگری و نیاز نســل جدید و آینده در دیار مومنان 
به شــمار می آید، اقدامی که بایــد مدت ها پیــش در خطه ای که 

بیش از یک هزار و700 شــهید واالمقام،20 هزار رزمنده و 5 هزار 
جانباز، آزاده و ایثارگر تقدیم نظام جمهوری اسامی کرده، صورت 
 می گرفت. وی با یادآوری شــاخصه های ممتاز کاشــان در دوران 
دفاع مقدس بیان کرد: رتبه نخست پشتیبانی از جبهه ها در سطح 
کشــور تنها یکی از برگ هــای افتخار دارالمومنین در ســال های 
غیرت و مجاهدت اســت و میزبانــی از گنجینه آثــار و ارزش های 
رزمندگان ایــن منطقه، حداقل قدرشناســی از حماســه آفرینی 
مردمان زادگاه سرداران شــهیدی چون حاج عباس کریمی، حاج 
حســین صنعت کار، حاج علی معمار، حاج علی فارسی، محمدتقی 
پکوک و... در دوران دفاع مقدس اســت. ناظم رضوی محل احداث 
باغ موزه را بلوار امام رضا ) ع ( ذکر و تصریح کرد: انتخاب این مکان 
با توجه به تاکیــد نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان و طراحی 

 مدیریت شهری مبنی بر ایجاد محور فرهنگی و گردشگری در کنار 
حریم مصلی حضرت بقیــه ا... االعظم ) عج ( کاشــان و همچنین 
بهره گیری از موقعیت مناســب این منطقه به عنوان یکی از مبادی 
ورودی شهر و اســتفاده از ظرفیت گردشــگران داخلی و خارجی 
به منظور بازدید از باغ موزه دفاع مقدس کاشــان بوده اســت. وی با 
اشاره به ساختار باغ موزه دفاع مقدس بیان کرد: این پروژه متشکل 
از مجموعه هایی نظیر سالن عرضه آثار و دستاوردهای رزمندگان، 
 موزه دفــاع مقــدس بــا دو کارکرد چندرســانه ای و تجســمی، 
سالن آمفی تئاتر سرپوشیده و روباز و سالن اجتماعات بزرگ، پارک 

و مجموعه رفاهی و تفریحی، کتابخانه تخصصی و... است.
وی مساحت کلی این سایت را20 هکتار ذکر و عنوان کرد: عملیات 
 اجرایی احــداث باغ موزه در مســاحت پنج هکتار بــا اعتبار اولیه

10 میلیارد ریال که با نظر ویژه و تصویب شــورای اســامی شهر 
کاشان صورت پذیرفته است، آغاز می شود.

شهردار کاشان خبر داد:

کلنگ زنی باغ موزه دفاع مقدس کاشان در مهرماه

مدیر عامل ســازمان حمل و نقــل عمومی شهرســتان برخوار گفت:  
کارشناسان فنی سازمان حمل و نقل عمومی برخوار برای نخستین بار 

در کشور، کولر آبی سلولزی ویژه اتوبوس را طراحی و تولید کردند.
محمد علی تبریزیان وجود20 دستگاه اتوبوس بدون کولر در سازمان 
 حمل و نقــل عمومی برخــوار و هزینه ســنگین کولرهــای گازی را 
 مهم ترین هدف  ســازمان حمل و نقل عمومی برخوار برای ســاخت 

کولر آبی سلولوزی اتوبوس نام برد.
مدیر عامل ســازمان حمل و نقل عمومی برخــوار، ویژگی این کولر ها 
را قیمت مناســب 35 میلیون ریالی،  تولید100 درصد ایرانی، کاهش 
مصرف روزانه40 لیتر ســوخت و گازوئیل و فشــار نیــاوردن بر موتور 
اتوبوس نام برد. وی گفت:  هر کدام از کولرهای گازی هزینه ای افزون بر 
300 میلیون ریال نیاز داشت و روزانه بیش از40 لیتر گازوئیل مصرف 
می کــرد و تامین اعتبار خریــد و مصرف انرژی آن از تــوان رانندگان 
 خارج بود. تبریزیان افزود:  تا ابتدای تابســتان 96، 20 اتوبوس سازمان 

حمل و نقل عمومی برخوار به کولر آبی سلولزی مجهز می شود.

 ســومین شــب » جشــنواره بازی هــای فکــری و تفریحی کــودکان « 
با حضور پرشور خانواده های کاشانی در پارک جوان کاشان برگزار شد.

ورزش مهیج با بازی های فکری توســط معاونت ورزش ســازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری کاشــان به منظور ایجاد محیطی بانشاط، استعدادیابی 
 کودکان و آماده ســازی ذهن آنها در راســتای ایده های نو و خاق همراه 
با بازی های تفریحی سالم و شــاد کودکانه در پارک های سطح شهر برگزار 
می شود. حضور کودکان در فضایی شاد با رقابت سالم می تواند ذهنی خاق 

و ایده را برای آنها ایجاد کرده و تاثیر مثبتی را به ارمغان بیاورد.
این جشــنواره  با هدف دســتیابی بــه خروجــی مفیدتر و کیفی ســازی 

فعالیت های کودکانه در حال برگزاری است.
در سومین شب برگزاری» جشنواره بازی های فکری و تفریحی کودکان « 
 بیش از200 کودک کاشــانی در  پارک جوان با یکدیگر به رقابت پرداختند 

و در پایان به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.
جشنواره پنجشنبه شب های شهریور ماه در پارک های الله، آیت ا... مدنی، 

جوان و پارک بزرگ شهر ساعت 21 برگزار می شود.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به هشتمین سرشماری عمومی  نفوس و مسکن 
گفت: ارائه اطاعات درســت و صحیح، نقش مهمی در اجرای هرچه بهتر این 

سرشماری و برنامه ریزی های کشور خواهد داشت.
 فرماندار آران و بیدگل در نشست با اعضای روابط عمومی دستگاه های دولتی 
 آران و بیدگل اظهار کرد: هشــتمین سرشــماری عمومی  نفوس و مســکن 
به دو شیوه اینترنتی و حضوری در مهر و آبان ماه سال جاری در سراسر کشور 

برگزار می شود.
ابوالفضل معینی نژاد با اشاره به اینکه هشــتمین سرشماری کشور به شیوه 
اینترنتی از 3 تا 24 مهرماه در کل کشــور اجرا می شود، گفت: روش اینترنتی 
 جدید اســت و برای کاهش هزینه هــا و صرفه جویــی در زمان  اســتفاده 
خواهد شــد. فرماندار آران و بیدگل بــا تاکید بر ضرورت اطاع رســانی این 
 طرح خاطر نشــان کرد: همکاری و مشــارکت مردم در جمع آوری اطاعات 
و برنامه ریزی های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی 
 کشور بســیار مهم اســت. وی زمان اجرای سرشماری به شــیوه حضوری را 

25 مهر تا 25 آبان ماه سال جاری ذکر کرد.

رییس اداره بهزیســتی آران و بیدگل اظهار کرد: در حــال حاضر از جمعیت 
106 هزار نفری آران و بیدگل هشت درصد سالمند هستند و این نشاندهنده 

حرکت جامعه آران و بیدگل به سوی سالمندی است.
 حیــدر ایمانیان  گفــت: جــوان مانــدن جمعیت به ویــژه در ایــران که 
مورد هجمه های مختلف دشــمنان قــرار دارد، ضــروری و جدی تر از دیگر 
جوامع بشری اســت. ایمانیان تصریح کرد: اکثر مسئولیت های جامعه مانند 
دفــاع از مرزها، فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و آموزشــی به عهده نســل 
جوان در جامعه اســت، از این رو کاهش افراد در ایــن دوره به نوعی تهدید 
 برای جامعه محســوب می شــود. وی خاطر نشان کرد: ســالمندان احتیاج 
به مراقبت های ویژه ای دارند و با توجه به آمیزه های دینی و سفارش اهل بیت 
عصمت و طهارت ) ع ( وظیفه آحاد مردم اســت که نسبت سالمندان تکریم 
 و احترام قائل باشــند. ایمانیان بهره برداری از نخســتین مرکز توانبخشــی 
و نگهداری ســالمندان برکت به صورت شــبانه روزی باکمک خانواده خیر 
بزرگوار زنده یاد اسامی از مهم ترین فعالیت های اداره بهزیستی در راستای 

تکریم سالمندان آران و بیدگل بیان کرد.

ساخت کولر آبی سلولزی 
اتوبوس در برخوار

برگزاری جشنواره بازی های 
فکری کودکان در کاشان

اطالعات صحیح در 
سرشماری ها  باید ارائه شود

کاهش جمعیت جوان 
تهدید است

امام جمعه خوانسار در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن 
 تسلیت ایام شــهادت امام باقرعلیه الســام به نقل حدیثی 
از آن حضرت پرداخت و اظهار کرد: اهل تقوا، اغنیا و بی نیازان 
جامعه هستند، یعنی همان مقدار اندکی که از دنیا برای گذران 
زندگی به آنها داده شده است همان میزان اندک آنها را بی نیاز 
کرده است، نه این که آنها اماک و اموال زیادی داشته باشند 

بلکه خرج و مخارج اهل تقوا در دنیا اندک است.
حجت االسام رسول خواجه کریمی با اظهار تاسف از فجایع 
سال گذشته در منا کعبه را مایه حیات اسام بیان کرد و گفت: 
 کعبه برای قوام مردم ســاخته شــده و در عبودیت و حریت 
و در هر آنچه که حیات اسام به آن وابسته است کعبه دخیل 
اســت. وی افزود: تا زمانی که کعبه و حج برپا اســت دین هم 
برپا اســت چرا که حج مایه تقویت و از ارکان اسام و موجب 

استحکام و استمرار دین می شود.
 وی در ادامه با اشــاره به فرازی از ســخنان حضرت امام ) ره ( 
در مورد حج و مناسک آن پس از کشــتار حجاج در سال 66 
گفت: گویا تنها چیزی که اکنون در مناســک حج به آن فکر 
 نمی شــود خواســته نبی اکرم صلی ا... علیه و آلــه و ابراهیم 
 علیه السام اســت و حج به عنوان رکنی از اسام اکنون اسیر 

در دست اشرار و فراعنه و قارون های زمانه است.
 وی اضافه کرد: قارون هایی که با اموال شــان عالم اســام را

به آتش کشــیده اند و برخی از مســلمین را بر علیه مسلمین 

 دیگر تحریک مــی کنند و به دنبال احیا رژیم صهیونیســتی 
در باد اسامی هستند.

امام جمعه خوانســار بــا تاکید بر جنایات آل ســعود تصریح 
کــرد: ائمه جــور و مفتیــان درباری ســعودی بــا فتواهای 
 عجیب خود آبروی اســام را بــرده اند و هر ســخن بی مغز 
 و بی خردانه ای را به اســام نســبت می دهند و حج را صرفا 
به یک سفر سیاحتی تبدیل کرده اند که جلوه های سیاحتی 

آن بر جلوه های معنوی غلبه پیدا کرده است.
وی خاطر نشان کرد: آل سعود، این شجره خبیثه ملعونه اموی 
در باد اسامی اقدامات بنی امیه را تکرار می کنند و امور حج 
 را به شرکت های صهیونیستی ســپرده اند و حتی نام حجاز را 
به نام خود تغییــر داده اند در حالی که آنهــا طایفه کوچکی 

بیشتر در حجاز نیستند.
حجت االســام خواجه کریمی در بخش دیگری از ســخنان 
خود به بیان آماری از کشته شدگان مناسک حج در سال های 
 گذشــته پرداخت و گفت: شاهزادگان ســعودی هیچ ارزشی 
 برای ســایر مســلمانان قائل نیســتند در حالی که با همین 
در آمد حج کم ترین اهمیتی به مسلمانان نداده و کاری برای 

آنها نمی کنند.
 وی ادامه داد: آل سعود ســال های زیادی است که حکمرانی 
می کند و چیزی جز احیا اسرائیل را دنبال نکرده و با جنایات 

خود چهره رحمت و هدایت اسام را مخدوش می کنند.

 حجت االســام قاســم باقریان در خطبه های عبادی سیاسی 
 نماز جمعه زرین شهر  در مصلی بزرگ حضرت ولی عصر ) عج (

 این شــهر اظهار کرد: امروز پول های کثیف عربستان با طراحی 
آمریکایی ها و صهیونیست ها در گوشه کنار جهان، جنایت های 
فراوانی را همراهی می کند و رد پای آن امروز در تمامی جنایات 

دنیا، نمایان ومحرز است.
وی افزود: اثــر این پول هــای کثیف را همه در اظهــارات دبیر 
 کل سازمان ملل مشــاهده کردیم که پول چگونه حقوق بشر را 
تحت تاثیر خــود قرار می دهد، حقوق بشــری کــه باید به داد 
مظلومان و بی دفاعان برسد آلتی در دست دشمنان برای انجام 
جنایات متعدد و به خاک و خون کشــیدن انسان ها به خصوص 

کودکان  بی دفاع  شده است.
امام جمعه زرین شــهر تصریح کرد: کشــورهای مدعی حقوق 
بشــر با پول در برابر جنایات آل سعود ســکوت سنگینی کرده 
 اند و با این ســکوت ها بی کفایتی آل سعود در حج سال گذشته 
 جان چند هزار انســان بی گناه و زایر خدا آن هم در ســرزمین 
 امن الهی گرفت و هیچ گونه عذر خواهــی و یا محکومیتی علیه 

آل سعود انجام نگرفت.
 باقریان با اشــاره بــه اینکه امروز دنیــا با پول های عربســتان 
و طرح های آمریکایی و اسرائیلی آتش گرفته است، متذکر شد: 
آل سعود به صراحت از هر عملیات تروریستی در ایران حمایت 
 کرده اســت و حتی برخی تروریســت ها که در ایران دستگیر 

شده اند هم حمایت عربستان را افشا کردند .
وی عنوان کرد: پیام حساس رهبر فرزانه انقاب در خصوص حج  
نکات بسیاری داشت که باید به دقت برای همه تبین شود چرا که 
دشمنان به دنبال این هســتند که اقدام عربستان در موسم حج 
را به گردن کســی دیگر بیندازند. امام جمعه زرین شهر در ادامه 
بحث FATF  را یکی از توطئه ها دشمنان در حوزه نفوذ دانست 
و گفت: با به ثمر نشســتن مذاکرات بنا بود تحریم ها برداشــته 
شود چه شد؟ مردم و عده ای غافل به خوبی فهمیدند که آمریکا 
بدعهد وپیمان شکن اســت، اما چرا عده ای در کشــور با امضا  
 قراردادی فکر می کنند امنیت و آسایش را برای مردم به ارمغان 
آورده اســت. وی تاکید کرد: FATF که یک نهــاد بین المللی  
است وقتی اهداف آن را می بینیم بسیار جالب وخوب است مثا 
مقابله با پول شــویی و عدم حمایت مالی از تروریست ها، این ها 
از نکات خوب است، اما آیا فقط ایران وکره شمالی به دنبال پول 
 شویی هستند؟ آیا حزب ا... و جبهه مقاومت  تروریست هستند؟ 
آیا قرارگاه خاتم االنبیا سپاه، سپاه قدس و ساح های دفاعی ما  
 حامی تروریست می شوند؟! دشــمنان به دنبال این هستند که 
در کشور خودمان و با دســت خودمان به خود و محور مقاومت 
 ضربه بزنیم. باقریــان اضافه کرد: چرا وقتــی رییس فان بانک 
با پول وسرمایه کشــور به کانادا پناه برد آنها حرفی نزدند و او را 
تحویل ایران نداند، از این رو باید هوشــیار بود چراکه پشت پرده 

FATF چیز دیگری است.

امام جمعه خوانسار:

 آل سعود خبیث به دنبال احیا 
رژیم صهیونیستی است

امام جمعه زرین شهر:

 FATF حلقه های توطئه ضد ایرانی 
را تکمیل می کند

  آل سعود 
سال های زیادی 
است که حکمرانی 
کرده و چیزی جز 
احیا اسرائیل را 
 دنبال نکرده 
و با جنایات خود 
 چهره رحمت 
و هدایت اسالم را 
 مخدوش 
می کند

  آیا قرارگاه 
خاتم االنبیا سپاه، 
 سپاه قدس 
و سالح های دفاعی ما 
 حامی تروریست 
می شوند؟! دشمنان 
به دنبال این هستند 
که در کشور خودمان 
 و با دست خودمان 
به خود و محور 
مقاومت ضربه بزنیم 
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

آلودگی هوا می تواند به ديابت منجر شود

 به گفته محققان، زنجبیل و فلفل قرمز همراه باهم می تواند ریسک سرطان 
را کاهش دهد.

برخی تحقیقات نشــان داده اند که کپسایســین )capsaicin(، ترکیبی 
که موجب تندی فلفل های قرمز می شــود، ممکن است علت بروز سرطان 
باشــد. محققان در مطالعات حیوانی اخیر خود روی موش ها، دریافته اند 
که ترکیب تند زنجبیل موسوم به ginergol-۶ می تواند تاثیرات احتماال 
 ۶-gingerol ،مضر کپسایسین را از بین ببرد. به گفته محققان آمریکایی
در ترکیب با کپسایســین می تواند ریسک ســرطان را کاهش دهد. برخی 
مطالعات نشــان داده اند که فلفل دارای فواید زیادی اســت؛ اما در برخی 
مطالعات دیگر مشخص شــده که رژیم غذایی مملو از کپسایسین، با ابتال 
به سرطان معده مرتبط اســت. محققان به مدت چند هفته، به موش های 
مستعد ابتال به سرطان ریه، کپسایســین یا gingerol-۶ یا ترکیب هر دو 
را خوراندند. در طول مدت مطالعه، تمامی موش هایی که فقط کپسایسین 
دریافت کرده بودند، مبتال به تومورهای سرطان ریه شدند؛ درحالی که فقط 
نیمی از موش های تغذیه شده با gingerol-۶ به این تومورها مبتال شدند. 
نکته جالب توجه اینکه از بین موش هایی که تحت تغذیه با ترکیب این دو 

ماده قرار گرفته بودند،  فقط ۲۰ درصد مبتال به سرطان شدند.

يافته های علمی نشان می دهد؛

کاهش ريسک سرطان، با مصرف 
همزمان زنجبیل و فلفل قرمز

ورزش کردن با شــکم خالی، مدت زمان و شدت ورزش 
را کم می کند؛ به عالوه از فواید کاهش وزن نیز کاســته 
می شود. مقدار و نوع غذایی که قبل از ورزش باید مصرف 

کنید، به مدت زمان و شدت ورزش بستگی دارد.
 کربوهیدرات یکی از مهم ترین سوخت ها برای بدن است. 
خوردن غذا پیــش از ورزش باعث می شــود بدن دارای 
سوخت بیشــتری باشد و جســم و روح نیز کمتر خسته 

شود.
اگر می خواهیــد کمتر از یک ســاعت ورزش کنید، یک 
میان وعده کوچک قبل از ورزش مصــرف کنید؛ اما اگر 
بیش از یک ساعت ورزش می کنید، میان وعده باید دارای 
مقدار زیــادی کربوهیدرات و مقدار کمی چربی باشــد؛ 
مانند موز، ماست کم چرب، یک کاســه غالت صبحانه و 

شیر.

طبق یافته محققان دانشکده سالمت تی چان دانشگاه هاروارد، 
کودکان متولدشــده به روش سزارین، در مقایســه با کودکان 
متولد شده به روش طبیعی، ۱۵ درصد بیشتر در معرض ریسک 
چاقی قرار دارند. این ریســک حتی در بین افــراد یک خانواده 
مشخص تر و بارزتر اســت؛ به طوری که کودکان متولدشده به 
شیوه سزارین، در مقایسه با خواهر و برادرهای خود که به روش 
طبیعی به دنیا آمده اند، ۶۴ درصد بیشــتر در معرض ریســک 
چاقی هستند. محققان همچنین دریافتند کودکان متولد شده 
به شــیوه طبیعی از زنانی که قبال یک عمل سزارین داشته اند، 
در مقایســه با مادرانی که چندین زایمان ســزارین داشته اند، 

۳۱درصد کمتر در معرض ریسک چاقی هستند.
به گفته محققان، زایمان به روش سزارین مشکالت دیگری نیز 
برای نوزاد به همراه دارد که از آن جمله می توان به ابتال به آسم 

در دوره کودکی و مشکالت ریوی اشاره کرد.

آب آلبالو خطر بیماری های قلبی و عروقی را در مبتالیان 
به دیابت کاهش می دهد.

نتایج یک مطالعه نشــان داده اســت که »آنتوسیانین« 
موجود در آب آلبالو، به کاهش عوامل خطر بیماری های 
قلبی و عروقی در بیمــاران مبتال به دیابت نوع دوم کمک 

می کند.
ایــن مطالعه، جهت بررســی تاثیــر مصــرف آب آلبالو 
به عنوان یــک منبع غنی از آنتوســیانین ها، بر ســطح 
 چربی ها و فشار خون در بیماران مبتال به دیابت نوع دوم 

انجام گرفته است.
به گفته پزشــکان، خطر بیماری های قلبــی و عروقی در 
مبتالیان به دیابت باالست؛ از این رو دستیابی به سطوح 
مناسب چربی های خون در این بیماران از اهمیت خاصی 

برخوردار است.
تغذیه و از جمله مصرف آنتوســیانین ها، نقش مهمی در 
کاهش خطر بیماری های قلبی و فشار خون دارد. در این 
مطالعه ۱۶زن مبتال به دیابت نوع دوم مورد بررســی قرار 

گرفتند. 
در طول دوره این مطالعه، شــرکت کننــدگان به مدت 
شــش هفته آب آلبالو مصرف کردنــد. وزن، چربی های 
خون و سطح فشارخون سیســتولیک و دیاستولیک این 

بیماران، در شروع و پایان مطالعه اندازه گیری شد.

نتایج این بررسی نشان داد که مصرف آب آلبالو به بهبود 
عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در بیماران مبتال 

به دیابت نوع دوم کمک می کند.
نوشــیدن آب آلبالو درد عضالنی ناشــی از ورزش را نیز 

کاهش می دهد.
مطالعات نشــان می دهد که نوشــیدن آب آلبالو پس از 
ورزش، می توانــد درد حاصل از کشــیدگی ماهیچه ها را 
تسکین دهد. مصرف یک لیوان آب آلبالوی بدون قند در 

صبح به خواب بهتر در شب کمک می کند. 
به گفتــه محققان، دلیل ایــن ویژگــی آب آلبالو، وجود 
مقادیر فراوانی مالتونین اســت. مالتونین نوعی هورمون 

است که می تواند سیکل خواب را تنظیم کند.

گالب را می توان معجــزه طبیعت نامید. خــواص و فواید 
بســیاری در این عصاره قرار دارد که در درمان بســیاری از 

دردها و بیماری ها می تواند موثر باشد.
از بخور گالب می توان برای درمــان گلودرد و بیماری های 
تنفسی اســتفاده نمود و برای معالجه اشــخاص گرمازده، 
خورانیدن گالب همراه بــا مقداری یخ بهترین راه اســت. 
گالب بهترین نوشــیدنی برای کســانی اســت کــه دچار 
خونریزی سینه و گلو هستند. نوشیدن گالب خنک، گرمی 
درون را از بین می برد و بدن را تقویــت می کند و بوییدن 
آن برای تقویت قلب و رفع بیهوشی و تقویت حواس باطنی 
مفید اســت. خوردن گالب براي رفع بوي بــد دهان مفید 
بوده و همچنیــن تحریک کننده هورمون هــا و تا حدودي 
تنظیم کننده قاعدگي است. خوردن گالب به بیماران قلبي 
توصیه مي شود و نوشــیدن روزانه یک لیوان دوغ مخلوط با 
گلبرگ هاي گل  محمدي، براي تنظیــم کار جهاز هاضمه، 
خصوصا در روزهاي گرمی که به ســر می بریم، پیشــنهاد 

مي شود.
گالب ضدعفونــی کننده اســت و برای درمــان زخم ها و 
جلوگیــری از چرکی و عفونی شــدن آن، مورد اســتفاده 
 قرار می گیــرد. همچنین ضد ویروس بــوده و مانع از ورود 

ویروس های متفاوت به بدن می شود.
گالب همچنین ماهیچه ها و روده هــا و رگ های خونی را 

منقبض می کند تا مانع افتادن دنــدان، ریزش مو، چروک 
شدن پوست و از بین رفتن استحکام روده ها، ماهیچه های 
ناحیه شکم و اندام ها شود. عالوه بر آن با انقباض رگ های 

خونی، مانع از خون ریزی بر اثر زخم و خراش می شود.
این ماده خوشــبو، با باکتری ها مبارزه می کند و در درمان 
 اســهال، وبا، حصبه، مســمومیت غذایــی و بیماری های

دیگری که بــر اثر باکتری بــه وجود می آید، موثر اســت. 
همچنین در درمان عفونت های باکتریایــی داخلی مانند 
روده، معده، مجــرای ادراری، عفونت هــای خارجی روی 
پوســت، گوش و چشــم نیز موثر اســت. گالب بــه دلیل 
 داشــتن خاصیت ضدعفونی کننــده و ضدمیکروبی، برای

شست و شوی چشم مناسب است.

گالب و اين همه خاصیت؟! )3( خاصیت های فوق العاده  آب آلبالو

افزايش خطر چاقی در کودکان 
سزارينی

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

با مصرف 
 ،D ويتامین
حمالت آسم را 
کاهش دهید)2(

 تحقیق جدید نشان می دهد که مصرف مکمل ویتامین D در کنار 
درمان استاندارد آسم، موجب کاهش حمالت شدید آسم می شود.

بیماری آسم یک بیماری شایع مزمن است که حدود ۳۰۰میلیون 
 نفر در ســطح جهان به آن مبتال هســتند. عالیم آســم شــامل

خس خس سینه، سرفه، تنگی قفسه سینه و تنگی نفس است.
به گفته محققان بریتانیایی، میزان پاییــن ویتامین D در خون، با 
افزایش ریسک حمالت آسم در کودکان و بزرگساالن مبتال به آسم 
مرتبط اســت. محققان بریتانیایی در مجموعه آزمایشات تصادفی 

خود دریافتند مصرف مکمل ویتامیــن D خوراکی در کنار درمان 
دارویی آسم می تواند منجر به کاهش حمالت شدید آسم شود.

تیم محققان طــی هفت آزمایش متشــکل از ۴۳۵ کــودک و دو 
مطالعه شامل ۶۵۸ بزرگسال، مطالعات خود را انجام دادند.

شرکت کنندگان این مطالعه به لحاظ قومی و نژادی متفاوت بودند 
و طیف وســیعی از اماکن جغرافیایی جهان از جملــه کانادا، هند، 
ژاپن، لهستان، بریتانیای کبیر و ایاالت متحده را تشکیل می دادند.

اکثریت افراد شرکت کننده در این مطالعات، مبتال به آسم خفیف 

تا متوســط بودند. اکثر این افراد طی دوران حضــور در مطالعه نیز 
درمان داروییشان را پیگیری می کردند و مطالعات بین ۶ تا ۱۲ ماه 

ادامه داشت.
محققان دریافتند دادن مکمــل ویتامین D خوراکی به بیماران در 
معرض حمالت شدید آسم که نیاز به بستری شدن در بیمارستان 
داشــتند، موجب کاهش حمالت از ۳تا۶درصد می شود. به گفته 
محققان، ویتامین D موجب بهبود عملکرد ریه یا عالیم روزانه آسم 

نشد.

قبل از ورزش، چه مقدار غذا بايد 
خورد؟

 محققان دریافته اند که قرارگیری بلندمدت در مقابل سطح باالی آلودگی 
 هوای ناشــی از ترافیک، ریســک ابتال به بیماری های مزمــن را افزایش

می دهد.
به گفته محققان آلمانی، قرارگیری در معرض آلودگی هوا، موجب افزایش 
ریسک ابتال به مقاومت انســولین به عنوان پیش شرط ابتال به دیابت نوع ۲ 
می شود. آنیت پیترز، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: »علت ابتال به 
دیابت، تنها ناشی از سبک زندگی یا عوامل ژنتیکی نیست؛ بلکه قرارگیری 
در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک وســائط نقلیه هم در ابتال به این 
بیماری نقش دارد.« محققــان طی این مطالعه، داده هــای حدود ۳۰۰۰ 
شرکت کننده را که در شــهر آگسبورگ و دو منطقه روســتای مجاور آن 
زندگی می کردند، مورد بررسی قرار دادند. با تمامی این افراد مصاحبه شد و 
از آنها تست فیزیکی به عمل آمد. همچنین محققان، نمونه خون این افراد 
را به هنگام ناشتا جمع آوری کردند تا میزان نشانگرهای گوناگون از لحاظ 
مقاومت انســولین و التهاب را اندازه گیری نمایند. ســپس این داده ها را با 
غلظت آلودگی هوا در محل زندگی شرکت کنندگان مقایسه کردند و نتایج 
به دست آمده نشــان داد که افراد دارای عالئم پیش دیابت، بیشتر مستعد 
تاثیرات ناشی از آلودگی هوا هستند. در این افراد، ارتباط بین افزایش متقابل 
میزان نشانگر خون و غلظت آلودگی هوا بسیار قابل توجه بود. همچنین در 
بلندمدت، بخصوص در افراد دارای شرایط پیش دیابت، آلودگی هوا، فاکتور 

پرخطر ابتال به دیابت نوع ۲ محسوب می شود.

 طبق نتایج یک پژوهش جدید، مصرف آنتی بیوتیک قبل از سن ۲ سالگی 
می تواند ریسک ابتال به برخی آلرژی ها را در سنین باالتر افزایش دهد.

محققان دانشــگاه اوترخت هلنــد در پژوهــش خود، چندیــن مطالعه 
منتشرشــده بین ســال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ را بررســی کردند که شامل 
صدها هزار نفر بود. فریبا احمدی زار، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»مصرف آنتی بیوتیک در ســنین اولیه زندگی، با افزایش ریســک ابتال به 
اگزما و تب یونجه )که نوعی زکام بهاره در اثر حساسیت محسوب می شود( 
مرتبط است.« درمان با آنتی بیوتیک در دو سال اول زندگی، با افزایش ۱۵ 
تا ۴۱ درصدی ریسک ابتال به مشکالت پوستی نظیر اگزما و افزایش ۱۵ تا 
۵۶ درصدی ریسک ابتال به حساســیت فصلی بهاره در سنین باالتر مرتبط 
است. طبق این مطالعه، ریسک بروز هر دو شرایط در بین افرادی که دو دوره 
آنتی بیوتیک دریافت کرده اند، در مقایســه با کسانی که یک دوره دریافت 

کرده اند نیز بیشتر است.

 محققان اعالم کردند که یک نوع نقص ســلولی، علت بــروز تمامی انواع 
بیماری پارکینسون اســت. طبق یافته های تیم تحقیق دانشگاه استنفورد 
 کالیفرنیا، نقص ســلولی کشــف شــده، نقش اصلی را در مرگ گروهی از

ســلول های عصبی ایفا می کنــد که نابودیشــان، علت اصلــی بیماری 
پارکینسون است. محققان مجموعه آزمایشــاتی را روی سلول های گرفته 
شده از بیماران مبتال به پارکینسون و افراد ســالم انجام دادند. دکتر ژینان 
وانگ، سرپرست تیم تحقیق در این باره می گوید: »این نقص سلولی موجب 
می شود ســلول ها نتوانند به ســرعت، منابع نیروی داخلیشان را در زمان 
فرســودگی از بین ببرند؛ از این رو به جای تامین انرژی، شروع به آزادکردن 

مواد زائد می کنند.« 
به گفته محققان، این یافته می تواند دریچه امیدی برای تشخیص زودتر و 

صحیح تر بیماری پارکینسون و همچنین درمان های جدید باشد.

یک متخصــص تغذیه و رژیم درمانــی، درخصوص تاثیر گوشــت قرمز بر 
سالمتی، افزود: گوشــت قرمز به دلیل اینکه حاوی پروتئین است، باید در 

رژیم غذایی تمامی رده های سنی قرار گیرد.
پیام فرح بخش فارســی، با بیان اینکه مصرف گوشــت قرمز برای برخی از 
افراد ضروری است، اذعان داشــت: این ماده غذایی به دلیل اینکه سرشار از 
آهن است، الزم اســت در برنامه غذایی افراد با عارضه کم خونی  و کودکان 
در سنین رشد گنجانده شــود. فرح بخش، درخصوص ارتباط مصرف بیش 
از حد گوشــت قرمز با انواع بیماری ها، تصریح کرد: مصرف گوشت قرمز  به 
صورت مستقیم، عاملی برای بروز بیماری هایی همچون نقرس و فشارخون 

و مشکالت کلیوی است. 
وی درخصوص رابطه علت و معلولی مصرف گوشت قرمز با بیماری نقرس 
بیان کرد:  افراط در مصرف گوشت قرمز به دلیل دارابودن چربی و پروتئین 
زیاد و باال بردن میزان اســید اوریک خون، به فرد اضافه بار کلیوی تحمیل 

کرده و در نهایت منجر به بیماری نقرس می شود.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی عنوان کرد: مصرف روزانه گوشت قرمز 
برای هر فرد، حدود دو تا ســه واحد )هر واحد معادل ۳۰ گرم( است که این 
میزان برای بزرگســاالن کمتر بوده و در صورت مصرف نامناسب، می تواند 

فرد را با مشکل کمبود پروتئین و در نهایت افتادگی پوست مواجه کند.

محققان آلمانی دريافتند؛

آلودگی هوا می تواند
به ديابت منجر شود

براساس نتايج پژوهش ها؛

 مصرف آنتی بیوتیک در کودکان
با احتمال افزايش آلرژی همراه است

کشف جديد محققان؛

نقص سلولی؛ عامل ابتال به پارکینسون

مصرف بیش از حد گوشت قرمز، خطر 
نقرس و فشارخون را تشديد می کند

 شــاید یکی از ســاده ترین تغییــرات در ســبک زندگی که
بی ارتباط بــا افزایش طول عمــر هم نیســت، انتخاب مواد 
غذایی سالم برای پیشــگیری از برخی بیماری های مزمن و 
کشنده باشد. در اینجا  برخی از مواد غذایی که ارتباط آنها با 
افزایش طول عمر به طور کامل ثابت شده، معرفی شده است:

آجیل: دو مطالعه که توســط محققان دانشگاه هاروارد 
صورت گرفته، نشــان می دهد که مصرف منظم آجیل، خطر 
ابتال به مرگ در سنین جوانی را کاهش می دهد. البته مصرف 
آجیل باید در حد اعتدال باشــد که آن هم بــه کالری باالی 
موجــود در آن مربوط اســت. در میــان انواع آجیــل، بادام 
 به عنــوان منبعــی سرشــار از ویتامیــن E و چربی هــای

اشــباع نشــده تک زنجیره  ای، خاصیت آنتی  اکســیدانی و 
 ضد التهابی باالیی دارد. گردو نیزسرشــار از امگا ۳ اســت که

 می  توانــد در کاهش فرآیند هــای التهابی به ویــژه التهاب 
مفاصل مفید باشــد و در کنار آن، در تقویــت حافظه کمک 

کند.
غالت کامل: نان ســفید عاری از هــر گونه مواد مغذی 
است؛ اما آیا می دانستید که مصرف نان ها و ماکارونی سبوس 
دار با طول عمر بیشتر در ارتباطند؟ بر اساس یک مطالعه در 
ژورنــالJAMA Internal Medicine مصرف هر ۱ اونس 
اضافه از این محصوالت، خطر مرگ و میر ناشــی از مشکالت 

قلبی را تا ۵ درصد کاهش می دهد.
اســفناج و گل کلم: اســفناج بــه دلیل داشــتن 
ویتامین های A و C و اثرات آنتی  اکسیدانی، سبب طول عمر 

می شود و گل  کلم به دلیل کلسیم باال می  تواند در ایمن سازی 
بدن برای پیشــگیری از رشــد سلول های ســرطانی، نقش 
کلیدی ایفا کند. همچنین برای افرادی که زخم معده دارند، 

بخار پز کردن این نوع ماده غذایی بسیار مفید است.
ماهی ســالمون: این نوع ماهی حاوی ترکیباتی به نام 
کاروتنوئیدهاست که می تواند در مقابل بیماری های عصبی 
محافظت ایجاد کند. امگا ۳ موجود در ماهی سالمون، منجر 
به کاهش چشــمگیر ســطح التهاب در بــدن، جلوگیری از 

سرطان، بیماری های قلبی و آلزایمر می شود.
سويا: ســویا به دلیل داشــتن ایزوفالویــن، در کاهش 
سرطان سینه در خانم  ها نقش پررنگی را ایفا می  کند و برای 
کاهش پیامدهای ناشی از یائسگی در زنان بسیار مهم است. 
توصیه می شود همه افراد، لوبیای ســویا را به عنوان یکی از 

تنقالت در برنامه غذایی خود قرار دهند.
سیب: سرشار از آنتی  اکســیدان بوده و به دلیل وجود 
آنتی  اکسیدانی به نام کوارستین، در کنار فیبر معروفی به نام 
پکتیــن، ذرات ژله  ای مانندی را در خــون ایجاد می  کند که 
مواد زائد خــون به آن چســبیده و دفع می  شــود. این روند 

بهترین راه مقابله با سرطان خون نیز محسوب می  شود.
تخم مرغ: مواد موجود در تخم  مرغ برای پیشــگیری از 
آب مروارید موثر اســت و کولین موجــود در آن، به تقویت 
حافظه کمک می  کند. مصرف به اندازه آن، در پیشــگیری از 
اختالل حواس و آلزایمر می تواند موثر باشد. تخم  مرغ آب  پز 

بهترین نوع استفاده از آن است.

خواب، نیاز فیزیولوژیک بدن است و باعث بازسازی تعادل 
جسمی، روحی و حفظ انرژی می شود. ما به طور متوسط 

در شبانه روز به 7 تا ۸ ساعت خواب نیازمندیم.
تحقیقات نشــان می دهد خواب کمتر از ۳ ساعت و نیم و 
بیشتر از ۸ ساعت و نیم، احتمال مرگ و میر را تا ۱۵ درصد 
 افزایش می  دهــد؛ بنابراین کم  خوابــی و پرخوابی هر دو

می  تواند خطرساز باشــد. در این میان خواب زیاد اگرچه 
بیماری نیست، ولی می تواند نشانه بیماری باشد.

در اینجا برخی از  عارضه های جســمی و روانی ناشــی از 
خواب زیاد در شبانه روز معرفی شده است:

خستگی تمام وقت: ســاعت بیولوژیکی بدن نیاز به 
برنامه ثابتی دارد. اگر خواب و بیداریتان زمان مشــخصی 
ندارد، کاراییتان را نیز از دست می دهید. درست است که 
 آخر هفته ها و روزهای تعطیل برنامه خــواب همه به هم

می ریزد؛ اما باید ســعی کنید زمان خــواب و بیداریتان را 
تنظیم کنید.

 نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد افرادی که ساعت 
مشــخصی برای خواب و بیداری ندارند، حتی اگر زیاد هم 

خوابیده باشند، باز هم احساس خستگی می کنند.
خطر ابتال به بیماری های قلبی: بیماری های قلبی 
در حال حاضــر علت اصلی مرگ و میــر در ایاالت متحده 
است و در این میان، خواب بیش از ۹ ساعت در شبانه روز، 
 شــانس ابتال به این بیماری هــا را تا ۳۴درصــد افزایش

می دهد. در این میان شــانس ابتالی زنان به بیماری های 

قلبی ناشی از خواب زیاد، نسبت به مردان بیشتر است.
افزايش وزن: تحقیقات نشان می دهد کم خوابی به 
میزان ۲7 درصد و خواب زیاد به میــزان ۲۵ درصد خطر 
ابتال به چاقی را افزایش می دهد. مســلما زمانی که شــما 
بیشــتر می خوابید، کمتر تحرک دارید و در نتیجه کالری 

کمتری هم می سوزانید.
خطر ابتال به ديابت: هر چه افراد بیشــتر بخوابند، 
بیشتر مستعد اضافه وزن می شوند و اضافه وزن، مقاومت 
به انســولین را افزایش می دهد که نتیجه آن نیز افزایش 
خطر ابتال بــه دیابت نوع دو اســت. خواب بیــش از حد 
اختالالتــی را در متابولیســم گلوکز به وجــود می  آورد و 

حساسیت به انسولین را کاهش می دهد.
کاهش تمرکز: بر اســاس تحقیقــات انجمن طب 
ســالمندان آمریکا، خواب مزمن و طوالنی مدت می تواند 
تاثیرات منفی بر تمرکز در انجام کارهای روزمره داشــته 

باشد.
مرگ زودرس: مطالعــات اپیدمیولوژیک در مقیاس 
بزرگ نشــان داده اســت که خواب طوالنی مدت با مرگ 
زودرس ارتبــاط دارد. البته هنوز علت دقیــق این ارتباط 
مشــخص نیســت؛ ولی ظاهرا التهاب در این میان نقش 
اساسی دارد. افزایش خواب و به تبع آن ابتال به اضافه وزن و 
چاقی، التهاب در بدن را افزایش داده و خود، عامل خطری 
برای ابتال به بیماری های قلبــی، دیابت و در نهایت مرگ 

زودرس است.

با مصرف  این مواد غذایی، طول عمـرتان 
را افزایش دهید

 خوابیــدن زیاد چه بالیی برسر بـدن 
می آورد؟
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پیشنهاد سردبیر: 
زیان سعودی تا مرز فروپاشی

دیدنی ها

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شــهر اصفهان قدم بزنید، در هر کوی و 
برزن می توانید مســجدی تاریخی را ببینید که گاه عمرشــان به 
قرون اولیه اسالم می رسد. بیشتر این مســاجد از دوران صفویه بر 
جای مانده اند؛ به همین دلیل شــاید بتوان اصفهان را غیر از قطب 
گردشــگری تاریخی، به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری 
زیارتی هم نام برد. برای هر گردشگری شیرین است که نمازش را 
در مسجدی تاریخی اقامه کند؛ مسجدی که می داند مردم از صدها 
سال پیش در آن نماز می خواندند و هر سجاده اش یادگار ایرانیان 

گذشته است.
مسجد جامع برسیان

این بنا در روستای برسیان در ۴۲ کیلومتری خاور اصفهان و شمال 
بستر زاینده رود واقع شــده و از آثار ارزشمند دوره سلجوقی است 
که در دوره های بعد، الحاقاتی به آن صورت گرفته است. بنای دوره 
سلجوقی مســجد، گنبدخانه ای مربع مســتطیل به ابعاد تقریبی 
۱۱متر )ضلع داخلی( است که در اصل در هر ضلع شمالی، خاوری 
و باختری آن، ســه درگاه و در ضلع جنوبی آن، محراب و دو درگاه 
 در طرفین آن وجود داشــته و از نظر ســاختار و تزئینات، به نظر

می  رسد از گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان الگو گرفته باشد. 
اکثر درگاه های مسجد در دوره صفوی مسدود شده است. چسبیده 
به ضلع جنوبی گنبدخانه، مناره ای با شکوه از دوره سلجوقی وجود 
دارد. در زیر پوشــش بنا، کتیبه ای سرتاسری به خط کوفی از آجر 
تراشــیده متضمن آیات قرآنی دیده می شــود که حدود نیمی از 
آن، از جمله عبــارات تاریخی، از بین رفته اســت. گنبد بنا به قطر 
حدود ۱۰/۳۰ متر، از نوع دو پوسته پیوسته با پوشش داخلی است. 
پوشش داخلی، مرکب از هشت باریکه طاق است که توسط هشت 
رگه از یکدیگر مجزا شــده اند. در ضلع جنوبی گنبدخانه، محراب 

آجری نفیسی وجود دارد که دارای قواره ای مستطیل شکل با یک 
طاق نمای مقرنس آجری زیباســت و به شــکل پنج ضلعی در دو 
طرف، دارای دو ستون آجری با سرستون های آجری است. سطوح 
محراب، با طرح های هندسی آجری، قطعات گچبری و کتیبه های 

متعدد، به خط کوفی تزیینی و بنایی مزین شده است.
مناره مسجد با طرح مدور، از آجر و مالت گچ به ارتفاع ۳۴/۵۵متر 
 ســاخته شــده و یکی از قدیمــی  تریــن و بهتریــن نمونه های

مناره ســازی دوره ســلجوقی در قرن پنجم هجری اســت. این 
مناره فاقد ســکو یا پایه است و قطر آن در ســطح زمین، ۵/۷۵ و 
در باال، ۴/۲ متر اســت. ضخامت دیوار در پایه، ۱/۸ و در باال، ۱/۰۳ 
متر اســت که بدین ترتیب، قطر مناره و دیواره هــای آن، از پایین 
به باال به تدریج کاهش مــی  یابد. داخل منــاره، پلکان مارپیچی 
 تعبیه شــده که از روزنه هایی باریک و عمودی که به طرف داخل

وســیع تر می  شــوند، روشــنایی می  گیرد. لبه پله هــا چوبی به 
ضخامت دیوار مناره فرو می  رود و ســطح آن بــا تزئینات زیبای 
آجرکاری )مشهور به هزار باف( پوشــش یافته که به عقیده آندره 
گدار، متخصص باستان شناســی، یکی از بهترین نمونه های دوره 
ســلجوقی در قرن پنجم هجری است. بر قســمت فوقانی مناره، 
کتیبه ای به خط کوفی از آجر تراشیده وجود دارد. در دوره صفوی، 
الحاقات زیادی به بنا صورت گرفته که شامل صحن، ایوان جنوبی 
و شــمالی، رواق ها و شبســتان های خاوری و باختری می  شود. 
همچنین در ایــن دوره، درگاه هــای متعدد گنبدخانه مســدود 
شده اند. صحن مسجد به ابعاد ۱۹/۴۰      × ۱۹/۳۰ متر است و در ضلع 
جنوبی آن، ایوانی به دهانه ۷ و عمق ۹/۵ متر و در ضلع شمالی آن، 
ایوانی به عرض ۷ و عمق ۵ متر قرار گرفته اســت. در طرفین ایوان 
شمالی، دو مدخل قرار دارد و در خاور و باختر صحن، دو شبستان با 
طاق های ضربی ساخته شده که دهانه هایی به طرف صحن دارند. 
در منتهی الیه جنوبی ضلع خاوری و باختری، دو مدخل دیگر قرینه 
یکدیگر قرار گرفته اســت. بناهای الحاقی، از خشت و روکش آجر 

هستند و طبق کتیبه ای که در گذشــته در مسجد وجود داشته، 
توسط شاه تهماسب اول ساخته شده اند.

مسجد دشتی اصفهان
این بنا در ساحل جنوبی زاینده  رود و ۱۸ کیلومتری خاور اصفهان 
واقع شده و به همراه نمونه های مشابه )مســجد کاج و ازیران( در 
همین منطقه، مربوط به قرن هشــتم هجری اســت که امروزه به 
حالت نیمه ویران در آمده اند. نقشه این مسجد با توجه به وضعیت 
حاضر، دارای اتاق مربع شکل ســاده ای به ابعاد داخلی ۱۰×۱۰ و 
ابعاد خارجی ۱۴×۱۴ متر اســت. در جلو دارای ایوانی مخروبه به 
عرض ۱۰ و عمق فعلی ۴/۵ متر است. اتاق مربع شکل این مسجد 

در جهت خاوری، باختــری و شــمالی، دارای درگاه طاقدار 
عریض و بلند و در جهت جنوب، دارای محراب آجری است. 

طرح مربع گنبدخانه با هشت طاق نمای بزرگ در پایین 
و شــانزده طاق کوچک در باال به دایره تبدیل شــده 

 اســت. در بدنه گنبد، عالوه بر نورگیرها، جای
چوب بســت هایی نیــز دیده می  شــود. در 

گذشته، در گوشــه های ضلع شمالی بنا، 
مناره هایی وجود داشته که 
از بین رفته اند. همچنین 
در یکــی از زوایــای 
شــمالی بنا، راه پله 

تعبیه  مارپیچــی 
کرده اند و در دو 

جنوبی  گوشه 
نیــز  آن 

جایی برای چنین راه پله ای در نظر گرفته اند. در بخش های مختلف 
بنا، از جمله در گوشه سازی، از الوار چوبی کمک گرفته  شده است. 
این بنا فاقد کتیبه تاریخی و تزئینات زیادی اســت و به خاطر این 
ویژگی و داشتن ویژگی  های دیگر، به نظر می  رسد ساختمان آن، 
به دالیل نامعلوم، هیچ  گاه به طور کامل به اتمام نرسیده باشد. تنها 
تزئینات موجود، آجرکاری ها و اندکی کاشــی کاری است که در 

جنوبی  ایوان به کار رفته اســت. بنای این مســجد جبهه 
به روزگار آبادانــی، دارای صحن و 
ملحقاتی بــوده که همگی از 

بین رفته اند.

مساجد تاریخی اصفهان)7(

برسیان و دشتی

قابروز

آبشار دوقلوی مائوئی 
آبشار دوقلوی مائوئی، یکی از آبشارهای زیبای هاوایی است که به دلیل اینکه دو آبشار هم ارتفاع به یک حوضچه می ریزند، به آنها دوقلو اطالق می شود. راه دسترسی به اینجا واقعا راحت است؛ کافی است از طریق جاده، خود را به این مکان برسانید؛ با توجه به اینکه پارکینگ هم در 

دسترس بوده و مسیر پیاده روی آن زیبا و سرسبز است. دوربین و حوله برای آب بازی فراموش نشود.

بعد از حادثه جانگداز »منا« در سال گذشته، ایرانیان با وجود تمایل 
معنوی خود، آنچنان رغبتــی برای رفتن به عربســتان ندارند. هر 
چند حج تمتع یک فریضه دینی اســت و در نظر عموم مســلمانان 
جهان قداست و جایگاه رفیعی دارد، اما به هر روی این رخداد دینی 
برای حکام ســعودی یک مزیت اقتصادی پرمنفعــت نیز قلمداد 
می شود. این کشــور، تنها سال گذشته از محل ســفر زوار ایرانی، 
بالغ بر ۸۵۰میلیون دالر درآمد داشــت که حاال و در پی رفتارهای 
غیرمســئوالنه حاکمان شــبه جزیره، از این منفعت مالی مستقیم 

محروم شده است.
بنا بر آمار اعالم شده از سوی سازمان حج و زیارت، سال ۹۴ قریب به 
۸۵۰ هزار نفر از ایرانیان به حج عمره و تمتع مشرف شده اند. در این 
ســال، قیمت پایه حج تمتع برای هر متقاضی با سقف ۱۰میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان و کف هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده 
بود؛ همچنین قیمت حج عمره برای متقاضیان، بین دو تا دو میلیون 

و ۴۰۰ هزار تومان تمام می شد. 
ســال گذشــته بالغ بر ۱/۵میلیون نفر برای تشــرف به حج تمتع 
و بالغ بــر ۵/۵ میلیون نفــر برای تشــرف به حج عمــره ثبت نام 
کرده انــد. از این تعــداد به طــور میانگین ســاالنه ۸۵۰ هزار نفر 
به حج مشــرف می شــوند که قریب به ۱۰۰ هزار نفر آنها را زائران 
تمتع و مابقــی را زائــران عمره تشــکیل می دهنــد. در واقع هر 
ســاله بالغ بر هزار میلیــارد تومان از ســوی زوار تمتــع و بالغ بر 
 ۱۵۰۰میلیارد تومــان از ســوی زوار عمره برای این ســفر هزینه

می شود.

درآمدهای حج برای عربستان
عربســتان ســعودی به دلیل واقع شــدن کعبه در این کشــور، از 
بزرگ ترین قطب های گردشگری دینی در جهان محسوب می شود. 
بررسی »نشــنال ژئو گرافی« در سال ۲۰۱۴ پیش بینی می کرد که 
حدود دو میلیون زائری که در آن سال به حج مشرف می شدند، بالغ 
بر هشــت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر برای این کشور درآمد ارزی 
ایجاد کنند؛ اما بعد از آن، نشــریه »فوربس«، طی گزارشــی اعالم 
کرد که عربستان سعودی در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۸/6 میلیارد دالر 
درآمد ارزی از محل برگزاری مراسم حج کسب کرده است؛ مبلغی 
که به نوشته این نشــریه برابر با ۱۰درصد درآمد ارزی این کشور از 

محل صادرات نفت طی آن سال بوده است. 
صادرات نفت عربســتان ســعودی بالغ بر ۱۰میلیون بشکه در روز 
اســت که با قیمت ۳۰ تا ۴۰دالر در هر بشــکه، این کشور روزانه از 
این محل بالغ بر ۳۵۰میلیون دالر درآمد ارزی کســب می کند که 
این مبلغ طی یک سال، بالغ بر ۱۲۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر می 
شود. در واقع درآمد موسم حج برای عربستان طی یک ماه، تقریبا با 
دو ماه فروش مداوم نفت با نرخ متوســط ۳۵ دالر در هر بشکه برابر 

می شود.
هزینه ایرانیان برای حج

در حال حاضر هر دالر آمریکا برابر با ۳/۷۵ ریال عربســتان اســت؛ 
 حال آنکه در برابر واحد پــول ایران، هر دالر برابــر با ۳۵۰۰ تومان

قیمت گذاری می شود. با این حساب هر ریال سعودی حدودا معادل 
۹۰۰ تومان برای ایرانیان محاسبه می شود. چنانچه در نظر بگیریم 

که ساالنه دســت کم معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان از ناحیه ایرانیان 
برای حج عمــره و تمتع هزینه می شــود، در واقع ســاالنه بالغ بر 
۳/۳میلیارد ریال سعودی، از سوی ایرانیان به اقتصاد تک محصولی و 
شکننده سعودی ها ترزیق مالی می شود. اکنون با اقدامات تخریبی 
که طی یک سال گذشته، حاکمان سعودی در روابط بین این کشور 
با ایران انجام داده اند، از قهر ایرانیان و عدم مســافرت به این کشور، 

ساالنه حدود ۸۵۰ میلیون دالر زیان مستقیم متحمل می شود.
نشریه فوربس، طی گزارشی در این باره نوشــت:»اگر زوار ایران به 
مکه نروند، قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران، میلیاردها دالر 
برای ریاض ضرر به همراه خواهد داشــت.« عالوه بر این مبلغ که به 
طور مستقیم صرف بلیت هواپیما و هزینه های مربوط به اقامت در 
هتل می شــود، زائران ایرانی هر ســاله مبلغ زیادی هم بابت خرید 
سوغات و تبرکات در عربســتان خرج می کنند. اگر در نظر بگیریم 
که هر زائــر ایرانی که به حج تمتع یا عمره می رود، دســت کم بالغ 
بر ۲میلیون تومان صرف خرید ســوغات یا تبــرکات کند، مجموع 
۸۵۰ هزار زائر ایرانی، بالغ بر ۱۷۰۰ میلیــارد تومان نیز اینگونه به 
اقتصاد عربستان تزریق می کنند. به عبارت دیگر، عربستان سعودی 
به دلیل قطع ارتباط با ایران، ساالنه بالغ بر ۸۵۰ میلیون دالر به طور 
مستقیم و بالغ بر ۵۰۰ میلیون دالر به طور غیر مستقیم زیان مالی 

متحمل می شود.
تا مرز فروپاشی

چنانچه فــرض را بر این بگذاریم که در ســال جــاری نیز قریب به 
۸۵۰هزار ایرانی، به منظور برگزاری حج عمره یا تمتع، قصد سفر به 
عربستان را داشته اند، در ســال ۹۵ مجموع زیان سعودی ها از عدم 
سفر ایرانیان به این کشــور، بالغ بر یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دالر 
برآورد می شود. در حالی که رفتارهای ناشایست حکام شبه جزیره، 
قطع روابط حســنه با ایران را رقــم زده و متاثر از ایــن اتفاق، زیان 
هنگفتی به درآمدهای ارزی این کشور )به دلیل عدم سفر ایرانیان 
به آن کشور( وارد آمده است، ماجراجویی های عربستان در منطقه 
همچنان ادامه دارد؛ اقداماتی که نه تنها کشور را به لحاظ امنیتی با 
تزلزل مواجه ســاخته، بلکه متاثر از ناامنی موجود، صنعت توریسم 

کشور را هم به بحران دچار کرده است.
یکی از عمده ترین نشــانه های رکود در صنعت توریسم عربستان 
)ازجمله گردشگری مذهبی( این است که خطوط هوایی این کشور 
طی ســال جاری میالدی با صندلی های خالی بســیاری ناگزیر به 

بازگشت به عربستان شده اند. 
بنا بــر اعالم موسســه بیــن المللــی مطالعاتــی BMI، خطوط 
هواپیمایی عربســتان ســعودی، ســاالنه ۲میلیــون صندلی از 
ظرفیت خود را از دســت می دهند.وضعیت گردشــگری عربستان 
در حالی بــه رکود دچار شــده که این کشــور بــرای ۳۴ میلیون 
نفر توریســت زیارتی و غیــر زیارتی در ســال ۲۰۱۷ برنامه ریزی 
کرده اســت؛ اما حــاال و در پی سیاســت هــای غلط حــکام این 
 کشــور، با چنان کســری بودجه ای دســت به گریبان اســت که

سعودی ها ناگزیر شده اند معادل ۲۰ میلیارد دالر از پروژه های این 
کشور را به حالت تعلیق درآورند. روز گذشته، بلومبرگ طی گزارشی 
خبر داد: عربستان ســعودی در تالش برای کاهش کسری بودجه 
عظیم خود، قصد دارد بیش از ۲۰ میلیــارد دالر پروژه را لغو کرده و 

بودجه وزارتخانه را یک چهارم کاهش دهد.«

در سال های گذشته، طی این دوره دست کم قریب به 1۰۰ هزار نفر زائر ایرانی، به منظور شرکت در مراسم حج 
تمتع، به عربستان سعودی وارد می شدند.

 عربستان با چنان 
کسری بودجه ای 
دست به گریبان 

 است که
سعودی ها ناگزیر 

شده اند معادل 
۲۰میلیارد دالر از 

پروژه های این کشور 
را به حالت تعلیق 

درآورند

تاکنــون حرف هــای زیــادی درباره نخســتین هتل 
ایران مطرح شــده و حتی وقتی قرار اســت به پیشینه  
هتل سازی در ایران اشاره شود، به سال ۱۳۰۰ و ساخت 
»گراند هتل« در شــهر قزوین به عنوان نخستین هتل 
ایران اشاره می شــود؛ هتلی دو طبقه که اگر در گذشته 
افتخار و جایگاه خاصی به قزوین مــی داده، این روزها 
بیشتر به یک متروکه شبیه است و کمتر کسی متوجه 
قدمــت و ارزش آن می شــود. علی کاظمــی، معاون 
ســرمایه گذاری و اقتصادی صندوق احیا و بهره برداری 
از آثار تاریخی، در این زمینه به ایســنا گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام شــده توســط صنــدوق احیا، 
اسفند سال گذشــته، آگهی مزایده برای »گراند هتل« 
قزوین منتشــر و برنده اش نیز در کمیته فنی ارزیابی و 
مشخص و به سرمایه گذار آن نیز ابالغ شد؛ اما متاسفانه 
آن ســرمایه گذار نتوانســت هیچ تضمین مالی برای 
واگذاری این بنا ارائه کند. او اظهار کرد: ســرمایه گذار 
برنده در مزایده »گرانــد هتل«، از تامیــن اعتبار کل 
پروژه )که مبلغ ۹ میلیارد تومان برآورد مرمتی شــده 
بود( عاجز بود و نتوانست تضامن های مالی را ارائه دهد؛ 
درنتیجه ضمانت نامه او ضبط شد و به زودی مزایده ای 
جدید برای نخستین هتل ایران برگزار می شود. وی، با 
اشــاره به موقعیت قرارگیری »گراند هتل« در قزوین و 
با توجه به شــرایط خود بنا و بناهای الحاقی آن، افزود: 
در این شــرایط با اداره کل استان قزوین هماهنگی شد 
تا نخست با سرمایه گذاران عالقه مند به سرمایه گذاری 
در مرمت این هتل مذاکــرات اولیه، انجام و درخصوص 
چگونگی تصمیم گیری برای اقدامات بعدی، جلســات 
مورد نیاز برگزار شود؛ همچنین در زمینه های مختلف، 
از جمله انجام مرمت ها، با سرمایه گذار به تفاهم برسیم 
و پس از بسته شدن این موارد، مزایده اعالم و برنده آن 
نیز مشخص شود. او با اشاره به وجود یک بنای الحاقی 
در ضلع شمالی »گراند هتل« قزوین )که اخیرا بنا شده 
است( بیان کرد: این بخش به عنوان یک موضوع جدی 
در بحث توجیه اقتصادی »گراند هتل« مطرح اســت و 
اگر اجازه تخریب و بازسازی آن صادر شود، بحث اقامتی 
و مهمان پذیــر بودن این بنای تاریخــی، دارای توجیه 
اقتصادی باالیی اســت و قطعا در جذب ســرمایه گذار 
اهمیت دارد؛ اما درصورت عدم اجازه آن، شــاید توجیه 
اقتصادی باالیی نداشته باشــد. از این رو، با هماهنگی 
اســتان، قرار براین شــد که با حضور ســرمایه گذار، 

جلساتی حتی قبل از اعالم مزایده برگزار شود.

معاون سرمایه گذاری صندوق احیا:

دومین مزایده  برای 
»اولین هتل ایران«

نگاه روز

وزارت بهداشــت مالزی، ابتالی یک زن بــاردار در ایالــت »جوهور« در 
همسایگی سنگاپور را به ویروس زیکا تایید کرد. این سومین ابتال به ویروس 
زیکا در مالزی اســت و یکی از مبتالیان که دچار بیمــاری قلبی و کلیوی 
نیز بود، طی آن، جان خود را از دســت داد. ســفارت جمهوری اســالمی 
ایران در کواالالمپور نیز با توجه به گســترش موارد ابتــال به ویروس زیکا 
در جنوب شرق آسیا و مشاهده ســه مورد آن در مالزی، به مسافران ایرانی 
 عازم این کشور توصیه هایی بهداشتی ارائه کرد. محافظت افراد خانواده از

پشــه گزیدگی، تمیز نگه داشــتن محیط زندگی و محل بازی کودکان، 
پرهیز از انجام مســافرت های غیرضروری به مکان هــای آلوده و مراجعه 
به پزشــک در صورت داشــتن عالئمی همچون تب، قرمزی و درد چشم، 
از جمله توصیه های بهداشــتی سفارت ایران به شــهروندان است. وزارت 
بهداشــت مالزی اعالم کرد: ســومین فردی کــه در این کشــور به زیکا 
 مبتال شده، زنی ۲۷ساله اســت که دوران ســه تا چهار ماهگی بارداری را

می گذراند. شــیوع ویــروس زیکا در مــادران باردار، خطر بــروز نقایص 
شــدید مادرزادی )میکروســفالی( نوزادان و تولد کودکانی با رشد اندک 
مغز و جمجمه را در پی دارد و به همین دلیل، بیشــترین دستور منع سفر 
به کشــورهای آلوده، برای زنان در ســن بارداری صادر می شود. به نوشته 
تارنمای »نیو اســتریت تایمز«، زن باردار مالزیایی که به زیکا مبتال شده، 
در بیمارســتان تحت درمان قرار گرفته اســت. وزارت بهداشــت مالزی 
اعالم کرد چگونگــی ابتالی این زن به زیکا توســط مقامات بهداشــتی 
در حال بررسی اســت؛ اما شــوهر وی در ایالت جوهور، هر روز برای کار به 
ســنگاپور رفت وآمد داشته است. آمار دولت ســنگاپور نیز نشان می دهد 
 تاکنون دســت کم ۲۷۵ نفر در این کشــور کوچک به ویروس زیکا مبتال

شده اند. »لی هســین لونگ، نخست وزیر سنگاپور، خواســتار راه اندازی 
پویشی در اتحادیه کشــورهای جنوب شرقی )آ.ســه.آن( برای مبارزه با 
گسترش ویروس زیکا شد. وی خطاب به سران ۹ کشور دیگر عضو اتحادیه 
جنوب شرق آسیا گفت: ضروری است ما با هم برای مبارزه با زیکا کار کنیم. 
با توجه بــه اینکه یکی از محل های زندگی پشــه آئدس بــه عنوان عامل 
انتقال زیکا، جنوب شرق آسیاســت، احتمال دارد زیکا مانند »تب دنگی« 
به بیماری بومی منطقه تبدیل شود. تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در 
۵۵ کشور جهان، به بیماری زیکا مبتال شده اند که تاکنون روش درمان یا 

واکسن خاصی برای مقابله با آن تولید نشده است.

پروژه تعیین عرصه و پیشــنهاد حریم تپه قبرســتان در دشت قزوین، به 
پدیدار شدن گوری هم دوره با گورســتان عصر آهن این محوطه انجامید 
که آثار منقولی از جمله ظروف سالم سفالی در آن کشف شد. نوذر حیدری، 
سرپرست پروژه تعیین عرصه و پیشــنهادحریم تپه قبرستان، با اعالم این 
خبر گفت: در برنامــه تعیین عرصه این محوطــه، 6۸ گمانه با عمق هایی 
کمتر از ۱ تا 6 متر حفر شد که بیشترین تراکم آنها، در محور جنوب غربی 
با ۲۸ گمانه است. این باستان شناس تصریح کرد: دکتر یوسف مجیدزاده، 
پیشتر و بر اســاس برآوردهای حاصل از نتایج کاوش ها، وسعت متناسب 
بخش دوره کلکولیتیک این محوطــه را حدود ۱۰ هکتار تخمین زده که با 
گمانه زنی صورت گرفته جدید، درستی تخمین و بر آورد وی تا حد زیادی 
به اثبات می رسد. وی همچنین اظهار داشــت: با گمانه زنی و کاوش های 
صورت گرفته فعلی، ایــن میزان به حدود ۱۷ هکتار می رســد که  تعیین 
عرصه دقیق و حدود آن در نقشــه تهیه شده محاســبه و در آینده نزدیک 
ارائه خواهد شــد. به گفته وی، کمتریــن افزایش عرصــه، در محورهای 
شمالی)شمال، شــمال شــرقی و غربی( و بیشــترین افزایش عرصه، در 
 محور جنــوب غربی محوطه اســت. حیدری با اشــاره به برخــورد گروه

باستان شناس، در حین انجام پروژه گمانه زنی، با یک گور که آثار منقولی 
ازجمله  ظروف ســالم ســفالی در آن کشــف شــد، گفت: با نظر ریاست 
پژوهشکده باستان شناســی، مجوز کاوش گور صادر شــد تا عالوه بر در 
امان ماندن از ســرقت، بتوان به درکی نسبی از گورستان نویافته رسید که 
آیا همزمان با گورستان پیشــین و بخشــی از آن بوده یا خیر؟ به گفته او، 
مطالعات مقدماتی صورت گرفته  بر آثار یافت شده در این گور و سایر آثار 
به دســت آمده از گمانه های دیگر، موید این نکته است که این گورستان 
نیز همزمان با گورستان عصر آهن پیشــین و در واقع بخشی از آن بوده که 

تاکنون ناشناخته باقی مانده است.

توصیه به مسافران مالزی: 

مواظب ویروس زیکا باشید

کشف ظروف سالم سفالی، از گورستان 
عصر آهن تپه قبرستان دشت قزوین

سنگ کره ماه؛ جواهری از کهکشان ها
 می خواهیم در رابطه با سنگی خاص، جذاب و در نوع خود بی نظیر

صحبت کنیم؛ قطعه سنگی به رنگ سیاه که دانه های رنگین )شبیه 
به خرده های شیشــه( داخلش کامال مشخص اســت. این شهاب 
ســنگ در اثر برخود با دهانه تایکو )Tycho( از ماه جدا شده است. 
دهانه تایکو در جنوبی ترین قسمت ماه و همان سمتی قرار دارد که 
رو به روی کره ی زمین است. این دهانه، دایره شکل و دارای قطری 
حدود ۸۵ کیلومتر است و ارتفاع دیواره اش به ۴۸۵۰متر می رسد. 
شهاب ســنگ کره ماه که به جواهر کره ماه هم معروف شده است، 
سال ها پیش توســط فضانوردان به زمین آورده شده و هم اکنون 
 هم در ایران است. این ســنگ را ریچارد نیکسون )سیاست مدار و

ســی  و هفتمین رییس جمهور ایــاالت متحده آمریــکا( به دربار 
پهلوی دوم اهدا کرده بود. این جواهر کره، در حقیقت یک پیشکش 

ارزشمند بود که به ایران آمد.
محل نگهداری: این قطعه ســنگ یکی از آثار شاخصی است که 
در حال حاضر در محل کوشک احمد شــاهی کاخ نیاوران واقع در 
مجموعه نیاوران نگهداری می شــود. ساخت کوشک احمد شاهی 
به یک صد ســال پیش از میــالد بازمی گردد و خود یکــی از آثار 
ملی ایران اســت. در این مجموعه، آثار و گنجینه های ارزشمندی 
از جنس نقره، عــاج، برنز و... نگهداری می شــوند که اغلب هدایا و 
پیشکش روسای کشورهای مختلف به پادشاهان ایران بوده است. 
سنگ کره ماه دقیقا در طبقه اول کوشــک احمد شاهی، راهروی 

سمت چپ و در محل اتاق خواب واقع شده است.

خبر

لغو حج برای ایرانیان، چقدر به عربستانی ها ضرر زد؟

زیان سعودی تا مرز فروپاشی
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اخباريادداشت

 رییس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانــی اصفهان گفت: 
مشــکالت صنعت شــیر با طراحی یک ســند و طرح مطالعاتی 
درخصوص چالش ها و راهکارهای تولید شیر قابل بررسی و رفع 

می باشد.
حمید رضا قلمکاری در نشســت بررسی مشکالت و چالش های 
پیش روی دامداران اســتان اصفهان، اظهار داشت: امروز صنعت 
دامداری با مشکالت عدیده ای مواجه است که برای رفع آن باید 
ســندی طراحی کنیم که موارد قانونی، اقتصادی، سیاســی و 

اجتماعی در آن دیده شده باشد.
وی نبود یک ســند چشــم انداز بلند مدت و نیــز برنامه ریزی 
استراتژیک را مشکل اساســی در صنعت کشاورزی عنوان کرد و 
افزود: صنعت کشاورزی نسبت به سایر صنایع، دارای بهره وری 
پایینی اســت و همین توجه ناچیز مسئوالن نیز به علت امنیت و 
سالمت غذایی است که شــیر و محصوالت لبنی در آن نقش پر 

رنگی را ایفا می کند.
قلمکاری، ایجاد دفتر مطالعات استراتژیک شیر را از جمله چشم 
اندازهای این کمیسیون دانست و ادامه داد: این دفتر برای اولین 
بار در کشور ایجاد می شــود و مبتنی بر برنامه های استراتژیک 
و علمی فعالیــت خواهد کرد.  وی بیان داشــت: طرح مطالعاتی 
چالش ها و راهکارهای تولید و فروش شــیر یکی از طرح های در 

حال بررسی این کمیسیون است.
رییس کمیسیون کشــاورزی آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: برای بررســی تخصصی این موضوع یک کارگروه 
ویــژه از تلفیق کمیتــه دام، طیــور و آبزیان و کمیته ســالمت 
و امنیت غذایی ذیل کمیســیون تشــکیل داده ایم و ســه تیم 
مطالعاتی به بررســی موضــوع از ابعــاد مختلف ایــن چالش 

پرداخته اند.
 وی با اشــاره به اینکه در کشــورهایی نظیر ترکیه و اســترالیا 
برنامــه ریزی هــای دراز مــدت و کالن باعث افزایــش تولید و 
صادرات محصوالت لبنی شده است گفت: این ظرفیت و توانایی 
در ایران نیز وجود دارد ولی برای رســیدن به آن الزم است همه 
اتحادیه ها، تعاونی ها، دامداری ها و فعــاالن این حوزه با یکدیگر 
تعامل داشــته باشــند و از طریق اتاق بازرگانی که از نظر قانون 
 به عنوان رابــط بین بخش خصوصــی و بخش دولتــی تعیین 

شده است، اقدام کنند.
 عضو هیئــت علمی دانشــگاه صنعتــی اصفهان اضافــه کرد: 
همان طور که دامداری ها طی گذشت زمان توسعه پیدا کرده اند 
مشکالت هم توسعه یافته به گونه ای که در حال حاضر کمتر  از 

۵۰ درصد ظرفیت صنعت کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

سازمان فاوای شــهرداری اصفهان، شاخص های شهر هوشمند 
کشور را تدوین می کند.

مدیرعامل ســازمان فــاوای شــهرداري اصفهان بــا اعالم این 
 خبر گفت: براي تحقق شــهر هوشــمند در دنیا شاخص هایي

  وجــود دارد  و در کشــورهاي پیشــرفته نیز اقدامــات خوبي 
صورت گرفته که مي توان از این تجربیات استفاده نمود.

مهندس وحید حیدریان، اســتاندارد ایزو 3712۰  را به عنوان 
یکي از مهم ترین شاخص هاي جهاني شــهر هوشمند معرفي 
کرد و افزود: این اســتاندارد، شــهرهاي دنیا را بر اساس 1۰۰ 
شــاخص مجزا ارزیابي مي کند و با مرور آن مي بینیم که شهر 

هوشمند در تمامي شئونات زندگي بشر وارد شده است.
وي دستیابي به این شــاخص ها را نیازمند استفاده از تجربیات 
بین المللي  دانست و ادامه داد: شاخص هاي ایزو 3712۰ بیشتر 
بر خروجي ها تمرکــز دارد و به همین دلیل در اکثر شــهرهاي 
دنیا قابل اجراست، ضمن آنکه ما در ســازمان فاوای شهرداري 
اصفهان، شاخص هاي ارزیابي شهر هوشــمند کشور را تدوین 
 و شــاخص هاي پیامدي را به شــاخص هــاي آمادگي تبدیل 
کرده ایم که مي تواند به عنوان  یک اقدام ملي مطرح شــده و در 

اختیار سایر شهرهاي کشور قرار گیرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در مراسم تشــییع دریادار شهید 
غالمرضا شــیرانی، با اشاره به حضور پرشــور نیروهای مختلف 
نظامی و انتظامی در مراســم تشییع این شــهید بزرگوار اظهار 
داشــت: پیرو شــهدابودن و ماندن در خط شــهدا و حرکت با 

بصیرت در راه سرخ آنان، امروز نیاز کشور است.
امیر دریادار حبیب ا... ســیاری افزود: شهید شــیرانی فرمانده 
منطقه دوم دریایی والیت جاسک بود، وی فردی مومن، متعهد، 
ایثارگر، والیتمدار و شــهادت طلب بود، اینها ویژگی هایی است 

که در تمامی رزمندگان جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: شــهید شــیرانی با 
دانستن همه محدودیت ها و کمبودها،مسئولیت فرماندهی در 
سواحل مکران را پذیرفت و به مدت 9 سال به همراه خانواده در 
منطقه حضور داشت و تالش کرد تا تدبیر فرمانده معظم کل قوا 
اجرا شود که نشان دهنده والیتمداری این شهید واال مقام است.

دریادار ســیاری اضافه کرد: شــهید شــیرانی بی وقفه و پرکار 
همواره در منطقه حضور داشــت و به عنوان سرباز والیت، تدبیر 
والیت را اجرایی کرد؛ امروز می توانیم بگوییم شــهید شیرانی، 
ایثارگــر، مجاهد، خالق، مبتکــر و والیتمدار بــود و به صورت 

خاموش به مجاهدت و آبادانی منطقه مکران پرداخت.
وی ادامه داد: اگر امروز امنیت و پرچم ایران اسالمی در آب های 
آزاد جهان به ویژه منطقه خلیج عدن که گلوگاه اقتصادی ایران 
است، به اهتزاز درآمده به برکت حضور شــهدایی مانند شهید 

شیرانی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش خاطرنشــان کرد: نیروی دریایی 
ارتش ایران، همدوش با ســایر نیروهای نظامــی و انتظامی و با 
پشــتوانه مردمی در اجرای فرمان رهبر انقالب، برای توســعه 
سواحل مکران و اقتدار دریایی تمام توان خود را به کار می بندد.

ارتش نشان داده است که در دفاع از مرزهای آبی و حفظ منافع 
ایران و نشان دادن اقتدار کشــور در آب های آزاد جهان از هیچ 
تهدیدی هراس ندارد و با شعار راه ما راه حسین )ع( است مسیر 

شهدا را ادامه می دهد.

ريیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

مشکالت صنعت شیر با تدوين سند 
قابل حل است

مديرعامل سازمان فاوا خبر داد :

 تدوين شاخص هاي
شهر هوشمند کشور

دريادار سیاری در مراسم تشییع دريادار شهید شیرانی:

حرکت در مسیر سرخ شهدا نیاز 
امروز کشور است 

پیشنهاد  سردبیر:
جمع آوری لباس های نامتعارف از سطح بازار

همزمان با فرارســیدن دهم ذی الحجه، روز عرفه و وقــوف حاجیان در صحرای 
عرفات، شیعیان سراســر جهان، دعای پرفیض عرفه را در مساجد و حسینیه ها، 
اماکن مذهبی ائمه معصومین)ع( و امامزادگان زمزمــه می کنند.  روز عرفه، روز 
شناخت است. روزي است که خداي سبحان، بندگان خود را به عبادت و اطاعت 
خویش فرا مي خواند و خوان کرم و احسان و لطف خود را براي آنان مي گسترد و 
درهاي مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روي آنان مي گشاید. از این رو شیعیان 
سراســر جهان همنوا با حاجیان حاضر در صحرای عرفات، مراسم دعای عرفه را 
در نقاط مختلف برگزار می کنند.  امســال نیز عالوه بر مســاجد محلی، 4 مکان 
بزرگ گلستان شهدا، باغ فدک، باغ رضوان و رودخانه زاینده رود نیز برای برپایی 
این مراسم مهیا شده است. اسامی و نشــانی برخی اماکن برای برگزاری مراسم 

روح بخش دعای عرفه به شرح ذیل است:

دعای عرفه کجا برويم؟

رییس حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: بی نشاطی، غم و 
غصه در جامعه عامل بیماری های روحی و جسمی و دوری 

از لطف خدا می شود.
آیت ا... حســین مظاهری از مراجع تقلید، در درس اخالق 
این هفته خود افزود: غم و غصه هیچ ســودی برای جامعه 
 و افراد ندارد و مشــکالت و مکافات زندگی بــا غم و غصه 
رفع شدنی نیست بلکه پیامدهای جسمی، روحی و معنوی 

برای انسان و جامعه نیز دارد.
 وی بیــان کرد: غــم و غصه انســان را از درون، فرســوده

  می کند و بیماری های جســمی و روحــی العالج مانند 
ســرطان ها، ضعف اعصاب و بیماری هــای قلبی از عواقب 

همین ناراحتی هاست.
 رییــس حــوزه علمیه اصفهــان با اشــاره بــه حدیثی از

 امام سجاد)ع( در خصوص غصه خوردن، تصریح کرد:طبق 
این روایت، غم و غصه موجب می شود خداوند نظرلطفش 
را از انســان بردارد و ناراحتی هایی برای انســان پیش آید 
که حل شــدنی نخواهد بود و دل مشغولی به جز خدا ایجاد 

شده و انسان از واقع گرایی به خیال پردازی می رسد.
وی ادامه داد: نارضایتی از خداونــد و عصبانیت از حضرت 
حق از دیگر پیامدهــای غم و غصه خوردن اســت که این 

موضوع عواقب بدی برای انسان ایجاد می کند.

یک عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: از 
میدان امام )ره( تا میدان انقــالب بهترین محور پیاده 
راه سازی اصفهان اســت که نیازمند یک جسارت در 

تصمیم گیری است. 
ســید کریم داوودی در صحن علنی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، اظهار کرد: برنامه ریــزی در کاهش 
سفرهای شــهری از برنامه های مهم شهرهای توسعه 
یافته اســت و متاســفانه با شــماره گــذاری متعدد 
خودروهــا در اصفهــان ترافیک، روز بــه روز در حال 
افزایش است و درصد باالیی از ســفرهای اصفهانی ها 
به خاطر خرید، تفریح و معاینات پزشــکی است.   وی 
افزود: عالوه بر خرید، بسیاری از ســفرها با خودروی 
شخصی انجام می شــود که برای جلوگیری از این کار 
ایجاد محور پیاده، بهترین پیشــنهاد است زیرا در این 
محورها آلودگی وجود ندارد.  این عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: از میدان امام )ره( تا میدان انقالب 
بهترین محــور پیاده راه ســازی اصفهان اســت که 
نیازمند یک جسارت در تصمیم گیری است. جسارتی 
که باعث شــود این محور هر روز از ســاعت 16 تا 22 
پیاده راه شــود که قطعا در بازه زمانــی کوتاهی نتایج 

ارزنده ای خواهد داشت. 

آيت ا... مظاهری:

نبود نشاط عامل بیماری های 
روحی در جامعه است

يک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

پیاده راه سازی میدان امام)ره( 
تا انقالب، جسارت می خواهد

خبرشورای اسالمی شهرحوزه علمیه
ريیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

استفاده شهروندان از سیستم 
حمل و نقل عمومی الزامی است

ريیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان:

 نايلون های زيست 
تخريب پذير در حال توزيع است

 رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان به لزوم استفاده 
مردم از وســایل حمل و نقل عمومی در شــهر اشاره کرد 
 و گفت: شــهروندان اصفهانی باید با اســتفاده از وسایل

 حمل و نقل عمومی به کاهش آلودگی کمک کنند.
رضا امینی در یکصد و چهل و هشــتمین جلســه علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، ضمن تبریک فرارسیدن 
روز عرفه و عید ســعید قربان و تسلیت سالگرد حادثه منا 
و شــهادت بیش از هفت هزار نفر از مســلمانان جهان در 
این حادثه اظهار داشت: این حادثه به دلیل سوء مدیریت، 
بی لیاقتی و بی کفایتی حکام آل ســعود  )شــجره  خبیثه  
ملعونه( رخ داد و قلب تمام مسلمین جهان را جریحه دار 

کرد.
وی اضافه کرد: جان باختن هزاران مســلمان در مراســم 
حج ســال 1394، اندوهی بزرگ برای دنیای اسالم پدید 
آورد که بنا به فرموده رهبر معظم انقالب، انسان نمی تواند 

لحظه ای خود را از این غم فارغ بداند.
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان، گفت: عید قربان 
 یا عیــد األضحــی  روز دهم مــاه قمــری ذی الحجه، از

  گرامــی تریــن اعیــاد مســلمانان اســت که بــه یاد 
حضــرت  ابراهیم )ع( و فرزندش حضرت اســماعیل)ع(، 

توسط بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می شود.

رییــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
 گفــت: بــا همــکاری شــرکت دانــش بنیــان، تولید 
و استفاده ازکیسه های زیست تخریب پذیر که بین 6 ماه 
تا 3 سال تجزیه پذیر است در حال فرهنگ سازی است و 

اکنون در ایستگاه های بازیافت در حال توزیع است.
 غالم رضا ســاکتی در برنامه »اینجا اصفهان« با اشاره به 
اینکه تجزیه نایلون های زباله، بیش از ۵۰۰ ســال زمان 
نیاز دارد، اظهار کرد: کیســه های زیست تخریب پذیر که 
بین 6 ماه تا 3 ســال تجزیه پذیر اســت در ایستگاه های 

بازیافت در حال توزیع است.
وی با اشاره به اینکه پســماندهای عادی به 2 دسته تر و 
خشک تقسیم بندی می شــود، ادامه داد: پسماندهای تر 
به کارخانه کود کمپوست  انتقال داده می شود و پسماند 

خشک در مکانیزم بازیافت قرار می گیرد.
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان با تاکید 
بر اینکه تفکیک پســماند از مبدأ همکاری شهروندان را 
می طلبد، عنوان کرد: از بــزرگ ترین و مهم ترین وظایف 
شــهرداری پاکیزگی، نظافت و حمل زباله در شهر است 
همچنیــن یکی از وظایــف عمده اداره خدمات شــهری 
نظارت، برنامه ریزی و مدیریت بر قرارداد  خدمات شهری 

در مناطق 1۵گانه شهرداری است.

شهرداری

ويژه

رییــس اتحادیه پوشــاک اصفهان گفــت: لباس های 
نامتعارف تا یک ماه و نیم دیگر از ســطح بازار اصفهان 

جمع آوری می شود.
ابراهیم خطابخش اظهار داشــت: از دو ماه و نیم پیش 
بازرســی ویژه برای جمع آوری لباس های نامناســب 
از جمله مانتوی جلو باز با عکس، تصاویر و نوشــته های 

نامتعارف از سطح بازار اصفهان، آغاز شد.
وی بیان داشــت: در یک دوره چهارماهه قرار شــد که 
تمام پوشاک نامناسب از ســطح بازار جمع آوری شود 
 که تا یکماه و نیم دیگر به طور کامل این نوع پوشــاک  

جمع آوری خواهد شد.
رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان اعالم کرد: بیشترین 
پوشــاک نامتعارف، مربوط به لباس های زنانه است و 
در پوشــاک مردانه  تنها تیشرت های چسبان با تصاویر 
 نامتعارف وجــود دارد. وی گفت: 9۰ درصــد این نوع

 لباس های زنانه در ایران و توسط طراحان ایرانی تولید 
و با مارک های خارجی توزیع می شود.

خطابخش در ایــن خصوص که چطور ممکن اســت، 
پوشــاک نامتعارف در سطح وســیعی، تولید و توزیع 
شود و به راحتی به فروش برســد ادامه داد: بیشتر این 
نوع لباس ها مثل مانتوهای جلو باز و چسبان خریداری 
می شود اما بعد توسط خریداران به هر مدلی که دلخواه 
آنهاســت تغییر داده می شــود. وی افزود: در پوشاک 
مردانــه، انواع نامتعــارف نداریم اگر هم باشــد کاالی 
قاچاق است. رییس اتحادیه پوشــاک اصفهان با بیان 
اینکه از 19 تیرماه برای جمع آوری پوشــاک نامتعارف 
زنانه اقدام به بازرســی های روزانه کردیم، ادامه داد: هر 
روز توسط تیم های ویژه ای با کمک سایر نهادها از جمله 
تعزیرات، ســازمان صنعت و معدن و تجارت  واصناف 
روی واحدهای تولیدی و فروش پوشاک نظارت  صورت 
می گیرد که در این راســتا چند واحد را پس از چندین 
بار تذکــر پلمب کردیــم. وی درخصــوص لباس های 
جمع آوری شــده گفت: در حال حاضــر تصمیمی در 
این خصوص گرفته نشــده و الزم است نیروی انتظامی 

تکلیف این بخش را مشخص کند.
خطابخش افــزود: بــه منظــور جلوگیــری از تولید 
 پوشــاک نامتعارف از حدود یک ماه پیش جلسه ای با 
تولید کنندگان برگزار و قرار شد یک خط تولید پوشاک 
برای زمستان راه اندازی شود تا دیگر این نوع مشکالت 
پیش نیاید. وی ادامه داد: بخشی از این لباس ها نیز در 
آپارتمان ها به فروش می رســد که باید بــر این فروش 

خانگی نیز نظارت کرد.

جمع آوری لباس های نامتعارف 
از سطح بازار

حمیدرضا شیران در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه 
عید قربان و جشــن عاطفه ها اظهار کرد: ســال گذشــته 24 
میلیارد تومان صدقات جمع آوری شــد که البته در مقابل، 76 
میلیارد تومان مستمری و 42 میلیارد تومان سرانه بیمه درمان 

پرداخت می  شود.
مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان بیان داشــت: امسال 
در اصفهان تالش ویژه ای شــد و با همکاری اصحاب رســانه  و 
مشارکت بیشــتر مردم با تمام مشــکالت اقتصادی موجود، 
توانستیم با رشــد 76 درصدی نسبت به ســال قبل، سبد کاال 
در اختیــار 8۰ درصــد خانواده هــای تحت پوشــش به ویژه 
 خانواده هــای چند نفــره که فرزند خردســال هم داشــتند، 

قرار دهیم.
شــیران با اشــاره به آمار 96 هزار نفــری خانواده های تحت 
پوشــش کمیته امداد، گفت: امیدواریم برای جشن عاطفه ها 
هم بــا همکاری رســانه ها چنین مشــارکتی اتفــاق بیفتد و 
بتوانیــم برای 18 هــزار دانش آمــوز، دانشــجو و طلبه تحت 
 پوشــش خدمات مناســبی فراهم کنیم. وی یکی از راه های 
توانمند شــدن دانش آموزان را، آغاز ســال تحصیلی با روحیه 

خوب دانست و اذعان کرد: وقتی دانش آموزی با شرایط روحی 
مناسب وارد مدرسه می شــود، با توان بیشتری درس خوانده و 
در آینده نیز با اعتماد به نفس بیشــتری کار می کند، بنابراین 
ارائه این کمک ها به دانش آموزان تحت پوشش، اهمیت زیادی 

دارد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه بیمه 
درمان و مســتمری نیمــی از بودجه کمیته امــداد را به خود 
اختصاص می دهد، خاطر نشــان کرد: کمیتــه امداد در بخش 
مســکن، اشــتغال زایی، جهیزیه و هزینه هــای دانش آموزی 
و دانشــجویی بــه مددجویان خدمــات ارائه می دهــد، البته 
برای دانشــجویان در رشــته های مصوب در دانشگاه هایی که 
غیردولتی اند تــا مقطع دکتری هزینه های دانشــگاه پرداخت 

می شود.
شــیران با بیان اینکه بــرای برنامه های خاصی مثل جشــن 
عاطفه ها نیاز به کمک مردم داریم، ادامه داد: ســال گذشــته 
یک ســوم کل بودجه کمیته امداد از محل کمک های مردمی 
بوده که 1۰ درصد آن صدقات و 2۰ درصــد کمک های امانی 
است که شــامل طرح اکرام ایتام و محســنین می شود) البته 

این هزینه به صورت مســتقیم به حســاب افراد تحت پوشش 
این طرح واریز شــده و کمیتــه امداد دخــل و تصرفی ندارد(  
درصدی هم به نــذورات و زکات اختصاص دارد. وی با اشــاره 
 به برنامه ریزی مناســب چند سال گذشــته برای عید قربان،

 اظهار کرد: امسال نیز در شــهر اصفهان چهار پایگاه اختصاص 
 داده شده که در آنها با نظارت ســازمان دامپزشکی ذبح انجام 
می شــود. اداره منطقه یک کمیتــه امداد در میــدان قدس، 
ســپاهان شــهر بلوار بهمن، اداره منطقه 3 کمیته امداد واقع 
در خیابان ارتش، شهر بهارســتان بلوار بهشت، گلزار شهدای 
گمنام، مناطق چهارگانه در نظر گرفته شــده برای ذبح قربانی 
است. مدیر کل کمیته امداد اســتان اصفهان افزود: البته کلیه 
پایگاه های کمیته امداد که قریب به 1۰۰ پایگاه در کل استان 
اســت آماده دریافت نذورات مردم به ویژه حجاجی که از سفر 
حج امسال محروم شده اند، هستند و در صورت تمایل با نظارت 

خود آنها در بین نیازمندان توزیع می شود.
شــیران در رابطه با جایگزینی افراد تحت پوشش، بیان داشت: 
معموال موارد جایگزینی و متقاضی برای ایــن امر زیاد داریم و 
علت آن هم آســیب های اجتماعی اســت که عمدتا به طالق 
برمی گردد، در صورتی که اوایل انقالب که کمیته امداد تشکیل 
شد، اغلب افراد تحت پوشــش باالی 6۰ سال بودند که به طرح 
شــهید رجایی معروف بود. وی با اشــاره به اینکه ما مکلف به 
توانمندسازی مددجویان هســتیم، اذعان کرد: با پیاده سازی 
طرح ایجاد اشتغال، سال گذشته قریب به 7 هزار و 8۰۰ شغل 
ایجاد شد و ۵ هزار نفر از زیر پوشش کمیته امداد خارج شدند، 
البته به همین تعداد نیز افرادی جایگزین شده و تحت پوشش 

کمیته قرار گرفتند.
 مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان تصریح کرد: شــغل های

 ایجاد شــده شــغل های تضمینی و پایدار و مشــاغل خرد و 
خانگی هســتند که روی کلیت بازار هم اثر دارند و تا ۵ ســال 
ناظر طرح اشــتغال، این شــغل ها را نظارت می کند. شیران با 
اشــاره به راه اندازی طرح مستعدین اشتغال گفت: در این طرح 
خانواده های تحت پوشش، شناســایی شده و اطالعات افراد در 
خانواده هایی که مستعد ایجاد شــغل هستند جمع آوری شده 
اســت. همچنین برای ایجاد اشــتغال به طــور کامل آمادگی 
پوشــش دادن آموزش های مورد نیاز را داریم.  وی با اشــاره به 
دو طرح اکرام ایتام و محســنین، یادآور شد: بیشترین اولویت 
با اعطــای نذورات و اختصــاص حامی برای کودکان اســت با 
آنکه همه ایتــام حامی دارند، اما 3۰ هزار کــودک نیز در طرح 
محسنین در انتظار اختصاص حامی هستند و این طرح شامل 
کودکانی می شــود که پدر دارند ولی به هر دلیل از جمله از کار 
افتادگی پدر، نیازمند حمایت مالی هستند، البته مشکالت این 
خانواده ها به مراتب بیشتر هم هســت. مدیر کل کمیته امداد 
استان در پایان با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها در دو نوبت 
شهریور و مهر ماه، اظهار کرد: برای اینکه این طرح از یکنواختی 
خارج شود و میزان کمک ها نیز افزایش یابد، ما به مردم بیشتر 
مراجعه می کنیم، از طرفی ایجاد پایگاه های دریافت کمک های 

مردمی هزینه زیادی را بر کمیته امداد تحمیل می کند.

مدير کل کمیته امداد استان اصفهان مطرح کرد:

ایجاد 7800 شغل در سال 94

 شغل های
 ايجاد شده 

شغل های تضمینی 
و پايدار و مشاغل 

خرد و خانگی 
هستند که روی 

کلیت بازار هم اثر 
دارند و تا 5 سال 

ناظر طرح اشتغال 
اين شغل ها را 
نظارت می کند

مدير کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: سال گذشــته قريب به 7 هزار و 800 شغل ايجاد شد و 5 هزار نفر 
از زير پوشش کمیته امداد خارج شدند، البته به همین تعداد نیز افرادی جايگزين شده و تحت پوشش کمیته 

قرار گرفتند.

ساعت شروع آدرس سخنران/ مداح مکان 

1۵:3۰  انتهای خیابان کاوه - خیابان فرزانگان
حجت االسالم مهدوی ارفع - روبروی تاکسیرانی - باغ فدک باغ فدک

14:3۰ کیلومتر 12 جاده اصفهان-نایین   حجت االسالم مهدوی
باغ رضوان                      ارفع/  مجید ربانی

14 گلستان شهدا
 حاج احمد اصفهانی، حاج
 مهدی منصوری و آقای

ناظمی
 گلستان

شهدا

1۵ بستر زاینده رود- جوار سی و سه پل  حجت االسالم و المسلمین
نیلی پور/ یزدخواستی سی و سه پل
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ویژه
منای خونین

مقاممعظمرهبری:چقدرحکامسعودیوقیحوبیشرمند

دیگر آرزوی رفتن به حج را ندارمیکسالگذشت...
 فاجعه منا داغ بزرگی

 بر دل ایرانی ها گذاشت

از آب هم مضایقه کردند سعودی ها

عید قربان دوباره از راه فرا رسید ولی هنوز نتوانسته ایم 
غم تلخ ترین و مرگ بارترین فاجعه در مراسم حج سال 
گذشته را فراموش کنیم فاجعه ای که سبب شد در حرم 
امن الهی خون هزاران مسلمانی که در بهترین لباس در 
حال انجام مناسک حج بودند بر زمین بریزد و بسیاری از 
خانواده ها عزیزان خود را در این حادثه از دست بدهند و 

با دلی سرشار از اندوه و غم به کشورشان برگردند.
خانواده شــهید حسن اسحاقی یکی از همین خانواده ها 
بود که زن و مرد خانه با هزاران امید کوله بار سفر حج را 
بستند و راهی این سفر شدند ، غافل از اینکه  برای مرد 

خانه برگشتی نیست.
خانم اســحاقی شــرح ماجرای واقعه را  در گفت و گو با 
زاینــده رود این گونه بازگو می کنــد: بعد از  وقوف در 
عرفات قرار بود راهی منا شــویم و خانم ها را زودتر برای 
ســنگ زدن سوار اتوبوس کردند که  آخرین دیدار من با 
شوهرم در کنار اتوبوس بود که شهید اسحاقی برای من 
بطری آبی آورده بود و از آنجایی که حرکت ما به ســوی 
منا با تاخیر انجام شد تمام این دو سه ساعت را شهید به 
همراه آقای شاه رجبیان هم کاروانیمان که او هم در این 
واقعه به شهادت رســید در کنار اتوبوس بودند تا زمانی 
که ما حرکت کردیم که با تکان دادن دست من را بدرقه 

کرد و این آخرین دیدار بود.
روز حادثه منتظر بازگشــت همسرم بودم  ولی خبری از 
او نبود و من هرچه از اطرافیان ســوال می کردم کسی 
 پاسخ درســتی نمی داد و هر لحظه بر نگرانی ام افزوده 
می شد. نمی دانســتم چه اتفاقی برای همسرم افتاده و 
هراسان به هر طرف می دویدم.ولی دریغ از کوچک ترین 
خبر، در حالی که هنوز خبری از شهید اسحاقی به دست 
نیاورده بودم راهی هتل شدم . هیچ کسی جوابگوی من 
و همسر شهید شاه رجبیان نبود تا اینکه هشت روز بعد 
از وقــوع حادثه اطالع یافتیم آنها  در بیمارســتان جان 

خود را از دست داده اند.
 هرچنــد نمــی تــوان از بی تدبیــری و ســهل انگاری 
عربســتانی ها گذشت ولی هنوز نتوانســته ام مدیریت 
ضعیف کاروانمان را فراموش کنم که گویی هیچ تالشی 
برای شناســایی همســرم انجام نداد و چنان عمق این 
حادثه زیاد اســت که من دیگــر آرزوی رفتن به حج را 
 نــدارم؛ چرا که تکیــه گاهم را از دســت دادم و تنها و

 بی کس راهی کشورشدم.
 خانم اســحاقی در پایان متذکر شــد که از مســئوالن 
مــی خواهم تا پرونــده فاجعه منا را پیگیــری کنند تا 

مشخص شود مسبب این حادثه کیست. 

مدیر کل ســازمان حج و زیارت استان اصفهان 
با اشــاره به در پیش رو بودن ســالگرد حادثه 
منا گفت: فاجعه ســال گذشــته منا، داغ بزرگي بر سینه 
 سازمان حج و زیارت، بنیاد شــهید و امور ایثارگران، بعثه 

مقام معظم رهبري و مردم گذاشت.
غالمعلــی زاهدی افزود: در فاجعه حــزن انگیز منا که در 
 حرم امن الهی در اثر بی کفایتی آل سعود به وقوع پیوست

 29 نفر از اســتان اصفهان شهید شدند که بیشترین تعداد 
این شهدا مربوط به شهرستان شهرضا بود.

وی اظهــار کرد: اصفهــان، فالورجان، درچــه، نجف آباد، 
خوانســار، داران، بویین میاندشــت و شــاهین شهر دیگر 
شــهرهای اســتان بودند که در واقعه منا عزیزان خود را از 

دست دادند.
مدیر ســازمان حج و زیارت اســتان اصفهان تصریح کرد: 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در راستای 
فرمایشــات رهبری مبنی بر اینکه نباید واقعه منا فراموش 
شود، نخستین مراسم سالگرد بزرگداشت شهدای فاجعه منا 
را با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و سازمان 
حج و زیارت برگزار می کند که برگزاری مراسم دعای عرفه 
در گلستان شهدا و برپایی نمایشگاهی با موضوع فاجعه منا، 
بی تدبیری و بی کفایتی رژیم آل سعود  از جمله برنامه های 

بزرگداشت شهدای فاجعه منا در اصفهان است.
وی از تخصیص بخشــی از موزه شهدای استان اصفهان به 
شهدای منا با عنوان »موزه شهدای منا« خبر داد و گفت: از 
دیگر برنامه های پیش بینی شده برای شهدای منا در اصفهان 
می توان به دیدار با استاندار اصفهان و نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان، نام گذاری یکــی از معابر یا 
خیابان های اصلی شهرهایی که شــهید در آن حادثه تلخ 

داشتند با عنوان »شهدای منا«  اشاره کرد.
زاهدی بابیان اینکه طی یک سال گذشته تمام هم و غم ما 
خانواده معظم جان باختگان حادثه منا بوده است، گفت: در 
همین رابطه، هرگونه کمکی که توانسته ایم انجام دهیم را به 
کار گرفته ایم که از آن جمله پیگیری امور اداری و سرکشی 

از این خانواده های معزز بوده است.
وی با اشاره به ارتباط تنگاتنگی که با خانواده محترم حادثه 
منا داشــته اند، ابراز امیدواری کــرد، بتوانیم در آینده هم 

همین گونه در کنار این عزیزان باشیم.
مدیر ســازمان حج و زیارت اســتان اصفهان در خصوص 
 پیگیــری پرداخت غرامت به خانــواده 29 نفر از مهاجران

 الــی ا... اســتان اصفهان اظهــار کرد: غرامــت اولیه این 
جان باختگان توســط بیمه ایران در دو قسط پرداخت شده 
است.زاهدی ادامه داد: البته غرامت حقوقی و موضوعاتی که 
باید توسط عربستان سعودی پرداخت شود، از طرف وزارت 
کشور و دســتگاه های ذی ربط به صورت متمرکز پیگیری 

می شود.
 وی در پایــان خاطر نشــان کــرد: دیدار خانــواده های 
حادثــه دیدگان منا با مقام معظم رهبری روز چهارشــنبه 
گذشته توانست اندکی از اندوه بزرگ آنها را تسکین ببخشد. 

به یاد آخرین نفس های بن بست 204؛

روایت حاج میثم مطیعی از فاجعه منا ؛

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان اصفهان:

سمیه 
پارسادوست

حج سال 1394 به واقع »حج تلخ و خونین« برای زائران بیت ا...الحرام 
بود، از حادثه سقوط جرثقیل در مســجدالحرام گرفته تا کشته شدن 
زائرین در مراســم رمی جمرات . آنچه در وهله اول به ذهن هر انسانی 
تداعی می شود، بی نظمی، بی کفایتی و بی سامانی مسئوالن برگزاری 
حج اســت، خاندانی که مدعی خادم الحرمین است، به جای تمرکز بر 
مدیریت هرساله حج، به دنبال پرورش و حمایت مالی از جریان های 
تکفیری همچون داعش است و در اوج مراســم حج، به فکر بمباران 
مردم بی دفاع و مظلوم یمن، ظلم به مردم بحرین و کمک تسلیحاتی 

به جریان معارض در سوریه است.
آنچه در ادامه می خوانید، روایت »حاج میثم مطیعی« مداح اهل بیت، 

از حوادث قبل و بعد از واقعه خونین خیابان 204 در مناست.
* یکی از دوســتان موضوع بســیار عجیبی را تعریف می کرد، ایشان 
می گفت: وقتی انتهای خیابان 204 بودم)جایی که محل اصلی حادثه 
بوده(، ســعودی ها ماشــینی در خروجی جمرات قرار داده بودند تا 
حجاج نتوانند به راحتی از خیابان به سمت جمرات، خارج شوند؛یعنی 
بســته بودن غیرطبیعی راه کامــال برای افرادی کــه در آن وضعیت 

گرفتارشده بودند مشهود بود. 
 *هیچ کس در آن شــرایط برای حجاج بی حال اقدامــی انجام نداده 
و یکی از دردناک ترین مســائل مربوط به این اتفاق این اســت که دو 
طرف این خیابان چادرهای برخی کشورهاســت. قطعا کشــورهایی 

که چادرهایشــان نزدیک محل حادثه بوده است، جز معدودی از آنها 
دیگران به وظیفه انسانی و اسالمی خود عمل نکرده اند. 

*این حجــاج بی رمق، وحشــت زده، گرمازده و تشــنه، تقاضای آب 
می کردند ولی ســعودی ها از آب هم مضایقه کردند؛ این را بدانید که 
خیلــی از حجاج و عزیزان قربانی، از تشــنگی جان خود را از دســت 
دادند. حرارت بسیار باال، آن هم زائری که عرض شد از عرفات و مشعر 

آمده و انرژی زیادی از او گرفته شده است.
* من شــخصا از منابع موثق در بعثه شــنیدم که یکی از مجروحین 
که خود پزشــک بوده تعریف کرده پلیس سعودی هنگامی که متوجه 
شده این مجروح ایرانی است، پایش را با پوتین روی خرخره این عزیز 

گذاشته است تا این بنده خدا از نفس بیفتد و بمیرد.
*شک نکنید که بخش زیادی از مجروحین به دلیل تشنگی و به دلیل 
کم توانی از دنیا رفتند و اگر به موقع به حجاج امدادرســانی می شــد، 
خیلی از این افراد زنده می ماندند. بــه نیروهای ایرانی هم به هیچ وجه 

اجازه امدادرسانی داده نمی شد که بعدا اشاره خواهم کرد.
*صحنه خیلی غمناکی بود، حجم وســیعی از جنازه ها روی یکدیگر 
قرارگرفته بود، یک عده از جنازه ها حوله های احرامشــان را رویشان 
کشیده بودند. دســته بعدی از جنازه ها هنوز درهم بودند و از هم جدا 
نشده بودند، من نمی توانم بگویم چقدر جنازه دیدم. به بدترین شکل 

ممکن اجساد این مهاجران الی ا... روی هم انباشته شده بود.

بچه تر که بودیم، وقتی محرم نزدیک می شــد، 
پرس و جو می کردیم تا ببینیم کســی از اقوام و 
آشنایان به تازگی از سفر حج برگشــته یا نه. با ذوق و شوق به 
دیدن مســافران خانه خدا می رفتیم و از آنها می خواستیم تا 
برایمان از سفر روحانی تعریف کنند. یکی از غربت بقیع می گفت 
و دیگری از حال و هوای مدینه ...پرچم زردرنگی که یک ســوی 
آن تصویر کعبه نقش بســته بود و سوی دیگرش تصویری از قبه 
 ســبز حرم رســول ا...؛ جانمان را جال می داد و دلمان را هوایی 
می کرد. پرچم، سردر خانه نصب می شد . کوچه را چراغانی و آب 
و جارو می کردند برای حاجی و حاجیه خانمی که برگشته بودند 
با یک دنیا شادی و غم؛ شادی زیارت خانه خدا و غم دیدن غربتی 
که یک عمر، روضه اش را شــنیده بودند. مدینه شــهر پیغمبر، 
مدینه ...وســط دید و بازدیدها و سرسالمتی ها، اسم قبرستان 
»بقیع« که می آمد، اشــک میهمان چشــمان حاجی و حاجیه 
خانم می شد. برگشتند اما نتوانســتند یک دل سیر کنار قبور 
پسران فاطمه گریه کنند. نتوانستند قبر بانوی بی نشان را پیدا 
 کنند. نتوانستند برای »ام البنین« کنار مزارش مرثیه بخوانند که 
»ای اهل حرم میر و علمدار نیامد ...سقای حسین، سید و ساالر 

نیامد ...علمدار نیامد...« 
سال های بچگی، پر از خاطرات خوب روزها و شب های همنشینی 
گاه و بیگاه با مســافران حج تمتع و عمره بود. آن روزها »حج« 
برای خیلی ها شبیه رویا بود. »حاج آقا« و »حاج خانم« ها برای ما 
از احترام و ارج و قرب بسیاری برخوردار بودند. هنوز هم هستند. 
هرچند امسال »شجره خبیثه ملعونه آل سعود« راه خانه خدا را 
بر ایرانی ها بســتند تا نزدیکی های محرم که می شود ، دیگر 

سراغی از »مکه ای ها« نگیریم ... 
***

بن بســت »204« در آن خیابانــی که »فاجعــه« رقم خورد، 
 برای همیشــه در ذهن ها می ماند. بن بستی که شاهد آخرین 
 نفس های هزاران حاجی و حاجیه خانم بی گناه ومظلوم شــد. 
بن بســتی که تلخ تریــن خاطره ما را از حج، رقم زد تا ســال 
قبل وقتی حاجی ها برمی گشــتند، سرگردان میان »تبریک« و 
»تسلیت« بمانیم و ندانیم در فرودگاه کدام واژه را برای بیان آن 
حجم از غم و بغض و اندوه به کار بگیریم که حق مطلب را ادا کند 

و مگر حق مطلب با واژه ها ادا می شد؟ 
کافی بود وقتی اولین کاروان مســافران برگشتند، در فرودگاه 
حضور داشــتید یکی می گفت:» حال و روز مسافران خانه خدا 
شــبیه حال و روز بچه هاي زمان جنگ بود ، وقتي عملیات تمام 
مي شد و به مقرهایمان برمی گشــتیم تازه صداي گریه بچه ها 
بلند مي شــد .تک تک چادرهاي گردان را سرک مي کشیدیم 
تا خبري ازهمسنگران داشته باشــیم .وقتي از کنار چادرها رد 
مي شدیم هـاي هـــاي گریه بود و ناله همسنگران در غم فراق 
دوستان همسنگرشان . آن هم چه دوستاني!«  و سال قبل،چنین 
روزهایی بود که ناله غریبانه ای که از مسافران خانه خدا شنیده 
می شد، همان ناله های آشنای ســنگرهای سال های جنگ را 
تداعی می کرد... وقتي به حاجي گفتم زیارت قبول . گفت: از من 

نپرس که حالت چطوره ؟بپرس همسفرت کو ؟
و من ســکوت می کردم. چه بگویم؟ چه بپرسم؟ مگر بغض امان 
می دهد؟ از خدا بي خبرها زائران خانه خدا را با لباس احرام در 
روز عید قربان در سرزمین منا ، تشنه وخسته ، مقابل چشم همه 
پرپر کردند. هنوز به رسم اسالف خود وفادارند این شجره ملعونه 
که انگار »تشنه کشتن آن هم در گرمای بیابان« عادتشان شده 

است. 
پس از هزار و اندی سال، هنوز هم وفا و مرام ندارند این جماعت 
»غریب کش« که »میهمان کشــی« و »کودک کشی« را از اجداد 
ظالم خود به ارث برده اند و عجیب نیست که شاعر عرب پس از 
فاجعه منا از مردم می خواهد تا جای رجم شــیطان، آل سعود را 
ســنگ زنند. چرا نزنند ؟ چرا آل سعود را سنگسار نکنیم وقتی 
هزار جان از دست رفتند، فنا شدند. کسی نیست که داستان را 

بازگو کند.
شاید بازماندگان قوم عاد بودند که با باد نابود شدند یا قوم ثمود 
و به خاطر آن کاروان نفرین شــده ، پدری در ازدحام حج کشته 
شــد و مادری باز هم گونه هایش زخمی شد . در هجوم این همه 
 ظلم و غربت ناگهان و در یک سالگی خاطره »آخرین نفس های
 بن بست 204« حاال می توان به جرئت گفت : راست ترین سخن 
این است؛ در روزهایی که »روســیاهان گمراه« راه را بر زائران 
ایرانی بســتند، آنها که رفتند، کاش اجازه بدهند »ابلیس دمی 

آسوده باشد«، آل سعود را سنگسار کنند... 

  همزمان با ایام نخســتین سالگرد شهادت نزدیک به 500 نفر از 
حاجیان ایرانی در فاجعه منا، جمعی از خانواده های این شهدا، با 

رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند. 
رهبر معظم انقالب در این دیدار فرمودند : »حکام ســعودی در 
حادثه  منا حتــی یک عذرخواهی زبانی از ملت های مســلمان 

نکردند؛ چقدر اینها وقیح و بی شرمند.
در حادثه  منا چند هزار نفر به خاطر بی کفایتی و ســوءعمل یک 
دولت جان می بازند و دســتگاه های حقوق بشری سکوت مرگ 
گرفته اند. کسانی که دل به ســازمان های بین المللی می بندند، 

واقعیت آنها را ببینند.

 اینها گاهی برای حقوق حیوانات جنجال می کنند؛ حاال چند هزار 
انسان در یک حادثه به خاک و خون کشیده شده  و آنها سکوت 

محض کرده اند.  
 به پشــتیبانی آمریکاســت که اینها این گناه بزرگ را مرتکب 
شده اند و عذرخواهی هم نمی کنند؛ همچنان که در یمن و عراق و 

بحرین و سوریه هم آمریکایی ها شریک جرمند.
  اگــر نگوییم ایــن حادثه با تعمد بــوده، ایــن بی تدبیری و
  بی کفایتی، جرم اســت. چه تضمینی هســت در اوقات مشابه،
 حادثه  مشــابهی رخ ندهد؟ دنیای اســالم باید گریبان اینها را 

بگیرد.« 

سمیه 
مصور
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روان شناسی شخصیت 

تلنگر

پیشنهاد سردبیر: 
فراموش شدن بحران آب
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دانستنی ها

آیا می دانید ساالنه 1/3 میلیون متر مکعب چوب صرف چوب های 
غذا خوری در چین می شود.

آیا می دانید در طوفان شــن کویر، بین ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تن شن 
جابه جا می شود.

 آیا می دانید ماموت ها که 1۰ هزار ســال پیش منقرض شــدند تا 
۶ سالگی شیر مادرشان را می خوردند.

آیا می دانید شیارهای کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشیاست.
 آیــا مــی دانیــد جوانــان هنــدی شــادترین و جوانــان ژاپنی

 افسرده ترین های جهان هستند.
 آیا می دانید الشــخورها قادر به دیدن یك مــوش کوچك از ارتفاع

 ۴ کیلومتری می باشند.
آیا می دانید مردم فیلیپین به بیش از 1۰۰۰ لهجه سخن می گویند.

آیا می دانید عمر مفید انسان ها در کف دستشان نوشته شده است 
نگاه کنید 1۸- ۸1 = ۶3

آیا می دانید مســن ترین انســان دنیا با 1۴۲ سال ســن، در ایران 
زندگی می کند.

آیا می دانیــد به گفته صندوق پــول جهان، ایران در تــورم رتبه ۵ 
جهان است و تا چند سال دیگر 1 خواهد شد.

آیا می دانید ایران فالتی بــه وســعت 1۹۵/۶۴۸/1 کیلومتر مربع 
است.

آیا می دانید گران ترین کفش دنیــا 1 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
است.

آیا می دانید گران ترین سینمای خانگی ۲1۰ میلیون تومان است.

تلنگری بر روح

تنها بودن و تنهایی یا حتی ترس از تنها شدن حس ناامنی، اضطراب 
و افسردگی به انســان ها می دهد. اگر از تنها شدن بترسید، ممکن 
اســت خودتان را بیش از اندازه به انســان ها نیازمند حس کنید و 
احساس کنید باید همیشه کنار دیگران باشید. در حالی که اگر فکر 
کنیم همیشه باید کســی کنارمان باشــد، یعنی این نیاز دارد ما را 

کنترل می کند. 
تنها بــودن برای افــراد مختلــف، معانــی مختلفــی دارد. خیلی 
مهم اســت که بفهمید این ترس شــما از کجا سرچشمه می گیرد 
و تا چه میزان شــما و رفتارهایتــان را کنترل می کنــد. به عنوان 
مثال، اگر عنصــر اجتماعی دلیل این ترس اســت، یا بــا نگرانی از 
خشونت های شــخصی در ارتباط اســت یا تمرکزتان بیشتر روی 
یك فرد خاص یا یــك نوع افراد خاص اســت نه هــر آدم دیگری.

این یك واقعیت اســت که در اکثر موارد دلیل اصلــی اینکه زن ها 
و مردها وارد یك رابطه می شــوند و بعد در یك رابطــه می مانند، 
 به خاطر ترس از تنها بودن اســت و همانطور که هر مشــاور خوبی

  مــی داند، رابطــه ای که مبتنــی بر ترس باشــد، مطمئنــا رابطه 
رضایت بخشی نخواهد بود. 

تا زمانی کــه فرد یادنگیرد از تنهــا بودن با خود لذت ببــرد، یا تنها 
خواهد ماند و یا در رابطه هایی از سر ترس، قرار خواهد گرفت. 

معموال کســانی که با خودشان راحت نیســتند، نه تنها نمی توانند 
بهترین ورژن خودشان باشند بلکه سطع عمیق تری از صمیمیت با 

دیگران را هم نمی توانند تجربه کنند. 

با یکی از دستانش، بچه را محکم گرفت. در حالی که تالش 
می کرد او را به سمت خود بکشد، با عصبانیت به زن گفت:

- با تو هســتم زن! بچه را رها کــن، نمی فهمی باید او را با 
خودم ببرم.

زن همان طور که محکم کودک را نگه داشته بود، صدایش 
را بلند کرد:

- خواهش می کنم مرد! بس است دیگر! برو، تو را به خدایی 
که دوستش داری برو. از اینجا برو، محض رضای خدا.

کودک ســرخ ســرخ شــده بود. این را می شــد از رنگ 
گونه هایش فهمید. مدام گریه می کــرد و جیغ می زد. زن 
و مرد در حالی که برای به دســت آوردن بچه با هم کلنجار 
می رفتند، گلدانی را که پشت اجاق گاز آویزان بود، با تکان 
دادن دست هایشــان به پایین انداختند. مرد جلوتر آمد تا 
زن فضای کمتری، برای حرکت داشته باشد. سعی داشت 

هر طور شــده زن بچه را رهــا کند، تا او را به ســمت خود 
بکشد. دستش که به بچه رسید، او را محکم گرفت. با تمام 

قدرتی که داشت زن را به سمت عقب تکان داد.
 - مگر با تو نیســتم؟ می گویم بچه ام را رها کن. دارد خفه 

می شود. ولش کن!
اما زن ملتمســانه در حالی که نیمی از بــدن کودک را در 

اختیار داشت فریاد زد:
- مرد چرا دیوانه شــده ای؟ بچه را فشــار نده، داری به او 

آسیب می رسانی، با تو هستم کافی است دیگر؟ ولش کن!
مرد همچنان که از تالش، برای گرفتن بچه دســت بردار 

نبود گفت:
- این تو هستی که داری به او آسیب می زنی. به خاطر خدا 

هم که شده رهایش کن.
از پنجره اتاق، هیچ نوری به داخل نمی تابید. در آن تاریکی 

خوفناک، مرد با یك دســتش انگشــتان گره خورده زن را 
گرفت و با آن کلنجار رفت. انگار داشت موفق می شد. بچه 
گریان را با دســت دیگرش، تا نزدیکی های شانه اش بلند 
کرد. زن ناگهان احســاس کرد که الی انگشتانش، دارد باز 
می شود. احساس کرد که بدن بچه دارد از او جدا می شود. 
اما هرچه تالش کرد نتوانســت مقاومت کند. به محض باز 

شدن انگشتانش، ناگهان جیغ زد.
- نه! امکان ندارد. اجازه نمی دهم. بچه ام را به تو نمی دهم.

 زن بچه را می خواست. دســت دیگر او را ، محکم به سمت 
خود کشید. دور کمر کودک را گرفت و به سمت عقب خم 
شــد. اما مرد بچه را رها نمی کرد. مرد هم احساس کرد در 
این جدال بی سرانجام بچه دارد از دستش می رود. ناگهان 
دســتش را محکم به دیوار تکیــه داد و بچه را با فشــار به 
طرف خود کشید. همسرش نیز دســت بردار نبود. تالش 
او از فشــارهایی که به دســت دیگر بچه وارد می شد کامال 
مشــهود بود. بچه همان طور میان اجــاق گاز و راه باریکه 
میان اجاق و دیوار، مانده بود، دســتانش ســرد شده بود. 
دیگر صورتش ســرخ نبود. سفید شــده بود. درست مثل 
برف های بیرون داخل حیاط. مرد احساس کرد دستان بچه 
از میان انگشتانش رها شده اســت. زن هم همین احساس 
را داشــت. از محفظه کوچك میان اجاق گاز و دیوار، به هم 
نگاه کردند. ترس سر تا پای وجودشان را گرفت. بچه چون 
گلوله برفی ســفید میان آن دو نفر رها شده بود. بین دیوار 
و اجاق گاز. حاال دیگر هیچ کدامشان برای گرفتن او تالش 
نمی کردند. پشتشان را به دیوار اتاق تکیه دادند. عرق از سر 
و صورتشان سرازیر شده بود و پس از آن که نفس عمیقی از 
ته دل کشیدند، صورتشان را در میان دست هایشان مخفی 
کردند. دیگر کار تمام شــده بود. در تصمیمشان برای نگه 
داشــتن بچه به تفاهم رسیده بودند. داشــتند به این فکر 
می کردند که پس از سال ها زندگی مشترک این نخستین 
باری بود که در یك تالش جانفرســا، به نقطه اشــتراکی 
رسیده اند. همان طور که اشــك در چشمانشان حلقه زده 
بود، به صورت ســپید کودکشان می نگریســتند که میان 
دیوار و اجــاق گاز، به خواب عمیقی فرورفتــه بود. انگار او 
هم خسته شده بود از فرط خستگی دیگر نفس نمی کشید.

9- بینی پیچ خورده و کج:
 دارای شــخصیتی ضعیف، بی اراده و حســاس هســتند. 
آنها دوست دارند از دیگران ســوء استفاده کنند و دوستان 

زیادی ندارند.
 اگر نوک آن گرد باشد، خودخواه  و اگر نوک آن متمایل به 
پایین باشــد، سلطه جو، جســور و منحرف هستند. اگر در 
مناطق دور افتاده و کوهستانی باشــند، شخصیت بهتری 

دارند. 
10-  بینی کوتاه: 

این افراد در میانسالی دارای مشکالت مالی می شوند. 
11- بینی بلند:

این افراد لجباز و مغرور هســتند. اگر بیــش از حد طویل 
باشد، موجب بریدن آنها از دوستانشان می شود.

 اگر سوراخ بینی هم بلند باشد و از نیمرخ دیده شود، نشانه 

خساست و خودخواهی است. 
12- بینی با سوراخ هایی که از روبه رو دیده شود: 

این افــراد باید در امور مالــی کمتر خطر کننــد، چون به 
دردسر می افتند. 

13- بینی با سوراخ های ظریف: 
مانند بینی عقابی است که نشــانه، تنهایی در میانسالی یا 

مشکالت مالی می باشد.  

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

17- اصل مدیریت و اولویت ها 
وقتی ما ارزش های فکری خود را ساماندهی نکنیم و 
اولویت ها را مشخص نسازیم، عمال همه انتخاب های ما 
در یك سطح قرار می گیرند و باید بدانیم قرار گرفتن 
در چنین وضعیتی چقدر ناخوشایند است. با داشتن 
اولویت ها، انتخاب ها از یك ســطح خارج شده و نظم 
فکری پیدا می کنیم. این خود نوعی اتکا به نفس است. 

18- اصل اقتدار در مقابل ضعف 
همیشــه از کلمات مثبت در باروری خود اســتفاده 
کنیم. وقتی قرار اســت کــه ما هر روز رشــد کنیم و 
شــخصیتی کامل تر و بهتر داشته باشــیم نسبت به 
تصمیم گیری هــا و آینده خود با بیــان مثبت حرف 
بزنیم. با این کار ضعف های خود را کم رنگ تر کرده و 

در نهایت پاک می کنیم. 
19- اصل تعیین در مقابل تردید 

هیچگاه تردیــد و دودلی در خــود راه  ندهیم. اگر در 
چنین شرایطی قرار گرفتیم حتما باید انتخاب کنیم، 
اگر بســیار دشــوار بود از همفکری دیگران استفاده 
 کنیم و تحت هیچ شرایطی در برابر تردید، موضوع را 
 رها نکنیم. انجــام ایــن کار به این معنی اســت که
  بــه خــود اطمینــان نداریم، پــس با فکــر و تعقل

 انتخاب نماییم. 

- هموطن اگه از اســتبداد حمایت می کنی، اگه نژادتو 
برتر می دونــی، اگه عرب و افغانی رو پســت می دونی، 
 از پیشــرفت غرب نگو. دلیــل عقب موندگــی دقیقا 

خود تویی. 
 - کلــی زحمــت می کشــین یکــی رو بــه خودتون 
عالقه مند می کنید بعد یه جوری اذیتش می کنین که 

هیچ غریبه ای نمی تونه آرومش کنه! 
- یه نوع آلزایمر هســت که فقط مامانا دارن، اینطوریه 
که شما بدترین کارو در حقشون می کنید اما یه ساعت 

دیگه همه چی از یادشون میره. 
- یه وقتایی واسه اینکه حرمتت شکسته نشه باید جمع 

کنی بری! از یه خونه از یه شهر از یه دل از یه زندگی. 
- اینکه شما انتظار داشته باشی همه آدما شعور داشته 

باشن، خودش یه جور بی شعوریه. 
- شــبا لحظه دلتنگیه واس تموم غریبــه هایی که یه 

زمانی آشناترین بودن. 
- کتــاب و آب هر دو در بحران هســتند! اولــی از کم 

مصرفی دومی از پر مصرفی. 

اعتماد به نفس

حرف حساب

 مردم بــه چند دســته تقســیم می شــوند؛ بی ماشــین ها، 
ماشــین دارها و تك سرنشــین ها! داغ ترین موضوع مربوط به 
محیط زیست در تابســتان، کم آبی اســت. ما فقط می توانیم 
صرفه جویی کنیم و راســتش را بخواهید بیشترین کسانی هم 
که باید آب را درســت مصرف کنند، کشــاورزها هستند. هیچ 
راهی هم برای فشــارآوردن به ابرها بــرای باریدن وجود ندارد 
و با اشك چشم هم نمی شــود چاه های خشــکیده را پر کرد. 
 منابع آب زیــر زمینی هم همین هایی هســتند کــه ظاهرا ما

 ۸۵ درصد آنها را مصرف کرده ایم و تابســتان دیگر 1۵ درصد 
باقی مانده آنها را هم سر می کشــیم تا خیالمان راحت بشود و 
دیگر روی در و دیوار ننویسیم که آب هست، ولی کم است! یك 

جمله بنویسیم که آب نیست و خالص. در پاییز بحث کم آبی از 
مد می رود و وارونگی هوا جای آن را می گیرد. چند باران جانانه 
که می زند، همه یادشان می رود که وسط یك دوره خشکسالی 
طوالنی هســتیم و دوباره مردم برگ های ریخته شــده کف و 
 حیاط و خاک وخل روی ماشین را با فشار آب می شویند و پاک 

می کنند. 
 درفصل پاییز یــك روزهایی از خواب بیدار می شــویم و حس 
می کنیم که هوا مه اســت. غبار محلی دیشب آمده و همان جا 
وسط شــهر خوابش برده و خیال برگشــتن به محل خودشان 
را هم ندارد. هوا بــوی گازوییل و لنت ترمز ســوخته می دهد. 
شهر یك لحاف خاکستری روی ســرش کشیده و خوابیده، زور 
خورشــید هم به کنار زدن این لحاف و صدا زدنش نمی رسد. 
در چنین روزهایی اســت که رادیو اعالم می کند ســالمندان 

و بیماران قلبــی و بچه ها از خانــه بیرون نیایند. راســتش را 
بخواهید بقیه هم جانشــان را کف دستشــان می گذارند و به 
خیابان می زنند. در چنین هوایی وظیفه شــش ها این اســت 
که مثل مواقعی که نخود و لوبیا پاک می کنیم، اکســیژن را از 
البه الی آن همه گاز و ذرات عجیب و غریــب معلق جدا کنند 
و به بدن ما برسانند. شــش ها هم توی این هوا و از شدت اضافه 
کاری از نفس می افتنــد و گاهی به مرخصی مــی روند. وضع 
خطرناکی است و شــوخی بردار هم نیست. شــاید ما نتوانیم 
روی ابرهــا اعمال نفــوذ کنیم تا ببارنــد، اما مــی توانیم دود 
 و ذرات معلق کمتــری تولید کنیــم. در واقع هــوا را ما آلوده 
می کنیم. هر قدر هم که بگویند کیفیت بنزین ها خوب نیست، 
اتومبیل ها استاندارد نیســتند یا تعداد درخت ها کم است، باز 
این ما هســتیم که در روزهای بی باد و باران پاییز و زمســتان 

از ماشــینمان برای کارهای غیر ضروری استفاده می کنیم. به 
جای اینکه نیم ساعت زودتر راه بیفتیم و خودمان را به وسایل 
نقلیه عمومی برسانیم، پشت اســب آهنیمان سوار می شویم و 
راه می افتیم. زندگی بدون ماشین شخصی در شهرهای بزرگ 
سخت اســت. بیخود نیســت که می گویند عصای دست است 
اما اگر زود رســیدن یا راحت رســیدن ما به قیمت بیمار شدن 
خودمان باشــد، چه؟ دود لوله اگزوز ماشــین مــا جای دوری 
نمی رود و دوباره به خودمان بر می گردد. هر روز صبح ســرد و 
خشك زمستان که لشکر سواره نظام خودروهای تك سرنشین 
 شــهر را اشــغال می کند، دود از دهن اژدهای ترافیك بیرون

 می زند. ما همیشــه از بقیه توقع داریم که هوا را آلوده نکنند و 
از دولت می خواهیم که جاروبرقی جادویی اش را کار بیندازد و 
هوا را پاک کند، اما راه حل در دست خودمان است. کافی است 

کمی بیشتر به خودمان زحمت بدهیم تا بتوانیم دسته جمعی 
راحت تر و سالم تر زندگی کنیم. 

فراموش شدن بحران آب 

شخصیت شناسی و نوع حالت بینی

ترس از تنهایی )1(

به افراد خوش خیالی گفته می شود که آرزوهای دور و درازی دارند و 
رسیدن به این آرزوها  غیرممکن است.

روزی روزگاری، دو مرد که احســاس می کردند شکارچیان ماهری 
هستند به قصد شــکار خرس به جنگل رفتند. آنها چند روزی را در 
منطقه ای که خرس زندگی می کرد گذراندند تا اینکه مخفیگاه خرس 
و مکان هایی که می توانند خرس را شــکار کنند را به ســختی پیدا 
کردند.آنها چند روز در کوهستان ماندند ولی نتوانستند خرسی شکار 
کنند، یکی از آنها گفت: بهتر نیست که برگردیم و به خانه خود برویم 
و از شکار خرس چشم پوشی کنیم؟ من و تو فقط یك تفنگ داریم و 
این مسئله خطر کار ما را بیشتر می کند در ثانی ما به اندازه دو الی سه 
روز آب و غذا با خود آوردیم. اگر بخواهیم باز اینجا بمانیم ممکن است 

در اثر گرسنگی بمیریم.
دوســتش حرف های او را قطع کرد و گفت: دیگر چنین حرفی نزن! 
ما باید خرس شکار کنیم؟ مگر یادت نیست که چقدر اطرافیان به ما 
گفتند از این کار صرف نظر کنید ولی ما اصرار کردیم که ما می توانیم 
خرس شکار کنیم؟ حاال خوب گوش کن نقشــه ای دارم! من و تو به 
آبادی که در سر راهمان بود می رویم. آب و غذا به اندازه  دو الی سه روز 
دیگر می خریم و دوباره برمی گردیم اینجا! دوستش خندید و گفت: 
خسته نباشــی. خوب اینکه به ذهن من همه می رسید ولی با کدام 
پول؟ ما که هرچه پول با خودمان داشتیم خرج کردیم! چطوری غذا 

بخریم؟
دوستش گفت: می دانم، ولی ما می توانیم در آن آبادی پوست خرس 
را پیش فروش کنیم. ممکن است که از ما ارزان تر بخرند ولی از اینکه 

بدون شکار خرس به شهرمان برگردیم بهتر است.
با این تصورات دو مــرد به آن آبادی رفتند و توانســتند فردی را هم 
پیدا کنند که راضی شد در ازای پوست خرسی که یکی دو روز آینده 
برایش می آورند، مقداری پول به آنها بدهد. بعد دو مرد شــکارچی با 
خوشــحالی با آن پول آب و غذا به اندازه  چند روزشان خریدند و به 

محل زندگی خرس در کوهستان برگشتند.
دو مرد شــکارچی این بار نزدیك رودخانه بــه انتظار خرس کمین 
کردند. حوالی ظهر بود که خرس برای نوشیدن آب لب رودخانه آمد. 
شکارچی که شجاع تر بود اصرار بیشتری هم برای شکار خرس داشت 
تفنگش را برداشت تا به خرس شــلیك کند. ولی دوست ترسویش 

گفت: نه نه من می ترسم اگر تو شلیك کنی و حیوان زخمی شود چه؟ 
حیوان عصبانی خیلی وحشتناک است دوستش گفت: خجالت بکش 
مرد. ما آمده ایم شــکار خرس حاال که موقع شکار شده تو ترسیدی؟ 
بعد مگر ما پوست خرس را پیش پیش نفروختیم؟ جواب مردی که 
منتظر پوست خرس هست تا برایش ببریم چه بدهیم؟ مرد شکارچی 

که حرف هایش تمام شد منتظر نشد تا دوستش حرفی بزند.
سریع تفنگ را برداشت و شــلیك کرد و چون شکارچی خوب نشانه 
نگرفته بود، تیر از کنار سر خرس رد شد این اشتباه باعث شد حیوان 
به شــدت عصبانی شــود و به طرف مرد تیرانداز حرکت کند. مرد 
شکارچی که مرگ را در نزدیکی خود می دید، تنها راه چاره ای که به 
ذهنش رسید این بود که خودش را به مردن بزند تا شاید خرس دست 

از سر او بردارد.
دوستش که به شدت ترسیده بود هر جور شده خود را باالی درختی 
رساند وقتی دید خرس عصبانی به طرف مرد شکارچی می رود و هر 
آن ممکن اســت او را بکشد از شــدت ترس تمام بدنش می لرزید و 

چشمانش را بست تا صحنه  کشته شدن دوستش را نبیند.
خرس در اطراف مرد شکارچی چرخید، وقتی دید او تکان نمی خورد، 
بدون اینکه توجهی به او بکند، لب رودخانه رفت آب خورد و به جنگل 

بازگشت.
شکارچی که باالی درخت بود، چشــمانش را باز کرد و دید دوست 
شــکارچی اش خود را به مردن زده، خرس هم آب خــورده و دارد به 
ســمت جنگل می رود، گفت: خدا را شکر. شــانس آوردی خرس از 
کشتن تو پشیمان شد. شکارچی شجاع که باورش نمی شد از چنین 
مهلکه ای جان سالم به در برده باشد، چشمانش را باز کرد و دید سالم 

است.
او بلند شد تفنگش را برداشــت و خواست به شهر بازگردد، دوستش 
گفت: چه شــد؟ مثل اینکه  خرس حرفی به تو زده که انقدر روی تو 
اثر گذاشت. شکارچی گفت: بله خرس گفت: اوال کاری که نمی توانی 
 را با فردی که نمی شناســی شــروع نکن، چون ســرانجامی ندارد، 
دوما پوست خرســی را که شــکار نکرده ای، نفروش. بله آقا به شهر 
می روم تا با آن مرد صحبت کنم شاید مبلغی را به جای پوست خرس 
قبول کند تا از زیر دین آن بنده  خدا دربیایم و آن وقت به شــهر خود 

بازگردم.

پوست خرسی که شکار نکردی نفروش
کاریکاتورضرب المثل

یک پایان خوش )قسمت آخر(

خانم شناسنامه را مالحظه 

کنید

فقط اسم شماست، من تا به 

حال ازدواج نکردم
آره جوِن ...

پس این بچه ها که اسمشون اینجا 

 را، از کجا آوردی؟نکنه 
ردیف شده

می خوای بگی دانلودشون کردی؟! 
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يك دستگاه سواري پژو پارس به علت حركت در خالف جهت 
با يك دســتگاه كاميون بنز برخورد كرد كه راننده و سرنشين 

پژو در دم جان باختند.
سرهنگ جهانگير كريمي، گفت: ساعت پنج و40 دقيقه صبح 
پنجشــنبه ماموران پليس راه  اصفهــان - نايين پس از اطالع 
از وقوع يك تصادف جاده اي در اين محــور بالفاصله به محل 

حادثه اعزام شدند.
وي با بيان اينکــه متاســفانه در اين حادثه راننده 27 ســاله 
و سرنشــين 31 ســاله خودرو در صحنه حادثه جان باختند، 
افزود: كارشناســان پليس راه علت وقوع اين حادثه رانندگي را 

حركت خالف جهت سواري پژو پارس اعالم كردند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان از مردم 
خواست: با ســرعت مجاز و مطمئنه رانندگي كنند و از حركت 

در خالف جهت به شدت بپرهيزند.

مردی با پليس تماس گرفــت و از درگيری ميــان دو خانواده مقابل 
پزشکی قانونی ماهدشت كرج خبر داد.

ماموران بــا حضور در آنجا مشــاهده كردند چند نفر با دســت و پای 
شکسته و باندپيچی شده حضور دارند و سه مرد مصدوم نيز در كناری 

افتاده اند و جسد غرق در خون مردی60 ساله در چندقدمی آنهاست.
 ماموران، ســه مرد مصدوم را به بيمارســتان ماهدشت منتقل كردند 
و با گزارش مرگ پيرمرد به ايوب ابراهيميان، كشــيك قتل دادسرای 
امور جنايی كرج، با هماهنگی قضايی، جسد پيرمرد به پزشکی قانونی 
منتقل شد. شاهدان ماجرا و شــركت كنندگان در اين درگيری برای 
ادامه تحقيقات بــه كالنتری منتقل شــدند. در بازجويی اوليه معلوم 
شــد اين جنايت به دليل اختالف خانوادگی ميان دو خانواده رخ داده 
 است. با مشخص شدن اين موضوع، تحقيقات از آنها در پليس آگاهی 
اســتان البرز ادامه پيدا كرد. يکی از طرفين درگيــری كه از اعضای 
خانواده مقتول بود، بــه پليس گفت: دختــری از فاميل مان عروس 
خانواده مقابل شــد، اما مدتی پيش به دليل مشکالتی، او و همسرش 
 مجبور شــدند از هم جدا شــوند. از آن روز ميان اين دو خانواده كينه 
و نفرت شــکل گرفت. هرجــا همديگــر را می ديدند، به هم ناســزا 
می گفتند و درگيری ميان شــان شــکل می گرفت. روز جمعه پس از 
پايان پيدا كردن يك مراسم ختم، اين دو خانواده بار ديگر با هم درگير 
شــدند. وی افزود: زد و خوردی ميان اين دو خانواده شــکل گرفت و 
تعدادی از طرفين نيز مصدوم شدند. با باز شدن پای پليس به ماجرا، 
همگی به كالنتری رفتند. ماموران ســعی می كردند با توجه به اين كه 
 درگيری خانوادگی اســت، صلح و ســازش ميان آنها برقرار كنند، اما 

اين دو خانواده حاضر به گذشت نبودند.
 اين مرد ادامه داد: مصدومان درگيری برای بررســی ميزان صدمات 

به پزشکی قانونی آمدند كه دوباره با يکديگر درگير شدند. 
در ادامه با باال گرفتــن درگيری، ناگهان مردی كــه راننده خودروی 
 وانت نيســانی بود، وارد ماجرا شــد. او خشــمگين بود و با ســرعت 

به سمت خانواده عروس آمد. می خواست همه ما را زير بگيرد. 
 ســعی كرديم از دســت او فرار كنيم، اما مرد ســالخورده موفق نشد 
 و راننده او را زير گرفت. بعد ســراغ بقيه افراد خانــواده عروس رفت 

و سه نفر از مردان خانواده را هم زير گرفت و به كناری پرت كرد.
وی گفت: خودرو را متوقف كرديم و راننده را پياده كرده و به شــدت 

كتك زديم. در همين موقع خانواده داماد او را فراری دادند.
 ماموران بــا ثبت اظهــارات وی و ديگر شــاهدان ماجــرا به تحقيق 
از خانواده دامــاد جوان پرداختند كه آنها گفتنــد قاتل فراری عموی 
خانواده است. با توجه به درگيری رخ داده مقابل پزشکی قانونی، با او 
تماس گرفته اند كه وی برای كمك به آنها بيايد تــا اين دعوا را پايان 

دهد و گمان نمی كردند او دست به چنين جنايتی بزند.
با مشخص شدن هويت قاتل فراری، او تحت تعقيب پليس قرار گرفت 
و ســرانجام روز های پايانی هفته گذشته ماموران ســرنخ هايی پيدا 
كردند كه نشــان می داد قاتل كه در صحنه جنايت مصدوم شده بود، 
در يکی از بيمارستان های شهر كرج بستری است. كارآگاهان جنايی 
با هماهنگی قضايی به آنجا اعزام شده و دربيمارستان به تحقيق اوليه 
از وی پرداختند. مرد ميانســال گفت: روز حادثه خانــواده برادرم با 
من تماس گرفتند و گفتند با خانواده عروس ســابق شان در پزشکی 
 قانونی درگير شــده اند و از من كمك خواســتند. من هم برای كمك 
به آنها رفتم كه ناگهان به دليل ازدحام جمعيت نتوانستم خودرويم را 
كنترل كنم و آنها را ناخواسته زير گرفتم. اين درحالی بود كه شواهد 
 به دســت آمده از محل حادثه نشــان می داد اين مرد به عمد آنها را 

زير گرفته و منجر به مصدوميت سه مرد و مرگ پيرمرد شده است.
متهم در بيمارســتان تحت مراقبت پليس اســت تا پــس از بهبود و 

انتقال به پليس آگاهی تحقيقات از وی ادامه پيدا كند. 
همچنين پليس تحقيق از مصدومان حادثه را آغاز كرده است.

حركت خالف پژو پارس دو كشته 
برجاي گذاشت

مرد نیسان سوار در دعوای فامیلی 
از روی ۴ نفر رد شد

پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی 
 با تشــکيل پرونده مقدماتی بــا موضوع ســرقت منزل 
و به دستور بازپرس شــعبه اول دادسرای ناحيه 2 تهران، 
پرونده جهــت رســيدگی در اختيار پايــگاه دوم پليس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
با اعالم خبر ســرقت منزل به پايــگاه دوم پليس آگاهی 
تهران، تيم بررســی صحنه ســرقت پايــگاه دوم پليس 
آگاهی در محل ســرقت حاضر و در همان بررســی های 
اوليه مشخص شد كه سرقت بدون هرگونه تخريب انجام 
شده و سارق يا سارقين با استفاده از كليد اقدام به سرقت 

كردند. 
اظهارات اولیه مالباخته 

مالباخته پــس از حضــور در پايــگاه دوم پليس آگاهی 
با اشــاره به اين موضوع كه كمتر از دو ســاعت در خانه 
 حضور نداشته و سرقت در همين مدت زمان كوتاه انجام 
شــده اســت، در اظهاراتش به كارآگاهان گفت: حدودا 
ساعت1۸:00 جهت انجام خريد، به همراه اعضای خانواده 
 از خانه خارج شــديم؛ حدودا ســاعت20:00 زمانی كه 
به منــزل بازگشــتيم، در كمال تعجب با بهــم ريختگی 

وســايل داخل خانه رو بــه رو شــديم! بالفاصله به محل 
نگهداری طال و جواهرات و... در گاوصندوق داخل يکی از 
اتاق ها مراجعه و در آنجا متوجه تخريب درب گاوصندوق 

و سرقت طال و جواهرات، پول و ارز داخل آن شديم. 
تصویر سارق در دوربین های مداربسته 

 كارآگاهــان پايگاه ســوم پليــس آگاهی تهــران بزرگ 
با مراجعه به محل ســرقت اطالع پيــدا كردند كه باالی 
در ورودی مجتمع محل ســکونت مالباخته، يك دوربين 
مداربسته پيش بينی شده؛ بالفاصله تصاوير دوربين های 
مداربســته مورد بازبينی قرار گرفــت و كارآگاهان موفق 
به شناســايی ســارق در زمان ورود به مجتمع در ساعت 
 1۸:00 شدند. متاســفانه محل نصب دوربين مداربسته 
 به گونــه ای تعيين شــده بود كــه عمال تصويــر واضح 
و روشنی از چهره و صورت ســارق در اختيار كارآگاهان 
قرار نگرفت؛ از ســوی ديگر با بررســی نحوه ورود سارق 
به مجتمع، كارآگاهان اطمينان پيدا كردند كه شــخص 
ســارق با اطالع دقيق از محل دوربين با استفاده از كليد 
و بدون هرگونه فشار و تخريب ضمن اســتفاده از كاله و 
عينك به گونه ای وارد مجتمع شده كه دوربين مداربسته 

موفق به گرفتن تصويری واضح از چهره او نشده بود.
شناسایی و دستگیری متهم 

با توجه به شــواهد و داليل جمع آوری شده، كارآگاهان 
اطمينان پيدا كردند كه ســرقت می بايست توسط فردی 
آشنا و احتماال از دوستان يا بستگان مالباخته انجام شده 
باشــد؛ بنابراين تحقيقات نامحسوس پليسی در خصوص 
 شناســايی مظنــون از ميان افــراد مرتبط بــا مالباخته 

و خانواده وی در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت. 
 همزمان با ادامــه تحقيقات از ســوی كاراگاهان، تصوير 
يکی از بســتگان مالباختــه در اختيــار كارآگاهان قرار 
 گرفت كه كاله و عينك استفاده شــده در تصوير توسط 
اين شــخص به نام مهدی ) 3۵ ســاله ( شــباهت بسيار 
زيادی با كاله و عينك اســتفاده شــده در صحنه سرقت 

توسط سارق داشت. 
با شناســايی مهدی به عنوان مظنون سرقت، تحقيقات 
پليســی در خصــوص ارتکاب ســرقت توســط وی در 
 دســتور كار قرار گرفت و كارآگاهان با جمع آوری داليل 
و قرائن پليســی اطمينان پيدا كردند كه ســرقت توسط 
 مهدی انجام شده اســت؛ بنابراين ضمن انجام هماهنگی 
 با مقام قضايــی، مهدی در محل ســکونتش در محدوده 
ميدان آزادی دســتگير و پــس از انتقال بــه پايگاه دوم 
 پليس آگاهی، در برابر داليل و قرائن پليســی به ناچار لب 
 به اعتراف گشــود و صراحتا به انجام سرقت و فروش طال 

و جواهرات مسروقه در محدوده بازار اعتراف كرد. 
اعترافات متهم 

متهم در اعترافاتش، در خصوص نحــوه تهيه كليد منزل 
مالباخته به كارآگاهان گفت: چند روز پيش از ســرقت، 
به همــراه مالباختــه در يك مراســم عروســی حضور 
 داشــتيم؛ بنده به همراه مالباخته دور يــك ميز پذيرايی 
نشســته بوديــم و مالباخته كتــش را كه دســته كليد 
 منزلش نيــز داخل جيب آن قرار داشــت، بر روی يکی از 
 صندلی های اطراف ميز آويزان كــرده بود. در يك لحظه 
 از نبــودن مالباخته اســتفاده كرده و دســته كليدش را 
از داخل جيب كتش برداشتم؛ به سرعت از تاالر پذيرايی 
 خارج و به يك مغازه كليدســازی در همان نزديکی رفته 
و دسته كليد دومی را برای خودم تهيه كردم. دسته كليد 
اصلی را بدون آنکه مالباخته متوجه نبودن آن شود، داخل 
جيب كت گذاشــتم و از فــردای آن روز محل ســکونت 
مالباخته را در ســاعت های مختلف تحت نظر قرار دادم؛ 
ســرانجام زمان مناسب جهت انجام ســرقت را به دست 
آورده و زمانــی كه مالباخته به همراه همســر و فرزندش 
با خودرو از خانه خارج شــده بودند، به سرعت وارد خانه 

آنها شده و... 
ســرهنگ كارآگاه ســعدا... گزافــی رييس پايــگاه دوم 
 پليس آگاهی تهــران بزرگ، بــا اعالم ايــن خبر گفت: 
در ادامه رســيدگی به پرونده، خريدار طــال و جواهرات 
مسروقه در محدوده بازار تهران شناسايی و متهم پرونده 

با قرار قانونی روانه زندان شد.

پیشنهاد سردبیر: 
قتل جوان ۲۴ ساله در نزاع خیابانی

مهدی در محل 
 سکونتش 

در محدوده 
میدان آزادی 

دستگیر و پس از 
انتقال به پایگاه 

دوم پلیس آگاهی 
 در برابر دالیل 

 و قرائن پلیسی 
 به ناچار لب 

به اعتراف گشود

سارق آشنا كه اقدام به دزدی طال و جواهرات از منزل یکی از اقوامش كرده بود، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.
1۴ مرداد ماه وقوع یک فقره سرقت منزل در بلوار شهدای صادقیه - خیابان شهیداكرمی به كالنتری 11۸ ستارخان 
اعالم شد. با حضور ماموران كالنتری در محل و انجام تحقیقات از صاحِب خانه مشخص شد كه سارق یا سارقین اقدام 

به سرقت مقادیر قابل توجهی پول و طال و ارز به ارزش تقریبی ۴۰ میلیون تومان از منزل مالباخته كردند.

حوادث ایرانیادداشت

مرد شــرور پس از درگيری بــا ميوه فــروش، او را مقابل 
چشمان همســر و فرزند خردســالش با ضربه های چاقو 

كشت.
درگيری خونين در خيابان دريای مشهد به پليس گزارش 
 شــد كه ماموران پــس از حضور در محل متوجه شــدند 
 در اين درگيری مرد ميوه فروشــی با ضربــه چاقو مجروح 

و به بيمارستان منتقل شده است.
برادر مرد مجروح در تحقيقات گفت: يکی از اراذل و اوباش 
محله همراه پسر ديگری به مقابل مغازه ام آمد و شروع به 
فحاشی كردند. برادرم كه در آن حوالی ميوه فروشی دارد، 
با اطالع از درگيری خود را به اينجا رساند و در هواخواهی 

از من، با مرد شرور درگير شد. 
در اين درگيری مرد شــرور با چاقوی بزرگــی كه همراه 
داشت، در مقابل چشم همســر و فرزند خردسال برادرم، 

چند ضربه به او زد و گريخت.
 تحقيقــات در ايــن رابطــه ادامــه داشــت تــا اين كه 
از بيمارستان خبر رســيد مرد ميوه فروش به دليل شدت 

جراحات، تسليم مرگ شده است.
موضوع به علی اكبر احمدی نژاد، بازپرس جنايی مشــهد 
اعالم شد و با حضور او در بيمارستان تحقيقات جنايی در 
اين رابطه ادامه پيدا كرد. بررسی جسد نشان داد، دو ضربه 
عميق به دســت و قلب مقتول وارد شــده و باعث مرگ او 

شده اســت. با تحقيقات محلی متهمان شناسايی شدند. 
 ضارب پســر 27 ســاله و از اراذل و اوباش منطقه بود كه 

پس از قتل همراه دوستش متواری شدند.
در ادامه تحقيقات ماموران توانســتند بــا كمك خانواده 
 متهــم، ردی از او بــه دســت بياورنــد و او را دســتگير 

كنند.
در ادامه با اقدامات ماموران پليس آگاهی خراسان رضوی، 

دومين متهم پرونده هم دستگير شد. 
متهمان با انتقال به دادسرا، تحت بازجويی قرار می گيرند.

تحقيقات پليس درباره علت مرگ مرموز زن ميانســالی 
 كه جســدش در آپارتمان مســکونی خودش كشف شد، 

آغاز شد.
پنجشنبه شب فردی در تماس با پليس از مرگ مشکوک 

مادرش در خانه اش در محله سردار جنگل خبر داد.
با اعالم اين خبر بالفاصلــه ماموران پليس در محل حادثه 
حاضر شده و با جسد زن ۵۵ ســاله ای رو به رو شدند كه 
در قسمت هال آپارتمان مســکونی خودش بر روی زمين 

افتاده بود.
با كشف جسد زن ميانســال كه گفته می شد تنها زندگی 
می كرده بالفاصله ســجاد منافی آذر بازپــرس ويژه قتل 

تهران، تيم جنايی در محل حاضر شدند.
پســر زن ميانسال در تحقيقات مدعی شــد سه روز است 
 كه هرچه با مــادرم تماس مــی گرفتــم او جوابگو تلفن

 نبود.
چون قبال هم به مســافرت می رفت ابتدا فکر كردم دوباره 

به مسافرت رفته است. 
بعد از اينکه در اين ســه روز جواب تلفن را نداد، نگرانش 
شــده و به خانه اش آمدم. هرچه در زدم مــادرم در را باز 
نکرد به همين خاطر كليد ســاز آورده و در آپارتمان را باز 
 كردم. وقتی وارد خانه شــدم با جســد مادرم در پذيرايی 

رو به رو شدم.

با اظهارات پســر جوان بازپرس جنايی دســتور بررسی 
صحنه را صادر كرد. 

 پزشــك جنايــی پــس از معاينــه جســد اعــالم كرد 
ســه روز از مرگ زن ۵۵ ســاله مــی گذرد و بــه دليل 
اينکه هيــچ آثار درگيــری و خفگــی روی بدنش وجود 
 ندارد، بــه احتمال زيــاد زن تنها به مــرگ طبيعی فوت 

كرده است.
با اعالم اين موضوع جسد برای مشخص شدن علت اصلی 
مرگ زن تنها در آپارتمانش به پزشکی قانونی منتقل شد.

مرگ مرموز زن میانسال در آپارتمانقتل مرد میوه فروش مقابل همسر و فرزندش

مطابق اعالم پزشــکی قانونی تهران، در 4 ماه ابتدايی امسال 
4۵ نفر در تهران قربانی سالح سرد شده اند.

 اين رقم در مقايســه با مدت مشــابه ســال قبل كــه تعداد 
 كشــته شــدگان در اثر اصابت ســالح ســرد 43 نفر اعالم 
 شــده بــود 7/4 درصدافزايــش پيدا كــرده اســت. از كل 
كشته شدگان در اثر اصابت سالح سرد در 4 ماه سال جاری 
37 نفر مرد و ۸ نفر زن بوده اند. تعداد فوت ناشــی از ســالح 
ســرد در تيرماه نيز 7 نفر اعالم شــد كه در مقايسه با مدت 

مشابه سال قبل 7/41 درصد كاهش داشته است.

 سخنگوی ســازمان امداد و نجات از كشته شــدن 3 و مصدوميت 
20 نفر در برخورد پژو 40۵ و مينی بوس خبر داد.

 ســيد مصطفی مرتضوی گفت: ســاعت 39 دقيقه بامــداد جمعه 
 يك دســتگاه پــژو 40۵ با يــك دســتگاه مينی بــوس در جاده 

قم - جعفريه برخورد كرد.
 وی افزود: بر اثر ايــن برخورد 3 نفر از مســاغران در دم جان باخته 

و20 نفر مجروح شدند.
به گفته ســخنگوی ســازمان امداد و نجات، حال اكثر مجروحان 

مساعد بوده و به صورت سرپايی تحت درمان قرار گرفتند.
 معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان 
گفت: در نزاع خيابانی در اصفهان، جوان 24 ساله 

جان خود را از دست داد.
ســرهنگ جهانگير كريمی با اشــاره بــه حادثه 
نزاع در پل خواجوی اصفهان اظهار داشــت: اين 
 حادثه به دنبال درگيری تعدادی از جوانان اتفاق 

افتاده است.
وی با بيــان اينکه در اين نزاع از ســالح ســرد 
استفاده شده است، ابراز داشت: از اين رو به دليل 
 استفاده از اين ســالح يکی از جوانان كشته شده 

و يکی ديگر نيز در حالت كما قرار دارد.
معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان 
در ادامه با اشــاره به دستگيری ســه نفر در اين 
 نزاع افزود: اين افراد به جرم خــود اعتراف كرده 

و تحويل مراجع قضايی شده اند.
وی با اشــاره به افزايــش نزاع به دنبــال كاهش 
آستانه تحمل شهروندان تصريح كرد: همين امر 
باعث شده اســت كه در حادثه يك نفر جان خود 
را از دســت بدهد و خانواده های زيادی را در اين 

حادثه دچار مشکل كند.

 سالح سرد در تهران 
۴5 قربانی گرفت

3كشته و ۲۰ مجروح 
در برخورد پژو با مینی بوس

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان:

قتل جوان ۲۴ ساله در نزاع خیابانی

فرمانده انتظامی استان سيستان و بلوچستان از انهدام سه باند 
 بزرگ مواد مخدر، دســتگيری دو قاچاقچی حرفه ای و كشــف 

2 تن و ۸3۸ كيلو مواد افيونی خبر داد.
 ســردار حســين رحيمی گفت: به دليــل همجواری اســتان 
 سيســتان و بلوچســتان با دو كشــوری كه مراكز اصلی كشت 
و توزيع مواد مخدر در سطح جهان هستند، مبارزه شبانه روزی 

و بی وقفه با مواد مخدر اولويت اصلی پليس استان است.
فرمانده انتظامی اســتان سيســتان و بلوچســتان افــزود: در 
راستای اين مبارزه شــبانه روزی، با پايش های مداوم اطالعاتی 
 و رصد باندهای بــزرگ توزيع كننــده مواد مخــدر، ماموران 
در شهرســتان های سراوان و ســرباز دو باند بزرگ را كه پس از 
ورود محموله ســنگين مواد مخدر به داخل مرزها و دپوی اين 
محموله در دو منطقه، قصد انتقال آن به داخل كشور را داشتند 

اقدامات تخصصی خود را آغاز كردند.
اين ارشــد انتظامی تصريح كرد: ماموران پس از شناسايی محل 
دپوی مواد مخدر، در دو عمليات غافلگيرانه ضمن دســتگيری 
 دو قاچاقچی حرفه ای و ســابقه دار، يك تن و 102 كيلو ترياک 
و 73۸ كيلوگرم حشــيش كشــف و سه دســتگاه خودرو وانت 

متعلق به اعضا اين باندها را توقيف كردند.
ســردار رحيمی به يك عمليات موفق پليســی عليه سوداگران 
مرگ در شهرستان » سيب و ســوران « نيز اشاره و تصريح كرد: 
 در اين عمليات شــبانه، ماموران پليس در درگيری مســلحانه 
با سوداگران مرگ، ضمن توقيف يك دســتگاه خودروی وانت، 

99۸ كيلو ترياک كشف كردند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان:

انهدام 3 باند بزرگ مواد مخدر 
در سیستان و بلوچستان

بنابر اعــالم پليس بنــگالدش و شــاهدان حادثه، 
 آتش ســوزی در يك كارخانه بســته بندی پوشاک 
در پايتخت اين كشور اتفاق افتاد كه بر اثر آن 12 تن 

كشته شدند.
همچنين يکی از نيروهای آتش نشــان گفت: تا زمان 
كنترل حريــق و اطفای آن توســط نيروهای امداد 
 تعدادی ديگر از افراد حاضر در ساختمان چهار طبقه

 ايــن كارخانه مجــروح و بــه بيمارســتان منتقل 
شدند.

در حال حاضر علت بروز آتش سوزی در اين كارخانه 
كه در20 كيلومتری شمال شهر » داكا « واقع است، 
مشخص نيست. گزارش ها حاكيست در زمان حادثه 

حدود100 نفر در كارخانه حضور داشته اند.
 فقــدان سيســتم های اطفــا و كنتــرل حريــق 
در كارخانه های بنگالدش موضوع متداولی است. در 
سال 2013 نيز بر اثر ريزش ساختمانی در اين كشور 

بيش از1100 كارگر جان خود را از دست دادند.

سازمان های خدمات اضطراری اسپانيا اعالم كردند 
 كه دســت كم چهار نفر روز جمعه بر اثر خروج قطار 

از خط در شمال غربی اين كشور، جان باخته اند.
در اين حادثه كه بر اثر خــروج قطار از خط و برخورد 
 آن با دكل بــرق كنار خط آهن در گاليشــيا رخ داد، 

47 تن ديگر زخمی شده اند.
شــركت دولتی بهره برداری راه آهن اسپانيا ) رنفه ( 
اعالم كرد كه اين قطار با 63 مسافر و 2 خدمه شامل 
راننده كه ميان شــهرهای ويگو و پورتــو در پرتغال 
حركت می كرده، نزديك شهر اوپورينو از خط خارج 

شده است.
 در ايــن حادثه واگــن جلويــی اين قطــار پس از 
واژگون شدن نزديك يك ايستگاه، با تير برق نزديك 

خط آهن، برخورد كرد.
۸0 نفر در سال 2013 در شديدترين حادثه قطار در 
اسپانيا كه در آن يك قطار تندرو پس از خروج از خط 
با ديواری نزديك سانتياگو دو كومپوستال در گاليشيا 

برخورد كرد، جان خود را از دست دادند. 
 هنوزعلــت خــروج قطــار از خــط آهــن گزارش 

نشده است.

آتش سوزی مرگبار 
در بنگالدش

۴ كشته در حادثه خروج قطار 
از ریل در اسپانیا

حوادث جهان

دستگیری دزد طال و جواهرات؛

طراحی نقشه سرقت در شب عروسی
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مواد الزم: مرغ ریز شده 1 لیوان،کرفس  
شــده  خــرد  کوچــک  ســاقه،پیاز   2
حبــه،آب   3 شــده  عدد،ســیررنده   1
 مــرغ 1 لیوان،ســیب زمینی متوســط 
خرد شــده 8 عدد ،کره 100 گــرم ،آرد 
 یک چهارم لیوان،ترخون خشک1 قاشق 
چای خوری،خامه ســه چهــارم لیوان، 
گشنیز خرد شده 3 قاشــق چای خوری، 

نمک  و فلفل سیاه به میزان دلخواه
 طرز تهیه: 

مرغ ریز شده را به همراه نصف کره در قابلمه ای تفت دهید و سپس مرغ ها را بیرون 
بیاورید و کنار بگذارید. در همان قابلمه پیازهای خرد شــده را تفت دهید تا بی رنگ 

شوند، حاال کرفس را خرد کنید و همراه با سیر رنده شده به پیاز اضافه کنید.
 سیب زمینی های خرد شده را به مواد اضافه کنید و به مدت 4 تا 5 دقیقه خوب هم 
بزنید. اکنون مرغ را درون قابلمه بریزید و سپس آب مرغ را اضافه کنید. اگر آب مرغ 
روی مواد را نپوشــاند، کمی آب جوش درون قابلمه بریزید و در قابلمه را بگذارید و 

اجازه دهید محتویات به آرامی باهم بپزند.
در یک تابه، کره باقی مانــده را آب کنیــد و آرد را اضافه کنید و هــم بزنید. وقتی 
یکدست و غلیظ شــد، خامه را اضافه کنید و کمی بعد به ترتیب ترخون و گشنیز را 
در آن بریزید.  2 تا 3 دقیقه مخلوط را هم بزنید و سپس به قابلمه سوپ اضافه کنید. 

بعد از  4 یا 5 دقیقه جوشیدن و جا افتادن سوپ، می توانید آن را میل کنید.

ســیدعلی کاظم داور نویســنده کتاب »از جهنم ســرد شین 
تا بهشــت ارزنتاک« با بیان اینکه این اثر تا بــه امروز به خوبی 
معرفی نشده است، اظهار کرد: در این کتاب خاطرات بسیاری 
از بخــش های ناگفتــه جنگ تحمیلــی را بازگو کــرده ام که 

متاسفانه به درستی معرفی و دیده نشده است.
در بخشــی از این کتاب که به ورود راوی و رزمندگان ایرانی به 

خاک عراق مربوط است، می خوانیم:
 »باالخره به رودخانه دریاســور رســیدیم. از شــدت تشنگی 
ســرم را توی آب رودخانه بردم و آن قدر از آن آب سرد و گوارا 
نوشیدم، تا سیر شــدم. کفش هایم گلی شــده بود، آنها را در 

رودخانه شستم. 
به  دلیل خســتگی و نداشــتن راهنما و همچنین طغیان آب 
رودخانه، عبور از آن خیلی مشکل بود. بنابراین، به توقف در این 

سمت رودخانه مجبور شــدیم. چند خانه متروکه در مجاورت 
کوه بلندی در حاشــیه رودخانه قرار داشــت. شب را در همان 
خانه ها ساکن شدیم. باران شدیدتر شــد و از سقف فرسوده و 
ترک خورده اتاق ها مــدام قطرات باران بر ســرمان می چکید. 
ســرما تا مغز اســتخوان نفوذ می کرد، هیچ پتویی نداشــتیم. 
بچه ها با هــر زحمتی بــود، هیزم های خیــس را آتش زدند و 
خودشان را گرم کردند. آسمان بعد از چند ساعت سروصدا آرام 

گرفت و چرت ما به خوابی عمیق تبدیل شد.
 صبح، چند نفر از بچه ها به نزدیک ترین روستا رفتند و با خرید 
آرد و دو رأس گوســفند برگشــتند. با زحمت زیاد نان درست 
کردیم و گوســفندها را هم ذبــح کردیم. بــرای کباب کردن 
گوشت ها، هر  چند نفر با هم آتش روشن کرده بودند. این کارها 

تا ظهر طول کشید. 

با  روش های  صحیح پخت غذاها آشنا شویدطرز تهیه سوپ سیب زمینی و کرفس

از جهنم سرِد شین تا 
بهشِت  ارَزنتاک

طبیعت و دنیای اطراف ما پر از شــگفتی اســت و 
زمانی به این نکته پی خواهیم برد که با یک موجود 
و واقعه عجیب روبه رو شــویم. این بار، طبیعت ما 
را با جالب  ترین میوه هایی که کمتر کســی دیده، 

شگفت  زده کرده است. 
با اینکه ممکن است به تعداد بی شماری از میوه ها 
و سبزیجات به  آســانی دسترسی داشته باشید، اما 
باز هم میوه هایی هستند که نام آنها به گوش شما 
نخورده اســت! همه این میوه هــا گونه های نادری 
هســتند که ویژگی هایی جالب و البته طعم هایی 

جدید و گوناگون دارند. 
 برخی از این میوه ها شــباهتی بــه میوه هایی که 
می شناسیم ندارند اما خوشمزه اند و شاید ظاهری 
عجیب و اســمی عجیب تر داشــته باشــند. البته 
اکثر این میوه ها محبوب و پرطرفدار هســتند. در 
ادامه فهرســتی از میوه های عجیبی که در مناطق 

مختلف جهان یافت شده  اند آمده است.
فیجوآ، آناناس گوآوا

  این میوه به افتخار گیاه شناس برزیلی، خوا داسیلوا 
فیجو نام گذاری شده است. 

همان طور که از نامش پیداست، این میوه تلفیقی 
از طعم آناناس و گوآواســت و با نام گواواستین هم 
شناخته می شــود. فیجوآ میوه  درخت کوچکی به 
نام فیجوآ ســلوویانا اســت، این میوه  بیضی شکل، 
پوســتی ســبزرنگ و گوشــتی دانــه ای، آبدار و 
خوش عطر دارد. این میوه به طور متوسط 30 دانه  

ریز در هر پالپ دارد.
 گوشت شیرین آن، ممکن اســت طعمی مایل به 
ترش داشته باشد و پوست خام آن معموال پیش از 

مصرف جدا و دور انداخته می شود. 
میوه های رســیده لطیف و حساس هســتند و با 
افتادن از روی درخت ضربه می بینند، بنابراین باید 
میوه ها پیش از اینکه خــود از روی درخت بیفتند، 

چیده شوند.
 گرومیچاما ، گیالس برزیلی 

گرومیچاما، گونه ای در معرض خطر انقراض است. 
گرومیچاما )Grumichama( میوه  بومی کشــور 
برزیل اســت. میوه  این درخت ، ســیاه رنگ است 
و طعــم و ظاهری  ماننــد گیــاس دارد. برخی از 
گونه های این درخت، میــوه ای نارنجی رنگ دارند. 
میوه های نارس و سبز، به مرور پس از رسیده شدن 

به رنگ قرمز و بنفش مایل به سیاه درمی آیند.
قطر میوه گرومیچاما با پوســت نازکــی که دارد، 
حدودا 3 سانتی متر است. گوشــت شیرین و آبدار 
این میوه به رنگ ســفید- قرمز است و سه دانه در 
هسته دارد. این میوه را می توان هم به صورت خام 
مصرف کرد و هم از آن برای تهیــه  ژله، مربا و پای 

به کار برد.

میوه های عجیبی که تاکنون 
ندیده اید)4(

خواندنی

محققان موفق به توسعه یک المپ هوشــمند جدید شدند که با کارآیی 
شگفت انگیز خود می تواند محیط خانه را متحول کند.این المپ بلوتوثی 
هوشــمند که»SMFX« نام دارد از میزان مصرف انرژی بســیار پایینی 
برخوردار بوده و می تواند تا 27 ســال عمر کند.این المپ هوشمند با هر 
سرپیچی جفت شــده و با کلیدهای برق موجود در خانه ها نیز روشن و 
خاموش می شــود. مصرف انرژی این المپ هوشــمند، تنها بــه اندازه  
10 درصد از میزان مصــرف انرژی یک المپ اســتاندارد بوده و می تواند 
تا  40000 ساعت کار کند.المپ هوشــمند جدید، همچنین دارای یک 
اپلیکیشن همراه اســت که برای اســتفاده از عملکردهای پیشرفته این 
فناوری، می توان اپلیکیشــن مخصوص آن را دانلود کرد که با استفاده از 
آن روشن و خاموش می شود.عاوه بر این، المپ جدید  دارای  16 میلیون 
طیف رنگ و یک تایمر بوده و می تواند انواع نورهــا مانند نور صبحگاه و 
عصر را برای کاربران شــبیه ســازی کند. برای مجالس و میهمانی های 
مختلف نیز می توان این المپ را بر روی حالت Disco Mode قرار داد تا 
با تابش های متنوع و هیجان انگیز فضایی پر شور و نشاط را برای شما رقم 

بزند. قیمت این المپ شگفت انگیز در حدود 40 دالر است.

 یــک خانــواده آمریکایی بــه دنبال یک ســوء برداشــت و بــه اتهام 
قانون شــکنی کودک دو ساله شــان جریمه شــدند. به گزارش  گروه 
 وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این خانواده - که در واشینگتن زندگی 
 می کند – به اتهام اینکه کودک دوســاله شــان زبالــه روی زمین پرت 

کرده است، 75 دالر جریمه شد. 
وکیــل مدافــع ایــن کــودک دوســاله بــا تاکیــد بــر لــزوم تبرئه 
 وی، تــاش کــرد جریمــه مزبــور را لغــو کنــد. وی بــه بــازرس  
صادر کننده جریمــه توضیح داد که این دختر بچه دوســاله زباله ای در 
دست نداشته و پاکتی را پرت نکرده است.واقعیت ماجرا چیست؟ سایت 
»دیلی میل« نوشــت: دلیل اصلی این سوء برداشــت، یافتن نامه ای در 
نزدیکی سطل زباله بود. این نامه از باشگاه کودکانه دوستداران دانشگاه 
 »ویسکانسین – مدیسن« ارســال شــده بود.پدر این کودک دو ساله، 
دانش آموخته همین دانشگاه بود و روی این نامه اسم کودک وی نوشته 
شده بود. مادر این کودک نیز )پس از آنکه نامه ای که اسمش روی آن بود 

در نزدیکی سطل زباله پیدا شد(، جریمه مالی شد.

المپ هوشمندی که 27سال عمر می کند!

عجیب ترین جریمه مالی کودک 
دوساله در آمریکا!

به کارگیری روش هــای صحیح طبخ، نقش 
موثری در ارتقای ســامت ما دارد. برخی از 
روش های  صحیح پخت غذا در ادامه می آید: 
 - برای پخت صحیح غذا تا حــد امکان آن 
را بخارپز، کبابی، تنوری، گریــل و یا آب پز 

نمایید.
- هرچه مــواد غذایی بــه ذرات کوچک تر 
تقسیم شــوند، امکان از دســت دادن مواد 

مغذی بیشتر می شود.
 - در روش صحیح پخت، هرچه مدت زمان طبخ غذا و دمای آن باالتر باشد، ارزش غذایی 

بیشتر کاهش می یابد.
 - هر چه از ظروفی که سطح کوچک تری دارند، اســتفاده کنیم، تولید مواد سمی در غذا 

کمتر می شود.
- غذاهای اسیدی و نمکی، گوجه فرنگی و مرکبات را در ظروف آلومینیومی تهیه نکنید.

 - اگر مجبور به سرخ کردن غذا هســتید، به جای روغن اضافه، از ظروف نچسب استفاده 
کنید.

- هنگامی که غذا تهیه می کنید چربی غذا به صورت مایع وارد غذا می شود اما اگرآن را در 
یخچال قرار دهید ،پیش از گرم کردن مجدد، چربی منجمد شده بر روی غذا را می توان به 

راحتی جدا کرد. 
- سبزی ها را به جای اینکه در روغن و کره تفت دهید، در یک مایع تفت دهید مایع مناسب 

برای این منظور آب گوشت رقیق مرغ چربی گرفته یا آب گوشت گاو بدون چربی است.

شرکت فرا خواننده:  شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابــی کیفی: کلیه مراحــل برگــزاری فراخوان هــای ارزیابی کیفــی از دریافت و 
 تحویل اســناد اســتعام ارزیابی کیفی تا تهیه لیســت کوتاه، با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ســتاد( 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطاعات تماس ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( جهت 
انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافــت گواهی امضــاء الکترونیکی)توکن(: مرکز تمــاس: 27313131-021، دفتر 
 ثبت نام: 88969737 و 85193768-021- تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شــماره

)031 -36269948 
 مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ســاعت 9 صبح روز یکشــنبه مــورخ 95/06/14 لغایت ساعت 16:00 

روز پنجشنبه مورخ 95/06/25 
مهلت ومحل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعام ارزیابی کیفی 
بایستی حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 95/07/10 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری و نسخه 

فیزیکی آن به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهی اســت ارائه مدارک تکمیل شده اســتعام های ارزیابی کیفی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در 

مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
4- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده 

نماید.
5- سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان ها در استعام ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir           www.tavanir.org.ir           www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

)همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید(

شرایط و الزامات ورود به فراخوان هاموضوع فراخوانشماره فراخوان

توان بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع 950/6004
داشتن حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان

مدیریت و برنامه ریزی کشور
احداث فونداسیون پایه های خطوط فوق توزیع 950/6005

فارد- پتروشیمی

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 950/6004 و 950/6005 
) شماره 200951188000003 و 200951188000004 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف 4720

نوبت دوم
شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مزایده: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعام برنده و تحویل 
 اجناس، با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.sctadiran.ir امکان پذیر خواهد بود.

) اطاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ســتاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 27313131-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021- تماس با کارفرما 

در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36269948-031 و 031-36270820(
مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/06/21 لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 95/07/03

نوع و مبالغ تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی، چــک تضمینی یا فیش واریز وجه معادل مبالغ تعیین شده در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( و اسناد هر مزایده به حساب سیبا 2175090204008 به نام شرکت برق منطقه ای 

اصفهان
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی از ساعت 9 صبح مورخ 95/07/05 لغایت 
حداکثر 9 صبح مورخ 95/07/17 نسبت به ثبت پیشــنهادات برای هر یک از پارتی ها )گروه های مزایده( در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه ای اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایی پاکات: ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/07/19 – ســالن کمیسیون معامات ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مزایده: 

- بازدید از اقالم مزایده ها: پس از تهیه اسناد و به شــرح ذیل می باشد: بازدید از موارد مزایده ها از تاریخ 95/06/21 
لغایت 95/07/04روزهای کاری از شــنبه تا چهارشنبه و از ســاعت 9تا 13، در محل)های( تعیین شده در اسناد هر مزایده 

امکان پذیر خواهد بود.
- بازدید از اقام مزایده ها الزامی و امکان شرکت در یک یا چند مزایده میسر می باشد.

- سایر شرایط و اطاعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- به درخواست ها و مدارک واصله بعد از تاریخ های اعام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir                             www.tavanir.org.ir                                  www.erec.co.ir                                www.setadiran.ir

موضوع مزایدهشماره مزایده

فروش اجناس مازاد و متفرقه انبار اسام آباد )در دو گروه( و بختیار دشت ) در یک گروه(- 950/9001
)شامل: انواع تجهیزات برقی، انواع  آمپر متر، کنتور، لوازم یدکی، کنتاکتور، سرکابل، برقگیر و ...(

فروش اجناس مازاد انبار نجف آباد) در سه گروه(- 950/9002
) شامل: انواع تجهیزات برقی پست و خط، انواع رله و متعلقات، انواع یراق آالت و ...(

950/9003
فروش اجناس اسقاط انبار بختیار دشت )در چهار گروه( و نجف آباد )در دو گروه( – 

) شامل: انواع قطعات آلومینیوم، نبشی، آهن آالت، سیم آلومینیوم، سیم مهار، قرقره خانی، مخزن بشکه، مقره سرامیکی و...(

آگهی مزایده شماره 950/9001 و 950/9002 و 950/9003
 ) شماره 100951188000001 و 100951188000002 

و 100951188000003 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف 4897

نوبت اول

34
14

31
9

پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و اله(: 
هر كس نيتش صادق باشد ، اولين قطره از خون قربانى اش ، 

كفاره همه گناهان اوست .

Z AYA N D E R O U D 8 1 0 8 @ G M A I L . C O M
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