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رهبر انقالب با تایید اســتفاده از ابزارهــای جدید در 
جمــع آوری و پــردازش اطالعات آمــاری، فرمودند: 
اعالم نتیجه سرشــماری عمومی نباید به تاخیر بیفتد 
و نتایج باید بــا پردازش و جمع بنــدی علمی و دقیق، 
تا پایان ســال اعالم شــود. به گزارش فارس به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت 

آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
مسئوالن ستاد سرشــماری عمومی نفوس و مسکن، 
اعضای شــورای عالی آمار کشــور و مدیران مرکز آمار 
ایران، »آمار و اطالعات دقیق، متمرکز و علمی« را پایه 
اصلی در تصمیم گیری کارآمد برای کشور خواندند و با 

تاکید بر اهمیت طرح سرشماری عمومی...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مرکز آمار ایران:

اختالف در آمارهای
مراکز آماری »بالیی بزرگ« است

جمالی نژاد:

 اصفهان هنوز به خاطر زاینده رود، دل چرکین است

غروب صفه نزدیک است
آینده ای مبهم در انتظار دومین منطقه گردشگری اکوتوریسم اصفهان؛
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با حضور دو شرکت سرمایه گذاری چینی در اصفهان امضا شد؛
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پیشنهاد سردبیر: 
اختالف در آمارهای مراکز آماری »بالیی بزرگ« است

در حاشیه

یادداشت

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تسلط کاملی به خلیج فارس 
داریم و ادعای آمریکایی ها مبنی بر مقابله با نیروی دریایی سپاه 

در خلیج فارس از اساس دروغ است.
سردار علی فدوی در مراسم آب اندازی شــناور تندر و برد بلند 
بالگردبر شــهید ناظری در بوشــهر اظهار داشــت: طی یک ماه 
گذشته ادعاهایی از سوی آمریکایی  ها مطرح شده است که همه 
موارد مطرح شــده به آن صورتی که مقامات آمریکا، پنتاگون و 
وزارت خارجه و وزارت دفاع آنها اعالم کرده اند غیر واقع اســت. 

وی اضافه کــرد: در صحنه دریــا به هیچ وجه چنیــن اتفاقاتی 
روی نداده و اصل خبرهای آنها دروغ اســت؛ اســناد و مدارک و 
فیلم هایی داریم که کذب بودن ادعاهایشــان را تثبیت می کند. 

تسلط کاملی در منطقه داریم و اسناد نیز موجود است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشــاره به اینکه این نیرو تسلط و 
اشرافیت کاملی بر خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز دارد، 
افزود: شرایط پایداری از تســلط ما بر خلیج فارس در طول این 

سال ها وجود داشته و این شرایط همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: شــناورهای شــش کشــور از جملــه آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، کانادا، استرالیا و نیوزلند در آب های بین المللی 
این منطقه حضور دارند که تحت فرماندهی آمریکایی ها هستند 

و ســال های طوالنی اســت که هیچ یک از این کشورها جرأت 
نکرده اند از قوانین ما تخطی کنند و تخلفی انجام دهند.

سردار فدوی افزود: سال هاست که آمریکایی ها درخواست دارند 
که در خلیج فارس با نیروی دریایی سپاه ارتباط مستقیم داشته 
باشــند ولی حضور آنها در این منطقه را عامل ناامنی می دانیم و 
به آنها هم اعالم کردیم که نیازی به حضور شــما در این منطقه 
نیست و حضور شما عامل ناامنی و شــرارت است و زمانی که در 

خلیج مکزیک حضور یافتیم حاضر به مذاکره با شما هستیم.
وی ادامه داد: خبری از ســوی فرمانده عملیــات دریایی آمریکا 
منتشر شد که چون تنش ها در خلیج فارس بین آمریکا و نیروی 
دریایی ســپاه زیاد شده اســت، دنبال ارتباط مستقیم با نیروی 

دریایی سپاه هستیم ولی جواب ما مثل قبل این است که وجود 
شما موجب ناامنی است و این ارتباط غیرواقعی ترین کاری است 
که باید انجام شود. فرمانده نیروی دریایی سپاه با تشریح دالیل 
ناامنی آمریکا در منطقه، افزود: در طول هشت سال شاهد بودیم 
 کــه آمریکایی ها ۸۶ ناو جنگــی را به منطقه اعــزام کردند و در

 ۶/۵ سال از جنگ که حضور نداشــتند ۵۶ کشتی مورد اصابت 
موشک قرار گرفت و در 1/۵ســال حضور آمریکایی ها ۴۹ مورد 
اصابت را شاهد بودیم که این آمار بیانگر افزایش ۹ برابری ناامنی 

در منطقه با حضور آمریکایی هاست.
وی اضافه کرد: همین امروز هم اگر ناوهای آمریکایی در منطقه 

نباشند قطعا امنیت باالتری را شاهد خواهیم بود.

معــاون اول رییــس جمهــوری گفــت: ســازمان 
زمین شناســی اطالعات و داده های بســیار مهمی 
تولید می کند که باید در همه بخش های توسعه ای 

کشور از آن استفاده شود.
اســحاق جهانگیری پس از بازدید از طرح های مهم 
ســازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور 
افزود: ما در مقطعی قرار داریم که در موضوع اقتصاد 
مقاومتــی، ارزش افزوده، اشــتغال وباالبردن قدرت 
اقتصادی کشور، نیاز است به بخش معدن توجه ویژه 

داشته باشیم. 
وی با تاکید براینکه ســازمان برنامه و بودجه باید در 
حوزه معدن متمرکز شــود اظهار داشت: در دولت و 
مجلس هر کاری که الزم اســت بایــد انجام دهیم تا 
بتوانیم معادن را به یک رشــته مهم تولید در کشور 

تبدیل کنیم. 
معاون اول رییس جمهوری با تاکید مجدد بر اهمیت 
اطالعات و داده های پایه ای ســازمان زمین شناسی 
 گفت: کل سیســتم اجرایی کشــور باید برای انجام 
کار و برنامه های خود، متکی به اطالعات این سازمان 
باشد و دستگاه ها برای استفاده از این داده ها مکلف 

شوند.  

سردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در حاشــیه مراسم تشییع پیکر ســردار شهید 
احمد غالمی، در جمع خبرنگاران با اشاره به آتش بس 
در سوریه اظهار داشــت:  آتش بس سوریه به عنوان یک 
وضعیت مطلوب مورد نظر همه است. وی افزود: اما آنچه 
نگرانی ایجاد می کند این اســت که پشتیبانی کنندگان 
جریانات تروریســتی از ایــن فرصت بــرای تجهیز و 
سازماندهی مجدد گروه های تروریستی استفاده کنند 
تا بار دیگر عملیات های وحشیانه خودشان را نسبت به 

قبل، بیشتر کنند.
دهقان تاکید کرد: با این وجود همه باید تالش کنند که 
آتش بس برقرار باشد تا به افرادی که در مناطق محاصره 
شده قرار دارند امدادرسانی و کمک کنند و فضایی ایجاد 
شــود که راه حل سیاسی نیز برای ســوری ها به وجود 

بیاید.
وزیر دفاع تصریح کرد: دولت قانونی و مشروع در سوریه 
مستقر اســت و همگان باید این را تمکین کنند؛ چراکه 
آنچه در شرایط فعلی در ســوریه وجود دارد این است 
که هیچ راه حل نظامی وجود نخواهد داشت. همچنین 
اراده جهانی نیز در این مورد باید وجود داشته باشد که 

گروه های تروریستی کامال از بین بروند.

جهانگیری:

استفاده از اطالعات زمین شناسی 
در همه بخش های توسعه کشور 

سردار دهقان:

آتش بس در سوریه نباید باعث 
تجهیز گروه های تروریستی شود

نیروهای مسلحدیدگاه خبر 
عراقچی: 

طوالنی ترین مرز دریایی ایران 
در دریای عمان تعیین شد

رییس شورای سیاست گذاری جبهه اعتدال گرایان:

»الریجانی« یکی از 
آلترناتیو های روحانی است

معاون حقوقی و بین الملــل وزارت امورخارجــه از تعیین 
طوالنی ترین مرز دریایی جمهوری اسالمی ایران در دریای 
عمان خبرداد و گفت: نوآوری اساسی در موافقت نامه ایران و 
عمان مربوط به نحوه استفاده از منابع احتمالی هیدروکربن 

موجود در محدوده مرز دریایی است.
سید عباس عراقچی در یادداشتی نوشت: در حالی که برخی 
از کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه به تنش های 
موجود دامن زده و سعی در تخریب فضای سیاسی حاکم بر 
روابط جمهوری اســالمی ایران با کشورهای همسایه دارند، 
برای نخستین بار بعد از انقالب شکوهمند اسالمی و در یک 
تحول تاریخی یکی از مهم ترین و حســاس ترین اســناد و 
موافقت نامه های ایران با کشورهای همسایه حاشیه جنوبی 
خلیج فارس نهایی شده و طوالنی ترین مرز دریایی جمهوری 

اسالمی ایران در دریای عمان تعیین شده است.
معاون وزیر امــور خارجه افزود: مذاکــرات و گفت و گوهای 
مربوط بــه تعیین حــدود بین کشــورها همــواره یکی از 
دشــوارترین و پیچیده ترین مذاکرات در طــول تاریخ بوده 
و حتی کشــورهای متحد و هم پیمان نیــز در خالل چنین 
مذاکراتی به اختالفات اساسی رسیده اند که عمدتا به مراجع 
بین المللی حل و فصل اختالف ارجاع شده یا با قدمت های 

طوالنی، الینحل مانده است.

رییس شــورای سیاســت گذاری جبهــه اعتدال گرایان 
گفت: علی الریجانی یکــی از گزینه هــای مطرح جبهه 

اعتدال گرایان به عنوان آلترناتیوی حسن روحانی است.
محســن صفرپور رییس شورای سیاســت گذاری جبهه 
اعتدال گرایان در گفت وگو با فارس، اظهار داشــت: جبهه 
اعتدال گرایان بنا دارد با علــی الریجانی برای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری دیدار داشــته باشــد. 
وی تاکید کرد: علی الریجانی یکــی از گزینه های مطرح 
جبهــه اعتدال گرایان بــرای آلترناتیوی حســن روحانی 
اســت و ما بنا داریم در دیدارهای خود با ایشان به رایزنی 
و مذاکره بپردازیم. رییس شــورای سیاست گذاری جبهه 
اعتدال گرایان خاطرنشــان کرد: ما به جز آقای الریجانی 
گزینه های دیگری هــم داریم و قطعا گزینــه آلترناتیو را 
موردنظرسنجی قرار می دهیم و پس از کسب حدونصاب 
در نظرسنجی از وی به عنوان آلترناتیوی روحانی استفاده 
می کنیــم. صفرپور ادامــه داد: جبهــه اعتدال گرایان در 
دیداری هــم که با ناطق نوری داشــت، از ایشــان جهت 
کاندیداتوری بــرای انتخابات ریاســت جمهوری دعوت 
کرد که آقای ناطق گفتند که مــن آمادگی برای حضور را 
ندارم، البته این توضیحات ما را قانع نکرد و ما باز با ایشان به 

رایزنی خواهیم پرداخت.

ویژه

سردار صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوای 
جمهوری اســالمی ایران، تاکید کرد که در رابطه با عربســتان 

هرگز نباید به سوی تنش حرکت کنیم.
سردار ســید یحیی رحیم صفوی در نشســت مشترک موسسه 
 آینده پژوهــی جهان اســالم و مرکز آمــوزش و پژوهش های

 بین المللی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به رقابت عربستان 
با ایران در منطقــه گفت: »در حوزه ژئوپلیتیــک خلیج فارس، 
ما یــک رقیب اســتراتژیک به نام عربســتان ســعودی داریم. 
مخصوصا در وضعیت فعلیشــان بــا مدیریــت آمریکایی ها یا 
شاید صهیونیست ها. به نظر من می خواهند با ایران یک روابط 
تنش آلود به وجود آورند. ســعودی ها نســبت به افزایش وزن 
ژئوپلیتیکی ایران معترض هســتند و شکســت هــای خود در 
سوریه، عراق، لبنان و حتی در یمن را به گردن ایران می اندازند.

وی افزود: در حالی که این نتیجه سیاست های نه چندان خوب 
آنها و خرید سالح و ... بر مبنای پول های زیاد نفتی است. ضمن 
اینکه ایران تا به حال بسیار خویشتنداری کرده است. در جنگ 
۸ ساله بیشترین دولت هایی که به عراق کمک کردند،عربستان 
و کویت بودنــد. میلیاردهــا دالر را به عراق دادنــد و عراق این 
 پول ها را تبدیل به موشک و بمب علیه ایران کرد که در شهادت

 200 هزار نفر شــهید ایران شریک است. عربســتان تا به حال 
فجایع بزرگی برای حجاج ما به وجود آورده اســت که نمونه اش 
فاجعه منا و شــهادت چندصد ایرانی در سال قبل بود.«  صفوی 
درباره راهکار مدیریت شــرایط کنونی هم تاکیــد کرد: »به هر 
جهت در این حوزه پیشنهاد من این است که ما باید روابط خود 
را با کشــورهای عمان، کویت حتی قطر بیشتر کنیم و در رابطه 
با ســعودی ها مدارا کنیم. ما به هیچ وجه نباید به سمت تنش 
سعودی ها حرکت کنیم. صلح، امنیت و قدرت برتر خلیج فارس 

از آن ماست که این را آمریکایی ها هم می دانند.«

نوبخت درباره شــروط ایران برای پذیرفتنFATF  گفت: شرایطی 
را در FATF می پذیریم که در چارچوب قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران باشــد. در قانون اساســی، نســبت به نهضت های 

آزادی بخش، توضیح واضحی داده شده است.
 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، درباره پرداخت های قوه مجریه 
برای ایجاد رونق اقتصادی گفت: دو موضــوع درباره پرداخت های 
دولت به صورت هدفمند دنبال می شود. بخشی از این پرداخت ها به 
شــتاب دادن به رونق اقتصادی مربوط می شود. همچنین ما خود را 
موظف به پرداخت مطالبات پیمانکاران، گندمکاران و بازنشستگان 
می دانیم. دولت برای رونق بخشی به اقتصاد، دنبال اعطای 1۶هزار 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به 7 هزار و ۵00 واحد تولیدی 
است.  رییس سازمان برنامه و بودجه، آمار اعطای تسهیالت را تا روز 
21 شهریور اینگونه اعالم کرد: 3 هزار و ۴2 بنگاه اقتصادی موفق به 
دریافت تســهیالت به ارزش 2 هزار و 3۸۶ میلیارد تومان شده اند. 
نزدیک به ۵ هــزار واحد تولیدی نیز به صورت مســتقیم از بانک ها 
تســهیالت گرفته اند که مجموع این ارقام 7 هزار و ۹77 واحد می 
شــود که توانســتند ۶ هزار و ۵7 میلیارد تومان تسهیالت دریافت 

کنند.
معاون رییس جمهور در ادامه ســخنانش میزان ســرمایه گذاری 
مســتقیم دولت در طرح های عمرانی را 11 هــزار و ۸00 میلیارد 
تومان تخصیص در امسال اعالم کرد و گفت: 70 درصد این طرح ها، 

تسهیالت و اعتباراتی را هم از خزانه دریافت کرده اند.
نوبخت درباره پرداخت ۸ هزار میلیاردی به بیمه سالمت توضیح داد 
و گفت: این مبلغ برای به روز رســانی پرداخت های این سازمان در 
نظر گرفته شده و ۴0 هزار میلیارد تومان نیز از طریق واگذاری اسناد 
خزانه برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران، فرهنگیان، 
بازنشستگان و گندمکاران در نظر گرفته شده است. دولت همچنین 
مجوز ۴۸ هزار میلیــاردی برای پرداخــت بدهی به این اقشــار را 
از مجلس دریافت کرده اســت. این مجوز از مجلس دریافت شــد و 

امیدواریم آیین نامه این پرداخت به تصویب هیئت وزیران برسد.
نوبخت بــا پوزش خواهی از فرهنگیان، بازنشســتگان و گندمکاران 
درباره عدم تأدیه بدهــی آنها گفت: مطمئن باشــید حتی اگر یک 
ساعت دولت امکان پرداخت این بدهی ها را داشته باشد، کم کاری 
نخواهد کرد. دولت حتی از بانک ها و بازار ســرمایه وام می گیرد تا 

بتواند پرداخت بدهی های خود را تسریع کند.
ســخنگوی دولت درباره ســفر رییس جمهور به آلمان گفت: دولت 
آلمان یا دولت هیچ کشور دیگری در منزلتی نیست که برای ما شرط 
بگذارد و تعیین تکلیف کند. بنابراین بحث پیش شرط برای ارتباط 
با دولت آلمان تایید نمی شود. در صورتی که سفر رییس جمهور به 
آلمان قطعی شود، اطالع رسانی خواهد شد. همچنین ممکن است 
در مهرماه، مقاماتی از کشــور آلمان به ایران بیایند که هنوز قطعی 

نشده است.
FATF توضیحاتی درباره

نوبخت درباره پیوســتن ایران به ســازمان جهانی کنتــرل منابع 
مالی تروریسم و پولشــویی گفت: تاکنون توضیحاتی زیادی درباره 
ابهامات و اتهامات از ســوی مســئوالن دولتی به خصوص وزیر امور 
اقتصادی و دارایی مطرح شــد. صرف نظــر از اینکه جمع بندی این 
مباحث در رســانه ها، فضای مجازی و گفت و شنودهای مطبوعاتی 
طرح شــود، باید گفت این نظام، نهادهای رسمی مشخصی دارد. از 
تریبون های نماز جمعــه انتظار تبلیغ و ترویج تقــوا، دین و اخالق 
داریم، انتظار می رود مباحث مطرح شــده در شــورای عالی امنیت 

ملی نیز مورد احترام قرار گیرد.
سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه جمع بندی این 
شورا درباره سازمان یادشده، مشخص است، گفت: جای طرح کامل 
این مباحث در شــورای عالی امنیت ملی است. گاهی در رسانه ها و 
تریبون ها، برخی مسئوالن مجبور به ارائه توضیحاتی می شوند که 
به هیچ وجه صالح نیســت این مباحث در سطح رســانه ای مطرح 
شود. برخی از مباحث را نباید دشــمنان بشنوند، ولی گاهی طوری 
فضاسازی به وجود می آید که با بیان واقعیت ها، سوءاستفاده هایی 

از سوی رسانه های کشورهای خارجی و متخاصم صورت می گیرد.
نوبخت درباره شــروط ایران برای پذیرفتن این سند گفت: شرایطی 
را در این ســند می پذیریم که در چارچوب قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران باشــد. در قانون اساســی، نســبت به نهضت های 
آزادی بخــش، توضیــح واضحی داده شــده اســت. ما با کشــور 
کره شمالی در لیست ســیاه بودیم و االن از این لیست خارج شده و 
در مرحله تعلیق هســتیم. هیچ توافقی در این بــاره صورت نگرفته 
 ولی تصریح شــده هر توافقی که در چارچوب قانون اساســی است، 

مورد احترام ماست.

سردار صفوی:

 ایران در برابر عربستان
 خویشتنداری کرده است

نوبخت عنوان کرد؛

شرایطی را در FATF می پذیریم که 
در چارچوب قانون اساسی باشد

سردار فدوی:

ادعای آمریکایی ها دروغ است

بین الملل

خبرگزاری رسمی عربســتان به نقل از یک گزارش از 
تحقیقات فاجعه منا مدعی شد که بر اساس تحقیقات 

انجام شده حجاج ایران مقصر وقوع فاجعه منا بودند.
خبرگزاری رســمی عربســتان »واس«، مدعی شد، 
تحقیقات اجرا شده درباره فاجعه منا در سال گذشته 

حاکی از دخالت ایران در وقوع این حادثه بوده است.
این خبرگزاری در گزارشــی تحت عنــوان »جرایم 
ایران در حج«، کشته های منا را »شــهید« و حادثه 
را »مشــکوک« توصیف کرد؛ اما مســئولیت آن را نه 
تنها بر عهده مســئوالن سعودی ندانســت بلکه ادعا 
کرد که علت حادثه »حرکــت معکوس 300 حاجی 
ایرانی« بوده است؛  همچنین در این خبر نوشته است 
که »حادثه ازدحام مشکوکی که در تقاطع دو خیابان 
فرعی در منا رخ داد و در نتیجه آن شــماری از حجاج 
شــهید شــدند، نتیجه حرکت معکوس اشتباه 300 
حاجی ایرانی است.«  این رســانه رسمی سعودی به 
نقل از این گزارش مدعی شــد که نشانه هایی وجود 
دارد حاکی از اینکه »عناصر وابســته به ســپاه ایران 
برای تخریب برنامه های مناســک حج سپس متهم 
کردن عربســتان به کم کاری در برگزاری مراسم، در 

مناسک حضور داشته اند.«
در حالــی کــه گزارش های جمــع آوری شــده از 
کشــورهای مختلف حاکی است دســت کم 2۴31 
نفر در این فاجعه جان باخته اند خبرگزاری رســمی 
عربستان همچنان مدعی اســت که 7۶۹ نفر در این 
حادثه جان خود را از دست داده   اند. همچنین روزنامه 
االخبار جمعه گذشته با انتشار اسناد هک شده وزارت 
بهداشــت عربســتان، ثابت کرد که قربانیان فاجعه، 
بیش از هفت هزار نفرند که نام شماری قابل توجه از 

آنان، ناشناس ثبت شده است .  
فیلم هایی که بعد از این حادثه منتشــر شــد نشان 
می دهد نظامیان ســعودی یکی از مســیرهای عبور 
حجاج برای حرکت به ســوی رمی جمرات را بســته 
بودند و همین مســئله منجر به ایجاد ازدحام و وقوع 
فاجعه شد. با وجود گذشت یک ســال از فاجعه منا و 
حادثه ســقوط جرثقیل در حرم مکــی، ریاض هنوز 
از ســوء مدیریت مراســم حج که منجر به وقوع این 
حوادث شده عذرخواهی نکرده و در تالشی برای سوء 
اســتفاده سیاســی از این حادثه ایران را که باالترین 
میزان قربانی را داشــته به دســت داشــتن در این 

حوادث متهم می کند.

گزارش عربستان از فاجعه منا: 

 حجاج ایرانی علت 
وقوع حادثه بودند

اخبار

 به گزارش فــارس به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دفتر
 مقام معظم رهبری، حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن، اعضای شــورای عالی آمار کشور و مدیران 
مرکز آمار ایران، »آمــار و اطالعات دقیق، متمرکز و علمی« 
را پایه اصلی در تصمیم گیری کارآمد برای کشور خواندند و 
با تاکید بر اهمیت طرح سرشماری عمومی، خطاب به مردم 
خاطرنشــان کردند: همه مردم عزیز باید بــه طور جدی در 
این طرح مهم مشارکت کنند. رهبر انقالب اسالمی، آمار را 
ضرورتی قطعی و اصلی برای برنامه ریزی در خصوص منابع 
و نیازهای متنوع و گسترده کشور دانستند و افزودند: آحاد 
مردم عزیز برای آنکه تصمیم گیری ها در کشــور، »درست، 
بجا و کارآمد« باشــد، هم در این طرح مهم شرکت کنند و 
هم آمار و اطالعات مورد نیاز را به صــورت دقیق در اختیار 
دســتگاه های آماری قرار دهند و آمارها نیــز همچنان که 

مسئوالن گفته اند جنبه محرمانه دارد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه خطــاب به متولیان آمار 
در کشــور خاطرنشــان کردند: در آمارها هم باید وضعیت 
موجود تبیین شــود و هم »روند تغییرات« شناسایی شود 
تا در روزگار کنونی که ســرعت تغییرات در آن بســیار زیاد 
است، مسئوالن و تصمیم گیران کشــور در اثر تغییر روندها 

غافلگیر نشوند.
ایشــان با اشــاره به اهمیت دقت و صحت آمارهــا و ضربه 

سنگینی که آمار غلط به کشــور می زند، افزودند: متاسفانه 
کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئوالن 
از حقایــق و آمارهــای واقعــی در بعضی بخــش ها مطلع 
نیســتند.رهبر انقالب اســالمی به عنوان نمونه به اهمیت 
آمار در اقتصاد دانش بنیان اشــاره کردنــد و گفتند: اقتصاد 
دانش بنیان که راه پیشرفت کشور اســت، متکی به »عنصر 
انسانی با سواد و مبتکر« اســت و باید مشخص شود که در 
هر یک از شاخه های اقتصادی و فنی چه تعدادی از جوانان 

و نیروهای با استعداد و دارای ابتکار و انگیزه وجود دارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای همچنین بــه نقش تعیین کننده 
آمار در اقتصاد مقاومتی اشــاره کردنــد و افزودند: راه عالج 
حقیقی مشکالت کشــور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام 
راه های دنیا هم به روی ما باز شود اما اقتصاد کشور درون زا 
نباشد، در نهایت این معادله، معادله ای شکست خورده است.  
ایشــان خاطرنشــان کردند: الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی، 
وجود آمــار و اطالعات دقیــق از وضعیت تولیــد داخل و 

بنگاه های تولیدی و نیازهای آنهاست.
»ارائه  به هنگام آمار به مســئوالن و تصمیم گیران کشــور و 
ســازندگان افکار و گفتمان های عمومی«، نکته دیگری بود 

که رهبر انقالب اسالمی بر آن تاکید کردند.
ایشان با اشاره به مسئله »پیری جمعیت و استمرار نادرست 
 سیاســت های کاهش جمعیت« افزودند: رشــد جمعیت

 ۴ درصدی در ســال های دهه ۶0، نیاز به عالج داشــت که 

عالج آن، همان سیاست های کاهش جمعیت بود اما تداوم 
این سیاســت ها باید با ارائه آمار به هنگام توسط مسئوالن 
در وقــت معینی، متوقــف یا کند می شــد، زیرا مشــکل 
پیری جمعیت یکی از مشــکالت بدون عالج اســت و امروز 
کشــورهای پیشــرفته نیز راه حلی برای آن ندارند. حضرت 
آیت ا... خامنه ای در ادامه، اختالف در آمارهای مراکز آماری 
را »بالیی بزرگ« خواندند و افزودنــد: گاهی مراکز مختلف 
درخصوص نرخ بیــکاری یا نــرخ تورم و رشــد اقتصادی، 
آمارهای متفاوتی بیان می کنند که این مسئله موجب ایجاد 

بی اعتمادی در مردم می شود.
رهبر انقالب اســالمی با اشاره به نادرســت خواندن برخی 
آمارهای دولت های قبلی توسط دولت های بعدی، افزودند: 
باید منشأ این دوگانگی ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره 
در بیان آمارها اشــکالی وجود داشته اســت یا در دوره  پس 
از آن و در هر صورت، دســتکاری در آمارهــا که در معرض 

قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای تاکید کردنــد: از جمله کارهای 
اساســی، تمرکز آمار در یک مرکــز و همچنین تمرکز روی 
یک شیوه علمی و مورد توافق است. ایشان با تایید استفاده 
از ابزارهای جدید در جمع آوری و پردازش اطالعات آماری، 
خاطرنشان کردند: اعالم نتیجه سرشماری عمومی نباید به 
تاخیر بیفتــد و نتایج باید با پــردازش و جمع بندی علمی و 

دقیق، تا پایان سال اعالم شود.
ایشــان، همچنین ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی 
همچون سند چشــم انداز 20 ساله و سیاســت های کالن 
کشــور را یکی دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشــمردند و 
خاطرنشــان کردند: مرکز آمار، هم باید تحقق سیاست ها را 
بررســی کند و هم در خصوص نتایج و کارکردهای اجرای 
سیاســت ها اعالم نظر کند، تا در صــورت نامطلوب بودن 

نتایج، سیاست ها بازبینی و اصالح شوند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، آقــای نوبخت 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه با 
بیان اینکه سرشــماری عمومی نفوس و مسکن، هر پنج 
سال یک بار اجرا می شــود، گفت: سرشماری سال 13۹۵ 
از ســوم تا 2۴ مهرماه بــه روش اینترنتــی و از 2۵ مهر تا 
2۵ آبان ماه به صورت حضوری انجام می شــود.  همچنین 
آقای پارســا رییس مرکز آمــار ایران با بیان گزارشــی از 
فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مســکن که به وسیله 
2۵ هزار آمارگیر در سراسر کشور اجرا خواهد شد، گفت: 
اخذ اطالعات هر خانوار حدود 10 تــا 1۵ دقیقه به طول 
می انجامــد و به مــردم اطمینان می دهیم کــه اطالعات 

فردی آنها محرمانه خواهد بود.

از جمله کارهای 
اساسی، تمرکز 

آمار در یک مرکز 
و همچنین تمرکز 

روی یک شیوه 
علمی و مورد 

توافق است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مرکز آمار ایران:

اختالف در آمارهای مراکز آماری »بالیی بزرگ« است

رهبر انقالب با تایید اســتفاده از ابزارهای جدید در جمع آوری و پردازش اطالعات آماری، فرمودند: اعالم نتیجه 
سرشماری عمومی نباید به تاخیر بیفتد و نتایج باید با پردازش و جمع بندی علمی و دقیق، تا پایان سال اعالم شود.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1958 | September 14,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1958|  چهارشنبه 24 شهریور 1395 | 12 ذی  الحجه 1437

يادداشت ويژه

در سال زراعی جديد؛

تولید گندم
به 14 میلیون تن می رسد

گوشت قرمز در صدر
رشد قیمت، ايستاد

دالر دولتی، ارزان شد 

گرانی شکر
در سطح خرده فروشی 

کاهش 1۵۰ تومانی قیمت مرغ

شاخص بورس افت کرد

پیشنهاد سردبیر:
جايگاه ويژه سیب در اقتصاد استان اصفهان

 مجری طــرح گنــدم گفــت: در ســال زراعــی جدید پیــش بینی 
می شود که تولید گندم به 13/5 الی 14 میلیون تن برسد.

اسماعیل اســفندیار پور مجری طرح گندم، در خصوص وضعیت کشت 
گندم در ســال زراعی 96-95اظهار داشــت: در ســال زراعی جدید 5 
میلیون و 900 هزار هکتار اراضی آبی و دیم به کشــت گندم اختصاص 

یافته است.
وی با بیــان اینکــه توزیع بــذر مــورد نیــاز کشــاورزان از دو هفته 
گذشــته آغاز شــده اســت، گفت: توزیــع 480 هزارتن بذر شــامل 
 65 رقــم گندم آبــی و دیــم آغــاز شــده و از ایــن رو پیــش بینی

 می شود که در سال زراعی جدید13/5 الی 14 میلیون تن گندم تولید 
شود.

اســفندیار پور ادامه داد: ســاالنه 5/5 الی 6 درصد ســطح زیر کشــت 
 گندم بــه منظــور پایــداری تولیــد و مصــرف بهینه آب به کشــت 
دانه های روغنی اختصاص می یابد. مجری طرح گندم در خصوص نرخ 
خرید تضمینی گندم در ســال زراعی جدید اظهار کــرد: وزارت جهاد 
کشاورزی، قیمت خرید تضمینی محصول در سال زراعی جاری را با در 
نظر گرفتن هزینه های تمام شده و سود کشــاورزان به شورای اقتصاد 

پیشنهاد داده که بزودی تصویب و اعالم خواهد شد.

آخرین تحوالت قیمتی مــواد خوراکی حاکــی از هفته ای کم 
 نوسان بوده و حداکثر تغییرات به 1/7 درصد افزایش در گوشت 

قرمز ختم می شود.
تازه ترین آمار بانک مرکزی از متوســط قیمت خرده فروشی ها 
در هفته منتهی به 1۲ شــهریورماه نشــان می دهد که در گروه 
لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نســبت بــه هفته قبل بدون 
 تغییر بوده و قیمت تخم مــرغ ثابت مانده و شــانه ای 9500 تا

 11 هزار تومان فروش رفته است.
در گروه برنج و حبوبات نیز قیمت برنــج وارداتی غیرتایلندی و 
برنج داخله درجه ۲ ثابت بــود، اما برنج داخلی درجه یک حدود 

دو درصد افزایش قیمت داشت.
در گروه حبوبات هم بهــای نخود و عدس ثابت بــود ولی لوبیا 
چیتی حدود نیم درصد گران شد و بهای سایر اقالم بین 0/1 تا 

0/9 درصد کاهش داشت.

امروز نرخ رسمی دالر یک ریال کاهش یافته اما پوند 199 ریال 
و یورو 10 ریال رشد داشته اســت. بر این اساس، قیمت دالر با 
یک ریال کاهــش 313۲/3 تومان، پوند بــا 199 ریال افزایش 
4176/4 تومان و یورو بــا 10 ریال افزایــش 3519/3 تومان 
ارزش گذاری شد. نرخ رســمی 13 ارز کاهش و 17 ارز افزایش 

یافته و نرخ 9 ارز هم بدون تغییر بوده است.

این روزها با وجود توزیع شکرهای وارداتی که بازار را به آرامش 
رســانده اســت، اما هنوز قیمت شــکر برای مصرف کنندگان 
درســطح خرده فروشی ها باالســت و این قیمت برای هر کیلو 

شکر به 4 هزار و 500 تومان نیز می رسد .
سطح خرده فروشی ها نشان می دهد اگر چه دیگر کمبود شکر 
وجود ندارد اما هنوز قیمت ها به ســطح قبل از گرانی نرسیده 
است و با توجه به نزدیک شــدن ماه محرم که مصرف شکر باال 
می رود بایــد بازار به تعادل بیشــتری برســد ، رییس اتحادیه 
بنکداران نوید می دهد که با توجه به آغاز اســتحصال شــکر از 

چغندر داخلی، قیمت شکر باز هم کاهش خواهد یافت.

رییس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش قیمت مرغ و 7 نوع ماهی 
نسبت به هفته قبل در بازار خبر داد.

مهدی یوســف خانی از کاهش 150 تومانی قیمت هرکیلوگرم 
مرغ نسبت به هفته گذشته خبر داد و اظهارداشت: قیمت مرغ 

زنده در تهران و مازندران 5۲00 تومان است.
وی افزود: نــرخ هرکیلوگرم مرغ آماده طبخ، درعمده فروشــی 
درب کشــتارگاه 6900 تومان، توزیــع درب واحدهای صنفی 
7050 تومان و فــروش درب واحدهای صنفــی 7650 تومان 
اســت.  رییس اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هــر کیلوگرم ران 
مرغ با کمر را 6650 تومان و ران مرغ بدون کمــر را نیز برابر با 
قیمت مــرغ و 7650 تومان اعالم کرد. یوســف خانی ادامه داد: 
نرخ هرکیلوگرم سینه بدون کتف 13 هزار و 800 تومان و سینه 

با کتف 1۲ هزار و 800 تومان است.

شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه 76/549  واحد 
افت کرد.

بانک و بیمه گــروه اقتصادی باشــگاه خبرنــگاران جوان، در 
جریان معامالت بازار ســرمایه دادوســتد تعــداد 69 میلیون 
 ســهم و حق تقدم به ارزش 15۲ میلیارد ریال در  6هزار نوبت

به ثبت رسید.
شاخص بورس نیز با رشــد 35 واحدی به ارتفاع 14هزار و 418 
واحد رســید که در مقابل نمادهای معامالتی خودرو، بترانس، 
خساپا، مرقام، مداران، خاهن با رشد خود و نماد ثفارس با تاثیر 

منفی  بیشترین  تاثیر را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین شاخص های اصلی بازار ســرمایه هم روند صعودی را 
ـ  پشت سر گذاشت به طوری که شــاخص های قیمت )وزنیـ 
ارزشی( 4 واحد، قیمت )هم وزن( 35 واحد، و شاخص بازار اول 

3 واحد و بازار دوم 7واحد رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش در بازار فرابورس ایــران هم  1۲ میلیون 
 ورقه ســهم بــه ارزش 40 میلیــارد ریــال در ۲هــزار نوبت

داد و ستد شد.

بازار

 معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: باوجــود 
علی الحساب بودن قراردادهای مسکن مهر متقاضیان، 

افزایش قیمتی در این خصوص نخواهیم داشت.
 محســن نریمان معــاون وزیــر راه و شهرســازی و 
مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید، در پاسخ 
به این ســوال که چه اقدامی برای مقابله با درخواست 
پیمانکاران مبنی بر افزایش قیمت مسکن مهر در شهر 
جدید پردیس انجــام خواهید داد، افــزود : درصورت 
موافقت با درخواست پیمانکاران مسکن مهر، بار مالی 
آن بر دوش مردم اضافه می شــود، بــه همین دلیل با 
روش هــای دیگر به اجــرای پروژه های مســکن مهر 
کمک می کنیم. وی ادامــه داد: تامین مالی طرح های 
زیربنایی و روبنایی مســکن مهر از آورده مردم متوقف 
شــده و طی انعقاد قراردادی با بانک مســکن ازطریق 
روش تامین اعتبار هزینه های محوطه ســازی یا آماده 

سازی این طرح ها تامین می شود.
نریمان گفت : با وجود اینکه قراردادهای مســکن مهر 
متقاضیــان به صورت علی الحســاب اســت ، افزایش 
قیمت مسکن مهر نخواهیم داشت و تا جایی که امکان 
دارد از منابع دولتی برای تکمیــل طرح های زیربنایی 
و روبنایی اســتفاده می کنیم تا متقاضیان مسکن مهر 

تحت فشار قرارنگیرند.

در 5 ماهه ابتدایی ســال 95 در تاریخ ۲6 هر ماه یارانه 
واریز گردیده و زمــان پرداخت یارانه ایــن ماه نیز ۲6 
شهریور اعالم شده است.  یارانه نقدی شهریور 95 صبح 
روز شنبه ۲7 شــهریور 95 قابل برداشت است.  شصت 
و هفتمیــن مرحله یارانه نقدی مربوط به شــهریور ماه 
1395 به ازای هر نفر 455.000 ریال ســاعت ۲4 روز 
جمعه مــورخ1395/06/۲6 به حســاب سرپرســتان 
محترم خانوار واریز می شود و قابل برداشت خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد:

افزايش قیمت مسکن مهر 
منتفی است

يارانه شهريورماه، جمعه شب 
واريز می شود

اخبار کوتاه

دبیر انجمن صنایع همگن نساجی اســتان اصفهان گفت: 
واردات بــی حد و حصــر کاالهای بــی کیفیــت و بنجل 
کشورهای بیگانه کار را به جایی رســانده که کارخانه های 
نســاجی کشــور یا تعطیل شــده اند و یا با زیر 50 درصد 

ظرفیت کار می کنند.
مظفر چلمقانی ادامــه داد: این واردات در حالی اســت که 
واحدهای نســاجی با مســائلی مانند رکــود، کمبود مواد 
اولیه و نقدینگــی، باال بودن نــرخ بهره بانکــی و افزایش 
 مالیات روبرو بوده اند بــه طوری که شــرایط کار برای آنها

سخت شده است.
وی با اشاره به جایگاه باالی صنایع نساجی استان در کشور 
گفت: استان اصفهان قطب نساجی کشور محسوب می شود 
به این معنا که حدود ۲300 واحد شناســنامه دار و نزدیک 
به 6 هزار واحد کارگاهی کوچک نســاجی بدون شناسنامه 
جمعا بــا حدود بیــش از 100 هزار نیروی انســانی در این 

استان مشغول به کارند.
دبیر انجمــن صنایــع همگن نســاجی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: ارزش افزوده صنعت نســاجی نسبت به سایر 

صنایع بیشتر اســت به طوری که از هر کیلو پنبه به ارزش 
 ۲ دالر می تــوان کاالیی بــه ارزش هر کیلو تــا ۲00 دالر

تولید کرد.
چلمقانی بــا بیان اینکه ایــن صنعت اگر بخواهــد کل نیاز 
مصرف داخلی را رفــع کند ظرفیت جــذب ۲00 هزار نفر 
نیروی انسانی را دارد، افزود: صنعت نساجی کشور پشتوانه 
 ۲0 دانشــگاه و 14 هــزار نفر نیــروی تحصیلکــرده را در

این رشته دارد.
وی تاکید کرد: صنعت نساجی یکی از 7 صنعت استراتژیک 
کشــور شــناخته شــده اســت و طبق گزارش مرکز آمار 
 وزارت صنایع با وجــود اینکه این صنعــت 5 درصد هزینه 
ســرمایه گذاری صنعتی را به خود اختصاص داده است اما 

1۲ درصد اشتغال کشور مربوط به این بخش است.
 دبیر انجمــن صنایــع همگن نســاجی اســتان اصفهان

 اضافه کرد: حــذف یوزانــس واردات و تعرفــه گمرکی از 
انواع مواد اولیه و قطعات نســاجی از راه های رونق نساجی 
اســت. همچنین می توان به جــای واردات کاالهای بنجل 

کشورهای بیگانه، مواد اولیه و قطعات وارد کرد.
چلمقانــی ادامه داد: می تــوان با ســایر وزارتخانه ها مانند 
آموزش و پرورش و دفــاع و ..... هماهنگ کــرد که لباس، 
فرش، موکت و کاالی نساجی مورد نیاز خود را از واحدهای 

نساجی داخلی تامین کنند.

درســت چند هفته مانده به برگزاری اجالس اوپک برای 
برقراری فریــز نفتی و کاســتن از میزان تولیــد، ایران و 
عربستان که رقبای سرسختی در این حوزه هستند، هر دو 

به افزایش میزان صادرات روی آورده اند.
بر اســاس گزارشــی که اوپک از صادرکنندگان نفت ارائه 
داده، ایران و عربستان بیشــتر از تمام کشورهای دیگر در 
گروه اوپک، میزان صادرات نفت خــود را افزایش داده اند. 
کشورهای عضو اوپک روزانه در حدود33/۲ میلیون بشکه 
نفت صادر می کنند که باالترین میــزان تولید و صادرات 

نفت در طول تاریخ شکل گیری این گروه است.
 این مســئله باعث افزایش صادرات و کاهش قیمت نفت 
شده به طوری که از ابتدای ســال ۲014 تاکنون کاهش 
60 درصدی قیمت به ثبت رســیده اســت. این مســئله 
 باعث کسری بودجه در بســیاری از کشورهای عضو اوپک 

شده است.
کشــورهای عضو اوپک و دیگر کشــورهای صادرکننده 
نفت در هفته آخرماه ســپتامبر، ابتدای ماه مهر، جلسه ای 
غیررسمی را در الجزایر آغاز می کنند که طی آن مذاکراتی 

پیرامون طرح فریز نفتی انجام می شــود. اوپک، همراه با 
روسیه ســرگرم تدارک راه هایی اســت تا میزان تولیدات 
نفت این کشــورها را کنترل کرده و میــزان صادرات را با 

هدف افزایش قیمت، کنترل کند. 
عربستان سعودی رییس فعلی اوپک تالش زیادی دارد تا 
اعضای اوپک را متقاعد سازد برای باال بردن میزان قیمت 
نفت، میزان صادرات خــود را کاهش دهند. بااین حال این 
میزان از کاهش تولیدات نفتی به اندازه ای نخواهد بود که 
تولیدکننــدگان رقیب ازجمله شــرکت های تولیدکننده 
نفت شــیل در آمریکا را وادار سازد تا به صورت انبوه دست 
به صــادرات زده و قیمــت را همچنان پاییــن نگه دارند.  
منتقدان بر ایــن باورند که فریــز نفتی بیشــتر از اینکه 
اجرایی باشد، اقدامی سمبلیک اســت چراکه نمی توان با 
ثابت نگه داشــتن میزان تولیدات، تالش کرد قیمت نفت 
که هم اینک نیز با بازار اشباع شــده ای روبه روســت، باال 
رود. بااین حال به نظر می رســد حتی تالش ظاهری برای 
افزایش هماهنگی ها در این زمینه نیز می تواند تا حدودی 

قیمت را ثابت نگه دارد.
تالش های قبلی در این خصوص با شکست مواجه شده بود 
و این نشان دهنده وجود شکافی عمیق دربین کشورهای 
بــزرگ تولید کننــده نفت ازجملــه ایران، عربســتان و 

همچنین عراق است.

دبیر انجمن صنايع همگن نساجی استان اصفهان؛

دستگاه های دولتی، کاالی 
نساجی داخلی بخرند

چند هفته مانده به برگزاری جلسه فريز نفتی صورت گرفت؛

افزايش میزان صادرات نفت 
ايران و عربستان

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: بر اســاس گزارش ارائه شده در 
حوزه زنجیره ارزش چرخه تولید، ســیب بــه عنوان تولید و 
محصول کشاورزی بســیار خوب می تواند در نظام اقتصادی 

کشور و استان نقش آفرینی کند.
اصغــر آذربایجانی در نشســت همکاری مدیریت شــهری 
 در خصوص برگزاری جشــنواره »هم ســیب هم سالمتی«

 اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان استان در طرح های پژوهشی 
خود در حوزه مباحث اقتصاد مقاومتی در اردوهای جهادی 
در روستاهای ســمیرم به اهمیت و جایگاه سیب در اقتصاد 
کشور و استان پرداخته است و در زنجیره ارزش چرخه تولید 
به ضرورت حساس ســازی افکار عمومی نســبت به موضوع 
اصالح رفتار و سبک زندگی در حوزه مصرف سیب به عنوان 

یکی از حلقه های زنجیره ارزش رسیده اند.
وی اضافه کرد: بر اســاس گزارش ارائه شده در حوزه زنجیره 
ارزش چرخــه تولید، ســیب به عنــوان تولیــد و محصول 
کشاورزی بســیار خوب می تواند در نظام اقتصادی کشور و 
استان نقش آفرینی کند در صورتی که با این موضوع مواجه 
هســتیم که از میزان تولید 5/4 میلیون تن ســیب تولیدی 
5/1 میلیون تن سیب سمیرم به صورت ضایعات دور ریخته 
می شود و عمال در چرخه تولید استفاده نمی شود، در صورتی 
که با فرآوری های مختلــف این محصــول می تواند به یک 

کاالی اقتصادی تبدیل شود و در اقتصاد کشور نقش مهمی 
داشته باشد.

رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: همچنین با توجه به 
جایگاه سیب در ســالمتی و ســبک رفتار مردم در مصرف 
آن، حلقــه تشــکیل پویش مردمــی برای اصــالح رفتار و 
مصرف سیب پیشنهاد شده اســت، از این رو بنیاد نخبگان 
برای تحقق این موضوع، مکاتبه ای با شــورای شــهر برای 
برگزاری جشنواره»هم سیب هم ســالمتی« داشته اند که 
ظرفیت های مدیریت شــهری بتواند بسترسازی الزم را در 
راســتای حساس ســازی افکار عمومی نســبت به موضوع 
اصالح رفتار و ســبک زندگی در حوزه مصرف سیب فراهم 

کند.
وی با اشــاره به برنامه ریزی های انجام شده برای 

برگزاری این جشنواره توسط 
بنیاد نخبگان از ســی ام 
شــهریور ماه تا دوم مهر 
ماه ســال جاری افزود: 
در راستای مشارکــــت 

مـدیریت شهری، 
کمیته ای از 

بخش های مختلف شهرداری سازمان 

میادین میوه و تره بار، روابط عمومی، خانه های ســالمت در 
مناطق، کمیته های فرهنگ شهروندی و سالمت، مجموعه 
رسانه های شهری، صدا و سیما، مراکز فرهنگی محله محور و 
مدیریت پویش مردمی ترافیک تشکیل و مقرر شد در جهت 
هر چه بهتر برگزاری این جشــنواره و حســاس سازی افکار 
عمومی در راستای این پویش مردمی در حوزه اصالح سبک 
زندگی با مصــرف و تغذیه صحیح ســیب، برنامه ریزی های 
 الزم در راســتای کمک و حمایــت از این برنامــه مردمی

صورت گیرد.
آذربایجانی همچنین بیان کرد: قطعــا اگر زنجیره ارزش در 
چرخه تولید سیب سمیرم به صورت یک چرخه کامل مورد 
توجه قرار نگیرد و حلقه های تولید، فرآوری، منابع مورد نیاز 
مالی و اقتصادی و دیگر حلقه ها از پیوستگی الزم برخوردار 
نباشــند نمی توانیم شــاهد نهادینه شــدن  این موضوع در 

سطح رفتارهای اجتماعی باشیم.
عضو شورای شهر اصفهان اظهار کرد: امیدواریم در 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و با توجه 
به تاکید رهبر معظم انقالب بر نگاه تقویت 
اقتصاد درون زا بتوانیم به واسطه 
همراهی و مشــارکت مردم با 
استفاده از ظرفیت های 
نهفته و احصای 
ظرفیت هــای داخلی در 
راستای توسعه و تقویت 
اقتصــاد کشــور گام های 

اساسی برداریم.

رییس اتاق بازرگانی گفت: با توجه به افزایش ســهم سپرده های 
کوتاه مدت در سال جاری نســبت به نقدینگی کل و همچنین 
کاهش سهم سپرده های بلند مدت در همین مدت، احتمال دو 

رقمی شدن نرخ تورم در نیمه دوم سال وجود دارد.
مسعود خوانســاری در جلســه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران که برگزار شــد، درباره موضوع FATF و پیوستن ایران به 
این سازمان اظهار کرد: پس از تحریم ها پیوستن ایران به قانون 
مبارزه با پولشــویی و ضد تروریسم در ســال 1394 به تصویب 
مجلس رســید و شــورای نگهبان آن را مورد تایید قرار داد. وی 
ادامه داد: متاســفانه در زمینه این قانون، ایران و کره شــمالی 
بدترین رتبه ها را دارند که امیدواریم با تــالش دولت این رتبه 
را بهبود دهیــم و بتوانیم با دیگر بانک ها ارتبــاط برقرار کنیم و 

بخش خصوصی نیز بتواند سرمایه گذاری خارجی جذب کند. 
 رییس اتــاق بازرگانی تهــران در بخش دیگری از ســخنانش

عنوان کرد: در بهار ســال جــاری بدهی بخــش خصوصی به 
بانک ها نسبت به آخرین فصل سال گذشــته، 16 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته است. به گفته خوانساری، سهم سپرده های 
کوتاه مدت در سال جاری نسبت به نقدینگی کل، روند صعودی 
داشته و سهم سپرده های بلند مدت در سال جاری کاهش یافته 
که این مسئله تحت تاثیر کاهش نرخ ســود سپرده بانکی اتفاق 
افتاده است. به اعتقاد خوانساری، با این روند این احتمال وجود 

دارد که در شش ماه دوم سال نرخ تورم دو رقمی شود.

ريیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

جايگاه ويژه سیب در اقتصاد استان اصفهان
ريیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:

احتمال دو رقمی شدن تورم

اتاق بازرگانیگزارش

 به گزارش ایمنــا، رییس کمیســیون در حاشــیه امضای این 
تفاهم نامه گفت: کمیســیون  حمایت از ســرمایه گذاری اتاق 
تالش می کند فرصت های سرمایه گذار در بخش های مختلف 
اســتان را به شــرکت های ســرمایه گذاری  خارجی معرفی و 
 زمینه جذب آنان را فراهم کند. وی کم آبی  را یکی از مهم ترین 
بحران های کشــور و به ویژه اســتان اصفهان برشمرد و گفت: 
حضور ســرمایه گذاران خارجــی و انتقال تکنولــوژی های نو 
می تواند راهکار منطقی برای مقابله با این بحران باشد. قاسم علی 
جباری تصریح کرد: ســرمایه گذاری خارجی می تواند کمبود 
منابع مالی داخلی را جبران کند از این رو رویکرد اســتان جذب 
ســرمایه گذاری خارجی برای انجام پروژه ها به ویژه در بخش 

زیرساخت هاست.
اصفهان بر روی تصفیه آب های سطحی و فاضالب 

متمرکز شود
»دیوید وانگ« از  شرکت گرین تک چین، در این جلسه با اشاره 
به فعالیت این شرکت در خصوص آب شــیرین کن، انتقال آب 
به مناطق دیگر و تبدیل فاضالب شــهرداری ها گفت: اصفهان 
به عنوان یک شــهر کویری، نباید حتی یک قطــره آب آن هدر 
رود و تمام فاضالب آن باید قابل اســتفاده باشــد. وی به یکی از 
تکنولوژی های این شرکت اشــاره کرد و بیان داشت: براساس 
سیســتم کاری این تکنولوژی می تــوان ۲50 هزار متر مکعب 

آب را در شــبانه روز تصفیه و آب شــرب اصفهان را تامین کرد.  
دیویــد وانگ، تصفیه مــواد زاید کارخانجات نســاجی، صنایع 
ســنگین و آب معادن  را از دیگر توانایی های این شرکت عنوان 
کرد و گفت: عالوه بر این، دســتگاه هایی برای تصفیه آب مواد 
شــیمیایی و دارویی و پاالیشگاه ها ساخته شــده است. وی با 
تاکید بر اینکه در شــرایط حاضر ابتدا باید روی تصفیه آب های 
سطحی اصفهان و سپس فاضالب این شــهر متمرکز شد، بیان  
داشــت: در صورت نبود این دو منبع می توان بر روی انتقال آب 
دریا و شیرین کردن آن ســرمایه گذاری کرد.»ژو گوانگ لی« از  
شرکت )BEWG( چین در این نشست، با اشــاره به اینکه این 
شــرکت در قالب طرح های مختلــف، در روز 30 میلیون متر 
 ،BEWG مکعب عملیات تصفیه انجام می دهد، افزود: شــرکت
عالوه بر چین در تایوان، ســنگاپور، مالــزی و فنالند پروژه دارد 
و 400 هزار میلیون دالر مجموع ســرمایه گذاری این مجموعه 
اســت. به گفته وی، ســرمایه گذاری های این شرکت در قالب 
BOT و BBOT انجام می شــود. وی با بیان اینکه برای تصفیه 
آب دریا پــروژه های زیــادی را در چین اجرا کــرده ایم، افزود: 
این شــرکت یک کمپانی دولتی اســت و در نظر دارد همکاری 
 دو طرفه با شــرکت های ایرانــی در زمینه هــای مختلف آب 

داشته باشد.
 بررســی پروژه های جديد برای آبرسانی به فالت 

مرکزی ايران
حاتمی مشــاور شــرکت Green Tech  چین در ایران در این 
نشست با اشاره به وضعیت بخش کشــاورزی و صنعت به دلیل 
کم آبی، اظهار داشت: 75 درصد کشور با خشکسالی مواجه است 
و در این راستا پروژه های متعددی در ایران همچون انتقال آب 
از دریای شمال، خلیج فارس و عمان به فالت مرکزی ایران کلید 
خورده است.  مشاور شرکت گرین تک چین در ایران با اشاره به 
اینکه اصفهان در مضیقه کامل آب قرار دارد و باالدست رودخانه 
برداشت آب بسیاری انجام می شود، گفت: از سوی دیگر صنایعی 
همچون ذوب آهن با کمبود آب مواجهنــد و طرح انتقال آب از 
تونل سوم کوهرنگ دچار مشکل است و طبق برنامه جدید قرار 
است حجم آب بسیار کمی از طرح بهشت آباد به اصفهان منتقل 

شود.
 توقف سد تونل کوهرنگ به دلیل نداشتن منابع مالی

ره پو یکی از مســئوالن شــرکت آب منطقه ای اصفهان در این 
نشســت با تاکید بر اینکه اصفهان برای طرح هــای آبی خود با 
مشکل مالی مواجه است، گفت: به دلیل نبود منابع مالی، ساخت 
سد تونل سوم کوهرنگ متوقف شده و طرح سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان نیز با نبود اعتبار مواجه است.  وی با بیان اینکه هر کدام 
از این طرح ها نیازمند ۲00 میلیون یورو سرمایه گذاری هستند، 
تاکید کرد: متاسفانه به دلیل شرایط مالی دولت، برای هیچ یک از 

این دو طرح نتوانسته ایم ردیف بودجه ای بگیریم.
 استقبال استانداری اصفهان از هر گونه مشارکت در 

زمینه آب 
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
اصفهان نیز در این نشســت، با تاکید بر اینکــه آب و بخصوص 
کیفیــت آن یکــی از اولویــت هــای اصلی اســتان اســت، 
 اظهار داشــت: اســتانداری اصفهــان از هر گونه مشــارکت و 
همکاری در این زمینه اســتقبال می کند. محســن ایروانی با 
 بیان اینکه هنوز شــبکه آبرســانی برخی از شهرســتان های

 اســتان اصفهــان کامل نیســت، افــزود: اولویت مــا اجرای 
طرح های نیمه تمام و خطــوط انتقال آب به اســتان اصفهان 
اســت و  اولویت بعــدی بازســازی تصفیه خانه های اســتان 
 و تکمیــل تصفیــه خانــه های نیمــه تمــام اســت.  ایروانی 
تصریح کرد: ســامانه دوم آبرســانی اصفهان اولویت اصلی این 
استان اســت و عالوه بر این، بر ســرمایه گذاری و تکمیل سد و 
 تونل ســوم کوهرنگ تاکیــد داریم. وی در خصــوص تضمین 
سرمایه گذاری طرح های اســتان، گفت: اگر شرکت خارجی با 
شــرکت های دولتی قرارداد ببندد به طور قطع تضمین دولتی 
خواهد داشت و اگر با بخش خصوصی وارد مذاکره شود در قالب 

قانون سرمایه گذاری خارجی سرمایه آنها، تضمین می شود.

با حضور دو شرکت سرمايه گذاری چینی در اصفهان امضا شد؛

امضای تفاهم نامه اتاق بازرگانی با شرکت چینی در حوزه پساب

به دلیل نبود منابع 
مالی، ساخت سد 

تونل سوم کوهرنگ 
متوقف شده و 

طرح سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان 
نیز با نبود اعتبار 

مواجه است

 به همت کمیســیون حمايت از ســرمايه گذاری ،تامین مالی و توســعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان 
تفاهم نامه همکاری بین اتاق و هلدينــگ (Green Tec) )Beijing Enterprises Water Group Limited( به 

منظور سرمايه گذاری برای طرح های آبرسانی، تصفیه فاضالب و پساب صنعتی امضا شد.
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پیشنهاد  سردبیر:
آلودگی بی سابقه فصلی در اصفهان، منشأ خارجی داشته است

قاب روز

حیات وحشيادداشت

مديرکل محیط  زيست خراسان شمالی مطرح کرد:

4۰ رأس از وحوش پارک پرديسان 
بجنورد تلف شدند

مديرکل محیط زيست استان اصفهان:

آلودگی بی سابقه فصلی 
در اصفهان، منشأ خارجی داشته است

 دستگیري متخلفان شكار و صید 
چهار پرنده وحشي در فريدن

جمع آوري بیش از ۲۵۰۰ متر دام صیادي 
از درياچه سد زاينده رود

مدیرکل حفاظت محیط  زیســت خراســان شــمالی گفت: ۴۰ رأس از 
نشخوارکنندگان کوچک پارک پردیســان بجنورد، براثر شیوع بیماری 

طاعون تلف شدند. 
سید اصغر مطهری، با بیان اینکه بیماری طاعون ۴۰ درصد از چهارپایان 
پارک پردیســان را فراگرفته، اظهار کرد: طاعون از هفته گذشــته این 

حیوانات را بیمار کرده و سبب تلف شدن آنها شده است.
وی علت احتمالی بروز بیماری طاعون را وجود وحوشــی دانست که به 

 تازگی وارد این پارک شده اند.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان اضافه کرد: با این  وجود علت اصلی 

این بیماری توسط دامپزشکی در دست بررسی است.
مطهری بیان داشــت: اقدامات الزم جهت مهار و کنترل بیماری طاعون 
در پارک پردیسان انجام  شــده و منطقه هرروز توسط دامپزشکی پایش 

می شود.
این مسئول افزود: ضدعفونی کردن آبشخورها و محل تلف شدن الشه ها، 
جمع آوری و حمل الشــه ها به خارج از محیط مجموعه و دفن بهداشتی 

آنها، ازجمله اقداماتی بود که بر اساس دستورالعمل دامپزشک انجام شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان گفت: برای جلوگیری از انتشار 

بیماری طاعون، شماری از وحوش واکسیناسیون شده اند.
مطهری اظهــار کرد: بیمــاری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک، یک  
بیماری ویروسی مشــترک بین حیات  وحش و دام اهلی است و در بین 

نشخوارکنندگان کوچک نظیر گوسفند و بز مشاهده می شود.
در سال ۱۳۹۱، شیوع طاعون نشــخوارکنندگان در پارک ملی ساریگل 
نیز سبب تلف شدن بیش از ۳۰۰ رأس از حیات وحش این پارک ملی شد.

 مدیــرکل محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: عمده آالیندگی 
روزهای»آلوده برای گروه های حساس«، منشأ خارجی داشته و بیابان های 
مرکز ایران، جنوب شرق و سیستان، امســال کانون های گرد و غبار فعال 

داشتند.
حمید ظهرابی، با توجه به اینکه امســال برخالف معمــول، روزهای آلوده 
اصفهان از نیمه شــهریورماه آغاز شــده است، اظهار داشــت: در ارتباط با 
آلودگی ایــن روزهای اصفهان، بــا چند موضوع مختلف رو به رو هســتیم 
که ازجمله این موارد، گرد و غبار ناشــی از کانون های آالینده ای است که 

ظرفیت پذیرش محیط را پایین آورده است.
وی افزود: از ســویی در روزهای گذشته شاهد ســکون و رکود هوا بودیم؛ 
درحالی که در این فصل از سال، به طور معمول نباید این مسئله رخ دهد و 

این مطلب موجب تجمع آالینده ها در محیط و افزایش آلودگی شده است.
مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه منشأ آالینده  بخش 
عمده ای از روزهایی که شــاهد هوای آلوده برای گروه های حساس بودیم، 
یک عامل خارجی بوده اســت، تاکید کرد: کشــور ایران، هم از بیابان های 
عراق و تاالب های خشک آن و هم از بیابان های عربستان و بخشی از سوریه 

متاثر است.
تصمیم گیری درباره منابع خارجی آالينده، از سطح اختیارات 

استانی خارج است
وی ادامه داد: امسال  بیابان های مرکز ایران، جنوب شرق ایران و سیستان 
و بلوچستان، کانون های گردو غبار فعال داشتند و در برخی روزهای آلوده، 

شهرهای کشور از جمله اصفهان، از این نواحی نیز متاثر بوده است.
ظهرابی ابراز داشــت: تصمیم گیری درباره منابع خارجی آالینده، از سطح 
اختیارات استانی خارج است و باید در سطح ملی برای آن برنامه ریزی شود 
و ما نیز تالش می کنیم تا در حوزه اســتان اصفهــان، کانون های داخلی و 

بحرانی فرسایش را مدیریت کنیم.

متخلفان شکار و صید چهار پرنده وحشي در مناطق آزاد شهرستان فریدن، 
دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شدند.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان فریدن، طي 
گشــت و کنترل ماموران یگان این اداره در زیســتگاه هاي ) مناطق آزاد (  
شهرستان، چهار متخلف شکار و صید غیرمجاز ۴ پرنده وحشي از نوع کبک 

شناسایي شدند.
دو نفر از متخلفان به همراه ادوات شــکار دســتگیر و دو متخلف دیگر که 

مسلح بودند،  با مشاهده ماموران محیط زیست متواري شدند.
الزم به ذکر اســت این پرونــده، جهت ســیر مراحل قانوني، بــه دادگاه 

شهرستان فریدن ارسال شد.
عدم تحصیل پروانه و اقدام به شــکار در زیستگاه هاي حیات وحش توسط 
متخلفان جرم بوده و طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون شــکار و صید، قابل تعقیب 

و مجازات است .

بیش از ۲۵۰۰ متر دام صیادي از دریاچه سد زاینده رود جمع آوري شد.
بــه گزارش»پامــا«، محیط بانان منطقه حفاظت شــده داالنکوه و ســد 
زاینده رود، حین گشــت، کنترل و تورکشي از ســطح دریاچه سد زاینده 
 رود، بیش از دو هزار و پانصد متر دام صیادي از قســمت هاي مختلف این

  دریاچــه جمــع آوري و به پاســگاه حفاظــت محیط زیســت چادگان 
منتقل شد.

همچنین تعدادي ادوات صید از متخلفان کشف و به پاسگاه محیط زیست 
چادگان منتقل شد.

با توجه به اینکه گشت محیط بانان مناطق یاد شده، در شب و به وسیله قایق 
موتوري انجام مي شود، متخلفان یا در محل حضور ندارند یا اینکه با شنیدن 

صداي قایق، متواري مي شوند.
صید ماهي در دریاچه سد زاینده رود، دریاچه ســد تنظیمي زاینده رود و 

سد حنا ممنوع است و متخلفان به دادگاه معرفي مي شوند.
براساس اعالم محیط زیســت اصفهان، در سایر نقاط نیز پروانه صید ماهي 
به صورت ماهانــه و در حد صید پنج قطعه ماهي با قالب صادر مي شــود. 
ماهي هاي کپور و زردپر، بیشترین رقم ماهي است که در دریاچه زاینده رود 

وجود دارد.
منطقه حفاظت شده داالنکوه و دریاچه سد زاینده رود، زیستگاه بسیاري از 

گونه هاي ماهي، آبزیان و پرندگان مهاجراست.

دریچه

کارشناسان محیط زیست، در پاسخ به این پرسش که با افزایش 
دمای جهانی اکوسیستم، دریاچه ها چه واکنشی به این پدیده 
جوی نشــان می دهند، دســت به مطالعه و تحقیقات بیشتر 

زده اند.
کارشناسان تالش می کنند دریابند در حالی که دریاچه ها تنها 
۳ درصد مناظر طبیعی را تشــکیل می دهند، آیا این احتمال 
وجود دارد که نســبت به اقیانوس های جهــان، میزان کربن 
بیشــتری جذب کرده و در نتیجه گازهای گلخانه ای شــامل 
دی اکســید کربن و متان زیادتری نیز منتشر کنند؟ محققان 
برای بررسی تاثیر افزایش دمای هوا بر چرخه کربن دریاچه ها، 
به مطالعــه روی مدل های کامپیوتری تغییــرات آب و هوایی، 
دمای آب و انتشار گاز متان و دی اکسید کربن مربوط به ۲۰۰۰ 

دریاچه در سراسر آمریکا پرداختند.کوین رز، از نویسندگان این 
تحقیق، گفت: می دانیم که دریاچه ها در چرخه جهانی جذب و 
انتشار کربن حائز اهمیت هستند و برای تنظیم دمای جهانی، 
حیاتی به حساب می آیند؛ اما مشخص نیست نقش دریاچه ها 

در نتیجه افزایش دمای هوا چگونه تغییر می کند؟

مدیر ملي طرح حفاظت از تاالب هاي ایران گفت: منتظر تصویب 
طرح »مدیریت جامع تاالب هامون« توســط شوراي برنامه ریزي 

استانداري سیستان و بلوچستان هستیم.
محســن ســلیماني روزبهاني افزود: تاالب هامون واقع در استان 
سیستان و بلوچســتان، در رده تاالب هایي قرار مي گیرد که آب 
خود را به وســیله ســیالب هاي فصلي تامین مي کند. مدیر ملي 
طرح حفاظت از تاالب هــاي ایران در ســازمان حفاظت محیط 
زیست اظهار کرد: امسال نیز با توجه به بارندگي بسیارخوب فصول 
زمستان و بهار، شــاهد آبگیري قابل توجه این تاالب بودیم. وي با 
اشاره به اینکه این تاالب هم اکنون ۳۰درصد آبگیري شده است، 
گفت: با توجه به وسعت بسیار زیاد این تاالب، این میزان آبگیري 
نسبت به ســال هاي گذشته از رشــد خوبي برخوردار بوده است. 

سلیماني عنوان کرد: آبگیري ۳۰ درصدي ناشي از بارندگي هاي 
فصلي تاالب هامون در ســال جاري، به منظور احیاي این تاالب 
کافي نیســت و احیاي این تاالب، راهي طوالني پیش رو دارد. به 
گفته وي، با گرم شدن هوا، بخش چشــمگیري از این میزان آب 

جمع شده در تاالب، تبخیر وآبگیري تاالب ناچیز شده است.

بررسی نقش درياچه ها 
در گرمای جهان

طرح »مديريت جامع تاالب هامون«
 در انتظار تصويب

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان یزد با اشاره 
به اینکه در ۱۰ ســال گذشــته 8 یوزپلنگ آسیایی در 
جاده های استان یزد تلف شدند، بر ضرورت ایمن سازی 

مسیرها تاکید کرد.
سیدحسین سادات موسوی، در ارتباط با تلفات یوزپلنگ 
آسیایی در محورهای مواصالتی استان یزد گفت: یکی از 
مشکالت در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، خطرات 
تصادفات جاده ای است. این مسئله بین بخشی است که 
با همکاری مردم، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی 

و سازمان حفاظت محیط می تواند حل شود.
وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشــته یعنی از حدود سال 
8۳ تا امروز، 8 یوز پلنگ آسیایی در جاده های یزد دچار 
 ســانحه شــده اند که ۶ مورد از این تصادفات در محور

یزد-مهریز به ســمت کرمان بــوده و در جــاده اصلی 
ترانزیتی تهران-هرمزگان و دو مورد هم در مسیر بافق، 

پناهگاه دره انجیر و محور یزد طبس بوده است.
سادات موســوی با بیان اینکه در ۳ ســال گذشته هیچ 
حادثه ای در محورهای مواصالتی نداشتیم که منجر به 
تلف شدن یوزپلنگ شود، توضیح داد: علت اینکه در سه 
سال گذشته تلفاتی نداشتیم، شــاید این بوده که یوزها 
به مناطق امن تر رفته اند. البته این به این معنا نیســت 
که زیستگاه هایشان در یزد امن نیســت؛ اما به هر حال 
جاده ترانزیتی بزرگ و وســیعی در ایــن منطقه وجود 
دارد. ناگفته نماند که کمک های مردمــی و هم افزایی 
دســتگاه ها نیز در جلوگیری از حوادث موثر بوده است؛ 
اما با توجه به قلمرو وســیع زیســتگاه یوزپلنگ، به نظر 

می رسد باید برخی مسیرها ایمن سازی شود.
وی در مورد تعداد یوزهای مشــاهده شــده در یزد طی 
ماه های اخیر گفت: در دو ماه اخیر ۴ قالده یوز در منطقه 
بهاباد و بافق و دره انجیر دیده شــده اســت؛ البته برای 
دیدن یوز، امکانات زیادی الزم است؛ از جمله استفاده از 
دوربین های تله ای که چند سال پیش با استفاده از آنها 
در استان یزد به صورت گسترده، تعداد زیادی یوزپلنگ 

مشاهده شد. 
اکنون نیز روش های ژنتیکی با نام انگشت نگاری ژنتیکی 
معرفی شده اســت که نیاز به پشتیبانی و تامین امکانات 
دارد که البته اگر امکان آن وجود نداشته باشد، استفاده 
از همان دوربین های تله ای و همــکاری مردم نیز کمک 

زیادی خواهد کرد.

خبر

تلف شدن ۸ يوزپلنگ آسیايی در جاده های يزد

در شهر

خبر ويژه

منتخبان نشــان خرس قهــوه اي ۱۳۹۵ از ســوي کانون 
دیده بان حقوق حیوانات، معرفي شــده و مــورد تقدیر قرار 
گرفتند. بــه گزارش»پاما«، براســاس بیانیه ایــن کانون، 
کنشــگران برتر با اثربخشــي چشــمگیر بر عرصه حقوق 
حیوانات، پس از مشــورت و همفکري بــا جمعي از فعاالن 
حقوق حیوانات، به شــرح زیر شایسته دریافت نشان خرس 

قهوه اي سال ۱۳۹۵ شده اند: 
۱- به پاس سیاست هاي اثربخش بر ترویج حقوق حیوانات، 
حمایت از فعاالن حقوق حیوانات به نحــوي که  این مقوله 
از حیطــه خطوط قرمــز خارج شــود و در ســطوح عالي 
کشــور به عنوان مســئله اي قابل توجه، نیازمند بررسي و 
الزم االجرا، پذیرفته شود، همچنین قاطعیت در توقف کامل 
اســتفاده از حیوانات وحشي در ســیرک ها، »نشان خرس 
قهوه اي ۱۳۹۵« به همراه لوح ســپاس و یک عدد دستبند 
 نارنجي، به ســرکار خانم دکتــر معصومه ابتکار، ریاســت

سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهور، اهدا 
مي شود.

۲- به پاس اقدام شــجاعانه و جلب توجه بي سابقه به نقض 
حقوق حیوانات و  کشــتار اســب هاي باربر در غرب کشور، 
در حضور ریاســت محترم جمهوري، به عنــوان باالترین 
شخصیت اجرایي کشور، »نشان خرس قهوه اي ۱۳۹۵« به 
همراه لوح سپاس و یک عدد دستبند نارنجي، به سرکار خانم 
پخشان قلندري، فعال حقوق حیوانات و محیط زیست، اهدا 

مي شود.
۳- به پاس تالش هاي بي چشمداشــت  براي آگاه سازي و 
جلب توجه عامه نسبت به حقوق حیوانات، حیات وحش و 
محیط زیســت، پیگیري مجدانه و تالش براي حل بنیادین 
معضالت مرتبط بــا نقض حقوق حیوانات و ارتقاي ســطح 
دانش مردم و مســئوالن، »نشــان خرس قهوه اي ۱۳۹۵« 
به همراه لوح ســپاس، به موسسه فعال ســازمان مردم نهاد 

ژینگه یار اهدا مي شود.
4- به پــاس فعالیت هــاي بي چشمداشــت، بــه دور از 
منفعت طلبي و خودنمایي در راه کمک به حیوانات نیازمند 
که منجر به نجات و بهبود شــرایط تعــداد قابل توجهي از 
زیستمندان شــده اســت، با ذکر یاد نیک از شادروان دکتر 
نوید معین وزیري، لوح ســپاس به خاندان معزز ایشان اهدا 
مي شود. این مراسم در سالن ستاد توان افزایي و حمایت از 
فعالیت سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران و پس از دومین 

نشست تخصصي بررسي حقوق حیوانات برگزار شد.

 معصومه ابتكار، نشان خرس 
قهوه اي را از کانون ديده بان 
حقوق حیوانات دريافت کرد

طبق تازه ترین بررسي هاي بانک جهاني، غول آلودگي هوا، ساالنه 
۲۳ میلیارد دالر معــادل 8۰ هزار میلیارد تومان به کشــور ضرر 
مي رساند؛ آن هم در شرایطي که پیش بیني این عدد )۶۵ میلیون 
دالر(، صرفه جویي رقم ۲ تریلیــون دالري را براي دولت و مردم 

ایاالت متحده آمریکا در  سال ۲۰۲۰  برآورد کرده است.
با گذشت بیش از ۶۰ سال از بروز نخستین نشانه هاي آلودگي هوا 
در ایران، به تازگي فصل جدیدي براي محاسبه رقم خسارت هاي 
اقتصادي آلودگي هوا )کــه اصلي ترین آن در بخش بهداشــت 
و درمان خالصه مي شــود( باز شده اســت. چند سالي است که 
به دنبال گزارش هاي بانک جهاني، این رقم محاســبه و در ایران 

نیز اعالم مي شود.
با اینکه در کشورهاي توســعه یافته، اعالم این رقم توانسته است 
تا حدي غــول آلودگي هوا را کنتــرل کند، هنــوز اهمیت این 
موضوع در میان مردم و مسئوالن به روشني دریافت نشده است. 
بررســی های این سازمان بین المللي نشــان می دهد مرگ ومیر 
بر اثر آلودگی هوا طــی دو دهه اخیر، با رشــد ۱۲۰درصدي در 
ایران مواجه بوده است. هوای آلوده، همچنین عوارض اقتصادی 
سهمگینی برای کشورهای درحال توسعه به همراه دارد. چنین 
برآورد کرده اند که بر اثر آلودگی هوا و هزینه های پیشــگیری از 
مرگ ومیر زودرس، ساالنه بیش از ۵ تریلیون دالر هزینه در سطح 

جهانی صرف تعطیلی روزهای کاری می شــود؛ با توجه به اینکه 
این معضل، ساالنه بیش از ۵/۵ میلیون کشــته و ۵تریلیون دالر 

هزینه برای اقتصاد جهانی نیز به همراه دارد.
بر اســاس این گزارش، آلودگی هوا پس از سیگار، رژیم غذایی و 
چاقی، چهارمین علت مرگ ومیر زودرس در جهان است. آلودگی 
هوا می تواند منجر به بیماری های تنفســی، ریوی، ناراحتی های 
قلبی و سرطان شود. این میزان ۶ برابر مرگ ومیر ناشی از بیماری 

ماالریاست. 
ســازمان بانک جهانی بدون احتســاب هزینه های درمانی برای 
معالجه بیماری های ناشــی از آلودگی هوا، تخمین زده است که 
اقتصاد جهانی در  ســال ۲۰۱۳، به دلیل مرگ ومیرهای زودرس 
طی روزهای کاری )که بر اثر آلودگی هوا تعطیل شده(، هزینه ای 
حدود ۲۲۵ میلیارد دالر متحمل شــده اســت که با احتســاب 
هزینه های پیشگیری از مرگ ومیر زودرس، به بیش از ۵ تریلیون 

دالر افزایش می یابد.
همزمان با اعالم خســارت هاي ناشــي از آلودگي هوا در ایران، 
معصومه ابتکار، رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور 
نیز در گفت وگو با »پانا«، پیشــنهاد تعطیلی دو هفته ای مدارس 
در فصول ســرد به علت کاهش آلودگی هوا را اعالم کرد و گفت: 
»پیشنهاد داده ایم یک تا دو هفته از تعطیالت تابستانی کم شود 

و به جای آن، یک یا دو هفته تعطیلی، در فصول ســرد و در ایام 
مدارس داشته باشــیم که مقطع زمانی آن از اواسط آذر تا اواخر 
دی و همزمان با وارونگی هواســت؛ تا به ایــن ترتیب، از آلودگی 
هوای کالن شهر ها کاسته شــود. البته هنوز هیچ تصمیم گیری و 
موافقتی در این زمینه انجام نشده اســت؛ اما از مواردی است که 
فکر می کنیم می تواند به کاهش آلودگی هــوا کمک کند.« او با 
اشاره به طرح این پیشنهاد در گذشته افزود: »باید دوباره ابعاد آن 
بررسی شود تا به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم؛ زیرا این کار 

می تواند فواید و مشکالتی نیز به همراه داشته باشد.«
البته میرحمایت میرزاده، ســخنگوي کمیســیون تحقیقات و 
آموزش مجلس، نظر مثبتي نسبت به این پیشــنهاد دارد. او در 
این باره مي گوید: »واقعیت تلخ این اســت کــه تعطیلي مدارس 
سبب نمی شود که دانش آموزان از خانه بیرون نروند؛ بنابراین اگر 
هدف، جلوگیري از خروج مردم و کودکان از خانه است، متاسفانه 
باید بگویم که فرهنگ آن هنوز در کشور ایجاد نشده است. اتفاقا 
در این گونه مواقع، خانواده ها دوباره به گردش و تفریح در شــهر 

مي روند.« 
میرزاده درباره تعطیالت زیادي که در طول  ســال براي مدارس 
و ادارات وجود دارد، توضیح مي دهد: »شــاید به همین دلیل در 
دنیا رتبه نخست تعطیالت در تقویم را داشته باشیم. معتقدم این 
طرح ها نتیجه اي نخواهد داشــت و اگر پیشنهاددهندگان سابقه 
آموزشي داشته باشــند، مي توانند این موضوع را درک کنند که 
در طول  سال تحصیلي، چه میزان تعطیالت غیر رسمي در کنار 
تعطیلي هاي رســمي به بهانه هاي مختلف وجــود دارد و قطعا 
درباره این پیشنهاد تجدید نظر خواهند کرد.« طبق اظهارات این 
نماینده مجلس، »این موضوع احتماال باید بعد از پایان تعطیالت 
مجلس در کمیسیون مطرح شــود؛ ولي تاکنون درباره آن بحث 
نشده و حتي پیشــنهاد آن نیز به کمیسیون مربوطه نرفته است. 
البته با شناختي که از اعضا دارم، نمایندگان با این طرح مخالفت 
مي کنند؛ چرا که هیچ وقت به اهدافي که در این زمینه داشته ایم، 

نرسیده ایم.
در شرایطي که در دنیای امروز، تصمیم بعد از پژوهش، به عنوان 
یک امر پذیرفته شده اســت، آیا ســازمان تاکنون پژوهشي در 
این باره انجام داده است که نشان دهد طي سال هاي گذشته )که 
مدارس در روزهاي اوج آلودگي تعطیل مي شد( مراجعه به مراکز 

درماني کاهش یافت یا خیر؟! 
بنابراین، اگر نتایج به دست آمده، چنین چیزي را نشان نمي دهد، 
به این معني اســت که نتیجه اي نگرفته ایم. هیچ پژوهشي نشان 
نمي دهد که این همه تعطیالتي که در ایام عید، بعد از ماه رمضان 

و تابستان داریم، معضل آلودگی را حل کرده باشد.

مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا، ۱۲۰ درصد افزايش پیدا کرده است؛

مخالفت با پيشنهاد تعطيلي مدارس در فصل آلودگي

تعطیلي مدارس سبب 
نمی شود  که دانش آموزان 

از خانه بیرون   نروند؛ 
بنابراين

  اگر هدف، جلوگیري از 
خروج مردم و کودکان 
از خانه است،  متاسفانه 
بايد بگويم که فرهنگ 

آن هنوز در کشور ايجاد 
نشده است
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پیشنهاد سردبیر: 
شروع رسمی سال جدید تحصیلی ازسوم مهرماه

E-MAIL

 یــک لحظه عصبانیــت، خروج تیــزی از غــاف و در نهایــت مرگ،
این قصه پر غصه بسیاری از قتل ها و سرهایی است که به دلیل لحظه ای 

سهل انگاری و تصمیمات هیجانی باالی طناب دار می رود.
 بر اســاس گزارشــات پزشــکی قانونی، در ده ســال اخیــر، بیش از 

10 هزار نفر بر اثر اصابت چاقو، جان خود را از دست داده اند.
آماری تامل برانگیز و نگران کننده که ناشــی از کاهش آستانه تحمل، 

تشدید خشونت ها و درگیری های فیزیکی و خیابانی است.
 کارشناســان و صاحــب نظــران معتقدند در شــرایطی کــه ضریب 
درگیری هــای خیابانی افزایش پیــدا می کند، لــزوم تصویب قانون 

ممنوعیت ساح سرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
 فهیمــه کارورز، روانشــناس و آســیب شــناس مســائل اجتماعی، 
 با اشــاره به ضــرورت ممنوعیت حمل ســاح ســرد، عنــوان کرد: 
آلت قتل بســیاری از پرونده ها در مراجع قضایی به ساح سرد، کارد، 
 چاقو و... باز می گردد و توام شــدن اندکی ســهل انــگاری و تعجیل 
 در تصمیــم گیری یا خشــونت هــای آنی، فاجعــه ای غــم انگیز را 
 رقم می زند کــه نتیجه آن، داغ دیــدن خانواده قاتــل و بعضا مقتول 

خواهد بود.
 وی افزود: برخــی گمان می کننــد، تمامی افرادی کــه مرتکب قتل 
 می شــوند لزومــا انســان هایی بــا ویژگی هــای خاص هســتند، 
 اما بــه واقع ایــن طیــف همانند بســیاری از افــراد عــادی جامعه، 
 زندگی می کردند، اما لحظه ای عصبانیت و عدم تصمیم گیری مناسب،

آنها را به سمت قتل همنوع خود سوق داده است.
 روانشــناس و آســیب شــناس مســائل اجتماعــی عنــوان کــرد: 
 می تــوان ادعا کــرد در بســیاری از پرونده هــای قتــل، در صورت 
عدم همراه داشــتن ســاح ســرد، امکان بروز چنین حوادث تلخی 
به شــدت کاهش پیدا می کــرد. وی افزود: ممنوعیت حمل ســاح 
 ســرد از ضروریاتی اســت کــه با تصویــب آن، از بســیاری بــزه ها، 
 زورگیری هــا، جراحــت هــای فیزیکی و... پیشــگیری مــی کند، 
 اما متاســفانه برخاف طرح مکرر این موضوع از ســوی کارشناســان 
 و فعــاالن حــوزه اجتماعــی و صاحــب نظــران ایــن عرصــه، 

مجلس در ادوار گذشته، آنچنان که باید در این حوزه ورود نکرده است.
کارورز عنوان کــرد: البته نمی تــوان گفت که لزوما با مصوب شــدن 
 این قانــون از تمامی ســرقت ها، درگیــری ها یا قتل ها پیشــگیری 
 می شــود، اماتصویب این طرح یقینا در کاهش ضریب حادث شــدن 

چنین مواردی بدون تاثیر نخواهد بود.
آســیب شــناس مســائل اجتماعی گفت: فارغ از قتل هــای از پیش  
طراحی شده و برنامه ریزی شده، در صورت تصویب و اباغ  ممنوعیت 
 حمل ساح ســرد، امکان حادث شــدن قتل های آنی در درگیری ها 

و خشونت های خیابانی به نحو قابل توجهی، افت خواهد کرد.
لزوم فراگیری مهارت های کنترل خشم در جامعه  

صدیقه نوبهار، روانشــناس و کارشــناس علــوم رفتاری، با اشــاره به 
 وجود ضعــف در فراگیــری و آموزش مهــارت های کنترل خشــم 
در میان بسیاری از اقشار و طیف های اجتماعی گفت: صرفا با ممنوعیت 
 حمل ســاح ســرد نمی توان از ظهــور و بروز چنین حــوادث تلخی

) قتل های طراحی نشده ( جلوگیری کرد زیرا کم نبوده اند پرونده هایی 
که طرف های درگیر با اصابت سنگ، چوب و... جان باخته اند.

غالف قانون روی تیزی ها می نشیند؟

بنویسیم سالح سرد 
بخوانیم ابزار مرگ

روانشناسی

اجراييه
شــماره   9510423637100109 اجراییــه: شــماره   6 /398
پرونده:9209983637100387 شــماره بایگانی شعبه:920395 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطــه به شــماره 9510093637101603 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509973637100377 مورخ 1395/02/30 و 
دادنامه اصالحی 9509973637100813 مورخ 1395/04/09 محكوم علیه 
ســید جمال غضنفری فرزند محمد علی به نشانی تهران خیابان ستارخان 
زنجان همایونشــهر جنوبی ارکیده اول پالک 15 محكوم اســت به ) فسخ 
قرارداد منعقده مورخ 1363/8/10 به لحاظ متعــذر بوده( و پرداخت مبلغ 
720/000/000 ریال بابت ســرقفلی مغازه به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
5/400/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ دو میلیون ریال به عنوان 
هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در 
حق محكوم له محمد جواد عمونبی فرزند محمود به نشانی خ امام جنب بانک 
مسكن طبقه دوم با وکالت امین حكاکی فرزند باقر به نشانی استان اصفهان 
شهرستان خوانسار خیابان امام خمینی جنب بانک مسكن طبقه دوم دفتر 
وکالت، ضمنًا هزینه عملیات اجرایی به عهده محكوم علیه می باشد. ضمنًا 
رعایت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامی اســت. محكوم علیه مكلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی بــرای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خــودداری محكوم علیه از اعالم کامــل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالــی 1394(. م الــف: 179 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 471 کلمه، 5 کادر( 
تحديد حدود اختصاصی

6/346 شــماره صادره : 1395/43/270983 نظر به اینكــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 31/9557 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب به نام ابوالفضل براتی 
فرزند حسین مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 

95/07/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1395/06/24 
م الف: 18280 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 147 کلمه، 

2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

6/345 شــماره صادره : 1395/43/270962 نظر به اینكــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 3291  فرعی از 25/561 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبــق رای قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب به 
نام مرتضی فتحی زاده فرزند ابوالقاسم و شریک مفروز و 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 شنبه مورخ 95/07/17 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
 اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم

 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
 1395/06/24

م الف: 18248 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 153 کلمه، 
2 کادر(

حصر وراثت
6/399  آقای حمید رضا ســلطانی دارای شــماره شناســنامه 6  به شرح 
دادخواســت به کالســه 524/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی سلطانی فرزند محمد 
باقر به شماره شناســنامه 110 در تاریخ 1395/06/06 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- حمیدرضا 
ســلطانی فرزند علی، ش.ش 6 صادره از خوانســار 2- نسرین سلطانی 
 فرزند علی، ش.ش 23 صادره از خوانســار 3- مریم سلطانی فرزند علی، 
ش.ش 13 صادره از خوانســار 4- زهرا ســلطانی فرزنــد علی، ش.ش 5 
صادره از خوانســار 5- اعظم ســلطانی فرزند علی، ش.ش 32 صادره از 
 خوانسار 6- افســانه ســلطانی فرزند علی، ش.ش 2 صادره از خوانسار

 7- اقدس سلطانی فرزند محمد حســن، ش.ش 373 صادره از خوانسار. 
متوفی ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
به شورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 
وراثت صادر خواهد شد. م الف: 178 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 191 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

6/400 در خصوص پرونده کالسه 85/95 خواهان مهدی رضایی حسین 
آبادی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت کورش قدیمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 

اصفهان شــعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18348 شعبه 20 
حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 118 

کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

6/401 در خصــوص پرونده کالســه 1076/95 خواهان جــواد بهرامی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 20/900/000 ریال به طرفیت علی رامی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/16 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18377 
شــعبه 45 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

6/402 در خصوص پرونده کالســه 950208 خواهــان تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به نمایندگی محمد حسین نظری- توکلی- مهردادی به وکالت 
شهرزاد احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- سید جلیل غیاثی 
2- یوســف صالحی 3- منصور کمالی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز یكشنبه مورخ 95/8/16  ســاعت 8 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
 رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:18335 شــعبه 11 حقوقی

 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 131 کلمه، 
2 کادر(  

ابالغ وقت رسيدگی
6/403 در خصوص پرونده کالســه 950560 خواهان رســول صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت کمال لطیف کار تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/16  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:18327 شــعبه 14 حقوقی 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 110 کلمه، 

1 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

6/404 در خصوص پرونده کالسه 827/95 خواهان امیر مرتضی طاهریان 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند رســمی به طرفیت مهدی صادق 
مالو اجردی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/16 ساعت 

8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المكان 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 
شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختــالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 18346 شــعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 122 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

6/405 در خصوص پرونده کالسه 1095/95 خواهان تعاونی ثامن االئمه 
به نمایندگی آقای حسین نظری و توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم 
احمدی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن افتخاری- عبدالرضا 
اسماعیلی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/16  ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان شیخ صدوق شمالی 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 رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:18380 شــعبه 8 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 129 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسيدگی

6/406 در خصوص پرونده کالسه 95-615 خواهان مجتبی زارع شرودانی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمود حبیب اللهی فرزند حسن تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/15  ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18364 
شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 115 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسيدگی

6/407 در خصــوص پرونــده کالســه 345/95 خواهــان افشــین دری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت کامران طهماسبی- کورش شیروانی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/15 ساعت 17 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 18349 
شــعبه 20 حقوقی مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(  

برخاف جایگاه خاص سنگ درمانی درمیان عموم 
افراد، افزایــش اعتقادات افراطــی از آن باورهای 
 اشــتباهی اســتخراج کرده که بیــش از پیش 

 به خرافــات رایــج در آن همچــون وجود 
ســنگ های ماه تولد و خــواص آنها 

دامن می زند. 
اعتقــاد به شــفا دادن و خواص 
 درمانگــر برخــی ســنگ ها 

از دیربــاز تاکنــون محور 
توجــه اغلــب افــراد 

در جهــان بــوده 
روزها  ایــن  ولی 

استقبال و اعتقاد
افراطــــی  هـای 

 علــــی الخصــوص 
در کشــورمان این به اصطاح طب 

باستانی را دســتخوش باورهای 
واقعــا نامتعــارف و خرافــات 
کرده بــه گونــه ای که حتی 
بیشــتر مردم بــرای درمان 
 بیماری های شــان بــه جای

  مراجعه به پزشــکان و متخصصان 
به ســنگ درمانی روی آورده اند، اما آیا یک سنگ واقعا می تواند 

شفا دهد؟
شفایی که دستاورد تلقین است نه سنگ  

 علی مهــدی دکتــری روانشناســی و اســتاد مدعو دانشــگاه 
آزاد اســامی با تاکید بر قدرت فوق العاده تلقین و تاثیرات قابل 
توجه آن در بهبــود انواع بیماری ها گفت: در هیــچ یک از منابع 
علمی معتبر به خواص شــفا بخش بودن ســنگ ها اشــاره ای 
نشــده، اما وجود مبحثی به نام تلقین در روانشناســی و قدرت 
فوق العاده آن در ســرانجام هر اقدام و تصمیمی حتی شفا دادن، 
 غیر قابل انکار اســت، موضوعی که پرده از راز سنگ های درمانی 

بر می دارد.
وی با اشــاره به اعتقاد رایج عموم افراد نسبت به خواص درمانی 
موجود در ســنگ ها و تاثیــر و عملکرد مثبت برخــی از آنها در 
 درمان بیماری ها تاکید کرد: در حقیقت هیچ یک از اختال های

نامتعارفی که به واســطه آن فــرد دچار بیماری های جســمی 
 و عصبی می شود منشــاء زیســتی ندارند بلکه ناشی از استرس 
و اضطراب های شــدید عصبــی حتی مشــکات روحی درونی 
هســتند که منجر به بروز عایم و عوارض جسمی قابل توجهی 
همچون پیر پوستی، دردهای عضانی، خطرابتا به سکته های 

مغزی و قلبی و حتی گسترش سرطان و عدم بهبودی آن در بدن
 می شــود. به گفته این اســتاد روانشناســی قدرت روانشناسی 
و تمرکز هواس به واســطه برخــی باورهای عمیق و متاســفانه 
 اغلب خرافه که قدمت شــان حتی به دوران باستان نیز می رسد، 
 به کمک تلقین تصویر ذهنی اســکن شــده ای در فــرد ایجاد 
می شود که تجســم آن به امید شــفای بیماری ها و رفع مسائل 
روحی در انواع واســطه های جســمی علی الخصوص سنگ ها 

محقق می شود.
علـی مهـــدی اظهـار 

دارویی به خودی خود اثر نمی کند داشت: هیـــچ 
مگر اینکه آن را درست مصرف کنند و هیچ سنگی به خودی خود 
شفا نمی دهد مگر آنکه قدرت عظیمی به نام تلقین آن را تبدیل 
به یک سنبل درمانی کند و دقیقا به همین علت امروزه بسیاری 

از افراد به آثار درمانی و یا حتی عدم تاثیر سنگ ها معتقد اند.
خواستگاه سنگ درمانی کجاست؟  

در حقیقت منشــاء اصلی ســنگ درمانــی مربوط به کشــور 
 چین اســت که در بازنگری کتب تاریخی جهان پس از اســام، 
کتابی تحت عنوان امپراطوری زرد به نوشته یواخیم بارکها وزن 
پاسخ معمای پیدایش ســنگ درمانی به خوبی روشن می شود، 
 کتابی که ویژه احــواالت چنگیز مغول و فرزندانش و اســتفاده 
 از انواع درمــان   های طبیعــی و حتی اتفاقــی همچون خواص 

و روش های استفاده از سنگ ها پرداخت شده است.
 ســنگ هایی که حرارت دادن آن، گذاشــتن شــان روی ســر  

و خواندن انواع ذکر هــای خاص یا قراردادن شــان روی موضع 
 درد و حتی انجام ماســاژ با آنها، وجه اشتراک اغلب شان به شمار  

می   رود.
کتاب قانون سنگ درمانی ندارد  

روشــنک قدس، رییس دانشــکده طب سنتی دانشــگاه علوم 
پزشکی ایران با اشاره به عدم جایگاه سنگ درمانی درطب سنتی 
تاکید کرد: برخاف تصور اغلب افراد، این روش نه در کتاب قانون 
که مهم ترین مرجع و منبع آموزه های طب سنتی ایران و جهان 

است و نه حتی به عنوان طب مکمل آن مطرح نشده است. 

وی گفت: ســنگ درمانی به علت بی ارتباطی 
 کامــل آن بــا طــب ســنتی در هیــچ یک 
از کلینیک های ویژه این طبابت وجود ندارد 
بلکه خواستگاه اصلی آن کشــور چین است 
که در برخــی از متــون مرجع 
چینی اشــاره هایی به آن 
شده، اما برخاف وجود 
مباحثی مرتبط با آن 
 در کتب خاصی فقط 
می توان گفــت که از 
نظر علمی و طب سنتی 
ایــن درمــان هیچ 
جایگاهی  و  تعرف 

ندارد .
گرچــه از نظر علم 
پزشکی و حتی طب 
ســنتی، جایگاهــی 
برای خـــواص درمانی 
ســنگ ها تعریف نشده 
ولی این موضوع از نظر طب اسامی که 
 احادیث معصومیــن ) ص (، مهم ترین

شــالوده ایــن طــب هســتند، چگونه 
 است؟ ســوالی که برخی از محققان دینی 

پاسخ قابل توجهی برای آن دارند.
سنگ ها واقعا شفا می دهند؟  

 حامد مدرس غروی، محقق حوزه علمیه مشــهد 
 و کارشــناس مذهبــی با تاکیــد بر اینکــه روایت یــا حدیثی 
از معصومین )ص( مبنی بر ارتباط مســتقیم و تا ثیر سنگ ها در 
شفا برای شفای بیماری ها در کتب و منابع اسامی نیست، گفت 
: البته مباحثی در خصوص خواص متافیزیک ســنگ ها که در 
احادیث و منابع موثقی به آنها اشاره شده در دست است، خواصی 
 که بیشــتر به نوعی دفع با و جلوگیری از بروز بیماری ها ارتباط 

و اشاره دارد که برخی از نمونه های بارز آن به این شرح است:
اصول کافی، جلــد 6 حدیــث 471: به خواص زمــرد و یاقوت 
و استفاده از انگشتر این ســنگ به منظور گره گشایی در کارها 

اشاره می کند.
وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 93 و 92، درخصوص خواص برخی 

سنگ ها نقل قول های قابل تاملی دارد.
وی در ادامه تصریح کــرد: همچنین در کتاب بهــار االنوار جلد 
27 حدیث 262، کتاب اصول کافی جلد 6 حدیث 472 و جامع 
االخبار صفحه 135، کتاب حلیه المتقین عامه مجلسی صفحه 
116و صفحه 18، همگی در بر دارنده احادیثی هستند که به طور 
کلی به خواص و تاثیرات غیر مستقیم سنگ ها از جمله فیروزه، 
زمرد، یاقوت و عقیق مکررا اشــاره دارند ولی در هیچ یک از این 
منابع به هیچ عنوان ذکر نشده که اگر به فرض مثال فردی بیمار 
ســنگ خاصی را در محل بیماری اش قرار دهد شفا می گیرد و 
این گونه برداشت ها از چنین احادیثی صحیح نیست و می تواند 

باورها و حتی برخی خرافات افراطی را نیز با خود به همراه آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان از شروع رسمی 
سال جدید تحصیلی ازسوم مهرماه خبرداد.

در حاشیه ششمین جلسه شواری آموزش و پرورش استان 
اصفهان که به منظور هماهنگی مســئوالن برگزار شــد، 
 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: با توجه 
 بــه ســواالت مدیــران مــدارس در مــورد همزمانــی 
31 شهریورماه با روز رژه نیروهای مسلح و جشن شکوفه ها 
که هر ساله یک روز قبل از آغاز رسمی سال جدید تحصیلی 
انجام می شــد، مکاتباتی با وزارت آموزش و پرورش برقرار 
کردیم. وی گفت : براین اســاس مقرر شــد روز جشــن 
شکوفه ها به مانند سال های گذشــته در 31 شهریورماه 
 برگزار شــود، همچنین بــا توجه به همزمانــی این 2 روز 
باید هماهنگی های الزم جهت ســاماندهی ترافیک شهر 

انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود.
قائدیها افزود: این وزارت خانه شــروع آغاز رســمی سال 
جدید تحصیلی را ســوم مهرماه اعام کرد و بر این اساس 

تمام مدارس کشور در این روز بازگشایی خواهند شد.

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان از  اهــدای 25 هزار قطعه » اصفهــان کارت « برای 
حمل و نقل عمومــی دانش آموزان کــم بضاعت اصفهانی 
تا اول مهر ماه خبر داد. مهدویان فر با اشــاره به شناســایی 
دانش آموزان بی بضاعت به دنبال برگزاری جلساتی با کمیته 
امداد، اداره کل بهزیستی و اداره کل آموزش و پرورش اظهار 
داشت: بر اساس برنامه ریزی های سالیانه، این دانش آموزان 
در قالب کارگروهی شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند. 
 وی با بیــان اینکه اجرای طــرح حمایــت از دانش آموزان 
بی بضاعت در حوزه حمل و نقل با مصوبه شــورای شــهر 
صورت می گیــرد، افزود: امســال نیز همچون ســال های 
گذشــته 25 هزار قطعه اصفهان کارت یک صد هزار ریالی 
 جهت اســتفاده از ناوگان اتوبوســرانی شــهری در اختیار 
دانش آموزان کم بضاعت شــهر اصفهان قرار خواهد گرفت. 
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان تصریح کرد: الزم است ســازمان های متولی توزیع 
کارت ها تاش کنند این کارت ها به دانش آموزان کم بضاعت 
مشــغول به تحصیل در مدارس دولتی و دانش آموزان طرح 

رافع در مدارس غیر انتفاعی تعلق گیرد. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

شروع رسمی سال جدید 
تحصیلی ازسوم مهرماه

توزیع ۲5 هزار » اصفهان کارت « 
بین دانش آموزان بی بضاعت

اخبارویژه

خواص
 خارق العاده سنگ درمانی؛

 شفای سنگ ها
 از خرافات رايج 

تا حقايق دينی
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
انتظار استقبال  بیشتر از اصفهانی ها داشتیم

جشنواره می بایست امکاناتی را در اختیار گروه ها قرار بدهد تا همکاری خوبی 
در راستای پیشبرد تئاتر کشور توسط گروه ها شکل بگیرد.

کوروش حیدری کارگردان نمایش » تیغ کهنه « منتخب پنجمین جشــنواره 
تئاترشهر؛ در خصوص نمایش خود گفت: داستان نمایش به کودتای ۲۸ مرداد 
 ســال ۱۳۳۲ باز می گردد که  در این حین یکی از فعاالن در عرصه سیاســت، 

برای دخترش خواستگار می آید و اتفاقاتی را برای این خانواده رقم می زند. 
وی درباره انگیزه خود از انتخــاب این اثر بیان کرد: ســال ها پیش این متن را 

خوانده بودم و دوست داشتم، به دلیل متن فاخر آن را  روی صحنه ببرم. 
حیدری با بیان اینکه جشــنواره می بایســت هدفمند پیش بــرود، بیان کرد: 
جشــنواره می بایســت امکاناتی را در اختیار گروه ها قرار بدهــد تا همکاری 
 خوبی در راستای پیشبرد تئاتر کشور توسط گروه ها شکل بگیرد؛ اما متاسفانه 

چنین چیزی وجود ندارد. 
با این تفاسیر جشنواره تئاتر شهر از همه جشنواره ها حرفه ای تر عمل می کند. 

اکران فیلم » آس و پاس « به بعد از ایام تاسوعا و عاشورا موکول شد.
عبدا... علیخانی تهیه کننده و پیشکســوت سینما؛ در آســتانه آغاز اکران فیلم 
» آس و پاس « در خصوص برنامه ریزی برای تبلیغــات فیلم گفت: برنامه هایی 
 داریم، امــا االن بــه آن نمی پردازیم؛ چون اکــران فیلم به بعد از ایام تاســوعا 

و عاشورا موکول شد.
وی ادامــه داد: فقــط می  توانم اشــاره کنم که تبلیغــات » آس و پــاس « را 
 همزمان با اکران با شــدت فراوان و در وجوه مختلف انجــام می دهیم تا مانند 

» آبنبات چوبی « از این حیث ضربه نخورد.
علیخانی در خصوص تغییرات جدید جشــنواره فیلم فجر گفت: به نظرم اتفاق 
 خوبی اســت؛ چون به جز بخــش کارگردانی و بهترین فیلــم دیگر بخش های 
یک اثر دیده و قضاوت می شود و یک کارگردان کار اولی در قیاس با کارگردانی 

با سابقه حقش ضایع نمی شود. 
البته تمام این موارد منوط به حسن نیت و نبود نیت های بد پشت پرده است.

سروش محمد زاده معتقد اســت فیلمش به خاطر داشتن پتانسیل باال، قابلیت 
میلیاردی شدن را دارد.

 ســروش محمــدزاده کارگردان ســینما و فیلم ســینمایی » چهارشــنبه «؛ 
 در خصــوص رضایت از فروش و اســتقبال مخاطــب از این اثــر گفت: فروش 
این فیلم رضایت بخش بود، اما احساس می کنم اگر تعداد سانس های بیشتری 
به این فیلم تعلق می گرفت و نمایش بیشتری داشت، با استقبال گسترده تری 

رو به رو می شد.
البته به نحوی که دیگر آثار نیز به خوبی اکران شوند و دادن سانس های بیشتر 

به یک فیلم به دیگری ضربه وارد نکند. 
وی ادامه داد: با همه تفاســیر خودمان هم بیکار ننشســتیم و بــا هزینه های 
شخصی دســت به یکســری تبلیغات زدیم تا به جذب هرچه بیشتر مخاطب 
 کمک کنیم. امیدوارم این اتفاق رخ دهد چرا که فکر می کنم » چهارشــنبه « 

به راحتی قابلیت میلیاردی شدن را دارد.

» چهارشنبه « 
قابلیت میلیاردی شدن را دارد

اکران » آس و پاس «
 بعد از تاسوعا و عاشورای حسینی

عملکرد جشنواره
 تئاتر شهر حرفه ای تر است

يادداشت

 خواننده گروه چمان گفــت: اصفهان را رها نخواهــم کرد حتی اگر 
پنج نفر بیایند و من را تشویق کنند.  

حبیب قالئی، با اشاره به حضور اندک تماشــاگران در سالن  اظهار 
 کرد: برای من مهم این اســت که کســی که برای دیدن موســیقی 
می آید از موســیقی درک داشــته باشــد و آن را بفهمد اگر ده نفر 
تماشــاچی بنشــینند و موســیقی من را بفهمند بهتر از این است 
 که آدم هــای بســیاری بیایند، اما حوصله شــنیدن موســیقی را 
 نداشــته باشــند. مطمئنا دســته دوم برای من و گروهم ارزشــی 
نخواهند داشــت و همین تعداد اندکی که آمده انــد برای ما ارزش 
 دارد و من انتظار داشتم در مهد فرهنگ و هنر استقبال بیشتر از هنر 

و موسیقی شود.
 وی افــزود :  اصال یادم نمی آید از کی موســیقی را شــروع کرده ام 
و زمان بدتر از این را هم تجربه کرده ام و همین باعث شده است که 

در کار خود کوشاتر باشم. 
 در واقع  وقتــی زندگی مان را برای موســیقی گذاشــته ایم یعنی 

برای مان ارزش دارد و از این پس هم کنسرت برگزار خواهیم کرد.
وی ادامــه داد: ما به پیشــنهاد مدیر برنامه های مــان که اصفهانی 
 است اجرای یک شب را قبول کردیم و بهترین نوازنده های زاگرس 

در غرب کشور را ما به همراه خود آورده ایم. 
 قالئــی ادامه داد: برنامــه های زیــادی را با هم در خارج از کشــور 
رفته ایم و  در آمــد این برنامه را اصال نگاه نکــرده ایم فقط آمدیم تا 
هم تفریح کنیم هم محکی به خود زده باشیم و هم اصفهان را با خود 

آشنا کنیم. 
وی با اشاره به انتخاب قطعه ها گفت: قطعه ها را در دو بخش تنظیم 
و تقسیم بندی کردیم؛ قسمت اول اصفهان و قسمت دوم ماهور که 
اصفهان را به دلیل حضور خواننده های سرشناس مثل استاد ایرج، 
آقای اصفهانی و آقای افتخاری و حضور آهنگ هایی که در اصفهان 
بوده و مردم با آن خاطره داشــته انــد انتخاب کردیــم و به خاطر 
 وجود آهنگ های شــاد در ماهور، برای لرســتان از ماهور انتخاب 

کردیم.

 نمایش » دنیای دروغکی « ویژه کــودکان و نوجوانان به مدت 
ســه هفته با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

در اصفهان به روی صحنه می رود.
حامد شــکوری، نویســنده دنیای دروغکی گفت: ایده  محوری 
این نمایش مسئله  دروغ گفتن بچه ها است. اما در کنار این ایده 
اصلی ایده های فرعی از قبیل تنبلی و درس نخوان بودن کودک 
قهرمان نمایش، بیزاری او از درس و مدرسه و عالقه اش به بازی 
 با تبلت به جای مشق نوشتن که مســئله  روز و مبتالبه بسیاری 

از کودکان جامعه است هم مطرح می شود.
 وی افــزود: همه  این ایده هــا در این نمایش بــه گونه ای خالق 
و با تخیل، فانتزی و کمدی بیان می شود تا محصول کار یک اثر 

سرگرم کننده و در عین حال آموزنده باشد.
شــکوری درباره مضمون و حــال و هوای ایــن نمایش، گفت: 
 داســتان در این نمایش قوی و محکم اســت، تمــام صحنه ها 
 و اتفاقات هدفمند هســتند و به جای اســتفاده از کلیشه های 

نخ نما، براساس ضرورت و منطق داستانی پیش می آیند. 
حتی استفاده های مختلفی که از عناصر سرگرم کننده  نمایش 
کودک مانند عروسک یا شوخی ها می شود از همین ضرورت ها 

پیروی می کند.
 وی تاکید کرد: داســتان به گونه ای اســت که مشارکت فعال 
و جدی کــودکان را می طلبد. اما این مشــارکت هم براســاس 
 ضــرورت و بســیار دقیــق طراحی شــده؛ در قســمت های 
تعیین کننده  نمایش فضاهایی ایجاد می شــود که مشــارکت 

مستقیم تماشاگر کودک، خالقیت و انتخاب او را می طلبد.
این نویســنده تصریح کــرد: کارگردانی این نمایــش از روش 
کارگاه تئاتر تجربی انجام شده است. آقای محمدکاظم فکاری، 
کارگردان اثر در سال های گذشــته در تهران عضو کارگاه های 
 تئاتــر معتبر بوده و در همــان جا آثار باکیفیتــی را کارگردانی 
کرده اســت. این نمایش اولین تجربه  کارگردانی با روش کارگاه 
تئاتر تجربی در تئاتر کودک اســتان اصفهان است. الزم به ذکر 
اســت؛ » دنیای دروغکی « از ۱۸ شــهریور تا ۱۱ مهر، روزهای 
فرد ) یکشــنبه، سه شــنبه، پنجشــنبه ( در مجتمع فرهنگی 
 کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان واقــع در پل فلزی، 
بوستان کودک به روی صحنه می رود که طبق گفته ها تا کنون 

با استقبال خوب شهروندان اصفهان مواجه شده است.

» دنیای دروغکی «
 برای کودکان اصفهانی 

انتظار استقبال
 بیشتر از اصفهانی ها داشتیم

نمايش

نمایش » رود می خروشد « به نویســندگی و کارگردانی فریدون 
خسروی، ۲5 شــهریور ماه تا۱0 مهر در تاالر هنر به روی صحنه 
 می رود. ســید رضا امیری، بازیگر تئاتر، از آماده شــدن نمایش 
» رود می خروشــد « برای اجرا خبر داد و گفــت: این نمایش که 
عنوان اولیــن و جدیدترین نمایش سرخپوســتی تاریخ ایران را 
 دارد به نویسندگی و کارگردانی فریدون خسروی قلعه شاهرخی،

 ۲5 شهریور ماه تا۱0 مهر ماه در تاالر هنر اصفهان به روی صحنه 
می رود.

 وی تصریــح کــرد: در این نمایــش پــر از رنگ و موســیقی، 
 بنده به همراه فرانک کیانی، فرامرز خســروی، مهشید گودرزی،

حامد توسنی، امین احمدی، طاهره اســدی، مرتضی خسروی، 
 ســپیده نوید منش، ســیده زهرا حســینی، شــیدا صفاریان، 
 راضیــه آذری، فاطمــه ســادات موســوی، مــژگان ناصری، 

نیلوفر فتاحی و پوریا خسروی ایفای نقش می کنیم.
امیری با اشــاره به سابقه درخشــان فریدون خسروی کارگردان 
 این نمایــش، از حمایت دو تــن از هنرمندان کشــور از نمایش 
» رود می خروشد « خبر داد و گفت: حامد کمیلی و آزاده زارعی 
هر دو در صفحات اجتماعی خود از طرفداران شان دعوت کردند 
که به تماشــای این نمایش بنشــینند و شــاهد اولیــن نمایش 

سرخپوستی به معنای واقعی، در اصفهان باشند. 
 گفتنی اســت، ایــن نمایــش ۲5 شــهریور تــا۱0 مهــر ماه، 

راس ساعت۱9:۳0 در تاالر هنر به روی صحنه می رود.
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تماشای رودی که در تاالر هنر 
می خروشد را از دست ندهید

رسانه

در شهر

بعد از تعطیلی خانه ســینما در ســال ۱۳90، یکی از متعلقات 
این خانه که تحت تاثیر قرار گرفت،  جشــن سینمای ایران بود. 
نگرانی از حساســیت هایی کــه همواره روی این جشــن وجود 
داشته، موجب شــد نگاه محافظه کارانه بر این رویداد سینمایی 
 حکم فرمایی کند تا جایی که در نخســین سال بعد از بازگشایی 

به جای برپایی جشن زنده، فیلم جشن به نمایش درآمد.
نام عباس کیارستمی بیش از هر سینماگر دیگری در این مراسم 
به زبان ها آمد و پیمان معادی و نویــد محمدزاده دو بازیگر فیلم 
ســینمایی » ابد و یک روز « جوایز خود را به کیارستمی تقدیم 
کردند و فاطمه معتمدآریا هم زمانی که برای اعطای جایزه روی 
 سن حاضر شــد،  از کیارســتمی یاد کرد، اما با نگاهی متفاوت؛ 
 او تاکیــد کرد بهتر اســت کینه ورزی ها کنار گذاشــته شــود 
 و به دلیل اشــتباه پزشــکی بحث ها و درگیری هــا را ادامه نداد 

و با مهر این ماجرا را پشت سرگذاشت.
شروع مراسم

 هجدهمین جشــن ســینمای ایران در فضای باز میدان مشق، 
رو به روی باغ ملی برگزار شــد. قلب تهران در یکی از شب های 
 پایانی شــهریور مــاه ۱۳95، بــا ســاختمان های قدیمی که 
 از شــر تخریب ها در امــان مانده اند، میزبان جمع گســترده ای 

از سینماگران و عالقه مندان به سینمای ایران بود.

سخنان کمال تبريزی
کمال تبریزی دبیر این دوره از جشن ســینمای ایران به عنوان 
نخستین و تنها سخنران مراسم روی سن حاضر شد. او که سعی 
می کرد با تند خواندن متن خود به برگزاری مراســم ســرعت 
ببخشد، بر این موضوع تاکید کرد که50 رای نشمرده باقی ماند 
تا روز ۲۲ شــهریور ماه. آرایی که سرنوشــت برگزیدگان نهایی 
 را روشــن کرد و این تصمیم از آن رو گرفته شــد که هیچ کس 

حتی دبیر جشن تا دقیقه 90 اسامی برگزیدگان را نداند.
 او تاکیــد کرد شــخصا بــا تمامــی نامزدهــا تمــاس گرفته 
 و از آنان خواسته در جشــن حاضر شــوند و نامزدها نیز دعوت 
او را پذیرفته اند. تبریزی یادآور شد براساس پیشنهاد او کارگروه 
جشن نوزدهم از فردای جشن هجدهم کار خود را آغاز خواهند 
کرد تا با راه اندازی دبیرخانه دائمی، جزییات در مورد داوری های 
سال آینده بررسی شود. این کارگردان سینمای ایران همچنین 
در مورد داوری های جشن امسال اعالم کرد، آنقدر گاه رای ها به 
هم نزدیک بودند که نیاز بــه ویدئو چک بود تا بی عدالتی صورت 
نگیرد. او در پایان سخنان خود از هادی محمدی و حامد جعفری 
تهیه کننده و کارگردان فیلم ســینمایی انیمیشــن » شاهزاده 
روم « درخواست کرد روی ســن بیایند. تقدیر از سازندگان این 
انیمیشــن از آن جهت صورت گرفت که به گفته تبریزی فروش 

خوب اثر آنان هم موجب رونق گیشه شــد و هم فیلم سینمایی 
انیمیشن را در ایران به صورت رسمی معرفی کرد.

درخشش بازيگران » ابد و يک روز «
 با شــروع اعطــای جوایز بخــش بازیگــری، نیکــی کریمی 
و حبیب رضایی روی صحنه آمدند. رضایــی از نوید محمدزاده 
بازیگر فیلم ســینمایی » ابد و یک روز « به عنوان بهترین بازیگر 
نقش مکمــل مرد نام بــرد. محمدزاده بعد از حضور روی ســن 
گفت: » خیلی ذوق دارم از دست حبیب رضایی جایزه را گرفتم. 
انشاا... تا ابد و یک روز برای » ابد و یک روز « جایزه بگیرم و البته 

همچنان منتظر اعالم دادگاه پرونده کیارستمی هستیم. «
 از میــان نامزدهای معرفــی شــده در بخش بهتریــن بازیگر 
نقش مکمل زن هم، آکادمی داوری، فرشته صدرعرفایی را برای 

بازی در فیلم  » کوچه بی نام « به عنوان بهترین بازیگر برگزید.
 براســاس رای داوران ایــن دوره از جشــن، پیمــان معــادی، 
بازیگر فیلم ســینمایی » ابد و یک روز « بهتریــن بازیگر نقش 
 اول مرد نام گرفت. برای اعطای جوایز ایــن بخش مریال زارعی 
و امین تارخ روی ســن آمدند. زارعی با یاد از شــهدای منا، نام 
معادی را به عنوان بازیگر برگزیــده خواند. معادی افزود: » جای 
همه عزیزانی که ما را عاشــق ســینما کردند خالــی و یاد آقای 

کیارستمی سبز باد. این جایزه را تقدیم کیارستمی می کنم. «
درخشش سعید روستايی و » ابد و يک روز «

در بخش اهــدای جوایز نوبت بــه تندیس بهتریــن فیلمنامه 
 اقتباســی رســید کــه براســاس آرای داوران ایــن جایــزه 
بــه ناهیــد طباطبایــی و حمیدرضا قطبــی به خاطــر فیلم 
»جامه دران« اختصاص پیدا کرد. مهناز افشــار و حسین یاری 
 این جایزه را اهدا کردند. افشار در ســخنان کوتاهی با نام بردن 
از جمشــید مشــایخی و عزت ا... انتظامی تاکید کرد نباید این 
بزرگان را از یــاد برد و همچنین یــادآور شــد در روزهایی که 
»فروشنده«، »النتوری« و »ایستاده در غبار« خوب می فروشند، 
کاری نکنیم که برخی از کارگردانان ترجیح دهند ایران را ترک 

کنند و به خارج از کشور بروند. 
در بخش بهترین فیلمنامه  ســعید روســتایی برای فیلم » ابد 
و یک روز « بــه عنوان بهترین فیلمنامه نویس جشــن هجدهم 
خانه سینما شــناخته شد. روســتایی برای دومین بار زمانی که 
می خواست جایزه بهترین کارگردانی را برای ساخت » ابد و یک 

روز « از دستان فاطمه معتمدآریا بگیرد، روی سن آمد. 
او بعد از دریافت این جایزه فقط تشکر کرد و از سن پایین آمد.

پايان جشن با ادای احترام به استاد شجريان
 مراســم هجدهمین جشــن ســینمای ایران با اجــرای قطعه 
» ایران ای سرای امید « از سوی ســینماگران با همراهی گروه 
پالت به پایان رسید. احســان کرمی در این بخش از مراسم روی 
سن حضور پیدا کرد و از حاضران خواســت برای ادای احترام به 

استاد محمدرضا شجریان در خواندن این قطعه همراهی کنند.
با اهدای جایزه » ایســتاده در غبــار « به عنــوان بهترین فیلم 
شــباهت نتیجه داوری ها با جشــنواره فیلم فجر بیشتر نمایان 
 شــد. نتیجه داوری های این دو رویداد بزرگ ســینمایی کشور 
در رشته های فیلمنامه، فیلم، کارگردانی، تدوین، بهترین بازیگر 

نقش مکمل مرد و ... به هم شبیه بود.

با ياد کیارستمی به نام دوستی و صلح؛

هفت تندیس جشن خانه سینما 
به » ابد و یک روز « اختصاص پیدا کرد

اخبار کوتاه

 موسیقی ســنتی و محلی توسط گروه موســیقی » واران « 
در شهر مبارکه نواخته خواهد شد.

از سوی آموزشگاه آزاد موســیقی چهارباغ و به مناسبت عید 
سعید غدیرخم، کنسرت گروه موســیقی » واران « در شهر 
مبارکه برگزار می شود. گروه موسیقی »واران« به سرپرستی 
احسان صادقی به اجرای موسیقی ســنتی و محلی خواهد 
پرداخت. در این گــروه امید آزاک، مهــرداد خانی، محمد 
 اکبری، آرین هاشمی، علی شــفیعی، محمدرضا معتمدی 

و امیر سلیمان زاده به عنوان نوازنده حضور خواهند داشت.
کنســرت گروه موســیقی » واران « ۲5 و ۲6 شــهریورماه 
 ســاعت۱7:۳0 و۲0:۳0 در فرهنگســرای غدیــر واقــع 

در شهر مبارکه، بلوار فتح المبین برگزار می شود. 

 ورک شــاپ تخصصــی ســینما با حضــور احمد الســتی 
در شــاهین شــهر برگزار می شــود.  همزمان با برگزاری 
 نخســتین جشــنواره اســتانی فیلم کوتاه شــاهین شهر، 

ورک شاپ تخصصی سینما برگزار خواهد شد. 
ورک شــاپ تخصصی ســینما با  موضوع » دکوپاژ در فیلم 
کوتاه « با حضور احمد الســتی، مدرس سینما در تاالر شیخ 

بهایی شاهین شهر برگزار می شود. 
 عالقه مندان برای شــرکت در این ورک شــاپ می توانند 
 فردا صبح ســاعت 9 تــا ۱۲ و بعدازظهر ســاعت ۱5 تا ۱۸ 
 بــه تــاالر شــیخ بهایــی شــاهین شــهر واقــع در بلوار 

امام خمینی ) ره (، میدان فاطمیه مراجعه کنند.

گروه موسیقی » واران « در 
مبارکه به روی صحنه می رود

ورک شاپ تخصصی
 سینما با حضور احمد الستی

ويژه

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: 
تعداد سالن های ســینما در اســتان اصفهان  در یک سال 
 گذشته از ۱۲ ســالن به۲0 ســالن افزایش پیدا کرده که 
با توجه به اینکه  هفت ســالن ســینمایی نیز در مجموعه 
قلب شــهر به این تعداد افزوده خواهد شــد به ۲7 سالن 

سینما خواهد رسید.
حجت االسالم و المســلمین حبیب رضا ارزانی در مراسم 
گرامیداشت روز سینما با اشاره به وضعیت سینمای کشور 
قبل از پیروزی انقالب اســالمی اظهار کرد: پس از پیروزی 
 انقالب اســالمی تحوالتی در عرصه ســینما اتفاق افتاده 
و فعالیت های خوبی در طول۳7 سال گذشته در این عرصه 

انجام شد که باید برای بهتر شدن آن نیز تالش شود.
ارزانی با بیان اینکه ســرانه سالن های ســینمایی استان 
اصفهان نســبت به کشور بسیار خوب اســت، خاطرنشان 
کرد: الزم است ســرمایه گذاران در این حوزه نیز وارد عمل 

شوند.
 مدیرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان 
با اشــاره به افزایش هفت برابری تماشــاگر ســینما در ۳ 
 ماهه نخست سال 95 نسبت به ۳ ماه اول سال 9۴، افزود: 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان تولید 
فیلم نمی کند بلکه هدایت، حمایت و نظارت بر محصوالت 
هنری، فرهنگی و ســینمایی بر عهده ما است و ما وظیفه 

داریم از کارهای فاخر و ارزشی حمایت کنیم.
 وی با اشــاره به صــدور مجــوز فیلم هــای90 دقیقه ای 
در استان اصفهان گفت: ســال گذشته در چهار شهرستان 
 اســتان اصفهان ســینما راه اندازی شــده  و امســال نیز 

سه سالن در شهرستان های دیگر راه اندازی خواهد شد.
 گفتنــی اســت مراســم گرامیداشــت روز ســینما ۲۱ 
شهریور ماه با حضور حسینعلی آقاییان زاده معاون هنری 
 ســینمایی، رضا دهقان رییس اداره ســینمایی و سمعی 
 و بصری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 

و مدیران سینماهای استان در قلب شهر برگزار شد.

دعوت مدير ارشاد
 از سرمايه گذاران برای ورود 

به حوزه سینما

تولیــد مجموعــه مســتند »ســروهای 
 سرزمین من« در 5۲ قسمت ۴5 دقیقه ای 
بــه تهیــه  کنندگــی علیرضــا جاللی و 
 حمید آخوندی در شبکه ســه سیما آغاز 
شــده اســت. محمــود ریحــان صفــت 
مدیــر تولید »ســروهای ســرزمین من« 
دربــاره جزییات ایــن مجموعــه گفت: 
عکاســان دوران دفــاع مقــدس تصاویر 
مانــدگاری از رزمندگان هشــت ســال 
 دفــاع مقدس بــه ثبــت رســاندند ولی 
آن زمان به دلیل شرایط خاص، امکان ثبت 

هویت این رزمندگان وجود نداشت.
  بــر همیــن اســاس، از ســه مــاه پیش 
عکــس هــای رزمنــدگان به همــراه نام 
عــکاس، عملیــات، منطقــه و تاریخ ثبت 
 اثر بــرای شناســایی هویت ایــن عزیزان 
 در میان برنامه هــای یک و نیــم دقیقه ای 
از شــبکه های ســیما به نمایش گذاشته 
 شــد و همچنان تا پایان ســال، پخش این 

میان برنامه ها ادامه خواهد داشت.

وی در همین رابطه گفت: بعد از شناسایی 
 رزمندگان، تهیــه کنندگان ایــن برنامه 
در حال تولید مجموعه ای مستند هستند 
 که در هر قســمت بخشــی به گفت و گو 
با رزمنده شناســایی شــده وبخشــی به 

خاطرات عکاس خالق اثر اختصاص دارد. 
 همچنین گفــت و گوی حمیــد آخوندی 
به عنوان مجری برنامه با کارشناس نظامی 
که در عملیات دفاع مقــدس حضورفعال 
 داشــتند نیز از بخــش های دیگــر برنامه

 است. 
ضمنــا در هربرنامــه برای یادبود شــهید 
شناســایی شــده آن عملیات نیز آیتمی 

خاص پخش خواهد شد.
ســایر عواملی کــه در تولید ایــن برنامه 
 همــکاری داشـــته انــد؛ کارگــــردان:
 هوشــــنگ قنواتــــی، مدیـــر تولیــد:

محمود ریحان صفت، مجــری طرح:علی 
بختیان، مدیر تصویر برداری:امیر جوزدانی 

و مدیر صدابرداری: عرفان سپهری.

 عالقــه منــدان بــه مســابقه هــای رادیویی 
 می تواننــد تــا فرارســیدن عید ســعید خم 

در ویژه برنامه » عید تا عید « شرکت کنند.
تصویــر رادیو تهــران مســابقه عید تــا عید را 
 برگــزار مــی کنــد. ســیدامیر بنی هاشــمی 
تهیــه کننــده برنامــه عید تــا عید بــا اعالم 
 این خبر گفــت: اعیاد قربــان و غدیــر یکی از 
بــزرگ تریــن و شــاد تریــن اعیاد شــیعیان 
هســتند که نیاز به تبییــن و یــادآوری دارند 
و رادیــو نقــش مهمــی در تبیین و یــادآوری 
 این ایــام دارد. مســابقه عیــد تا عیــد کاری 
از گــروه تفریحات و ســرگرمی رادیــو تهران 
 اســت که تا عید ســعید غدیــر خم هــر روز 
از ســاعت ۱۸ تــا ۱9 و۳0 دقیقــه لحظــات 
ارمغــان  بــه  مخاطبــان  بــرای  را   شــادی 
مــی آورد. وی افــزود: مهــم تریــن بخــش 
 ایـــن برنامـــه اجـــرای مســـابقه اســت، 
عالقه مندان به شــرکت در مســابقه می توانند 
 از طریــق شــماره پیامکی برنامــه ۳00009۴ 
در مســابقه عید تا عیــد رادیو تهران شــرکت 

کنند. به گفتــه تهیه کننده، طراحی ســواالت 
برنامــه براســاس این اعیــاد فرخنــده و هفته 
والیت اســت و شــرکت کنندگانی کــه امتیاز 
برنــده مســابقه   بیشــتری کســب کننــد 
 خواهنــد بــود. بنــی هاشــمی بــا اشــاره 
 به موضــوع هــای ایــن برنامــه افــزود: این 
ویــژه برنامــه با موضــوع هــای روزانــه روی 
آنتــن مــی رود؛ قربانــی، میعــادگاه ابراهیم 
 اولیــن موضوعی اســت کــه دوشــنبه به آن 
پرداختــه می شــود. احــرام ) مهیــای حرم (، 
طــواف ) بر گرد دوســت (، ســعی) تــالش بر 
درگاه دوســت ( و ... والی علــی، قــدر غدیــر 
و عیــد غدیــر از دیگــر موضوعاتی اســت که 
 در ایــن 9 روز بــه آنهــا پرداختــه می شــود. 
در این برنامه تالش می شــود تــا ضمن ایجاد 
 فضای شــاد و مفرح ویــژه این روزهــا، اهمیت 
و ضرورت دهه امامت و والیت در جامعه نهادینه 
 و در جهــت تبیین و ترویج اســتمرار رســالت 
با امامت و والیت و  سبک زندگی ایرانی و اسالمی 

گامی برداشته شود.

جای همه عزيزانی 
که ما را عاشق 
سینما کردند 

خالی و ياد
 آقای کیارستمی 

سبز باد. اين 
جايزه را تقديم 

کیارستمی 
می کنم

سعید روستايی با فیلم » ابد و يک روز « موفق ترين چهره هجدهمین جشن سینمای ايران بود؛ در کنار نام 
اين کارگردان جوان آنچه جشن سینما را غنا می بخشید يادی از عباس کیارستمی کارگردان صاحب نام بود.

رزمندگان با 
»سروهای سرزمین من«
 به شبکه سه می آيند

راديو تهران
 مسابقه عید تا عید را 

برگزار می کند
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اتفاقات روزيادداشت

فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری از افزایش 84 درصدی کشفیات 
مواد مخدر طی سال جاری در این استان خبر داد.

سردار غالمعباس غالمزاده افزود: بیش از 824کیلوگرم انواع مواد مخدر 
طی سال جاری در این استان کشف و ضبط شده است.

وی گفت: در این مدت 12باند تهیه و توزیع مواد مخدرمنهدم شد.
ســردار غالمزاده از توقیف 26 دســتگاه خودروی حامل موادمخدر طی 
همین مدت خبــر داد و اظهار کرد: پاکســازی نقاط آلــوده وهمچنین 
مبارزه جدی با باندهای خرده فروش و ساماندهی معتادان، از اولویت ها 
و سیاســت های نیروی انتظامی اســت. وی افزود: مبارزه همه جانبه با 
ســوادگران مرگ و باندهای تهیه و توزیع موادمخدر و خرده فروشــان و 
پاکسازی نقاط آلوده، از مهم ترین برنامه ها و اولویت های این نیرو است. 
فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری گفــت: مبارزه با قاچاقچیان کاال 
از دیگر اولویت های نیروی انتظامی در ســال اقتصــاد مقاومتی، اقدام و 
عمل بوده که طی ســال جاری، بیش از 112میلیارد ریــال انواع کاالی 
قاچاق کشف و ضبط شده است. ســردار غالمزاده اظهار کرد: این میزان 
کشفیات نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد داشته است. به گفته وی 
در 48 ساعت گذشته نیز در لردگان یک محموله کاالی قاچاق به ارزش 

145میلیارد ریال کشف و ضبط شد. 

سه شــکارچی غیرمجاز در منطقه دیناران شهرســتان اردل دستگیر 
شدند. مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت: 
ســه شــکارچی غیرمجاز به همراه 5 قطعه کبک و ســه قبضه اسلحه 
شکاری ساچمه ای، در منطقه دیناران شهرستان اردل دستگیر شدند.  
شــهرام احمدی افزود: متخلفان پس از دســتگیری، تحویل مقامات 
قضایــی شــدند. وی از مردم خواســت در صــورت مشــاهده تخلف 

زیست محیطی، مراتب را به محیط بانان محلی گزارش کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری، 
از گشایش نمایشــگاه و فروشــگاه لوازم التحریر متناســب با فرهنگ 
ایرانی اســالمی در شــهرکرد خبر داد. فرزاد رحیمی گفت: در آســتانه 
بازگشایی مدارس، نمایشگاه و فروشگاه لوازم التحریر، کتاب، نوشت افزار 
و سرگرمی های سازنده متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی در مرکز عرضه 
محصوالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان، در میدان 
ابوریحان شــهرکرد دایر شــد. وی افزود: 30 نمایشــگاه نیز به صورت 
ثابت و ســیار به منظور عدالت در عرضه محصوالت فرهنگی در سراسر 
استان برپا شد. رحیمی، تولیدات فکری، بازی، سرگرمی و سی دی های 
آموزنده را ازجمله محصوالت ارائه شــده در این نمایشــگاه عنوان کرد. 
وی گفت: اجرای کارگاه های نقاشــی خالق، قصه گویی، نوشتن خالق 
و نمایش خالق، از برنامه های جنبی در این نمایشــگاه اســت. رحیمی 
با اشــاره به تخفیف 10 تا 30 درصدی محصوالت این نمایشــگاه اضافه 
کرد: عالقه مندان می توانند تا پایان شهریور، همه روزه به غیر از روزهای 

تعطیل از ساعت 9 صبح تا 13 از این نمایشگاه دیدن کنند.

رشد 84 درصدی کشفیات مواد 
مخدر در چهارمحال و بختیاری

دستگیری سه شکارچی غیرمجاز

نمايشگاه و فروشگاه لوازم التحرير 
ايرانی اسالمی

مدیر زراعت جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال و 
بختیاری، از کاهش 20درصدی ســطح زیر کشــت 
این محصول نســبت به ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: امســال ســطح زیر کشــت ذرت علوفه ای از 
مزارع اســتان، ســه هزار و 400 هکتار بوده است که 
پیش بینی می شود از این میزان، حدود 185هزار تن 

برداشت شود.
ســیروس بیک بکان، با اشــاره به آغاز برداشت ذرت 
علوفه ای از مزارع اســتان، اظهار کرد: برداشــت این 
محصول از 20 شــهریور ماه آغاز و تا اواخر نیمه دوم 

مهرماه ادامه می یابد.
بیک بــکان با اشــاره بــه اینکه حــدود دو هــزار و 
400هکتار از ذرت علوفه ای از نوع میان رس اســت، 
تصریح کرد: در ســال جاری عالوه بــر توصیه فنی 
به کشــاورزان در رابطه با کاشــت، داشت و برداشت 
محصول، با توجه به خشکسالی و کاهش منابع آبی، 
71درصد از برداشــت این محصول، از نوع زودرس و 
میان رس اســت که حدود 10 درصد نیز در مصرف 

آب صرفه جویی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری، از 
کسب 3 رتبه برتر هفتمین جشنواره کشوری تولید محتوای 

الکترونیکی )رشد( خبر داد. 
بهروز امیدی گفت: در بخش نرم افزارهای پرورشــی قرآنی 
این جشنواره، نسترن امیری فارســانی و علی اکبر امیریان 
فارسانی، از فرهنگیان شهرســتان های کوهرنگ و فارسان، 
 با طرح آمــوزش احکام برنده 2 مقام ســوم این جشــنواره 

شدند. 
وی افــزود: امیرمســعود شــفیع زاده، دانش آمــوز مرکز 
تیزهوشان شهید بهشتی ناحیه 2 شهرکرد هم با طرح سطح 
و حجم، رتبه سوم بخش درس افزارهای آموزشی خودآموز و 

مکمل آموزشی را از آن خود کرد.
امیدی ادامه داد: آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کشوری 
تولید محتوای الکترونیکی )رشــد(، با حضور حجت االسالم 
محی الدین بهرام محمدیان، معاون پژوهشی وزیر آموزش و 
پرورش و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در 

مدرسه دارالفنون تهران برگزار شد.

پیش بینی برداشت 185هزار 
تن ذرت علوفه ای از مزارع

کسب 3 رتبه برتر جشنواره 
تولید محتوای الکترونیکی

در شهر

زعفران، از گیاهان بومی ایران است که به عنوان گران ترین ادویه 
جهان، جایگاه منحصر به فردی در میان محصوالت کشــاورزی 
و صادراتی کشــور دارد و کاربردهای متعدد و فــراوان زعفران و 
خواص دارویی و مصارف متنوع غذایی آن، ضرورت توجه ویژه به 

مسائل تولید و صادرات زعفران را بیش از پیش روشن می سازد.
زعفران ایران، عالوه بر اینکه از نظر کمــی، درصد باالیی از تولید 
جهانی را تشــکیل می دهد، از لحاظ کیفی، از جمله عیار باال در 
رنگ دهی، طعم و عطر مطلوب نیز مرغوبیت زیادی دارد و همین 
امر، سبب رونق صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان، 
از جمله اســپانیا، امارات متحده، ایتالیا، چین، فرانسه، انگلستان، 

استرالیا، سوئد، عربستان سعودی، کویت و بحرین شده است.
با وجود اینکه تولید و تجارت زعفران در کشــور، همواره با فراز و 
نشــیب های زیادی مواجه بوده؛ اما ســطح زیرکشــت این گیاه 
ارزشــمند در ســال های اخیر افزایش قابل توجهی یافته است؛ 
به نحوی که جز مناطق خراســان رضوی و جنوبی، در استان های 
دیگر از جمله چهارمحال و بختیاری، سطح قابل توجهی از اراضی 

به کشت زعفران اختصاص داده شده است.
این موضوع ایجاب می کند که با استفاده از این ظرفیت ها، ضمن 
ارائه آموزش های الزم به نیروی کار و کشــاورزان با حمایت های 
مالی بخش دولتی و خصوصی، ایران جایگاه برترخود را در عرصه 

تولید و تجارت زعفران دنیا حفظ کند.
کم آبی های چند ســال اخیر و این موضوع که فصل رشــد گیاه 
زعفران پاییز و زمستان است و عمده نیاز آبی زعفران توسط باران 
و برف تامین می شود و همچنین در تابستان، برخالف بسیاری از 

محصوالت کشــاورزی، نیاز به آبیاری ندارد، زعفران را به گیاهی 
اســتراتژیک برای رهایی از بحران کم آبی و یکی از گزینه ها برای 

کشت سودآور کشاورزان تبدیل کرده است.
معاون بهبود تولیــدات گیاهی جهــاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری، در گفت و گو با خبرنگار ایرنــا، از افزایش 10 برابری 
کشت زعفران در اســتان خبر داد و گفت: درحالی که تا سه سال 
گذشته، سطح زیرکشت این محصول در استان هشت هکتار بود، 

این میزان در سال جاری به 105 هکتار افزایش یافته است.
حمیدرضا دانش افزود: امســال از اراضی زیرکشــت زعفران در 
اســتان، 525 کیلوگرم محصول برداشت می شــود که ارزشی 

معادل 36 میلیارد و 750 میلیون ریال دارد.
وی اقلیم مساعد، ارتفاع مناسب از سطح دریا و آفتاب درخشان را 
از شرایط مطلوب آب و هوایی چهارمحال و بختیاری برای کشت 
زعفران برشمرد و تصریح کرد: این عوامل سبب شده تا عطر، بو و 
طعم زعفران این استان، درمقایسه با سایر نقاط کشور، از کیفیت 
باالتری برخوردار باشد. دانش، زمان برداشت زعفران را فصل پاییز 
به ویژه آبان ماه دانست و گفت: از هر هکتار زمین زیرکشت، پنج 
کیلوگرم زعفران برداشت می شود که هر کیلوگرم آن، به قیمت 

70 میلیون ریال به فروش می رسد.
معاون بهبــود تولیدات گیاهــی جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، با اشاره به اشتغال 3 هزار و 150 نفر نیروی کار در مزارع 
زعفران استان، خاطرنشان کرد: هرچند این میزان اشتغال زایی، 
فصلی است، اما با توســعه زمین های زیرکشت زعفران می تواند 

اشتغال زایی باالیی را فراهم نماید.

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
کشت زعفران را از مزیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد و گفت: شرایط آب و هوایی مناسب استان، این مزیت 
نسبی را فراهم کرده و ضروری است تا از این فرصت به بهترین نحو 
بهره گیری کرد. علی نصیری، جمعیت گسترده روستایی و آشنا با 
فرهنگ کشاورزی را از دیگر ظرفیت های این استان برای توسعه 
کشت زعفران دانست و افزود: توسعه کشــت زعفران در استان، 
هم در اشــتغال زایی نیروی کار موثر اســت و هم نقش مهمی در 

درآمدزایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان دارد.
وی با تاکید بر اعطای تســهیالت الزم برای توسعه مزارع کشت 
زعفــران در اســتان تصریح کــرد: دولت و بخــش خصوصی با 
سرمایه گذاری در این حوزه، به ویژه درخصوص صنایع تبدیلی و 
بسته بندی، می توانند هم از کشاورزان فعال در این حوزه حمایت 

کنند و هم ارزش افزوده بیشتری به دست آورند.
رییس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد و از محققان رشته 
گیاهان دارویی نیز با اشــاره به ظرفیت های کشــت زعفران در 
این استان اظهار کرد: شرایط آب و هوایی، وجود نظام کشاورزی 
معیشتی و نیروی کار فراوان، شرایط مناسبی برای توسعه مزارع 

زعفران در استان فراهم کرده است.
عبدا... قاسمی پیربلوطی افزود: خشکســالی های اخیر و کاهش 
منابع آب در استان چنین ایجاب می کند که در کشت محصوالتی 
که به آب زیادی نیاز دارند )همچون چغندرقند و ذرت(، به منظور 
جایگزینی کشــت زعفران تجدیدنظر نمود. وی تصریح کرد: باید 
دقت داشت که در توســعه مزارع زعفران، از پیاز مرغوب استفاده 

کرد تا محصوالتی با ماده موثر و کیفیت باال برداشت شود.
قاسمی با اشاره به کشــت زعفران در 2 هکتار از مزارع کشاورزی 
دانشــگاه آزاد شــهرکرد اظهار کرد: دانشــگاه با کمک مالی به 
دانشــجویان، پیاز مرغوب زعفران را از مرکز تحقیقات مشــهد 
خریداری کرد و برای کشــت در اختیار دانشجویان قرار داد و این 

طرح، تاکنون نتایج خوبی در برداشته است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد با تاکید بر بهره گیری 
از نظرات کارشناسی در خرید پیاز زعفران افزود: یکی از مباحث 
مهم در کشــت زعفران، استفاده از نظر مشــاوران و کارشناسان 
این حوزه اســت تا بتوان با خرید پیاز مرغوب، محصول باکیفیتی 
برداشت کرد. قاسمی خاطرنشان کرد: حمایت دولت از محققان 
و فارغ التحصیالن دانشــگاهی برای توسعه کشت زعفران یکی از 
ضرورت های این حوزه به شمار می رود و ضروری است تا در این 

خصوص حمایت های بیشتری انجام گیرد.
وی با اشــاره به اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از توان 
داخل برای توســعه کشــور تاکید کرد: برای توسعه صادرات این 
محصول و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر، بهبود کیفیت، کاهش 
قیمت تمام شده محصول، افزایش عملکرد و ایجاد صنایع تبدیلی 

مرتبط با زعفران، امری اجتناب ناپذیر است.

 امسال از اراضی 
زيرکشت 

زعفران در استان 
525کیلوگرم 

محصول برداشت 
می شود که ارزشی 
معادل 36میلیارد 

و 750میلیون 
ريال دارد

پیشنهاد سردبیر: 
افزايش کشت زعفران؛ دريچه ای تازه رو به تجارت طالی سرخ

اقلیم مساعد، ارتفاع مناسب از ســطح دريا، آفتاب درخشان و زمین های زراعی کافی، از جمله مزيت های 
چهارمحال و بختیاری برای توسعه و کشت زعفران و اهتمام به تجاری سازی طالی سرخ در کشور است.

افزایش کشت زعفران؛ دریچه ای تازه رو به تجارت طالی سرخ
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ابالغ وقت رسیدگی
6/408 در خصوص پرونده کالســه 409/95 خواهان صدیقه تقدســی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال به طرفیت اکبر منتظمی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای  مورخ 95/8/15 ساعت 4/30 عصر 
تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 15 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 18344 شــعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/409 در خصــوص پرونــده کالســه 95-616 خواهان ســید عباس 
حســینی دادخواســتی مبنی بر مطالبــه بــه طرفیت حمیــد فرامرزی 
کوشــکی فرزند نصیر تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای روز 
شــنبه مــورخ 95/8/15  ســاعت 10 تعییــن گردیده اســت بــا توجه 
بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در 
جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی 
خ هشــت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد 
امام علی)ع( مجتمع شــماره 3 شــورای حل اختالف اصفهــان  مراجعه 
و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماییــد. در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیم مقتضــی اتخاذ

 می شود. 
م الف:18362 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 116 کلمه، 1 کادر( 
اخطار اجرایی

6/410 شــماره: 1162/94 به موجــب رای شــماره 84 تاریخ 95/1/30 
حوزه 27 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته 
اســت محکوم علیه روز علی علی پور به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 14/150/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
770/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک های شماره 265341 مورخ 86/10/20 و 265335 مورخ 
86/10/20 و 265342 مــورخ 86/10/20 تا تاریخ اجــرای حکم و هزینه 
های نشــر آگهی در حق محکوم له اقبال طهماســبی به نشانی اصفهان 
بلوار شــفق خ نیروگاه بن بســت زاینده رود 3 پالک 17 طبقه سوم و نیم 
عشــر حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خــود را قادر به اجرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و 
 اگر مالی نــدارد، صریحًا اعــالم نماید. م الف:18295 شــعبه 27 حقوقی

 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 201 کلمه، 
2 کادر(

اخطار اجرایی
6/411 شماره: 941410 به موجب رای شماره 217 تاریخ 95/2/9 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رضا میرزائی فرزند مســلم شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه بخشی از چک به 
شماره 221954-90/9/5 و 443467-91/4/15 و دویست و بیست هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر  آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها در حق 
محکوم له احمد ابراهیمیان به وکالت علی شیرزاد فرزند علی شغل آزاد به 
نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین طبقه سوم داروخانه سالمت و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
م الف:18326 شعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/412 شماره: 941411 به موجب رای شماره 214 تاریخ 95/2/9 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه حبیب اله ضیائی فرزند حسن شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت وجه 2 فقره چک عهده 
بانک صادرات به شماره های 660207 و 660206 و دویست هزار ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک ها ) 92/8/25 و 92/8/30( 
در حق محکوم له احمد ابراهیمیان فرزند علی شغل آزاد به نشانی اصفهان 
خ جی شرقی- جنب اداره پست خوراسگان کوچه شهید قضاوی پ 118  
با وکالت علی شیرزاد به نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین طبقه سوم 
داروخانه سالمت و نیم عشــر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:18325 شعبه 14 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/413 شماره: 941091 به موجب رای شــماره 2147 تاریخ 94/12/27 
حوزه 11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته 
است محکوم علیه حســین خلیل زاده به نشــانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ ســی میلیون ریال بابت چک شماره 57184651 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 445/000 ریــال بابت هزینه 
دادرســی و هزینه نشــر  آگهی به مبلــغ 240/000 ریال و حــق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ 

سررســید چک 92/7/15 تا تاریخ وصول که در حق محکوم له حســن 
احمدی با وکالت محســن رضایی به نشــانی شاهین شــهر، شهر بلوار 
عطار نبــش فرعی 7 غربــی مجتمع ایرانیــان طبقه 2 واحــد 6 صادر با 
احتســاب نیم عشــر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید 
 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم

 کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18330 شعبه 11 حقوقی 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 211 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

6/414 شــماره: 725/94 به موجــب رای شــماره 182 تاریخ 95/2/22 
حوزه 42 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته 
است محکوم علیه رضا اسدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
 خوانده با حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال رسمی 5456 متر 
مربع از 840488 متر مربع ششــدانگ قطعه زمیــن از قدیه هفدان پالک 
یک اصلی واقــع در بخش 18 ثبت اصفهان در حــق خواهان ها 1- حمید 
 رضا گنجی 2- احمد رضا گنجی 3- محمد رضا گنجی 4- علیرضا گنجی

5- غالمرضا گنجی 6- زهرا گنجی به وکالت ســعید صالحی به نشــانی 
خ نیکبخت کوچه 16 پ 9 ، 7- فخرالســادات رحیمی فر همگی به نشــانی 
اصفهان خ علم الهدی 17  مجتمع ایمان طبقه 2 واحد 5   نســبت به ســهم 
االرث نامبردگان فوق و مبلغ 305/000 ریال بابت هزینه دادرســی و نیز 
حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر حق 
االجرا.  مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه 
 ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید.
 م الف:18360 شعبه 42 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 238 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

6/415 شماره: 552/94 به موجب رای شماره 649 تاریخ 94/8/18 حوزه 
39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه علیداد خدادادی کریمونه به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 405/000 ریال تمام 
بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
به شماره 828933-90/4/18 و نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له 
رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی 
شرکت کاوشگر رایانه. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:18363 شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 174 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

6/416 شــماره: 361/95 به موجــب رای شــماره 527 تاریخ 94/7/21 
حوزه 39 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حسین جمال پور ثانی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ بیســت و یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت سه فقره 
چک به شماره های 34959-93/9/10 و 34960-94/2/10 و 816304-

93/10/25 و چهارصد و هشــتاد و پنــج هزار ریال هزینه دادرســی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای فوق و نیم عشر حق االجرا 
در حق محکوم له رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی 
بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
 همین که اجرائیــه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:18365 شعبه 39 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 190 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/418 در خصوص پرونده کالســه 950558 خواهــان منوچهر مرادی 
با وکالت مهدی باقری خاروانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
بهرام والی فرهاد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17  
ساعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان شیخ صدوق شــمالی 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:18329 شعبه 11 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 117 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/461 در خصوص پرونده کالســه 596/95 خواهان مرتضی امضایی 
دادخواســتی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت سید مهدی مهدیان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/28  ساعت 3/30 عصر تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتــب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:18712 شعبه 25 حقوقی مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(  
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اخباريادداشت

ماجرای گلکســی نوت 7 و انفجار باتری هــای آن دیگر واقعا به 
حد خطرناکی رســیده و کاربــران باید بــدون معطلی موبایل 
گلکســی نوت 7 خود را خامــوش کرده و در اســرع وقت آن را 
تحویل سامســونگ دهند. در آخرین ســانحه مربوط به فبلت 
پرچمدار کره ای ها، پســری 6 ســاله در بروکلیــن هنگامی که 
نوت 7 را در دســت خود گرفته بود، دچار آتش ســوزی شــد. 
خوشبختانه این کودک خردسال خیلی زود از طریق آمبوالنس 
به بیمارستان منتقل شــد و از وارد شدن صدمات بیشتر به وی، 
جلوگیری به عمل آمد. مادربزرگ این کــودک، لیندا لوییس، 
می گوید نوه اش در حال تماشــای ویدیــو روی موبایل بود که 
ناگهان باتری دســتگاه منفجر شد. پسر بچه 6 ســاله در حال 
حاضر به خانه بازگشــته امــا مادربزرگش می گویــد از هر نوع 
موبایل یا تلفنی وحشــت دارد. سامســونگ در چند روز اخیر 
بارها به مشتریانش گفته که دســتگاه را خاموش کرده و نسبت 
به معاوضه آن اقــدام نمایند. این شــرکت تولیدکننده کره ای 
 همچنین از برنامه معاوضه ای برای فبلت خود صحبت کرده و تا

 آماده شدن مدل های سالم و غیر آسیب پذیر نوت 7، یک واحد 
از موبایل های گلکسی J را به مشتریانش قرض می دهد. در حال 
حاضر در آمریکا بســیاری معتقدند که سامسونگ در فراخوان 
برای معاوضه موبایل های گلکســی نوت 7 ، بسیار سهل انگارانه 
رفتار کرده و باید با کمک سازمان های مختلف، از جمله سازمان 
امنیت محصــوالت مصرف کنندگان ایاالت متحــده، فراخوانی 
رســمی برای جمع آوری نوت 7 تدارک می دیــد. عالوه بر این 
هر کسی که نسبت به فروش گلکســی نوت 7 اقدام کند، مجرم 

شناخته شود.

مک الرن در حال آماده کردن نســل جدید مدل 650S است و 
آن را  فعال با کد P14 می خواند. حال برای اولین بار عکس های 
لو رفته آن منتشر شــده اســت که خبر از طراحی خیره کننده 
برای این مــدل جدید می دهــد. این خــودرو، اولین محصول 
از 15 محصول آینده این شــرکت خواهد بود که قرار اســت تا 
سال 2022 میالدی توســط مک الرن به بازار عرضه شود؛ اگر 
 SUV چه فعال خبری از ســاخت یک محصول شاســی بلند یا
توسط این برند نیست و تمام محصوالت اسپرت و سوپراسپرت 
در مدل هــای بنزینی، هیبریــدی و حتی تمــام برقی خواهند 
بــود. P14 از موتور V-8 تویین توربو همچــون مدل های دیگر 
بهره خواهــد گرفت و شاســی تمام فیبرکربنــی آن هم جزئی 
جدایی ناپذیر از این مــدل خواهد بود. در واقــع این مدل یک 
رده باالتر از سری اســپرت مک الرن یعنی مدل های 570S و 
570GT خواهد بود و در ســری سوپر اســپرت های مک الرن 
طبقه بندی خواهد شــد. با قدرت خروجی در حدود 700 اسب 
بخار، این خودرو افزایش قدرتی 50 اســب بخاری را به نسبت 
نســل گذشــته خود تجربه خواهد کرد و فاصلــه قدرتی آن با 
مدلی همچون 570S به بیش از 130 اسب بخار خواهد رسید. 
اســتفاده از آیرودینامیک فعال، چراغ های LED جدید و ظاهر 
داخلی به روز شــده از دیگر تغییراتی اســت که مک الرن برای 
 این مدل جدیــد در نظر گرفته اســت. به احتمال بســیار زیاد 
مک الرن از ایــن مدل جدید در نمایشــگاه ژنو 2017 میالدی 
رونمایی خواهد کرد. گفتنی است مک الرن در زمینه فروش این 
محصول هنوز فاصله قابل توجهی با فراری به عنوان اصلی ترین 
رقیب خود دارد و در دنیای فرمول یک نیز پس از مشــارکت با 
هوندا به عنوان یک تیم ضعیف ظاهر شده و نتوانسته برند خود 

را به عنوان سازنده خودروهای افسانه ای حفظ کند.

چندی پیش مشــخص شــد که گوشــی های Nexus گوگل به 
 HTC Nexus تغییر نام خواهند داد. از همین رو قرار است Pixel
Marlin با نام Pixel XL معرفی شود. امروز تصاویر رندر جدیدی 
از این گوشی فاش شده است که می توان لوگوی گوگل را در پشت 
دستگاه مشاهده کرد. در تصویری منتشر شده، این گوشی داخل 
یک کیس TPC قرار گرفته است. گفته می شود پیکسل ایکس ال 
به یک نمایشــگر 5/5 اینچی با رزولوشــن کواد اچ دی، پردازنده 
اسنپدراگون ۸20، پردازنده گرافیکی آدرنو 530، رم ۴ گیگابایتی 
و دوربیــن 12 مگاپیکســلی مجهز می شــود. تا کنــون تصاویر 
مختلفی از دو گوشــی Pixel و Pixel XL منتشر شده است. هر 
دو مدل از اسکنر اثر انگشــت بهره می برند و قسمت پشت گوشی 
دارای طراحی دو رنگ است. روی کاور پشتی دستگاه در قسمت 
پایین، لوگوی حرف G که برگرفته از ابتدای کلمه Google است، 
دیده می شــود. این تصویر تنها نمونه عکسی اســت که تا امروز با 
لوگوی گوگل منتشر شده است. زومیت نوشت؛ با توجه به تصاویر 
جدید دیده می شــود که اندروید 7/1 نوقا بــه صورت پیش فرض 

روی گوشی های پیکسل و پیکسل ایکس ال نصب شده است.

آلفارومئو اعالم کرد نخستین اس یووی این شرکت به نام استلویو 
)Stelvio( در مــاه نوامبر در نمایشــگاه خــودروی لس آنجلس 
رونمایی خواهد شــد. استلویو پس از مدل ســدان جولیا  دومین 
محصولی خواهــد بود کــه این شــرکت برای گســترش تنوع 
محصوالتــش تولید خواهــد کرد. انتظــار می رود ایــن خودرو 
با پیشــرانه های مشــابه جولیــا و در دو مدل دیفرانســیل عقب 
و چهارچرخ محرک عرضه شــود. ایــن بدان معناســت که این 
خــودرو از پیشــرانه 2/2 لیتــری آلفارومئو که بــزودی به بازار 
خواهد آمد و یا پیشــرانه 2 لیتری بنزینی جولیا استفاده خواهد 
کرد که می تواند در نســخه های مختلف خود قدرت هایی معادل 
200، 250 و یا 2۸0 اسب بخار داشــته باشد. همانند مدل جولیا، 
قوی ترین پیشــرانه قابل ســفارش در این مدل، پیشــرانه شش 
ســیلندر خورجینی به حجــم2/9 لیتر خواهد بــود که به کمک 
دو عدد توربوشــارژر می تواند تا 500 اســب بخار قدرت را تولید 
کند. وب ســایت Auto Express گزارش داده که امکان عرضه 
نسخه الکتریکی از این خودرو وجود دارد. در طراحی قسمت جلو، 
 این خودرو بســیاری از المان های طراحی مــدل جولیا را تجربه 

کرده است اما نمی توان در این مورد با قطعیت نظر داد.

يک نوت ديگر هم منفجر شد؛

اين پسر احتماال ديگر سمت
گوشی موبايل نرود!

اولین اطالعات از مک الرن P14؛

رقیبی برای نسل بعدی
خودروهای فراری

گوگل، نام برند سخت افزار خود را تغییر داد؛

نکسوس، پیکسل شد

يک تغییر ديگر برای گسترش سبد محصوالت؛

آلفارومئو، شاسی بلند تولید کرد

پیشنهاد  سردبیر:
اين پسر احتماال ديگر سمت گوشی موبايل نرود!

داشــتن حداقل لرزش دســت در تمامی جراحی ها برای 
پزشــک یک ضرورت به حســاب می آید. حاال اگر جراحی 
در ناحیه ای حساس مثل چشــم اتفاق بیفتد، این ضرورت 
بیشــتر از قبل خود را نشــان می دهد. بنابراین استفاده از 
روبات هــا در جراحی ها برای بــاال بردن دقــت و کاهش 
خطاهای دســت به یکــی از روندهای مهم ایــن روز های 
فناوری و پزشکی بدل شده است. در هفته گذشته پزشکان 
انگلیسی توانستند با اســتفاده از روبات در جراحی داخلی 
چشــم، بینایی را به بیمار برگردانند. انجــام چنین عملی 
با اســتفاده از روبات برای اولین بار در دنیای پزشــکی رخ 

داده اســت و نقطه شــروعی برای جراحی های پیچیده تر 
خواهد بــود. این جراحی در بیمارســتان جــان ردکلیف 
آکسفورد انجام شــد و بیمار یک کشیش بود که در قسمت 
شبکیه چشم سمت راســت خود یک غشا به ضخامت یک 
صدم میلی متر در حال رشــد داشــت. الزم بود پزشــکان 
بدون صدمه رساندن به قســمت های دیگر داخلی چشم، 
این غشــای نازک را از شــبکیه بیمار جدا کنند. پروفسور 
مک الرن در مورد این جراحی می گویــد: در حال حاضر با 
استفاده از اسکنر های لیزری و فناوری های میکروسکوپی 
می توان شــبکیه بیماران را به خوبی مشــاهده کرد. با این 

حال مورد پزشکی این بیمار طوری بود که از توانایی دست 
جراح خارج بود. بدون کمک روبات، قادر به انجام این عمل 
نبودیم و شکی نداریم که این عمل شروع عمل های آینده 
خواهد بود. ایــن عمل، اولین جراحــی از بین 12 جراحی 
برنامه ریزی شده با اســتفاده از روبات است. در مرحله بعد 
پزشکان سعی می کنند با کار گذاشتن یک لوله باریک زیر 
شبکیه، مایعی داخل چشم بیمار تزریق کنند. پزشکان بر 
این باورند که استفاده از روبات می تواند در شیوه ژن تراپی 
برای ترمیم شــبکیه در آینده مورد اســتفاده قرار گیرد. 
این شــیوه درمانی که در حال حاضر در بعضــی از مراکز 
تحقیقاتی در حال توسعه اســت می تواند بینایی را به افراد 

نابینا بازگرداند.

در انگلیس اتفاق افتاد؛

روباتی که به جای جراح، جراحی کرد

فرآيند داوری جايزه علمی مصطفی)ص( آغاز شدپیشرفت در درمان ام اس با سلول های بنیادی
مسابقهپزشکی-سلول های بنیادی

محققان توانســته اند از مزایای ســلول های بنیادی برای 
درمــان مولتیپل اســکلروزیس)MS( و یک بیمــاری نادر 
و کشــنده در مورد کــودکان اســتفاده کنند. بــه گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ســلول های 
بنیادی، شناسایی و جداسازی ســلول های دقیق که برای 
ســلول درمانی مناسب باشــند، امری حیاتی برای رسیدن 
به موفقیت در این زمینه محسوب می شــود. در مطالعاتی 
که محققان دانشــگاه روچســتر انجام دادند دریافتند که 
ســلول هایی در مغز وجود دارد که یک مارکر سطحی به نام 
CD۱۴۰a را بیــان می کنند و قابلیت خوبــی برای تبدیل 
شــدن به اولیگودندروســیت ها دارند. آنها دریافتند زمانی 
که این ســلول ها ســیگنال BMP۴  را دریافت می کنند به 
آستروســیت و زمانی کــه ســیگنال Noggin را دریافت 
می کنند به اولیگودندروســیت تبدیل می شوند که قادر به 

میلین سازی هستند. آنها این سلول ها را به مغز موش هایی 
که بــدون توانایی تولیــد میلین متولد شــده بودند تزریق 
کردند. 12 هفته بعد، ســلول ها به اولیگودندروسیت هایی 
تبدیل شــدند که قادر بودند بیش از ۴0 درصد نورون های 
مغزی را با میلین بپوشانند. این میزان بیش از ۴ برابر میزانی 
بود که به وسیله سایر روش های مورد استفاده تاکنون تولید 
شده بود. این سلول ها به خوبی به ســیگنال های موضعی 
محیط پیرامونشــان پاســخ دادند. آنها براین باورند که این 
ســلول های بنیادی خاص مــی توانند در صورت شــرایط 
محیطی و ســیگنالی مناســب، درمانی موثر برای بیمارانی 
باشــند که به دلیل عدم تولید میلین مبتال به MS شده اند. 
جزئیات این مطالعه در مورد جداسازی و هدایت سلول های 
بنیادی برای تولید ســلول های اولیگودندروسیتی در مجله 

Nature Biotechnology به چاپ رسیده است.

رییس کارگــروه علمی جایزه مصطفــی)ص( گفت: ارزیابی 
طرح های ارســالی بــه دبیرخانــه جایــزه مصطفی)ص( 
 در کمیتــه  هــای تخصصــی توســط داوران ایــن جایزه،

آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ظهور گفت: بعد از گذشت 
پنج ماه از فراخــوان دور دوم جایزه مصطفی)ص(، داوران در 
کمیته  های تخصصی، کار خود را برای ارزیابی آثار ارســالی 
شروع کرده  اند تا نامزدهای دوره آتی، جایزه را در چهار حوزه 

به شورای سیاست گذاری این جایزه جهانی معرفی کنند.
وی اظهار داشــت: داوری دومین دوره جایزه مصطفی)ص( 
در چهار کمیته  تخصصی علم و فناوری اطالعات و ارتباطات، 
علم و فناوری زیســتی و پزشــکی، علم و فناوری نانو و کلیه 
زمینه  های علم و فناوری شروع شده و داوران به بررسی آثار 

ارسالی به دبیرخانه پرداخته  اند.

وی ادامه داد: فراخــوان دومین دوره این جایــزه از ابتدای 
آوریل به 700 دانشــمند جهان اســالم، 200 نهــاد معتبر 
علمی در ســطح جهان اســالم و کلیه دانشــگاه  های داخل 
 کشور ارســال شــده تا آنها نامزدهای خود را در چهار حوزه

معرفی کنند.
ظهور با بیان اینکه همزمان با ارســال این آثار به دبیرخانه، 
کمیتــه  هــای داوری کار خــود را در مرحلــه اول شــروع 
کرده انــد، افزود: در نهایــت، نفرات برگزیده با رأی بیشــتر 
 کمیته داوری بــه عنوان برگزیــده جایــزه مصطفی)ص(

تایید می  شوند.
دومیــن دوره اعطــای جایــزه مصطفــی)ص( در آذرماه 
1396)دســامبر2017( همزمــان بــا هفتــه وحــدت با 
 تقدیر از پنج دانشــمند برجســته جهان اســالم در تهران

برگزار می  شود.

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
تمام تصورات خــود از عناوین آموزشــی را دور بیندازید. 
چون ســاخته اســتودیو Memorado توانسته مرز بین 
بازی های ویدیویی و تمرینات ذهنــی را از بین ببرد. آنها 
با تکیه بر نظریه های علمی، تجربه ای را به وجود آورده اند 
که ضمن سرگرمی روی زندگی شــما هم تاثیرات مثبتی 
خواهد گذاشت.  سال ها پیش، دانشــمندان به این نتیجه 
رسیده بودند که اگر حافظه کاری انسان با بازدهی بهتری 
به فعالیت های خود ادامه دهد نه تنها می تواند موضوعات 
را با ســرعت بیشــتری فرا گیرد، بلکه زندگی شــادتری 
 هــم خواهد داشــت. جالب این جاســت کــه تحقیقات 

نشان می دهد ذهن همانند بدن می تواند آموزش ببیند.
ابتدا بایــد به بازی بگوییــد که به چــه موضوعاتی عالقه 
دارید. ســپس بر اســاس عالقه مندی شــما، بازی ذهن 

شما را پرورش می دهد. شــما می توانید با دوستان خود به 
رقابــت بپردازید تا ببینیــد توانایی های ذهنــی کدام بهتر 
است. اســتودیوی Memorado با عنوانش آمده تا همین 
مسئولیت را برعهده بگیرد؛ 2۴ بازی ذهنی مختلف با 720 
مرحله به انتظار شما نشسته اند تا بتوانید توانایی های خود را 
سنجیده و آنها را بهبود بخشید. به یاد داشته باشید از همان 
ابتدا امکان دسترســی به تمامی مرحله هــا را ندارید،چون 
همه چیز حساب شــده پیش رفته و بســته به پیشرفت ها 
می توانید با چالش های بیشــتری مواجه  شــوید. با وجود 
 اینکه خود بازی جذابیت باالیی داشته و نیازمند دقت است، 
Memorado روزانــه آزمایش هایی هم از بازیکن می گیرد 
تا به او نشــان دهد کــه از دیــدگاه ذهنی چگونــه بوده و 
 Statistics نســبت به بقیه چه برتری هایی دارد. بخــش
این بازی را هم فراموش نکنید. اینجا تمام رفتارهای شــما 
 بررسی و نشان داده می شود. شــما می توانید این بازی را از

goo.gl/WBkHTN دریافت کنید.

معمای زیر را بخوانیــد و جواب آن را از طریــق ایمیل زیر 
 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com( صفحه 
برای ما بفرستید تا در همین قسمت نام شما درج شود. لطفا 
فقط جواب خود را به همراه نام خود و شهر محل زندگی تان 

برای ما بفرستید.
»دو عدد شش رقمی پیدا کنید که اگر اولی را بعد از 
دومی بنويسید، عدد 12 رقمی حاصل، بر حاصلضرب 

دو عدد اصلی، بخش پذير باشد«.
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.

براساس عالقه مندی هايتان؛

ذهن خود را پرورش دهید
معمای زير را حل کنید؛

دو عدد
شش رقمی خاص

رونمايی

فب 2 پرو اولین گوشــی تجاری مبتنی بــر پروژه تانگو 
اســت که معرفی رســمی آن به ماه ژوئــن برمی گردد. 
لنوو وعده داده بود که تابســتان امسال این گوشی وارد 
بازار خواهد شــد. با ایــن وجود این غــول چینی اعالم 
کرده اســت که این محصــول پاییز امســال روانه بازار 
می شــود، ولی هنوز نمی توان با اطمینــان به این تاریخ 
هم نگاه کرد. اما خبر بدتر این اســت کــه فب 2 پرو در 
برخی کشــورها با تاخیر بیشــتری به فروش می رسد و 
حتی گفته می شود لنوو در حال بررسی وضعیت عرضه 
این گوشــی در بعضی از کشورهاســت. برای مثال، این 
گوشی در استرالیا عرضه نمی شــود و تمرکز لنوو روی 
بازارهــای دیگری چــون کامبوج، هنگ کنــگ، هند، 
اندونزی، الئوس، میانمار، فیلیپین، ســنگاپور، تایلند و 
ویتنام خواهد بود. قرار اســت فب 2 پرو از ماه آینده در 
این بازارها عرضه شود ولی هنوز مشخص نیست امکان 
خرید این گوشــی در بازارهای دیگر چــه زمانی فراهم 
می شود. قیمت رســمی در نظر گرفته شــده برای این 
گوشی 500 دالر است. این گوشی مبتنی بر پروژه تانگو 
با ۴ دوربین عرضه می شــود که ایــن ۴ دوربین همانند 
سنسورهایی عمل می کنند که به لطف آنها و با استفاده 
از سه فناوری ردیابی حرکت، تشخیص محدوده و درک 
عمق می توان اطالعات اطراف را دریافت کرد. گوشــی 
مبتنی بر پروژه تانگو با اســتفاده از فنــاوری یادگیری 
می توانــد فضای اتاق یــا محیط دیگری را که گوشــی 
مشابه در آن وجود دارد، تشــخیص دهد. همچنین این 
گوشی می تواند شــکل دنیای اطراف خود را با استفاده 
از فناوری درک عمق تشــخیص دهد. هسته اصلی این 
فناوری، سنسور تشخیص زمان بلند کردن گوشی است 
که با استفاده از اشعه های مادون قرمز اشیا را تشخیص 
داده و با توجه به رفت و برگشــت پرتو، فاصله گوشــی 
و ســوژه را محاســبه می کند. به لطف دوربین فیش آی 
می توان به ســادگی لبه ها و گوشــه ها را شناسایی کرد 
و پروژه تانگو، بــه فب 2 پرو اجازه می دهــد تا موقعیت 
خود را با استفاده از ردیابی ســوژه تشخیص دهد. لنوو 
فب 2 پرو به یک پردازنده  اســنپدراگون 652، پردازنده 
گرافیکی ســاخته شــده  برای پــروژه  تانگو، سنســور 
Time-of-Flight اینفینئون و نمایشــگر 6/۴ اینچی 
کواد اچ دی مجهز شــده اســت. فب 2 پرو اولین گوشی 
هوشــمند دنیا با ضبط صدای 360 درجه اســت که از 
فناوری Audio 5.1 و 3 میکروفون Dolby Atoms با 
امکان حذف نویز بهره می برد. این گوشی دارای دوربین 

16 مگاپیکسل با فیلمبرداری 4K است.

لنوو در برنامه های خود تغییر ايجاد کرد؛

تابستان نه، پايیز شايد

خودروهای خــودران، برخــالف آنکه هنــوز در اول راه 
هســتند، این روزها شرکت های خودروســازی زیادی به 
سمت آنها گرایش پیدا کرده اند. دلیل ساده آن هم جدا از 
پتانسیل جذب مشــتری، به کاهش هزینه های شرکت ها 

در سال های آینده برمی گردد.
این فناوری حقیقتا جذاب است. تصور کنید در خودروی 
شــخصی خود تنها پشــت فرمان نشســته اید و در حال 
مطالعــه و صحبت با گوشــی تلفن همراه خود هســتید؛ 
در حالی کــه خودرو خودش در حال رانندگی به ســمت 
محل کار شماســت. به خاطرهمین پتانسیل هاســت که 
ابتدا شرکت های آمریکایی و سپس اروپایی و حاال چینی  
و آسیای شــرقی به آن تمایل نشــان داده اند. به نوشته 

دیجیاتو، خودروساز سوئدی ولوو که اکنون تحت مالکیت 
شرکت چینی جیلی قرار گرفته، با استفاده از کمک های 
دریافتی از چینی ها بار دیگر احیا شده و روزهای خوبی را 

سپری می کند.
با همه گیر شــدن تب اتومبیل های خــودران، ولوو نیز با 
عزمی جدی تحقیقات گسترده ای را در این زمینه شروع 
کرده و قصد دارد در آینده نزدیک به یکی از پیشــگامان 
این فناوری تبدیل شــود. بعد از قــرارداد 300 میلیون 
دالری با اوبــر برای تولیــد خودروهای کامــال خودران 
تا سال 2021 و برنامه این شرکت ســوئدی برای ارسال 
اتومبیل های خودران به ســطح خیابان های لندن، ولوو 
از تمایل خود برای اســتفاده هر چه بیشتر از این فناوری 

نو ظهــور خبر داده اســت. چندی پیش ولوو و شــرکت 
سوئدی-آمریکایی اوتولیو که در زمینه ایمنی فعال است 
از مشــارکت انتفاعی )Joint Venture( خود در توسعه 

یک نرم افزار مرتبط با رانندگی خودکار خبر دادند.
هنوز نامی برای این شرکت مشترک جدید انتخاب نشده 
اما هم ولوو و هم اوتولیو هر دو تاییــد کرده اند که مقر آن 
در گوتنبرگ ســوئد خواهد بود. همچنین در ابتدا 200 
کارمند که اکثر آنها از شــرکت های مادر انتخاب شده اند، 
برای کار در شــرکت مشــترک به محــل آن انتقال داده 

خواهند شد.
اگر همه چیــز طبــق برنامه ریزی ها پیش بــرود، ۴00 
کارمند متخصص دیگر به جمع کارکنان این شــرکت در 

آینده اضافه می شوند.
شــرکت مشــترک جدید به طور ویــژه روی توســعه 
فناوری های رانندگی خودکار و سیســتم های پیشــرفته 
کمکی راننده تمرکز خواهد کرد. این شــرکت مشــترک 
قصد دارد عالوه بر اســتفاده از فناوری های به دست آمده 
در اتومبیل های آتی ولوو، آنها را تحت لیســانس خود به 
سایر شــرکت های عالقه مند به این حوزه نیز واگذار کند. 
انتظار می رود نام این شــرکت مشــترک در پاییز امسال 
مشخص شود و از سه ماه نخست سال 2017 هم فعالیت 

خود را شروع کند.
هاکان ساموئلســن مدیرعامل ولوو، اظهار کرده است این 
همکاری بهترین فرصت است تا ولوو به یک توسعه دهنده 
اصلی نرم افــزار اتومبیل های خودران تبدیل شــود. عزم 
ولوو در مســیر خودروهای خودران باعث شــده که این 
شرکت، ۴00 مهندس را در ماه های آتی جذب خود کند 
که بزرگ ترین موج اســتخدام انجام شــده در تاریخ این 
شرکت سوئدی به شــمار می رود؛ جالب اینکه تمامی این 
مهندسان در زمینه توســعه فرم های جدیدی از فناوری 

خودران فعالیت خواهند کرد.
نماینــدگان اوتولیو عنــوان کرده اند اولیــن نتیجه این 
همکاری بــه صورت تجــاری تا ســال 2019 بــه ثمر 
 خواهد رســید؛ آنها همچنین اعتقاد دارنــد که فناوری 
انحصاری شان تا ســال 2021 پا به عرصه بگذارد؛ درست 
همان زمانی که ولوو و اوبر جانشــین خودران شاسی بلند 

XC90 را ارائه خواهند کرد.
خودروهای برقــی و اتومبیل های خــودران، این روزها 
شــدیدا در کانون توجه شــرکت های خودروسازی قرار 
گرفته و خودروســازان معروف دنیا اکثرا سرمایه زیادی 
را در این زمینه صرف می کنند. ولــوو بودجه های کالنی 
را که از چینی  ها دریافت نموده، به طــور عمده در زمینه 
توسعه اتومبیل های خودران صرف کرده و گام های خوبی 
را در این زمینه برداشته است. با این حال باید منتظر ماند 
و دید که آیا این شــرکت می تواند دســتاورد جدیدی به 
یافته های گوگل، فورد، بی ام و، تســال و سایر شرکت های 

فعال در این زمینه اضافه کند یا خیر.

بايد پذيرفت نقش انســان در تصادفات رانندگی به مراتب بیشتر از ايرادهای فنی در خودروهاست. انسان 
به علت دغدغه های مختلف به راحتی تمرکز خود را نســبت به کاری که در حال انجام آن است، از دست 
می دهد. عالوه بر اين، به داليل مختلف انسان از قوانین که ضامن سالمتی او است، سرپیچی کرده و زندگی 
خود و ديگران را به مخاطره می اندازد. يکی از داليل پیدايش فناوری های مرتبط با خودران ها، همین تاثیر 

نقش انسان در تصادفات است.

چینی ها با همکاران سوئدی خود دست به کار می شوند؛

پشت فرمان از همراه خود استفاده کنید!

تصور کنید در 
خودروی شخصی 

خود تنها پشت 
فرمان نشسته ايد 
و در حال مطالعه و 
صحبت با گوشی 
تلفن همراه خود 

هستید؛ در حالی 
که خودرو خودش 

در حال رانندگی 
به سمت محل کار 

شماست!
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پیشنهاد سردبیر: 
صدای انفجار معادن در گوش روستاییان

اخباریادداشت

نماینده مردم سمیرم اظهار کرد: در دولت یازدهم شاهد اتفاقات ناگواری 
در شوراهای اســامی برخی شــهرها بودیم که حتی تعدادی از اعضای 
شوراهای شهر برخی شــهرها تا سر حد دســتگیری و حبس هم پیش 

رفتند.
اصغر سلیمی با اشــاره به اینکه در کشــور احزاب قدرتمند و شناسنامه 
 دار نداریم، افــزود: الزم بود دولــت برای تقویت احزاب برنامه شــفافی 
 داشته باشد زیرا اغلب پاســخگو نیســتند و صرفا زمان انتخابات فعال 
می شوند. دبیر کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس به معضات حوزه 
تقسیمات کشوری اشاره و خاطرنشان کرد: در مجلس نهم و دهم بسیاری 
از نمایندگان خواستار اجرای تقسیمات کشوری در حوزه های انتخابیه 
خود بودند چنانچه برخی حوزه ها شلوغ بود و احتیاج به تفکیک داشت 
 یا برخی روســتاها باید به بخش و برخی بخش ها باید به شــهر تبدیل 
 می شدند که از ســوی وزارت کشــور مغفول می ماند، با این حال دولت 

می تواند در کنار مجلس بسیاری از این مشکات را برطرف کند.
وی در ادامه ســخنان خود به موضوع مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: 
متاسفانه در حوزه مدیریت بحران اقدام مناسبی انجام نشده البته بخش 
اعظم مشکات این حوزه به خاطر عدم در اختیار قرار گرفتن بودجه است 

که به صورت شایسته به آن پرداخته نشده است.
نماینده مردم سمیرم با اشاره به اینکه بخش عمده ای از کشور زلزله خیز 
است و نیاز به آمادگی و هوشمندی الزم را دارد، افزود: آمار قطع نخاعی ها 
در زلزله بم به علت عدم آموزش در روند امداد و کمک ها زیاد بود که باید 
با آموزش صحیح جلوی تکرار آن گرفته شــود همچنین استفاده از لودر 
و بیل مکانیکی در روزهای اول حادثه نباید صورت گیرد و رشــته های 

تخصصی زلزله که در دانشگاه ایجاد شده، باید تقویت شود.
سلیمی در ادامه با بیان اینکه ایران مقام دهم در دنیا و مقام چهارم آسیا 
در بحران هــا را دارید، گفت: روزانه1/4 میلی متر فرونشســت داریم که 
 این میزان در برآورد ساالنه به 1/47 ســانتیمتر می رسد؛ در حال حاضر

 40 کشور وزارت بحران با اعتبارات و اختیارات ویژه دارند که این جایگاه 
باید در کشورمان تقویت شود.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای 
 اسامی در پایان خاطرنشــان کرد: الیحه الحاق جمهوری اسامی ایران 
 به کنوانســیون تمپر درمورد ارایــه منابع مخابراتی بــرای کاهش بایا 
و عملیات امدادی نیز مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن در کمیسیون 

شوراها به عنوان کمیسیون فرعی بررسی می شود.

فرمانــدار گلپایگان بــا بیان اینکــه عملیــات اجرایی ســد کوچری 
به طــور صددرصد بــه اتمام نرســیده اســت، گفت: شــاید خیلی ها 
حرف هایــی می زننــد و صحبت های تحریــک آمیزی زده می شــود، 
اما براســاس همــان مثــال عامیانه » شــنونده بایــد عاقل « باشــد. 
 حســین فراســت اظهار کرد: ما هیچ جنگ و دعوایی با کســی نداریم 
اگر هم اختافی باشد زمانی که قانون و مراجع قضایی وجود دارد نیازی 
نیست این مصاحبه ها صورت بگیرد بلکه به قانون مراجعه می کنیم و اگر 
حس کنیم جایی حق مان ضایع شده است، با قانون احقاق حق می کنیم.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون با اشاره به سالگرد فاجعه منا اظهار 
کرد: عمده تروریســت هایی که وارد خاک ایران می شوند مورد حمایت 

عربستان هستند و این نشان از خباثت رژیم سفاک آل سعود دارد.
 ابوالفضل ابوترابی افزود: در همین جهت چند ماه پیش ســعودالفیصل 
در جمع منافقین حاضر شد و ســپس آن ها را برای مناسک حج دعوت 
 کــرد، همچنین اخیــرا هم پیمانی رژیم خبیث آل ســعود با اســرائیل 
و تروریست ها نشان می دهد عربستان اوال خبیث بوده و ثانیا بی تدبیری 
و ســو مدیریت ویژگی حکام آل ســعود اســت، بدین منظــور لیاقت 

خادم الحرمینی را ندارد.
 نماینـــده مـــردم نجف آبـــاد و تیـــران و کـــرون در مجلـــس  
در خصوص موضع دولت در قبال جنایات وحشیانه آل سعود  تصریح کرد: 

مطالبه از دولت این است که باید قوی تر به میدان بیایند. 
وی در پایــان تاکیــد کرد: بایــد در این موضــوع، موضــع  قاطع تری 
اتخاذ می شــد، هنوز هــم موضع دولــت در قبال عربســتان  برخاف 
 اینکه بهتر شــده ولــی رضایت بخش نیســت و باید مواضع شــفاف تر  

و صریح تری را داشته باشند.

نماینده مردم سمیرم:

دولت باید برای تقویت احزاب 
برنامه مشخص داشته باشد

فرماندار گلپایگان با اشاره به حواشی » کوچری «؛

اگر حس کنیم حق مان ضایع شده 
با قانون احقاق حق می کنیم

نماینده مردم نجف آباد:

موضع دولت در قبال آل سعود 
رضایت بخش نیست 

کوتاه از شهرستان ها

در حاشیه

 رییس شــورای شهرســتان گلپایگان گفت: متاســفانه هیچ کس 
عزم جدی برای ابطال مجوز معادن ندارد.

علی اکبر زنــدی در جمع مردم روســتای وانشــان اظهــار کرد: 
روســتای وانشــان از قدمت دیرینه ای برخوردار اســت به گونه ای 
 که تــا دهه شــصت حدود دو هــزار نفر جمعیت داشــته اســت، 
 اما اکنون جمعیت آن نزدیک به600 نفر است و مهاجرت ساکنین 

از این روستا مشکات متعددی را به وجود آورده است.
  وی ادامــه داد: اگــر از تعــداد خانواده هایــی کــه از این روســتا 
بــه گلپایــگان، خوانســار و ســایر شــهرهای اطــراف مهاجرت 

 کرده انــد بگذریــم، حــدود هــزار و400 خانــوار ازاین روســتا 
 در تهران زندگی می کنند. رییس شــورای شهرســتان گلپایگان 
در رابطه با مشــکات موجود در این روستا گفت: در شش ماهه اول 
سال شاهد افزایش چشــمگیر مردم در این روستا هستیم و مشکل 

کمبود آب شرب به خوبی در این منطقه قابل لمس است. 
عاوه براین پس از اینکه جمعیت در مسکن مهر روستا ساکن شود 

نیازمند انشعابات آبی دیگری نیز هستیم. 
ضمن اینکه فرســوده بــودن لوله ها و انشــعابات آبــی یکی دیگر 

ازمشکات در حوزه آب رسانی است.

 باغات تحت شعاع معدن
زنــدی در رابطه با معــادن موجود در اطــراف این روســتا افزود: 
 نمی دانــم با چــه دیدگاهــی در مجــاورت یــک روســتا مجوز 
 راه اندازی معدن را داده اند، انفجــارات و تخریب های زیادی در کنار 
 این روســتا انجام می شــود و عاوه بر آزار و اذیت برای ســاکنین 

این روستا سبب زیان های فراوانی به باغات شده است.
 وی اضافه کرد: ســال گذشــته اهالی روســتا مکاتبــات زیادی را 
انجام دادند، اما متاسفانه تنها پاســخی که دریافت کردیم این بود 
 که مجوزهای معادن در اســتان صادر می شــود. اگر کشــاورزی 
یک متر بیشــتر از زمین خود کشــت کند از ســوی منابع طبیعی 
 مورد بازخواســت قــرار می گیرد، امــا در رابطه با ایــن معادن که 
به باغات و محیط زیست لطمه وارد می شود متاسفانه هیچ کس عزم 

جدی برای ابطال مجوز آن ندارد.
صدور حکم تخریب قلعه موالنا   

رییس شورای روســتای وانشــان در رابطه با گردشــگری در این 
منطقه گفت: به زیر ســاخت های اصلی گردشــگری در این روستا 
 توجهی نشــده اســت، اکنون آثار باســتانی این منطقــه در حال 

از بین رفتن است و حکم تخریب قلعه موالنا نیز صادر شده است.
 علی اکبر زنــدی در خصوص حکم تخریب قلعه ســینمایی موالنا 
 تصریح کــرد: زمانی که قراراســت پروژه ای در روســتا اجراشــود 
 از اســتان و شهرســتان به و به چه چــه می کننــد، از مزایای آن 
می گویند و همه ســفره خود را کنــار آن باز می کننــد، این اتفاق 
برای قلعــه موالنــا هــم رخ داد. وی اضافه کرد: برخــاف صورت 
جلســه فرمانداری که قرار بود برای ســاخت این قلعه ســینمایی 

از مصالــح عالی اســتفاده شــود متاســفانه اکنون شــاهد بنایی 
 بسیار ضعیف و سســت هســتیم و حال نیز حکم تخریب آن صادر 

شده است.
معادن مشکل کل گلپایگان است  

همچنین در ادامه رییس جهاد کشاورزی شهرستان گلپایگان گفت: 
معادن مشکل کل شهرستان است. باالی سر شهر گلپایگان معدن 
باریت مشغول به کار است که در نزدیکی دانشگاه و منطقه لهرامش 
است. علی اکبر گل محمدی گفت: وجود معدن باریت در باالی سر 
شهر گلپایگان دغدغه استاندار هم است. معادن برای کشاورزی خطر 
دارند و سبب ایجاد ریزگرد می شود. وی در رابطه باقنوات این روستا 
 گفت: روستای وانشان دارای چهاررشــته قنات است و برای ترمیم 

یا الیروبی این قنوات اعتبارات خوبی را در نظر گرفته ایم.

صدای انفجار معادن در گوش روستاییان

مدیر انجمن سینمای جوانان کاشــان گفت: دفتر مستقل انجمن سینمای 
 جوانان تا دو ســال آینده در پنج طبقه شــامل ســالن نمایــش، نگارخانه 

و سیستم اداری آموزشی تاسیس می شود.
  رضا بهمنی اظهار داشــت: از ســال 1336 فعالیت انجمن سینمای جوانان 
در کاشان آغاز شد و  فارغ التحصیان دوره های فیلم سازی به نحوی اعضای 

رسمی این انجمن محسوب می شوند.
بهمنی با اشاره به مراجعه اقشــار مختلف جامعه جهت شرکت در دوره های 
 برگزار شده توسط انجمن افزود: انجمن ســینمای جوانان در جهت حمایت 
از فعاالن در حوزه ساخت فیلم، امکانات سخت افزاری الزم جهت ساخت فیلم 

را در اختیار افراد قرار می دهد. 
مدیر انجمن سینمای جوانان ضمن اشاره به برنامه های این واحد عنوان کرد: 
هر سال و در نیمه دوم تعدادی هنرجو جهت گذراندن دوره های فیلم سازی از 
طریق آزمون ورودی پذیرفته می شوند و این دوره ها  7 ماه به طول می انجامد 
و کاس هایی با موضوعات عکاسی کارگردانی فیلمنامه نویسی و فیلمبرداری 

برگزار می شود.

مدیر کانون بســیج هنرمندان تیران اظهار داشت: به مناسبت عید غدیر خم 
ستاد بازسازی واقعه غدیر خم با همکاری بسیج هنرمندان، هیئت امام سجاد 
) ع (، هیئت عصر عاشــوراییان، انجمن هنرهای نمایشی و کانون فیلم تیران 
 اقدام به برگــزاری نمادین این واقعــه مبارک برای اولین بار در شهرســتان 

کرده است.
رضا دادخواه با اشاره به این که اجرای این نمایش در جهت تبیین مقام والیت 
و آگاه سازی عموم مردم به خصوص نوجوانان و جوانان از واقعه غدیر خم است، 
 تصریح کرد: دشــمن به خصوص وهابیت در این سال ها سعی بر ایجاد شبهه 
و شک در بین جوانان شیعی در خصوص این واقعه آشکار دارد که امیدواریم 
با بازســازی این واقعه به صورت نمادین بتوانیم فرهنــگ والیت و این واقعه 

غیرقابل انکار را به همگان نشان دهیم.
وی یادآور شــد: هزینه  برگزاری این نمایش در حدود70 تا80 میلیون تومان 
برآورد شد که عمده این هزینه توسط هیئت های مذهبی و کمک های مردمی 
جمع آوری شد و شهرداری تیران هم در تهیه تجهیزات زیربنایی کمک های 

فراوانی را انجام داد.

فرمانده حوزه بســیج سیدالشــهدا ) ع ( بــادرود اظهار کرد: به مناســبت 
بزرگداشــت مقام شــامخ شــهدای مدافع حرم بی بی زینب ) س ( مراسم 
باشــکوهی تحت عنــوان » یادواره شــهدای مدافــع حرم « با ســخنرانی 

حجت االسام طائب رییس قرارگاه عمار، برگزار می شود.
ســید محمد طباطبایی هدف از برگزاری یادواره را پاسداشــت مقام شامخ 
 شــهدا، تبیین فلســفه حضور نظامی ایــران، رابطه امنیت ســوریه و ایران 
و تبیین دستاوردهای حضور فعاالنه مستشاران ایرانی در سوریه، با محوریت 

ولی فقیه در مقابله با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا عنوان کرد.
 فرمانــده حــوزه بســیج سیدالشــهدا بــادرود تصریــح کــرد: همزمان 
با برگزاری مراســم یادواره کتابت وصیت نامه شــهدای محل با خط زیبای 
شکسته نستعلیق توســط هنرمند بادرودی استاد سعید یزدان مهر به صورت 
زنده نویســی تحریر و این طرح برای اولین بار در یادمان شهدا جهت تبادل 

ارزش ها باهنر اصیل ایرانی در معرض عموم قرار می گیرد.
وی بیان کرد: در پایان مراســم یــادواره نیز کتاب آموزگار عشــق رونمایی 

می شود.

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: بقعه متبرک امامزادگان 
و موقوفات توسط مردم احیا و نگهداری شود.

 حجت االســام رضا صادقی در آیین رونمایی از ضریح امامزادگان اســحاق 
و اســماعیل در آران و بیدگل اظهار کرد: بقعه این امامزادگان از ابتدا تاکنون 
 توســط مردم حفظ شــده و هر جا مردم در میان بودند کار با موفقیت انجام 

شده است.
وی به توسعه بقعه امامزادگان در استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: بقاع متبرکه 
به عنوان مکان هایی مقدس باید بیشتر مورد توجه هیئت امنا برای بهسازی و 

مرمت قرار گیرد.
صادقی در ادامه دلیل اصلی ترک ســرزمین اصلی امامزادگان را ظلم حاکمان 
ستمگر زمان بیان کرد و گفت: حاکمان زمان برای آسان کردن حکومت شان 

بیشترین ستم ها را به ائمه اطهار و فرزندان آن ها روا می داشتند.
وی ایران اســامی را به واســطه داشــتن مردمی والیتمــدار و میهمان نواز 
 مکان امــن برای مقصد امامــزادگان در زمان هــای دور عنوان کــرد و افزود: 

علت هجرت این امامزادگان به ایران نیز همین روحیه مردم بوده است.

تاسیس دفتر مستقل انجمن 
سینمای جوانان کاشان

بازسازی نمادین 
واقعه غدیر در تیران

برگزاری یادواره شهدای 
مدافع حرم در بادرود 

بقعه امامزادگان 
توسط مردم حفظ شود

دبیر ســتاد عالی کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشــور در 
حاشیه بازدید از نمایشــگاه چلچراغ هنر در جمع خبرنگاران این 
شهرستان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه » آیا وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی برنامه ای برای توســعه و حمایت از کانون های 
فرهنگی هنری مساجد روستایی و عشایری در شهرستان شهرضا 
دارد؟ « گفت: کنگره ملی روســتایی و عشایر کشور، از سوم لغایت 
پنجم مهرماه در شهرســتان اصفهــان برگزار می شــود، در این 
کنگره که از چند اســتان دیگر نیز در آن حضور خواهند داشــت، 
 زمینه های توسعه این کانون ها در این کنگره مورد بررسی و تحلیل 
قرار می گیرد. حجت االســام حمیدرضا ارباب سلیمانی در ادامه 
افزود: باید نسبت توسعه 60 به 40 در کانون های فرهنگی هنری 
 مساجد کشــور ایجاد شــود، این ســخن به این معناست که باید

60 درصد از امکانات کشــور در این زمینه، به کانون های فرهنگی 
هنری مساجد روستایی و 40 درصد امکانات به کانون های مناطق 

شهری اختصاص پیدا کند.
وی  با بیان این عبارت که »کشور ایران در تهران خاصه نمی شود« 
تاکید کرد: تمام کشور و مردم ایران باید از امکانات موجود برخوردار 

شوند تا به این وسیله شاهد برقراری یک عدالت نسبی باشیم.
ارباب سلیمانی در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه» وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی در ســال جاری چه میزان اعتباری برای 
 حمایت از کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشــور اختصاص 
داده اســت؟ « گفت: بودجه دریافتی وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد 

اســامی، حوزه کانون های فرهنگی مســاجد را مجلس شورای 
 اســامی از طریق لوایح ارســال شــده به تصویب می رساند که  
بر اساس یک قاعده کلی، میزان تخصیصی دســتگاه ها بر اساس 
 منابع وصول اختصاص پیدا می کند که در سال های اخیر با توجه 

به تحریم های دشمن با موانعی در این زمینه مواجه بودیم.
دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح 
کرد: متوســط بودجه کانون های فرهنگی مساجد در سال جاری 
 را 6 میلیون و 500 هزار ریال اعام کرد و افزود: امســال اعتباری 
بالغ بر 40 میلیارد ریال برای تهیه کتــاب به کانون های فرهنگی 

هنری مساجد کشور اختصاص پیدا می کند.
ارباب سلیمانی درباره شیوه تامین هزینه های کانون های فرهنگی 
 و هنری مســاجد گفت: 50 درصد از هزینه تجهیزات کتابخانه ای 
و برخی کاالهای مورد نیــاز کانون ها را وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی و 50 درصد باقی مانده را مساجد تهیه می کنند.
 وی در بخــش دیگری از ســخنان خود، با اشــاره بــه فرمایش 
رهبر معظــم انقاب مبنــی بر لــزوم جلوگیری از ســکوالریزه 
 شــدن مســاجد، راه اندازی کانون هــای فرهنگی مســاجد را 
جز سیاســت های جمهوری اسامی ایران دانســت و عنوان کرد: 
 شــواری عالی انقاب فرهنگی از 23 ســال پیش این کانون ها را 
در راستای افزایش مشارکت های مردمی در زمینه های اجتماعی 
ایجاد کرده است، مســجد عاوه بر این که جایگاه اقامه نماز است، 

باید به سایر مسائل اجتماعی نیز توجه کند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری سمیرم 
 از برگــزاری » هفته فرهنگی و اجتماعی شهرســتان ســمیرم «

از 25 شــهریور تا دوم مهرماه خبــر داد و اظهار کــرد: در همین 
راستا جشــنواره فرهنگی و اجتماعی شهرستان سمیرم، با عنوان 
» سرزمین هزارچشــمه « از تاریخ 25 تا 28 شهریورماه در محل 

ورزشگاه شهید صابری سمیرم برگزار می شود.
سجاد افشاری با اشــاره به برپایی30 غرفه متنوع از دستاوردهای 
بومی- منطقه ای شهرستان در این جشنواره، تصریح کرد: عاوه بر 
برپایی نمایشگاه دستاوردهای شهرستان که در طول روز پذیرای 
 بازدیدکنندگان است، جنگ شادی نیز هر شب بعد از نماز مغرب 

و عشا با اجرای برنامه های متنوع و شاد اجرا می شود.
 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری سمیرم 
از برگزاری همایــش » حبیب خــط « در جشــنواره فرهنگی و 
اجتماعی شهرستان خبر داد و افزود: در این برنامه از خانواده استاد 
 مرحوم » حبیب ا... فضائلی « استاد برجســته خط به  عنوان یکی 

از چهره های برجسته شهرستان دعوت و از آنها تقدیر می شود.
وی معرفی صنایع دستی شهرستان از جمله نمد و گلیم را از دیگر 
برنامه های جشنواره دانســت و گفت: دو اثر نمد و گلیم شهرستان 
 ســمیرم دارای مهر اصالت از سازمان یونســکو بوده که این خود 
گواه فرهنگ غنی و اصالت شهرستان در زمینه صنایع دستی است.

دبیر جشــنواره فرهنگی اجتماعی ســمیرم همچنین با اشــاره 
به وجود جاذبه های گردشــگری بی نظیر در ســطح شهرستان، 

معرفی و توســعه صنعت گردشــگری و جذب ســرمایه گذاران 
را به این شهرســتان از دیگر اهداف جشــنواره اعام کرد و یادآور 
 شد: گردشــگرپذیر بودن شهرستان ســمیرم و انتخاب سمیرم 
به  عنوان قطب طبیعت گردی استان اصفهان باعث افزایش رویکرد 

اجتماعی مردم نسبت به این ظرفیت خدادادی شده است.
وی استفاده از نشانه جهانی سیب ســمیرم را از دیگر ظرفیت های 
گردشگری و توسعه اقتصادی در شهرســتان دانست و اظهار کرد: 
شهرســتان ســمیرم از 91 منطقه نمونه گردشــگری در استان 
 اصفهان، 11 مورد را بــه خود اختصاص داده که این خود نشــان 

از ظرفیت ها و پتانسیل های این شهرستان است.
افشاری برگزاری اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و ورزش های 
 بومی و محلی، تجلیل از پیشــگامان فرهنگی شهرستان، تجلیل 
از خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران از جمله خانواده ســردار 
شهید اسکندر محمودی را از دیگر برنامه های این جشنواره اعام 
کرد. وی جلب مشارکت مردم و آوردن آنها به صحنه فعالیت های 
جمعی فرهنگــی به منظور تولید و توســعه ســرمایه اجتماعی 
 فعال را از مهم ترین اهداف برپایی جشــنواره اعــام کرد و گفت: 
بررســی زمینه ها و الزامات فرهنگی اجتماعــی، مدیریت محله، 
حکمروایی خوب شهری، مفهوم شناســی و مباحث پایه، موانع، 
چالش ها و آســیب ها جهت تدوین الگوی خوب شــهری و مبانی 
اســامی و دینی و نیز مرور تجربه های داخلــی و خارجی از دیگر 

اهداف این جشنواره است. 

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی مساجد کشور خبر داد:

 اختصاص بیش از 6 میلیون ریال 
به کانون های فرهنگی مساجد

رییس اداره میراث فرهنگی سمیرم خبر داد:

 برگزاری جشنواره 
» سرزمین هزارچشمه «

50 درصد از 
هزینه تجهیزات 
کتابخانه ای و برخی 
کاالهای مورد نیاز 
کانون ها را وزارت 
 فرهنگ 
و ارشاد اسالمی 
 و50 درصد 
باقی مانده را 
مساجد تهیه 
می کنند

وی جلب مشارکت 
 مردم و آوردن آنها 
به صحنه فعالیت های 
جمعی فرهنگی 
 به منظور تولید
 و توسعه سرمایه 
اجتماعی فعال را 
از مهم ترین اهداف 
برپایی جشنواره 
 اعالم 
کرد

  انتخاب رییس شورای اسالمی
 شهر فالورجان برای چهارمین بار

به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شورای اســامی شهر فاورجان  
 انتخابات هیئت  رییســه شــورای اســامی شــهر فاورجــان برگزار 
و آقای امیر قاسمی فاورجانی به عنوان رییس این شورا برای چهارمین 
ســال متوالی انتخاب شــد. همچنین در این انتخابات اعضای شــورای 
اســامی شــهرفاورجان محمد توکلی را به عنوان نایب رییس شــورا 
 انتخاب کردند ضمنا با رای اعضا، علیرضــا کیانی نیز به عنوان خزانه دار، 
مجید جمشیدی به عنوان سخنگو و حمید قاسمی به عنوان منشی شورا 

برای آخرین سال دوره چهارم شورای اسامی شهر انتخاب شدند.
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اخباريادداشت

 پیشنهاد  سردبیر: 
با شیر دادن به نوزاد، از سرطان سینه جلوگیری کنید

 طبق یافتــه محققان، فعالیت هایــی نظیر بازی هــای ویدیویی یا تنیس 
می تواند به تقویت حافظه کمــک کند. تحقیقات مرکز پزشــکی تکزاس 
آمریکا نشــان می دهد فعالیــت هایی که نیــاز به توجه و تمرکــز دارند، 
موجب آزادشدن مواد شیمیایی تقویت کننده حافظه در مغز می شوند؛ به 
طوری که به حفظ خاطراتی که درســت قبل یا بعد از این فعالیت ها روی 
می دهد، کمک می کند. مطالعه اخیر نشــان داده است که دوپامین مغز به 
طور طبیعی از طریق اقدامات رفتاری فعال می شود و این اقدامات موجب 
افزایش قدرت حافظه می شــوند. در این مطالعه، ۱۲۰ موش برای تعیین 
رابطه بین نورون های هسته لوکوس ســرولئوس )LC( و مدارهای نورونی 
هیپوکامپ )منطقه مسئول ثبت خاطرات در مغز( مورد بررسی قرار گرفتند. 

این موش ها از بخش LC، دوپامین را دریافت کردند.
یک بخش مطالعه شامل قراردادن موش ها در یک منطقه به منظور یافتن 

غذای پنهان در بین شن و ماسه ها بود و محل غذا هر روز تغییر می کرد.
طبق مطالعه مشخص شــد موش هایی که بعد از ۳۰ دقیقه ورزش در این 

تست شرکت می کردند، بهتر محل غذا را برای روز بعد به خاطر داشتند.
همچنیــن محققــان دریافتند ایــن فعالیــت موجب تقویت مســتقیم 
سیناپس های بادوام می شــود؛ فرآیندی که بهبود روند یادگیری و حافظه 

را موجب شود.

محققان دريافتند؛

 تنیس و بازی های ويديويی
 تقويت کننده حافظه

شناسایی و جداسازی سلول های دقیق که برای سلول درمانی 
مناســب باشــد، امری حیاتی برای رســیدن به موفقیت در 
این زمینه محســوب می شــود. طی مطالعاتی که محققان 
دانشگاه روچســتر انجام داده اند، دریافته اند که سلول هایی 
CD۱۴۰a در مغز وجود دارند که یک مارکر ســطحی به نام

را بیــان می کننــد و قابلیت خوبــی برای تبدیل شــدن به 
اولیگودندروســیت ها دارند. آنهــا دریافتنــد زمانی که این 
سلول ها سیگنال BMP۴  را دریافت می کنند، به آستروسیت 
و زمانی کــه ســیگنال Noggin را دریافت مــی کنند، به 
اولیگودندروسیت تبدیل می شــوند که قادر به میلین سازی 
هستند. آنها بر این باورند که این سلول های بنیادی خاص، در 
صورت شرایط محیطی و سیگنالی مناسب، می تواند درمانی 
موثر برای بیمارانی باشــند که به دلیل عدم تولید میلین، به 

MS مبتال شده اند.

از نشانه هاي اولیه آلزایمر، از بین رفتن حس بویایی، اختالل 
شناختی و فراموشي  است.

طی یک مطالعه که روی ۱4۰۰ سالمند 79 سال به باال انجام 
شد، محققان بوهای مختلف شــامل موز، سقز، پیاز، بنزین و 

تینر را روی داوطلبان تست کردند.
در این مطالعه، ۲5۰نفر دچار اختالل شناختی خفیف بودند 
که این اختالالت، با مشکالت حافظه و شناسایي همراه بود 
که می تواند یکی از نشــانه هاي زوال عقل باشــد. در نهایت 

مشخص شد که 64نفر نشانه هایي از بیماري آلزایمر دارند. 
رزباد رابرتز، اســتاد مغز  و اعصاب گفت:  این تست می تواند 
در تشخیص زود هنگام زوال عقل و پیشگیري آلزایمر بسیار 
کمک کننده  باشــد. افرادي که به آلزایمر مبتال شــدند، در 
تشخیص بوها ناتوان بوده یا آنها را اشتباه تشخیص می دادند.

انار هزاران سال است که نماد شادی و صلح و امید است. 
در مقبره های مصری، در مراسم های عروسی ایرانی و در 
میان ســربازان بابلی قبل از جنگ همواره از انار استفاده 

می شده است.
انار یکی از محبــوب ترین میوه هاســت و از آن با عنوان 
»جواهر زمستان« در بسیاری از کشــورها یاد می شود؛ 
همچنین یکی از مفید ترین میوه هــا و غنی ترین منابع 

آنتی اکسیدان در میان همه میوه هاست.
انار؛ يک منبع بی نظیر آنتی اکسیدان

مهم تریــن خاصیت انــار، منابع غنی آنتی اکســیدانی 
ایــن میــوه بهشــتی اســت. ایــن میــوه، سرشــار از 
آنتی اکسیدان هایی نظیر پونیکاالجین و پونیکالین است 
که نصف خاصیت آنتی اکسیدانی انار را به خود اختصاص 

داده است. 
همچنین منبــع غنی ویتامین C اســت و با خوردن یک 
عدد انار در روز، نصف نیاز روزانه شــما بــه این ویتامین 

تامین خواهد شد.
در حقیقت طی یک تحقیق که در سال ۲۰۰۸ انجام شد، 
آب انار به عنوان سالم ترین آب میوه در میان ۱۰ آب میوه 

دیگر معرفی شد.
 آب انار حداقل ۲۰ درصد بیشــتر از رقبــای قوی خود، 
یعنی آب انگــور و زغال اختــه، دارای آنتی اکســیدان 

اســت و به علت داشــتن انواع مختلف آنتی اکسیدان، از 
قوی ترین منابع ضدسرطان به شــمار می رود. استفاده 
از آنتی اکســیدان ها، یک راه طبیعی برای مصون ماندن 

سلول ها از حمله گونه های فعال اکسیژن )ROS( است.
 تا زمانی که بــدن شــما دارای این عناصر باشــد، یک 
مدافع عالی در برابر آسیب های ســلولی ناشی از پیری و 

قرار گرفتن در معرض آالینده ها خواهد داشت.
اما تا زمانی که بدن شــما یــک منبع آنتی اکســیدانی 
نداشته باشد، در معرض آسیب های ســلولی قرار دارد؛ 
زیرا در نابودی رادیــکال های آزاد و درنتیجه اســترس 
اکسیداتیو ســلولی موفق نخواهد بود و تمام اینها موجب 

آسیب رسیدن به ارگان های بدنتان خواهد شد.

شنبلیله یک گیاه دارویی است که برای سالمت و بهزیستی 
انســان، فواید بســیاری دارد. این گیاه هزاران سال است که 

نقشی کلیدی در پزشکی جایگزین ایفا می کند.
پژوهش های اولیه نشان می دهد شنبلیله می تواند به موارد 

زیر کمک کند:
کنترل اشــتها: تاکنون، ســه مطالعه نشــان داده است که 
شــنبلیله در کاهش چربی دریافتی و اشتها تاثیرگذار است. 
نتایج یک مطالعه ۱4 روزه، کاهش چربــی دریافتی کلی به 
میزان ۱7 درصد و به صورت طبیعی در شــرکت کنندگان را 

نشان داده است.
ســطوح کلســترول: شــواهدی وجــود دارد که 
نشان می دهد شنبلیله می تواند به کاهش سطوح کلسترول و 

تری گلیسیرید کمک کند.
سوزش ســر دل: یک مطالعه دو هفته ای روی افراد 
مبتال به سوزش سر دل، نشان داده است که مصرف شنبلیله 
می تواند به کاهش نشانه های این بیماری کمک کند و به طور 
شــگفت انگیزی، اثر شــنبلیله با داروهای ضد اســید معده 

همسان بوده است.
التهاب: آزمایش های صــورت گرفته، آثار ضد التهابی 
شنبلیله روی موش ها را نشان داده است؛ اما برای تایید این 

اثر در انسان ها، به پژوهش های بیشتری نیاز است.
همچنین، برخی بررســی ها و گزارش ها از پزشکی سنتی، 

به توانایــی شــنبلیله در مقابله با کولیت زخمــی یا کولیت 
اولسراتیو، بیماری های پوســتی دیگر و بیماری های متعدد 

اشاره دارد.
اگرچه پژوهش های بیشتری نیاز اســت، اما داده های اولیه 
نشــان داده اند که شــنبلیله می تواند فواید بســیاری برای 
سالمتی داشته باشــد. باتوجه به اینکه شنبلیله سطوح قند 
خون را کاهش می دهد، خــوردن آن در صورتــی که فرد، 
داروهای دیابت یا دیگر مکمل های کاهنده سطوح قند خون 
را مصرف می کند، بایــد با احتیاط صورت بگیــرد. پیش از 
اینکه مصرف مکمل جدیدی را آغاز کنید، همواره با پزشک 
خود مشــورت کرده و  مهم تر از همــه، از دریافت دوز امن و 

سالم آن مطمئن شوید.

آشنايی با خواص کم نظیر شنبلیله)2( با معجزه های انار آشنا شويد )1(

بوی پیاز و بنزين، با آلزايمر
 مرتبط است!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

کربوهیدرات های 
مفید برای
 بدن را بشناسید

 محققان دانشــگاه هاروارد چنین بیان کرده اند که بدن برای انرژی، به 
کربوهیدرات نیاز دارد. محققان توصیه می کنند بهتر است سالم ترین 

کربوهیدرات ها )که بدون گلوتن هستند( را برای خوردن انتخاب کنید.
سیب زمینی شیرين: یک سیب زمینی شیرین با اندازه متوسط، 
حدود ۲7 گرم کربوهیدرات دارد که برای کاهش وزن مناســب است. 
طبق یافته های مطالعاتی، این سبزی ریشه ای مملو از پتاسیم، قادر به 
افزایش آدیپونکتین است؛ هورمونی که قند خون را تنظیم می کند. در 
مقابل، آدیپونکتین به تسریع متابولیســم کمک می کند. با استفاده از 

سیب زمینی شیرین به جای سیب زمینی سفید، می توانید به اشتهای 
ناسالم خود پایان دهید؛ درحالی که مصرف مواد مغذی و معدنی بدنتان 

افزایش می یابد.
ذرت پف کرده:کارشناسان توصیه می کنند زمانی که اشتهای 
ناســالم دارید، ذرت پف کرده )پاپ کورن( مصرف کنید. ذرت پف کرده 
دارای شاخص گلوکز بســیار پایینی است که احساس سیری زیادی در 
شــما ایجاد می کند. ســه فنجان پاپ کورن فقط 9۳ کالری، ۱9گرم 
کربوهیدرات و 5/۳گرم فیبر دارد. برای طعم بیشتر آن می توانید از کمی 

دارچین، نمک صورتی یا پاپریکا )فلفل قرمز( استفاده کنید.
نخود: این دانه ســالم مملو از فیبر و پروتئین است. طبق مطالعه 
سال ۲۰۱4 آشکار شد که نخود و سایر حبوباتی نظیر لوبیا، نخود سبز و 
عدس، مــی تواند به جلوگیــری از خوردن بیش از حــد کمک کرده و 

احساس سیری در طول روز را افزایش دهد.
بلغور جوی دوســر: بلغور جــوی دوســر، حــدود ۱9گرم 
کربوهیدرات کمپلکس دارد که می تواند به حفظ احساس سیری کمک 

کند. مصرف آن در صبحانه بسیار توصیه می شود.

درمان ام اس، با سلول های 
بنیادی  محقق می شود

 محققان دریافته اند چگونه مخلوط پیچیده ترکیبات گیاهی مربوط به طب 
سنتی چین می تواند به نابودی سلول های سرطانی بینجامد.

 )CKI( »محققان دانشگاه آدالید استرالیا دریافتند »تزریق ترکیب کوشن
که در طب چینی مورد استفاده قرار می گیرد، معموال در کنار شیمی درمانی 
موجب درمان تومورهای مختلف ســرطانی می شــود. دیوید آدلســون، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »طب سنتی چین مبتنی بر 
صدها یا هزاران ســال تجربه استفاده در چین اســت. غالبا اسناد و شواهد 
متعددی وجود دارد که این داروها دارای فایده درمانی هســتند؛ اما نحوه و 

دلیل آن مشخص نیست.«
وی در ادامه می افزاید: »ما دریافته ایم کــه درصورت تجزیه این ترکیبات، 
هیچ یک به تنهایی فایــده زیادی ندارد؛ اما ترکیب آنها بســیار موثر بوده و 

احتماال تاثیرات جانبی کمتری هم خواهند داشت.«
در این مطالعه برای اولین بار نشــان داده شد که وضعیت عملکرد مولکولی 
مخلوط پیچیده ترکیبات گیاهی که شــامل دو عصاره به دســت آمده از 
ریشه های دو گیاه پزشکی »کوشــان« و »بایتولینگ« هستند؛ به گونه ای 

است که با سلول های سرطانی مبارزه کرده و آنها را از بین می برند.
به گفته آدلسون، »ما با استفاده از تکنولوژی، ژن ها و مسیرهای بیولوژیکی 
موردهدف قرارگرفته از طریق CKI را که در ســلول های ســرطان سینه 

رشدیافته در البراتوار به کار گرفته شده بود، شناسایی کردیم.«
»ما نشــان دادیم که الگوهای آغاز تجلی ژن از طریق CKI به شیوه مشابه 

شیمی درمانی تاثیرگذار هستند؛ اما بر ژن های متفاوتی اثر می گذارند.«
وی در ادامه عنوان می کند: »این ژن ها موجب تنظیم چرخه تقسیم سلول 
و مرگ سلولی می شــود و به نظر می رسد CKI موجب تغییر شیوه تنظیم 
چرخه سلول شده و سلول های سرطانی را به سمت مسیر مرگ می کشاند و 

در نهایت سلول ها می میرند.«

 بررسی ها نشان می دهد کودکان بیش از ســه برابر حد مجاز مواد قندی و 
شیرینی مصرف می کنند. به گفته محققان کالج امپریال لندن، نتایج این 
بررسی نشان می دهد از هر سه کودک ۱۰ ساله، یک نفر دارای اضافه وزن یا 
چاقی و از هر سه کودک 5 ساله، یک نفر دارای دندان های خراب و پوسیده 
است. از این رو ریسک سالمت ناشی از مصرف موادقندی بسیار جدی است.

این بررســی و پژوهش در بین ۱۲۸۸ فرد بزرگســال و ۱۲5۸ کودک که 
رژیم غذایی سه یا چهار روزشــان را اعالم کرده بودند، انجام شد. طبق این 
مطالعه، کودکان 4 تا ۱۰ ساله به طور میانگین روزی ۱۰ نوشیدنی شیرین 
۱۰۰میلی لیتری می نوشــیدند و مواد قندی، بالغ بــر ۱۳درصد از مصرف 
کالری روزانه یک کودک را تشــکیل می داد. این میزان، بیــش از دو برابر 
5درصد حدمجاز مصرفی پیشــنهاد شده اســت. ۱5درصد از رژیم غذایی 
روزانه نوجوانان ۱۱ تا ۱۸ ساله را مواد قندی تشــکیل می داد که سه برابر 
حدمجاز اســت. همچنین رژیم غذایــی ۱۲درصد از افراد بزرگســال بین 

۱9تا64 سال هم شامل مواد قندی بود.
طبق این پژوهش، یک پنجم کودکان 5 ساله و یک سوم کودکان ۱۱ساله 
دارای اضافه وزن یا چاق بودند. کودکان ســنین 4 تا ۱۰ ســال دارای رژیم 
غذایــی بودند که ۱۳ درصــد مصرف کالــری روزانه شــان از چربی های 

اشباع شده به دست می آمد.
محققان تاکید می کنند که این داده ها حاکی از آن اســت که ما باید برای 
بهبود سالمت مان، بیشتر میوه، سبزیجات، فیبر و ماهی چرب و کمتر قند، 

نمک و چربی اشباع شده مصرف کنیم.

 اثبات شده اســت که شــیر دادن به نوزاد، فواید ســالمت متعددی، هم 
برای نوزاد و هم برای مادر دارد؛ اما بســیاری نمی دانند که شــیر دادن با 

کالری سوزی باال همراه است.
به گفته محققان، زنان با شــیر دادن به طور میانگیــن ۳۰۰ تا 5۰۰ کالری 
در روز می ســوزانند. البته محققان اذعان می کنند که شــیر دادن موجب 
کالری سوزی زیاد نمی شــود؛ بلکه این فرآیند تولید شیر در سینه است که 
با سوختن کالری باال همراه است. طبق یافته ها، به ازای تولید تنها ۳۱ گرم 
شــیر، در حدود ۲۰ کالری مصرف می شــود؛ حال اگر نوزاد در روز 54۰ تا 

۸5۰ گرم شیر بخورد، مادر بین ۳۸۰ تا 6۰۰ کالری می سوزاند.
شــیر دادن مادر به نوزاد موجب می شــود که کالری مصرفی اضافی مادر 

به منظور افزایش تولید شیر، تعدیل شود.
شیردادن تنها موجب کالری سوزی نمی شود. مطالعه اخیر محققان نشان 
داده است که این رفتار، فایده ای بلندمدت برای سالمت مادر داشته و حتی 
از او در مقابل ســرطان سینه تهاجمی در ســنین باالتر محافظت می کند.

همچنین در مطالعه ای دیگر مشــخص شــده اســت که در مادران مبتال 
به دیابت بارداری که بالفاصله بعد از زایمان به نوزادشــان شیر می دهند، 

احتمال ابتال به دیابت نوع۲ در طول دو سال بعد، تا نصف کاهش می یابد.

محققان استرالیايی دريافته اند؛

نحوه نابودی سلول های سرطانی
 با طب سنتی چینی

مطالعات نشان می دهد؛

مصرف مواد قندی در بین کودکان
 ۳ برابر حد مجاز است

متخصصان تاکید می کنند؛

با شیر دادن به نوزاد، از سرطان سینه 
جلوگیری کنید

برخی از این بیماری های انحطاطی از طریق پزشکی سنتی 
و مدرن قابل درمان است؛ اما بســیاری از آنها در حال حاضر 
فاقد یک روش درمانی مشخص و تایید شــده اند و از این رو 
درمان های خانگی می تواند یکــی از بهترین گزینه ها برای 

مراقبت از این افراد باشد.
برخی از شــایع ترین بیماری های انحطاطی شامل سرطان، 
آلزایمــر، پارکینســون، MS، دیســتروفی عضالنی، تصلب 
شــرایین، دیابت، پوکی اســتخوان و آرتریــت روماتوئید یا 
روماتیسم مفصلی می شوند. میلیون ها نفر در سراسر جهان 

به این بیماری ها مبتال هستند.
 بدون دسترســی به مراقبت های پزشــکی مناســب، این 
بیماری های انحطاطی می تواند تاثیر چشمگیری بر کیفیت 
زندگی افراد مبتال به آنها داشته باشد. بسیاری از بیماری ها 
به طور اجتناب ناپذیری کشنده هستند؛ بهترین روش برای 
کاهش نشانه های مرتبط با این قبیل بیماری ها و همچنین 
کند کردن آهنگ انحطاط، اســتفاده از درمان های خانگی 

است.
 برخی از محبوب ترین و موفق ترین درمان های خانگی برای 

بیماری های انحطاطی در ادامه ذکر شده است.
ديستروفی عضالنی

دیســتروفی عضالنی، گروهی از ۳۰ بیماری ارثی را شــامل 

می شــود که با تحت تاثیر قــرار دادن عضــالت، به ضعف و 
ازبین رفتن آنها منجر می شــوند. این یکــی از بیماری های 
انحطاطی وحشتناک اســت که بســیاری از مردم جهان از 
آن رنج می برنــد. برخی از روش هــای درمانی خانگی برای 
مقابله با این بیماری، شــامل اجتناب از قهوه، تنباکو، الکل، 
و ســودای گازدار می شــود. تغذیه مناســب، برای مقابله با 
دیستروفی عضالنی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 
و رژیم غذایی فرد مبتال به این بیماری باید شامل مواد غذایی 
با فیبر و پروتئین باال و کربوهیدارت پایین باشــد. همچنین، 
افراد مبتال به دیستروفی عضالنی باید از فعالیت بدنی کافی 
برخوردار باشند تا توانایی حفظ ســالمت عضالت خود را از 

دست ندهند.
بیماری آلزايمر

برخی از رایج ترین راه حل های خانگی برای مقابله با آلزایمر، 
شامل ریشه سنبل الطیب، یک رژیم غذایی متعادل، فوالت، 
ویتامین B12، بلسان، مریم گلی، ویتامین E، عصاره جینکو 
بیلوبا و عصاره ســیر، همگی از جمله عوامل شــناخته شده 
در زمینه کاهش اثــر بیماری آلزایمر یا زوال عقل هســتند. 
افزون بر این، پرهیز از الکل، ســیگار، غذاهای فرآوری شده 
و آلودگی هــای فلزی ماننــد جیوه، می تواند ســرعت زوال 

شناختی را کاهش دهد.

تحریک مغز با کارهایــی مانند حل کردن جــدول کلمات 
متقاطــع، بازی هــای درگیر کننــده حافظــه، و یادگیری 
ســوژه های جدید مانند یک زبــان خارجی، مــی تواند در 
ساختن مسیرهای عصبی جدید و ایجاد تاخیر در فراموشی 
مرتبط با بیماری آلزایمر موثر باشد. همچنین، پژوهش های 
جدید، فعالیت هایی مانند باال رفتن از درخت و حفظ تعادل 

را در ارتقای مهارت های شناختی تاثیرگذار عنوان کرده اند.
بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون می تواند به واسطه ایجاد ناتوانی کلی در 
کنترل فعالیت عضالنی، بیمار را از یک زندگی عادی محروم 
ســازد. از این رو، پارکینســون اغلب به عنوان یک اختالل 
حرکتی طبقه بندی می شــود.  برخی درمــان های خانگی 
برای کند کردن آثار انحطاطی این بیمــاری، بهره مندی از 
یک رژیم غذایی ســالم شامل میوه ها، ســبزیجات، غالت، 
حبوبات، محصوالت غیر لبنی، ماهی و مرغ را در بر می گیرد.

از دیگر روش هــای درمانی، مــی توان بــه ورزش کردن و 
فیزیک درمانی، کار با یک آســیب شــناس گفتار، مقابله با 
افسردگی از طریق روش های ســازنده، فرآیندهای تجسم 
فکری برای تداوم راه رفتن بــه صورت عادی و کاهش لرزش 

دست از طریق تقویت عضالت دست ها و ساعد اشاره کرد.
سرطان

درمان های خانگی برای ســرطان، چه به صورت مســتقیم 
و چه غیرمســتقیم، شــامل مصرف بروکلی، انــواع مختلف 
انگور، جینســینگ، مر، چای ســبز، آلوئه ورا، لیکوپن، سویا 
و علف گندم می شــود. مصــرف هر ماده غذایی سرشــار از 
آنتی اکســیدان ها نیز از اهمیت بســیار زیــادی در درمان 
ســرطان برخوردار است؛ زیرا آنتی اکســیدان ها می توانند 
رادیــکال هــای آزاد را خنثی ســازند. رادیکال هــای آزاد 
می توانند با ایجاد جهش در DNA ســلولی عــادی و ایجاد 
سلول های سرطانی، زمینه ساز شکل گیری بیماری سرطان 

شوند.
 بنابر پیشنهاد پژوهشگران، یک ساعت ورزش کردن در روز، 
خطر ابتال به ســرطان پســتان در بانوان را در هر سنی و هر 
وزنی که باشــند، کاهش می دهد. همچنیــن، فعالیت های 
بدنی و رژیم غذایی ســالم، می تواند به کاهش خطر ابتال به 

سرطان کمک کند.
MS بیماری

برخــی از درمان هــای خانگی برای بیمــاری MS، کاهش 
مصرف پروتئین حیوانی، حذف محصــوالت لبنی، خوردن 
مواد غذایی ارگانیک، زنجبیل، زردچوبه، سویا، روغن زیتون 
اصل، ماهی، گردو، تخم کتان، شاهدانه و محصوالت گندم را 
شامل می شود. از نظر رفتاری، انجام ورزش سبک تا متوسط 
و همچنین تجسم فکری و مدیتیشــن، فعالیت های خوبی 

هستند.

آترواسکلروز يا تصلب شرايین
تصلب شــرایین نوعی بیماری اســت که در آن کلسترول و 
پالک در دیواره داخلی رگ های خونی و عروق فرد رســوب 
می کند و این شــرایط می تواند به حمالت قلبی و ســکته 
مغزی منجر شــود. جدا از کاهش مصرف کلی اســید چرب 
امگا-6 )کلســترول LDL(، شــما باید میوه ها و سبزیجات 
بیشــتری مصرف کنید، از تنقیه آب گرم اســتفاده کرده و 
دانه ها، آجیل، حبوبات و جوانه های بیشتری مصرف کنید. 
مصرف روغن زیتون و روغن دانه کتان را فراموش نکنید؛ در 
شرایطی که از آرد ســفید، قند، تنباکو، قهوه، نمک، غذاهای 
فرآوری شده، سس ها، و ترشــی ها پرهیز می کنید. مصرف 
پیاز، سیر، پوســت لیمو، جعفری، آب چغندر و هرچیزی را 
که سرشار از محتوای ویتامین C است، در رژیم غذایی خود 

فراموش نکنید.
بیماری ديابت

بیماری دیابت شامل ناتوانی بدن انسان برای مدیریت سطوح 
انســولین و گلوکز خون می شود که این شــرایط می تواند 
بسیار خطرناک باشد. برخی درمان های خانگی برای دیابت 
شامل دنبال کردن یک رژیم غذایی سرشار از فیبر، بیل بری 
)یکی از خویشــاوندان زغال اخته(، ســیب، زردآلو، چغندر، 
انواع مختلف توت، هویج، میوه های خانواده مرکبات، هویج 
وحشــی، آب کاکتوس، برگ هــای ریحان و کــدو حلوائی 

می شود.
پوکی استخوان

پوکی استخوان یک بیماری انحطاطی اســت که به نابودی 
تدریجی تراکــم مواد معدنی اســتخوان منجر می شــود و 
عملکرد فرد، حتی در انجــام فعالیت های عادی روزانه را نیز 
تحت تاثیر قرار می دهد. از درمان هــای خانگی برای مقابله 
با پوکی اســتخوان، می توان به دریافت کافــی مواد معدنی 
مانند کلسیم، منیزیم، آهن، روی، ســلنیم، مس و منگنز از 
رژیم غذایی اشــاره کرد. مواد غذایی مورد استفاده، می تواند 
شامل شبدر قرمز، اسفناج، کلم، شیر، ماست، پنیر، بستنی، 
ماهی ســالمون و ماهی ساردین باشــد. همچنین، شما باید 
سیگار کشــیدن را ترک و به طور منظم ورزش کنید و انجام 
فعالیت هــای بدنی شــدید را که موجب آثــار تکراری روی 

مفاصل و استخوان ها می شوند، کاهش دهید.
آرتريت روماتوئید

آرتریــت روماتوئید نوعی بیماری اســت که بــه طور عمده 
التهاب در مفاصل، اســتخوان ها و دیگر نقاط اتصال در بدن 
انسان را شامل می شود. این شــرایط ممکن است با درد نیز 
همراه باشــد و از این رو هر گونه عناصر ضــد التهابی برای 
مقابله با ایــن بیماری ایده آل اســت.  برخــی از روش های 
خانگی مقابله با آرتریت روماتوئید، ســیلیکون، ســبزیجات 
برگ دار، مواد غذایی محتوی ویتامین C و ورزش منظم برای 
افزایش جریان خون به بخش های آســیب دیده را شــامل 
می شــود. همچنین، فرد باید از مواد غذایــی مثل تخم مرغ، 
فلفــل و گوجه فرنگی که مــی تواند به بدتر شــدن آرتریت 

روماتوئید منجر شوند، دوری کند.

ازبیماریهایانحطاطیودرمانخانگیآنهاچهمیدانید؟

پوکی استخوان 
يک بیماری 

انحطاطی است که 
به نابودی تدريجی 
تراکم مواد معدنی 

استخوان منجر 
می شود و عملکرد 
فرد، حتی در انجام 
فعالیت های عادی 
روزانه را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد

ابتال به بیماری های انحطاطی، از جمله دردناک ترين و ناتوان کننده ترين بخش های زندگی يک انسان است. 
اساسا در اين قبیل بیماری ها، وخیم تر شدن تدريجی شرايط بیمار از جمله افزايش آسیب بافتی، کارکرد بد 
اندام ها و تضعیف سالمت کلی وی را شاهد هســتیم که اين مشکل می تواند به واسطه فرسودگی عادی بدن، 

عادات سبک زندگی، ورزش يا مشکالت غذا خوردن، ايجاد  و به تشديد شرايط منجر شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
6 دلیلی که گردشگران خارجی باید به ایران سفر کنند

عکس روز

سفره ایرانی

یکی از خاطرات به یادماندنی گردشــگران خارجی از سفر به 
کشور چهار فصل و اساطیری ایران خوراکی های خوشمزه آن 
است .خوراکی هایی که از شــمال تا جنوب و از شرق تا غرب با 
عوض شدن اقلیم تغییر کرده  و ســفره ایرانی را پر و پیمان تر 

می کند.
همین چند وقت پیش نشریه تلگراف، 10 دلیل خوراکي آورده 
بود که به خاطر آنها هم که شده گردشگران باید به ایران سفر 

کنند و طعم شگفت انگیز خوراکي هاي ایراني را تجربه کنند.
به گفته نویســنده این گزارش در ایران گردشگران می توانند 
مانند یک پادشــاه از غــذا های متنــوع ایرانی لــذت ببرند؛ 
غذاهایی مانند: کبــاب های آبدار و زعفرانی، خورشــت های 
آبدار با تکه های گوشــت و شــیرینی های پر شده با کرم های 
خوش طعــم! از کباب و معروفیــت و محبوبیــت آنها در بین 
گردشــگران ایراني و خارجي که بگذریم غذاهاي دیگري هم 
هستند که طعم آنها زیر دندان گردشگران خارجي مانده است. 
در ادامه درباره چند خوراکي خوشمزه و محبوب خواهیم گفت 
که در لیست محبوب ترین غذاهاي ایراني گردشگران خارجي 

جا خوش کرده اند. با ما همراه باشید:
قورمه سبزی

این خورشــت اصیل ایرانی جزو غذاهای لذیذ کشــور است. 
خورشت ســبزی عطر و طعم بی نظیری دارد و از ترکیب لوبیا 
قرمز، سبزی خورشتی، گوشت و لیموی امانی تهیه می شود و 

به همراه برنج ایرانی سرو می شود. تازه پختن و جا انداختنش 
هم آداب دارد و کار هرکس نیست.

خورشت فسنجان

این خورشــت خوش طعــم، با طعــم ترش و شــیرین خود 
 توانســته محبوب ترین غذای ایرانی در سایت فود ري پابلیک

)food republic (شــناخته شــود. این غذا که از گردوی 
چرخ شده و رب انار و شکر به همراه گوشت مرغ یا گوشت چرخ 

شده تهیه می شود یکی از غذاهای لذیذ ایرانی است.
جواهر پلو

یک پلوی لذیذ ایرانی که ترکیبی از برنج ایرانی به همراه خالل 

پســته، خالل بادام، هویج، پوســت پرتقال، زرشک و زعفران 
ایرانی است. ایرانی ها برای تعادل در طعم این غذا زرشک را به 

همراه مقدار کمی شکر تفت می دهند.
خورشت بادمجان

بادمجان یکــی از پرطرفدار ترین غذاهای ایران اســت. کمتر 
کســی می بینید که طعم بی نظیر بادمجان را نپســندد. این 
خورشت خوشــمزه و لذیذ که از بادمجان های سرخ شده به 
همراه گوجه فرنگی و گوشت طبخ می شود هم به همراه برنج 
و هم با نان سنگک و سبزی سرو می شود که بی شک هر کسی 

که یک بار آن را امتحان کرده باشد شیفته  طعم آن می شود.

باقال پلو
باقال پلو با ماهیچه، همچنان در ســفره ایراني دلبري مي کند 
و گردشــگران خارجي موقع میــل کردن آن بایــد مواظب 
انگشتانشان باشند. باقال های سبز و زرد در میان برنج ایرانی با 

سبزی معطر پلویی و زعفران که همراه با کره یا روغن حیوانی 
طبخ شده  با ماهیچه سرو می شود جزو غذاهای بی نظیر ایران 

است.
زرشک پلو

این غذای خوشــمزه ایرانی ترکیبی از برنج و زرشک است که 
در کنار مرغ سرو می شــود این غذای مجلسی که خوراك عزا 
و عروسي اســت در ایران و بین مردمان کشــور نیز طرفداران 

زیادی دارد .
در لیســت غذاهاي محبوب ایراني بین گردشــگران خارجي 
جــاي بســیاري از غذاهاي محلي کشــورمان خالي اســت. 
وقت آن اســت که سرآشپزان ایراني دســت جنبانده و منوي 
رســتوران ها را با غذاهاي ناب محلي پر و پیمان کنند و از آن 
طرف جشنواره هاي آشپزي عطر غذاي ایراني را به مشام دنیا 

برسانند.

دلبری سفره ایرانی برای گردشگران خارجی؛

محبوب ترین غذاها برای توریست ها

قاب روز

کالتا مینور ، مناره ای پوشیده از کاشی های سرامیکی 
 شهر خیوه در استان خوارزم ازبکستان ، شهری است با مجموعه ای از بناهای تاریخی که در  حصاری از خشت و گل به ارتفاع ده متر قرار گرفته و به آن »ایشان قلعه« یا »ایچان قلعه« گفته می شود.         

 یکی از جذاب ترین ساختمان های این منطقه مناره »کالتا مینور« است که تماما از کاشی ســرامیک های رنگی زیبا و چشمگیر  پوشیده شده است که به محض ورود به دروازه غربی شــهر در نگاه اول نیز جذابیت آن به چشم می آید. رنگ های
 به کار رفته در  این مناره در تضاد با رنگ های ساختمان های اطرافش است که همین باعث می شود تا زیبایی این بنا بیشترشود. این مناره در سال   1852 به دستور حکمران آن زمان ازبکستان ، محمد امین خان ساخته شد.  

محمد کاوند یک هنرمند ایرانی اســت که موزه هنرهای اســالمی مالزی 
برای بازسازی و مرمت گنبد اصلی ساختمان موزه و بخشی از آیینه کاری 
 و فضای داخلی از وی دعوت به عمل آورد و این ســاختمان را به زینت هنر

 اسالمی – ایرانی آراسته کرد.
بازسازی و مرمت گنبد اصلی موزه هنرهای اســالمی مالزی که بخشی از 
 ســاختمان اصلی آن به شمار می رود توســط این هنرمند ایرانی، بیش از

 6 ماه زمان برد و نتیجه کار باعث شد تا مسئوالن این موزه طرح دیگری را 
برای طراحی و ساخت یک آب نما با الگوهای ایرانی – اسالمی به هنرمند 
ایرانی بسپارند. کاوند از نقوش ایرانی - اسالمی برای طراحی آب نما و کف 
طبقه اول موزه اســتفاده کرده و در آینده ای نزدیک اجرای این طرح را نیز 
آغاز خواهد کرد. این هنرمند در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اعالم کرد که از 
کاشی معرق و کاشی هفت رنگ در بازســازی و مرمت بنای موزه استفاده 
 کرده و آن را به شــیوه ای ضد آب طراحی کرده اســت تا در مقابل شرایط 

آب و هوای استوایی مالزی مقاومت بیشتری داشته باشد.
وی در طول 10 ســال اقامت خود در مالزی با تحقیــق در مورد ابزارهای 
تولید شده توانسته تغییراتی برای پیشــرفت، تنوع و ماندگاری بیشتر در 

طراحی و اجرای کاشیکاری انجام دهد.
کاشیکاری سه بعدی که به صورت برجســته انجام می شود از جمله آثار 

کاوند است که در مالزی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
این نوع کاشیکاری این هنرمند ایرانی در کشور برونئی نیز مورد توجه مردم 
و برخی رسانه های این کشــور قرار گرفت. دیوار نگاره اسماءالحسنی روی 
دیوار سفارت جمهور اســالمی ایران در برونئی که با سبک کاشیکاری سه 
بعدی انجام گرفته اســت تا مدت ها تبدیل به عکس صفحه گوشــی های 

همراه بسیاری از مردم برونئی شده بود. 
»برونئی تایمز« نیز با انتشار عکس هایی از محمد کاوند و این دیوار نگاره، 
نوشت: »دیوار سفارت ایران و ورودی آن که با هزاران قطعه کاشی و شیشه 

طرح بی نظیری را خلق کرده، هنر ایران را نشان می دهد.«
اثر اسماء الحسنی این هنرمند همچنین مورد توجه 5 سلطان ایالتی مالزی 

قرار گرفت و آن را به صورت تابلو از وی خریداری کردند.
محمد کاوند  همچنین ســاخت یک محراب در مســجدی در جاکارتای 
اندونزی را به عهده داشته و با استفاده از معرق کاشی و کاشی هفت رنگ، 

این محراب را به نقوش ایرانی آراسته است.
وی طی ســال های گذشته با ســاخت محراب در چند نمازخانه مشهور و 
سر در ورودی خانه سلطان سالنگور توانست بسیاری از مردم جنوب شرق 

آسیا را با هنر ایرانی- اسالمی آشنا کند.
کاوند تاکنون در بیش از 60 نمایشــگاه گروهی و انفــرادی از جمله آرت 
اکســپو مالزی، هنر جهان اســالم و نمایشــگاه قرآنی ماه مبارك رمضان 
در مالزی و کشورهای منطقه حضور داشــته و به معرفی هنر کاشیکاری 
ایران پرداخته اســت. وی در حال حاضر طراحی و ساخت دارالقرآن ایالت 
مالکا که تحت نظر خاندان ســلطنتی این ایالت اداره می شود را به عهده 
گرفته است. انجام تزیینات داخلی مســجدی در کره جنوبی و کاشیکاری 
مسجدی در منطقه »امپنگ« مالزی از دیگر کارهای وی خواهد بود که در 
آینده ای نزدیک انجام می شود. کاوند معتقد است بازار کشورهای جنوب 
شرق آسیا ظرفیت عرضه هنر ایران به شــرط معرفی و مدیریت درست را 
خواهند داشــت و حتی می توان صادرات هنر ایران را جایگزین صادرات 

نفت به این منطقه و دیگر کشورها کرد.

مدیرکل حج و زیارت استان ایالم گفت: 1000 ایالمی تاکنون در سامانه 
سماح برای شرکت در همایش اربعین ثبت نام کرده اند.

»غالم رضا ممیز« اظهار کــرد: تاکنون بیش از 120 هزار نفر در ســایت 
سامانه ســماح برای دریافت روادید و شــرکت در همایش بزرگ اربعین 
ثبت نام کرده اند.  وی بابیان اینکه از این تعداد افراد ثبت نام شده یک هزار 
نفر ایالمی هســتند، افزود: تا اول مهر چهار دفتر کنسولی در استان های 
 تهران، مشــهد، کرمانشــاه و اهواز ویزا صــادر می کنند و بعــدازآن در

 20 استان کشور بر اســاس نیاز، دفتر موقت کنســولی برای صدور ویزا 
دایر می شود. ممیز با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود بیش از 2 میلیون 
نفر از زائران اربعین از مرز مهران تردد کننــد، تصریح کرد:  بدون روادید 

قانونی اجازه تردد از مرز مهران داده نمی شود.
 وی با اشــاره به اینکه هر چه در توان داشته باشــیم برای ارائه خدمات 
بهتر و راحت به زائران اربعین انجام می دهیم، افزود: از زائران درخواست 
داریم تا قبل از شروع همایش اربعین نســبت به دریافت گذرنامه و ویزا 

اقدام کنند.

 محمد ابراهیم طاهریان فرد، سفیر جمهوری اســالمی ایران در ترکیه، 
اعالم کرد: در تماس تلفنی که با وزیر کشــور ترکیه داشــته است خبر 
بهبودی 6 شــهروند ایرانی را که در انفجار بامداد روز دوشنبه در استان 
وان مجروح شده بودند دریافت کرده و این افراد که از بیمارستان مرخص 

شده اند،دیروز از طریق مرز زمینی راهی ایران شدند.
در انفجار خودروی بمب گذاری شــده در نزدیکی یــک مرکز خرید و در 
حدفاصل دفتر اســتانی حزب حاکم عدالت و توســعه و اســتانداری در 
استان وان ترکیه، 50 نفر از جمله شش شــهروند ایرانی مجروح شدند.

گفته می شود این انفجار توسط عوامل پ. ك. ك صورت گرفته است.

 هنر ایرانی، زینت بخش 
موزه هنرهای اسالمی مالزی شد

 پیش بینی تردد 2 میلیون نفر زائر
 از مرز مهران در اربعین

مجروحان ایرانی در انفجار وان ترکیه 
به ایران باز گشتند 

 آذین بندی اصفهان
 به مناسبت تاجگذاری احمدشاه

تصویر زیر آذین بنــدی و چراغانی یکی از اماکن اصفهان را به مناســبت 
تاجگذاری احمدشاه قاجار نشان می دهد.

اخبار

به گــزارش تســنیم پایــگاه اینترنتــی تلگــراف گزارش 
 داد: گردشــگرانی که به ایران ســفر کرده اند، این کشــور

  را یــک مقصــد فــوق العــاده بــرای ســفر و مملــو از 
گنجینه های دســت نخورده ای می دانند که منتظر کشف 

شدن هستند.
این واقعیت که ایران در صدر فهرست های پذیرنده گردشگر 
به تعداد باال قرار ندارد بدان معناست که انسان های با ذهن 

باز احتماال از سفر به این کشور لذت خواهند برد.
گردشگرانی که عازم این کشــور می شوند، ایران را همچون 
فرش ایرانی کشــوری پیچیده، رنگارنگ و بســیار ســنتی 
توصیف می کنند. عاشــقان تاریخ از دیدن بناهای تاریخی 
از جمله شــهر باستانی پرسپولیس شــگفت زده می شوند، 
در حالی که زیبایی فتوژنیک معماری کالســیک ایرانی که 
معموال با آن کاشی های آبی معروف پوشیده شده، چشم هر 

بیننده ای را نوازش می دهد.
وجود کوهستان های مناسب بری اسکی در کنار چشم انداز 
زیبای کویر با ترکیبی از ســاکنان میهمان نــواز و غذاهای 
لذیذ و فرهنگ باســتانی ترکیب یافته از شــهر و موسیقی 
و هنر بدان معناســت که ایران مقصدی الهــام بخش برای 

گردشگران است.
در اینجا 6 دلیلی که بــه نقل از روزنامه انگلیســی تلگراف 

باعث می شود گردشــگران خارجی مجذوب ایران شوند را 
بیان می کنیم:

1- پایتختی فرهنگی
تهران در دامنه کوه البرز بنا شده و شهری شلوغ و پرترافیک 
است.شــهری غنی از نظر گنجینه های تاریخی است که در 

موزه هایش به نمایش گذاشته شده اند.
موزه ملی ایــران، خزانه جواهرات ملــی و کاخ های مختلف 
نظیر کاخ گلستان، کتیبه های پرسپولیس، جواهرات زیبای 
ساخته شده توســط هنرمندان ایرانی، آثار بر جای مانده از 
شاهان صفوی و تصاویر شاهان دوره قاجار را در پیش چشم 

بینندگان مشتاق به نمایش گذاشته اند.
2- بازارهای قدیمی

کســانی که عالقه منــد به دیــدن عجایب ایــران به جای 
خیابان های شلوغ و پر ســر و صدای این کشور هستند، باید 
سری به بازارهای سنتی و قدیمی، شــهرهای مهم تاریخی 
 ایران بزنند. تبریز، پایتخت سابق، معروف ترین بازار ایران را 

دارد.  
بازار سرپوشیده این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو 

به ثبت رسیده و قدمت آن به 1000 سال قبل برمی گردد.
بازار بزرگ اصفهان نیز که در میدان نقش جهان و مســجد 
جامع واقع شــده از قدمت زیــادی برخوردار اســت. بازار 

 تهران البته مدرن تر اســت و قدمت آن تنها به دو قرن پیش
 بر می گردد.

3- اماکن زیارتی
ایران، کشــوری با باالترین میزان تمرکز شیعیان در جهان  

بوده و دارای اماکن مقدس و زیارتی مهمی است. 
وجود این اماکن نشــان دهنده اهمیت مذهــب در زندگی 

روزمره ایرانیان است.
 مهم ترین مــکان مذهبی ایــران که یکــی از زیبایی های 
گردشگری این کشور به شمار می رود، حرم رضوی و گنبد 
طالیی آن است که مزار امام هشتم شیعیان بوده و شیعیان 
از نقاط مختلف جهان برای زیارت این مرقد شریف به مشهد 
می آیند. در جنوب ایران، آرامگاه شــاه چراغ در شیراز نیز 

یکی از اماکن مذهبی ایران است.
4- مکان های ثبت شده در فهرست میراث جهانی

21 مکان و چشــم انداز در ایران در فهرست میراث جهانی 
یونسکو به ثبت رسیده اند. اگر به ایران سفر می کنید،بازدید 
 از پرســپولیس را فرامــوش نکنید. پرســپولیس پایتخت

 پر شــکوه امپراتوری هخامنشــی بوده که توسط اسکندر 
مقدونی ویران شده است.

دیگر مکان هــای جذابی که حتما باید دیده شــوند، میدان 
نقش جهان و مســجد جامع در اصفهان هســتند. مسجد 
جامع، بزرگ ترین مســجد ایران اســت که از مجموعه ای 
 از ایــوان هــا و کاشــیکاری های آبــی و طالیی تشــکیل 

شده است. 
باغ فین کاشــان نیز یکی از اماکن زیبای تاریخی اســت که 

شایستگی قرار گرفتن در فهرست بازدیدهای شما را دارد.
5- ماجراجویی در طبیعت

بیش از نیمی از ایران توســط کوه ها پوشــیده شده است. 
بنابراین اســکی و کوهنوردی می تواند یکی از جذابیت های 
ســفر به ایران باشــد. فتح قلــه دماوند و قله ســبالن در 
رشته کوه های البرز در فصل تابستان و اسکی در سپیدان در 
رشته کوه های زاگرس در فصل زمستان می تواند تجربه ای 

فراموش نشدنی باشد.
 کویــر نــوردی نیــز در مناطق کویــری وجــه دیگری از 
جذابیت های ایــران برای افرادی اســت که عــاله مند به 

ماجراجویی در طبیعت هستند.
6- هتل سراها

هتل های 3 ستاره در اکثر شــهرهای ایران دیده می شوند، 
اما بهتر است گردشگران در خانه های قدیمی که به تازگی 

به هتل تبدیل شده اند اقامت کنند. 
 بهترین این هتل ســراها را می توان در مرکــز ایران یافت

از جمله هتل سرای عامری ها در کاشــان، هتل عباسی در 
اصفهان و هتل سرای نیایش در شیراز.

روزنامه انگلیسی تلگراف با بیان 6 دلیل برای ســفر به ایران به توصیف جذابیت های ایران برای گردشگران 
خارجی پرداخت و نوشت: گردشگرانی که عازم این کشور می شــوند، ایران را همچون فرش ایرانی، کشوری 

پیچیده، رنگارنگ و بسیار سنتی توصیف می کنند.

 فتح قله دماوند 
و قله سبالن در 

رشته کوه های البرز 
در فصل تابستان و 
اسکی در سپیدان 
در رشته کوه های 

زاگرس در فصل 
زمستان می تواند 
تجربه ای فراموش 

نشدنی باشد

 100 قطعه از آثار به جــا مانده از هنر و تمــدن قوم مانا که
 2700 ســال پیش در شــمال غربی ایران امــروز زندگی 
می کردند تا پایان آبان ماه در موزه ایران باستان نمایش داده 

می شود. 
ماناها، قومی ایرانی بودند که از قرن هشــتم تا قرن ششــم 
قبل از میالد بر جلگه جنوبی دریاچــه ارومیه حکومت می 
کرده اند.مدیر موزه ملی  گفت: ما در موزه ملی ایران متشکل 
از موزه های ایران باســتان و موزه اسالمی تالش می کنیم تا 
آثار دوره های تمدنی کمتر شناخته شده را به مردم معرفی 

کنیم.
جبرئیل نوکنده افزود: نمایشــگاه ماناها که از هفتم شهریور 
ماه در موزه ایران باســتان آغاز شده است به شناخت تمدن 
فرهنگی ماناها که در حوالی دریاچه ارومیــه از قرن نهم تا 
ششــم پیش از میالد حضور داشــته و یک فرهنگ پیش از 

مادی محسوب می شوند، می پردازد. 
وی ادامه داد: این نمایشگاه تا 28 آبان دایر است و مقرر شده 
چون فرهنگ مانا بیشتر به غرب کشــور به ویژه استان های 
کردســتان و آذربایجان غربی تعلق دارد ، در دهه فجر این 
نمایشگاه در استان کردســتان برگزار شــود و در کنار آن 

کارشناسان ، درباره ماناها به طور تخصصی سخنرانی کنند.
نوکنده گفت: در 16 شــهریور تاثیر فرهنگ و هنر ماناها بر 
ایران درحاشیه این نمایشگاه، با حضور کارشناسان بررسی 
شــد و در ماه های آتی هم پژوهشگرانی که در این حوزه کار 

کرده اند سخنرانی خواهند داشت.
وی تاکیــد کــرد : در ایــن نمایشــگاه تقریبــا 100 اثر از 
محوطه های زیویه، بوکان ربط و بیجار به نمایش گذاشــته 
شده اســت که آثار زرین جزو موارد به نمایش گذاشته شده 
نیستند. مدیر موزه ملی تاکید کرد: آثار این نمایشگاه، شامل 
سفال، آجرهای لعابدار، آثار مفرغی، عاج و استخوان هستند . 

  »تپه قبرســتان«، »تپه زاغــه« و »قره تپه)ســگزآباد(« در
 55 کیلومتری جنوب شــهر قزوین و ۴ کیلومتری شــمال 
شهر ســگزآباد از توابع شهرســتان بوئین زهرا واقع شده اند 
که نخستین محوطه هایی هســتند که کاوش های آموزشی 
میدانی باستان شناسی در آنها انجام شــده است.اخیرا پروژه 
تعیین عرصه و پیشــنهاد حریم »تپه قبرســتان« در دشت 
قزوین، به کشف گوری هم دوره با گورســتان عصر آهن این 
محوطه انجامید که آثار منقولی از جمله ظروف سالم سفالی 

هم در آن پیدا شد.

نمایش آثار هنر و تمدن قوم 
»مانا« در موزه ایران باستان

 کشف ظروف سفالی
 از تپه قبرستان قزوین

اتفاقات روز

6 دلیلی که گردشگران خارجی باید به ایران سفر کنند
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اخباريادداشت

مهنــدس مرتضی مجتهــدی، از پایلوت طرح های پژوهشــی 
در حال انجام در تصفیه خانه فاضالب شــمال ودانشــگاه آزاد 

نجف آباد بازدید کردند.
وی از طرح پژوهشی»بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی کاهش 
حجم لجن مازاد بیولوژیکــی در تصفیه خانه هــای فاضالب« 

بازدید کردند.
هدف از انجام این مطالعه، بررســي و ارائــه راهکارهاي اجرایي 
کاهش حجم لجن مازاد بیولوژیکي در تصفیه خانه هاي فاضالب 
بوده  که در این پــروژه، مطالعه موردي تصفیــه خانه فاضالب 

شمال اصفهان است.
در این مطالعه، 4 دستگاه پایلوت به طور موازي براي فرآیندهاي 
مورد مطالعه، ساخته شــده و فرآیندهاي مورد استفاده، شامل 
فرآیند AB بــه همراه اولتراســونیك، فرآینــد تصفیه هوازي/

بي هــوازي و فرآینــد تصفیــه هوازي/بــي هوازي بــه همراه 
اولتراسونیك است.

عالوه براین، یــك فرآیند AB مشــابه فرآینــد تصفیه موجود 
فاضــالب تصفیه خانه اصفهان )شــاهد( به صــورت موازي در 

تصفیه خانه هاي فاضالب شمال اصفهان نصب شد.
همچنین از طرح پژوهشــي »طراحي و بهبــود عملکرد فرآیند 
بیو اســکرابر با اســتفاده از نانو تکنولوژي براي تصفیه بیوگاز« 
که  به منظور دســتیابي به تاثیر حضور نانو ذره بر فرآیند جذب، 
تعیین غلظــت بهینه نانو ذره در ســیال پایه به دســت آوردن 
ضریب انتقال جرم ســولفید هیدروژن در نانو سیال، طراحي و 
ساخت بیواسکرابر در مقیاس نیمه صنعتي، بررسي پارامترهاي 
هیدرودینامیکي در عملکرد بیواســکرابر، بررســي اثر غلظت 
سولفید هیدروژن ورودي بر عملکرد بیواسکرابر، در دستور کار 

قرار گرفت، بازدیدبه عمل آمد.

مدیــر بخــش هماهنــگ کننــده امور بیــن الملل شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهان گفــت: تاکنون 
 ۹ هیئت مهــم خارجــی از پروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهان

بازدید کرده اند.
مدیــر بخــش هماهنــگ کننــده امور بیــن الملل شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان، درباره جزئیات این دیدار 
اظهار کرد: افزایش سطح کمی و کیفی همکاری های کنونی دو 
شرکت مذکور در زمینه برگزاری پاویون های جمهوری اسالمی 

در کشور عمان، در این جلسه بررسی شد.
وی افزود: برنامه ریزی برگزاری پاویون جمهوری اسالمی ایران 
در یازدهمین نمایشگاه غذا و هتلداری و نیز ششمین نمایشگاه 
و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشــکی در مسقط 
)پایتخت عمان( بــه طور همزمان از تاریخ ۳۰ شــهریور تا یکم 

مهر ماه جاری، از جمله محورهای مذاکره بوده است.
وی تاکید کرد: همچنین در این جلســه، از ســوی مدیرعامل 
شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان اصفهان، 
پیشــنهاداتی بــرای همــکاری مشــترک با شــرکت عمان 
اکســپو در زمینه برگــزاری پاویون های کشــورهای خارجی 
 در نمایشــگاه هــای اصفهــان مطــرح شــده که اکنــون در

دست بررسی است.
استقبال شــرکت های خارجی از پروژه نمايشگاه 

بزرگ
مدیــر بخــش هماهنــگ کننــده امور بیــن الملل شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، همچنین اظهار کرد: 
از زمان آغاز ساخت پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان از شهریورماه 
سال ۱۳۹4 تاکنون شــاهد حضور و بازدید هیئت های خارجی 
زیــادی از مدیــران مراکــز نمایشــگاهی و برگزارکننــدگان 

نمایشگاه های صاحب نام دنیا از این پروژه بوده ایم.
مهدی لطیفی تصریح کرد: تاکنون ۹ هیئت مهم خارجی از این 
پروژه بازدید داشته اند که از آن جمله می توان به حضور مدیران 
نمایشــگاهی ورونای ایتالیا، شــرکت کمکســپوزیوم فرانسه، 
شرکت گروپ مونیتور فرانسه، شرکت dmg انگلستان، انجمن 
 IFWEXPO آلمان، مدیران نمایشــگاهی نورنبــرگ و DLG
 ،Oman Expo کشــور آلمان، مدیران شرکت عمان اکســپو
گروه ســابکو SABCO عمان و مرکز نمایشــگاهی هنگ کنگ 

اشاره کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه پس از برجام و برداشــته شدن 
تحریم های اقتصادی، تمایل شــرکت های نمایشــگاهی دنیا 
برای همکاری با شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان افزایش یافته، بازدید نمایندگان این شرکت ها از پروژه 
نمایشــگاه بزرگ به منظور آگاهی از روند ساخت و بهره برداری 
پروژه، خــود عامل تاثیرگــذاری در ابراز تمایل بــه همکاری و 
برطرف شــدن تردیدهای احتمالی آنان اســت. بــه گفته وی، 
نکته مشــترک بازدیدهای خارجی صورت گرفته این است که 
این افراد، از فضای وسیع این شــهرک نمایشگاهی، خدمات در 
نظر گرفته شــده برای مشــارکت کنندگان، بازدیدکنندگان و 
بازرگانان داخلی و خارجی و نیــز تکنولوژی های به کار رفته در 
سایت جدید نمایشگاه اصفهان، ابراز شگفتی و رضایت می کنند.

بازديد مديرکل مرکزتحقیقات 
 شرکت مهندسی آبفای کشور 

از طرح های پژوهشی آبفای اصفهان

مدير هماهنگ کننده امور بین الملل نمايشگاه های اصفهان:

تاکنون ۹ هیئت خارجی، از پروژه 
نمايشگاه بزرگ اصفهان بازديد کرده اند

پیشنهاد  سردبیر:
 غـــروب صفـه نزدیــک اسـت

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان، حکم پرونده قاچاق تلفن 
همراه و تبلت در این استان را بیش از ۱ میلیارد ریال اعالم کرد.

غالمرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، اعالم کرد: 
پرونده قاچاق 77۹ دستگاه گوشی تلفن همراه و 5۰ تبلت به ارزش یك 
میلیارد و 4۳6 میلیون و 767 هزار و 7۰۳ ریال که توسط مامورین پلیس 
آگاهی شهرستان دهاقان، در حین گشــت زنی از یك دستگاه خودروی 
پراید کشف شده بود، به منظور رسیدگی، به شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 

تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد.
وی افزود: این شــعبه، متهم پرونده را عالوه بر ضبط کاال به نفع دولت، 
به پرداخت مبلغ یــك میلیارد و 4۳6 میلیــون و 767 هزار و 7۰۳ ریال 

جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

تمامی مراکز و مجموعه های نهج البالغه خوانی جوان شــهر اصفهان، در 
اجتماعی بزرگ در همایش »فصل ناخوانده« گرد هم می آیند. 

 در  ایــن همایــش که بــا حضــور نزدیــك بــه 5۰۰ مرکــز فرهنگی
  نهج البالغه خوانی برگزار می شود، حجت االسالم مهدی ارفع سخنرانی 

می کند.
  گفتنی اســت که همایش فصل ناخوانده، از ســوی خانه جوان سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و با همکاری و مشارکت صدا وسیمای 
مرکز اصفهان، مرکز ترویج و نشــر نهج البالغه اســتان اصفهان، نهضت 
جهانی نهج البالغه، اداره کل تبلیغات اســالمی استان اصفهان، موسسه 
فرهنگی قرآنی عترت رسول ا...)ص( و شــهرداری منطقه 7، برنامه ریزی 

شده است.

اجتماع بزرگ نهج البالغه ای ها در اصفهانحکم 1/4میلیاردی برای قاچاقچیان تلفن همراه در اصفهان

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان اصفهان، از اعزام اورژانس هوایی اصفهان 
برای امدادرسانی به پنج مصدوم خبر داد که چهار نفر آنها 

گردشگران سوییسی بودند.
عباس عابدی، در توضیح کامل این خبر گفت: طی تماسی 
که با اتاق فرمان ۱۱5 مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان گرفته شــد، یك واحد امدادی 
اورژانس به محل اعزام شدند. وی با بیان اینکه یك دستگاه 
خودروی تنــدر۹۰ بعد از تــاالب گاوخونی دچــار حادثه 
واژگونی شده بود، ادامه داد: بر اساس گزارش دریافتی، دو 
تکنسین اورژانس به همراه یك دستگاه آمبوالنس، از شهر 

ورزنه بر بالین مصدومان حاضر شدند.
عابدی با اشاره به اینکه مشخص شد تعداد مصدومان این 
حادثه پنج نفر بودند، گفت: چهار گردشــگر سوییسی و 
یك راهنما از افراد محلی، در این حادثه دچار مصدومیت 

شده بودند.
عابــدی بابیــان اینکــه اقدامــات درمانی اولیه توســط 
تکنســین های اورژانس انجام گرفته بود و بنا به درخواست 
امدادگران، یك بالگرد اورژانس به محل اعزام شــد، افزود: 
ســه نفر مصدوم به وســیله اورژانس هوایی به بیمارستان 

الزهرا)س( اصفهان منتقل شدند.

مدیر دفتــر مدیریت مصرف برق اصفهان با اشــاره به 
مصرف انرژی در کشــور اظهار داشــت: بر اساس آمار 
کشــوری، میانگین مصرف انرژی در ایران 2 تا 5 برابر 
مصرف در دنیاست که در بخش های مختلف، متفاوت 
اســت.  محمد مهدی عســگری، با اشــاره به میزان 
مصرف برق در بخش های مختلف و متفاوت بودن آمار 
مصرف، افزود: در بخش های مسکونی و اداری و برخی 

از صنایع، با افزایش ۳ برابری انرژی مواجه هستیم.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شهرستان اصفهان با 
اشــاره به مصرف برق اصفهان نسبت به سال گذشته 
تصریح کرد: در 5 ماهه نخســت امســال، با رشــد 

5درصدی مصرف برق در اصفهان مواجه بودیم.
وی با اشــاره بــه آمار مصــرق بــرق در بخش های 
مختلف بیان کرد: بیشترین مصرف برق در اصفهان، 
در ســاختمان های اداری و مســکونی و انشــعابات 

کشاورزی رخ داده است.
عسگری رشــد فزاینده مصرف برق را مشکل آفرین 
دانست و گفت: میزان مصرف 7 درصدی در روزهای 
تابســتان رخ داد که باید از این روند جلوگیری شود 
و در 6 ماهه دوم ســال جاری، به سبب ورود به فصل 

زمستان، با کاهش مصرف برق مواجه هستیم.

پرواز اورژانس هوايی
برای امدادرسانی

به گردشگران سويیسی

مدير دفتر مديريت مصرف برق:

 ساختمان های اداری
بیشترين مصرف را دارند

انرژیخبرامداد و نجات
نماينده اصفهان در مجلس:

طرح نفوذ از سوی دشمن 
کلید خورده است

مديرعامل سازمان میادين شهرداری اصفهان:

اولین شــب بازار  در اصفهان 
برپا می شود

حجت االسالم احمد ســالك، در مراســم بهره برداری 
از تقاطع غیر هم ســطح 25 آبان، ضمــن تبریك اعیاد 
قربان و غدیر خم اظهار کرد: عید غدیر خم، عید آزادی 
بشریت است؛ امیدواریم پیام حضرت رسول اکرم)ص( 

در عید غدیر در جهان منعکس شود.
وی، با اشــاره به منطقه جغرافیایــی غدیرخم ازلحاظ 
ژئوپلیتیکــی و بااهمیــت دانســتن ایــن منطقه در 
سرزمین عربستان، گفت: رسول اکرم)ص( در غدیرخم 
۱65جمله کلیدی بیان فرمودند که در آن، هفت جمله 
راجع به حضــرت مهدی)عج( و حکومــت عدل الهی 
وجود دارد که خط سیر حاکمیت از خاتم تا منجی عالم 

بشریت را نشان می دهد.
ســالك تصریح کرد: امروز افتخار می کنیم که در زمان 
غیبت امام عصر)عج(، رهبری جامعه اسالمی به دست 
فردی شایســته و فرزانه چون حضرت آیت ا... خامنه ای 
قرارگرفته اســت و عکس العمل اســتعمار، نشــان از 

حکمت و صالبت رهبر معظم انقالب دارد.
وی تاکید کرد: طرح حرکت نــرم و نفوذ در اصول نظام 
اسالمی از سوی دشمنان کلید خورده و ما باید هوشیار 
باشــیم. ســالك تصریح کرد: رهبری آیت ا... خامنه ای 

تداوم بخش راه غدیر و اهداف واقعه غدیر است.

مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: اولین شــب بــازار عرضه 
مستقیم صنایع دستی و محصوالت تولیدی مشاغل خانگی 
اصفهان، به مناسبت عید ســعید قربان، فعالیت خود را در 

مجموعه فرهنگی تفریحی باغ غدیر آغاز کرد.
اصغرکشاورز راد، با اشــاره به اینکه شب بازار با هدف رونق 
بخشیدن به کسب و کار مشــاغل خانگي و صنایع دستي، 
ایجاد فضایي سالم و شــاداب براي پر کردن اوقات فراغت 
شهروندان در ساعات شب، فرهنگ ســازي ایجاد محیط 
کســب و کار با حداقل هزینه ها، حمایت از تولیدکنندگان 
صنایع دستي و مشــاغل خانگي، در دستور کار قرار گرفته 
اســت، افزود: همچنین حمایت از زنان سرپرست خانوار، 
معرفي و آشنا نمودن بیشتر شــهروندان با صنایع دستي و 
تولیدات خانگي، از دیگر اهداف احداث این بازار بوده است.  
اصغر کشاورز راد با اشــاره به اینکه »بازار شب«، محیطی 
امن برای بازدیدکنندگان اســت، عنوان کرد: این طرح، به 
دنبال برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسانه 
در این ارتبــاط با مجموعه های معاونت خدمات شــهری، 
معاونت فرهنگــی و اجتماعی، مدیریــت روابط عمومی، 
مدیریت کنترل و نظارت، مرکز خالقیت های نوین شهری، 

آتش نشانی، بازرسی و... اجرا شده است.

شهرداری

خبر

شــهردار اصفهان گفت: متاســفانه اصفهان، یك شهر 
خســته اســت و هنوز ته دلش در حوضه آب چرکین 
اســت.  مهدی جمالی نژاد در مراسم آیین بهره برداری 
از تقاطع غیر همسطح 25 آبان و نوسازی ناوگان تاکسی 
فرودگاه اصفهان اظهار کرد: تغییر و تحوالت اصفهان، 
مدیون مدیریت مناسب شهری و حمایت های بی دریغ 

اعضای شورای اسالمی این شهر است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه روحیه انقالبی اصفهان 
زبانزد است، اضافه کرد: خوشــبختانه در سال جدید، 
ادبیات منحصر به فردی در حوزه  کاری شــهرداری رخ 
داده اســت؛ به گونه ای که پرسنل و کارکنان شهرداری 
به جای 24 ساعت شبانه روز، 25 ساعت فعالیت مداوم 
دارند. وی با اشــاره به اینکه خوشــبختانه شهرداری 
اصفهان نیز به جهت فعالیت مداوم زبانزد اســت، ادامه 
داد: شهرداری اصفهان از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های 
خود، به خوبی اســتفاده کرده؛ همان طور که کشور از 
ظرفیت و توسعه اقتصادی خود اســتفاده کرده است. 
جمالی نــژاد ادامه داد: در ســال جاری خوشــبختانه 
در کنار تمــام اقدامات عمرانی، خدماتــی و فرهنگی، 
درخصوص مســائل مربوط به ترافیك نگاه ویژه ای رخ 
داده است تا به مسائل آلودگی هوا در اصفهان، در سطح 

باالتری توجه شود.
وی به نهضت » فتح« اشاره کرد و افزود: این واژه مخفف 
»فرصت تاریخی حمل و نقل« اســت که با مدیریت و 
همت مدیران قطار شهری و ناوگان اتوبوسرانی به خوبی 
اجرا و موجب راه اندازی فاز نخســت قطار شهری شد 
و امید می رود فاز دوم، طی چند ماه آینده و فاز ســوم 
نیز در سال آینده افتتاح شــود. شهردار اصفهان با بیان 
اینکه خوشــبختانه در اصفهان هر هفتــه پروژه های 
مختلفی ایجاد می شــود، ادامه داد: درســال گذشته 
۱7۰ دســتگاه جدید اتوبوس خریداری شد تا ناوگان 
اتوبوســرانی را ســاماندهی کنیم؛ با این حال در سال 

جاری 5۰۰دستگاه جدید خریداری می شود.
جمالی نژاد به تقاطع غیر هم سطح 25 آبان اشاره کرد 
و گفت: ایــن پروژه منحصر به فردی اســت؛ همچنین 
مجموعه های غیر هم ســطح اســتقالل را نیز خواهیم 
داشــت. وی به افتتاح فاز اول حــوزه دفاع مقدس طی 
چند ماهه آینده اشــاره کرد و گفت: متاســفانه شهر 
اصفهان، یك شهر خسته است و ته دلش هنوز در حوزه 
آب چرکین اســت و امید می رود دولت مــردان در این 

خصوص بهتر و مفیدتر وارد عرصه شوند.

جمالی نژاد:

 اصفهان هنوز به خاطر 
زاينده رود، دل چرکین است

صفه که روزگاری به صورت عنصري مجزا و با فاصله از شهر قرار 
داشت، اینك به یمن توســعه اصفهان، درون شهر قرار گرفته و 
خیل عظیم مشتاقانش در روزهای تعطیل از یك سو و مدیران 
شهری از ســوی دیگر، چنان به جانش افتاده اند که دیگر نایی 
برای عرضه خود ندارد. ورود تجهیزات بی شــمار صاف کردن 
کوه تا نوک قله برای ایجاد امکانات رفاهی مانند تله کابین، باغ 
وحش و...، کاری کرده که صفه دیگر بکر نباشد و کسی به عنوان 
کوه به آن نگاه نکنــد؛ گویا تبدیل به پارکــی مانند پارک های 
حاشیه زاینده رود شده اســت. این در حالی است که کوه صفه 
در مسیر توسعه گردشــگری اصفهان قرار دارد و دومین پهنه 
گردشگری اکوتوریسم در این کالن شــهر محسوب می شود. 
نبود مطالعه در برنامه های شهری و نگاه صرفا اقتصادی مدیران 
به این منطقه، سبب شده تا گردشگری که می تواند باعث نجات 
کوه صفه و رونق گردشــگری در این منطقه شود، نابودی کوه 
صفه و به دنبال آن نابودی گردشگری و اکوتوریسم منطقه را به 

همراه داشته باشد.
بیماری زاينده رود در صفه

محمد کوشافر، فعال محیط زیســت، درخصوص آسیب هایی 

که به این منطقه وارد شده، می گوید: سال های متمادی است  
که توسعه اصفهان، منطبق بر ویژگی های سرزمین و پایداری 
پیش نرفته و برنامه هــا فقط به مؤلفه هایــی همچون اقتصاد 
اختصاص یافته اســت و امروز که مشکالت گریبان این شهر را 
گرفته، به گردشگری اهمیت بیشتری داده می شود. البته باید 
به این مسئله توجه داشــت که حرکت در این مسیر، نیازمند 
تعریف است و باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر می خواهیم 
با این رویکرد وارد گردشگری شــویم و فقط به دید انسان ساز 
به آن نگاه کنیم، قطعا پایداری سرزمین دیگر مورد توجه قرار 

نمی گیرد.
به اعتقاد وی، گردشــگری در کوه صفه باید بر اساس مطالعه 
انجام گیرد. در حالــی که امروز به کوه صفه نگاه گردشــگری 
اقتصادی وجــود دارد؛ مطالعــات در مورد آن کافی نیســت. 
اگر این موضوع به همین شــکل ادامه یابد، ممکن است کوه را 
دچار آســیب کند. امروز صفه به بیماری زاینده رود دچار شده 

و بارگذاری بیش از توان روی این منطقه در حال انجام است.
این فعال زیســت محیطی ادامه می دهد: هم امــروز و هم در 
برنامه ریزی های آینده، بارگذاری بیشتر بر این پهنه در دستور 

کار قرار دارد. اگر کوه صفه می خواهد منطقه گردشگری باشد، 
نیازمند مطالعات اکولوژیکی و ارزیابی زیست محیطی است که 
متاسفانه این مطالعات یا انجام نگرفته و یا اگر انجام شده، ارائه 
نشده است؛ هرچند شواهد نشان می دهد که مطالعه ای انجام 

نگرفته است.
کوشافر تاکید می کند: من در حال حاضر نمی گویم تبدیل کوه 
صفه به قطب گردشگری خوب اســت یا بد؛ بلکه به اعتقاد من، 
قبل از انجام هر کاری، باید مطالعات جامع و چندجانبه ای انجام 
شود و مخالف کار بدون رعایت ضوابط و معیارها و بی توجهی به 
ویژگی های سرزمینی هستم. در اکوسیستم کوهستان به دلیل 
شیب زیاد، تغییرات همواره محسوس خواهد بود؛ مثل تغییرات 
انرژی، فشــار هوا و تغییرات دمایی. همچنین، همان طور که 
شــیب تندی در این منطقه حکم فرماســت، دستکاری های 
انسان با این شــب تند می تواند پیامدهای خود را آشکار سازد. 
اکوسیستمی که در طول زمان به یك تعادل اکولوژیکی رسیده 
اســت، امروز به ناگاه با ورود انبوهی از ماده و انرژی مواجه شده 
و چون این اتفاقات خــارج از فرایند طبیعی اســت، می تواند 

اکوسیستم کوه را از تعادل خارج کند.
هنوز فرصت هست

این عضو جمعیت پیام ســبز ادامه می دهد: خــروج کوه صفه 
از تعادل اکولوژیکی و ورود به توالی جدید موجب می شــود تا 
مرحله ای جدید توسط این کوه تجربه شود و این مرحله نیازمند 
مطالعه است. در این زمان شدت فرسایش و هوادیدگی سنگ ها 
افزایش می یابد و تغییرات گونه های گیاهی و جانوری در حال 
انجام است که این اتفاقات می تواند آینده متفاوتی را برای کوه 

صفه، کوهنوردان، گردشگری و سرنوشت اصفهان رقم بزند.
فرسايش و آلودگی صفه 

از ســوی دیگر مســئول بوم گردی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان می گوید: شهر 
اصفهان در چهار منطقــه زاینده رود، کوه صفه، نــاژوان و آثار 
تاریخی، بایــد به عنوان مکان های اکوتوریســمی تمرکز کند. 
باید متوجه باشــیم که اصفهان شهری متناســب با توریسم و 
گردشگری اســت؛ چرا که دارای خاک حاصلخیز، آب و مصون 

از بالیای طبیعی با آب و هوای مناسب است.
لطیفی ادامه می دهــد: کوه صفه دومین منطقه گردشــگری 
اکوتوریسم اصفهان اســت که با افزایش امکانات این مجموعه، 
گروه سنی با جنس های مختلف می توانند از آن استفاده کنند؛ 
اما باید بدانیم که در کوه صفه باید اصول مدیریت اکوتوریســم 
انجام شود، نه فعالیت هایی که موجب فرسایش و آلودگی شود 
که امروز متاســفانه، هم فرســایش و هم آلودگی در کوه صفه 
موجود است. آنچه از زبان کارشناســان و کوهنوردان شنیده 
می شــود، آینده ای مبهم را در انتظار این پهنه قرار داده است. 
توســعه بی رویه اقتصــادی و فروش کوه، موجب شــده صفه 
خودش هم نداند که تا چند ســال دیگــر می تواند به اصفهان 
ســالم دهد و آیا هنوز مردم به دنبال غروب خورشید پشت آن 
می گردند؟ صفه نگران است از آنچه او را می بلعد و مدیران، نام 

توسعه ناپایدار بر آن می نهند. کوه، نگران صفه خواری است!

آينده ای مبهم در انتظار دومین منطقه گردشگری اکوتوريسم اصفهان؛

غـــروب صفـه نزدیــک اسـت

توسعه بی رويه 
اقتصادی و فروش 
کوه، موجب شده 
صفه خودش هم 
نداند که تا چند 

سال ديگر می تواند 
به مردم اصفهان 

سالم دهد

جنوبی ترين منطقه جغرافیايی کالن شهر اصفهان، سال های بی شماری است که بلندايی را به خود می بیند که 
بر دشت اصفهان تکیه زده و در ارتفاع 2257 متری اصفهان را نظاره می کند. اين بلندا، آنچه بر اصفهان رفته را 
در حافظه دارد. قرن هاست که اين مشت زمین به هوا رفته در جنوب اصفهان، نام »صفه« را يدک می کشد و به 

بام  خانه های اصفهانی ها، هر صبح سالم می دهد.
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پیشنهاد سردبیر: 
خصیصه »حسابگری« اصفهانی ها را به کار بگیرید

 در حالی که این روزها همه به دنبال ســبقت گرفتن در انتشــار اخبار 
حوزه های مختلــف المپیک و پارالمپیک برزیل هســتند، یک خبرنگار 

تبدیل به سوژه ای جدید برای رسانه های جهان شده است. 
دیوید هاک، خبرنــگار کارآموز ۱۹ ســاله آلمانی این روزهــا در مرکز 
رسانه ای و مطبوعاتی المپیک همراه با صدها خبرنگار دیگر به دنبال رصد 
اخبار و انتشــار مصاحبه و رویدادهای بازی های پارالمپیک برزیل است. 
سایت بازی های برزیل در گزارشی با بیان اینکه در مرکز مطبوعات اصلی 
برزیل صدها نفر در حال انتشــار و چاپ عکس و خبر و مصاحبه و تصویر 
و فیلم و صوت از رقابت های المپیک به سراســر جهان هســتند اما یک 

خبرنگار جوان همه توجهات را به خود جلب کرده است. 
دانش آموز ۱۹ ساله آلمانی که با نقص مادرزادی و بدون دست متولد شده 
است. دیوید هاک تنها با انگشــتان پای خود در رقابت تنگاتنگ با دیگر 

خبرنگاران رسانه ای خبرهای خود را به دنیا مخابره می کند. 
هاک با انگشــتان پای خود با کمک یک کیبورد بلوتوث دار با ســرعتی 
به اندازه انگشــتان دســت کار می کند. وی همراه با یک تیم کارآموزی 
شامل ۱۰ نفر از آلمان، ۱۰ نفر از برزیل و دو انگلیسی در دهکده رسانه ای 
ریو حاضر است.  وی برای برخی رســانه ها از جمله روزنامه برزیلی ویژه 
بازی ها، خبر می زند.  دیوید هاک از لذت تماشــای مســابقات به سایت 
بازی ها می گویــد: »وقتی دانیل دیاز برزیلی اولیــن مدال طالی خود را 
در این رقابت ها به دســت آورد برای من بسیار هیجان انگیز بود. من این 

فرصت را داشتم که بتوانم با وی گفت وگو و نتیجه آن را منتشر کنم.«

 عجیب ترین خبرنگاری که
 تاکنون دیده اید

فوتبال جهان

باشگاه رئال مادرید منتظر حکم دادگاه تظلم خواهی ورزش است و امید 
دارد با این حکم، از سایه سنگین فیفا خارج شود.

مقامات باشــگاه رئال مادرید اســپانیا در انتظار حکم CAS هســتند تا 
شاید مشکل پیش آمده حل شــود. طبق حکم فیفا رئال مادرید تا پایان 
ســال میالدی 2۰۱8 حق خرید و فروش بازیکن در هیچ یک از مقاطع 
ســنی را ندارد و حتی نمی تواند از تیم نوجوانان و جوانان خود برای تیم 
اصلی، بازیکن انتخاب کند. دادگاه بیــن المللی برای حکمیت در ورزش 
جهان معتقد است که وقوع جرم مشابه در باشــگاه های دیگر نمی تواند 
دلیلی برای تخفیف در حکم رئال مادرید باشد و فیفا باید به باشگاه های 
دیگر هم بپردازد اما اگر مطمئن شــود که حکم مربــوط به رئال مادرید 

سختگیرانه و ناعادالنه است، قطعا با آن برخورد خواهد کرد.

ژوزه مورینیو، سرمربی منچســتریونایتد مدعی شــد که راضی کردن 
پل پوگبا برای پیوستن به یونایتد کار دشــواری بوده است. پوگبا با ۱۱۰ 
میلیون یورو از یوونتوس جدا شد و به منچستریونایتد بازگشت. در حالی 
که رئال مادرید نیز خواهان جذب او بود و عالقه قلبی پوگبا به پیوســتن 
به رئال بود ولی در نهایت راهی یونایتد شــد. حاال مورینیو اعتراف کرده 
که راضی کردن پوگبا کار دشــواری بوده اســت: »اوه! قانع کردن او کار 
دشواری بود. من بارها با او تلفنی صحبت کردم و به او پیام کوتاه دادم. فکر 
می کنم او صبح از یک مربی از یک باشگاه بزرگ دیگر نیز چنین پیام هایی 
دریافت می کرد و عصرها هم از من. باید او را قانع می کردم که مارا انتخاب 
کند به جای آنها.« مورینیو دربــاره عدم حضور تیمش در لیگ قهرمانان 
اروپا گفت: »چمپیونزلیگ بدون منچستریونایتد چمپیونزلیگ نیست و 
منچستریونایتد بدون حضور در چمپیونزلیگ، منچستریونایتد نیست. 
بنابراین این اولین گام ماســت. ولی برای بازگشت به چمپیونزلیگ باید 
در لیگ برتر خوب کار کنیم بنابراین اولین کار این اســت که به خودمان 

اعتماد به نفس بدهیم که فکر می کنم این کار را انجام می دهیم.«

خواکین هرناندس، پدر ژاوی از پســرش دفاع کرد و گفت اظهارات اخیر 
کریســتیانو رونالدو درباره او، ذره ای روی کاپیتان پیشین بارسلونا تاثیر 
منفی نخواهد گذاشت. رونالدو در هفته جاری به اظهارنظر ژاوی که مسی 
را بهترین بازیکن دنیا دانسته بود واکنش تندی نشان داد و گفت، بازیکنی 
که در لیگ قطر بازی می  کند نباید چنیــن اظهارنظرهایی بکند و اینکه 
ژاوی حتی یک توپ طال هم ندارد در حالی که او ســه تــوپ طال دارد. 
خواکین در واکنش به اظهارات اخیر رونالدو به رادیو کاتالونیا گفت: »بعد 
از بازی بارســلونا، من گزارش ها را دیدم و بعد هم گفته های رونالدو را که 
برایم ذره ای اهمیت نداشتند، شنیدم. ژاوی تجربه زیادی دارد و می داند 
این داســتان چه معنایی دارد. ژاوی از بازی در لیگ قطر احساس بسیار 
خوبی دارد و خوشحال اســت. او در آنجا زندگی آرامی دارد و از هرگونه 
فشار روانی دور اســت. من هیچ چیزی برای گفتن به رونالدو ندارم، اما او 
خودش می داند که باید چه کار کند. نمی خواهم وارد این موضوع شوم. او 

هم نظرش را گفته و باید به آن احترام گذاشت.«

CAS چشم امید مادرید به حکم

مورینیو: 

قانع کردن پوگبا، کار بسیار سختی بود

دفاع پدر ژاوی از پسرش:

 او به حرف هایی رونالدو
 بی تفاوت خواهد بود

در حاشیه

۳ بازیکن تیم ملی ایران در صورتی که در دیدار با ازبکســتان کارت زرد 
دریافت کنند، دیدار با کره جنوبی را از دست خواهند داد.

 تیم های ملی ایران و ازبکســتان از هفته ســوم رقابت هــای مقدماتی 
جام جهانی 2۰۱8 روســیه در منطقه آسیا، پنجشــنبه ۱۱ مهرماه به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بر همین اســاس ۳ بازیکن تیم ملــی ایران در صورتی کــه در دیدار با 
ازبکســتان کارت زرد دریافت کننــد، دیدار با کره جنوبی را از دســت 

خواهند داد.
در دیدار اول تیم ملــی مقابل قطر منتظری، دژاگــه و رضاییان از داور 
بازی، کارت زرد دریافــت کردند و در دیدار دوم تیــم ملی مقابل چین 
نیز امیری اخطار گرفت ؛البته منتظری به خاطر ســپری کردن دوران 
نقاهت به طور حتم دیدار با ازبکســتان و کره جنوبی را از دست خواهد 
داد تا به این ترتیب ۳ بازیکن تیم ملی در خطر از دســت دادن دیدار با 

کره جنوبی قرار داشته باشند.

 منصوریان برای آنکه پادوانی را در قلب دفاع کنار جانواریو به کار 
بگیرد، یک نگرانی دارد و آن این اســت که هر دو دفاع وسطش 

فارسی بلد نیستند و این یک ناهماهنگی پیش خواهد آورد.
 انتخــاب پادوانی برای منصوریان تصمیم ســختی اســت؛ چرا 
که پادوانی ماه هاســت که تمریــن نکرده و مســابقه نداده، اما 
منصوریان هم روی نیمکت بازیکنــی صد در صد آماده ندارد که 

به قلب دفاع بفرستد.
با این وجود باید گفت تصمیم خارجی کردن قلب دفاع بســیار 
سخت است؛ چرا که مهم ترین فاکتور در قلب دفاع حرف زدن و 

هماهنگ کردن هر چهار مدافع است با دروازه بان تیم.
با حضور پادوانی در کنار جانواریو که هر دو برزیلی زبان هستند، 
کار برای اســتقالل پیچیده جلــو خواهد رفت؛چــرا که این دو 
بازیکن با دروازه بان و دو مدافع کناری هم زبان نیستند و معموال 

مربیان از چنین ترکیبی برای دفاع استفاده نمی کنند .

 زنگ خطر برای 3 بازیکن 
تیم ملی به صدا در آمد

معادله ای به نام 
پادوانی

.
عدم حضور کارلوس کی روش در ورزشــگاه آزادی برای تماشای دربی 
تهران باعث شد این سوال به وجود بیاید که اوچه کاری دارد که مهم تر 

از تماشای دربی است؟ 
حاال پاسخ این ســوال روشن شده؛ ســرمربی تیم ملی عازم ازبکستان 

شده است. 
کی روش به تاشکند رفته تا عالوه بر دیدن شرایط هتل و سایر چیزها، 
زمین ورزشگاه تاشکند را هم به خوبی بازرسی کند. او همچین به زمین 
تمرینی که در اختیار تیم ملی قرار می گیرد، سرک می کشد تا وضعیت 

چمن آن را ببیند. 
کارلوس کی روش قصد دارد در این ســفر گزارشــی کامل از وضعیت 
میزبانی ازبک ها تهیه کند و ســپس بــه برنامه ریزی بــرای تیم ملی 

بپردازد.

سرمربی تیم ملی  در ازبکستان استمغرور نمی شویمسورپرایز مجیدی برای استقالل 

 رقابت های لیگ برتر شــانزدهم در حالی پنج هفته خود را پشت سر 
گذاشــته که دو تیم اصفهانی حاضر در این مســابقات، در مجموع 
تاکنون سه برد به دســت آورده اند که دو برد سهم سپاهان و یک برد 

سهم ذوب آهن بوده است.
ســپاهان و ذوب آهن هر کدام با انگیزه های متفاوتی لیگ را شــروع 
کرده اند و انتظــار می رفت هــر دو تیم از همان هفته هــای ابتدایی 
بتوانند به عنوان یک مدعی مطرح شــوند اما تا بدین جای لیگ این 
اتفاق رخ نداده و رتبه های ششــم و هفتم، حاصل کار دو تیم تا پایان 

هفته پنجم بوده است.
در هفته پنجــم مســابقات لیگ برتر فوتبــال که پــس از وقفه ای 
بلندمدت انجام شد، تیم سپاهان میزبان تیم پیکان بود که در نهایت 

برابر حریف خود متوقف شد و به یک امتیاز قناعت کرد.
تیم ذوب آهن نیز که به میهمانی تیم صبای قم رفته بود، برابر این تیم 
به تساوی یک بر یک دست پیدا کرد تا بدین ترتیب تعطیالت لیگ، 

تاثیر خاصی برای دو نماینده فوتبال نصف جهان نداشته باشد.
شاگردان عبدا... ویســی در این دیدار تنها در دقایقی اختیار توپ و 
میدان را در اختیار گرفتند و ترکیب مورد استفاده سرمربی زردها نیز 
نشان داد که ویسی هنوز ترکیب موردنظرش را نشناخته و نتوانسته 

از فرصت مغتنم تعطیالت لیگ به نحو احسن استفاده کند.
ســپاهان که عبدا... ویســی را روی نیمکت دارد، با بازیکنانی که در 
اختیار گرفــت، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محســوب می شــد 
اما ثبت دو برد، یک تســاوی و دو باخت نشــان می دهد که این تیم 
فاکتورهای قهرمانی را ندارد اما در تیــم ذوب آهن نتیجه نگرفتن در 
هفته های ابتدایی لیگ، اتفاق عجیبی نیست و طی دو فصل گذشته 
نیز ایــن روند در جریــان بوده اســت و به همین واســطه هواداران 
ذوب آهن، امیدوارند پس از سپری شــدن مسابقات ابتدایی، این تیم 

مسیر صعودی را طی کند.
حسابگری خصیصه مهم اصفهانی ها به شمار می رود و انتظار می رود 
دو نماینده اســتان نیز به جای بذل و بخشش بی دلیل امتیازات، این 
خصیصه را در دســتور کار خود قرار داده و امتیازات ارزشــمند نیم 
فصل نخســت لیگ را ذخیره کنند، زیرا تجربه ثابــت کرده که این 
اندوخته در نهایت می تواند نقش مهمــی را در قهرمانی یک تیم ایفا 

کند.

قاب روز خارج از گود

غرور،به اعتقــاد خیلی هــا بزرگ ترین خطری 
اســت که پرســپولیس را در بــازی روز جمعه 
با اســتقالل تهدیــد می کند. اما نظر محســن 
مسلمان به عنوان کسی که در دربی گل هم زده 

است در این باره جالب است.
مسلمان می گوید: »این حرف کامال غیرمنطقی 
اســت. ما از فصل گذشــته تا به حال که حدود 
۳۴ هفته می شــود تنها یک بــازی را باخته ایم 
و اگر قرار به مغرور شــدن اســت باید زودتر از 
اینها مغرور می شــدیم. خدا را شــکر بچه های 
تیم به شرایط حساســی که داریم کامال واقف 
هســتند و می دانند که باید برای کسب نتیجه 

همه تالشــمان را بکنیم. خوشبختانه بازیکنان 
پرســپولیس بــه درجــه ای از حرفه ای گــری 
رسیده اند که دچار غرور نشوند و در همه بازی ها 
بدون توجه به نام و شــرایط حریــف برای برد 
تالش کنند. در این دربی هم شرایط همین طور 

است و ما برای بردن به زمین می رویم.«

از چندی پیش شــنیده می شــد فرهاد مجیدی تصمیم گرفته تا 
پیش از داربی8۳ یک ســورپرایز ویژه برای اســتقاللی ها رو کند. 
با توجه به تجارب گذشــته اینطور به نظر می رســد که سورپرایز 
فرهاد، حضورش در اســتادیوم برای تماشــای یکی از مسابقات 

استقالل بوده باشد.
 به نوشته خبرآنالین، آبی ها یکشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف 
ماشین سازی تبریز رفتند که البته خبری از حضور فرهاد مجیدی 

در استادیوم آزادی نبود.
 ظاهرا فرهــاد مجیــدی  تصمیــم گرفته این بــار داربــی را از 
 نزدیک تماشــا کنــد؛ اتفاقی که قطعا حواشــی بســیار زیادی

 خواهد داشــت و می توانــد جذابیت های این مســابقه خاص را 
77افزایش بدهد.

توصیه مهم به تیم های سپاهان و ذوب آهن؛

خصیصه »حسابگری« 
اصفهانی ها را به کار بگیرید

سومین طالیی 
کاروان منا 

نیزه  پرتاب  مسابقات 
کالس F57 ، عصــر 
دوشنبه به وقت محلی 
المپیک  ورزشگاه  در 
ریودوژانیرو  شــهر 
و  شــد   برگــزار 
محمــد خالونــدی 
ســومین  توانست 
در  منا  کاروان  طالیی 

ریو لقب بگیرد.

انتخاب داور بازی بزرگ تهران انجام شــد و تیم داوری 
بــرای این بــازی انتخاب شــدند که حضورشــان در 
این بازی تقریبــا قابل پیش بینی بــود، انتخابی که در 
حال حاضر بهترین بود و حاال تجربــه بین المللی این 
 تیم و آشــنایی با جدیدترین قوانیــن داوری، می تواند

 بر جذابیت دربی هشتاد و سوم بیفزاید.
از ماراکانا تا ورزشگاه آزادی

علیرضا فغانی به همراه محمد منصوری و رضا سخندان 
ســه داور ایرانی بودند که در بازی هــای المپیک ریو 
توانستند خود را تا مرحله فینال باال بیاورند و در نهایت 
با سوت زدن بازی پایانی والبته بسیار حساس المپیک 
بین تیم هــای برزیل و آلمان به بهترین شــکل ممکن 

پرونده حضور خود در المپیک را بستند.
سومین داوری  

حــاال در تهــران و از بازی هــای هفته ششــم لیگ 
شــانزدهم، داوران نام آور فوتبال ایران باید در میدان 
حســاس دیگری به قضاوت بپردازنــد، میدانی که اگر 
نگوییم استرسی بیشــتر از فینال المپیک ندارد یقینا 
کمتر از آن هم نــدارد. در بازی روز جمعــه و در دربی 
بزرگ پایتخت، علیرضا فغانی برای سومین بار به داوری 
می پردازد و امیدوار اســت تا یکی از به یادماندنی ترین 
هت تریک های فوتبال ایران را به نــام خود بزند؛ البته 
نوع قضاوت این داور باعث شــده هر دو تیم بدون پیش 

زمینه ذهنی به میدان بیایند.
 شاهد آتش بازی در دربی سه بر دو

فغانی برای اولین بار در دربی 7۴ به قضاوت بازی های 

اســتقالل و پرســپولیس پرداخت، دیــداری که برای 
هر دو تیم خاطره انگیــز بود پرسپولیســی ها یکی از 
هیجان انگیزترین پیروزی های خود را به دســت آورده 
بودند و استقاللی ها یکی از غم انگیز ترین شکست های 

خود را پذیرفتند.
 فغانــی در اواســط نیمــه دوم بــازی و در حالــی 
که پرسپولیســی ها بــا دو گل از حریــف خود عقب 
 بودند مرحوم اوالدی را از زمیــن اخراج کرد، او در برابر 
خطای این بازیکن رحمی نداشــت تا همه چیز تحت 
عدالت پیش برود؛ البته ســرخ پوشان در ده دقیقه آخر 
آن بازی و با آتش بــازی ایمون زاید توانســتند اولین 
قضاوت فغانــی در دربی را با خاطــره ای خوش همراه 

کنند.
کنترل ستاره ها در میدان هفتاد و هفتم  

اما در دربــی 77 این داور برای دومین بــار پا به میدان 
بزرگ گذشت. دیداری که در نهایت با تساوی بدون گل 
به پایان رسید و شــاگردان علی دایی و امیر قلعه نویی 

نتوانستند بر یکدیگر فائق آیند. 
فغانــی در آن بازی هم کار ســختی داشــت؛ چرا که 
بازیکنان بزرگی در دو تیم حاضر بودنــد و حضور آنها 
 بر حساســیت این بازی افزوده بود. طبق معمول تمام 
 بازی هــای این دو تیــم، صحنه هایی پیدا می شــود 
که محل بحث هرکــدام از تیم ها و یا هواداران باشــد 
اما در نهایت فغانی از آن بازی هم ســربلند بیرون آمد 
و اشــتباه ویژه ای که باعــث تغییر نتیجه بازی شــود 

نداشت.

علی مانیان بازیکن تیم هندبال سپاهان در خصوص شرایط 
تیم ها برای شــرکت در لیگ برتر هندبال، اظهار داشت: در 
جلسه ای که هفته گذشته در فدراسیون هندبال برگزار شده 
بود، ۹ تیم برای حضور در لیگ امســال اعالم آمادگی کردند 
که تا ۳۱ شهریورماه باید مدارک خود را به فدراسیون تحویل 

دهند.
قطعی شدن حضور 8 تیم در لیگ هندبال امسال

وی گفت: تیم های سپاهان، کاشــان، تبریز، ارومیه، هپکوی 
اراک، منیزیم فردوس، مس کرمان و نفت و گاز گچســاران 
حضورشان در لیگ امسال قطعی شده اســت. مانیان ادامه 
داد: در صحبتی که با بازیکنان تهران داشــتم این  طور بیان 
کردند که علیرضا حبیبی بر ســر تمرینات بازیکنان تهران 
حضور دارد و به دنبال اسپانســر برای تشکیل تیم است؛ اما 
هنوز اسپانسری برای حمایت از تیمشان اعالم آمادگی نکرده 

است.
فدراسیون هندبال اوضاع خوبی ندارد

بازیکن تیم هندبال سپاهان افزود: اوضاع فدراسیون هندبال 
اصال خوب نیست و مهدوی هم استعفا داد و همه چیز به  هم 
ریخت، اما قطعا لیگ هندبال امسال چه با حضور هشت تیم 
و چه با حضور ۹ تیم، 25 مهرماه شروع می شود. وی تصریح 
کرد: در کل، اوضاع لیگ امسال خوب نیست. باشگاه ها، پول 
ندارند. امســال ما همان قراردادهای فصل گذشته را تمدید 
کردیم و قول دادند اگر امسال تیم ســپاهان نتیجه  بگیرد و 

روی سکو برود، در آخر پاداشی به بازیکنان پرداخت کنند.
کادر قبلی خودشان را کنار کشیدند!

مانیــان در خصوص پرداخــت قراردادهای فصل گذشــته 

ســپاهان، عنوان کرد: با حضور محســن طاهری به  عنوان 
سرمربی تیم ســپاهان برای فصل جدید و پیگیری های زیاد 
وی، 5۰ درصد از قراردادهای فصل گذشته بازیکنان تسویه 
شد. وی در تالش اســت تا 5۰ درصد باقی مانده را طی یکی، 

دو ماه آینده به بازیکنان پرداخت کند.
 مانیان اضافه کرد: این 5۰ درصــدی که از قراردادهای فصل 
گذشــته دریافت کردیم، مدیون محســن طاهری هستیم 
و کادر فصل گذشــته تیم، هیچ کاری نکردند. این موضوع، 
وظیفه نقشینه سرپرســت فصل گذشــته تیم بود؛ اما آنها 
به راحتی خودشان را کنار کشــیدند و اصال پیگیر قراردادها 
نشدند. بازیکن هندبال ســپاهان اظهار کرد: در حال حاضر، 
از لحــاظ پرداخت قراردادهای فصل گذشــته، ســپاهان از 

باشگاه های دیگر باالتر است.
بازیکنان هندبال سپاهان،  لیســت اســامی 

بسته شد
مانیان افزود: از بازیکنان رده سنی بزرگساالن و با تجربه فصل 
گذشته، تنها من، ساداتی و دهقان برای فصل جدید ماندیم. 
تعدادی از بازیکنان رده سنی بزرگساالن فصل قبل در لیست 
اسامی بازیکنان طاهری برای فصل جدید نبودند و تعدادی 
دیگر هم مبلغ قراردادشان زیادتر از قرارداد سپاهان بود؛ اما 
بازیکنان رده سنی جوانان فصل گذشته در تیم حضور دارند 
و همه آنها ملی پوش هســتند. لیست اســامی بازیکنان تیم 

هندبال سپاهان بسته شد.
وی ادامه داد: بیشــتر از یک ماه اســت که در ســالن شهید 
سجادی تمرینات بدنســازی و توپی را شروع کردیم. معلوم 

نیست امسال چه نتیجه ای را بتوانیم کسب کنیم. 

سوت به دست، از ماراکانا تا ورزشگاه آزادی؛

فغانی به دنبال به یادماندنی ترین هت تریک
بازیکن تیم هندبال سپاهان:

باشگاه ها، پول ندارند

 در بازی روز 
جمعه و در دربی  
بزرگ پایتخت   
علیرضا فغانی برای 
سومین بار به داوری 
می پردازد و امیدوار 
 است تا یکی از 
به یادماندنی ترین 
هت تریک های 
فوتبال ایران را به نام 
خود بزند

 اوضاع فدراسیون 
هندبال اصال خوب 
نیست و مهدوی هم 
استعفا داد و همه 
چیز به  هم ریخت،  
اما قطعا لیگ هندبال 
 امسال چه 
با حضور هشت تیم 
و چه با حضور 9 تیم، 
25 مهرماه شروع 
می شود

No. 1915  | JULY24,2016 |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1958   |September  14  ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



14
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1958 | چهارشنبه 24 شهریور  1395 | 12 ذی الحجه 1437

روان شناسی شخصیت 

داستانحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
ثروتمند شدن به خاطر نگهداری از پدر
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دانستنی ها

آیا می دانید فوریه ۱۸۶۵ تنها زمانی بود که ماه کامل نشد.
آیا می دانید کوتاه ترین جمله کامل در زبان انگلیسی»I am«است.
 آیا می دانید اگــر یک ماهی قرمز را در یک اتــاق تاریک قرار دهید،

 کم کم رنگش سفید می شود.
آیا می دانید در مصر باســتان افراد روحانی تمام موهای بدن خود را 

می کندند حتی ابروها و مژه ها.
آیا مــی دانید کوتــاه ترین جنگ در ســال ۱۸۹۶ بیــن زانزیبار و 

انگلستان رخ داد که ۳۸ دقیقه طول کشید.
آیا می دانید ۷0 درصد نفت اســتخراجی خاورمیانه از کانال ســوئز 

می گذرد.
 آیا می دانید قدمت سیلک کاشــان در ایران به ۱0 هزار سال پیش

 بر می گردد و کهن ترین قدمت را در جهان دارد.
 آیا می دانید بنای بــرج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک توســط

 دو ایرانی بنا شد.
آیا می دانید مشاور وزیر بازرگانی آمریکا، یک ایرانی است.

آیا می دانیــد نام قدیم یونــان، هالس برگرفتــه از هلیوس خدای 
خورشید بوده است.

آیا می دانید فقط قورباغه های نر قور قور می کنند.

تلنگری بر روح

درمان تنهایی  
جایگزین اینکه تنهایی و ترس از تنها مانــدن را یک نقص یا یک خصوصیت 
غیر قابل تغییر شخصیتی بدانید این اســت که بفهمید تنهایی چیزی قابل 
تغییر اســت. همچنین خیلی مهم اســت که بدانید تنهایی و تــرس از تنها 
ماندن، تجربیاتی بسیار متداول هســتند. طبق تحقیقات اخیر، 2۵ درصد از 
افراد بزرگســال حداقل هر چند هفته یک بار حس تنهایی دردناکی را تجربه 
می کنند و این میزان در بین نوجوانان و دانشــجویان حتی باالتر است. حس 
تنهایی نــه وضعیتی ثابت و مداوم اســت و نه به خودی خود بد اســت. بلکه 
 باید به آن به عنوان عالمت هشــداری برای نیازهای مهمی که نادیده گرفته 

شده اند نگاه کنید. 
اولین قدم این اســت که قبول کنید با تنها ماندن مشکل دارید و می خواهید 
احساس و رفتارتان تغییر کند. یادتان باشد، همه ما نقاط قوت و ضعف هایی 
داریم و مخفی کردن ضعف هایمان انرژی بســیار بیشــتری می برد تا اینکه 

بخواهیم روی آنها کار کرده و بر آنها غلبه کنیم. 
متداول ترین نوع روش درمانی که برای این مشــکل اســتفاده می شــود، 
درمان شــناختی- رفتاری، واقعیت درمانی و رفتار درمانی است. با کار کردن 
 با متخصصان و روان شناســان با تجربــه می توانید رویکردهــای رفتاری و 
 مهارت هــای ارتباطی جدید و تکنیک های خاصی یــاد بگیرید که کمکتان 

می کند با اضطراب و افسردگیتان کنار بیایید. 
تکنیک های ریلکسیشــن و تمدد اعصاب معموال در کنار روش های درمانی 
دیگر مورد اســتفاده قرار می گیرند. این تکنیک ها شــامل روش های خاص 
تنفس، تمرینات ریلکسیشن عضالت، تصویر ســازی ذهنی و صحبت کردن 
با خود است. این تکنیک ها به شــما کمک می کند بتوانید با حس تنهایی، 

افسردگی و اضطرابتان کنار آمده و بر آنها غلبه کنید. 
یک روش درمانی دیگر برای تنهایی و افســردگی، به ویژه در افراد میانسال، 
 درمان به وســیله حیوانات خانگی اســت. بعضی تحقیقات و مطالعات نشان

 می دهند که وجود یک حیوان می تواند احساس افسردگی و تنهایی را بهبود 
بخشد.  

ســپیده دم روز جراحی، بارانی مالیم و لطیف شــروع به 
باریدن کــرد. تام، جیلن را بیرون برد تا بــرای آخرین بار 
درختان، پرندگان، اسب ها و مرغ ها و جوجه ها را به چشم 
ببیند. تام نمی دانست آیا جیلن این مناظر را در آینده به 
یاد خواهد آورد یا نه، اما خاطره  آن روز همیشه در یاد تام 

و کریستی زنده است. 
 در مدتی کــه دکتر کارتر چشــم های جیلــن را تخلیه

 می کرد، اتاق انتظار بیمارســتان مملو از اعضای خانواده 
و دوستان بود. عمل جراحی با موفقیت انجام شد و دکتر 
به آنها اطمینان داد که اگر چه شــدت ســرطان بدتر از 
آن چیزی بود که در ابتــدا حدس زده بودنــد ولی فقط 
چشــم های جیلن را در برگرفتــه بود و آنها بــه موقع به 

دادش رسیده بودند. 
عالوه بــر این به آنهــا گفت اگــر فرزند خــودش دچار 
این بیماری می شــد، شاید آن قدر شــهامت نداشت که 
چشــمانش را تخلیه کنــد و احتماال شــیمی درمانی را 
 انتخاب می کــرد؛ که مطمئنــا انتخابی نادرســت بود.

)پس از آن، دکتــر بولت همــواره به پدر و مــادر جیلن 
گوشــزد می کرد که اگر شــیمی درمانی را انتخاب کرده 
بودند، جیلن به احتمال زیاد به شــدت ناخوش می شد و 

شاید اصال دوام نمی آورد.(
شــب اول خیلی سخت گذشت. شــکم کوچک جیلن بر 
اثر گاز بیهوشــی ورم کرده بود و مراقبت بیشتری طلب 
می کرد. تام و کریستی تمام شــب به نوبت جیلن را بغل 
کردند و راه بردند. تام از این وحشــت داشــت که جیلن 

بیدار شود و از آنها بپرسد چه بالیی به سرش آورده اند. 
اما آن شب، جیلن مثل همیشــه به آنها نیاز داشت. در آن 
لحظه آنها دریافتند که همه چیز روبه راه خواهد شد. پدر 

و مادرش به حال او تاســف می خوردند، اما می توانستند 
او را یاری کنند تا طعم زندگی را از طریق راه هایی غیر از 

دیدن بچشد. 
در راه بازگشت از بیمارســتان در حالی که بیشتر صورت 
جیلن نوارپیچی شــده بود، تام و کریستی وسط محوطه 
یک پارکینگ به دور از ســایر خودروها پــارک کردند تا 
برای خرید به فروشــگاه بروند. وقتی از خرید برگشــتند 
و نزدیک خودروی خود رســیدند، مردی که یک دســت 
لبــاس آیوواهاکای نو بر تن داشــت به ســمت آنها آمد.

تام و کریســتی ندیدند که او از خودرویی پیاده شــود  و 
نمی دانستند از کجا پیدایش شــده مرد از تام و کریستی 
پرسید که چه بر سر پسرشان آمده و آنها ماجرا  را برایش 
تعریف کردند. مرد غریبه دســتش را روی شــانه جیلن 

گذاشت و گفت: »جیلن برایت دعا می کنم.« 
تام و کریستی با تعجب به هم نگاه کردند. آنها اسم جیلن 
را به آن غریبه نگفته بودند. مرد غریبه برگشــت و از آنها 
دور شد. تام و کریســتی مدتی او را نظاره گر بودند،سپس 
رو به هم کردند و پرسیدند: »او چه کی بود؟« اما هیچ یک 

او را نمی شناختند. 
دوباره برگشــتند تا او را تماشــا کنند، اما همان طور که 
ناغافل پیدایش شده بود، ناپدید شــد. آن دو سوار خودرو 

شدند و گریستند.
به نظر تام، این نشانه ای دیگر از سوی خدا بود که بشارت 
می داد همه چیز رو به راه خواهد شد. خداوند مراقب  آنها 
بود و فرشــته ای را ملبس در لباس  هاکای به نزدشــان 

فرستاده بود تا خبردارشان کند. 
حاال که مقدر شده بود پسرشــان در تاریکی زندگی کند، 
آنها می خواســتند دلش روشــن شــود. تام و کریستی 

می خواستند او طعم زندگی را تمام و کمال بچشد. اگر چه 
جیلن به پشتیبانی و حمایت نیاز داشــت، شایسته نبود 

فرصت آزمون و خطا از او گرفته شود.
زمان زیادی از عمل جراحی نگذشــته بود که از پستخانه 
با تام تماس گرفتند؛ در طول مدتی که خانه جدیدشــان 
ســاخته می شــد، نامه ها و بســته های آنها به نشــانی 
پستخانه ارسال می شد. از او خواســتند به آنجا مراجعه 
کند و کارت ها و بســته هایی را که برای جیلن فرســتاده 
شده بود تحویل بگیرد. سرگذشــت جیلن تحت پوشش 
ســی ان ان، صبح بخیر آمریــکا و روزنامه های سراســر 
آمریکا قرار گرفته بــود و مردم از این واقعه متاثر شــده 

بودند. 
وقتی تام به پســتخانه رفت، با انبوهــی از کارت، هدیه و 
اسباب بازی مواجه شد؛ مردم هر چه که فکرش را بکنید 
برای جیلن فرســتاده بودند. اعضای خانــواده هاوزر، هر 
شــب کارت ها را می خواندند و تحت تاثیر عشق و محبت 
مردمی که کامال برایشــان غریبه بودند، قرار می گرفتند. 
زنــی بیــش از دویســت مقالــه از انجمن بیــن المللی 

رتینوبالستوما جمع آوری کرده و برایشان فرستاده بود.
حتــی بعضی ها پول هم فرســتاده بودند و یک حســاب 
سپرده امانی به نام جیلن باز شد تا هزینه درمان، تحصیل 
و ســایر احتیاجــات او را در آینده تامین کنــد. تا  امروز 
مردی از ایالت آریزونا که از ماجرای جیلن باخبر شده بود 
هر ماه به حســاب او پول واریز می کند و هر سال برایش 

هدیه تولد می فرستد. 
تام و کریســتی دوســتی صمیمی داشــتند که مددکار 
اجتماعی بــود. از همــان روزی که جیلــن تحت عمل 
جراحی قــرار گرفت، او فعالیتش را شــروع کرد و به مدد 
او یک هفته پس از آن، دو مربی ویــژه نابینایان به کمک 
جیلن شــتافتند. او بالفاصله تحت آمــوزش الفبای بریل 
قرارگرفت و همان هفته اول با عصای نابینایان آشــنا شد. 

پدر و مادرش هر دو خط بریل را یاد گرفتند. 

6- لب های نازک: این افراد خودخواه، عصبی، حســاس، 
وسواسی، ســنگدل و برخی خطرناک هســتند. اگر نوک 

بینی آنها گرد باشد، این ویژگی ها را تشدید می کند. 
7- عقب بودن لب پایین:  این افراد مســتقل هستند و 

وابستگی آنها روز به روز کمتر می شود.  
ب- دهان با حالت شیار باالی لب: 

1- شیار باالی لب بســیار طویل باشد: نشانه عمری 
طوالنی است. 

2- شیار باالی لب، از باال به پایین وسیع باشد: نشانه 
مشکالتی در کودکی است که هنوز هم حل نشده است. 

3- شــیار باالی لب، از پایین به باال وسیع باشد: آنها 
زندگی ســخت و دشــواری دارند و احتمــال موفقیت در 

زندگیشان کم است. 
4- شــیار باالی لب، صاف و موازی باشــد: آنها عمر 
طوالنی، قوی، قاطع، الهــام بخش، موفــق و افراد مثبتی 

هستند. 
ج- دهان و حالت خط تقاطع لب ها: 

1- دهان با موج دار بودن خط تقاطع لب ها: 
این افراد به هدف هایشان اعتقاد کامل دارند. سخنران های 
ماهری هستند و این ویژگی  نمی تواند وضعیت مالی آنها را 

بهبود بخشــد. در بین مردم قابل اعتماد بوده و مردم با آنها 
احساس آرامش می کنند. 

2- خط تقاطع لب ها به سمت باال باشد: 
این افراد خوش بین، شاد و با معرفت هستند. گاهی دوران 

تیره ای را در زندگی تجربه می کنند. 
3- خط تقاطع لب ها به سمت پایین باشد: 

 این افراد حســاس، بدبین، شــکاک و دشــمن شــادی
  دیگــران هســتند. اگر گوشــه هــا ســریع بــاال نیاید

 مرحله ســختی در زندگی داشــته اند که حل آن سال ها 
طول می کشد. 

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

22- اصل سالمت و نگهداری از جسم 
بی توجهی به جســم بزرگ تریــن ضربه ای اســت که به 
خود وارد می کنیم. پرورش جســم و مراقبت از آن یکی از 
اساسی ترین راه هایی است که از طریق آن می توانیم خود را 
متقاعد سازیم که انسان با ارزشی هستیم. برای برخورداری 
از زندگی توام با اعتماد به نفس، باید از توانایی جسمانی الزم 
برخوردار بوده و از لحاظ فیزیکی متناسب باشیم تا از انرژی 
بالقوه خود استفاده کنیم؛ بنابراین الزم است که موارد زیر را 

در مورد خودمان کنترل کنیم: 
رژیم غذایی، خواب، ورزش، استرس. 

23- اصل تبسم 
تبسم، هم آرامش عضالت صورت و آرامش جسمی را سبب 
می شــود و هم رضایت خاطر و اعتماد به نفس را در ما القا 
می کند. تبسم و خندیدن، هورمونی در مغز ترشح می کند 
که ترشح آن هنگام درد ســبب تسکین می شود و احساس 
خوبی در ما ایجاد می کند. پس تبسم و خندیدن را تمرین 
کنیم. حتی تحمل مشکالت و سختی ها با تبسم و خندیدن 

آسان می شود. 

- دعوا کن، ولی با کاغذت، اگر از کســی ناراحتی یک 
کاغذ بردار و یک مداد، هر چه خواســتی به او بگویی، 
روی کاغذ بنویس، خواستی هم داد بکشی تنها سایز 

کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را!
آرام که شــدی، برگرد و کاغذت را نــگاه کن، آنوقت 
خودت قضاوت کــن. حاال مــی توانی تمام خشــم 
نوشــته هایت را با پاک کن عزیزت پــاک کنی. دلی 
هم نشــکانده ای، خرجش همان مداد و پاک کن بود 
 نه بغض و پشــیمانی. گاهی می توان از کوره خشــم 

پخته تر بیرون آمد. 
- به کسی عشــق بورز که الیق عشق تو باشد نه تشنه 

عشقت، تشنه عشق روزی سیراب خواهد شد. 
- وقتی دعا می کنی دعــای تو از ایــن جهان خارج 
می شــود و به جایی می رود که هیچ زمانی نیســت. 
دعایت به قبل از پیرایش عالم می رود، دعایت به آنجا 
که دارند تقدیرت را می نویسند می رود و تقدیر نویس 
مهربان عالم، تقدیرت را با توجه به دعایت می نویسد. 

و موالنا چه زیبا می گوید: 
گر در طلب گوهر کانی، کانی    

                                                         گـر در هـوس لقمـه نانی، نانی 
این نکته رمز اگر بدانی، دانی 

                                                        هر چیز که در جستن آنی، آنی

اعتماد به نفس

حرف حساب

روزی زنبور و مار با هم بحثشــان شد. مار گفت: 
»انسان ها از ترس ظاهر خوفناک من می میرند نه 

به خاطر نیش زدنم.«
امــا زنبور قبول نکــرد. مار بــرای اثبات حرفش 
با زنبور قراری گذاشــت. آنها رفتنــد و رفتند تا 
رســیدند به چوپانی که در کنار درختی خوابیده 
بود. مار رو به زنبور کرد و گفــت: »من او را نیش 
 می زنم و مخفی می شــوم و تو در باالی ســرش 

سر و صدا ایجاد کن و خود نمایی کن.«
مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن در باالی 
سر چوپان کرد. چوپان فورا از خواب پرید و گفت: 

»ای زنبور لعنتی« و شروع به مکیدن جای نیش 
و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو روی زخمش قرار 

داد و بعد از چند روز بهبودی یافت.
مدتی بعد که باز چوپــان در همان حالت بود، مار 
و زنبور نقشه دیگری کشیدند. این بار زنبور نیش 
می زد و مار خودنمایی می کرد. این کار را کردند 
و چوپان از خواب پرید و همین کــه مار را دید از 
ترس پا به فرار گذاشــت و به خاطر وحشت از مار 
دیگر زهر را تخلیه نکرد و ضمادی هم اســتفاده 
نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و 

نیش زنبور مرد.
برخی بیماری ها و کارها نیز همین گونه هستند. 
فقط به خاطر ترس از آنها، افراد نابود می شــوند 

یا شکست می خورند. بیماری ســرطان از جمله 
بیماری هایی اســت که دلیل عمــده مرگ و میر 

مردی چهار پسر داشــت. هنگامی که در بستر بیماری بیمارانش باخت و تضعیف روحیه آنان است.
افتاد، یکی از پسرها به برادرانش گفت:

 »یا شــما مواظب پدر باشــید و از او ارثی نبرید، یا من 
پرستاری اش می کنم و از مال او چیزی نمی خواهم؟!«

  برادران با خوشــحالی نگهداری از پــدر را به عهده او 
گذاشــتند و رفتند. پس از مدتی پدر جان سپرد. شبی 
پســر در خواب دید که به او می گویند در فالن جا، صد 
دینار اســت، برو آن را بردار، اما بدان کــه در آن خیر و 

برکتی نیست.
پسر سراغ پول ها نرفت. دو شب بعد هم همان خواب ها 
تکرار شد تا آنکه در شب سوم خواب دید که می گویند، 

در فالن مکان یک درهم اســت. آن را بردار که پرخیر و 
برکت است!پسر صبح از خواب برخاست و همان جایی 

که خواب دیده بود، رفت و یک درهم را برداشت.
در راه بــا آن دو ماهی خرید. هنگامی که شــکم آنها را 
پاره کرد، در شــکم هر کدام یک مروارید یافت. یکی از 
مرواریدها را به درگاه ســلطان برد و پادشــاه که از آن 
خوشش آمده بود، پول زیادی به پسر داد و گفت: »اگر 
لنگه دیگر آن را بیاوری، پول بیشتری می گیری.« پسر 
مروارید دیگر را نیز به قصر شــاه برد و سلطان با دیدن 
مروارید به وعده اش عمل کرد و پسر به برکت احترام به 

پدرش از ثروتمندترین مردان روزگار شد.

ثروتمند شدن به خاطر نگهداری از پدر»نیش مار و زنبور«

شخصیت شناسی و نوع حالت دهان

ترس از تنهایی )3(

کاریکاتور

تو خورشید درخشان منی !)قسمت دوم(

یکی بود ، یکی نبود کنار رودخانه ای موشــی تنها زندگی می کرد. او 
دلش می خواســت به آن طرف رودخانه برود و در جمع موش های 
دیگر زندگی کند . بارها به کنار رودخانه رفته امــا راهی پیدا نکرده 
بود. یکی از روزها موش مثل همیشــه کنار رودخانه نشســته بود . 
شتری آمد آب خورد تا به آن طرف رودخانه برود بالفاصله موش نزد 
او رفت و گفت: اجازه می دهید من روی کول شما سوار شوم و به آن 
طرف رودخانه بیایم .  شــتر گفت : چه موش با ادبی . اشکالی ندارد . 
موش تشکر کرد و از پای بلند شــتر باال رفت و از ترس اینکه مبادا در 
آب غرق شود ، خودش را به دم شتر رســاند و چهار دست و پا به دم 
شتر چسبید . وقتی که شــتر به آن طرف رود رسید ، موش همچنان 
به دمش آویزان بود . شــتر خندید و گفت : ســفر تمام شــد و وقت 
پیاده شدن است . موش که هنوز باورش نشده بود محکم تر از پیش 
به دم شتر چســبید. موش های آن طرف رودخانه که این صحنه را 
می دیدند با صدای بلند خندیدند . یکی گفت : موش چه ربطی با شتر 
دارد؟ یکی دیگر گفت : مگر نمی بینی که او با بــزرگان پیوند دارد . 
موش به خودش آمد و  آهسته خودش را به روی زمین رساند . از شتر 
تشکر کرد و به جمع موش ها وارد شــد. در همان لحظه  ورودش با 
موش های زیادی آشنا شد . از آن به بعد برای مسخره کردن کسی که 
خودش مقام و موقعیتی ندارد ولی ســعی می کند با آدم های بزرگ 

رفت و آمد کند ، می گویند: با بزرگان پیوند کرده است .

-ریشه های قالی را تا می کنیم تا سالم بماند
ولی ریشه  زندگی یکدیگر را با تبر نامهربانی قطع می کنیم

و اسمش را می گذاریم برخورد منطقی!
دل می شکنیم

و اسمش می شود فهم وشعور!
چشمی را اشک بار می کنیم
و اسمش را می گذاریم حق!

غافل از اینکه اگر در تمام این موارد
فقط کمی صبوری کنیم

دیگر مجبور نیستیم عذرخواهی کنیم.
ریشه   زندگی انسان ها را دریابیم 

و چون ریشه های قالی محترم بشماریم.
-گاهی متفاوت باش

بخشش را ازخورشید بیاموز
که ترازویی ندارد

سبک و سنگین نمی کند
جدا نمی سازد

و فرقی نمی گذارد. 
به همه از دم روشنایی می بخشد
محبت را بی محاسبه پخش کن

دروازه های قلبت رابه روی همه بگشا
و باور داشته باش

خدایی وجود دارد
که بهترین ها را برایت رقم زده است.

-برخی از ما هرگز زندگی نمی کنیم، بلکه همیشــه در انتظار 
زندگی هســتیم!ما بــه جای اینکــه همین امروز خوشــحال 
باشــیم،به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم وبه همین 

خاطر امروزمان را از دست می دهیم.
ما وقت بیشــتر می خواهیم،پول بیشتر می خواهیم،شغل بهتر 
می خواهیم،بازنشســتگی می خواهیم،مســافرت و تعطیالت 
می خواهیم و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این 

مسئله اصال توجه نمی کنیم!

زندگی زیباستبا بزرگان پیوند کرده است
دل نوشتهضرب المثل
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مفاد آرا
6/420 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی بخش 14 ثبت اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

1- رای شماره 5168 مورخ 95/04/30 آقای حسن زارع پور آدریانی فرزند محمدعلی به 
شماره کالسه 1302 و به شماره شناسنامه 24320  صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1292159952 نسبت به ششدانگ یکباب سوله به مســاحت 230/80 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 744 فرعی از 133 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 440 دفتر 703 سند 14696 مورخ 94/06/30 دفترخانه 

305 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

2- رای شــماره 5164 مورخ 95/04/30  خانم همدم امینی خوزانی فرزند علی به شماره 
کالسه 1031 و به شــماره شناســنامه 25099 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140242652 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
239/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 251 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13657 مورخ 93/11/02 دفترخانه 322 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

3- رای شــماره 5165 مورخ 95/04/30 آقای مهدی نــوروزی خوزانی فرزند مرتضی 
به شماره کالسه 1032 و به شماره شناســنامه 2546 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141194112 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
239/20 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 251 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 13657 مورخ 93/11/02 دفترخانه 322 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

4- رای شــماره 5118 مورخ 95/04/29 آقای مصطفی آقایی فروشانی فرزند حسینعلی 
به شماره کالسه 2132 و به شماره شناسنامه 12092  صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140497091 نسبت به 3 دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 243/30 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 22 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 181828 مورخ 87/05/12 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

5- رای شماره 5119 مورخ 95/04/29 خانم اقدس پریشــانی فروشانی فرزند غالمعلی 
به شماره کالسه 2135 و به شماره شناسنامه 145 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141694689 نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 243/30 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 22 فرعی از 114 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 181828 مورخ 87/05/12 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

6- رای شــماره 4361 مورخ 95/03/25  آقای امیرحسین پرنده خوزانی فرزند حسن  به 
شماره کالسه 3752 و به شماره شناسنامه 1274355516 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1274355516 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/15 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 1371 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 196549 مورخ 89/03/08 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

7- رای شماره 5230 مورخ 95/04/31  خانم فرشــته محمدی فرزند اسماعیل به شماره 
کالسه 0238 و به شماره شناســنامه 1271284502 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1271284502 نسبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 137/23 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 717 فرعی از 99 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35771 مورخ 90/08/11 دفترخانه 139 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

8- رای شــماره 5229 مورخ 95/04/31  آقای محمد ابراهیم هــوازاده جوآبادی فرزند 
منصور به شماره کالسه 5415 و به شــماره شناســنامه 93 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1142225747 نسبت به 4 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
137/23 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 717 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 35771 مورخ 90/08/11 دفترخانه 139 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

9- رای شــماره  2496 مورخ 95/02/29 آقای مرتضی کمالی اندانی فرزند عبدالخالق به 
شماره کالســه 0987 و به شماره شناســنامه 3052 صادره از خمینی شهر و به شماره 
ملی 1140554123 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/03 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 49 فرعی  پالک 73 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهرشــامل ســند 59236 مورخ 93/09/12 دفترخانه 172 مالحظه و محرز 

گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

10- رای شماره  5143 مورخ 95/04/30 آقای حمیدرضا معافی خوزانی فرزند مصطفی 
به شماره کالسه 5042 و به شماره شناســنامه 816 صادره از خمینی شهر و به شماره 
ملی 1142236341 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/70 
متر مربع مفروز و مجزی شده از 129 فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 490863 مورخ 94/07/10 مالحظه و محرز گردیده است..

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
11- رای شماره  5144 مورخ 95/04/30 خانم فاطمه خانی خوزانی فرزند رمضانعلی به 
شماره کالسه 5045 و به شماره شناســنامه 16247 صادره از خمینی شهر و به شماره 
ملی 1142377202 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/70 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از 129 فرعی از113 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهرشامل ســند 80104 مورخ 89/12/03 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

12- رای شماره  5145 مورخ 95/04/30 آقای حسین معافی خوزانی فرزند مصطفی به 
شماره کالسه 5043 و به شماره شناسنامه 1000 صادره از خمینی شهر و به شماره ملی 
1141318989 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 214/70 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از 129 فرعی از113 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهرشامل سند 215335 مورخ 91/11/11 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است..
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

13- رای شماره 5146 مورخ 95/04/30 خانم فرزانه باقریان خوزانی فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه 1164 و به شماره شناسنامه 1130302202 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130302202 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
214/70 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 129 فرعی از 113 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل ســند 15862 مورخ 94/07/14 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

14- رای شماره 3114 مورخ 95/03/12 آقای جاسم پرنده خوزانی فرزند حسن  به شماره 
کالسه 3571 و به شماره شناسنامه 1130137821 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130137821 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وسند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/23 وسند 215338 مورخ 91/11/07 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

15- رای شــماره 3115 مورخ 95/03/12 خانم زهرا پرنده فرزند غالمرضا به شــماره 
کالســه 3579 و به شــماره شناســنامه 611 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 
1141276534 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 42641 مورخ 87/06/20 دفترخانه 35 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

16- رای شماره 3116 مورخ 95/03/12 خانم ســاره یحیائی فروشانی فرزند حسین به 
شماره کالسه 3574 و به شماره شناسنامه 6393 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142291960 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 4577 مورخ 92/08/20 دفترخانه 388 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

17- رای شــماره 3118 مورخ 95/03/12 خانم فرشته محمدی بسحاق فرزند عبدالرضا  
به شماره کالســه 3577 و به شماره شناســنامه 9910 صادره از دورود به شماره ملی 
4218458111 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وسند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/27 وسند 215338 مورخ 91/11/07 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

18- رای شــماره 3121 مورخ 95/03/12 آقای علیرضا پرنده خوزانی فرزند حســن به 
شماره کالسه 3573 و به شــماره شناســنامه 1130239667 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130239667 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
471/71 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 11534 مورخ 91/11/07 وسند 188017 
مورخ 92/12/26 وســند 215334 مورخ 91/10/23 وســند 215338 مورخ 91/11/07 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

19- رای شــماره 3120 مورخ 95/03/12 آقــای اصغر پرنده خوزانی فرزند حســن به 
شماره کالسه 3578 و به شماره شناسنامه 13885 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142353680 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وسند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/23 وسند 215338 مورخ 91/11/07 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

20- رای شــماره 3119 مــورخ 95/03/12 آقای اکبــر پرنده خوزانی فرزند حســن به 
شماره کالسه 3576 و به شماره شناسنامه 5072 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142278751 نسبت به 0/857 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 471/71 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 69 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 11534 مورخ 91/11/07 وسند 188017 مورخ 
92/12/26 وسند 215334 مورخ 91/11/23 وسند 215338 مورخ 91/11/07 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

21- رای شــماره 1834 مورخ 93/12/24 آقای جواد هــوازاده جوآبادی فرزند رضا به 
شماره کالســه 4477 و به شــماره شناســنامه 1029 صادره ازاصفهان به شماره ملی 
1290521603 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه و طبقه فوقانی به مساحت 192 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 116 فرعی از 84 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند مالکیت مشاعی مورد ثبت صفحه 267و262و268و287و397 

دفاتر 190 و70 و416 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

22- رای شماره 2495 مورخ 95/02/29 آقای محسن حاجیان فروشانی فرزند غالمرضا 
به شماره کالسه 1707 و به شماره شناسنامه 20369 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140203241 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 180 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 253 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 14653 مورخ 86/09/29 دفترخانه 139 مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

23- رای شماره 2494 مورخ 95/02/29 خانم زینب صالحی کهریزسنگی فرزند عباسقلی 
به شماره کالسه 1706 و به شماره شناسنامه 518 صادره از کهریزسنگ به شماره ملی 
1140203241 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین دارای اعیانی به مساحت 425/50 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 253 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 14653 مورخ 86/09/29 دفترخانه 139 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

24- رای شــماره 2242 مورخ 94/12/27 آقای ابراهیم منصوری ورنوسفادرانی فرزند 
فرج اهلل به شماره کالسه 4865 و به شماره شناسنامه 19075 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140190296 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 80/26 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1213 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7600 مورخ 91/06/01 دفترخانه 301 و ثبت در صفحه 

93 و96 دفتر543 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

25- رای شــماره 2243 مورخ 94/12/27 آقای ابراهیم منصوری ورنوسفادرانی فرزند 
فرج اهلل به شماره کالسه 4868 و به شماره شناسنامه 19075 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140190296 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 62/93 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 1213 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7600 مورخ 91/06/01 دفترخانه 301 و ثبت در صفحه 

99 و102 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

26- رای شماره 3700 مورخ 95/03/19 آقای رضا حیدری جوآبادی فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه 3373 و به شماره شناسنامه 17 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142191222 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 115/70 متر مربع مفروز و 
مجزی شــده از پالک 389 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 1199 مورخ 84/06/02 دفتر 126 وثبت در صفحه 543 دفتر 467 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

27- رای شماره 7886 مورخ 94/11/28 خانم زهرا جوانمرد جوآبادی فرزند رمضانعلی 
به شماره کالسه 6321 و به شماره شناسنامه 51 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142217647 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 198/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7226 مورخ 91/12/03 دفترخانه 300 وثبت در صفحات 

43 و531 دفاتر 77 و606 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

28- رای شــماره 7885 مــورخ 94/11/28 آقــای احمــد تیمــوری فرزنــد قدمعلی به 
شماره کالسه 6322 و به شــماره شناســنامه 63 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1290676534 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 198/80 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 7226 مورخ 91/12/03 دفترخانه 300 وثبت در صفحات 

43 و531 دفاتر 77 و606 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

29- رای شــماره 4420 مورخ 95/03/29 خانم رقیه هوازاده جوآبادی فرزند عباسعلی 
به شماره کالسه 5307 و به شماره شناســنامه 6 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142175146 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 221 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1326 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 48508 مورخ 63/11/05 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

30- رای شماره 5200 مورخ 95/04/30 آقای رجبعلی رستمی فروشانی فرزند کرمعلی 
به شماره کالسه 0192 و به شماره شناسنامه 45 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141468816 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 174/64 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 68 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 273 و270 دفتر 333 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

31- رای شماره 5201 مورخ 95/04/30 خانم نرجس رستمی فروشانی فرزند رجبعلی 
به شماره کالسه 0193 و به شماره شناســنامه 1819 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1141327181 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 
174/64 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 68 فرعی از 121 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 273 و270 دفتر 333 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

32- رای شماره 5199 مورخ 95/04/30 خانم پریســا طاهری خوزانی فرزند مانده علی 
به شماره کالسه 0037 و به شماره شناسنامه 1130322610 صادره از خمینی شهر به 
شــماره ملی 1130322610 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
102/82 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 67 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 332 و329 دفاتر 79 و618 

امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

33- رای شــماره 5198 مورخ 95/04/30 خانم نصرت طاهریان فرزند جعفر به شماره 
کالسه 0036 و به شــماره شناســنامه 11224 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140365258 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 102/82 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 67 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شــامل ثبت در صفحه 332 و329 دفاتر 79 و618 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

34- رای شماره 1940 مورخ 93/12/27 آقای محمدحسین زاده کاظمی فرزند حسین به 
شماره کالسه 0975 و به شماره شناسنامه 13465 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140510835 نسبت به 3/4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 210 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 66 الی 69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 24154 مورخ 81/11/28 دفترخانه 

73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

35- رای شماره 1941 مورخ 93/12/27 خانم زهرا آقایی فرزند حیدرعلی به شماره کالسه 
0971 و به شماره شناســنامه 578 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141128098 
نسبت به 3/4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 210 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 66 الی 69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرســمی 24154 مورخ 81/11/28 دفترخانه 73 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

36- رای شــماره 1942 مورخ 93/12/27 آقای حســین حســین زاده فرزند حســن به 
شماره کالسه 0968 و به شــماره شناســنامه 32 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141422476 نسبت به دو و 3/4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 
210 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 66 الی 69 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سندرســمی 101500 مورخ 86/10/24 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

37- رای شــماره 1943 مورخ 93/12/27 خانــم منور امینی خوزانــی فرزند خداداد به 
شماره کالسه 0973 و به شماره شناســنامه 288 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141474840 نسبت به یک و 3/4 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه دوطبقه به مساحت 
210 متر مربع مفروز و مجزی شــده از پــالک 66 الی 69 فرعــی از 110 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 101500 مورخ 88/10/24 

دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

38- رای شماره 1786 مورخ 94/12/23 آقای محمدباقر پریشانی فروشانی فرزند نورعلی 
به شماره کالسه 0140 و به شماره شناسنامه 11109 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140487231 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه به مساحت 142 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 792 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرســمی 118961 مورخ 84/10/24 دفترخانه 63 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

39- رای شماره 1787 مورخ 94/12/23 خانم فاطمه پیمانی فروشانی فرزند عبدالرحیم 
به شماره کالسه 0142 و به شماره شناسنامه 351 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141631441 نسبت به 3 دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 142 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 792 فرعی از 106 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سندرسمی 118961 مورخ 84/10/24 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

40- رای شماره 1835 مورخ 94/12/24 آقای حسنقلی ایسپره فرزند محمدقلی به شماره 
کالسه 0385 و به شماره شناسنامه 967 صادره از چنارود به شماره ملی 5759469673 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 95/26 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
382 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 418 دفتر 140 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

41- رای شــماره 7230 مورخ 94/11/19 خانم مریم منصوری فرزند احمد به شــماره 
کالسه 0882 و به شماره شناسنامه 1130133591 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130133591 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/5 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 1194 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 74357 مورخ 93/04/01 دفترخانه 112 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

42- رای شــماره 1779 مورخ 94/12/23 خانم زهرا زمانی فروشانی فرزند غالمعباس 
به شماره کالسه 0068 و به شماره شناسنامه 198 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141551381 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288 متر مربع مفروز و مجزی 
شده از پالک 2623 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 205089 مورخ 90/03/17 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

43- رای شــماره 4168 مورخ 95/03/20 خانــم صدیقه آقایی فروشــانی فرزند حیدر 
به شماره کالسه 0840 و به شــماره شناســنامه 1060 صادره از اهواز به شماره ملی 
1751590097 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187 متر مربع مفروز و مجزی 
شــده از پالک 229 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 

شهر شامل سند 45569 مورخ 62/02/29 دفترخانه 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

44- رای شــماره 3157 مورخ 95/03/13 آقای محمد مال احمدی دهقی فرزند حسنعلی 
به شماره کالســه 0148 و به شماره شناســنامه 28 صادره از نجف آباد به شماره ملی 
1091933987 نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 197 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از پالک 717 فرعی از 112 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 276 دفتر 535 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

45- رای شماره 4545 مورخ 95/03/31 خانم نیلوفر رفیع فرزند منوچهر به شماره کالسه 
1019 و به شماره شناسنامه 2963 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1141300362 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
2613 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

118444 مورخ 78/12/07 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

46- رای شــماره 5176 مورخ 95/04/30 آقای یداهلل صفری فروشانی فرزند براتعلی به 
شماره کالسه 0429 و به شماره شناسنامه 1927 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141118858 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 222/70 متر مربع مفروز و 
مجزی شــده از پالک 1414 و 1377 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 223329 مورخ 93/03/31 دفترخانه 73  و سند 137394 
مورخ 93/04/04 دفترخانه 63 و سند وکالتنامه 15150 مورخ 94/12/16 دفترخانه 305 و 
ارائه فرم عدم دسترسی به مالک رسمی اقدس صفری و ارائه گواهی حصر وراثت مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

47- رای شماره 2244 مورخ 94/12/27 آقای حسن ربیعی فرزند علی آقا به شماره کالسه 
1565 و به شماره شناسنامه 115 صادره از عراق به شماره ملی 47523531513 نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 85/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 750 
فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
69334 مورخ 69/12/15 دفترخانه 63  به صورت مع الواســطه از مالک رسمی محمود 

بدیعی مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

48- رای شــماره 1685 مــورخ 94/12/21 آقــای اســماعیل محمدی فرزنــد عباس به 
شماره کالسه 5613 و به شــماره شناســنامه 35 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142204189 نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 184/03 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 1064/1 و 1065 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 6559 مورخ 91/09/07 دفترخانه 300 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

49- رای شــماره 2251 مورخ 94/12/27 آقای هومان محمدی فرد  فرزند محمد مهدی 
به شماره کالسه 2200 و به شماره شناسنامه 1130196690 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130196690 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت 
53/97 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 608 فرعی از 114 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 557 دفتر 472 امالک  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

50- رای شــماره 4326 مــورخ 94/09/17 آقای رمضانعلی ســیاهمرد خوزانی  فرزند 
حسین به شماره کالســه 2246 و به شماره شناســنامه 324 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1141548658 نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 51/70 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 285 فرعی از 110 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 59345 مورخ 60/07/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

51- رای شــماره 7067 مورخ 94/11/17 خانم نرگس غفوری ورنوســفادرانی  فرزند 
براتعلی به شماره کالسه 5972 و به شماره شناسنامه 12228 صادره از مرکزی به شماره 
ملی 1140120859 نسبت به ششــدانگ یکباب مغازه و فوقانی و تحتانی  به مساحت 23 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 37 فرعی از 122 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 27674 مورخ 75/10/18 دفترخانه 35 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

52- رای شماره 6068 مورخ 94/10/26 خانم زهرا مختاری ورنوسفادرانی  فرزند محمود 
به شماره کالسه 2724 و به شماره شناسنامه 929 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141712636 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259/60 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 129 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 105698 مورخ 79/09/15 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 

167 دفتر 351 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

53- رای شــماره 6067 مورخ 94/10/26 آقای مهدی جعفری  فرزند محمود به شماره 
کالســه 2723 و به شــماره شناســنامه 374 صادره از خمینی شــهر به شــماره ملی 
1141621991 نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 259/60 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 129 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 105698 مورخ 79/09/15 دفترخانه 63 ثبت در صفحه 

167 دفتر 351 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

54- رای شماره 7233 مورخ 94/11/19 خانم زهرا صادقی علویجه  فرزند حسن به شماره 
کالسه 2408 و به شماره شناسنامه 19 صادره از نجف آباد به شماره ملی 1091843491 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 193 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
1035 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 

36041 مورخ 69/12/22 دفترخانه 94 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

55- رای شــماره 5237 مورخ 95/04/31 آقای عزیزاله تقی مومنــی فرزند رمضان به 
شماره کالسه 0929 و به شماره شناســنامه 148 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140955691 نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه سنگبری به مساحت 1901/56 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 594 فرعی از 118 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت در صفحه 506 و 416 و 413 دفاتر 332 و 195  مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

56- رای شماره 4418 مورخ 95/03/29 آقای یداهلل عسگری  فرزند حسن به شماره کالسه 
0719 و به شماره شناسنامه 260 صادره از اصفهان به شماره ملی 1290102112 نسبت 
به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/23 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 821 
فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شــامل سند 

81711 مورخ 94/07/21 دفترخانه 112 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

57- رای شــماره 3355 مورخ 95/03/17 یداله حاجعلی اکبری  فرزند رحیم به شــماره 
کالسه 0587 و به شــماره شناســنامه 14848 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1140147242 نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 176/22 متر مربع مفروز 
و مجزی شــده از پالک 489 فرعی از 87 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک خمینی شــهر شــامل ثبت در صفحه 289 دفتر 54 امالک مالحظــه و محرز گردیده

 است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

58- رای شــماره 1604 مورخ 93/12/07 خانم فرشــته لقمانی خوزانی فرزند احمد به 
شماره کالســه 3680 و به شــماره شناســنامه 1856 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140513605 نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 1856 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند رسمی 164030 مورخ 85/02/14 مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

59- رای شماره 9833 مورخ 93/10/12 آقای محمد غدیری فرزند عبداله به شماره کالسه 
3681 و به شماره شناسنامه 576 صادره از اهواز به شماره ملی 1754207790 نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 151 متر مربع مفروز و مجزی شده 
از پالک 1856 فرعی از 72 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر 

شامل سند رسمی 164030 مورخ 85/02/14 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

60- رای شماره 4419 مورخ 95/03/29 آقای علی ضامن عبداللهی فرزند نعمت به شماره 
کالسه 0948 و به شماره شناسنامه 581 صادره از فارسان به شماره ملی 5558698101 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 142/30 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
690 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ثبت 

در صفحه 260 دفتر 658 امالک مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

61- رای شماره 4425 مورخ 95/03/29 خانم الناز آقایی فروشانی فرزند حسن به شماره 
کالسه 0868 و به شماره شناسنامه 1130044653 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130044653 نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 295/125 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 242 و 243 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل ســند 10288 مورخ 92/08/11 دفترخانه 305 مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

62- رای شــماره 4364 مورخ 95/03/25 آقای علی اکبر امیریان ورنوسفادرانی فرزند 
احمد به شماره کالسه 1495 و به شماره شناسنامه 96 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1140975900 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/29 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2544 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 58983 مورخ 65/12/05 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

63- رای شماره 4365 مورخ 95/03/25 خانم عصمت خوش اخالق ورنوسفادرانی فرزند 
عباس به شماره کالسه 1497 و به شــماره شناسنامه 442 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1288705441 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/29 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 2544 فرعی از 87 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 58983 مورخ 65/12/05 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

64- رای شماره 4547 مورخ 95/03/31 خانم نرگس عسگری فروشانی فرزند محمد علی 
به شماره کالسه 1025 و به شماره شناســنامه 4702 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1142275051 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/50 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 171 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 47539 مورخ 83/08/09 دفترخانه 46 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

65- رای شــماره 4549 مورخ 95/03/31 خانم زهرا علی اصغری فرزند عباســعلی به 
شماره کالسه 1026 و به شماره شناسنامه 2192 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141330903 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/50 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 171 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 10963 مورخ 91/12/03 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

66- رای شماره 4548 مورخ 95/03/31 خانم فرزانه کاکولی فرزند صفرعلی به شماره 
کالسه 1028 و به شــماره شناســنامه 1130075788 صادره از خمینی شهر به شماره 
ملی 1130075788 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 149/50 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 71 فرعی از 120 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل ســند 1738 مورخ 89/07/22 دفترخانه 388 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

67- رای شــماره 3348 مورخ 95/03/17 خانم فاطمه مســلمی خوزانی فرزند فتح اله به 
شماره کالسه 2332 و به شماره شناسنامه 14733 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1142362061 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 428 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 133703 مورخ 90/12/03 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

68- رای شماره 3347 مورخ 95/03/17 آقای هاشم هاشمیان آدریانی فرزند ابراهیم به 
شماره کالسه 2334 و به شماره شناسنامه 1026 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141212900 نسبت به ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 106 متر 
مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 428 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 133703 مورخ 90/12/03 دفترخانه 63 مالحظه 

و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

69- رای شماره 6073 مورخ 94/10/26 خانم بتول نادری  فرزند بهمن به شماره کالسه 
2153 و به شماره شناســنامه 8 صادره از اصفهان به شماره ملی 1290384096 نسبت 
به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/93 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 808 
فرعی از 111 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل سند 
93285 مورخ 75/11/07 دفترخانه 63  ثبت در صفحــه 146 دفتر 145 امالک مالحظه و 

محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

70- رای شماره 4421 مورخ 95/03/29 آقای پرویز پایبرجا فرزند رضا به شماره کالسه 
2842 و به شماره شناســنامه 488 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1754681451 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 144/40 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 
631 فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شــهر شامل 

ثبت در صفحه 314 دفتر 283 امالک  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

71- رای شــماره 2867 مورخ 95/03/16 آقای ســید اســمعیل دادور فرزند ابوالحسن 
به شماره کالســه 2867 و به شماره شناســنامه 11 صادره از فارســان به شماره ملی 
5559764711  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 162/50 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 607 و 605 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر شامل سند 180404 مورخ 87/03/19 دفترخانه 73 و سند 12209 مورخ 

94/10/16 دفترخانه 232  مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

72- رای شماره 7517 مورخ 95/06/08 آقای جمشید کبیری فرزند محمد به شماره کالسه 
0135 و به شماره شناسنامه 24224 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 1140233841 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و گاراژ متصله به مساحت 1191/04 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک 101 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی 
شهر شامل مع الواسطه از مالک رسمی سید کاظم بال افکنده مالحظه و محرز گردیده است.

الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 
73- رای شــماره 4171 مورخ 95/03/22 خانم فاطمه لطفی فروشــانی فرزند حسین به 
شماره کالســه 0984 و به شماره شناســنامه 4 صادره از خمینی شــهر به شماره ملی 
1141653011 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 257/65 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 
الی 1944 و 2809 فرعی از 72 اصلــی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78663 مورخ 75/03/19 دفترخانه 9 ثبت در 
صفحه 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتر 256 و 700 و 696 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

74- رای شــماره 2515 مورخ 95/02/30 خانم زهرا لطفی فروشــانی فرزند ولی اله به 
شماره کالسه 0983 و به شــماره شناســنامه 1130164926 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1130164926 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
257/65 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 
و 1942 الی 1944 و 2809 فرعی از 72 اصلی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 2000742 مورخ 89/08/02 دفترخانه 
73 ثبت در صفحــات 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتــر 256 و 700 و 696 امالک 

مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

75- رای شماره 2516 مورخ 95/02/30 آقای عبدالحسین لطفی فروشانی فرزند ابوالقاسم 
به شماره کالسه 0982 و به شماره شناسنامه 126 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1141550660 نســبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 257/65 
متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 
الی 1944 و 2809 فرعی از 72 اصلــی و 1429 فرعی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 78663 مورخ 75/03/19 دفترخانه 9 ثبت در 
صفحه 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتر 256 و 700 و 696 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

76- رای شماره 2517 مورخ 95/02/30 خانم نجمه خسروی زاده فرزند نوراله به شماره 
کالسه 0060 و به شماره شناسنامه 1130200302 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1130200302 نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 257/65 متر 
مربع مفروز و مجزی شده از پالک 279 و 1938،1939 الی 1941 و 1941/1 و 1942 الی 
1944 و 2809 فرعی از 72 اصلی و 1429 فرعــی از 85 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 229991 مورخ 94/08/16 دفترخانه 73 ثبت در 
صفحه 545 و 308 و 305 و 302 و  329 دفاتر 256 و 700 و 696 امالک مالحظه و محرز 

گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

77- رای شــماره 7598 مورخ 95/06/11 آقای محمود ســلطانی ورنوسفادرانی فرزند 
نصراله به شماره کالســه 2890 و به شماره شناســنامه 294 صادره از خمینی شهر به 
شماره ملی 1140922122 نسبت به ششدانگ یکباب سوله کارگاهی به مساحت 544/85 
متر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 404 فرعی از 119 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 113361 مورخ 86/08/30  و 1811360 مورخ 
87/04/25 و 139879 مورخ 94/10/13 و 22572 مورخ 35/02/29 دفترخانه های 63 و 

73 و 63 و 63 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

78- رای شماره 7095 مورخ 94/11/17 آقای حیدر سعیدی ورنوسفادرانی فرزند نطرعلی 
به شماره کالسه 2872 و به شماره شناسنامه 128 صادره از خمینی شهر به شماره ملی 
1140943431  نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به اســتثنای بهای ثمنیه اعیانی 4/5 حبه 
مشاع به مساحت 112/80 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 364 فرعی از 87 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند 64582 مورخ 63/12/02 

دفترخانه 61 مالحظه و محرز گردیده است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

79- رای شماره 7894 مورخ 94/11/28 خانم زهرا عموشــاهی خوزانی فرزند فتحعلی 
به شماره کالسه 2414 و به شماره شناســنامه 3610 صادره از اصفهان به شماره ملی 
1283106418  نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 70/15 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 208 فرعی از 115 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 98023 مورخ 77/04/14 دفترخانه 63  مالحظه و محرز گردیده 

است.
الف( آرا صادره از هیات شعبه اول: 

80- رای شــماره 6515 مورخ 95/05/19 خانم نفیسه حاجیان فروشــانی فرزند احمد 
به شماره کالسه 3640 و به شــماره شناسنامه 6262 صادره از مشــهد به شماره ملی 
0945794487  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 108/90 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 428  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینی شهر شامل سند 13339 مورخ 86/07/21 دفترخانه 73 مالحظه و محرز گردیده 

است. م الف : 1341
تاریخ انتشار نوبت اول :95/06/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/07/07
 م الف: 1341 نبی اله یزدانی رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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گلبول آبی

آشپزی

باغ کاغذی

رژیم درمانی

کشکول جدول

مــواد الزم برای تهیه 
کیک خیس:

شكر یک پنجم پيمانه
روغــن مایع یــک پنجم 

پيمانه
شير یک پنجم پيمانه 

آرد ٢ پيمانه
تخم مرغ ٣ عدد

بكينگ پودر ٢ ق چ
وانيل یک چهارم ق چ

پودركاكائو ٥ ق س

طرز تهیه کیک خیس:
ابتدا شير، شكر،كاكائو و روغن را مخلوط كنيد تا مایه یكدستى داشته باشيد.

از آن یک پيمانه بردارید و در یخچال بگذارید.
حاال تخم مرغ ها و وانيل را به مواد اضافه و خوب مخلوط كنيد.

آرد و بكينگ پودر را سه بار الک كنيد و در سه نوبت به مواد اضافه كنيد.
قالب مســتطيلى ٢٠ در ٣٠ را چرب كنيد و مواد را داخل قالب بریزید و در فر ١٧٠ درجه 
به مدت ٣٠ دقيقه بپزید. كيک از فر درآمده را برش های مســتطيلى داده و مقدارمایه ای 
را كه در یخچال بوده روی آن بریزید تا خوب جذب شــود، ســپس كيک را به ظرف سرو 

انتقال دهيد.                                                                                                                                  الهام اورعی

رمان كوری اثر »ژوزه ســاراماگو « از جمله آثاری اســت كه تا كنون به 
زبان های مختلف ترجمه شــده اســت و حدود ده نفر در ایران آن را به 
فارسى ترجمه كرده اند. عجيب است كه فكر كنيم بيماری كوری همه 
جا را فرا گرفته است و دیگر كسى نمى بيند و دكترها تشخيص مى دهند 
كه كوری دليلى پزشكى ندارد و ممكن است یک بيماری مسری باشد و 

در نهایت همه مردم به نوعى دچار بيماری  مى شوند.
  كوری آن قدر شایع شد كه كســى نبود كه از این بيماری جان سالم به 
در برده باشد، همه مردم دچار كوری شده اند . قحطى و گرسنگى همه 
 جا را فرا گرفته است و در این ميان تنها یک زن قادر است كه ببيند، اما

 بينایى اش را از همه پنهان مى كند .
   زن كه اتفاقا همسر پزشک است ،مى بيند كه جامعه نابينایان چگونه 

بى رحمانه یكدیگر را مى درند وعواطف انســانى در این جامعه به افول 
گرایيده است. 

در نهایت، این زن متوجه مى شــود كه چشم های تمامى مجسمه های 
كليسا را با دستمال سفيدی بسته اند و او سعى مى كند آنها را باز كند و 

در پایان، بيماری از جامعه رخت بر مى بندد.
 » كوری داســتان زمانه ماســت، آدم هایى كه مى توانيــم ببينيم اما 
نمى خواهيم وشاید دليل اینكه رمان كوری توانسته تا این اندازه موفق 
باشــد ومرزهای مختلفى را در نوردد، بيان همين نكته است؛ چرا ما با 

آنكه مى توانيم ببينيم اما نمى بينيم!
  گفتنى اســت: رمان كوری، یكى از برترین رمان هــای جهان و برنده 

جایزه نوبل سال ١۹۹۸ ميالدی  است.

توصیه های غذایی برای کاهش اشتهاکیک خیس)براونی(

کوری 

آدم بــه عنــوان یک شــهروند 
خوب باید بــه فكر همه باشــد 
و ســعى كند در زندگى دیگران تاثيــرات مهمى 
بگذارد مثــال وقتى مى بينــد زندگى قشــری از 
مردم به علت تكرار دارد با شــيب مالیم به سمت 
یكنواختى حركت مى كند باید احســاس وظيفه 
كرده، خود را در برابر جامعه مسئول بداند و سعى 
 كند نرخ یكنواختــى زندگى مــردم را تک رقمى 
كند. مثــال همين راننــدگان محترم تاكســى و 
اتوبوس شــهری كه هــرروز مســيرهای تكراری 
را چندین بار طــى مى كنند گاهى ممكن اســت 

زندگى شان رو به یكنواختى برود.
یكى از راه های بســيار ارزنده ایجاد تنوع و هيجان 
در زندگــى رانندگان محترم نــاوگان حمل و نقل 
عمومى كه البته خيــرش به ســایر رانندگان هم 
خواهد رســيد و  هرگــز چيــزی از ارز ش های ما 
كم نخواهد كرد ،پریدن وســط خيابــان، جاده و 
حتى اتوبان اســت! آن هــم كجــا؛ همانجایى كه 
راننــده محترم اصــال فكــرش را نمى كند) اصال 
اگر فكرش را بكند كه نمى شــود تنوع و هيجان( 
مثل زیر پــل هوایى كه راننده محتــرم با خودش 
مى گوید اینجا هيچ عابری برروی آســفالت رویت 
نخواهد شــد و مى توان با خيال راحت حركت كرد 
اما درســت همينجاســت كه هيجــان الزم برای 
فرار از یكنواختــى یكهو ایجاد مى شــود و یک یا 
چند شــهروند آكروباتيســت ناگهان از زیر زمين 
یا از هوا ) بستگى به اســتحكام و جنس گاردهای 
كنار جاده دارد! ( وســط خيابان نازل مى شــوند و 
راننده ای كه با خيال راحت دارد خاطرات شــمال 
را كه محال است از یاد یک نفر برود مرور مى كند 
 خود را وســط فيلم های اكشــن هالى بالى وودی 

مى یابد!
در پالن اول همه چيز هاليوودیســت زیرا عابران 
معلــوم الحال با چنــان مهارتــى در صحنه ظاهر 
مى شــوند كه آخرالزمان جلوی چشــم آدم زنده 
مى شــود، اما پایان بنــدی این ســكانس عمرا از 
عهده هاليوود بربيایــد و الزم و واجب اســت كه 
راننده، پــالن به پالن تمام فيلم هــای باليوود را از 
 بر باشــد تا بتواند در لحظه خــود را از این مهلكه 

نجات دهد!
اصال پل هوایى یعنــى چه؟ كال پــل هوایى الكى 
اختراع شده!كدام آدم بيكار بى هيجان یكنواختى 

پل هوایى را ساخته است؟!
خب چه كاری  اســت كــه آدم به خــودش كلى 
زحمت بدهد و ده ها پله را ابتدا ســرباالیى و سپس 
ســرپایينى بپيماید تــا از پل هوایى عبــور كند! 
متعجبم، زمين صاف خــدا را ول مى كنند مى روند 

وسط زمين و  آسمان؟! این یعنى چه؟!

پل هوایی 
به چه درد می خورد؟!

لبخندک

مینی مقدمه 
نوســتالژی را دریغ یاد معنى كــرده اند، بعضى هم 
غم غربــت و درد دوری از وطن نوشــته انــد. گویا 
اولين بار در ســال ١6۸۸ یک مقاله پزشــكى درآمده بوده درباره حال 
سربازان دور از وطن، این نوســتالژی را همان جا به عنوان نوعى مرض 
به كار برده اند. به هرحال نوســتالژی به محلول »او-آر- اس« مى ماند، 
معلوم نيست شــور اســت یا شــيرین! خيلى وقت ها البته تلخ است. 
یعنى یک چيز ُمّری اســت كه على َمر الزمان، طعم ُمــّری اش گرفته 
 شده و حاال به شــيرینى مى زند. اصال این خاصيت گذر زمان است كه 
تلخى ها را از یاد آدم مى برد. حتى جای كتكى كه آدم در بچگى خورده، 

در بزرگسالى آدم را یاد خاطره مسخره شيطنت هایش مى اندازد.
معلوم نيست كه چرا نسل ما هنوز به 4٠ سالگى نرسيده دچار نوستالژی 
شده اســت. چرا یكهو بين ما مد شد كه برای شــامپو تخم مرغى و نوار 
كاست آه بكشيم. یک نفر مى گفت: آدم های غمگينى كه آینده ندارند به 
گذشته، بند مى كنند. البته ما توی دهن آن یک نفر زدیم و گفتيم: »حاال 
اگه چهار نفر دور هم جمع بشــن و آلبوم نگاه كنــن یعنى آتيه ندارن؟ 
بدبختن؟ تو دیوار خوردن؟ یأس فلســفى گرفتن؟ فهميدن دیروز بهتر 
از امروز و امروز بهتر از فرداســت؟ بروو عمو!«  نوشتن از نوستالژی های 
یک نسل كار راحتى نيست. خوب نيســت آدم بامزه های رفقایش را بى 
مزه بنویسد  یا خدای نكرده دستش اشتباهى بخورد و كاسه خاطراتشان 
را وارونه كند.  نوشــتن این خاطرات نشــان مى دهد كه  هنوز آلزایمر 

نگرفته ام و راه خانه را گم نمى كنم، تا چه پيش آید و چه در نظر افتد.
گچ 

همان طور كه تاریخ، عصر حجر و مفرغ و آهن دارد، دوران مدرسه هم به 
عصر گچ و ماژیک وایت بورد تقسيم مى شود. گچ چيزی بود كه ما آن را 
مى دزدیدیم! بعضى وقت ها قبل از اینكه معلم ســر كالس بياید مبصر 
ناچار مى شــد برود دفتر و گچ بياورد و اگر دفتــر دور بود یا مبصر حال 
نداشت راه ســاده این بود كه از كالس بغلى گچ بدزدد. خب وقتى مبصر 
كه كارش تقسيم كردن بچه ها به دو دسته خوب و بد بود، خودش دزد 
باشد شما چه توقعى از ما كه هميشه توی بدها بودیم داشتيد؟! به اعتقاد 
من گچ را هم باید مثل خوراک، پوشاک و مسكن از مایحتاج اوليه زندگى 
 بشــر اعالم كنند الاقل دردوران كودكى بشر! با گوشــه آجر و زغال هم

 مى شد خانه های لى لى را  كشيد، روی دیوار شعر نوشت یا نقاشى كرد 
ولى با گچ آن هم گــچ رنگى، اصال چيز دیگری بود. مســلما برای جلب 
توجه كسى هم نمى شــد به جای گچ، آجر توی سرش پرت كرد، به هر 

حال ما دزدهای كوچک بانمكى بودیم! قاتل كه  نبودیم!

نوستالژیکاتور

1- در هنگام غذاخوردن عجله نكنيد، آرامش داشته باشيد.
2- ســعى كنيد محيط غذاخوردن خود را دلپذیر كنيد؛ به برنامه تلویزیون یا موزیک گوش 

دهيد و از غذاهایى با رنگ و بوهای دلپذیر استفاده كنيد.
3- فقط وقتى گرسنه هستيد غذا بخورید. توصيه مى شود تعداد دفعات غذا خوردن خودتان 

را به ٥ تا 6 وعده به جای سه وعده)صبحانه، ناهار و شام( برسانيد.
4- به غذای اصلى خود، منوهای متفاوت و دلپذیر اضافه كنيد.

5- عالوه بر غذاهای اصلى، از آب ميوه ها و نوشيدنى های  سرشار از پروتئين استفاده كنيد.

6- از ميان وعده های كم كالری نظير یک ميوه یا چای و یكى دوتا بيسكویت استفاده كنيد.
7- از فيبرها و كربوهيدرات های پيچيده استفاده كنيد.

8- استفاده از مكمل های غذایى فيبری و پروتئينى مفيد است.
انتخاب کربوهیدرات مناسب برای کاهش وزن

كربوهيدرات های پيچيده تصفيه نشده )نان های سبوس دار( و همچنين كربوهيدرات های 
ساده غنى )ميوه ها و شير( گزینه های بهتری نسبت به كربوهيدرات های پيچيده تصفيه شده 
)نان های بدون سبوس( یا ساده )قند، شكر و شــيرینى ها( هستند. كربوهيدرات های ساده 
)همين طور ميوه  و شير( به سادگى هضم مى شــوند و به گلوكز یا فروكتوز تبدیل مى گردند 
و به راحتى وارد جریان خون مى شوند كه منجر به واكنش انسولين زدگى)هيپرگليسمى و 
هيپوگليسمى واكنشى( مى شوند. از طرف دیگر، كربوهيدرات های پيچيده هضم و به گلوكز 
تبدیل شده و به آرامى وارد جریان خون مى شــوند كه منجر به ثابت نگهداشتن سطح قند 
خون در ساعاتى از روز مى شــود. پروتئين موجود در شــير و فيبر موجود در ميوه از نوسان 
سریع در ســطح قند خون كه بر اثر مصرف دیگر كربوهيدرات های ســاده به وجود مى آید، 

جلوگيری مى كند.

یک زن، رکورد گران ترین 
تصادف جهان را شکست 

نحوه حرف زدن دلفین ها 
رمزگشایی شد

تشخیص آب  سیاه 
با تلفن همراه

گران ترین تصادف جهان در شــهر مونت كارلــو )مركز موناكو( 
روی داد و در آن راننده زن خــودروی ٢٥٠ هزار پوندی بنتلى با 

چهار خودروی دیگر به ارزش 4٥٠ هزار پوند تصادف كرد.
این تصادف دیدنى و كم نظير در ظرف چند دقيقه باعث تجمع 
صدها توریســت شــد و عكس های این تصادف به ســرعت در 

اینترنت منتشر شدند.
گفتنى است مركز پرنس نشين موناكو كه كشور بسيار كوچک 
و ثروتمندی است، در جنوب شرق فرانسه و در خاک این كشور 

واقع شده است. 
در خيابان های این كشور كوچک اما بســيار ثروتمند، مى توان 

شاهد لوكس ترین و گران قيمت ترین خودروها بود.

دلفين ها یكى از باهوش ترین پستانداران محسوب مى شوند و با ارسال 
سيگنال، یكدیگر را از وجود خطر احتمالى مطلع مى كنند. نتایج تحقيق 
دانشمندان روسى نشان مى دهد كه دلفين ها مى توانند در گفت وگو با 

یكدیگر از جمالت كامل و در هر جمله از ٥ كلمه استفاده كنند.
محققان دانشگاه Feodosia با به كارگيری نوعى ميكروفون در زیر آب 
به ضبط صداهای دلفين ها پرداختند كه با تحليل آنها مشخص شد این 
دسته از پستانداران مى توانند در گفت وگوهای خود از كلمات استفاده 
كنند و به طرز باورنكردنى منتظر مــى مانند تا جمله طرف مقابل كامال 
پایان پذیرد و بعد پاسخ یكدیگر را مى دهند! به گفته محققان روسى، این 
دستاورد بسيار حائز اهميت است و با رمزگشایى از كلمات استفاده شده 
در صحبت های دلفين ها مى توان اميدوار بود كه روزی انســان قادر به 

صحبت كردن با این گونه از آبزیان باشد.

هدست Viewi شركت مشاوران كمبریج به فرد اجازه مى دهد به جای 
مراجعه به بيمارستان یا چشم پزشــک، تنها با متصل كردن تلفن همراه 
هوشمند از آن برای تشــخيص بيماری آب  ســياه یا گلوكوم در چشم 
اســتفاده كند. برای این كار،  یک اپليكيشــن موبایل به توليد الگوهای 
نوری مورد استفاده برای آزمایش گلوكوم زاویه باز مى پردازد. سپس یک 
ریموت كنترل بلوتوث به عنوان دستگاه ورودی برای بيماران عمل كرده 
تا آن را در زمان مشاهده نور فشار دهند.این آزمایش برای هر چشم تنها 
پنج دقيقه به طول مى انجامد و نتایج آن ظاهرا ساده و قابل فهم هستند. 

همچنين مى توان این نتایج را با پزشک به اشتراک گذاشت.
آب ســياه اصطالحى بــرای توصيف گروهــى از اختالالت چشــمى با 
علت های متفاوت ولى اثری بالينى و مشــترک بر روی چشــم و عصب 
بينایى و وابســته به فشار داخل چشــمى اســت. علت این بيماری در 

حقيقت، افزایش شدید فشار زجاجيه یا همان مایع درون چشم است.

افقی:
١- كتاب شعر مهدی اخوان ثالث، قوای مسلح یک 

كشور
٢- مرگ سفيد، از شهرهای ایران، بدنام و بى آبرو

٣- قبول نشده، اسيد، كامپيوتر
4- گذاشتن ، زنانه نيست، رادع

٥- عروس مازندران، فقر و فالكت
6- نيمه كبير، بلند آوازه، نام كوچک ونگوک
٧- نوعى فيلم سراسر زد و خورد، ماچ، طعم

۸- كيســه زر در قدیــم، آش هفــت دانه، ســالح 
انفجاری

۹- خاک بيز، جبون، امتناع، صدمه
١٠- مساوی و یكسان، یكى از هورمون های بدن

١١- تل، صميميت و بى آالیشى
١٢- پزشكى قدیم، پيدا كننده كار، دیو شاهنامه

١٣- ميوه كمپوتى، زیاد، جلبک
١4- پول آسيایى، درخت چتری، راموز

١٥- كاشف الكل، خيط شده در زبان عاميانه
عمودی:

١- صدای درد، شاعر عریان همدانى
٢- جذام، خالق كتاب گل های اهریمنى، آشوب

٣- ردیاب، لقب ارتشى، خنثى كننده اسيد
4- فيلم آنتو نيونى، نویســنده كمــدی الهى، اهل 

بوكان

٥- معمار قصر بهرام گور، صومعه
6- خالق ایلياد، اســبى كه در آتش نمى سوزد، رود 

ایرانى
٧- مرد نيک، سهولت، مادر عرب

۸- ارسباران، چوبى محكم، مركز غنا
۹- حالت بحــری، قورباغه درختى، رمان ســاگان 

فرانسوی
١٠- خوشرو، نوعى اتومبيل، الفت
١١- انباشته شده، متاع زمستان

 ١٢- ســرمربى چنــد مــاه پرســپوليس بــود، از 
لوازم التحریر، دختر فردوسى

١٣- گيرا، نوعى كارمند، سریال فرانسوی
١4- كشور آفریقایى، شهر ایرانى، مقام و آرزو

١٥- حشيش، مرصاد

تصاویر روز
مقابله آتش نشانان با آتش سوزی مهیب در پرتغال شلیک دود استتار در مانور نظامی نیروی دریایی کره جنوبی
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امام صادق )علیه السالم(: 
عيد غدير، روز عيد، خوشى و شادى است و روز روزه دارى به 

عنوان سپاس نعمت الهى است.
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