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گره نمادین مسئوالن بر 
» فرش صلح « در اصفهان
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دبیرکل اتحادیه شهرهای تاریخی جهان:

زیبایی های اصفهان
مسحورکننده است

فرهنگ، قانون و بیکاری
در برخورد با پدیده دستفروشی
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موزه دفاع مقدس، خردادماه
به بهره برداری می رسد
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استاندار چهارمحال و بختیاری: 

دولت یازدهم، نگاه ویژه ای به 
مسائل فرهنگی دارد

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

ســردار سرلشــکر محمدحســین باقــری، رییس 
ســتاد کل نیروهای مســلح، در بیســت و دومین 
نشست فرماندهان و مسئوالن ســپاه اظهار داشت: 
دشــمن تالش دارد مســئوالن با کنار گذاشــتن 
انقالبیگــری و برای پیوســتن به جرگــه تعامالت 
جهانی، پدیــده نفــوذ را کامل کند. رییس ســتاد 

 کل نیروهای مســلح افــزود: انقالبی بــودن از نگاه 
مقام معظم رهبــری یعنی به مبانــی و ارزش های 
انقالبی پایبند باشیم، اســتقامت داشته و جا خالی 
نکنیــم. رییس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود: 
دشمن ممکن است در میز مذاکره دست دوستی به 

سوی ما دراز کند، اما دشمنی دشمنان...

سرلشکر باقری در مجمع فرماندهان و مسئوالن سپاه:

سپاه مذاکره با دشمن را نمی پذیرد

جانشین زرگرپور از استان مرکزی می آید؟

گزینه های روی میزِ وزیر
در حالی که پس از مطرح شدن شایعه استعفای زرگرپور، بالفاصله نام »حسین رضایی«، رییس سازمان حج و زیارت دوران اصالحات و از همراهان عبدا... نوری، به 

عنوان گزینه جایگزین وی مطرح شد، اما روز گذشته سایت خبری »تابناک« از یک گزینه دیگر به عنوان استاندار جدید اصفهان رونمایی کرد.
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نجات پلی اکریل
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

12

ایران و روسیه تنها در موضوع سوریه و نوژه با یکدیگر همکاری 
نمی کنند؛ تعامالت دو کشور فراتر از تعامالت سیاسی و گازی، 
حاال وارد فازهای تــازه تری هم می شــود. در روزگار تحریم، 
روسیه و چین، به بازار ایران به چشم یک مقصد هدف باارزش 

نگاه می کردند. شاید به همین خاطر نگران توافق هسته ای...

واردات گوشت گوزن قطبی از روسیه، مورد تایید قرار گرفت؛

گوزن روسی
سر سفره ایرانی!

3

درحالی که وزیر ورزش در دیدار بــا رییس جهانی با راه اندازی 
بوکس بانوان در ایران موافقت کرده بود، اما این وزارتخانه هنوز 
به داخلی ها پاســخ مثبت نداده تا فدراســیون به فکر راه حل 
دیگری باشــد. شــاید بتوان رشــته بوکس را یکی از پر فراز و 

نشیب ترین رشته های ورزشی کشور...

وزارت ورزش و جوانان پاسخ دهد؛

بوکس بانوان
 راه اندازی می شود؟
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پیشنهاد سردبیر: 
 کلید گره های اقتصادی، در دست طاغوت نیست

در حاشیه

يادداشت

طبق ارزیابــی کالین پــاول، وزیر خارجه ســابق آمریکا 
اســراییل 200 کالهک هســته ای در اختیار دارد که به 
سوی تهران نشانه گیری شده اند.این مطلب در ایمیل های 

هک شده، توسط هکرها اعالم شده است.
به گزارش عصر ایــران به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک 
روسیه، کالین پاول در ایمیل ارسالی به جفری لیدز، حامی 
مالی حزب دموکــرات آمریکا دربــاره اعتراضات بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اســراییل به معامله با ایران نوشت: 

رژیم ایران حتی در صورت ســاخت سالح هسته ای از آن 
اســتفاده نخواهد کرد چون»بچه ها در تهــران می دانند 
که اســراییل 200 کالهک هســته ای در اختیار دارد که 
 به سوی آنها نشــانه گیری شده اســت.« تاریخ این نامه

 3 مارس 2015 است.
کالین پاول نه فقط وزیر خارجه بلکه رییس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا بوده و به این دلیل ناظران معتقدند اطالعات 
وی درباره زرادخانه هسته ای اسراییل دقیق و موثق است. 
باید خاطرنشان کرد که در گذشــته جیمی کارتر،رییس 
جمهور ســابق آمریکا نیز درباره کالهک های هســته ای 

اسراییل سخن گفته بود. 

محمدحسن آصفری عضو سابق کمیســیون امنیت ملی 
مجلس درباره نقشه سفرای عربســتان به عنوان ماموران 
اطالعاتی و جاسوسی در کشــورهایی که ماموریت دارند 
اظهارکرد: موضوع اقدام جاسوســی و امنیتی عربستان در 
کشور های مختلف یک واقعیت انکار ناپذیر است.وی افزود: 
مقامات اطالعاتی جمهوری اســالمی ایران اسنادی را در 
اختیار دارند که مشــخص می کند زمانی که ســفارتخانه 
عربســتان در ایران فعال بــود آمار نیروهایــی که در این 

سفارتخانه حضور داشــتند قابل قبول نبود و نشان می داد 
که آنها به غیــر از کار دیپلماتیک اقدامات جاسوســی نیز 
انجام می دادند و اطالعاتی را برای سازمان های جاسوسی 
به ویژه موســاد تهیه می کردند که این مــوارد کامال برای 
ما روشن بود.عضو ســابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با 
بیان اینکه اسناد متعددی از جاسوسی عربستان در ایران 
از طریق سفارتخانه کشور در اختیار دستگاه های امنیتی 
ما قــرار دارد اظهار کرد: عربســتان در ســفارتخانه های 
خود به خصوص در کشــورهای اروپایی به جای انجام کار 
دیپلماتیک اقدامات دیگری را انجــام می دهد و در زمینه 

جذب جاسوس وارد عمل می شود.

رییس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان گفت که با 
وجود گذشــت هشــت ماه از لغو تحریم ها، غرب به 
تعهدات خود در توافق هســته ای عمل نکرده است.

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و معاون 
رییس جمهور ایران در گفت وگو با روزنامه گاردین با 
بیان اینکه غرب به تعهدات خود در توافق هســته ای 
عمل نکرده اســت، گفت که اگر قرار باشد این توافق 
برقرار بماند، دو طــرف باید به تعهداتشــان پایبند 

باشند.
وی افزود: همان طــور که آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی مورد تایید قرار داده اســت، ایــران کماکان به 
تعهدات خود عمــل می کند، در حالی کــه دیگر بر 
کسی پوشیده و محرمانه نیســت که غرب به معنای 
واقعی به تعهداتش عمل نکرده است؛ اینکه تحریم ها 
رفع شــود و تعامالت بانکی به حالت عادی بازگردد، 
 تجارت به ســرعت رشــد کند و روابــط اقتصادی

 افزایش یابد، در حدی که انتظارش را داشتیم محقق 
نشد.

وی تاکید کــرد که توافق هســته ای به نفــع ایران 
و طــرف غربــی اســت و در صــورت نابود شــدن، 

تاسف برانگیز خواهد بود.

رییس شورای راهبردی روابط خارجی از وضع شرایط 
جدید درباره پیوستن ایران به FATF خبر داد.

کمال خرازی رییس شــورای راهبردی روابط خارجی 
در گفت وگو با تسنیم، درباره پیوستن ایران به قرارداد 
»FATF« اظهار داشت: عضویت ایران در این قرارداد 
که روابط مــا را با دنیا تســهیل می کند، بــا توجه به 
قوانینی که در گذشته در مجلس درباره پولشویی وضع 
کرده و قانونــی که در حال حاضر در مجلس هســت، 
مشکل نیست.وی با اشــاره به توصیه ای به مسئوالن 
دســت اندرکار گفت: در عین حال مسئوالن این حوزه 
باید مترصد باشــند که طــرف مقابل از نــوع نگارش 
قراردادهایــی که بین ایــران و آنها تنظیم می شــود، 

سوءاستفاده نکنند.
رییس شــورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: 
شــورای عالی امنیت ملی به این مسئله رسیدگی کرد 
و شــرایط جدیدی را وضع کرده که ان شا ءا...، حقوق 

ملت ایران تامین خواهد شد.
کمال خــرازی خاطرنشــان کــرد: در جلســه قبلی 
شــورای عالی امنیت ملــی درباره پیوســتن ایران به 
 »FATF« شــرایطی جدیدی گذاشــته و بحث هایی

شده است.

صالحی:

 غرب به تعهداتش عمل
 نکرده است

کمال خرازی:

مسئوالن مراقب سوءاستفاده 
از نوع نگارش قراردادها باشند

هشداربرجام سپاه
سردار سالمی: 

مجبوريم استخوان های 
دشمن را بشکنیم

پاسخ کمالوندی به ادعای آسوشیتدپرس درباره 
قطعه سانتريفیوژی »روتور«:

فرافکنی می کنند

 جانشین فرمانده کل سپاه گفت: دشمنان می خواهند 
ارزش های خود را جایگزین ارزش های اسالمی کنند.

سردار حسین سالمی اظهار داشت: دشمنان در نفوذ 
خود تالش می کنند عقالنیت معنــوی و انقالبی را به 
عقالنیت محاســباتی و مادی تبدیل کنند تا جریان 

سازش در کشورمان برقرار شود. 
وی افزود: در بعد فرهنگی، آنهــا در پی محو فرهنگ 
اسالم تحت عنوان جهانی شدن هستند و می خواهند 
ارزش های خود را جایگزین ارزش های اسالمی کنند. 
جنگ حق و باطل چــه به صورت مســتقیم و چه به 
صورت نیابتی ادامه دارد و دشمنان در پی راهبرد نفوذ 

هستند.
جانشــین فرمانده کل سپاه با اشــاره به جریان سازی 
دشمنان انقالب گفت: دشمنان تالش می کنند هویت 
اسالمی جوانان را با هویت غربی مبتنی بر هرج و مرج 
و پریشــانی تغییر دهند و این یک جنگ واقعی است؛ 
جنگی کــه دارای برنامه، راهبرد و فرماندهی اســت.

سالمی تاکید کرد: آنها به دنبال تغییر سبک زندگی، 
تغییر روحیه جهادی اسالمی و انقالبی ما هستند و این 
رویکرد ما را مجبور به پیــروزی می کند و ما مجبوریم 

که استخوان های دشمنان را بشکنیم.

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی، بــه ادعای 
»آسوشــیتدپرس« در مــورد قطعه ســانتریفیوژی 
»روتور« پاســخ داد.بهروز کمالوندی درباره این ادعا 
مبنی بر درخواســت اتحادیه اروپا از ایران برای ارائه 
جزییات تولیــد یک قطعه ســانتریفیوژی به آژانس 
گفت: در گذشته نیز آسوشــیتدپرس اقدام به چنین 
خبرسازی هایی پیرامون صنعت هسته ای جمهوری 
اســالمی ایران کرده بود.این رســانه نظر یک سری 
افراد خاص را به عنوان موضــع اتحادیه اروپا مطرح و 
به نوعی از آن سوء استفاده می کند و در نگاه صحیح 
باید گفــت این درخواســت، نظر آسوشــیتدپرس 
 است و آنها ســابقه ای طوالنی در زمینه خبر سازی 

دارند.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی کشــورمان تصریح 
کرد: آژانس انرژی اتمی تاکنون ســه گزارش مثبت 
پیرامون عملکرد کشــورمان منعکس کرده است که 
برخی رســانه های خارجی با چنین خبرسازی هایی 
ســعی دارند آن را تخریب کنند به همین جهت  باید 
در انعکاس خبــری این موارد دقیق تــر عمل کنیم.

کمالوندی، گفت: این شیوه فرافکنی یک نو جوسازی 
است.

واکنش

به گزارش فارس برخالف ادعای برخی رســانه ها مبنی براینکه 
بابک زنجانی متهم پرونده فســاد نفتی زیر تیــغ جراحی رفته 
اســت، این موضوع صحت نــدارد. یک منبع آگاه بــا اعالم این 
مطلب گفت: بیمــاری قبلی بابک زنجانی فعــال نیازی به عمل 
جراحی نداشــته و بیمار با دارو تحت درمان قرار گرفته اســت.

بیش از دو ماه قبــل بود که بــرای اولین بار موضــوع بیماری 
بابک زنجانی بر ســر زبان ها افتاد و اخبار حکایت از بستری این 
متهم در یکی از بیمارستان های غرب تهران داشت.  همان زمان 

هم اعالم شد که بیماری وی یک بیماری گوارشی است.

وکیل مدافع یکی از متهمان حادثه تعرض به ســفارت عربستان 
گفت: دادگاه هنــوز حکم متهمــان حادثه تعرض به ســفارت 

عربستان را صادر نکرده است.
محمد نریمانی در خصــوص آخرین وضعیــت پرونده متهمان 
حادثه تعرض به سفارت عربســتان اظهار داشت: با وجود اینکه 
دادگاه اعــالم کــرده بود حکــم متهمان طی یــک هفته اعالم 
می شود، اما هنوز هیچ مطلبی به ما ابالغ نشده است.وی در پاسخ 
به این ســوال که آیا امکان دارد دادگاه زمان رسیدگی جدیدی 
برای پرونده صادر کند، گفت: امکان صدور وقت رسیدگی جدید 

برای این پرونده وجود ندارد.

رییــس جمهــوری اســالمی ایــران شــامگاه جمعــه بــا 
»نیکالس مــادورو« رییس جمهوری ونزوئال دیــدار و گفت وگو 
کرد.حسن روحانی که برای شــرکت در اجالس سران جنبش 
عدم تعهــد، روز جمعــه وارد جزیره مارگاریتای ونزوئال شــده 
اســت در دیدار با مادورو رییس جمهوری ونزوئال با اشــاره به 
روابط دوستانه ایران و ونزوئال، آغاز ریاست کاراکاس بر جنبش 
عدم تعهد را تبریک گفت و تصریح کرد که تهران آماده اســت 
تجربیات 4 ســاله ریاســت خود بر این جنبــش را در اختیار 
ونزوئال قرار دهد. روحانی با اشــاره به تحــوالت مهم منطقه ای 
و بین المللی گفــت: جنبش عدم تعهد مــی تواند نقش آفرینی 
بزرگ در جهان امروز باشــد و اعضا باید با وحــدت و همکاری 
متقابــل، منافع جمعــی خود را پیــش ببرند.رییــس جمهور 
همچنین با اشــاره به موضوع کاهش طوالنــی مدت بهای نفت 
و اثرات آن بر اقتصاد بین المللی اظهارداشت: ثبات بازار، قیمت 
عادالنه و نیز سهم منصفانه تولید کنندگان نفت، تضمین کننده 
منافع پایــدار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی اســت.

روحانی همچنین با ابراز عالقه مندی ایــران برای همکاری در 
حوزه های مختلف اقتصادی و ســرمایه گذاری با ونزوئال، فعال 
شدن کمیسیون مشترک دو کشــور را برای پیشبرد طرح ها و 
برنامه های پیش رو، مثبت ارزیابی کرد.رییس جمهوری ونزوئال 
نیز در این دیدار بــا تاکید بر اینکه کارکاس مصمم به توســعه 
همکاری ها با تهران در همه عرصه هاست، گفت: ایران و ونزوئال 
فرصت های گســترده ای برای همکاری دارند و ما عالقه مند به 
سرمایه گذاری مشترک در حوزه های صنعتی، زیربنایی و انرژی 
هســتیم.»مادورو« در ادامه فعال شدن کمیســیون مشترک 
اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: این کمیسیون 

می تواند تحرکی در روابط تهران - کارکاس ایجاد کند.

اعتراض ســعید مرتضوی متهــم پرونده تامیــن اجتماعی به 
برخی بندهای گزارش کارشناســی این پرونده با تایید گزارش 
کارشناس، رد شــد. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی 
از شــکات خصوصی در پرونده تامین اجتماعی با اعالم این خبر 
گفت: برای پیگیــری پرونده به شــعبه 1057 دادگاه کارکنان 

دولت مراجعه کردم که پرونده در شرف صدور رأی است.
این وکیل دادگســتری افزود: کارشناس رسمی پرونده، گزارش 
تکمیلی سوم را درباره موارد اعتراض متهم به دادگاه ارایه کرده 

بود که فی المجلس به من ابالغ شد.
وی با بیان اینکه گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم اســت 
گفت: پرونده در اختیــار قاضی دادگاه قرار گرفته و در شــرف 

صدور دادنامه است.

بابک زنجانی دوباره بستری شد

 دادگاه، حکم متهمان تعرض 
به »سفارت« را صادر نکرده است

روحانی:

قیمت عادالنه نفت،ضامن منافع 
پايدارتولیدکنندگان است

اعتراض مرتضوی به گزارش کارشناس 
پرونده تامین اجتماعی رد شد

ايمیل وزير خارجه سابق آمريکا هک شد؛

اعتراف کالین پاول
سعودی ها جاسوسی می کردند؛

جاسوسی در تهران

ويژه

اخبار

بین الملل

بی بی سی نوشــت: دونالد ترامپ، پس از سال ها 
ابراز تردیــد در مورد محــل تولد بــاراک اوباما، 
باالخره رسما به نادرست بودن ادعای خود اعتراف 
کرد و گفت: »باراک اوباما متولد آمریکاســت.« با 
وجود این موضوع، او در ادعایــی جنجالی که باز 
هم »نادرست« خوانده شــده هیالری کلینتون را 
مسبب اولیه اشاعه این تردید در مورد محل تولد 

باراک اوباما دانست.
ترامپ که روز جمعه در واشــنگتن دی.سی. و در 
یک میتینگ انتخاباتی سخن می گفت خطاب به 
حاضران گفت: »باراک اوباما در ایاالت متحده به 
دنیا آمده اســت؛ ختم کالم.« این در حالی است 
که در چند ســال گذشــته موضوع ابــراز تردید 
در مورد محــل تولــد اوباما یکــی از اصلی ترین 
موضوعات مورد عالقه بعضی از جمهوری خواهان 
برای »بی اعتبار« کــردن رییس جمهوری آمریکا 
بوده است و بســیاری آن را حمله ای نژادپرستانه 
علیه نخســتین رییس سیاه پوســت کاخ ســفید 
ارزیابی کرده اند. همزمان ستاد انتخاباتی هیالری 
کلینتون، نامزد دموکرات ها برای انتخابات ریاست 
جمهوری پاییز امسال، بارها دونالد ترامپ و ستاد 
او را متهم کــرده کــه »کارزار تبلیغاتی خود را بر 
یک دروغ بی شــرمانه اســتوار« کرده اند.  با این 
حال، ترامپ پس از پذیرفتن رســمی اشتباه خود 
گفت:»هیالری کلینتون و ســتاد انتخاباتی او در 
سال 200۸ این مناقشــه جنجال برانگیز )بر سر 
محل تولد بــاراک اوباما( را آغاز کردنــد؛ اما من 
امروز به آن پایان دادم. تمامــش کردم. منظورم 
را که می فهمیــد؟« اوباما پیش تر پس از انتشــار 
مدارک تولدش، در جملــه طعنه آمیز خطاب به 
دونالد ترامــپ گفته بود: »حاال کــه قضیه محل 
تولد من حل شــد، دونالد می تواند روی مســایل 
مهم تری متمرکز شــود؛ مثل اینکه آیا ما واقعا به 

ماه سفر کردیم.«

دونالد ترامپ باالخره پذيرفت؛

 باراک اوباما متولد 
آمريکاست؛ ختم کالم !

آیــت ا... آملــی الریجانــی رییــس قــوه قضاییــه در 
بیست و دومین مجمع سراســری فرماندهان و مسئوالن 
ستاد کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی که صبح روز 
گذشته برگزار شد، گفت: منطق قرآن ایستادگی در برابر 
کفار است، امروز جبهه استکبار در مقابل جبهه توحیدی 

قرار گرفته و آمریکا مصداق آن است.
در ادامه گزیــده ای از ســخنان رییس دســتگاه قضا را 

می خوانید:
  مشــکل جبهه اســتکبار فقط لشکرکشــی به عراق و 
افغانســتان و حمایت از رژیم صهیونیســتی کودک کش 
و آل ســعود که یمن را مورد تجاوز قرار داده نیست بلکه 
مشکلش فضای تجدد و مدرنیزه اســت که در آن متولد 

شده و نفس می کشد.

  غرب ســه قرن اســت در این فضا قــرار دارد و فرقی 
نمی کند در کشــوری مانند آمریکا، جمهــوری خواهان 

سرکار باشند یا دموکرات ها.
  همین اوباما ۸ سال پیش ادعا می کرد زندان گوانتاناما 
را تعطیل یا نیروها را از عراق و افغانســتان خارج می کند 

اما امروز هیچ خبری نیست.
  آنهــا تصویــب کردنــد 3۸ میلیــارد دالر بــه رژیم 
صهیونستی کمک مالی کنند حاال چه جمهوری خواهان 

سرکار باشند یا دموکرات ها، فرقی نمی کند.
 در اروپا هم به همین شکل اســت،  علت آن است که آنان 
در فضای مدرنیته ســیر می کنند کــه  الزمه اش همین 

است.
  ترویــج فردگرایــی لیبرالی که در آن انســان خودش 

ارزش ها را خلــق می کند یکی از آمــوزش های مدرنیته 
است.

  در کشــور ما در جراید و کتاب ها، بعضا چنین تفکراتی 
ترویج می شود و اکنون نیز راه برای آنها باز شده است.

  در مقابــل منطق قرآن، طاغوت اســت کــه مصداق
  آن آمریکاســت که در افغانســتان به بیمارستان حمله 
می کند و در یمن کــودکان و زنان و مــردان را به خاک 
و خون می کشــد، عربســتان نیز مردم یمــن را قتل عام 
می کند، آمریکا به آن ســالح می فروشــد. اینها مصداق 
طاغوت هســتند که ما بایــد از آنها اجتنــاب بورزیم. ما 
موظفیم به مصداق منطق قرآنــی به طواغیت زمان »نه« 

بگوییم.
  تبعیت نکردن از استکبار این نیســت که با آنها مراوده 
نداشــته باشــیم بلکه هنگامی که نماینــده جمهوری 
اســالمی پای میزه مذاکره می نشیند باید حواسش جمع 

باشد و هویت دینی و قرآنی را در نظر بگیرد.
  مسئوالن جمهوری اســالمی،  فرماندهان سپاه و همه 

مردم باید به قرآن باور داشته باشند و به آن عمل کنند.
  مشکل، رجوع نکردن به قرآن اســت. ما در این کشور 
کســانی را داریم که علنا حکومت دینی را نفی می کنند 
اما در انتخابات نیز ثبت نام می کنند اینها قانون اساسی را 
قبول ندارند زیرا در قانون اساسی بر اصول توحید، عدل و 

امامت تاکید شده است.
  شــورای نگهبان باید خیلی حواســش جمع باشد که 
اصول قانون اساسی پیاده شود تا عده ای برای رسیدن به 

قدرت به ملت دروغ نگویند.
  اگــر مســئوالن فرهنگی کشــور بــه منطــق قرآن 
توجه داشــتند اینطور درها به روی فرهنــگ بیگانه باز 

نمی شد.
  در کشــور ما کتاب هایی چاپ می شــود کــه در آن 
 بــه صراحت آمده کــه اگر به پیــش از اســالم برگردیم 
 وضع ما بهتر اســت آیا این با منطق قرآنی سازگار است؟

 آیا این کتاب ها با نظارت وزارت ارشاد چاپ می شوند؟
  یکی از آثار نــگاه توحیدی عبــارت اســت از اقتدار، 
قدرت، تزاید قدرت که در قرآن چند بار بر آن تاکید شده 

است.
  ما در مبارزه با جبهه اســتکبار باید معانی توحیدی را 

بشناسیم که خود سبب اقتدار ماست.
  مسئوالن، دســتگاه ها و همچنین ســپاه پاسداران در 
قبال ارزش های انقالب مســئولند و نخستین ارزش که 

همان نگاه توحیدی است باید حفظ شود.

  شورای نگهبان
 بايد خیلی حواسش 

 جمع باشد که
 اصول قانون اساسی 

 پیاده شود تا
  عده ای برای 

 رسیدن به قدرت
  به ملت دروغ 

نگويند

آيت ا... آملی الريجانی:

کلید گره های اقتصادی، در دست طاغوت نیست 

ريیس قوه قضايیه گفت: عده ای کلید گره های اقتصادی را نزد طاغوت می بینند.  مقام معظم رهبری مذاکره را ممنوع 
ندانستند و  به مسئوالن توصیه کردند نگاهتان به توان داخلی باشد،  اما آيا مسئوالن اينگونه می انديشند؟

سردار سرلشکر محمدحســین باقری رییس ســتاد کل نیروهای 
مسلح در بیست و دومین نشست فرماندهان و مسئوالن سپاه ، اظهار 
داشت: دشــمن تالش دارد مســئوالن با کنار گذاشتن انقالبیگری 
و برای پیوســتن به جرگه تعامــالت جهانی، پدیده نفــوذ را کامل 
 کند.رییس ســتاد کل نیروهای مســلح افزود: انقالبی بودن از نگاه 
مقام معظــم رهبری یعنی بــه مبانی و ارزش هــای انقالبی پایبند 
باشیم، استقامت داشته و جا خالی نکنیم. رییس ستاد کل نیروهای 
مسلح افزود: دشمن ممکن اســت در میز مذاکره دست دوستی به 
سوی ما دراز کند، اما دشمنی دشمنان ادامه پیدا خواهد کرد. باقری 
گفت: در این راه و برای مقابله با دشمنان اشراف اطالعاتی ، پیگیری 
اقدامات و سیاست های دشمنان ضروری است.باقری افزود: سپاه از 
جمله نهادهایی است که عالقه مندی ســازمانی و نهادی خود را به 
منافع ملی ترجیح نمی دهد.وی گفت: سپاه در برابر واگذاری انقالب 
به نامحرمان و نااهالن ســکوت نمی کند ، دچار ســکون و سکوت 
نخواهد شد و این آسیب نباید به این سازمان وارد شود.باقری گفت: 
سپاه به دشــمن اعتماد نمی کند و تجربه برجام نشان داد که حتی 
در یک مورد خاص هم که با دشــمن مذاکره کردیــم آمریکایی ها 
حقوق ما را محترم ندانستند و نشــان دادند که قابل اعتماد نیستند.

وی تاکید کرد: سپاه مذاکره با دشــمن را نمی پذیرد؛ تلقی دشمن 
به خصوص آمریکا از مذاکــره کوتاه آمدن طــرف مقابل و تحمیل 
خواسته های آنهاست این نوع مذاکره قابل تأمل نیست و سپاه آن را 

نمی پذیرد ، سپاه هوشیار است و فریب نمی خورد.

سرلشکر باقری در مجمع فرماندهان و مسئوالن سپاه:

سپاه مذاکره با دشمن را نمی پذيرد
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يادداشت ويژه

تهران؛ فقیرترين استان کشور!

پیشنهاد سردبیر:
تهران؛ فقیرترين استان کشور!

عضو شورای عالی استان ها با بیان اینکه میزان بودجه اختصاصی 
به تهران ظلم به این استان اســت، گفت: تهران فقیرترین استان 
کشــور در بحث اختصاص اعتبارات محســوب می شود. محمد 
قانبیلی عضو شــورای عالی اســتان ها اظهار داشــت: در بحث 
سیاست گذاری ها پیرامون شهرداری ها و شوراهای اسالمی، یک 
تبصره مشکل ساز می شد.عضو شورای عالی استان ها تصریح کرد: 
با زحمات رییس شورای عالی استان ها و پیگیری های کمیسیون 
شوراها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، این مشکل 
از حوزه شهرداری ها و شوراها در برنامه ششم توسعه حذف شد. 
قانبیلی با تاکید بر اینکه بزرگ ترین معضل در اســتان تهران در 
بحث بودجه این استان است، اضافه کرد: نمایندگان تهران، ری، 
شــمیرانات، اسالم شــهر و پردیس در دوره قبل مجلس شورای 
اســالمی، 80 درصد این اعتبارات را در مباحث سیاسی و کالن 
در نظر گرفته و از حوزه انتخابیه خود غافل بودند.عضو شــورای 
عالی استان ها با اشاره به اینکه نمایندگان تهران در برهه کنونی 
به ویژه در حوزه انتخابیه تهران، ری، شــمیرانات، اسالم شــهر و 
پردیس نگاه بهتری به حوزه انتخابیه خود دارند، افزود: تهران 25 
درصد از جمعیت کشور را با میانگین 20 میلیون نفر در برگرفته 
است.قانبیلی با بیان اینکه با این حجم جمعیت میزان بودجه ای 
 که به اســتان تهران اختصاص داده می شــود، نوعی ظلم است، 
تصریح کرد: استان تهران فقیرترین اســتان در بحث اختصاص 
بودجه در کشور محسوب می شود.عضو شورای عالی استان ها با 
تاکید بر اینکه همه ضربات در بحث اختصاص اعتبار از ناحیه شهر 
تهران بر شهرستان های این استان )به ویژه پردیس( وارد می شود 
اظهار کرد: طبق قانون از بودجه و اعتبارات شهر تهران نمی توان 

در شهرستان های استان هزینه کرد.

بازار

SAMSUNG VC-910

470،000
تومان

480،000
تومان

SAMSUNG VC920

550،000
تومان

560،000
تومان

Model 808 پارس خزر 

339،000
تومان

340،000
تومان

قیمت انواع
جاروبرقی در بازار

بخش ثابت)استاتور(، یکي از بزرگ ترین موتورهاي 
نورد گرم )موتور قفســه R1( با همت کارشناســان 
شرکت فوالد مبارکه و همکاري شرکت هاي سازنده 

داخلي بومي سازي شد.
این خبــر را احمــد ذوالفقــار بیک رییــس خرید 
قطعات یدکي ســاخت داخل فــوالد مبارکه اعالم 
و در این خصــوص تصریح کرد: در راســتاي اهداف 
مدیریت ســازمان، مبني بــر اســتفاده حداکثري 
از توانمنــدي ســازندگان داخــل و حمایــت از 
 آنهــا، درخصــوص خرید دو نیــم اســتاتور موتور

KVA  4410 واحد نورد گرم از شــرکت هاي داخلي 
که در این زمینه توانمند بودند استعالم به عمل آمد 
که پس از برگزاري مناقصه، شــرکت رشــد صنعت 
نیرو با همکاري کارشناســان واحــد خرید قطعات 
یدکي ســاخت داخــل و دفتر فني تعمیــرات نورد 
گرم ســرانجام پس از15 ماه کار و تالش، توانستند 
 این تجهیز بســیار حساس را بومي ســازي و آماده

بهره برداري نمایند.
وي دســتیابي به دانش فني ســاخت این استاتور را 
یکي از بزرگ ترین مزایاي این بومي ســازي برشمرد 
و افزود: با توجه به تحریم هــا و محدودیت هایي که 
پیش روي خرید خارجي این اســتاتور بــود، با این 
اقدام از نظــر اقتصادي بیــش از 110 میلیارد ریال 
صرفه جویي شــد عالوه بر این کشور عزیزمان ایران 
 هم بــه جمع ســازندگان این تجهیز فوق ســنگین

در جهان پیوست.
در همین رابطه، بهمــن میرزاخاني رییس دفترفني 
تعمیرات ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه با بیان اینکه 
 4410 ،DC نورد گرم یک موتور R1 موتور  قفســه
کیلــو واتي مي باشــد کــه از لحاظ قــدرت یکي از 
بزرگ ترین موتورهاي DC نه تنها در نورد گرم بلکه 
در فوالدمبارکه اســت، اضافه کرد: قفســه R1 یکي 
از کلیدي تریــن و اصلي ترین تجهیــزات نورد گرم 
 است که بدون آن نورد به سختي و در شرایط سخت

میسر مي شود.
 )MARELI (موتور این قفسه ساخت شرکت مارلي
کشــور ایتالیاســت که بخش ثابت آن )شــامل دو 
نیم اســتاتور هر یک به وزن تقریبــي 40 تن( فاقد 
 یدکي بــوده و هیچ گونه مدرک و نقشــه ســاختی

هم نداشت .

براي اولین بار در کشور؛

 بومی سازی 
R1 استاتور موتور قفسه

صنعت

به تازگی هیئت های کشاورزی روسیه و جهادکشاورزی 
ایران در مســکو با یکدیگر دیدار داشتند. یکی از مواردی 
که در جریان مذاکرات این دو هیئت مورد بررســی قرار 
گرفت، موضوع اجرای برنامه ارسال محموله های گوشت 
گوزن قطبی بــه ایران بود. در مذاکــرات هیئت ایرانی به 
سرپرســتی علی اکبر مهرفــرد قائم مقــام وزارت جهاد 
کشــاورزی در امور بازرگانی و صنعتی با ســرگئی لوین 
معاون وزیر کشاورزی روسیه، برنامه ریزی برای مذاکرات 
در زمینه صدور گوشــت گــوزن قطبی به ایــران مطرح 
شــد.این برنامه پس از اعالم آمادگی و ابــراز عالقه ایران 
برای همکاری در این بخش در دســتور کار و مذاکره دو 

کشور قرار گرفت.
این ابراز عالقه مندی دوطرفه در شــرایطی صورت گرفت 

که بیش از یک ســال از توافقــات ایران و روســیه برای 
تجارت در حوزه صنایع غذایی می گــذرد و در این میان 
دستگاه های نظارتی دو کشور شــرکت هایی را برای این 
کار تایید کرده اند. در دیدار هیئت های کشاورزی ایران و 
روسیه، طرف روسی با اشاره به برنامه رفع موانع صادرات 
گوشت گوساله از روسیه به ایران، خواستار فراهم آوردن 
امکان ارســال محموله های گوشت گوســفندی نیز شد 
که هیئت ایرانی برای بررســی این موضــوع و مراحل آن 
اعالم آمادگی کرد. با این حال، روز گذشته مدیر کل دفتر 
قرنطینه و امنیت زیستی ســازمان دامپزشکی اعالم کرد 
که گوشت گوساله روســی برای واردات مورد تایید قرار 
گرفته و واردات گوشــت گوزن روسی نیز در حال بررسی 
است. مسعود محمدیان گفت: برای تایید واردات گوشت 

از هر کشوری نیاز به بررســی های گوناگونی است، بدین 
معنی که اگر کشور مبدأ، جزو واردکنندگان گوشت باشد 
طبق روال گذشته و پس از طی مراحل بهداشتی گوشت 

مورد نظر مجوز واردات می گیرد.
محمدیان تایید و تاکید کرده که روســیه به تازگی برای 
واردات گوشــت گوســاله مورد تایید قرار گرفته است و 
درعین حال اشــاره کرده که یک شــرکت روســی برای 
واردات گوشــت گوزن به ایران درخواست خود را مطرح 
کرده اســت که مطالعات کتابخانه ای آن مورد تایید قرار 
گرفته و کارشناسان سازمان دامپزشکی باید به این کشور 
و شــرکت مورد نظر رفته و بررســی های میدانی خود را 

انجام دهند. 
بــر اســاس گفتــه محمدیــان؛  اگر شــرکت روســی 
 درخواســت کننده واردات گوشــت گوزن مــورد تایید 

قرار گیرد، اجازه واردات پیدا می کند.
آن طور که مســئوالن می گویندگوشــت گوزن کیفی تر 
از گوشت گوســاله و از نظر قیمتی نیز گران تر است و اگر 
واردات گوشــت گوزن مورد تایید قرار گیــرد اولین باری 
 خواهــد بود کــه بــازار ایران چنیــن گوشــت قرمزی

را به خود می بینــد. به هرحال قطعا دوطرف به شــرایط 
ارسال و واردات گوشت واقف هســتند و می دانند اینجا 
یک کشور اســالمی اســت و جدا از موازین شرعی تهیه 
گوشــت از حیوانی همچون گوزن آزاد، باید موارد دیگر از 
جمله رعایت استانداردهای بهداشتی و سالمت دام مورد 
توافق قرار گیرد. روســیه با برخورداری از سرزمین های 
گسترده مجاور قطب شــمال، حدود 700 هزار گوزن رها 
به ویژه در مناطق ســیبری دارد که بیشــترین شمار این 
حیوان در یک کشور به شمار می رود.گله های انبوه گوزن 
در طول دو ماه از سال از شمال به مناطق جنوبی مهاجرت 
می کنند که شکار براســاس قوانین و مقررات به صورت 
کنترل شــده در این مدت اجرا می شود. براساس ارزیابی 
ها، گوشــت گوزن در صورت ســالمت حیوان و تایید در 
مراحل ارزیابی بهداشتی پیش از صادرات و عرضه الشه، 
ارزش غذایی برابر وحتی بیشــتری نســبت به دام های 
پرورشی دارد و همچنین لذیذتر اســت. از سوی دیگر با 
توجه به اینکه گوزن به صورت طبیعی و بیشتر در فضای 
باز یا رها نگهداری می شــود بر خالف دیگر دام ها هزینه 
پرورش و نگهداری زیر سقفی ندارد. با این اوصاف، ایرانی 
ها منتظر باشند که یک گوشت جدید بر سر سفره هایشان 
بیاید؛ گوشت گوزن آزاد روسی! حاال روســیه نه تنها در 

نوژه که حتی بر سر سفره هایمان هم حضور دارد! 

واردات گوشت گوزن قطبی از روسیه، مورد تايید قرار گرفت؛

گوزن روسی سر سفره ایرانی!

براساس ارزيابی ها 
گوشت گوزن در 
صورت سالمت 

حیوان و تايید در 
مراحل ارزيابی 

بهداشتی پیش از 
صادرات و عرضه 

الشه، ارزش غذايی 
برابرو حتی بیشتری 

نسبت به دام های 
پرورشی دارد

ايران و روسیه تنها در موضوع ســوريه و نوژه با يکديگر همکاری نمی کنند، تعامالت دو کشور فراتر از 
تعامالت سیاســی و گازی ، حاال وارد فازهای تازه تری هم می شود. در روزگار تحريم، روسیه و چین، به 
بازار ايران به چشم يک مقصد هدف باارزش نگاه می کردند. شايد به همین خاطر نگران توافق هسته ای 
و ازدست دادن اين بازار با جايگزين شدن واردکنندگان جديد به بازار ايران بودند. ايران و روسیه البته به اين راحتی ها 

از يکديگر دل نمی کنند، منافع مشترک در حوزه های مختلف ايجاب می کند تا اين دل کندن آسان نباشد. 

سمیه 
پارسادوست

رویترز به نقل از  یک منبع آگاه از برنامه بارگیری محموله های نفتی ایران اعالم 
کرد: صادرات نفت جمهوری اسالمی در ماه اوت امسال با 15 درصد رشد نسبت 
به ژوئیه به بیش از دو میلیون بشــکه در روز رســید. با توجه به رقم یاد شــده، 
اکنون صادرات نفت خام ایران )بدون احتساب میعانات نفتی( به دو برابر سطح 

پیش از پایان تحریم در ماه دسامبر پارسال رسیده است.
منبع یاد شــده با اســتناد به برنامه بارگیری نفتکش ها، اعالم کــرد میانگین 
صادرات نفت خام ایران بدون احتســاب میعانات نفتی در ماه اوت، دو میلیون 
و 110 هزار بشکه در روز بود. بر اساس برنامه یاد شــده، صادرات نفت ایران در 
ماه ژوئیه امسال یک میلیون و ٩00 هزار بشــکه در روز و در ماه ژوئن این سال 
یک میلیون و 8٣0 هزار بشــکه در روز بود.اطالعات بارگیری نفتکش ها در ماه 
گذشته میالدی همچنین نشان می دهد که در این دوره، صادرات نفت ایران به 

اروپا با 48 درصد افزایش به ٦٣0 هزار بشکه در روز رسیده است.

رويترز خبر داد:

صادرات نفت ايران به باالترين حد
٥ سال اخیر رسید

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ایانرژی
شماره 95/11/ز 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
م الف:٥098

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه زير را از طريق مزايده به فروش رساند.
واگذاری 2٥ قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در طرح تفکیکی خیابان فرايبورگ اصفهان با شرايط زير:

الف( فروش به صورت يکجا با شرايط نقد و اقساط ) 40 درصد نقد و مابقی طی اقساط يک ساله(
ب( فروش به صورت منفرد و با شرايط نقد و اقساط) 40 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط يک ساله(

از متقاضیان دعوت می شــود جهــت دریافت اســناد مزایده بــه دبیرخانه کمیســیون معامالت 
 اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان و پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصات کشــور به نشانی

http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل پیشنهادها تا تاریخ 1٣٩5/07/14 گشایش پیشنهادها ساعت ٩ صبح تاریخ ٩5/07/15 

نشانی: اصفهان- خیابان سعادت آباد- چهار راه فرایبورگ
تلفن: ٣٦٦810٦8-0٣1

نوبت اول

لطفعلی چاوشی، مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در شانزدهمین همایش 
ساالنه نظام پیشــنهادهاي شــرکت پاالیش نفت اصفهان، به عملکرد خوب شرکت 
در سال هاي گذشــته اشاره کرده و اظهار داشت: خوشــبختانه پاالیشگاه اصفهان با 
کمک نیروي انساني زبده و پرتالش خود و به اذعان دیگر شرکت ها، همیشه توانسته 
 الگوي خوبي براي ســایر ســازمان ها چه در صنعت نفت و چه در بین سازمان هاي 
غیر نفتي  قلمداد شود. وي تصریح کرد: در سال گذشته شرکت پاالیش نفت اصفهان 
علیرغم تحریم ها، کار بســیار فوق العاده اي انجام داد و توانســت با وجود مشکالت 

پیش رو و موانعي که بر ســر راه خود داشــت، ســاخت پیچیده 
ترین کاتالیســت صنعت پاالیش را به انجام رساند و با بارگیري 

کاتالیست تولیدي در واحد سوم مجتمع بنزین 
ســازي )با نــام ایزومریزاســیون( موفق به 
تکمیل و راه انــدازي در این مجتمع گردد و 
در نتیجه تولید بنزین یورو 4 را از 5 میلیون 
لیتر به7/5 میلیون و پس از آن به 10 تا 12 
میلیون لیتر برســاند و این میسر نمي شد 

مگر با همکاري تمام نیروي انساني. 

بررســی ها از بازار محصوالت پروتئینی نشــان می دهد که گران فروشی گوشت مرغ 
در ســطح شــهر ادامه دارد و هر کیلوگرم گوشــت مرغ بیش از 8000 تومان در بازار 
مصرف عرضه می شــود؛ یعنی حداقل 800 تومان گران تر از نرخ مصوب وزارت جهاد 
کشاورزی.  در ســه ماه نخست ســال جاری و تا پایان ماه رمضان، گوشــت مرغ از با 
ثبات ترین محصوالت در بازار مواد غذایی محســوب می شد و حتی در مقاطعی قیمت 
آن روند کاهشــی هم پیدا کرد، به طوری که هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط 
5800 تومان در مغازه های سطح شهر عرضه می شد اما از اواخر تیر ماه این روند تغییر 
کرد و قیمت مرغ ســیر افزایشــی به خود گرفت. با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی 

در آخرین اظهارنظرهای خود ســقف قیمت 
را برای گوشــت مرغ، حداکثر  7200 تومان 
اعالم و تصریح کرده که فروش بیشــتر از آن 
گران فروشی محسوب می شــود، بررسی ها 
نشان می دهد گوشــت مرغ مانند حدود دو 
ماه گذشــته بیش از این ســقف تعیین شده 
در سطح شــهر عرضه می شــود و قیمت هر 

کیلوگرم گوشت مرغ 8100 تومان است.  

مديرعامل شرکت پااليش نفت اصفهان اعالم کرد:

تولید حدود 12 میلیون لیتر بنزين 
يورو چهار

گران فروشی مرغ، سه ماهه شد؛

 قیمت
باالی 8000 تومان

در شهرهشدارخبر
وضعیت آبی کدام استان ها بحرانی است؟

اصفهان
در خطر است!

در حال حاضر سه سد کشور واقع در اســتان های اصفهان، فارس و خراسان 
رضوی وضعیت بحرانی دارند، به طوری که در ســال آبی جاری ورودی آب 
سد زاینده رود در اســتان اصفهان با کاهش 50 درصدی و سدهای درودزن 
 در فارس و سد دوســتی در خراســان رضوی با کاهش 25 درصدی روبه رو

شده است.
به دلیل نامتوازن بودن بارش ها، وضعیت ســدها در تمام اســتان ها یکسان 
نیست چراکه به جز ســه ســد مذکور، در ســال جاری، ورودی آب سایر 
سدهای بزرگ و مهم کشور که 1٦0 ســد را شامل می شود، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشته و می توان گفت که میزان ورودی آب در 
سد کرخه در حوزه خلیج فارس که در گذشته بحرانی ترین سد بود امسال 
 به دلیل افزایــش بارندگی ها و توزیــع نامناســب آن، 500 درصد افزایش

داشته است.
همچنین امســال در ســواحل دریای خزر و دریاچه ارومیه شاهد افزایش 
بیش از 20 درصــدی بارندگی و در فــالت مرکزی و اســتان هایی مانند 
 اصفهان و کرمان شاهد کاهش 18 درصدی بارندگی بوده ایم، ضمنا میزان 

روان آب ها در سطح کشور 4٣ درصد افزایش داشته است. 
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پیشنهاد  سردبیر:
از»نجات هامون« تا حقابه »هورالعظیم«

قاب روز

ويژهيادداشت

4۰ منطقه آبی حفاظت شده 
در سراسر جهان ايجاد می شود

دستگیري متخلفان شكار وصید 
در شهرستان خوانسار

تاکید برحفاظت از گونه های ارزشمند 
زيستی فريدونشهر

صدورحكم قضايي براي يك واحد 
خدماتي در شهرستان مبارکه

نمایندگان بیش از ۲۰ کشــور جهان تصمیــم گرفتند که برای 
 محافظت از اقیانوس ها در برابر تغییــرات اقلیمی و آلودگی ها،

 ۴۰ منطقه آبی حفاظت شده در سراسر جهان ایجاد شود.
این تصمیم دستاورد کنفرانسی با نام »اقیانوس ما« است که در 

ایاالت متحده آمریکا برگزار شد.
ایجــاد مناطق حفاظت شــده از طریق محدود کــردن تجارت 
ماهیگیری، حفاری و اســتخراج نفــت و گاز و دیگر مداخالت 

انسانی زیان آور برای اکوسیستم اقیانوس ها عملی می شود.
به گــزارش یورونیوز، کشــورهای حاضر در ایــن کنفرانس در 
مجموع منطقه ای به وســعت 1/19میلیــون کیلومتر مربع از 
اقیانوس ها را به عنوان منطقه محافظت شــده اعالم کردند که 

تقریبا برابر با مساحت آفریقای جنوبی است.

متخلفان شکار وصید در شهرســتان خوانساردستگیر و به مراجع 
قضایي معرفي شدند.

به گزارش»پامــا« از اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
خوانسار، ماموران این اداره طي گشــت وکنترل از سطح مناطق 
شهرستان خوانسار موفق به دســتگیري یك گروه متخلف شکار 

وصید شدند.
از این متخلفان یك قبضه ســالح شــکاري به همــراه یك عدد 
فشــنگ چهارپاره و تعداد ۵ عدد فشنگ ســاچمه کشف و ضبط 

شد.
متخلفان پس از صورتجلســه و جهت طي کــردن مراحل قانوني 

پرونده به مراجع قضایي شهرستان معرفي شدند.

مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اســتان در نشســت فصلی 
ســازمان های مردم نهــاد زیســت محیطی اســتان اصفهان در 
فریدونشهر، ضمن بیان اهمیت گنجینه های طبیعی فریدونشهر 
به عنوان یکی از نقاط مهم اســتان و کشــور از نظر تامین منابع 
آب،تنوع زیســتی و اقلیمی، بر حفاظت از گونه های ارزشــمند 

زیستی این شهرستان تاکید کرد.
به گــزارش »پاما« مهندس حمیــد ظهرابی در نشســت فصلی 
ســازمان های مردم نهاد زیســت محیطی اســتان اصفهان در 
فریدونشــهر افزود: عدم توجه بــه حقابه های زیســت محیطی 
و تخریب های حاصل از اجرای طرح های توســعه؛ اثرات بســیار 
نامطلوبی را در محیط زیست طبیعی به جای می گذارد که انتظار 
می رود از ســوی مجریان طرح های بهره بــرداری از آب، توجه 

بیشتری به این موضوع مهم شود.
ظهرابی بر این تفکر که ما انســان ها بر سر ســفره طبیعت الهی 
نشسته ایم و نه بر عکس ، تاکید کرد: تامین حقابه زیست محیطی 
در ســطح اســتان و به ویژه در شهرستان فریدونشــهر بایستی 

سرلوحه برنامه های مدیریت آب قرارگیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان خواستار اعمال مدیریت 
پســماند با جدیت بیشتر از ســوی دســتگاه های متولی در این 
شهرستان شد و بر لزوم توسعه گردشــگری پایدار به عنوان یکی 
از مهم ترین مشاغل سبز با مشــارکت بین بخشی و مردمی تاکید 
کرد. وی برنامه محوری در این زمینــه را با انتقال تجربیات مرکز 

استان الزم دانست.
ظهرابی توجه به قوانین بهره برداری از مراتع از ســوی دستگاه ها 
 و نهادهــای مرتبط بــا مشــارکت ســازمان های مــردم نهاد 
زیســت محیطی را از اولویت های زیست محیطی این شهرستان 
 دانســت و بــر ضــرورت ایجــاد تکثیر و تنــوع کمــی و کیفی 
 در بین ســازمان هــای مــردم نهاد زیســت محیطی اســتان 

تاکید کرد.

یك واحد خدماتي درشهرســتان مبارکه به دلیل ایجاد آلودگي 
زیست محیطي محکوم شد.

به گزارش »پامــا« از اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
 مبارکــه، با توجــه بــه شــکایت اداره حفاظت محیط زیســت

 شهرســتان مبارکه از یك واحد خدماتي، ایــن واحد متخلف، به 
دلیل ایجاد و انتشــار آلودگي زیســت محیطي محکوم و مجرم 

شناخته شد.
با پیگیري اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان مبارکه، این 
واحد آلــوده کننده به دلیل بــي توجهي و اقدام نکــردن به رفع 

آلودگي به مراجع قضایي معرفي شده بود.
براســاس پیگیري هاي به عمل آمــده از ســوي اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان مبارکه اقدامات اصالحي در جهت رفع 
آلودگي و پاکســازي محیط زیســت صورت گرفت. بر این اساس 
مجازات حبس مورد تخفیف واقع شــد و به پرداخت جزاي نقدي 

مبدل گردید.
طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمي، هر اقدامي که تهدید علیه 
بهداشــت عمومي و موجب آلودگي محیط زیست شناخته شود، 

ممنوع است.
شهرســتان مبارکه در۵۰ کیلومتري جنوب غربــي اصفهان قرار 

دارد.

دانستنی ها

شغال به سه گونه از سگ ســانان گفته می شود: شغال پشت سیاه 
و شغال پهلو نواری که هر دو در آفریقای جنوبی زندگی می کنند 
و خویشاوند نزدیك یکدیگرند و شــغال زرد، بومی شمال آفریقا و 
آسیا و اروپاست. شغال زرد هرچند از نظر ظاهری به دو گونه دیگر 
شغال شبیه است اما خویشاوند نزدیك تر گرگ و سگ است. آنها 
در شکار جانوران کوچك و متوسط تخصص دارند و الشه خواران 
کارآمدی هستند. پاهای بلند و دندان های نیش منحنی آنها برای 
شکار پســتانداران کوچك، پرندگان و خزندگان تخصص یافته و 
کف پای بزرگ و شکل اســتخوان های آنها مناســب دویدن در 
مسافت های طوالنی است. شغال ها پگاه رو هســتند و بیشتر در 

صبح و غروب فعال می شوند.
زندگی اجتماعی دارند و معموال به صورت زوج های تك همســر 
هستند که همیشــه با هم زندگی کرده و از قلمرو خود در مقابل 
شــغال های دیگر دفاع می کنند. آنها گاهی به صورت گروهی هم 

دیده می شوند به خصوص در هنگام خوردن الشه هایی بزرگ؛ اما 
اغلب انفرادی یا دونفری شکار می کنند.

این جانور برای شــکار، گاهی مثل روبــاه از زیرکی و حیله گری و 
گاهی مثل گرگ از زور و خشونت استفاده می کند. در فرهنگ های 

مختلف نحوه نگاه به شغال متفاوت است.
شغال ها معموال النه مشــخصی ندارند و از گودال ها، سوراخ های 
طبیعی، شکاف سنگ ها و النه متروکه سایر جانوران، برای ایجاد 

النه و تولد نوزادان استفاده می کنند.

 این حیوان، بومی بیشتر مناطق شــمالی و مرکزی اروپا، نواحی 
مدیترانه ای )از جمله کوه های اطلس در شــمال آفریقا( و بیشتر 
مناطق آسیاست. نســل این حیوان در شمال آفریقا و برخی نقاط 
اروپا منقرض شده است. گراز توسط انســان به نقاط دیگر دنیا از 
جمله بخش هایی از ایاالت متحده و آرژانتین و نیز اســترالیا وارد 

شده است.
بدن گراز بسیار متراکم است، ســر بزرگ و پاها نسبتا کوتاه است. 
خز او از موهای زبر و ضخیم و بلندی است که در پشت سر و گردن 
تا شانه و وســط بدن بلندتر اســت.گرازها تقریبا هر چیزی را که 
قابل خوردن باشد می خورند و از نظر تنوع غذایی با انسان رقابت 
می کنند. غذاهای گیاهی مانند ریشه و ســاقه و برگ و دانه های 
مختلف و غالت و حبوبات و میوه جــات و غذاهای حیوانی چون 
انواع بی مهرگان مثل حشــرات، کرم خاکی، حلزون و مهره دارانی 
چون ماهی، جوندگان، قورباغه ها و مارمولك ها و الشــه حیوانات 

بزرگ را استفاده می کنند.گراز یکی از مهم ترین منابع غذایی ببر 
در مناطقی  اســت که هر دوی این حیوانات در آن حاضرند. ببرها 
معموال دسته های گراز را تعقیب کرده و یکی از اعضای مریض یا 
ضعیف را شکار می کنند. ببرها گراز را در مسافت های طوالنی تری 
نســبت به دیگر طعمه های خود تعقیب می کننــد، اما معموال از 
درگیری با گرازهای نر بالغ می پرهیزند. در موارد بسیاری گرازها 
برای دفاع از خود زخم های کاری به ببرها وارد کرده اند که منجر 

به مرگ آنها شده است.

شغال گراز

مدیر کل دفتر ســواحل و تاالب های ساحلی معاونت دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: یکی از مهم ترین 
رویکردهای فعلــی معاونت محیط زیســت دریایی در دفتر 
سواحل و تاالب های ساحلی، بررســی اثرات تغییر اقلیم در 
سواحل کشور به خصوص ســواحل جنوبی در خلیج فارس و 

دریای عمان است.
 شهرام فداکار افزود: از آنجا که خلیج فارس به دریا و اقیانوس 
هند متصل است؛ بنابراین در مقایســه با دریای خزر بیشتر 
محیط زیست آن تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار می گیرد؛ 
لذا بررسی تغییرات اقلیم بر محیط زیست خلیج فارس امسال 
به عنوان یکی از مهم ترین کارهای پژوهشی معاونت دریایی 

دنبال خواهد شد.
 وی با اشاره به توســعه روزافزون تقاضاها برای استفاده از آب 

شیرین کن در سواحل جنوبی کشور اظهار داشت: توسعه این 
امر به دلیل خشکسالی پی در پی چند ســاله در کشور و نیاز 
به استحصال آب دریا و رفع شــوری آن برای مصارف انسانی 

است.
 این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 
به اینکه فعالیت آب شیرین کن ها آسیب های محیط زیستی 
به دریاها وارد می کننــد، بیان کرد: با این وجــود با توجه به 
نیاز کشور برای اســتحصال آب نمی توان جلوی فعالیت آب 

شیرین کن ها را به طور کامل گرفت.
 وی ادامه داد: در همین راســتا از ســوی معاونــت دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیســت هم اکنون نحوه مدیریت و 
دستورالعمل زیست محیطی آب شیرین کن ها در حال تهیه 

است.

 به گفتــه مدیــر کل دفتر ســواحل و تاالب های ســاحلی 
معاونت دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست با تهیه این 
دســتورالعمل و مشــخص شــدن چگونگی اعمال ضوابط 
زیست محیطی در مکان های نصب آب شیرین کن ها، بخش 
زیادی از معضالت مربوط به این فعالیت مضر زیست محیطی 

آب شیرین کن ها، برطرف خواهد شد.
 فداکار همچنین با اشــاره به توســعه مناطق تحت مدیریت 
سازمان حفاظت محیط زیست در سواحل کشور بیان داشت: 
هم اکنون زیستگاه های حساس ساحلی بسیاری وجود دارند 
که مدیریت آنها به دلیل تبدیل نشــدن بــه منطقه حفاظت 

شده از اختیار سازمان حفاظت محیط زیست خارج است.
 به گفته وی، با توجه به طرح های توســعه ســواحل مکران 
در برنامه ششــم توسعه، الزم است هر چه ســریع تر با تحت 
حفاظت درآوردن مناطق حساس ساحلی نسبت به حفاظت 

آنها همگام با طرح های توسعه ای سواحل مکران اقدام شود.

 فداکار با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هیچگونه 
مخالفتی با طرح های توســعه ای ندارد، بیان داشت: رعایت 
ضوابط زیست محیطی در کنار طرح های توسعه ای، توسعه 

پایدار را ضمن حفاظت محیط زیست به دنبال خواهد داشت.
 وی اذعان داشــت: بنابرایــن در نظر داریم زیســتگاه های 
حساس ساحلی بیشــتری را در نوار ســاحلی جنوب کشور 

تعیین کنیم.
 این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست همچنین 
خاطرنشــان ســاخت: این طرح ها و پروژه هــای مذکور در 
معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اهداف چند 
وجهی در راستای انجام پروژهش ها و تحقیقات در خصوص 

محیط زیست دریاها نیز برخوردار هستند.
 وی اظهار امیدواری کرد: با اجرایی شدن پروژه های پژوهشی 
در معاونت دریایی، شــاهد اعمال اقدامات الزم در خصوص 

حفاظت بیشتر از محیط زیست دریاهای کشور باشیم.

خبر

مناطق ساحلی تحت حفاظت محیط زيست افزايش می يابد 

اخبار

رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت از تالش برای 
ایجاد یك جریان اجتماعی به منظــور نجات هامون خبر 
داد و گفت: در حــال راه اندازی یك کمپیــن بین المللی 
تحت عنوان »نجات هامون« هســتیم و کار را با همکاری 
بخش هــای مختلــف و مردم ایــران و افغانســتان حتما 

پیگیری می کنیم.
معصومه ابتــکار، درباره تــاالب هورالعظیــم اظهار کرد: 
مهم ترین مسئله این است که وقتی درباره تاالب صحبت 
می کنیــم، باید از اصل موضوع شــناخت خوبی داشــته 
باشــیم. تاالب غالبا از دریاچه متفاوت است، تعریف تاالب 
در کنوانسیون رامسر و تعاریف بین المللی متفاوت بوده و 
یکی از ویژگی های آن این اســت که تحت تاثیر نوسانات 

فصلی قرار می گیرد.

وی افزود: طبعا در کشــور ما مخصوصــا در نقاطی چون 
خوزســتان و سیســتان، تحت تاثیر هوای گرم تابستان و 
ماه های منتهی به پاییز این شرایط به سخت ترین وضعیت 

آبی می رسد.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت با بیان اینکه 
در دولت یازدهم پس از تصمیمی که در ســال های ۸۸ و 
۸9 گرفته شــد و آب را روی تاالب هورالعظیم بستند و با 
فعالیت برخی از شرکت های نفتی در آنجا تاالب را خشك 
کردند، اقدامات و پیگیری های جدی صورت گرفته است، 
اظهار کرد: به عنوان مثال تاالب مجددا آب گیری شــد و 
ســدهایی که مانع ورود آب از رودخانه های باالدســت و 
مشخصا از کرخه بودند برداشــته شد و از آن زمان تاکنون 

این تاالب در حال آب گیری است.

حقابه تاالب هورالعظیم کماکان تامین می شود
ابتکار ادامه داد: ماه گذشته ســفری به خوزستان داشتم 
و در آنجا دســتگاه های مرتبط و وزارت نیرو گزارشی ارائه 
کردند که براســاس آن حقابه تاالب هورالعظیم کماکان 
 تامیــن می شــود و بیــش از 7۰۰ میلیون متــر مکعب 
)۶3 درصد( تامین شــده و برخالف ســال 9۲ که کامال 
خشك بود، اکنون شــاهد وضعیت خوب آبزیان و ماهی ها 
در این تاالب هســتیم و تصاویر ماهــواره ای هم موید این 

موضوع است.
کشت برنج از مشكالت هورالعظیم

وی با بیان اینکه ممکن اســت حوادثی هــم اتفاق افتاده 
باشد و در مواقعی هم مجبور شده باشند آب را در مقطعی 
قطع کنند و دوباره وصل شود، گفت: کشت گسترده برنج 
در مناطقی که بخشــی از حقابه را برداشــت کردند باعث 
کاهــش ورودی آب طی این ماه ها شــد بــه خصوص که 
بیشترین میزان تبخیر و حرارت و نیاز آبی را در این ماه ها 
داشــتیم. این موضوع را به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی 
منعکس خواهیم که در این شــرایط کشت برنج می تواند 

مشکل جدی ایجاد کند.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست با تاکید بر اینکه 
وضعیت خوبی در هورالعظیم داریم و امیدواریم ادامه پیدا 
کند، گفت: نظارت های ما بر تاالب ادامه دارد و وزارت نیرو 
در این زمینه اقداماتی داشــته کــه امیدواریم به صورت 

جدی دنبال شود.
ابتکار درباره وضعیت تاالب هامون نیز گفت: طی سه سال 
گذشته برای تاالب هامون وقت زیادی گذاشته شده است 
و اقدامات خوبی انجام داده ایم کــه برخی از آنها به نتیجه 
رسیده اســت که از جمله آنها می توان به برداشتن موانع 
اشاره کرد. در ســال 9۲ موانعی را خودمان برای ورود آب 
ایجاد کرده بودیم کــه با همکاری خوب وزارت کشــور و 
مرزبانی، بخش هایی از این موانع برداشــته شد و سه نوبت 
آب گیری از تاالب فراح را در ســه ســال قبــل در هامون 
داشتیم و این وضعیت تغییر کرد. وقتی سازمان را در سال 
9۲ تحویل گرفتیم، آب در آن سوی مرز بود، اما این طرف 

به علت برخی اقدامات آب وارد نمی شد.
وی افزود: با اقدامات انجام شــده آب به صورت ســیالبی 
وارد هامون شد و باعث گردید پوشــش گیاهی خوبی در 
بخش هایی از هامون داشــته باشــیم که مانع گرد و غبار 

شود؛ در مجموع وضعیت متفاوت از گذشته است.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه در 
هماهنگی انجام شده با وزارت نیرو در چند نوبت عالوه بر 
آبی که از هیرمند به طور طبیعی آمــده در چندین نوبت 
حقابه ها رهاسازی شــده و از چاه نیمه ها وارد تاالب شده 
اســت، گفت: آخرین مــورد در مردادماه انجام شــد و در 
بخش هایی از هامون آب داشــتیم و تصاویر ماهواره ای هم 

آن را نشان می داد.
ابتکار به همکاری با دولت افغانســتان اشاره کرد و گفت: 

میزان همکاری دولت افغانســتان بســتگی به مناسبات 
دیپلماتیك دارد. برای احیای تاالب هامون با اشــرف غنی 
صحبت هایی انجــام دادم و به نظر می رســد آنها نیز برای 

احیای تاالب مشکلی نداشته باشند.
وی افزود: تاالب هامون را در کنگره جهانی ذخیره گاه های 
زیســت گونه مطرح کردیم و گزارش مفصلی ارائه دادیم و 
در نهایت تاالب هامون در یونســکو به عنــوان ذخیره گاه 

زیست کره ثبت شد که اتفاق بسیار مهمی بود.
راه اندازی کمپین بین المللی »نجات هامون«

رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت از تالش برای 
ایجاد یك جریان اجتماعی به منظــور نجات هامون خبر 
داد و گفت: در حــال راه اندازی یك کمپیــن بین المللی 
تحت عنوان »نجات هامون« هســتیم و کار را با همکاری 
بخش هــای مختلــف و مردم ایــران و افغانســتان حتما 

پیگیری می کنیم.
ابتکار به برخی مــوارد از جمله بادهای 1۲۰ روزه اشــاره 
کرد و گفت: در فصلی که بادهای 1۲۰ روزه را پشــت سر 
گذاشــتیم و دما بیش از ۴۰ درجه بوده و تبخیر بســیار 
باالی ۵۰۰۰ میلی لیتر را شــاهد بودیم، طبیعی است که 
این اتفاق بیفتد که در ســال های قبل نیز رخ داده اســت. 
بنابراین می تــوان گفت این یك فاجعه زیســت محیطی 

نیست که برخی رسانه ها آن را به کار می برند.
کسی نمی تواند جلوی اين بادها را بگیرد

وی ادامه داد: اتفاقی که بخشــی از آن بــه تغییر اقلیم و 
شــرایط خاص منطقه برمی گردد و از ســال های گذشته 
وجود داشــته اســت را شــاهدیم اما طوری خبرسازی 
می کنند که گویی این بادها دست ســاز مــا بوده و مدعی 
می شوند که چرا جلوی آن را نمی گیریم در حالی که  این 
بادها قرن ها در منطقه می وزد و کســی نمی تواند جلوی 

این بادها را بگیرد.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت با بیان اینکه 
البته اقداماتی از ســوی دولت در دســت انجام است که 
از جمله آنها می توان بــه اصالح الگوی کشــت و آبیاری 
در منطقه سیســتان اشــاره کرد، گفت: ســال گذشته با 
هماهنگی شــیالت امکانی برای صید ماهی فراهم شد و 
سال قبل ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی صید شد و 11۰ گروه 
صیادی فعال شدند و اجازه برداشت ماهی ها راپیدا کردند.  
همچنین بیش از 1۵۰ تن ماهی خشــك جمع آوری شد 
که به عنوان پودر ماهی مورد اســتفاده قرار بگیرد. درآمد 
خوبی از هامون برای مردم به وجود آمد و هامون دوباره با 

تدابیری که اتخاذ می شود آب گیری خواهد شد.
ابتکار افزود: امیدواریم با همکاری دولت ایران و افغانستان 
این میراث مشــترک نجات پیدا کند. مهم ترین تدابیر ما 
برای احیای هامون، تامین حقابه ها از ســوی چاه نیمه ها، 
باز نگه داشتن مسیر ورود آب های سیالبی از فراح و ادامه 
مذاکرات با افغانســتان و نهادهای بین المللی برای تامین 

حقابه هاست.

ابتكار تشريح کرد:

از»نجات هامون« تا حقابه »هورالعظیم«

 مهم ترين تدابیر ما 
برای احیای هامون، 

 تامین حقابه ها 
از سوی چاه نیمه ها، 

باز نگه داشتن 
مسیر ورود آب های 

سیالبی از فراح 
و ادامه مذاکرات 

با افغانستان و 
نهادهای   بین المللی 

برای تامین 
حقابه هاست
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یکی از موثرترین محرک ها در ایجاد رفتارهای مخرب نوجوانان رسانه 
 اســت و در این بین بازی های رایانه ای به جهت ســهولت دسترسی 
و محتوای جذاب، از بازوهای قدرتمند آن در شــکل دادن به روحیات 

نوجوانان محسوب می شوند.
زهرا صادقیان مشــاور و درمانگر خانواده، با اشــاره به اهمیت نظارت 
 والدین بر اســتفاده نوجوانان از بــازی های رایانه ای، اظهار داشــت: 
در حال حاضر یکی از ابزارهای اصلی پرکردن اوقات فراغت و اشــتغال 
نوجوانان و حتی کودکان در رده های سنی مختلف بازی های رایانه ای 
است و پیشرفت روزافزون، آن ها را به هر شــکل که باشند پر مخاطب 

می سازد.
وی افزود: بازی های رایانه ای را می توان به جرات یکی از عوامل پررنگ 
و تاثیرگذار بــر رفتار کودک و نوجوان دانســت زیرا دسترســی به آن 
راحت و خاصیت تصویری و محتوایی آن در شکل دادن به ذهن و روان 

نوجوان بسیار توانمند است.
این درمانگر ادامه داد: چنانچه نظارت الزم از سوی والدین برای کنترل 
و پیشگیری انجام نشود، وارد آمدن آســیب های جدی در مدت زمان 

طوالنی بر ذهن و روان نوجوان حتمی خواهد بود.
 صادقیان با اشــاره بــه فرآینــد رشــد در نوجوانان و ایجــاد اختالل 
 به وسیله تکنولوژی، گفت: نوجوانان در این ســن و به ویژه دوران بلوغ 
هیجان پذیرترند و بازی های رایانه ای یــک دریچه به دنیایی بوده که 
فرد در آن احساس لذت و هیجان دارد بنابراین در طول زمان تداوم این 

لذت را خواستار است به طوری که با آن مانوس می شود.
 این مشــاور در پایان با بیان اینکه تداوم لذت طلبی در دنیای مجازی 
می تواند منجر به اعتیاد شــود، بیان داشت: آســیب های این بازی ها 
اغلب به شــکل خشــونت طلبی، افت تحصیلی، ضعــف مهارت های 
شناختی، رشــد منفی هوش هیجانی و بلوغ زودرس است که هرکدام 

راه هدایت نوجوان را به مسیرهای نامطلوب و معضالت فراهم می کند.

نخستین گام دلجویی موظف دانستن خود برای دلجویی کردن است.
امیر لطفی حقیقت روانشــناس؛ با بیان اینکــه دلجویی کردن زمانی 
اتفاق میافتد که فرد با انجام رفتاری موجب دلشکستگی طرف مقابل 
می شود، اظهار داشت: نخســتین گام برای دلجویی این است که فرد 
خود را موظف به دلجویی کردن بداند زمانی که فرد بدون غل و غش، 
خودسانسوری، سیاســی بازی و کامال صادقانه و خالصانه رفتار کند، 
می تواند به خوبی ارتباط متقابــل را مدیریت کرده و طرف مقابل را از 

صمیم قلب دوست داشته باشد.
 این پژوهشــگر علوم رفتــاری تاکید کرد: بهتر اســت فــرد با توجه 
به ساختار شخصیتی طرف مقابل صحبت کند، باید در نظر بگیرد که 
او در چه خانواده ای تربیت پیدا کرده و با توجه به ساختار شخصیتی 
از او دلجویــی کند، به او حــق بدهد و با لبخند از جمالت ســنجیده 

استفاده کند.
لطفی حقیقت تصریح کــرد: فرد باید قبل از صحبــت کردن و انجام 
 کاری چنــد ثانیــه تمرکز کنــد که اگر ایــن حــرف را بزنم موجب 
عمیق تر شــدن یا انقطاع رابطه با طرف مقابل شــده و با توجه به این 

موضوع دیگر دلجویی کردن حذف می شود.

اعتیاد به دنیای بازی های روان گردان

بدون خودسانسوری 
دل به دست آورید

روانشناسی

اخطاریه افراز
6/479 شــماره صادره: 1395/14/273516  نظر به درخواســت شماره 
94140972436042 مورخ 1395/3/18 خانم عزت شجاعی مبنی بر افراز 
سهم مشاعی خود از ســایر مالکین مشاعی پالک شماره 5/1112 واقع در 
بخش 4 ثبت خوانسار، بدینوسیله اعالم می گردد: نماینده و نقشه بردار این 
اداره در روز شــنبه مورخ 1395/7/10 در اجرای ماده 3 آئین نامه قانون 
افراز و فروش امالک مشــاع در محل وقوع ملک حاضــر می گردند. الزم 
 به ذکر اســت عدم حضور هر یک از شــرکا ملک، مانع افراز نخواهد بود.

 م الف: 183 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار ) 90 کلمه، 1 کادر( 
فقدان سند مالکیت

6/478 شــماره صادره: 1395/43/270221 نظر به اینکه آقای علی اصغر 
جعفری با تســلیم دو برگ استشــهاد شــهود شــماره: 95/6/9-59219 
دفترخانه 32 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت 45 سهم مشاع از 
1050 سهم ششدانگ پالک شــماره 726 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 7586 مورد ثبت در صفحه 503 دفتر جلد 
336 امالک تحت شماره چاپی 612118  صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند انتقال شــماره 77318-54/03/06 دفترخانه 7 اصفهان به وی انتقال 
یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سرقت مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 18678 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/477 شــماره صــادره:1395/14/273487 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 1 فرعی از 1832 اصلی واقع در بخش یک 
خوانســار ذیل ثبت 991 در صفحــه 199 دفتر امالک جلــد 11 به نام علی 
عزیزی تحت شماره چاپی مسلسل 0110205 الف/ 87 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده 
951409701007278 مورخ 1395/05/24 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 28465 مورخ 1395/05/24 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانسار رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الــف: 182 اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)225 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/440 شــماره صادره : 1395/43/273014 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک شــماره 45/338 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که به موجب رای شماره 139460302025030931- 1394/4/31 
هیات ســوم به نام رجبعلی بیاتی فرزند جمعه مفروز و به نام نامبرده در 

جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/07/24 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 مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: 1395/06/28 م الف: 18636 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان) 151 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/419 شــماره صادره : 1395/43/272811 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 32/1114 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام حمید 
رضا مرادی خولنجانی فرزند محمد علی مفروز و در جریان ثبت اســت و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/07/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/28 
م الف: 18631 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 151 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/481 در خصوص پرونده کالسه 1120/95 خواهان سید جواد حسینی 
با وکالت آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید 
جعفری سفید دشتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/16  
ساعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 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 خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع 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:18664 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

6/482 در خصوص پرونده کالسه 1108/95 خواهان عباسعلی اسماعیلی 
با وکالت علی شــیرزاده دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
باقرصاد تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/16  ساعت 
10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:18662 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/483 در خصوص پرونده کالســه 1109/95 خواهان باقرعلی عسگری 
رنانی با وکالت علی شــیرزاده دادخواســتی مبنی بر مطالبــه به طرفیت 
غالمرضا باقرزاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/16  
ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده اســت 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 رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 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:18660 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

شــماره   9510100370002262 ابالغنامــه: شــماره   6 /484
پرونــده:9209983655601485 شــماره بایگانی شــعبه:930121 ابالغ 
شونده حقیقی: رضا شــیرزادی فرزند یداله، تاریخ حضور:1395/08/10 
دوشنبه ساعت: 9 محل حضور: اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-

ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه4  اتاق 455، علت حضور: 
در خصوص شکایت سید علی رحمانی علیه شما دائر بر آدم ربایی در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.م الف:18645 شعبه 
2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان ) 16 کیفری اســتان سابق( )71 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/487 در خصــوص پرونــده کالســه 950346 خواهان حســن بابایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احمد چوپانی ده سرخی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/8/10  ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. با توجه 
به استماع شهادت شــهود و چنانچه شــاهد معارضی دارید به این شعبه 
ارائه نمائید. م الف:18703 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/488 در خصوص پرونده کالسه 950615 خواهان هادی حسین شاهی 
با وکالت محمد حسین میرشکاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمد الماسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/8  ساعت 
8/45 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان 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 خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع 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:18688 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/489 در خصوص پرونده کالسه 950613 خواهان هادی حسین شاهی 
با وکالت محمد حسین میرشکاری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محسن شاهی نظری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/8  
ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت 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 رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 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:18685 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/491 در خصوص پرونده کالســه 530/95 خواهان معیــن افروزی با 
وکالت خانم تلما همتی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد عزیزی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/8/2  ساعت 3/30 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:18707 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/492 در خصوص پرونده کالســه 1106/95 خواهان آقای ســید حمید 
طباطبائی پور دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ به طرفیت اسماعیل مرادی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/8/2  ساعت 
8/30  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان 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 شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18694 
شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/493 شــماره درخواســت: 9510460350900056 شــماره پرونــده: 
9509980350900069 شماره بایگانی شــعبه: 950075  خواهان مهدی 
صادق زاده خوانده محمد حســین سازش به خواســته مطالبه وجه چک 
دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست 
مذکور ثبت و به تاریخ 1395/09/14 ســاعت 11/30 دارای وقت رسیدگی 
می باشــد به علت مجهول المکان بودن خوانده و با توجه به درخواســت 
خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی 
شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف:18658 شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/494 شــماره درخواســت: 9510460350900054 شــماره پرونــده: 
9509980350900215 شماره بایگانی شــعبه: 950257  خواهان شهال 
روحانی با وکالــت هلنا عقیلی زاده به طرفیت  خوانده ارمیتا ســرجوقیان 
به خواسته ابطالل سند دادخواستی را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم 
کرده اســت که دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 1395/9/13 ســاعت 
11/30 دارای وقت رســیدگی می باشــد به علت مجهول المکان بودن و با 
توجه به درخواســت خواهان مبنی بر نشــر آگهی وقت رسیدگی دادگاه 
با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت 
در جراید کثیراالنتشــار آگهی شــود تا خوانده پس از  نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر

 گردند. 
 م الــف:18663 شــعبه 9 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان )131 کلمه،

 2 کادر(

رییس ســتاد پروژه ملی مهــر وزارت آمــوزش و پرورش 
گفت: از مهر امسال 27 هزار معلم جدید در مدارس کشور 

تدریس می کنند. 
علی زرافشان رییس ســتاد پروژه ملی مهر وزارت آموزش 
و پرورش و معاون آموزش متوسطه این وزارتخانه با اشاره 
به معلمانی که از مهر ماه وارد مدارس خواهند شــد، گفت: 
امســال با توجه به ورود نخســتین دوره فارغ التحصیالن 
دانشگاه فرهنگیان و شــهید رجایی، 27 هزار معلم جدید 
به مــدارس خواهند آمــد. وی اضافه کــرد: 22 هزار نفر 
آنها ورودی سال 1391 هســتند که پس از گذشت چهار 
سال دوره های آموزشــی وارد مدارس خواهند شد و پنج 
هزار نفر هم از طریق آزمون اســتخدامی سال گذشته وارد 
مدارس می شوند. زرافشــان با تاکید بر اینکه برای شروع 
سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس هیچ گونه مشکل 
خاصی وجود ندارد، اظهار کرد: یکــی از محورهای اصلی 
پروژه  مهر » ســاماندهی نیروی انســانی « است که مانند 
روال سال گذشته بخشی از طریق نیروهای رسمی گذشته 
هســتند و این 27 هزار نفر هم به مجمــوع معلمان اضافه 

خواهند شد.

مدیرکل آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش گفت: 
امســال تمام مدارس ابتدایی به جز ۵ درصد مدارس طرح 

تعالی، تحت پوشش طرح تدبیر قرار می گیرند. 
صادق صادق پور با اشــاره به اجرای طرح تدبیر در مدارس 
کشور گفت: طرح تدبیر از سال گذشته آغاز شد و 2۶ هزار 

مدرسه تحت پوشش قرار گرفت.
وی افزود: طرح تدبیر بهبود فرآیندهای مدیریتی را دنبال 
می کند و از استقبال خوبی نیز در میان مدیران برخوردار 
 شــده اســت. مدیرکل آموزش ابتدایــی وزارت آموزش 
و پرورش تصریح کرد: امســال تمام مدارس ابتدایی به جز 
۵ درصد مدارس طــرح تعالی، تحت پوشــش طرح تدبیر 
قرار می گیرند. وی بیان کرد: برنامه تدبیر به دنبال تحلیل 
وضع موجود، تعیین اولویت ها و تدوین برنامه عمل و اجرا 
و تبیین آن در کل ارکان مدرســه است و هر مدیر باید یک 

برنامه عملیاتی داشته باشد.
صادق پــور تصریح کرد: همچنین مدیر مدرســه در طول 
سال نیز ارزیابی فرآیندها را انجام می دهد و در پایان سال 

نیز ارزیابی دارد و رشد خود را با خود مقایسه می کند.

تدریس ۲۷ هزار معلم جدید 
در مدارس کشور

مدارس ابتدایی تحت پوشش 
طرح » تدبیر « قرار می گیرند

اخبار

 در ســایر کشــورها دستفروشــان اتحادیه، پالک شغلی 
و جواز کسب دارند. دستفروشان این کشورها مورد حمایت 
شــهرداری ها و مورد احتــرام مردم هســتند و همچنین 
عوارض پرداخت می کنند. دستفروشان نماد گروه کثیری 
از مردم هســتند که به باور کارشناســان به شــغل کاذب 
اشــتغال دارند. در حالی که عده ای دیگر می گویند اینان 
کاالهایی را در اختیار مردم می گذارند که در مغازه ها قابل 

دسترسی نیست.
دستفروشی، مشغله ای کاذب

اگرچه وجود دستفروشان چهره ای از شهر را در ذهن مان 
ترسیم می کند که خوشایند نیســت ولی جمع آوری آنان 
 نیز بدون برنامــه ریزی و تالش اصولــی نتیجه ای در خور 
 و بایســته در پــی نخواهد داشــت. اینان نــان آور تعداد 
بی شماری هستند که خراش پنجه های فقر بر گونه های 
آنان به خوبی پیداست. اگرچه حضور آنان برای بسیاری از 
مردم خوشایند نیست ولی به درســتی می دانیم که برای 

درمان اصولی باید چاره ای اندیشیده شود.
  اشــتغال کاذب یــا بیکاری پنهــان پدیده ای اســت که 
بعد از انقالب صنعتی همراه با توسعه شهرها در کشورهای 
پیشرفته و ســپس درکشورهای درحال توســعه از جمله 

ایران گسترش پیدا کرد و هم اکنون ادامه دارد. 
دستفروشی پدیده ای است که در بیشتر کشورهای جهان 
اعم از توســعه پیدا کرده و درحال توســعه به چشــم می 
 خورد و به عنوان شغلی کاذب در اقتصاد و منظره ای نازیبا 

در فضاهای شهری شناخته می شود.

 این پدیده یا به عبارتی معضل، موضوعی اســت که چرایی 
 و چگونگــی پدیدار شــدن آن نیازمند بررســی اســت 
و نمی تــوان آن را بــه تنهایی و بدون هیچ علت و منشــأ، 
 تاثیر و نتیجــه ای، در نظر گرفت. دستفروشــی، نمونه ای 
از مشاغل کاذب جامعه اســت که روز به روز افراد بیشتری 
به آن گرایــش پیدا می کنند. دستفروشــی نوعی بیکاری 
پنهان است و شخص از طریق خرید یک سری کاال و فروش 
آنها همراه با سود به کســب وکار مشغول می شود که غالبا 
 دارای مکان مشــخصی برای کسب نیســت. دستفروشی 
از جمله مشاغل کاذب، شــکننده و غیر متعارف هست که 

در شهرهای بزرگ به وضوح دیده می شود.
 به جز دستفروشي چه می توانم بکنم!

اگرچه حتي خود دستفروشــان هم معتقدند دستفروشي 
یکي از شــغل هاي کاذب جامعه شــهري به حســاب مي 
 آید، امــا مي گوینــد براي تامیــن مخــارج زندگي خود 

و خانواده شان، چاره اي جز این کار ندارند.
موسی البرزی جواني 24 ســاله و اهل روستایي در اطراف 
 مشــهد که در حاشــیه خیابان با فروش فالفــل روزگار 
مي گذراند و شــب ها، به کاســبي او رونق بیشــتري مي 
 دهــد، در این باره گفت: بــراي این که بتوانــم پولي براي 
 خانواده ام در شهرســتان بفرســتم، به این کار مشــغول 
شده ام. من هم دوســت دارم این وقت شب در خانه باشم، 

اما مجبورم براي کسب درآمد کاري بکنم. 
حسین 22 ساله، مجرد و دانشجو درباره دالیل دستفروشي 
خود مــي گوید؛ به دلیــل بحران هاي اقتصــادي جامعه، 

مشــکالت مالي خانواده و عــدم توانایي تامیــن مخارج 
تحصیلي ام مجبور به این کار شده ام.

 جوان و متاهل، تا ســوم راهنمایی توانســته درس بخواند. 
می گویــد: از آن طــرف دنیا کــه نیامــده ام، اهل همین 
 اصفهانم، بــا همین چای فروشــی چند تومانی کاســب 
می شوم. اولش بساط داشــتم یک میز کوچک و  یک گاز 
پیک نیکی و.... اما دیگر جمعش کردم دیدم زیاد به صرفه 
نیست یک جا کار کنم. حاال سیار می گردم هرچند زحمت 

دارد، اما ناشکری نکنم، خوب است. 
علی یکی از شهروندان اصفهانی اظهار می دارد که کسی را 
می شناســد که لباس های بنجل زنانه و مردانه را از تهران 

می آورد و در پنج جا بساط پهن کرده است. 
 در میــان انبوه دستفروشــان اصفهان به ســراغ رســول 
از فروشندگان موز می رویم، وی در خصوص شغل خود می 
گوید: چند سالی اســت به این کار مشغولم، قبال در کوچه 
ها نان خشــکی می خریدم. االن وضعیت کار خوب است 
 قبال که ماموران سد معبر ســر به دنبال مان می گذاشتند، 

موز ها زیر دست و پا له می شد و حسابی ضرر می کردیم.
دستفروشی، بایدها و نبایدها

 شــرایط بد اقتصــادی و نبــود مراکــز بــزرگ کار مثل 
کارخانه ها به دستفروشــی در این شــهر رونق و گسترش 
 داده اســت. نان فروش، نایلــون فروش، جــوراب و تیغ، 
کتاب های صادق هدایت تا وین دایر، پوســتر های چگوارا 
تا شاهرخ خان و کودکان، لوازم جانبی موبایل و لباس های 
زنانه و مردانه و... تنها تعدادی از فروشــندگانی هستند که 
در حاشیه پیاده روها بساط شــان را پهن کرده اند و باعث 

شلوغی پیاده رو ها و خیابان ها می شوند.
  خانم صالحی از وجود دستفروشــان احســاس ناراحتی 
 نمی کنــد و می گویــد: اینها اگر نباشــند مــا هیچ چیز 
 نمی توانیــم بخریم. دستفروشــان اجناس را نســبت به 
 مغازه هــا ارزان تر بــه مردم می فروشــند و نــان حالل 
در می آورند. اگر از ســر بیکاری نبود چه کســی دوست 
داشت در زیر سرما و گرما یک گوشه بایســتاد و کار کند.  
 هیچ پدیــده ای بــه تنهایی، بــدون علت یــا عاملی بروز 
نمی کند و پدیده های اجتماعی نیــز از آنجا که در جامعه 
و در ارتباط با انسان ایجاد می شوند از پیچیدگی بیشتری 
 برخوردارند. نابرابری های اجتماعــی، نبود توازن و تعادل 
یا به عبارتی عدالت اجتماعی و اقتصادی در توزیع امکانات 
بین آحــاد گوناگون مردم، برخی کاســتی هــا در اجرای 
سیاســت ها و برنامه های رفاهی و... از تنگناهای اجتماعی 
و اقتصادی جامعه است که موجب بروز برخی مشکالت در 
زندگی افراد و خانواده ها می شــود و از این رو در موارد این 
چنینی افراد برای جلوگیری از بروز مسائل حاد و برآوردن 

نسبی انتظارات و نیازها به این مشاغل روی می آورند.

  هیچ پدیده ای 
 به تنهایی، بدون علت 

 یا عاملی بروز 
 نمی کند و 

پدیده های اجتماعی 
 نیز از آنجا که 

در جامعه و در ارتباط با 
انسان ایجاد می شوند 
از پیچیدگی بیشتری 

برخوردارند

 در تمام دنیا دســتفروش وجود دارد و در شــهرهای بزرگ و در میان فرهنگ های مختلف دستفروشان، 
عرضه کنندگان کاالها و مواد خوراکی در حاشیه خیابان ها هستند.

فرهنگ، قانون و بیکاری در برخورد با پدیده دستفروشی
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

گره نمادين مسئوالن بر »فرش صلح« در اصفهان

يادداشت

 بیــش از100 جشــن و برنامه های شــاد و مفــرح ویژه دهــه والیت 
در مناطق 15گانه شهرداری اصفهان برگزار می شود.

مدیر روابــط عمومی شــهرداری اصفهــان گفت: معاونــت فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری اصفهان و معاونــان فرهنگی مناطــق 15گانه 
شهرداری اصفهان، بیش از100 جشن  و برنامه  شــاد و مفرح را برگزار 

می کنند.
هادی نباتی نژاد افزود: این جشــن ها در تمامی مناطق شهر اصفهان و 
در کانون ها و مراکز فرهنگی مســاجد مناطق، پارک ها و بوستان های 

محلی، ورزشگاه ها، کتابخانه ها و در محالت شهر برگزار می شود.
وی ادامه داد: جشن پرتو والیت، نشســت های قرآنی، رصد ستارگان، 
شب نشــینی خانوادگی، مســابقات ورزشــی جام والیت، پیاده روی 
خانوادگی، همایــش دوچرخه ســواری، اجرای نوازندگی باســتانی، 
ســفره های همدلی ) طوالنی ترین ســفره ناهار (، شــب شــعر غدیر، 
جشــن های بزرگ عید غدیر، برپایی ایســتگاه صلواتــی، پاتوق نقد 
و بررســی فیلم های کوتاه، نمایشــگاه و جشــن 7 آســمان ســتاره، 
مســابقه نقاشــی ویژه کودکان بــا موضــوع غدیر، نمایشــگاه طلوع 
 والیت، حضور اتوبوس کودک و ســینما از جملــه مهم ترین برنامه ها 
و جشن های متنوعی اســت که در دهه والیت در مناطق 15گانه شهر 

در حال برگزاری است.

» فرش صلــح « در هجدهمین مجمع عمومی شــورای جهانی 
 صنایــع دســتی در اصفهان رونمایــی خواهد شــد و هر کدام 
 از ســران مذهبی، ملی و سیاســی شــرکت کننده در اجالس 

گره ای نمادین بر آن خواهند زد.
» فرش صلح « با ایده ارایه شده از سوی معاون رییس جمهوری 
و رییس سازمان میراث فرهنگی کشــور و با هدف ترغیب ملت 
 ها به صلح و دوســتی و به همت اســتاد » حمیــد کاظم نیار « 

در استان آذربایجان شرقی بافته می شود.
» فرش صلــح « تمام ابریشــم، با هدف ترویــج گفتمان صلح، 
 افزایش تعامــالت و ارتباطات نزدیــک با مللف با شــعار صلح 
 و دوســتی در حال بافت اســت و در طراحــی آن از نمادهای 
پنج قاره همچون پرندگان اســاطیری و درخت طوبی استفاده 
شده است. نشست شورای جهانی صنایع دســتی از 3 تا 6 مهر 
 امســال با حضور حدود200 نفر از شــخصیت های بین المللی 

از 90 کشور در اصفهان برگزار خواهد شد.

مدیرکل مجلس و استان های حوزه هنری از اجرای بزرگ ترین 
پروژه تحول ســاز حوزه هنــری در اصفهان خبــر داد و گفت: 
 اجرای طرح شــهر هنر اصفهان و اختصاص ســاختمان سعدی 

به هنرمندان اصفهانی انجام می شود.
 مجید مصلحــی، با اشــاره به بودجــه حوزه هنــری اصفهان 
و برنامه های این مرکز هنری اظهار داشت: در سال جاری حدود 
2 میلیارد تومان به حوزه هنری اســتان اصفهان اختصاص پیدا 
کرد و 2 میلیارد تومان نیز با خالقیت مسئوالن آن به دست آمد.

وی با بیان اینکه اصفهــان دارای بیشــترین ظرفیت در حوزه 
 هنری اســت، افــزود: اصفهــان در زمینه های فکــری، علمی 
و اقتصادی از ظرفیت باالیی برخوردار بوده و در کشــور دارای 

برترین قطب هنری کشور است.
مدیرکل مجلس و اســتان های حوزه هنری با اشــاره به وجود 
ویژگی های برجســته اصفهان در طــول تاریــخ تصریح کرد: 
بزرگ ترین پروژه تحول ســاز حــوزه هنــری در اصفهان اجرا 
می شود که کارهای مطالعاتی آن صورت گرفته شده و با اجرای 
این طرح شاهد چشــم نوازی اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر 
 خواهیم بــود. وی از اجرای طرح شــهر هنر اصفهــان خبر داد 
 و خاطرنشــان کرد: طرح شــهر هنر اصفهان گام های موثری را 
در حوزه فرهنگ و هنــر ایران بر می دارد و ســیدین نیا رییس 
ســابق حوزه هنری اصفهان در اجرا و مدیریت این طرح حضور 
فعالی داشته اســت. مصلحی بیان کرد: دستیابی به جایگاه های 
 باالیی در حــوزه هنری هــدف این طــرح بوده کــه حمایت 
از فرهنگ و هنر، تبدیل بــه برندهای هنری شــاخص، کانون 
رویدادهای فرهنگ و هنر، مبدل شــدن به قطب گردشــگری، 
 احیــای آیین ها و ســنت ها و ســایر مزایــا و پیشــرفت ها را 
 به دنبال دارد.وی خاطرنشان کرد: همچنین ساختمان سعدی 
در اصفهان به عنــوان پاتوقی برای هنرمندان قــرار می گیرد تا 
مکانی برای جمع هنرمندان اصفهانی وجود داشــته باشند و از 

آن برای فعالیت های هنری استفاده شود.

گره نمادين مسئوالن بر 
» فرش صلح « در اصفهان

مديرکل مجلس و استان های حوزه هنری مطرح کرد:

ساختمان سعدی مکانی برای حضور 
هنرمندان اصفهانی می شود

بر گزاری بیش از 100 جشن و برنامه های 
شاد و مفرح ويژه دهه واليت

تلويزيون

برنامه تلویزیونی » دست خط « با محوریت گفت وگو با نخبگان سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی و بررسی سبک زندگی این اشخاص به تهیه کنندگی 

و اجرای محمد حسین رنجبران روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.
 تهیه کننده این برنامه معتقد اســت دســت خط شــاید تلنگری باشد 
برای اندیشیدن به تصمیماتی که در کمتر از یک خط سرنوشت یک فرد، 

یک جامعه یا یک کشور را رقم می زند.
محمدحســین رنجبران عالوه بــر تهیه کنندگی و اجــرای این برنامه، 
 ســردبیری آن را هم بر عهده دارد و نویســنده برنامه صادق ســلمانی، 
 مدیر تولید و مجــری طــرح محمدرضا قنــادان زاده، دســتیار تهیه 
عبدالرضا منزوی، تدوین حمیدرضا خوشبازان، عکاس و فیلمبردار پشت 

صحنه این برنامه هم سجاد منزوی و روابط عمومی نسیم اسدپور است.
 آهنگســاز و خواننده تیتراژ » دست خط « ســامان جلیلی است و شاعر 
 امیــد علیجانــی، تنظیــم شــجاعت شــفایی و میکس مســترینگ 

فرشاد فرزادپور هستند.
با نزدیک شدن به شروع » دســت خط « تیزر این برنامه نیز آماده شده 

و چند روزی است که برای معرفی آن از شبکه 5 سیما پخش می شود.
 www.dastkhat5.ir همچنین ســایت این برنامه نیــز بــه آدرس 
برای اطالع از آخرین اخبار مربوط به آن در دسترس مخاطبان این برنامه 

تلویزیونی قرار دارد.

» رنجبران « با » دست خط « 
به شبکه پنج می آيد

در شهر

مجری » هفت « درباره این فیلم گفت: حقیقت این است که فیلم 
» فروشنده « فرهادی فیلم بسیار بدی است و در میان 5 فیلم اخیر 
 ایشان بدترین و ضعیف ترین فیلم به حســاب می آید و در فضای 
بین الملل و منتقدین جهانی نیز همین تصویر ایجاد شــده است. 
 این فیلم اشــتباهات فیلمنامه نویســی فاحــش و بزرگی دارد 

و در موعد مقرر به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.
 اظهــارات احمدرضــا درویش دربــاره » رســتاخیز «، مخالفت 
 بهروز افخمی با فرســتادن فروشــنده به اســکار و صحبت های 
حبیب احمدزاده درباره  اظهارات افخمی از جمله مباحثی بود که 

در برنامه  اخیر » هفت « مطرح شد.
طبق اعالم روابط عمومــی برنامه  » هفت «، ایــن برنامه میزبان 
احمدرضا درویش بود تا درباره ســینمای جنگ با بهروز افخمی 

گفت و گو کند. 
بهروز افخمی در ابتــدای این میزگرد با طرح این ســوال که چرا 
در ســال های اخیر فیلم های جنگــی به معنای درســت نداریم 
و با شــعارهایی نظیر ضد جنگ به ســمت بی قهرمانــی و انفعال 
در فیلم های مان رفته ایم، گفت: از ســوی دیگر می بینیم فیلمی 
مســتندگونه مثل » ایســتاده در غبار « می آیــد و فروش خوبی 
می کند. درویش پاسخ داد: هر فیلم جنگی خوبی در جهان ساخته 
شود حتما استقبال می شود. اینکه در ســینمای ما چرا ادامه پیدا 
نکرد و دنبال نشــد باید از زوایای مختلف پیگیری شــود. یکی از 
دالیلش این است که ســاخت فیلم جنگی باید در میدان و صحنه 
جنگ انجام شــود که این نیاز به اراده ای دارد و ایــن اراده باید در 

درون این سینما باشد. 

وقتی سینمای ایران از نظر شــخصی من ملی نیست و طبق آمار 
رسمی40 میلیون تماشاگر از دسترسی به سینما محروم باشند، 
دیگر ملی نیست. این یعنی بنیه ســینما نحیف است و با این بدنه 
نحیف نمی توان وارد ســینمای پرهزینه ای مثل سینمای جنگی، 

کودک، انیمیشن و... شد.
 وی افــزود: من دو آرزو داشــتم بعــد از » دوئل « یکی ســاخت 
» رســتاخیز « و دیگری » فتح خرمشــهر « بود. ولــی االن فکر 
می کنم غیرممکن است برای فتح خرمشهر یک فیلم بزرگ بیگ 

پروداکشن باعظمت برای آن اتفاق بزرگ تولید کرد. 
کال ساحت سینما آنقدر کوچک و فقیر شــده است که در چنین 
سینمایی به لحاظ نیروی انسانی و ســرمایه نمی توان تولید کرد. 
 همین » دوئل « در بخش خصوصی ســرمایه گذاری شده است؛

اما با رنج بسیار و تالش بی حد.
کارگردان » دوئل « ادامه داد: همین امــروز اگر » دوئل « بخواهد 
ساخته شود من عقیده دارم باید اســکوپ ساخته شود. اما همین 
 امروز هم این امکانات وجود ندارد. ســینمای جنگی ســخت، اما 

من اعتقاد دارم اساسا کار سینما کار سخت و خطرناکی است.
وی درباره سینمای جنگی گفت: درباره سینمای جنگی سوال این 
است اساسا جنگ تنها بین ایران و عراق مطرح بوده است؟ واقعیت 
این است خیر و این جنگ می تواند بسط پیدا کند. اما امروز محدود 
شده است به نگاه های ضدجنگ. این به دلیل رویکرد سینماست 
ما وقتی که مخاطب مان محدود به عده ای خاص شــده که امکان 
دیدن فیلم ها دارند یا رســانه هایی که منعکس کننده هستند یا 

جشنواره هایی که محل حضور فیلم ها هستند، این توقع می رود.

هزينه فايده حضور بین المللی سینمای ايران
درویش در ادامه افزود: سوال من این است بابت حضور بین المللی 
سینمای ایران در همه جشنواره ها چقدر هزینه شده است و برای 
همین موضوع چقدر ارز وارد ایران شــده اســت؟ همواره هزینه 

کرده ایم و مردم دنیا از سینمای ما خبری ندارند.
 امروز مــا چنــد تهیه کننــده داریــم که بــا تهیــه کنندگان 
و پخش کنندگان سینمایی در جهان - غیر از جشنواره ها - رابطه 
تناتنگ دارند که فیلم اکــران کنند و به تلویزیــون آنها بدهند؟ 
نیست. پس ما جهانی نیستیم. در چنین سینمایی وقتی » آژانس 
شیشه ای « و » دوئل « و... ساخته می شــود باید کالهمان را باال 

بیندازیم.
» رستاخیز « شانس و اقبال بزرگ زندگی من بود

 درویــش در ادامــه با طــرح گالیه هایــی از عدم نمایــش فیلم 
» رستاخیز « گفت: » رستاخیز « شانس و اقبال بزرگ زندگی من 

بوده است. باید دو مسئله را درباره آن تفکیک کرد. 
اوال همین که ساخته شده است اتفاق خوبی بوده است. این فیلم 
 تجربه بزرگی برای مدیریت منابع مالی و انســانی برای ســینما 

بوده است. برای خود من هم دانشگاه بزرگی بود.
کارگردان » رســتاخیز « افزود: مسائلی هم که برای بعد از ساخت 
 فیلم و در حین نمایش آن پیش آمده اســت، فرامتنی اســت که 
 به دلیل همین نحیف و کوچک بودن ســینمای ایران رخ می دهد 
و اگر مسئوالن تمام آرمان ســینما را در جشنواره اش نمی دیدند، 

این اتفاق برایش پیش نمی آمد.
 وی افــزود: امروز ایــن ضعف مفرط باعث شــده اســت، خیال 

و آرزوهای ما در فیلم های مان خراش پیدا کند. 
دیگر خیال های ما به سمت عشــایر، دریاها، معادن و... نمی رود. 
قصه های ما ارزان شــده اســت و برای پرفروش شدن با کمترین 
هزینه به یک ســاختمان رسیده اســت. این دیگر سینما نیست. 
 امروز آمار ســینمایی فاجعه است. تنها 67 شــهر ما سینما دارد. 

این یک تبعیض بزرگ فرهنگی است.
این کارگردان ادامه داد: ماجرای بعد از پایین کشــیده شدن فیلم 
» رستاخیز « ماجرای فرامتنی است و بسیاری از مسائل آن ربطی 
 به اصل ماجرا نــدارد. برای اینکــه مگر فیلم زیرزمینی ســاخته 
 شده اســت؟ فیلمی که طی10 سال پروانه ســاخت گرفته است 
و نهایتا با پروانه نمایش اکران شــده است. آن هم درباره موضوعی 

به مهمی عاشورا.
 درویش با ابــراز گالیه گفــت: به هر صــورت اتفاقی کــه افتاد 
شان قوانین سینما زیر ســوال رفت و آقایان گفتند به دلیل جشن 
هســته ای توقیف کردیم. مقطع اکران این فیلم با توافق هسته  ای 
 همزمان شد. چون جشن هســته ای در پیش بود، آقایان گفتند: 
 ما نمی خواســتیم حواشــی ای که بــرای این فیلــم پیش آمده 
 این جشــن را تحت الشــعاع قرار دهد. اما باالخــره رای دادگاه 

صادر شد و دولت را مقصر اعالم کرد. 
درویش با ابــراز امیدواری از اکــران » رســتاخیز « در ماه محرم 
 گفت: من امیدوارم که این فیلم اکران شــود و به قول آقای ایوبی 
محرم عاشــورایی تری داشــته باشــیم. من خیلی ناراحت شدم 
که آقای فخیــم زاده در همیــن برنامه » هفت « گفتنــد بعد از 
»رستاخیز« من پشت دستم را داغ می کنم اگر سمت فیلم تاریخی 

بروم.
اظهارات بهروز افخمی درباره اسکار و فروشنده

بنا بر این گزارش، بهروز افخمــی در ابتدای این برنامه با اشــاره 
به میز نقد دو فیلم » فروشــنده « و » النتــوری « در برنامه هفته 
گذشته بیان داشت: هفته گذشته درباره فیلم های سینمای انتقاد 
 اجتماعی صحبت کردیم و با حضور مســعود فراســتی و ســعید 
قطبی زاده بحث به دو فیلم روز یعنی » فروشنده « و » النتوری « 

رسید و منتقدین حاضر، نظرات خود را درباره این دو فیلم گفتند.
وی افزود: امــا عکس العملی کــه در برخی روزنامه هــا و فضای 
 مجازی به وجود آمد ما را سر ذوق آورد که این بحث را ادامه دهیم. 
 چون برخی گمــان کردند ســینما هم جای سیاســت اســت 

و می توانند با فشار و ارعاب مانع از ورود ما به برخی مباحث شوند.
افخمی ادامــه داد: مخصوصا دربــاره فیلم » فروشــنده « به نظر 
االن فشــارهای زیادی اســت که این فیلــم به عنــوان نماینده 
ایران در اسکار معرفی شــود. فضای تهدید آمیزی است و برخی 
 گمان می کنند با تهدید، ارعاب و فحاشــی می تواننــد ما را وادار 
 به عقب نشــینی کنند. ما اگر قرار به ترســیدن بود اصال شــروع 
نمی کردیم. افخمی ادامه داد: اما امــروز که این گمان پیش آمده 
برخی می توانند با گرایشــات سیاســی و فضاسازی های سیاسی 
مانع از انتشــار نقد درباره این فیلم شــوند! ما به عنوان یک برنامه 
تخصصی سینمایی صریح تر درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد 
 تا فیلم بهتری به اسکار معرفی شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
امروز شــنیدم فیلــم » ابد و یــک روز « کــه از هر نظــر بهتر از 
»فروشــنده« اســت از لیســت 8 فیلم اولیه معرفی به اســکار 
حذف شــده و احتماال فیلم » ایســتاده در غبار « هــم در مرحله 
 بعــدی حــذف خواهــد شــد. در ادامه افخمــی بیان داشــت: 
در همیــن مدت کوتــاه در فضــای مجــازی دربــاره اظهارات 
 ابتدایــی من فضاســازی شــده و ادعا کردنــد ما نظر مــردم را 
در ســایت» متاکریتیــک « دربــاره » فروشــنده « گفته ایم که 
اساسا چنین نبوده است. ما نظر یک ســایت حرفه ای نقد فیلم را 
منعکس کرده ایم و مجــدد گفته اند فقط10 منتقــد درباره این 
 فیلم نظر داده اند. مگر درباره فیلم » گذشــته « یــا » درباره الی « 
 چند منتقــد نظر داده انــد؟ آنهایی کــه فیلم را قابل دانســتند، 

نقد نوشته اند.
پیش بینی افخمی از سرنوشت »فروشنده« در اسکار 2017

وی ادامه داد: هرچند اخبار رســیده حاکی از انتخاب »فروشنده« 
برای معرفی به اســکار دارد، امــا خواهیم دید موفقیتی کســب 
نمی کند. در دوره ای که خودم عضو هیئــت انتخاب معرفی فیلم 
به اسکار بودم شاهد بودم چطور با همین توجیهات که »گذشته« 
شــانس بیشــتری دارد و فرهادی شاخته شده اســت، حق فیلم 
» دربند « را در مقابل فیلم » گذشــته « خوردنــد و نهایتا دیدیم 
رای نیاورد. حاال برخی هرقدر جوســازی کنند ما هم جواب شان 

را خواهیم داد.

» و حتی یک کلمه هم نگفت « جدیدترین اثر ســینمایی 
علی ژکان کماکان در مرحله پیش تولید به سر می برد.

علی ژکان، کارگردان سینما؛ در خصوص آخرین وضعیت 
فیلم ســینمایی » و حتی یک کلمه هم نگفــت « اظهار 
 داشــت: کماکان در مرحله پیش تولید به ســر می بریم 
و اگر همه کارها طبق برنامه ریزی های انجام شــده پیش 

رود احتماال در مهر ماه فیلمبرداری را آغاز خواهیم کرد. 
 گفتنی اســت؛ قصه این فیلم برداشــت و ایــده ای کلی 
از کتاب » و حتی یک کلمــه هم نگفت « به قلم هاینریش 
بل اســت که کارگردانی آن را علی ژکان و نویسندگی را 

نغمه ثمینی انجام داده اند. 
شایان ذکر اســت؛ » و حتی یک کلمه هم نگفت « کاری 

پر بازیگر اســت که چند ماهی در مرحلــه پیش تولید به 
سر می برد و بخشی از فیلمبرداری آن در دبی خواهد بود. 

علی ژکان پیش از این آثار ســینمایی چــون » مادیان «، 
» دخترک کنار مرداب «، » ســایه به ســایه «، » عیسی 

می آید « و » چهره به چهره « را کارگردانی کرده است.
 عذرا وکیلی از ضبط سری جدید برنامه رادیویی » سالم کوچولو «

به مناســبت ایام محــرم خبــر داد. تهیه کننده و مجــری برنامه  
 قدیمی » سالم کوچولو « درباره پخش سری جدید این برنامه  که 
 به مناســبت ایام محرم تولید می شــود، توضیــح داد: موضوعات 
مورد نظر در برنامه  سالم کوچولو، به زبان ساده به کودکان آموزش 
 داده می شــود؛ برای مثال در ایام محرم بر سر در مغازه ها، مساجد 
 و ... پرچم ســیاه نصب می کنند و بچه ها بایــد بدانند همه  این ها 

به احترام امام حسین ) ع ( است. 
وکیلی در ادامه توضیح داد که پخش سری جدید »سالم کوچولو«، 

از ابتدای محرم تا پایان روز عاشورا ادامه خواهد داشت. 
» سالم کوچولو « برنامه  رادیویی برای قشــر کودکان و خردسال 
است که توسط عذرا وکیلی، مجری و تهیه کننده با سابقه رادیو، 40 

سال است از رادیو ایران پخش می شود. 
 رادیــو ایران پیــش از این تصمیم بــه متوقف کردن ایــن برنامه 
کرده بود و مدتی هم متوقف شــد، اما دوباره تصمیم گرفته شد که 

در رادیو بماند و به تولید خود ادامه دهد.
 این برنامه  قدیمی رادیویــی هر روز به غیر از روزهای پنجشــنبه 

و جمعه ساعت 9 و 45 از رادیو ایران پخش می شود.

احتمال فیلمبرداری » و حتی يک 
کلمه هم نگفت « در مهر ماه

سری جديد 
» سالم کوچولو « برای محرم

حوزه هنری

  برترین های ششــمین جشــنواره سراســری دف نوای رحمت 
 در بخش های تک نــوازی نوجوانان، بزرگســال و گــروه نوازی 
 با درخشش هنرمندان کردســتانی و اصفهانی در سنندج معرفی 

و مورد تقدیر قرار گرفتند.
جمعه اختتامیه ششــمین جشنواره سراســری دف نوای رحمت 
که به همت حوزه هنری برگزار شــد، در پردیس سینمایی بهمن 
سنندج با حضور مسئوالن و اقشار مختلف مردم برگزار و از نفرات 

برتر تقدیر شد.
 در این مراسم که با استقبال قابل توجه مردمی همراه بود، جمعی 
از هنرمندان پیشکســوت عرصه دف نوازی اســتان کردستان نیز 
حضور داشتند و نفرات برتر این دوره از جشنواره دف نوای رحمت 

از سوی اعضای هیئت داوران معرفی شدند.

امین مرادی رییس حوزه هنری استان کردستان و دبیر جشنواره 
 ششــم دف نوای رحمــت در ابتــدای گزارشــی از فعالیت های

 صورت گرفته در این دوره از جشــنواره را، ارایه کرد و سپس گروه 
دف نوازی به اجرای برنامه پرداخت.

بر اســاس قرائت رای هیئت داوران ششمین جشــنواره دف نوای 
 رحمت در بخش بانوان و در رده ســنی نوجوانان ســتاره معینی 
از استان اصفهان عنوان سوم را کسب کرد و عنوان دوم این بخش 

نیز به سنا صمدی از استان کردستان رسید.
شیرین سرحدی از استان اصفهان نیز توانست در این بخش عنوان 
اول را به دســت آورد که وی بعد از دریافت جایــزه خود به اجرای 

برنامه پرداخت.
در بخش آقایان و در ره ســنی نوجوانان محمد مرادی از اســتان 

کردستان ســوم شــد و ادریس وکیلی باز هم از استان کردستان 
توانست مقام دوم را به دست آورد و در نهایت عنوان اول این بخش 

نیز به سعید فرزانگان باز هم از استان کردستان رسید.
 در رده سنی بزرگســال و بخش بانوان نیز عنوان ســوم این دوره 
از جشنواره به غزل میرزایی از خوزستان رسید، عنوان دوم را عطیه 
قلی جانی از استان اصفهان به دســت آورد و مونا مالیی از استان 

کردستان نیز عنوان نخست این بخش را به خود اختصاص داد.
در رده ســنی بزرگســال بخش بانوان هم پوریا رحمانی از استان 
کردستان موفق به کسب عنوان سوم شد، شعیب رحمانی از استان 
 کرمانشــاه عنوان دوم را به دســت آورد و امیر حســین صمدیان 

از استان اصفهان عنوان نخست این بخش را از آن خود کرد.
 در بخش گروه نوازی هم عنوان سوم مشــترک به گروه های دک 
از خوزستان و کارین از استان کردستان رسید، گروه ژیار کردستان 
موفق به کسب عنوان دوم شد و در نهایت عنوان نخست هم به گروه 

خاک نشین باز هم از استان کردستان رسید.
 همچنین در جریــان برگزاری این دوره از جشــنواره سراســری 
دف نوای رحمت از اســتاد حمیدرضا اردالن از اساتید به نام حوزه 
فرهنگ و هنر کردســتان که تالیفات متعددی در این زمینه دارد 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
 ســید زاهد ابراهیمی از مداحان و دف نوازان برجســته کرستان 
 و ســید بهاء الدین حســینی هم به عنوان دو پیشکسوت عرصه 

دف نوازی و خانقاهای استان کردستان هم تقدیر و تجلیل شد.
تقدیر از اعضای هیئت داوران بخش انتخاب آثار و بخش مسابقه نیز 
از دیگر بخش های اختتامیه ششمین جشنواره سراسری دف نوای 

رحمت در استان کردستان بود.
در جریان برگزاری این مراســم امین مــرادی رییس حوزه هنری 
استان کردســتان با اهدا دف از حمایت های عبدالمحمد زاهدی 
 اســتاندار کردســتان به دلیل همراهی در برنامه هــای فرهنگی 
و هنری تقدیر و تجلیل کرد. ششمین جشنواره سراسری دف نوای 
رحمت بعد از ســه روز رقابت هنرمندانی از 21 استان کشور امروز 

جمعه در سنندج پایان پیدا کرد.

با درخشش هنرمندان کردستانی و اصفهانی؛

برترين های جشنواره سراسری دف نوای رحمت معرفی شدند

سینما

پنه  لوپه کروز بازیگر اسپانیایی و برنده اسکار گفته که خالصه  
فیلمنامه  فیلــم جدید اصغر فرهادی را خوانده و عاشــق این 

فیلمنامه شده است.
او به همراه همســرش خاویر باردم قرار است در فیلم جدید 
 فرهادی بازی کنند. این فیلم در اســپانیا ســاخته می شود 

و زبان آن هم اسپانیایی است.
کروز می گوید که فرهادی در حال نوشــتن فیلمنامه  کامل 
این فیلم است و دوست ندارد که اطالعات زیادی در مورد آن 
ارایه شــود. او فیلمنامه  جدید فرهادی را یک درام تاثیرگذار 
 باشــخصیت هایی شــگفت انگیز توصیف کــرده و گفته که 
اصغر فرهادی در حال حاضر یکــی از بهترین کارگردان هایی 

است که دنیا دارد.
کروز نخستین بازیگر اسپانیایی برنده  اسکار است که بازیگری 

را از سن 15 سالگی آغاز کرده است.
اصغر فرهادی که این روزها سرگرم نوشتن فیلمنامه  جدیدش 
هست، موفق شد در شصت ونهمین دوره  جشنواره  کن جایزه  

بهترین فیلمنامه را برای فیلم » فروشنده « ببرد. 
شــهاب حســینی هم برای بازی در این فیلم جایزه  بهترین 

بازیگر مرد جشنواره  کن را برد.
 فیلمبرداری این پروژه ســینمایی احتماال از اواخر تابســتان 
 یا اویــل پاییز آغاز خواهد شــد و داســتان آن درباره زندگی 

یک خانواده روستایی در اسپانیا است.
تهیه کننــدگان فیلم جدید اصغر فرهادی کمپانی ال دســیو 
 متعلق به پدرو و آگوســتین آلمادوار و کمپانی ممنتو متعلق 

به الکساندر مالت گای هستند.

پنه لوپه کروز از همکاری اش با اصغر فرهادی گفت؛

عاشق فیلمنامه جديد
 اصغر فرهادی شدم

در هفت چه گذشت؟

افخمی: فروشنده ضعیف ترین فیلم فرهادی است

هفته گذشته  درباره 
فیلم های   سینمای

  انتقاد   اجتماعی 
صحبت کرديم و با حضور 
 مسعود فراستی و  سعید 

  قطبی زاده بحث 
 به دو فیلم روز يعنی 

 »  فروشنده « 
 و »  النتوری «  رسید 

و  منتقدين حاضر، 
 نظرات خود را درباره

 اين دو فیلم گفتند
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اخبار کوتاهيادداشت

نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد تاکید کرد: انقاب اســامی ایران برگرفته از واقعه غدیر 

بوده و والیت فقیه، تداوم بخش همین واقعه تاریخی است.
حجت االسام محمدعلی نکونام در نشست بنیاد بین المللی غدیر 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: اســتکبار جهانی برای ترویج 
اســام آمریکایی، به دنبال کمرنگ کردن و حــذف فرهنگ غدیر 
از جهان اسام اســت. وی افزود: از آنجا که تمامی شعله های ناب 
دینی، ایمانی و نجات بشری از غدیر سرچشمه می گیرد، استکبار 

جهانی به دنبال حذف این واقعه مهم از تاریخ اسام است. 
نکونام، با بیان اینکه نبی مکرم اســام)ص(، مکمل انبیای الهی و 
واقعه غدیر، کامل کننده رســالت آن حضرت است، گفت: انقاب 
اســامی ایران برگرفته از واقعه غدیر و والیت فقیه نیز تداوم بخش 

همین واقعه تاریخی است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری هم در این نشست، از همکاری و 
تعامل تمامی دســتگاه های اجرایی، به منظور برگزاری شایســته 

برنامه های مربوط به عید سعید غدیر خم در استان خبر داد.
قاســم ســلیمانی افزود: دســتگاه های اجرایی، شــهرداری ها، 
هیئت هــای مذهبی و اصنــاف چهارمحال و بختیــاری، اقدامات 
الزم را برای فضاســازی مطلــوب مربوط بــه عید غدیــر خم را 
انجــام می دهنــد. گفتنی اســت اجتمــاع بــزرگ »غدیریون« 
اســتان چهارمحال و بختیاری، از ســاعت 9 تا 13 روز سه شنبه 
30شهریورماه جاری، همزمان با 18 ذی الحجه و عید سعید غدیر 

خم، در مصای بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد برگزار می شود.

فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري، از کشف محموله 
14میلیارد ریالي ابزار آالت برقي قاچاق در محور یاسوج-لردگان 
خبر داد. ســردار غامعباس غامزاده اظهار کرد: در پي دریافت 
خبري مبني بر سوء اســتفاده قاچاقچیان از محورهاي ارتباطي 
اســتان جهت قاچاق کاال، ماموران اداره مبــارزه با قاچاق کاال و 
ارز پلیس آگاهي این فرماندهي، طرح مبارزه با قاچاق کاال را در 

محور یاسوج-لردگان به اجرا گذاشتند.
وي افزود: ماموران پس از هماهنگي با مقام قضایي، طي عملیات 
ایست و بازرسي، در این محور به یك دســتگاه کامیون کشنده  

حامل کاال مشکوک شده و دستور توقف دادند.
این مقام ارشد انتظامي تصریح کرد: طی بازرسي از این کامیون، 
دو هــزار و 698 دســتگاه ابــزار آالت برقي »چکــش ضربه زن 
هیلتي«  فاقد مدارک گمرکي به ارزش 14میلیارد ریال کشــف 

و یك نفر نیز در این راستا دستگیر شد.
فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختیاري، با اشاره به معرفي 
متهم به مرجع قضایي، از عموم مردم خواســت هرگونه فعالیت 
قاچاقچیان کاال را از طریق ارســال پیامك یا تمــاس تلفني، به 

مرکز فوریت هاي پلیسي گزارش دهند.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 انقالب اسالمی ايران 
برگرفته از واقعه غدير است

کشف 14میلیارد ريالی کاالي 
قاچاق در چهارمحال و بختیاري 

مدیرگمــرک چهارمحــال و بختیــاری، بــا رد وجود 
بروکراســی در گمرکات، زمان انجام تشریفات گمرکی 
برای ترخیص کاالهای صادراتی این استان را کمتر از یك 

ساعت دانست.
اسماعیل ا... دادی افزود: از زمان راه اندازی سامانه جامع 
امور گمرکی و پنجره تجارت فرا مرزی در گمرک )سال 
94(، عاوه بــر کاهش هزینه برای تجــار و دولت، زمان 
انجام تشــریفات گمرکی کاالهای صادراتی، از 2 روز به 
کمتر از یك ســاعت کاهش یافته است. وی ادامه داد: در 
این ســامانه ها، صادر کننده اظهارنامه خود را به صورت 
الکترونیکی برای گمرک ارســال می کند و کارشناسان 
گمرک، با ارزیابی کاال در محل واحد تولیدی، تشریفات 
گمرکی را در ســریع ترین زمان ممکن انجام می دهند.  
ا... دادی بیان کــرد: با اقدام ارزنده گمرک در ســال های 
اخیر، اسامی شــرکت و واحدهای تولیدی خوش حساب 
که ســابقه قاچاق کاال ندارند، احصــا و مجوز خروج کاال 
برای این واحدها با ارزیابی اجمالی در ســریع ترین زمان 
ممکن صادر می شــود.  وی افزود: 98درصد واحدهای 
تولیدی صادرکننده استان، در مسیر سبز )برای کاالهایی 
که به دلیل حساسیت کمتر، نیاز به صرف زمان کمتری 
برای بررســی و تطبیق اظهارنامه بــا کاالهای صادراتی 
دارند( مورد ارزیابی قرار می گیرد و تنها 2 درصد از تجار 

به سمت مسیر قرمز ارزیابی هدایت می شوند.
ا... دادی اظهار کرد: مدت تخلیــه کاال در انبار گمرک یا 
محل اختصاصی وارد کننده ها و ارزیابی و تطبیق اسناد با 
کاالی وارداتی نیز بیش از سه ساعت به طول نمی انجامد. 

 مدیر کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: سه هزار و 200 تن برنج در چهارمحال و بختیاری 
برای ماه محرم ذخیره سازی شد. ذبیح ا... غریب بااشاره 
به اینکه ماه محرم پیش روست، عنوان کرد: برای کمبود 
برنج در این ماه، سه هزار و 200 تن برنج در چهارمحال و 

بختیاری ذخیره سازی شد.
وی عنوان کــرد: برای کمبود مرغ گــرم در فصل پاییز 
برنامه ریزی مختلفی برای جوجه ریزی مرغداری ها در 
این استان انجام شده اســت. مدیر کل جهاد کشاورزی 
اســتان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: حدود بیش از 
۵00 هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری های اســتان 

چهارمحال و بختیاری انجام شده است. 
وی بیان کرد: هم اکنون هیچ مشکلی در توزیع مرغ گرم 

در این استان وجود ندارد.

تشريفات گمرکی، کمتر از يک 
ساعت انجام می شود

۳۲۰۰تن برنج ذخیره سازی شد

در شهر

نــورا... غامیان دهکردی اظهــار کرد: بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته توسط شهرداری شهرکرد، بام ایران برای آغاز 
سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در مهر ماه امسال 

آماده می شود.
شــهردار شــهرکرد به بیان جمع بنــدی کلــی از اقدامات 
انجام شده از ســوی شــهرداری در ستاد اســتقبال از مهر 

پرداخت و گفت: هماهنگی های الزم برای اجرای برنامه های 
مرتبط با سال تحصیلی جدید، توسط شهرداری انجام شده 

است.
وی از مهم ترین اقدامات ستاد مهر شــهرداری تا آغاز مهر را 
خط کشی معابر جلوی مدارس، نصب بنر، نظافت و پاکسازی 
سطح شهر، توزیع اقام فرهنگی در بین دانش آموزان، حضور 

مســئوالن شــهری در ویژه برنامه های مدارس، ساماندهی 
ســرویس های ایاب و ذهاب عمومی مانند اتوبوس و تاکسی، 
لکه گیری معابر و برخی اقدامــات فرهنگی دیگر عنوان کرد 
و گفت: شهرداری امســال به صورت ویژه به استقبال مهرماه 
می رود و قصد دارد رضایت شهروندان و اولیای دانش آموزان 

را فراهم آورد.
غامیان دهکردی تصریح کرد: توســعه و گسترش فضاهای 
ســبز، اجرای تمهیدات ترافیکی از جمله خط کشــی های 
عابر پیاده، نصب ســرعت گیر، نصب تابلوهای هشدار دهنده 
و شناســایی و رفع گره های ترافیکی، از دیگــر اقدامات این 
شــهرداری اســت. وی به کف شــویی و جرم گیری داخل و 
شست وشوی بدنه اتوبوس ها اشــاره کرد و گفت: درمجموع 
بیش از 120 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل شهری، از 
ابتدای سال تحصیلی آماده خدمت رسانی به دانش آموزان و 

شهروندان است.
شهردار شهرکرد در ادامه به اجرای طرح بازرسی ویژه سازمان 
تاکسیرانی در استقبال از مهر اشــاره کرد و گفت: در آستانه 
بازگشایی مدارس و لزوم نظارت عملکرد ناوگان تاکسیرانی، 

بر سرویس مدارس نیز نظارت می شود.
غامیــان دهکردی خاطرنشــان کــرد: همزمــان با طرح 
استقبال از مهر، نیروهای آتش نشــانی شهرداری شهرکرد، 
ضمن آماده باش کامل، به توزیع اقام آتش نشانی، بروشور و 
آموزش روش های ایمنی و چگونگی استفاده از کپسول های 
آتش نشانی توسط دانش آموزان در مدارس خواهند پرداخت.

در آستانه 
بازگشايی 
مدارس و 

لزوم نظارت 
عملکرد ناوگان 
تاکسیرانی، بر 

سرويس مدارس 
نیز نظارت 

می شود

پیشنهاد سردبیر: 
انقالب اسالمی ايران برگرفته از واقعه غدير است

شهردار شــهرکرد، از آمادگی اين نهاد در راســتای استقبال از بازگشــايی مدارس همزمان با آغاز سال 
تحصیلی در سطح شهر خبر داد.

شهردار شهرکرد:

شهرداری ،آماده استقبال از سال تحصیلی جدید است

اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دولــت یازدهم نگاه 
ویژه ای به مســائل فرهنگی از جمله تقویت کانون مساجد داشته 

است.
قاســم ســلیمانی دشــتکی شــهرکردی، در مســجد حضرت 
ابوالفضل)ع( شــهرکرد افــزود: در دولت یازدهم برای بهســازی 
و توسعه زیرساخت های مرکز اســتان، گام های بلندی برداشته 

شده است.
وی تاکید کرد: رشد اقتصادی، مهار تورم، افزایش اشتغال، کاهش 
نرخ بیــکاری، رونق تولید و ارتقای شــاخص های توســعه ای، از 
مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در نقاط مختلف کشور و به 

ویژه مناطق کمترتوسعه یافته مانند چهارمحال و بختیاری است.

سلیمانی دشــتکی افزود: در ســفر رییس جمهور به چهارمحال 
 و بختیــاری، برای توســعه راه هــای ارتباطی، احــداث راه آهن

اصفهان-شهرکرد-اهواز، انتقال آب بن-شهرکرد-بروجن، تکمیل 
و بهره برداری از طرح های تولیدی بزرگ مانند فوالد سفیددشت، 
پروژه های عمرانی و ارتقای زیرســاخت های توسعه ای، اقدامات 
مهمی به تصویب رسید که از ســوی هیئت دولت در دست اقدام 

است.
وی تصریح کــرد: از مجموع 84 مصوبه ســفر رییس جمهوری و 
هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری، تاکنون ۵8 طرح به صورت 

کامل اجرا و بهره برداری شده است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شــد: بــرای اجرای این 

طرح ها در سفر رییس جمهوری و هیئت دولت در مردادماه سال 
93، دو هزار و 230 میلیارد ریال به استان اختصاص یافت.

وی اظهار کرد: 96 درصد تعهدات مالی مربوط به مصوبات ســفر 
دکتر روحانی به بام ایران محقق شده است.

وی تاکید کرد: ایجاد 1۵هزار شغل جدید و تثبیت اشتغال موجود 
در چهارمحال و بختیــاری، از مهم ترین اولویت های مســئوالن 

ارشد استان در سال جاری به شمار می رود.
وی تصریح کرد: در سال گذشــته نیز با تاش های صورت گرفته 
از سوی مسئوالن ارشــد چهارمحال و بختیاری، زمینه اشتغال و 

تثبیت شغل برای 9 هزار و ۵00 نفر در استان فراهم شد.
سلیمانی دشتکی یادآور شــد: از ابتدای امسال نیز برای دو هزار و 

100 نفر، زمینه اشتغال فراهم شده است.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری، پس از بررســی مشــکات 
نمازگزاران شهرکردی در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( این شهر، 

دستورات الزم را برای پیگیری و رفع مشکات آنان صادر کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

دولت يازدهم، نگاه ويژه ای به مسائل فرهنگی دارد
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وقت اجرای قرار تحریر ترکه
6/496 شــماره 551/95 ش ح 15 بدینوســیله اعالم مــی نماید به موجب 
درخواست 1- زهرا 2- فاطمه ابوطالبی شاپور آبادی به طرفیت 1- حسن 
2- مسعود 3- محمد حسین ابوطالبی شــاپور آبادی قرار تحریر ترکه مر 
حومه خانم معصومه عابدی شاپور آبادی طی شماره 509-95/5/23 در 
شورای حل اختالف 15 صادر و وقت اجرای قرار ساعت 5/30 عصر روز 
شنبه مورخ 95/8/22 تعیین گرددیه است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی 
دارند دعوت می شود در موعد مذکور در محل این شورا واقع در شهرستان 
اصفهان با آدرس خ حاج رحیم ارباب حاضر شوند. عدم حضور مدعوین 
مانع اجرای قرار نخواهد بود. م الف:18710 شــعبه 15 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/497 در خصوص پرونده کالسه 1121/95 خواهان مجتبی زارع با  وکالت 
آقای علی شــیرزاده و خانم آرزو صانعی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت محمد حبیب الهی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
95/8/16  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 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 رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:18665 شعبه 8 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )113 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/498 در خصوص پرونده کالسه 950261 خواهان آقای ابراهیم عباسی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ به طرفیت امیر حسین پرورش تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/17  ســاعت 12 ظهر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 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:18682 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

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

6/499 در خصوص پرونده کالســه 950470 ش 33 خواهان آقای عباس 
ذوالفقاری دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت ســید حسین میر 
معصومی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
95/8/19  ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای شــیخ صدوق شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18705 شعبه 33 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/500 در خصــوص پرونده کالســه 95-304 خواهان رضــوان مقامی 
با وکالت  آقای جلیــل صادقی مبنی بر مطالبه خســارت افت ماشــین به 
طرفیت آقای غالمرضا عباســی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز شــنبه مورخه 95/8/22  ســاعت 10/30 تعیین گردیده است با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع 
شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18692 شعبه 53 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 120 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/501 در خصوص پرونده کالســه 1099/95 خواهان امین محمد مهدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی فیناسیان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/8/22  ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:18675 شعبه 11 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/502 در خصوص پرونده کالســه 1099/95 خواهان محمود میرزایی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر خلیلی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/8/22  ساعت 9تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 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:18680 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/503 در خصوص پرونده کالسه 1061/95 خواهان سید محمد حسینی 
به وکالت آقای ولی اله حاتمی و مجید زارعان دادخواســتی مبنی بر جلب 
ثالث به طرفیت محمد محمودی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
مورخ 95/8/25 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 18684 شعبه 32 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/504 شــماره ابالغیــه: 9510100351207115 شــماره پرونــده: 
9509980351200482 شــماره بایگانی شعبه: 950591  خواهان/ شاکی 
سید ولی اله رهنمائی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم اقدس ابن علی 
حیدری و امیر قاسمی و مینا قاسمی و ایراندخت قاسمی و گلناز قاسمی و 
کیخسرو قاسمی به خواســته الزام به اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند 
رســمی ملک و الزام به تفکیک ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120  ارجاع 

و به کالســه 9509980351200482 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/08/29 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18698 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/505 شــماره ابالغیــه: 9510100361705177 شــماره پرونــده: 
9409980361700639 شــماره بایگانی شعبه: 940696  خواهان/ شاکی 
بانک صادرات اســتان اصفهان به مدیریت آقای بهرامی  دادخواســتی به 
طرفیت  خوانده/ متهم ســید اصغر موسوی و شــرکت پارس فلز و سید 
عباس موســوی و ســید مرتضی طباطبائــی و علی آبــدار اصفهانی  به 
خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه بابت ...  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالسه 9409980361700639 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/09/03 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18647 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/506 شــماره ابالغیــه: 9510100361705251 شــماره پرونــده: 
9509980361700253 شــماره بایگانی شعبه: 950304  خواهان/ شاکی 
احمد محمدی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمود بقا سرشت و 
فاطمه تدین و روح ا... ســالخورده و علی هادیان  به خواسته استرداد مال 
)منقول( و مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خســارت دادرسی و تامین 
خواسته و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 
9509980361700253 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/07 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:18649 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)195 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/507 شــماره ابالغیــه: 9510100361705229 شــماره پرونــده: 
9509980361700262 شــماره بایگانی شعبه: 950316  خواهان/ شاکی 
زهرا منتظر القائم دادخواســتی به طرفیت  خوانــده/ متهم مهدی صمدی 

فروشانی و ناصر صفایی به خواسته ابطال ســند رسمی )موضوع سند 
ملک اســت( و اثبات مالکیت ) مالی غیر منقول( تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  
ارجاع و به کالسه 9509980361700262 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/09/07 و ساعت 9/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18650 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ اجرائیه

6/511 محکوم له: آقای مهدی شیخی محمدی فرزند علیرضا ساکن نایین 
شهرک توسعه و عمران بوستان 1 کوچه شماره 6 پالک 317 محکوم علیها: 
خانم مهری مدحی فرزند حسین به نشانی مجهول المکان، کالسه پرونده: 
1172/94 ش 1 شــورا، موضوع) محکوم به(: الزام به انتقال سند خودرو، 
به موجب رای غیابی شــماره 291 مورخ 95/04/22 صادره از شعبه اول 
شــورای حل اختالف نائین محکوم علیها محکوم است ملزم به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند و انتقال سند خودرو سواری سپند 
پی کی آی مدل 1384 به شماره انتظامی ایران 23-442 ب 17 به نام محکو 
له و پرداخت مبلغ 350/000 ریال هزینه دادرســی و پرداخت هزینه نقل و 
انتقال ســند با ارائه مدرک از دفترخانه و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال 
هزینه نشــر آگهی در حق محکوم له مهدی شیخی محمدی و پرداخت مبلغ 
1/900/000 ریال بابت ســهم عشــر دولتی در حق دولت، لذا نظر به اینکه 
محکوم علیها مجهول المکان می باشــد موارد مندرج در اجرائیه به استناد 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
برای یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا محکوم 
علیها پس از رویت و ظرف ده روز نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید. 
در غیر این صورت طبــق مقررات قانونی و از طریــق دایره اجرای احکام 
عملیات اجرائی انجام خواهد شد. م الف: 192 شعبه اول شورای حل اختالف 

نایین )232 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/512 شــماره ابالغیــه: 9510100350406645 شــماره پرونــده: 
9509980350400037 شماره بایگانی شعبه: 950039  خواهان/ شاکی 
شهال الماسی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم شــهرزاد الماسی به 
خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهــان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308  ارجاع 
و به کالســه 9509980350400037 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/09/30 و ساعت 12/15 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:18644 شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)171 

کلمه، 2 کادر(
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اخباريادداشت

فضاپیمای »New Horizen« ناسا تا به امروز اطالعات جالبی 
درباره قمر »کارن« )Charon( ســیاره پلوتو به دســت آورده 
که مشــابه آن را پیش تر ندیده ایم. به نظر می رســد که نواحی 
قطبی این قمــر، رنگی قرمز مایــل به قهوه ای بــه خود گرفته 
که محققان ناســا قادر بــه درک چگونگی بــروز چنین اتفاقی 
نبودند. بنابراین این تیم، یک ســال گذشــته را صرف تحقیق و 
جمع آوری تصاویر بیشــتری کرده و به نظر می رسد باالخره به 
پاسخ های مد نظر خود دست یافته اند. به ظاهر ناحیه قرمز رنگ 
قمر کارن، به دلیل فــرار گاز متان از ســیاره کوتوله پلوتو و یخ 
بستن آنها به وجود آمده اســت. مدیر تیم ناسا، سیاره پلوتو را به 
یک هنرمند گرافیتی تشــبیه می کند که با پاشیدن رنگ روی 
کارن، منطقــه ای قرمز رنگ به وســعت نیومکزیکو در آن پدید 
آورده است. اگر چه منجمان ناسا شک کرده بودند که این پدیده 
ممکن است به گاز متان مربوط باشد اما به توضیحی دقیق برای 
آن دست نیافته بودند. در مقام توضیح، سیاره پلوتو جاذبه بسیار 
ضعیفی دارد که توان نگهداری اتمسفر خود را ندارد. در همین 
حال، نیروی گرانش قمر کارن به قدری قوی است که گاز متان 
پلوتو را به ســمت خود می کشــد. عالوه بر این، دمای کارن در 
دوران زمســتانی می تواند به منفی 256 ســانتی گراد زیر صفر 
برسد که این مدت هزاران سال به طول می انجامد. جالب است 
بدانید که گاز متان هیچ رنگی ندارد امــا در صورت قرار گرفتن 
در برابر تابش فرابنفش خورشــید، تغییر حالــت داده و ضمن 
گرفتن رنگ قرمز به خود، تبدیل به ماده ای دیگر به نام »تولین« 
می شود. تولین می تواند به مدار مغناطیسی سیارات چسبیده و 
حتی زمانی که دوران زمســتانی آنها به پایان رسیده، رنگ آن 
منطقه را برای همیشــه به قرمز تغییر دهد. حاال تیم ناســا باور 
دارد که دیگر سیارات کوچک »کمربند کوپیر« نیز ممکن است 
با شرایط مشابهی مواجه شــده و اتمسفرشان دستخوش تغییر 

شده باشد.

شرکت تســال قصد دارد مرکز ذخیره ســازی برقی به ظرفیت 
20 مگاوات تا 80 مگاوات برســاعت را در ایالت کالیفرنیا بسازد. 
این تاسیســات عظیم باتری، توانایی تامین برق مصرفی 2500 
منزل مسکونی برای یک روز، یا شــارژ کردن 1000 خودروی 
تسال را خواهد داشت. این تاسیســات از سیستم ذخیره سازی 
انرژی صنعتی Powerpack تسال اســتفاده می کند که تولید 
نهایــی آن در مرکز بــزرگ »گیگافکتوری« در »اســپارکس« 
ایالت نــوادا انجام می گــردد. در اوایل ســال جــاری، »ایالن 
ماســک« در رویداد خبری این تاسیســات اعالم کرد کســب 
و کار ایســتگاه های ذخیره انرژی »رشــدی چند برابری نسبت 
به پیشــرفت تجارت خودرو« خواهد داشــت. پروژه مورد بحث 
پس از فاجعه زیست محیطی »نشــت گاز الیسو کنیون« رنگ 
جدی تری به خود گرفت. هدف از این پروژه، کاهش وابســتگی 
به گاز طبیعی برای مدیریت ســاعات اوج مصرف برق از طریق 
ایجاد سیســتم های ذخیره ســازی صنعتی عنوان شده است. 
چندین شرکت برای تاسیس مراکز مختلفی در سراسر کالیفرنیا 
اعالم آمادگی کردند و شرکت تســال موفق شد برنده این بخش 
از مناقصه گردد. گفتنی اســت ایالت کالیفرنیا چندین ســال 
است که برنامه ذخیره ســازی انرژی برق را در دستور کار خود 
دارد اما پس از واقعه آلیســو این پروژه به حالتی اضطراری بدل 
شــد و قرار اســت تا ســال 2020 ظرفیت مراکز ذخیره سازی 
برق در این ایالت به 1325 مگاوات برســد. با فعال شــدن این 
 مراکز، نیروگاه ها می تواننــد در زمان اوج مصــرف، از ظرفیت 
ذخیره شده در این تاسیسات برای تامین برق مورد نیاز استفاده 
کنند و بدین ترتیب، دیگر نیازی نیســت صرفا به منظور جبران 
کمبود در ساعات کوتاه بیشــینه مصرف، نیروگاه های جدیدی 
احداث شوند. الزم به ذکر اســت جزئیاتی در مورد مبلغ پروژه 
اعالم نشده اما مدیران تســال می گویند این مرکز تا پایان سال 

جاری میالدی آماده بهره برداری خواهد بود.

شــرکت ســوئیفت کی به تازگی صفحه کلیدی برای تلفن های 
هوشــمند عرضه کرده که برای پیش بینــی دقیق تر کلمات، از 
شــبکه های عصبی رایانه ای کمک می گیرد. به نقل از دیجیاتو، 
اکتبر سال گذشته بود که شرکت ســوئیفت کی از تصمیم خود 
برای ارائــه اولین کیبــورد QWERTY مبتنی بر شــبکه های 
عصبی برای تلفن های هوشــمند خبر داد. در آن زمان شرکت 
مورد بحث اذعان داشــت سوئیفت کی، نخســتین صفحه کلید 
تلفن هوشمند در دنیا خواهد بود که از این فناوری بهره خواهد 
گرفت. برای آنکــه بهتر متوجه نحوه عمل فناوری شــبکه های 
عصبی شوید، ســوئیفت کی مثال ســاده ای برایتان زده است. 
فرضا جمله »بیا همدیگــر را در فرودگاه مالقــات کنیم«را در 
نظر بگیرید. با تایپ این جمله به وســیله سوئیفت کی، کیبورد 
با اتکا به فناوری شبکه های عصبی تشخیص می دهد که احتماال 
»هتل«یا »دفتر کار« واژگانی هســتند که در ادامه مکالمه بین 
طرفین رد و بدل خواهند شــد؛ بنابراین آنها را به کاربر پیشنهاد 
می کند. مضاف بر این، ســوئیفت کی می فهمــد که جمله »بیا 
همدیگر را در فــرودگاه مالقات کنیم« از لحاظ ســاختاری به 
»بیا در محل کار با هم صحبت کنیم« شــباهت دارد. استفاده 
از این پیش بینی ها نه تنها ســرعت تایپ را به میزان زیادی باال 
می برد، بلکه می تواند بــرای کاربر نیز ســرگرم کننده و جذاب 
باشد. کاربران آمریکایی و انگلیســی پلتفورم اندروید، نخستین 
افرادی هستند که به این به روز رسانی دسترسی خواهند داشت 
اما دیگر کاربران برای اســتفاده از این ویژگــی باید مدت زمان 
بیشتری منتظر بمانند. ضمنا تیم ســوئیفت کی هنوز مشخص 
نکرده که چه زمان این ویژگی را در اختیــار کاربران iOS قرار 

می دهد. برای دانلود به روز رسانی سوئیفت کی می توانید به 
پلی استور یا APKMirror مراجعه کنید.

ناسادلیلرنگقمرپلوتوراتوضیحمیدهد؛

سرخیرویمنازبهرمتاناست!

ايالتکالیفرنیاسالهاستکهقصدداردبرقراذخیرهکند؛

لیتیوميون،بهشهرنیرومیدهد

هوشمصنوعیبهشمادرتايپکمکمیکند؛

جمالتیازآينده

پیشنهادسردبیر:
لیتیوميون،بهشهرنیرومیدهد

قرار اســت شــرکت چینی لیکو روز 21 ســپتامبر )31 
شهریور( از گوشــی جدید خود به نام LePro 3 رونمایی 
کند. گفته می شــود این گوشــی در دو نســخه معرفی 
می شــود که مدل قوی تر، قدرتمندترین گوشی مبتنی بر 

سیستم عامل  اندروید است.
مدل قوی تر این گوشی به نمایشگر5/7 اینچی با رزولوشن 
کواد اچ دی و شیشــه 2.5D، پردازنده اسنپدراگون 821، 
پردازنده گرافیکــی آدرنــو 530، رم 8 گیگابایتی، 256 
گیگابایت حافظه داخلی، دوربین دوگانه 13 مگاپیکسلی، 

دوربین جلوی 16 مگاپیکسلی و باتری 5000 میلی آمپر 
ساعتی مجهز خواهد شد.

قرار اســت لیکو لی پرو 3 با قیمتی در حدود ۴63 تا 5۹8 
دالر روانه بازار شود.

اما مدل ضعیف تر از یک نمایشگر 5/5 اینچی با رزولوشن 
فول  اچ دی، پردازنده اسنپدراگون 821، رم 6 گیگابایتی، 
6۴ گیگابایــت حافظه داخلی، دوربین 16 مگاپیکســلی، 
دوربین جلوی 8 مگاپیکســلی و باتری ۴070 میلی آمپر 
ساعتی بهره می برد و با قیمت 31۴ تا ۴۴8 دالر به فروش 

خواهد رســید. هر دو مدل به سنســور اثر انگشت در زیر 
دوربین اصلی مجهز شده اند.  روز گذشته تصاویر جدیدی 
از این گوشی در وب سایت ویبو منتشر شده است که تنها 

پشت گوشی در تصاویر مشخص است.
از آنجا که بازار شــایعات تا قبــل از رونمایی محصول داغ 
می شود این طور  به نظر می رســد که تا قبل از رویداد 21 
سپتامبر یا همان پایان شهریور، باید منتظر افشاگری های 
بیشــتری پیرامون این گوشی قدرتمند باشــیم. بنابراین 
شــاید نتــوان االن روی صحت  مشــخصات فنــی این 
گوشی ها  خیلی حساب باز کرد اما به طور حتم اگر چنین 
مشخصاتی درست باشــد، باید انتظار یک ابر گوشی را از 

لیکو داشت.

آخرتابستانمنتظرباشید؛

نیرومندترينروباتسبز،معرفیخواهدشد

بهکمکسلولهایبنیادیمحققشد؛

احیایبینايینابینايان

سلول های بنیادیروباتیک

اولین مدرســه تابســتانی روباتیک در دانشــگاه امیرکبیر 
برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شــد. به 
گزارش مهر به نقل از دانشــگاه صنعتی امیرکبیر، ســروش 
صادق نــژاد، رییــس اداره انجمن های علمی دانشــجویی 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر درباره جزئیــات برگزاری این 
برنامه آموزشــی گفــت: از ابتدا درنظر داشــتیم مدرســه 
تابســتانی روباتیک را بــرای فرزندان دانــش آموز اعضای 
هیئت علمی و کارکنان دانشــگاه امیرکبیــر برگزار کنیم 
ولی به دلیل اســتقبال دانش آموزان خارج  از دانشــگاه، از 
بقیه مدارس تهران نیز در این برنامه پذیرش داشــتیم. وی 
افزود: به دنبال فراخوان، 1۴0 نفــر از دانش آموزان مقاطع 
مختلف تحصیلی در این مدرسه تابســتانی شرکت کردند 
و با اصول اولیه روباتیک آشــنا شــدند. وی با بیــان اینکه 

برگزاری این مدرسه تابستانی، گامی نخست در جهت آماده 
ســازی دانش آموزان برای حضور در کارگاه ها و دوره های 
 آموزشی پیشرفته محسوب می شــود، گفت: دانش آموزان 
شــرکت کننــده در ایــن مدرســه تابســتانی و دیگــر 
دانش آموزانی کــه توانمندی الزم برای تشــکیل تیم های 
روباتیــک را در خود مــی بینند می تواننــد در کارگاه های 
تخصصــی روباتیک کــه اواخر مهرمــاه و اوایــل آبان ماه 
در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر برپا می شــود، شــرکت 
کنند. صــادق نــژاد خاطرنشــان کــرد: هــدف اصلی ما 
 از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی پاییز این اســت که 
دانش آموزان، آمادگــی الزم برای حضــور در رقابت های 
بخش دانش آموزی جشنواره بین المللی روباتیک امیرکبیر 

را که از 10 تا 15 آذرماه برگزار می شود به دست آورند. 

محققان توانستند با استفاده از سلول های بنیادی، بینایی 
چندین نابینا را احیا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
سلول های بنیادی، اســتفاده از  سلول های بنیادی چشم 
ســالم افراد، منجر به درمان کامل 82 مورد از 107 چشم 
آسیب دیده می شــود به طوری که بینایی را به طور نسبی 

باز می گرداند.
بر طبق آزمایشــات محققان، 1۴ نفر بینایی نسبی خود را 
با این روش به دســت آورده اند، به نحــوی که فردی که 
حدود 60 سال پیش بینایی اش را از دست داده بود اینک 
به کمک ســلول های بنیادی، بینایی اش را نزدیک به حد 

طبیعی به دست آورده است.
در این مطالعه، محققان شمار اندکی از سلول های بنیادی 

چشم ســالم این افراد )ناحیه لیمبوس( را برداشته، آن را 
در آزمایشگاه تکثیر کرده و ســپس به چشم آسیب دیده 

پیوند زدند.
این سلول های بنیادی رشــد کرده و بافت قرنیه جدیدی 
را تولید می کنند که می توان آن را با قرنیه آســیب دیده 

جایگزین کرد.
از آنجایی که این سلول های بنیادی از بدن خود این افراد 
گرفته شده است نیاز به اســتفاده از داروهای ضد رد پیوند 

ندارند.
این محققان ایتالیایی براین باورند که پیوند ســلول های 
بنیادی می تواند امید را به زندگی هزاران نفری که ساالنه 
به دالیلی مانند سوختگی های شیمیایی بینایی شان را از 

دست می دهند، بازگرداند.

معرفی بازیسرگرمی

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
اینترنت این روزها پر شده از سایت های فیشینگ، اپلیکیشن های 
تقلبی و بدافزارهایی که بــه هر طریقی دنبال نفــوذ به اطالعات 
شــخصی افراد هســتند. طبیعتا اگر در چنین اوضاعی تمهیدات 
امنیتــی الزم را برای گجت های هوشــمندتان در نظــر نگیرید، 
فاجعه رخ می دهــد و خصوصی ترین اطالعاتتان به دســت افراد 
سودجو خواهد افتاد. اگر نمی خواهید قربانی چنین مسائلی باشید، 
اپلیکیشن Vault شرکت امنیتی NQ، محافظ قدرتمندی را برای 
شــما تضمین می کند. با بهره گیری از الگوریتم هــای رمزنگاری، 
Vault می توانــد خصوصی ترین محتوای موجــود در تلفن های 
هوشمند شما را از دســترس هکرها و بدافزارها پنهان نگه دارد. با 
داشــتن Vault می توانید تقریبا روی هر چیزی قفل بگذارید؛ از 
اپلیکیشن های نصب شده در سیســتم عامل گرفته تا مخاطبان، 
پیامک ها و فایل های مولتی مدیا. حتی بوکمارک های مرورگرتان 

هم شامل محافظت این اپلیکیشن می شوند. به لطف رابط کاربری 
صاف و ســاده این نرم افزار، فرآیند قفل  گذاری و بازگشایی فایل ها 
 Vault بیش از چند اشاره ساده از شما زمان نمی گیرد. برای ورود به
می توانید یک رمز اصلی در حکم شــاه کلیدی برای ورود به برنامه 

در نظر بگیرید. 
گذاشــتن ایــن رمــز ســبب می شــود کــه نفــوذ بــه حریم 
 امــن اپلیکیشــن کار آســانی بــرای هکرهــا نباشــد. بــرای

 هر چه پیچیده تر کردن اوضاع برای نفوذ افراد حتی می توان آیکن 
Vault را از محیط سیســتم عامل مخفی کرد یا اینکه با ســاخت 
چند گاو صندوق دیجیتالی تقلبــی، کاری کرد که فرد نفوذکننده 
برای تشخیص مورد اصلی گمراه شــود. حتی اگر شخصی موبایل 
شما را برداشته و قصد نفوذ داشته باشد، Vault سیستمی دارد که 
می تواند با دوربین سلفی از چهره آن فرد عکس بگیرد. این عکس 
در حافظه اپلیکیشن ذخیره می شــود و در صورت سرقت دستگاه 
قابل دسترسی و بازگردانی است. شــما می توانید این نرم افزار را از  

goo.gl/fyGZPP دریافت کنید.

لطفــا بــه تصویــر زیــر دقــت کنیــد بــرای ما 
بگوییــد کــه در تصویــر چند مــداد مــی بینید؟ 
لطفــا جــواب خــود را بــه همــراه نــام و شــهر 
 محــل ســکونت خــود بــه ایمیــل زیــر صفحه 
 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com(
بفرستید تا نام شما در همین قسمت درج شود. ضمنا 

می توانید  شمـــا 
انتــقــــــادات، 
و  پیشنهــــادات 
نظرات خود را در 
رابطه بــا مطالب 
ایــن صفحــه به 
ایمیــل  همیــن 

ارسال کنید.

محافظیبرایگوشیخوداستخدامکنید؛

هردادهایرمزمیشود
چندمدادمیبینید؟

رونمايی

تقریبا همه شــرکت الیکا را با طراحــی منحصر به 
فرد، کیفیت تصویر فوق العــاده و البته قیمت گزاف 
می شناســیم. با این حال برای طرفداران عکاســی 
ثروتمند، همیشــه امکان صرف هزینه بیشــتر در 
قبال دریافت دوربینی خاص وجــود دارد، زیرا این 
شــرکت هر از گاهی نمونه هایی ویــژه و محدود از 
برجسته ترین محصوالتش را ارائه می کند. پیشنهاد 
Leica M-P Tita-  ویژه امسال شرکت مورد بحث،

nium است، که نسخه ای ارتقا یافته از Leica M به 
شمار می رود. از جمله ویژگی های برجسته دستگاه 
فوق می توان به حافظه بافر 2 گیگابایتی، سنســور 
CMOS فول فریم با کیفیت 2۴ مگاپیکســل و رویه 

محافظ نمایشگر از جنس یاقوت اشاره کرد.
گفتنی اســت مدل M-P از ســخت افزاری مشــابه 
با مدل پایــه M بهره می گیرد اما بدنــه آن از جنس 
تیتانیوم بــوده و وزنش کمی کاهش یافته اســت؛ 
ضمن اینکه ظاهر زیباتری هــم دارد. طبق اظهارات 
Leica M-P Tita- 333 نمونــه از  ســازنده، تنها

nium تولیــد می شــود و هرکدام از آنهــا همراه با 
یک لنز 28 میلی متــری Summicron-M و یک 
APO-Summicron-M لنز 50 میلــی متــری 

 عرضه می گردند.
البتــه این لنزهــا هم با بدنــه تیتانیومــی طراحی 
شــده اند تا کامال با خود دوربین همخوانی داشــته 
باشــند. فروش ایــن دوربیــن خــاص و لوکس از 
اواسط مهر ماه آغاز می شــود و اگرچه قیمت دقیق 
آن هنوز اعالم نشــده اما بــا توجه بــه اینکه مدل 
اســتاندارد Leica M-P بــدون لنزهــای اضافــه 
برچســب 7000 دالری را یدک می کشد، بنابراین 
می توان تصور کــرد تنها افرادی قــادر به خرید این 
 نسخه سفارشی هســتند که قیمت برایشان چندان

اهمیتی ندارد.

محصولیسفارشیبرایخالیکردنحسابهایبانکی؛

ياقوت،محافظمیشود

دردانشگاهامیرکبیر؛

اولینمدرسهتابستانیروباتیکبرگزارشد

روند تولیــد و معرفــی خودروهای الکتریکــی در آلمان 
در ســال 2017 بــا خــودروی GLC F-Cell شــرکت 
خودروسازی بنز ادامه خواهد داشت. همانند خودروهای 
GLC موجود، این مــدل نیز نیروی مورد نیــاز خود را از 
طریق مجموعه  ســلول های ســوختی هیدروژنی تامین 

خواهد کرد.
در حالی که در ترافیک شــهری، یک پیشرانه الکتریکی 
وظیفه حرکــت دادن خــودرو را عهــده دار خواهد بود 
حداکثر مسافتی که می توان با این پیشرانه الکتریکی طی 
کرد، 50 کیلومتر است و به منظور شارژ مجدد آن باید از 

برق شهری استفاده نمود.
با اســتفاده از این روش، نگرانی های موجود برای کمبود 

ایســتگاه های ســوخت هیدروژنی، از بین خواهد رفت. 
در مجموع، این خودرو قادر اســت چیزی در حدود 500 
کیلومتر را به وســیله موتورهــای الکتریکی و هیدروژنی 

خود طی کند.
مدل کامال الکتریکی دیگری نیــز بعد از این مدل معرفی 
خواهد شد که با شــارژ ســریع )5 دقیقه( 100 کیلومتر 
را می تواند طی کند. این مســافت با شــارژ کامل به 500 

کیلومتر افزایش خواهد یافت.
امــا در رده خودروهایــی که بــا باتــری الکتریکی کار 
می کنند، Mercedes-Benz الگــوی جدیدی را برای 
نسل بعدی محصوالت خود با نام اختصاری EVA، در نظر 
گرفته است. در ابتدا این شرکت آلمانی قصد به کارگیری 

پلتفورم MRA )الگویی ماژوالر که در آن نیرو به چرخ های 
عقب منتقل می شــود و اولیــن خودروی تولید شــده 
از این پلتفورم، W205 یا ســری C ســال 201۴ است( 
را داشــت، اما تبدیل مدل GLC موجود بــه مدل هایی با 
سیســتم محرکه  تمام الکتریکی یا ســلول سوختی، بر 
 پایه پلتفورم قبلی، توجیه اقتصادی برای مرســدس بنز

به همراه نداشتند.
بر همین اســاس، چیزی در حدود 20 درصد قطعات در 

مدل EVA بدون تغییر باقی مانده است.
دوخودرویالکتريکیســدانودوخودروی

SUVالکتريکی
در پلتفورم جدید EVA، مرسدس ابتدا یک سدان لوکس 
در حد و اندازه های ســری S خواهد ســاخت. این مدل 
الکتریکی در نمایشــگاه خودروی پاریس که در ماه آینده 
برگزار می شــود، رونمایی خواهد شد. در مرحله بعد، یک 
SUV مشــابه با مدل GLC، یک SUV تمام عیار همانند 
آنچه از یک GLS انتظار داریم و در انتها یک سدان دیگر 
 ،E با پیشــرانه الکتریکی بر پایه ویژگی های سری جدید

تولید خواهد شد.
به این شکل، شرکت مرســدس بنز مدل های الکتریکی 
خود را برای مقابله با برنامه هایی که تســال در ســر دارد، 
کامل می کند. اولین مدل با به کارگیری باتری های مدرن 
لیتیوم یون تولید شده توســط دایملر، در سال 201۹ به 
بازار خواهد آمد. از ســال های 2020 تــا 2021 هم در 
نقاط مختلف دنیا، ایستگاه های شارژ سریع برای تسهیل 
سفرهای طوالنی راه اندازی خواهد شد. برای مثال، مسیر 
بین دو شهر برلین و اشــتوتگارت تنها با چیزی در حدود 

15 دقیقه شارژ قابل پیمایش خواهد بود.
مرســدس بنز همچنین برای رانندگی در مســافت های 
طوالنــی، خودرویی با ســلول های ســوختی را به جای 
خودروهــای الکتریکــی پیشــنهاد می دهــد. تعــداد 
جایگاه های ســوخت گیری هیــدروژن در آلمان، طبق 
برنامه ریزی های انجام شده قرار اســت تا سال 2023 از 
50 عدد به ۴00 عدد برســد تا جوابگــوی مصرف روزانه 

بخصوص در جاده ها باشد.
برندســازیمرســدسبنزبرایخودروهای

الکتريکی
گزارش ها حاکی از آن اســت که Benz قصد دارد مانند 

BMW و سری i این شرکت، ســری جدیدی را برای 
مجموعه خودروهای الکتریکی خــود در نظر بگیرد 

که در ماه آینده در نمایشــگاه خودروی پاریس از آن 
رونمایی خواهد کرد.

این ســری EQ نامگذاری خواهد شــد. همچنین 
ســدان لوکس مرســدس بنز در این نمایشــگاه 
معرفی خواهد شد و نقشه راه این شرکت را برای 

خودروهای الکتریکــی به معــرض نمایش عموم 
خواهد گذاشت.

دورازذهننیستکهبخشمهمیازاســتراتژیمرسدسبنز،توسعهوگســترشمجموعهخودروهای
Smart Fortwo،Smart Fortwo Cab-الکتريکیاســت.درحالحاضرآلمانیهاخودروهایالکتريکی
 rio)باســقفمتحرک(ومدلforfourباچهارصندلیرابرایپايیزامســالبرنامهريزیکردهومعرفی
خواهندکرد.اينبرنــدنوپاادعامیکندتنهاتولیدکنندهدردنیاســتکهتمــامخودروهایآندارای

پیشرانههایاحتراقیوالکتريکیجايگزينهستند.

ابرخودروسازآلمانیيارکشیخودراکاملکرد؛

میدان نبرد برای تسال سخت تر خواهد شد

مرسدسبنز
مدلهای

الکتريکیخود
رابرایمقابلهبا
برنامههايیکه

تسالدرسردارد
کاملمیکند
اولینمدلبا
بهکارگیری

باتریهایمدرن
لیتیوميونتولید

شدهتوسط
دايملر،درسال
۲۰۱۹بهبازار
خواهدآمد
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پیشنهاد سردبیر: 
آمادگی کاشان برای برگزاری باشکوه مراسم قالی شویان

اخباریادداشت

950 کیلو آش نذری، در آیینی با قدمتی بیش از یک قرن، در روستای 
جهان آباد نایین اصفهان پخته و بین اهالی توزیع شد.

عضو شورای اسالمی روستا جهان آباد نایین گفت: این سنت در  آخرین 
پنجشنبه شهریور هر سال با شرکت مردم روستا همراه با دعا خواندن و 

به یاد امام حسین) ع ( و یارانش برگزار می شود.
حــاج رضا جهــان آبــادی افــزود: پخــت آش نــذری با اســتفاده 
ازگندم،گوشت وحبوبات آغاز می شود و 15ساعت زمان پخت نیاز دارد 
و پس از پخته شــدن بعد ازنماز صبح جمعه بین مردم روســتا توزیع 
خواهد شد. روستای جهان آباد در15کیلومتری جاده نایین به اصفهان 

ونایین در140کیلومتری شرق اصفهان قراردارد.

پنجمین دوره جشــنواره معرفی اســب اصیل ایرانی در زرین شــهر 
اصفهان برگزار شد.

مسئول برگزاری جشنواره اســب اصیل ایرانی گفت: در این جشنواره 
100 راس اسب از استان های اصفهان،چهار محال و بختیاری، کرمان، 

یزد و شهرهای مجاور لنجان شرکت کردند.
رضاشــرافت هدف از برگزاری این جشــنواره را معرفــی اصیل ترین 
نژاد اســب دره شــوری اعالم کرد و افزود: توجه به پرورش اسب های 
 اصیل ایرانی وصنعت اســب می تواند در کار آفرینی وایجاد اشــتغال 

نقش بسزایی داشته باشد.
 وی گســترش صنعت پرورش اســب از نژادهای ایرانی را گامی بزرگ 
 در اقتصــاد مقاومتی دانســت و گفت: بــا برگزاری این جشــنواره ها 
و معرفی نریان ها و مادیان های اصیل ایرانی و حضور داوران بین المللی 
دراین مسابقات زمینه برای توســعه این صنعت بیشتر فراهم می شود.

رضا شرافت افزود: در پایان این جشنواره 18 اسب و مالک در رده های 
مختلف عناوین برتر را کسب کردند.

رییس اداره بهزیســتی آران و بیدگل گفت: از ابتــدای فعالیت دولت 
 یازدهم تا کنــون بیش از40 میلیارد ریال تســهیالت خود اشــتغالی 
 به مددجویان تحت پوشــش بهزیســتی شهرســتان اختصاص پیدا 
کرده است. حیدر ایمانیان اظهار کرد: این تسهیالت برای اشتغال بیش 

از700 نفر اختصاص پیدا کرده و نتایج خوبی هم در بر داشته است.
وی با اشــاره به اینکــه اعتبارات تخصیــص پیدا کــرده از50 تا150 
میلیون ریال برای هر نفر بوده اســت، اظهار کرد: این اعتبارات برای راه 
 اندازی مشاغل خانگی، شــامل خیاطی، پرورش ماهی، شتر مرغ، قارچ 

و قالی بافی اهدا شده است.
ایمانیان خاطر نشان کرد: از ابتدای امســال تاکنون نیز هشت میلیارد 
 و500 میلیــون ریال برای تســهیالت خود اشــتغالی و در راســتای 

توانمند سازی افراد تحت پوشش اختصاص پیدا کرده است. 
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار و500 نفر تحت پوشش اداره بهزیستی 
آران و بیدگل هستند، تصریح کرد: با تخصیص این اعتبار، برای50 نفر 

اشتغال ایجاد شده است.

مسئول بهداشــت محیط شبکه بهداشــت ودرمان شهرستان دهاقان 
گفت:یک واحــد چلوکبابــی در دهاقان به دلیل عــدم رعایت موازین 

بهداشتی پلمب شد.
ذبیح ا... رسم با بیان این مطلب، اظهار داشت: بازرسان بهداشت محیط 
شهرســتان دهاقان درصورت نیاز، اقدامات قانونی الزم در مورد تخلف 
بهداشــتی اماکن مربوطه را انجــام داده و نتیجه را به شــاکیان اعالم 

می کنند.
وی با توجه به اینکه بازرسان بهداشــت به شکایات دریافتی، طی مدت 
72 ساعت رسیدگی می کنند، اذعان داشــت: این بازرسان بر وضعیت 
بهداشــت فردی صاحبان اماکن عمومی، مواد غذایی، ابزار و تجهیزات 
ســاختمان، مراکز تهیه توزیــع، عرضه و فروش مــواد غذایی و اماکن 
عمومی حساس شامل هتل، متل، مســافرخانه، مهمانپذیر، مهمانسرا، 

استخر و سونا، پایانه های مسافربری، نظارت می کنند.
وی افزود: ســامانه تلفنــی1490 به شــکایات و مشــکالت مردمی 
 در مورد بهداشــت اماکــن عمومی از جمله رســتوران هــا و هتل ها 

رسیدگی می کند.

 25 تن ســیمان خاکســتری به منظور ادامه بازســازی حرمین مطهر 
و ملکوتی امامین جوادین علیهما السالم به عراق ارسال شد.

مسئول ستاد بازســازی عتبات عالیات درنایین گفت: این محموله به 
همت خیران به ارزش40 میلیون ریال خریداری و به عراق ارسال شد.

مجید حســن زاده محمدی افزود: تاکنون 41 تریلــر وکامیون حامل 
سیمان،کاشــی وآجر از طرف خیران نایینی به عتبات عالیات ارســال 

شده است.

 پخت حدود یک تن آش نذری 
در اصفهان

جشنواره معرفی اسب اصیل ایرانی 
در اصفهان

تخصیص40 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال در آران و بیدگل

مسئول بهداشت محیط شهرستان دهاقان خبر داد:

پلمب یک واحد صنفی چلو کبابی 
در دهاقان

25 تن سیمان اهدایی مردم نایین 
به عراق ارسال شد

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

فرمانده سپاه ناحیه خوانسار در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
که با موضوع بازســازی واقعه غدیر خم برگزار شــد با اشــاره به 
 بازسازی نمایش واقعه غدیر خم در 1۶8 نقطه از کشور اظهار کرد: 
این نمایش عالوه بر کشور ما در سه کشــور عراق، لبنان و سوریه 

نیز برگزار می شود.
 سرهنگ محسن پاشــایی با بیان این که طی ســال های گذشته 
در دهه والیت خالء اجرای یک برنامه شاخص و چشم گیر درباره 
این واقعه بزرگ در شهرستان احســاس می شد، گفت: پیشنهاد 
اجرای این برنامه داده شــد که با موافقت و تعلق ســهمیه اجرای 
نمایش به شهرســتان همراه بود. وی افزود: هــدف از اجرای این 

 برنامه بر اســاس فرمایش پیامبر اکرم صلــی ا... علیه و آله مبنی 
بر این کــه این پیام را حاضران بــه غایبان برســانند، انتقال پیام 
بزرگ غدیر خم به نسل جوان و نوجوان است. فرمانده سپاه ناحیه 
 خوانسار با تاکید بر پیام واقعه غدیر خم تصریح کرد: موضوع اصلی 
در غدیر خــم ایجاد حکومت بوده اســت و امیدواریــم در اجرای 
بازســازی واقعه غدیر بتوانیم این پیام را انتقال دهیم. وی اضافه 
کرد: این برنامه روز سه شــنبه۳0 شهریور ماه ساعت 1۶ در پارک 
عســل با ظرفیت و به کارگیری200 نفر از هنرمندان شهرستان 
بازســازی و اجرا می شود. سرهنگ پاشــایی ضمن بیان برخی از 
صحنه های درحال ســاخت این نمایش افزود: ســعی شده است 

از ظرفیت های موجود شهرســتان برای اجرای نمایش بازسازی 
واقعه غدیر خم استفاده شود و برای این منظور از کمک و همکاری 
هنرمندان بومی منطقه با هماهنگی گروه های تعزیه، هیئت های 
مذهبی، حوزه های علمیه، ائمه جماعات، امام جمعه و فرمانداری 
 تحت عنوان ســتاد مردمی بازســازی واقعه غدیر بهــره گرفته 

شده است.
وی خاطر نشــان کرد: این ظرفیت در بخش تامین امکاناتی مانند 
 تهیه و دوخت البســه هنرمندان نیز به کار گرفته شد و از خیاطان 

و هنرمندان این بخش برای تهیه امکانات استفاده شده است. 
فرمانــده ســپاه ناحیــه خوانســار همچنیــن از برگــزاری  
جلســـات متعـــدد بــا مســـئوالن ادارات، هیئـــت هــای  
مذهبــی، امــام جمعــه و اصنــاف و بازاریــان نیــز خبــر داد  
 و  افــزود: ســعی شــده اســت در بحــث اجــرا، کارگردانــی،  

 فیلمبرداری، تهیــه لباس بازیگران و صحنــه آرایی از ظرفیت ها 
و قابلیت های بومی اســتفاده شــود. وی با اشــاره بــه اهمیت 
 پوشش خبری و اطالع رسانی مناســب درباره این برنامه گفت: از 
شهرســتان هــای دیگــر نیز بــرای اجــرای ایــن برنامــه نیز 
درخواســت هایی داده شــد، امــا با توجــه به ســابقه مذهبی، 
علمی و بــا توجه بــه اینکــه خوانســار بــه عنوان حســینیه  
 ایــران دارای شــهرت اســت ســهمیه اجــرای ایــن برنامــه  
 بــه شهرســتان تعلــق گرفــت. ســرهنگ پاشــایی با اشــاره  
بــه برنامه هــای جنبی در کنــار برنامــه بازســازی واقعه غدیر 
 گفت: رونمایــی از پرچم هایی حرم امام حســین علیه الســالم 
 و حرم حضرت ابوالفضل علیه الســالم، برپایی غرفه پاســخ گویی 
 به شــبهات در مورد غدیــر خم و غرفــه ویژه کودکان بخشــی 

از برنامه های جنبی اجرای این نمایش است.

فرمانده سپاه خوانسار:

200 هنرمند خوانساری واقعه غدیر را بازسازی می کنند

امام جمعه تیران با تبریک به مناســبت فرارســیدن عید سعید 
غدیر خم، اظهار داشت: دنیای ما انسان ها مثل یک بازار است که 
اولیای الهی در آن تجارت کرده و در آخرت نتیجه آن را برداشت 

می کنند.
حجت االسالم حسین رشیدیان با اشــاره به اینکه زیارت جامعه 
کبیره به عنوان یک دایــره المعارف گران بها و ارزشــمند برای 
 همه  شــیعیان اســت، افزود: این دعای ارزشــمند که توسط 
امام هــادی ) ع ( به ما هدیه داده  شــده، به عنــوان یک مرجع 

امام شناسی برای تمام شیعیان می تواند مورد بهره قرار گیرد.
 امام جمعه تیــران در ادامه با بیان اینکه به دســتور پیامبر اکرم 
) ص ( همگان وظیفه  دارند تا قیامت مبلغ واقعه غدیر خم باشند، 
تصریح کرد: به دستور پیامبر ) ص ( پدران باید به فرزندان خود 
تا روز قیامت واقعه غدیر را یادآوری کننــد تا احدی نتواند حق 

امیرالمومنین علی ) ع ( را غصب کند.
وی با اشاره به بازســازی واقعه غدیر در روز عید والیت در شهر 
تیران یادآور شد: با توجه به اینکه تبلیغ غدیر یک وظیفه همگانی 
است، فعالیت ها و تالش های بســیار خوبی برای انجام بازسازی 
این واقعه در روز عید غدیر در شــهر اتفاق افتاده اســت که امید 
می رود مردم در صبح عید غدیر با حضور خود به برگزاری باشکوه 

این مراسم کمک کنند.
حجت االسالم رشیدیان در ادامه با اشــاره به آغاز سالروز جنگ 
تحمیلی توسط رژیم بعث عنوان کرد: صدام خائن که در آن زمان 

در اوج غرور قرار داشــت با حمایت آمریکا آغازگر جنگی شد که 
مردم ما و بسیجیان هشت سال به مقاومت و رشادت پرداختند 
 و در این راه شــهدا، جانبــازان و آزادگان بســیاری برای حفظ 

نظام اسالمی و ایران تقدیم شد.
وی با بیان اینکه همه بایــد حافظ خون شــهیدان این انقالب 
باشیم، تاکید کرد: متاســفانه امروز شاهد این هستیم که برخی 
افراد در حق مردم کوتاهی می کنند و ایــن کوتاهی آن ها جای 

سوال دارد که چگونه می خواهند جواب خون شهیدان را بدهند.
امام جمعه تیران با اشــاره به اینکــه امروز ملت مــا در جنگ 
اقتصادی و فرهنگی که دشــمن به راه انداخته است قرار دارند، 
عنوان کرد: اجر مقاومــت  ملت در این جنگ کم تر از شــهادت 

نیست.
وی با اشاره به جنایات آل ســعود در یمن و سوریه خاطرنشان 
کرد: رژیم ســعودی باید از عاقبت صدام عبــرت بگیرد و ببیند 
 که این خائن با این  همه جنایت ســرانجام به درک واصل شــد 
و این را هم بداند که اگر دست از جنایت برندارند، عاقبتی سخت 
در انتظار این رژیم خواهد بود. حجت االسالم رشیدیان در پایان 
با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس تصریح 
کرد: انتظار مــی رود که همگی برای آن دســته از دانش آموزان 
 نیازمند دست در دست هم دهیم و کمک هایی جمع آوری شود؛ 
 مدیران و معلمان در تربیت اخالقــی دانش آموزان تالش کنند 

تا شاهد بالندگی این دانش آموزان در آینده نزدیک باشیم.

مسئول بسیج سازندگی شهرضا با اشــاره به منویات مقام معظم 
رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: یکی از مســائل مهم 
مدنظر مقام معظم رهبری و دغدغه های کالن ایشــان در ســطح 

کشور در سال های گذشته، اقتصاد مقاومتی بوده است.
احمدرضا صفابخش بــا بیان این کــه این دغدغه هــا به صورت 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین و به تمام دســتگاه ها 
ابالغ شده است، گفت: وظیفه تمام دســتگاه های اجرایی از سطح 
کالن کشوری تا سطح خرد، اجرای این سیاست ها و اصول اقتصاد 

مقاومتی در سطح جامعه است.
مسئول بسیج سازندگی شــهرضا وظایف هر دســتگاه در زمینه 
 اقتصــاد مقاومتی را مشــخص و معین دانســت و عنــوان کرد: 
 شــرح وظایف تمــام دســتگاه ها در زمینــه اقتصــاد مقاومتی 

مشخص است که باید براساس این وظایف عمل کنند.
وی هدف نهایی اقتصاد مقاومتی را تقویت زیرســاخت های کشور 
در زمینه تولید، توزیع و ســرانه خالص ملی دانست و خاطرنشان 
 کرد: اقتصاد مقاومتی بــه دنبال مقاوم ســازی در مقابل خطرات 
و تهدیدات طبیعی، سیاسی و اقتصادی احتمالی در سطح کشوری 

و بین المللی است تا شاهد یک اقتصاد پویا در کشور باشیم.
صفابخش رسالت اصلی بسیج سازندگی در سطح نواحی مقاومت 
بســیج را تحقق منویات مقــام معظم رهبــری در بخش اقتصاد 
مقاومتی عنوان کرد و متذکر شد: در ســطح ناحیه های مقاومت 
 به دنبال تبدیل منویات ایشــان به عنوان یک اســتراتژی اجرایی 

و الگوی عملی برای سایر نهادها هستیم.
 وی بیان کرد: از جمله مهم ترین فعالیت های بســیج ســازندگی 
 در ســطح شهرســتان توزیــع تســهیالت اقتصــاد مقاومتــی 

بین متقاضیان ایجاد عرصه های مختلف است.
مسئول بسیج سازندگی شهرضا ادامه داد: در مرحله اول تسهیالت 
ارایه شــده، ما 15 میلیــارد ریال تســهیالت را بیــن متقاضیان 
عرصه های مختلــف اقتصاد مقاومتــی توزیع کرده و در ســطح 

شهرستان ایجاد اشتغال کردیم.
وی میزان تســهیالت ارایه شــده در سال گذشــته را 19 میلیارد 
 ریال برآورد کرد و گفت: تســهیالت اقتصاد مقاومتی ارایه شــده 
 بین متقاضیان زمینــه ایجاد بیش از170 عرصه و اشــتغال بیش 

از۳00 نفر را فراهم کرد.
صفابخش با بیان این که ارایه تســهیالت اقتصاد مقاومتی امسال 
از مردادماه شروع شده است، عنوان کرد: سازمان بسیج سازندگی 
در سال جاری در راســتای اجرای بهتر طرح واگذاری تسهیالت 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد عرصه های تولیدی، اقدام به اجرای طرح 
» قطبی کردن عرصه های ایجاد شــده « کرده اســت که براساس 
آن مجموعه ای از عرصه های ایجاد شــده در هر رشــته، به عنوان 

یک قطب تولیدی، مورد حمایت قرار می گیرند.
 وی افــزود: از جمله قطب هایی که در راســتای ایــن طرح ایجاد 
 شــده اســت، می توان به عرصه های پرورش قارچ خوراکی، عسل 

و پرورش بلدرچین اشاره کرد.

امام جمعه تیران:

مقاومت در جنگ اقتصادی و فرهنگی 
اجری معادل شهادت دارد

مسئول بسیج سازندگی شهرضا مطرح کرد؛

اشتغال بیش از 300 نفر در زمینه تسهیالت 
ارائه شده اقتصاد مقاومتی

 امام جمعه تیران 
با اشاره به اینکه امروز 
ملت ما در جنگ 
اقتصادی و فرهنگی 
 که دشمن 
 به راه انداخته است 
 قرار دارند، 
عنوان کرد: اجر 
 مقاومت  ملت 
در این جنگ کم تر از 
شهادت نیست

 اقتصاد مقاومتی 
به دنبال مقاوم سازی 
 در مقابل خطرات 
و تهدیدات طبیعی، 
سیاسی و اقتصادی 
احتمالی در سطح 
کشوری و بین المللی 
است تا شاهد 
یک اقتصاد پویا 
در کشور 
باشیم

مدیر کمیته امداد امام خمینی  ) ره ( شهرســتان تیــران و کرون اظهار کرد: 
جشن عاطفه ها یک سنت بسیار زیبا و پر برکت است که همه ساله در سراسر 

کشور به مناسبت بازگشایی مدارس برگزار می شود.
 علی طالبی افزود: جشن عاطفه های امسال با شعار ) مهر در انتظار همدلی (

 در هفته آخر شــهریور ماه و همچنین در روز هشــت مهرماه ســال جاری 
 در ســطح شهرســتان برگزار می شــود و کمک هــای نقدی و غیــر نقدی 
جمع آوری شــده به دانش آموزان نیازمند شهرســتان تیــران و کرون اهدا 
می شود. طالبی اضافه کرد: یک هزار و400 دانش آموز نیازمند در شهرستان 
شناسایی شده است که به کمک برای خرید لوازم التحریر و پوشاک نیازمند 
 هســتند و شــهروندان با کمک به این دانش آموزان از ثواب بســیار واالیی 
بهره مند شــده و دل دانش آموزان نیازمند برای شــروع سال تحصیلی شاد 
 می شــود. وی خاطر نشــان کرد:120 پایگاه برای جمع آوری هدایای نقدی 
و غیر نقدی شهروندان در سطح شهرســتان از جمله کمیته امداد شهرستان 
 واقع در شــهر تیران، مراکز نیکوکاری مردمی، مدارس، مصلی نماز جمعه ها 

و میدان های اصلی شهر برپا شده است.

 فرمانده ناحیه مقاومت بســیج بوئین میاندشــت گفت:جشــن عاطفه ها 
 در واقع خلق حماسه است و کمک رســانی به نیازمندان، فرهنگ سخاوت 

و بخشندگی توانگران را ارتقا می بخشد.
ســیدفضل ا... بهرامی بابیان این کــه کمیته امداد نهادی مقدس اســت، 
اظهارکرد: این نهاد به فرمان امام راحل ) ره ( در راستای کمک به نیازمندان 

جامعه اسالمی تاسیس شد.
 وی کمک به نیازمندان را از تکالیف شــرعی و دینی یک مسلمان برشمرد 
 و گفت: جشن نیکوکاری در واقع خلق حماسه اســت و از این رو مردم باید 

با مشارکت و کمک های خود در راستای ریشه کنی فقر گام بردارند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بوئین میاندشــت، بابیان این که نوع دوستی 
 در ذات مردم ایران اســت، افزود: بر اســاس قرآن کمک به نیازمندان یکی 
از واجبات دین اســت و از این رو باید همــه در کنار هم بــا حفظ کرامت 
نیازمنــدان به آن هــا کمک کنیــم. بهرامی افــزود: کمک بــه همنوعان 
 و دســتگیری از نیازمنــدان یــک حرکــت اســالمی و مقدس اســت و 
در فرهنگ سازی و تقویت فرهنگ دینی در جامعه می تواند تاثیرگذار باشد.

فرماندار ســمیرم در جشــنواره هفته فرهنگی اجتماعی ســمیرم در جمع 
مردم اظهار کرد: افزایش نشــاط اجتماعی در بین مردم یکی از رویکردهای 

جشنواره » سرزمین هزارچشمه « است.
محمدحسین نصرتی با اشــاره به فضای پرنشاط جشــنواره طی این دو روز 
گفت: این برنامه ها باید در راســتای ایجاد و تقویت نشــاط اجتماعی ادامه 
پیدا کند و در همین راســتا دبیرخانــه دایمی هفته فرهنگــی و اجتماعی 
 شهرستان نیز دایر می شــود. فرماندار ســمیرم تصریح کرد: فرهنگ اصیل 
و غنی شهرستان سمیرم نشان می دهد که این شهرستان فرهنگ و ظرفیت 
برگزاری این گونه جشنواره ها را دارد. وی اضافه کرد: سمیرم یک شهرستان 
کوهســتانی با آب وهوای دل انگیز و داشــتن مناطق گردشگری بکر در همه 
فصول سال جلوه ای زیبا و دیدنی دارد. نصرتی با اشــاره به اینکه شهرستان 
سمیرم دارای 4 بخش، 4 شــهر و بیش از120 روستا است، افزود: ایل بزرگ 
قشقایی در منطقه وردشــت، وجود شــهیدان و سرداران شــهید، هزاران 
دانشمند، عالم، شاعر و مفاخر ارزشمند، داشــتن مناطق بکر و زیبا و شهرت 

جهانی سیب گلگون سمیرم همه از ظرفیت های این شهرستان است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار کاشان در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم 
قالی شویان که با حضور مدیران اجرایی در ســالن جلسات فرمانداری کاشان 
برگزار شد، اظهار داشــت: مراسم قالی شویان برای کشــور حائز اهمیت است 
و ریشه در مراســم مذهبی با قدمت تاریخی در منطقه فرهنگی کاشان دارد، 

ضروری است این برنامه به نحو شایسته برگزار شود.
عباســعلی قپانی پور افزود: هماهنگی مهم ترین مولفــه در برگزاری مطلوب 
این مراسم است، دستگاه ها و سازمان های اجرایی هرکدام در حوزه تخصصی 
فعالیت کرده و خدمات خود را به زایرین ارایه می کننــد؛ در صورتی خدمات 
دستگاه ها نتایج ارزشمندی در بر خواهد داشــت که هماهنگی های الزم بین 

همه اجزا برقرار شود و قطعا هماهنگی اصل کار است.
وی گفت: به مردم منطقــه و زایرین آقا حضرت ســلطان علی بن محمدباقر 
علیه السالم نوید می دهیم انشــاا... با پیگیری های که انجام گرفته است مشکل 
آب شرب منطقه به زودی مرتفع می شود. قپانی پور تاکید کرد: باید منیت ها را 
 کنار بگذاریم، اگر منیت در کار باشد ضمن اینکه کار خراب خواهد شد، ارزش 

و اجر معنوی آن نیز از بین خواهد رفت و خسر الدنیا و االخره خواهیم شد.

ایجاد 120 پایگاه
جشن عاطفه ها 

در تیران و کرون

احسان و نیکوکاری 
نوعی حماسه

است

دبیرخانه دایمی هفته 
فرهنگی و اجتماعی 

سمیرم تشکیل می شود

آمادگی کاشان 
برای برگزاری باشکوه 

مراسم قالی شویان

 به اطــالع همشــهریان گرامی می رســاند 
 خــط 63 کیلــو ولــت دو مــداره جاده 
نایین- فرودگاه نظامــی- پروفیل در منطقه 
جالدران، هتم آباد تا امامزاده پاکوه در منطقه 
قهجاورستان برق دار شده بنابراین از ساکنان 
 محترم این منطقه درخواســـت می شـود 

از نزدیک شدن به این خط خودداری فرمایند.
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

اطالعیه:
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

عوارض گیاه خواری را دست کم نگیريد

یک دانشیار دانشــگاه علوم پزشکی، با تشــریح اهمیت خوردن صبحانه، 
درخصوص چگونگی برخورد بــا بی میلی دانش آموزان نســبت به وعده 

صبحانه توضیحاتی ارائه کرد.
احســان صادقی اظهار داشــت: صرف وعده صبحانه برای دانش آموزان 
بســیار بااهمیت اســت؛ به طوری که نخوردن صبحانه باعث پایین آمدن 
راندمان فکــری و ذهنی دانش آمــوز و در نهایت کاهــش تمرکز و ایجاد 

مشکل در یادگیری خواهد شد.
این دانشیار کنترل کیفی، بهداشــتی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشــاه، درخصوص نقش مهم تغذیه در رشــد فیزیولوژیکی و مغزی 
دانش آموزان عنوان کرد: بــا توجه به نزدیکی فصل بازگشــایی مدارس، 
مهم ترین نکته در تغذیه دانش آموزان توصیه به صرف وعده صبحانه است. 
عدم اســتفاده از وعده صبحانه، راندمان فکری و ذهنی را به شدت کاهش 

داده و سبب کاهش تمرکز و یادگیری می شود.
وی در پاســخ به نوع خوراک مناســب برای وعده صبحانه دانش آموزان 
گفت: مصرف تخم مــرغ آب پز به همــراه آب میوه های طبیعــی، یکی از 
ترکیب های مناســب برای صبحانه اســت. همچنین در نوعــی دیگر از 
وعده صبحانه، مصرف لبنیات و ترجیحا شــیر پیشــنهاد می شود؛ البته 
برای پیشگیری از ایجاد اختالل در جذب کلســیم، نباید شیر را به همراه 

تخم مرغ مصرف کرد.
دانشــیار کنترل کیفی، بهداشــتی مواد غذایی دانشــگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه، در ادامه با اشــاره به میان  وعده گفت: بعد از صبحانه باید یک 
میان وعده حدود ســاعت 10 برای دانش آموزان در نظر بگیریم. نوع این 
میان وعده بســیار مهم اســت که طی آن، باید از تنقالت مضر مانند انواع 
چیپس، پفک، نوشابه ها و ســاندویچ های حاوی فســت فود پرهیز شود. 
بهترین نــوع خوراکی، ســاندویچ های خانگی  مانند نــان و پنیر و گردو، 
غذاهای خانگی، میوه های تازه یا خشــک بوده و بهترین نوشیدنی، آب یا 

آبمیوه های طبیعی فاقد شکر افزودنی هستند.
وی افزود: دانش آموزان باید از مصرف زیاد قهوه و نسکافه تاکیدا خودداری 
کنند؛ زیرا طبق تحقیقات انجام شــده، به دلیل ماهیــت تولید این ماده، 
بدترین نوع چربی در این نوشــیدنی های فوری وجــود دارد؛ به طوری که 
ساختار آن از چربی موجود در شــیرینی ها مضرتر اســت و نباید به این 
نوشیدنی ها عادت کرد. رمز سالمت، در رعایت اصل تنوع و تعادل در رژیم 
غذایی اســت. ما ســعی می کنیم از همه گروه های غذایی به میزان اندک 

استفاده کنیم و زیاده روی در هیچ کدام توصیه نمی شود.
نوشابه های پرتقالی؛ مسبب بیش فعالی و کاهش تمرکز

صادقی، با تاکید بر لزوم عدم عرضه فســت فود، نوشــابه و تنقالتی مانند 
چیپس و پفــک در بوفه مدارس، به بســیج پزشــکی گفت: ایــن نوع از 
خوراکی ها بر روند رشــد جســمی و ذهنی دانش آموزان، کامال اثر عکس 
دارند. تحقیقات اثبات کرده اند که در تولید نوشابه های پرتقالی و پفک، از 
رنگ هایی شبیه سان ست یلو یا تارترازین استفاده می شود که بسیار مضر 
بوده و سبب بیش فعالی و کاهش تمرکز می شــوند و در دراز مدت به افت 

تحصیلی دانش آموز می انجامند.
ويتامین های الزم برای دانش آموزان

این دانشــیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشــاه، درخصوص ویتامین های 
الزم بــرای دانش آموزان گفت: بــا توجه به اهمیت ویتامیــن B، تامین 
منابع عمده این ویتامین بسیار مهم اســت. همچنین اسید فولیک برای 
رشد سلول های مغزی بسیار الزم است و در منابعی مانند لبنیات، جگر و 
حبوبات یافت می شود؛ از این رو توصیه می شود که از دانه ها و غالت مانند 

عدسی، در وعده های صبحانه استفاده شود.
با بی میلی دانش آموزان نســبت به وعــده صبحانه چگونه 

برخورد کنیم
صادقی، در پاسخ به چگونگی ایجاد اشتها در دانش آموزان نسبت به وعده 
مهم صبحانه، خاطرنشــان کــرد: در ابتدا والدین بایــد در وعده صبحانه 
غذاهایی را قرار دهند که کودک نسبت به آنها اشــتهای بیشتری دارد و 
به تدریج با ایجاد عــادت  صبحانه در کودک، می توانند ســایر گروه های 
مواد غذایــی را نیز به این وعــده اضافه کنند. همچنین توصیه می شــود 
ســاعت بیداری را طوری تنظیم کنند که زمان کافی  برای صرف صبحانه 
خانوادگی وجود داشــته باشــد و به علت کمبود وقت، از این وعده مهم 

غذایی صرف نظر نشود.

چرا بايد صبحانه خورد؟ 

دبیر علمی هجدهمین کنگــره بین المللی تازه های قلب 
و عروق ایران، با بیان اینکه نارســایی قلب از شایع ترین 
بیماری های قلبی اســت، گفت: نارســایی قلب به دلیل 
افزایش فشــار قلبی بیمار ایجاد می شــود و طی آن، فرد 
دچار تنگی نفــس در حالت اســتراحت، کاهش انقباض 

قلب، تورم پاها و... می شود.
دکتر مسعود اســالمی افزود: نارسایی قلبی عالوه بر بروز 
این عالمت ها، موجب کاهش طول عمر بیمار می شــود؛ 
به گونــه ای که مــرگ و میر در ایــن بیمــاران، بیش از 

مبتالیان به سرطان است.
وی افزود: به این دســته از بیماران توصیه می شــود در 
شبانه روز تنها یک لیتر مایعات مصرف کنند؛ زیرا در غیر 
این صورت قلب نمی تواند به خوبــی پمپاژ کند و آب به 

درون ریه وارد و موجب تنگی نفس در بیماران می شود.

 طبق مطالعه اخیر محققان فنالندی، رژیم غذایی ســالم با 
مهارت های بهتر روخوانی در ســه سال اول مدرسه مرتبط 
است. محققان دانشگاه فنالند شرقی، در مطالعه خود، 1۶1 
کودک ۶ تا ۸ ساله و وضعیت آنها را از اولین سال مدرسه تا 
مقطع سوم ابتدایی مورد بررسی قرار دادند. براساس معیار 
این مطالعــه، هر چقدر رژیم غذایی به رژیم ســبک دریای 
بالتیک و توصیه های تغذیه ای فنالند نزدیک تر بود، رژیم 

غذایی سالم تر بود.
طبق نتایج این مطالعــه، کودکانی که رژیم غذایی شــان 
سرشــار از ســبزیجات، میوه، توت ها، غالت ســبوس دار، 
ماهی و چربی های اشباع نشــده بود و کمتر از مواد قندی 
استفاده می کردند، در تست های اندازه گیری مهارت های 
یادگیری، بهتر از همســن و ســاالن خود که رژیم غذایی 

ضعیفی داشتند، عمل کردند.

از پیاز به عنوان یــک داروی ضدعفونی کننده اســتفاده 
می شــود. مالیدن آب پیاز به صــورت، از ایجــاد لکه ها 
جلوگیری می کند و از مخلوط آب پیاز و عســل، می توان 
به عنوان یک کرم ضد چروک اســتفاده کرد. پیاز سرشار 
از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فســفر، پتاسیم، سدیم، 
گوگرد و اسید فولیک و مقدار کمی آهن، مس و روی است 
که تاکنون تحقیقات زیادی برای اثبات خواص آن صورت 

گرفته است.
 خوردن پیاز در پیشــگیری از پوکی استخوان موثر است؛ 
چرا که با جلوگیری از کاهش مواد معدنی به ویژه کلسیم 
موجود در سلول های اســتخوانی، از بروز پوکی استخوان 
جلوگیری می کند. پژوهشگران دانشــگاه برن سوییس، 
ترکیبی در پیاز شناســایی کرده اند کــه از کاهش حجم 
اســتخوان و پوکی آن جلوگیری کرده و در پیشگیری از 
کاهش مواد مصرفی به ویژه در سلول های استخوانی تاثیر 

زیادی دارد.
پیاز یکی از گیاهان بسیار قدیمی است که انسان شناخته 
و در غذای خود اســتفاده می کند. در کتاب های پزشکان 
قدیم، از پیاز به سبب داشتن الیاف و ویتامین ها و فلزات، 

به عنوان داروخانه ای کامل نام برده شده است.
پیاز، قند خون و کلســترول را پایین مــی آورد و بوی آن 
میکروب های مضر را از بین می برد. همچنین قند خون را 

کاهش می دهد، از ابتال به سکته جلوگیری می کند، قلب 
را فعال کرده و کلسترول راپایین می آورد.

پیاز همچنین گردش خون را تقویت می کند و به ســبب 
داشتن آنتی اکســیدان، تنش و نگرانی را از بین می برد. 
الیاف غذایی پیاز، دســتگاه هاضمــه را تقویت می کند و 
مواد شــیمیایی موجود در آن، خطر ابتال به سرطان ریه 

را کاهش می دهد.
مواد فالونوید که به وفور در پیاز یافت می شــود، از ابتال به 
انواع بیماری ها جلوگیری می کند. پیاز برای پوســت نیز 
بسیار مفید است؛ زیرا خون را تصفیه کرده و به دنبال آن، 

رنگ چهره را زیباتر و جذاب تر می کند.

به دلیل وجود »فالوونوئیدها« به ویژه »سولفورافن«، بروکلی را 
به عنوان سبزی ضدسرطان می شناسند. مصرف کلم بروکلی مانع 

از گسترش سلول های سرطانی به ویژه در قفسه سینه می شود.
کلم بروکلی حاوی ترکیباتی است که اعصاب را تقویت کرده ، دید 
چشم را بهبود می بخشد و پوست را زیبا می کند . پس بروکلی را 

بیشتر بشناسید و آن را به رژیم غذایی تان راه دهید.
سالمت قلب و رگ ها

 کلم بروکلی در کنار خواص مختلف خود، به مهم ترین عضو بدن 
شما هم سود می رساند و عالوه بر پایین آوردن کلسترول خون، 
به تقویت رگ های خونی نیز کمک می کند. ســولفورافن موجود 
درکلم بروکلی، خاصیت ضد التهابی دارد و از تخریب و صدمه به 
رگ های خونی پیشگیری می کند. ویتامین های گروه B هم در 
کلم بروکلی پیدا می شوند که به تنظیم و کاهش هموسیستئین 
کمک می کند. محققان دانشکده سالمت عمومی هاروارد، بر این 
باورند که هموسیستئین یک نوع اســید آمینه است که پس از 
مصرف گوشت در بدن ایجاد می شــود و مقدار زیاد آن می تواند 

خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد.
تقويت بینايی

 شاید شــنیده و خوانده اید که هویج برای سالمت چشم ها بسیار 
مفید است و این موضوع به لوتئین آن مربوط می شود؛ اما این بار 
می توانید برای حفظ ســالمت چشــم ها، در کنار هویج، از کلم 
بروکلی هم اســتفاده کنید. بروکلی آنتی اکسیدان های مفیدی 

دارد که از تخریب سلول های چشــم، بروز بیماری آب مروارید و 
صدمه به عدسی چشم پیشگیری می کنند.

دوستدار دستگاه گوارش
 یکی از خاصیت های مشــترک بیشــتر میوه ها و ســبزیجات 
این است که به هضم بهتر غذا و ســیری بیشتر کمک می کنند. 
بروکلی هم از این قاعده مســتثنی نیســت و با داشتن فیبر باال، 
در سالمت دســتگاه گوارش تاثیر دارد. فیبر در سالم نگه داشتن 
سطح باکتری های روده نقش دارد و سبب هضم بهتر مواد غذایی 
می شود. ســولفورافن بروکلی سبب می شــود باکتری معروف 
هیلکوباکتر پیلوری که در معده وجود دارد، بیش از حد رشــد و 
تکثیر پیدا نکرده و به دیواره معده نچسبد؛ این خاصیت بیشتر در 

جوانه های بروکلی دیده می شود.

کلم بروکلی )2( پیاز و هزار و يک خاصیت! )1(

رژيم غذايی سالم، موجب تقويت 
روخوانی کودکان می شود

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

عوارض 
گیاه خواری 
را دست کم 
نگیريد

امروزه بسیاری از مردم، گیاه خواری را جایگزینی برای رژیم های غذایی 
پرچرب و پرکربوهیدرات می دانند؛ اما مطالعه ای جدید نشان می دهد 
یک رژیم گیاهی سفت و سخت، تامین بســیاری از مواد مغذی مهم را 
برای گیاه خواران غیرممکن می ســازد. براســاس این مطالعه جدید، 
رژیم های غذایی گیاهی نمی تواند همه ویتامین ها و مواد مغذی را تامین 
 B12 کند؛ موادی که بدن برای عملکرد درست به آنها نیاز دارد. ویتامین
که در تخم مرغ و گوشت یافت می شــود و امگا3 موجود در ماهی های 
چرب، برخی از مواد مغذی مهم است که گیاه خواران درگیر کمبود آنها 

می شوند. در این تحقیق آمده است که در یک رژیم غذایی کامال گیاهی، 
تامین میزان الزم برخی مواد مغذی، مشــکل یا غیرممکن خواهدبود. 
به گفته کارشناســان، تامین مواد مغذی در رژیم غذایی که هیچ گونه 
محصوالت حیوانی در آن مصرف نمی شــود، بســیار مشــکل است؛ 
اما غیرممکن نخواهــد بود. به عنوان مثال ویتامیــن B 12 که فقط در 
حیوانات یافت می شود و نقش حیاتی در شکل گیری سلول های خونی و 
همچنین عملکرد مغز دارد، اغلب به مواد غذایی غیرحیوانی مثل غالت 
و حبوبات غنی شده اضافه می شود. گیاه خواران همچنین می توانند از 

مکمل های ویتامین، برای جبران کمبود ویتامین هایی استفاده کنند که 
باید به طور طبیعی از رژیم غذایی دریافت شوند. افزون بر این، سایر مواد 
مغذی حیوانی می تواند در برخی محصوالت گیاهی یافت شود؛ به عنوان 
مثال امگا3 که به طور عمده در ماهی ها یافت می شود، در دانه های کتان 
نیز وجوددارد. با این حال، کارشناسان می گویند متاسفانه دنبال کردن 
یک رژیم غذایی کامال گیاهی، بدون یــک برنامه ریزی دقیق، می تواند 
عواقب بسیار جدی از جمله کمبود کلسیم و درنتیجه اختالالت قلبی را 

به دنبال داشته باشد.

بیماران قلبی، روزانه بیش از يک 
لیتر مايعات مصرف نکنند

عضو انجمــن متخصصین گــوارش و کبد ایران، توجه به ســطح 
هشــیاری را در فصول گــرم بااهمیــت خواند و گفــت: یکی از 

شایع ترین علل از حال رفتن و سنکوپ، کاهش مایعات بدن است.
 صادق غفوری، عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران گفت: 
از حال رفتن یا ســنکوپ، به علت افت ناگهانی خون رسانی به مغز 
ایجاد می شــود که کاهش زودگذر سطح هوشــیاری در فرد را به 

همراه دارد.
غفوری درباره عالئم کاهش سطح هوشیاری اظهار داشت: عالئمی 
همچون ســرگیجه، ســردرد، تاری دید و ســیاهی رفتن چشم، 
از نشــانه های کاهش سطح هوشــیاری بوده و باعث عدم تعادل و 

ازحال رفتن افراد می شود.
این متخصــص عمومی اضافه کــرد: از حال رفتن ممکن اســت 
همراه با تعریق و احســاس تهوع باشــد؛ همچنین به دلیل نوعی 
مکانیسم جبرانی در بدن، بیشــتر حجم خون به سمت ارگان های 
حیاتی مثل مغز جریــان پیدا می کند و در چنیــن حالتی، امکان 

رنگ پریدگی در چهره و اندام های فرد وجود دارد.
عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایــران، درباره علل ایجاد 
ســنکوپ در افراد عنــوان کرد: فشــارهای عصبــی و هیجانی، 
بیماری های قلبی، افت قند خون، گرمازدگی، بیماری های عفونی، 
بیماری گوش داخلی، خونریزی )از قبیل خونریزی گوارشــی( و 
عوارض برخی داروها، از دالیل ایجاد ســنکوپ )از حال رفتن( به 

شمار می رود.
غفوری با بیان اینکه در فصل تابســتان افراد بیشتر دچار کاهش 
سطح هوشیاری می شــوند، افزود: در فصل تابســتان به دلیل باال 
بودن دمای هــوا و گرمازدگــی، احتمال عفونت های ویروســی 
از طریق اســهال و اســتفراغ وجود دارد که ممکن اســت سطح 

هوشیاری را پایین آورد.
وی درخصوص راه های جلوگیری از سنکوپ افزود: در بسیاری از 
موارد، با مصرف مایعات فراوان در فصول گرم سال و رعایت نکات 

بهداشتی، می توان از بروز سنکوپ جلوگیری کرد.
این متخصص عمومی دربــاره نحوه کمک به افــراد از حال رفته 
عنوان کرد: هنــگام زمین خوردن و از حال رفتــن فرد، به منظور 
جلوگیری از بروز صدمات احتمالــی، او را به حالت درازکش روی 
زمین بخوابانیــد؛ همچنین بــرای جلوگیــری از خفگی هنگام 
استفراغ، ســر بیمار را به یک ســمت چرخانده و پس از به هوش 

آمدن فرد، به سرعت او را بلند نکنید.
عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران یادآور شــد: درمان 
مقطعی سنکوپ نباید باعث شــود که فرد از مراجعه به پزشک به 

منظور تشخیص دلیل اصلی آن غافل شود.

چگونه می توان در برابر سنکوپ 
ايمن ماند؟

پزشــکان هنوز مطمئن نیســتند که چرا ویار یا بیماری 
صبحگاهی طی بارداری رخ می دهد. این مســئله ممکن 
اســت ســبب شــود مادران پا به ماه نتوانند غذاهایی را 

بخورند که گفته می شود برای بچه ضرر دارد. 
از طرفی این مســئله می تواند به خاطر تغییرات هورمونی 
در دوران بارداری هم باشــد؛ اما موضوعی که شــاید این 
میان برایتان مهم باشــد، این است که چطور آن را متوقف 

کنید. 
اکنون به برخی از این روش های درمانی اشــاره می کنیم 

که حتما برایتان جالب خواهد بود.
تجربه و آزمايش

راهکاری که برای خواهر یا بهترین دوستتان جواب داده، 
ممکن است روی شما اثری نداشــته باشد. به اندازه تعداد 
خانم های روی زمین برای این مســئله راهکار وجود دارد. 
پیش از آنکه راهکار مخصوص به خودتــان را پیدا کنید، 
سعی کنید چند استراتژی را امتحان کنید تا به استراتژی 

اصلی تان برسید.

همان طور غذا بخوريد که کودک تان می خورد
کودکی که درون شکم تان در حال رشد است، گلوکز مورد 
نیاز خود در طول 2۴ ســاعت را با استفاده از جریان خون 
شما و از غذایی که می خورید، به دست می آورد. اگر مراقب 
تامین مجدد این ســوخت بــرای او نباشــید، میزان قند 
خون تان به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. بهترین 
تاکتیک شما می  تواند این باشــد که شیوه غذا خوردن تان 
را تغییر و آن را با نحوه غذا خوردن نوزاد وفق دهید؛ یعنی 
همیشــه به میزان کم بخورید. با خوردن قندهای ســاده 
مانند قندهای موجــود در میوه ها، می توانیــد بالفاصله 

گلوکز خون تان را افزایش دهید.
از خوردن غذاهای سرخ شده و چرب خودداری 

کنید
چیزبرگر کباب شــده همراه با حلقه های پیــاز، گزینه ای 
بســیار عالی برای آخر هفته به نظر می رســد؛ اما شــاید 
بهتر باشد در این شــرایط این ریســک را نکنید؛ هر چیز 
سرخ شــده باعث می شــود خانم های باردار بیشتر حالت 

تهوع داشته باشــند. در واقع زمان بیشتری طول می کشد 
تا بدن چنیــن غذاهایی را هضم کند و ایــن به معنای آن 
اســت که چنین غذاهایی مدت زمان بیشــتری در معده 

می ماند.
همیشه با خودتان بادام  خام داشته باشید

یک میان وعــده آمیخته با بــادام خام می توانــد ازجمله 
غذاهایی باشــد که می توانید به میزان کم و تعداد دفعات 
بیشتر در روز بخورید. همان طور که می دانید، بادام حاوی 
چربی و مقداری پروتئین اســت و کلسیم و پتاسیم بسیار 
زیادی دارد. از طرفی دسترســی به بادام بیشــتر بوده و از 

بیسکویت هم خوشمزه تر است.
روی پاتختی بیسکويت داشته باشید

اگر دیدید خــوردن بادام شــما را ارضا نکــرد یا صبح ها 
حالت تهوع داشتید، بهتر اســت بیسکویت ها را دم دست 
خود و کنار تخت بگذارید. تحرک و انجام کارها با شــکم 
خالی باعث می شود حس و حالتان بدتر شود. متخصصان 
می گویند پیش از آنکه صبح ها یا نصف شــب از تخت تان 
بلند شــوید، بهتر اســت چیزی بخورید تا قند خون تان را 

افزایش دهد.
زنجبیل را امتحان کنید

 این گیاه یکی از بهترین گیاهانی اســت کــه برای تهوع 
خانم ها تجویز می شــود و می تواند کم آبی بدن را جبران 
کند؛ از طرفی نیاز نیســت هنگام مصــرف آن، از دارو هم 
استفاده کنید. می توان آن را در چای یا کلوچه نیز استفاده 
کرد؛ اما زمانی که حالت تهوع دارید، شــاید بوی آن کمی 
برایتان مالل انگیز باشــد. در عوض ســعی کنید آن را به 
شــکل کپســول و به اندازه ۵00 میلی گرم دوبار در روز یا 
2۵0 میلی گرم در چهار وعده از روز مصرف کنید. فراموش 
نکنید که اگر دچار هموروئید هســتید، باید از مصرف آن 

بپرهیزید.
نقطه درست را فشار دهید

یکی دیگــر از راه کارهــای طبیعــی که بــرای برخی از 
خانم هــای باردار جواب می دهد، فشــار دادن بر اســاس 
متدهای طب فشاری با تمرکز بر کمر است که آن را نقطه 
P6 می نامند. این روش را می توان در قالب دارونما به کار 
برد. برای یافتن نقطه مورد نظر، نوک انگشــتان تان را در 
مرکز کمرتان )بین دو تاندون( و پهنای دو انگشــت را بین 
یک چین خوردگــی یعنی جایی که کف دســتتان از آنجا 
آغاز می شــود، قرار دهید. بعد این ناحیه را فشــار داده و 

منتظر تسکین ناحیه مربوطه باشید. 
اگر از ويتامین های پیش از زايمان اســتفاده 
می کنید، حتما اين مسئله را با پزشک تان در میان 

بگذاريد
در برخی مــوارد ایــن ویتامین ها می تواننــد باعث برهم 
خوردن وضعیت معده تان شــوند؛ در این وضعیت، پزشک 
متخصص یا ماما می تواند برند دیگری را به شــما معرفی 
یا ویتامین جویدنی به شما تجویز کند که باعث دل درد یا 

برهم خوردن وضعیت معده نمی شود.

درمان های موثر برای ویار

هر چیز سرخ شده 
باعث می شود 

خانم های باردار بیشتر 
حالت تهوع داشته 

باشند. در واقع زمان 
بیشتری طول می کشد 
تا بدن چنین غذاهايی 

را هضم کند و اين 
به معنای آن است 

که چنین غذاهايی، 
مدت زمان بیشتری در 

معده می ماند

هرچند برخی از خانم ها که به اين بیماری دچار می شوند، به ندرت حالت تهوع می گیرند، برخی ديگر با چنان 
عالئم شديدی روبه رو هستند که تحمل و گذراندن روز برايشان غیرممکن می شود.

زيبايی

بسیاری از مردم در مشاهده موهای ســالم، به دنبال 
نشانه ای از سالمت یا زیبایی هستند. مانند هر بخش 
دیگری از بدن شــما، مو نیز برای رشــد به انواع مواد 
مغذی سالم نیاز دارد. در واقع، بسیاری از کمبودهای 
تغذیه ای، با از دست دادن مو در ارتباط است. عواملی 
مانند ســن، ژنتیک و هورمــون نیز بر رشــد مو تاثیر 
می گذارد؛ ولی مصرف مواد مغــذی مطلوب، کلیدی 
اســت. در مبحث زیــر، ویتامین هایی به شــما ارائه 

می شود که  در رشد مو موثر است.
C 3. ويتامین

رادیکال های آزاد می تواند رشد موها را مسدود کرده 
و باعث پیر شدن موهای شما شــوند. ویتامین C یک 
آنتی اکســیدان قوی اســت که به محافظت در برابر 
استرس اکسیداتیو ناشــی از رادیکال های آزاد کمک 

می کند.
عالوه بر این، بدن شــما بــرای ایجاد یــک پروتئین 
شناخته شده به عنوان کالژن )بخش مهم ساختار مو(، 
نیاز به ویتامین C دارد. این ویتامین همچنین به بدن 
شــما در جذب آهن که یک ماده معدنی ضروری برای 
رشد مو به شمار می رود، کمک می کند. توت فرنگی، 

فلفل، گواو و مرکبات، منابع خوب ویتامین C هستند.
D 4. ويتامین 

سطوح پایین ویتامین D با آلوپسی )یک اصطالح فنی 
برای ریزش مو( مرتبط اســت. تحقیقــات همچنین 
نشــان می دهد که ویتامین D ممکن است در ایجاد 
فولیکول های جدید )منافذ کوچک در پوســت ســر 
که محل رویش موی جدید اســت( کمک کند. گمان 
می رود که ویتامینD در تولید مو نقش داشــته باشد؛ 
اما با توجه بــه اغلب تحقیقــات که بــر گیرنده های 
ویتامین D تمرکز دارند، نقــش واقعی ویتامینD در 
رشد مو ناشناخته اســت. بســیاری از افراد، به اندازه 
کافی ویتامینD دریافت نمی کنند و هنوز هم ممکن 

است بهترین ایده، افزایش مصرف این ویتامین باشد.
بدن شــما از طریق تماس مســتقیم با نور خورشید، 
ویتامین D تولید می کند. منابع خوب غذایی ویتامین 
D عبارتند از ماهی هــای چرب، روغــن کبد ماهی، 

برخی از قارچ ها و غذاهای غنی شده با این ویتامین.
E 5. ويتامین

مانند ویتامین C، ویتامین E نیز یک آنتی اکســیدان 
اســت که می تواند از استرس اکســیداتیو جلوگیری 
کند. دانه های آفتابگردان، بادام، اســفناج و آووکادو، 

منابع خوبی از این ویتامین هستند.

چه ويتامین هايی در رشد 
بهتر مو موثر است؟ )2(
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پیشنهاد سردبیر: 
تاثیر نصف و نیمه ای برجام!

اخبار

نگاه روز

روزنامه گاردین، طی گزارشــی ویژه دربــاره وضعیت نامطلوب 
معیشــت مردم مکه، نوشــت: »مقامات ســعودی در حال تغییر 
این پناهگاه امن الهی به یک شــهر ماشــینی هستند؛ شهری که 
هیچ هویت، میراث، فرهنگ و محیط طبیعــی از آن باقی نمانده 
اســت.« به گزارش ایسنا، این روزنامه انگلیســی در گزارش خود 

آورده است که »پس از پایان مناســک حج و بازگشت میلیون ها 
نفر از حجاج به کشورهایشــان، حال اهالی شهر دو میلیون نفری 
مکه، باید با شرایط کامال متفاوتی دست و پنجه نرم کنند. قسمت 
عمده ای از بخش قدیمی این شــهر، به بهانه توســعه زیرساخت 
برای رشد گردشــگری، تخریب و نوسازی شــده و ساکنان بومی 

آن از آنجا بیرون رانده شــده اند. بســیاری از حجاج که شمار آنها 
امســال به حدود دو میلیون نفر می رســید، عربســتان را ترک 
کرده و بســیاری دیگر، خود را برای رفتن آماده می کنند. زائرانی 
که در طول ایام حج به نماد شــیطان ســنگ انداختند، شب ها را 
در بزرگترین »شــهر چادری« جهان به صبح رساندند و باهم از 
چشمه زمزم آب نوشیدند. حجاج هنگام طواف کعبه، وقتی به باال 
نگاه می کنند، مناره های مسجدالحرام را می بینند؛ اما در مقایسه 
با »برج ســاعت« که یک هتل لوکس، مجتمع تجاری و دومین 
ســاختمان بلند جهان در چند قدمی آن قــرار دارد، این مناره ها 
دیگر به چشم نمی آیند. همچنین قرار است سال آینده و در فاصله 
دو کیلومتری مســجدالحرام، هتل »ابراج کودیا« که بزرگ ترین 
هتل جهان شــامل ۱۲ برج ۴۵ طبقه ای با ۱۰ هزار اتاق است نیز 
در مکه افتتاح شود. در واقع، مناره های مسجدالحرام اگرچه طی 
چند دهه گذشته بازســازی شــده اند، اما جزو معدود سازه های 
قدیمی و دســت نخورده مکه محســوب می شــود.جرثقیل ها و 
داربست ها همچنان تصویر غالب در چشم انداز اصلی مکه هستند 
که نشان می دهد پروژه توســعه و نوسازی شهر مکه هنوز ازسوی 
دولت عربستان در حال اجراســت تا مکه بتواند پاسخگوی شمار 
روزافزون حجاج در مراســم ســاالنه حج در آینده باشد. اما آنچه 
موجب ناراحتی شــهروندان مکه شــده، هویت درحال تغییر این 
شــهر مقدس اســت. در دهه ۱۹۶۰ و پیش از آن که سفر به مکه 
به آسانی امروز باشــد، تعداد حجاج به ســختی به ۲۰۰ هزار نفر 
می رســید؛ اما اکنون بنابر اعالم شــهردار مکه، تعــداد زائران در 
موسم حج، به دو تا سه میلیون نفر می رســد و حدود ۱۲میلیون 
نفر نیز در ســال بــرای انجام حج عمــره راهی مکه می شــوند.

پیش بینی  می شــود با توجه به کاهش قیمت نفــت، درآمدهای 
عربســتان از محــل ورود زائران، بیش از گذشــته بــرای ریاض 
اهمیت حیاتی یافتــه و به عنصری کلیدی در اقتصاد عربســتان 
بدل شود. بر اساس چشــم انداز کنونی، انتظار می رود مکه تا سال 
 ۲۰۲۰ میالدی، ســاالنه چند میلیون نفر به تعداد حجاج و زائران

بیفزاید.
در حال حاضر تنها تعداد بســیار کمی از ســاختمان ها با قدمت 
هزار سال در مکه باقی مانده اند: قلعه عثمانی ها برای ساخت برج 
لوکس ساعت تخریب شد و خانه حضرت خدیجه )همسر پیامبر( 
نیز اکنون محل سرویس های بهداشــتی شده است؛ این در حالی 
اســت که ناگفته های زیادی درباره هزاران خانــه  و محله قدیمی 
وجود دارد که به بهانه پروژه توسعه شهر تخریب شده اند. از میان 
۱۵ محله قدیمی مکه، ۱۳ محله با خاک یکســان شــده و هتل، 
اقامتگاه و فضاهای تجــاری جای آنهــا را گرفته اند. هیچ کس به 
اندازه »ســامی عنقاوی«، معمار کهنه کار کــه کودکی خود را در 
خانه اجدادی خود در مکــه گذرانده، از عمــق فاجعه تخریب ها 
در شهر مکه باخبر نیست. پدر او مانند بســیاری از دیگر ساکنان 
مکه، راهنمای زائران حج بود و او خــود در کودکی، در نگهداری 
کفش های زائران هنگام اقامه نماز به پدرش کمک می کرده است.

» این معمار ۶۵ ســاله کــه بنیانگذار مرکز تحقیقات حج اســت 
و ۳۰ســال گذشــته را صرف پژوهــش و مســتدنگاری اماکن و 
محوطه های تاریخی مکــه و مدینه کرده، در  ســال ۲۰۱۲ طی 
گفت وگویی با گاردین گفته بود: آنها در حــال تغییر این پناهگاه 
امن الهی به یک شــهر ماشینی هستند؛ شــهری که هیچ هویت، 

میراث، فرهنگ و محیط طبیعی ندارد.

گاردین از قبله مسلمانان نوشت؛

دالرهای سعودی با هویت مکه چه کرد؟

قاب روز

موزه فضای باز اسکانسن
این موزه که در جزیره جور گاردن واقع شده، اولین باغ موزه جهان و اولین موزه فضای باز در سوئد است که در سال ۱۸۹۱ توسط آرتور هازلیوس، با هدف ارائه چگونگی زندگی مردم سوئد در دوره قبل از صنعتی شدن این کشور پایه گذاری شده 
است. اسکانسن تا سال ۱۹۶۳ زیرمجموعه موزه نوردیک بود و از این سال به بعد، به طور مستقل به کار خود ادامه داد. این نوع موزه، الگوی سایر موزه های هوای آزاد در سایر کشورها شد و به همین دلیل، در کشورهای دیگر هم اسکانسن نامیده 
می شود. آرتور هازلیوس، در سفر به دورترین نقاط سوئد، ۱۵۰خانه و کلبه ســنتی خریداری و به موزه منتقل کرد. در میان خانه های موزه، تنها ســه خانه اصل نبوده و از مدل های اصلی الگوبرداری شده اند. قدیمی ترین این بناها، وستِویلوفتت 
)Vastveitloftet(، یک بنای قدیمی نروژی بازمانده از قرن چهاردهم است؛ یعنی زمانی که دو کشور ســوئد و نروژ یکی بوده اند. در باغ وحش اسکانسن نیز حیواناتی از سراسر سوئد و سایر نقاط دنیا در محیطی طبیعی نگهداری می شوند و بازار 

اسکانسن نیز که از سال ۱۹۰۳ هر ساله برپا می شود، طرفداران زیادی دارد.

مدیرعامل صنــدوق احیا و بهره بــرداری از اماکن تاریخی گفت: 
عمارت تاریخی مســعودیه از هفته دولت آزاد شده است و مردم 

می توانند از فضاهای عمومی آن بازدید کنند.
محمدرضا پوینده گفت: عمارت مسعودیه به مناسبت هفته دولت 
به روی مردم گشوده شد و بازدیدکنندگان می توانند از فضاهای 
محیطی آن استفاده کنند؛ اما هنوز کافه آن غیرفعال است. درنظر 
داریم تا مرمت اضطراری این بنا را در اســرع وقت انجام دهیم. از 
زمانی که عمارت را تحویل گرفتیم، هر هفتــه برای برنامه ریزی 
درخصوص وضعیت این بنا جلسات متعدد برگزار کردیم. سازمان 
میراث فرهنگی و صندوق احیا، قسمت هایی را که نیاز ضروری به 

مرمت دارد، بازسازی می کند.
ســعید عبدالهی، مســئول فنی صندوق احیا، دربــاره اقدامات 
مرمت اضطراری این عمارت نیز به خبرنگار مهر گفت: طرح های 
مطالعاتی مرمــت اضطراری این عمارت تاریخی، توســط کمیته 
کارشناسی و شورای فنی صندوق درحال انجام است تا کار مرمت 

مسعودیه را آغاز کنیم.
چندی پیش هنرمندان در نامه ای اعتراض آمیز به رییس جمهور، 
از بســته بودن این بنای تاریخی گالیه کردنــد. صندوق احیا نیز 
در پاســخ اعالم کرد که آمادگی دارد آنها را با شــرایط موجود در 
عمارت مسعودیه آشنا کند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخــی و فرهنگی عمارت 
مســعودیه، به مناسبت هشــتاد و شش ســالگی ثبت ملی شهر 
تاریخی بیشاپور، مراســمی در خانه جهانگردی شــیراز با هدف 
معرفی این شــهر ساســانی برگزار کرد و برای نخستین بار اسناد 

تاریخی و تصویری مرمت معبد آناهیتا رونمایی شد.

رییس سازمان حج و زیارت کشــور، از راه اندازی پنج موکب با نام 
»شهدای منا« در مسیر پیاده روی اربعین از ایران تا کربال خبر داد. 
به گفته ســعید اوحدی، این پنج موکب که دو موکب آن در کربال 
و نجف و مابقی در مرزهای مهران و چزابه اســت، توسط فرزندان 
شهدای منا اداره می شود. رییس سازمان حج و زیارت، بااشاره به 
نام نویسی ۱۵۰هزار نفر برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین 
حســینی اضافه کرد: با توجه به اســتقبالی که تاکنــون مردم از 
نام نویسی مراسم اربعین داشــته اند، پیش بینی ما بر این است که 
اربعین امسال، دو میلیون زائر ایرانی در مراسم پیاده روی اربعین 

شرکت داشته باشند.
اوحدی در ادامه اظهار کرد: از هفته آینده نیز صدور ویزا در چهار 
نقطه کشــور انجام می گیرد و با توجه به اینکه ویزا، حق حاکمیت 
کشور عراق است؛ لذا از مردم تقاضا داریم نسبت به دریافت ویزا، 
اقدام و برای نام نویسی، به ســایت ویژه پیاده روی اربعین مراجعه 

کنند.
وی گفت: امسال اولین سالگرد شــهدای منا بود که در این راستا 
ستادی با محوریت بنیاد شــهید و امور ایثارگران شکل گرفت و 
شــاهد برگزاری مراسم بزرگداشــت شــهدای منا در شهرها و 
استان های کشور بودیم و مسئوالن ســازمان حج و زیارت، بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران و بعثه مقام معظم رهبری، در مراســم 
بزرگداشت شهدای منا شرکت داشــتند. اوحدی به بیانات رهبر 
معظم انقالب در دیدار با خانواده های شــهدای منا اشــاره کرد و 
گفت: رهبر معظم انقالب در این دیدار ســه مطالبه و دو پیشنهاد 
داشــتند که ازجمله مطالبات ایشــان، می توان به پیگیری امور 
شهدای منا، رســیدگی به خانواده آنها و همچنین تشکیل کمیته 
حقیقت یاب و تشکیل شورایی متشکل از کشورهای اسالمی برای 

اداره حج اشاره کرد.
او افزود: کشــته شــدن جمع کثیری از حجاج طی سال گذشته 
نشانگر این است که حکام آل  ســعود، لیاقت اداره حج را ندارند.

رییس ســازمان حج و زیارت، با بیان اینکه عربســتان از تشکیل 
کمیته حقیقت یــاب واهمــه دارد و این به خاطر این اســت که 
در حادثه منا مقصر اســت، ادامه داد: امروز شــاهدیم در ســایر 
کشورهای خسارت دیده از حادثه منا نیز مردم مطالبات خود را در 
رابطه با حادثه منا مطرح کرده اند؛ به نحوی که سمیناری با حضور 
علمای اهل ســنت برای اعالم انزجار از وهابیت در چچن تشکیل 

شده است.

به نقــل از ایرنا، مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان فارس، با نشر مطلبی در فضای مجازی، خبری 
مبنی بر استفاده از یک ته ستون تخت جمشید به جای جاکفشی 
را در نقطه ای از این مجموعه تاریخی، شایعه دانست و این خبر را 

به شدت تکذیب کرد.
مصیب امیری، در مصاحبه ای که روز ۵ شــنبه، ۲۵شهریور ۹۵ با 
خبرگزاری ایرانا داشت، ضمن سپاس از دقت، حساسیت و توجه 
مردم به آثار تاریخی کشور عزیزمان، ایران گفت: فرهنگ دوستان 
نباید به تصاویر و اخبار منتشر شده بدون هویت، آن هم در فضای 
مجازی که اغلب فاقد نام و نشــان اســت، توجه کنند. آن طور که 
ایرنا گزارش می دهد، کمی قب، انتشــار تصویری از یک ته ستون 
تخت جمشید در گوشه ای از یک مکان عمومی، در فضای مجازی 
موجب برانگیختن حساســیت برخی دوستداران میراث فرهنگی 

شده بود.
آن طور که امیری در مــورد این تصویر می گویــد، این عکس به 
۵ ســال پیش تعلق دارد. در آن زمان برای تعمیرات قســمتی از 
مجموعه جهانی تخت جمشید، این ته ستون به  یکی از اتاق های 
نمازخانه قدیمــی این مجموعه جهانی منتقل شــده بود و بعد از 

تعمیرات، به مکان اصلی خودش بازگردانده شد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان فارس، صحبت هایــش را در حالی به پایان رســاند که 
به توجــه و نظارت دقیــق متولیان میــراث فرهنگی کشــور به 
این آثار کــه جزو هویت ما به شــمار می روند، اشــاره داشــت. 
تخــت جمشــید یکــی از باارزش تریــن آثــار تاریخــی ایران 
اســت که در میراث جهانی یونســکو نیــز به ثبت رســیده و از 
این جهــت به کل دنیــا تعلــق دارد. شــاید به حق، شایســته 
اســت که از این اثر بــه بهترین شــکل ممکن بــرای آیندگان 
 محافظــت کنیم تا حتی شــاهد چنیــن خبرها و شــایعه هایی 

نباشیم.

مدیرعامل صندوق احیا:

 عمارت مسعودیه، به روی مردم 
باز است

رییس سازمان حج و زیارت خبر داد:

ایجاد ۵ موکب »شهدای منا«
در پیاده روی اربعین

استفاده از یک ته ستون 
تخت جمشید به جای جاکفشی

طی سال ۲۰۱۵ میالدی، تعداد گردشــگران خارجی در ایران 
۱۰درصد رشد داشته و ایران در این سال، پذیرای در حدود ۵/۵ 

میلیون گردشگر خارجی بوده است.
به موازات افزایش شمار گردشگران خارجی، درآمدهای صنعت 
گردشــگری ایران نیز به میزان چشمگیری رشــد کرده است. 
رادیو فرانســه در گزارش خود چنین تاکید کرده است: مسعود 
ســلطانی فر، معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، درآمدهــای صنعت 
گردشــگری ایران را هم اکنون بین 7/۵ تا ۸ میلیارد دالر برآورد 
می کند. سطح درآمدهای گردشــگری ایران هم اکنون معادل 
یک سوم درآمدهای نفتی این کشور است و با توجه به روند رشد 
ساالنه گردشــگری در ایران، درآمدهای ایران از این بخش مهم 

اقتصادی می تواند به سرعت افزایش یابد.
به گزارش رادیو فرانسه، صنعت گردشگری ایران هنوز راه بسیار 
درازی در پیش دارد تا بتواند به جایــگاه واقعی خود در صنعت 

گردشگری دست یابد.
با وجود اینکه ایــران از نظر وجود جاذبه های بالقوه توریســتی 
و گردشــگری جزو ۱۰ کشــور برتر جهان اســت، امــا از نظر 
توریست پذیری میان ۱۵۰ کشور عضو سازمان جهانی توریسم 
WTO در مقام هفتاد و پنجم قــرار دارد. در واقع تنوع اقلیمی، 
فرهنگ و تاریخ کهن، وجود آثار باســتانی فراوان و جاذبه های 
طبیعی و دیدنی نادر ایران در زمینه های گردشــگر، ایران را در 

زمره کشــورهای برتر جهان قرار می دهد؛ اما به دلیل مدیریت 
نادرست، صنعت گردشگری کشور طی بیش از سه دهه، نه تنها 
پیشرفت محسوسی نداشــته و راکد بوده است، بلکه در مواردی 

نسبت به گذشته عقبگرد کرده است.
بر اساس این گزارش، با وجود رشد صنعت توریسم و گردشگری 
طی ۲ ســال اخیر در ایران، شمار گردشــگران خارجی در این 
کشــور، هنوز کمتر از ۰/۴ درصد شمار گردشــگران در جهان 
اســت. همچنین در آمــد ایران از توریســم و گردشــگری، از 
۰/۵درصــد کل درآمد جهانی توریســم و گردشــگری تجاوز 

نمی کند.
سیامک رحمانی پور، مدیر آژانس توریستی »ورد اکسپرس« در 
پاریس می گوید: بیش از ســه دهه در ایران به موضوع توریسم و 
گردشگری بی توجهی کامل شده است. این بی توجهی ناشی از 
نگرش های موجود به این موضوع و در عیــن حال، تحریم های 
غرب و رویگردانی گردشــگران غربی از ایران بوده اســت. برای 
جبران این عقب افتادگی و با توجه به جاذبه های بالقوه توریستی 
این کشــور، دولت ایران برنامه وســیعی در جهت گســترش 
گردشــگری و جایگزین کردن بخشــی از درآمدهای نفتی این 

کشور با درآمدهای حاصل از گردشگری دارد.
هدف ایران، رســیدن به محدوده ۲۰ میلیون گردشگر خارجی 
در افق سال ۲۰۲۵ میالدی اســت. با افزایش تعداد گردشگران، 
ایران در نظر دارد منابع ارزی خود از راه گردشگری را به ۵ برابر 

درآمد کنونی و بیش از ۳۵ میلیارد دالر در سال افزایش دهد.
ایــران در نظــر دارد با ایجــاد تنوع و توســعه کمــی و کیفی 
اقتصادش، ازجمله گســترش صنعت گردشــگری، وابســتگی 

شدید کنونی به درآمدهای نفتی را در آینده کاهش دهد.
ســیامک رحمانی پور می گوید: در صورتی کــه موانع پیش رو، 
ازجمله مشــکل های بانکــی، کارت های اعتباری حل شــود، 
ســرمایه گذاری در این بخش رونق می گیرد و ایــران می تواند 

پذیرای بیش از ۲۰میلیون گردشگر خارجی در سال باشد.
در ســال ۲۰۱۵ میالدی درآمد حاصل از توریسم و گردشگری 
در جهان بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد دالر بوده است. این بخش حدود 
۱۰درصد کل تولید ناخالص ملی کشــورهای جهــان را تامین 
می کند. این بخش مهم اقتصادی با متوســط رشــد ساالنه ۴ تا 
۵درصدی، تامین کننده رشد اقتصادی جهان و تداوم بخش آن 
است. بخش توریسم و گردشــگری، از بخش های مهم اشتغال زا 
در اقتصاد جهان محســوب می شــود. بر اســاس آخرین آمار 
سازمان جهانی توریســم، یک نفر از هر ۱۱ نفر که هم اکنون در 
جهان به کار اشتغال دارند، در این بخش مشغول به کار هستند. 
این بخش بیــش از ۳۰ درصد کل صادرات خدمات در ســطح 

جهان را به خود اختصاص داده است.
بر اســاس گزارش رادیو فرانسه، بخش توریســم و گردشگری، 
یک بخش اقتصادی مادر و بســیار مولد در اقتصاد هر کشوری 
محسوب می شود. توســعه این بخش، به توسعه بخش حمل و 
نقل هوایی، زمینی و دریایی کمک قابل توجهی می کند. توسعه 
توریسم و گردشــگری، افزایش هتل ها را ایجاب می کند که این 
موضوع به سهم خود باعث توســعه بخش ساختمان و مسکن در 
کشور می گردد. افزایش تعداد رستوران ها و فروشگاه های عرضه 
کننده مواد غذایی و صنایع دســتی، از نتایج گســترش بخش 
توریسم و گردشگری اســت. در این شــرایط، تولیدکنندگان 
محصوالت کشــاورزی و دامی و صنایع دستی نیز رشد خواهند 

کرد.
خالصه کالم اینکه این بخــش، از مهم ترین بخش های کلیدی 
اقتصاد است. توسعه آن شدیدا اشــتغال زا بوده و موجب تحرک 
در بســیاری از بخش های اقتصادی دیگر می شود. توسعه بخش 
توریسم و گردشگری در ایران می تواند محرک بسیار نیرومندی 

برای توسعه و خروج اقتصاد این کشور از رکود کنونی باشد.
اما نباید فراموش کرد که موانع عمده ای هنوز بر ســر راه توسعه 
بهینه صنعت توریسم و گردشگری در ایران وجود دارد. باوجود 
برخی پیشــرفت های انجــام گرفتــه، از جمله صــدور ویزای 
توریستی ســه ماهه برای گردشــگران خارجی به محض ورود 
به ایران و بازگشــت تدریجــی ایرالین های خارجــی به ایران، 
هنوز موانع عمده ای بر سر راه توســعه توریسم و گردشگری در 
ایران وجود دارد. بســیاری از این موانع، داخلی هستند؛ مانند 
کمبود هتل های توریستی متناســب با استانداردهای جهانی و 
ایجاد ســاختار مدیریتی کارآمد که بتواند توسعه این بخش را 
هماهنگ کند. موانع دیگری نیز وجود دارند که خارجی هستند 
که از جمله آنها می توان به مشــکالت تعامل بانک های خارجی 
با ایران و مشکل استفاده کارت های اعتباری بین المللی توسط 

تروریست های خارجی در ایران اشاره کرد.

به گزارش تسنیم، رادیو فرانسه طی گزارشــی اعالم کرد: طی دو سال گذشته، صنعت گردشگری ایران، جان 
تازه ای گرفته و دنیا شاهد افزایش چشمگیر گردشگران خارجی در ایران است.

با افزایش تعداد 
گردشگران، ایران 
در نظر دارد منابع 

ارزی خود از راه 
گردشگری را به 

۵برابر درآمد 
کنونی و بیش از 
3۵میلیارد دالر 
در سال افزایش 

دهد

ولی تیمــوری، مدیرکل نظــارت و ارزیابــی خدمات 
گردشگری ســازمان میراث فرهنگی،  درباره نظارت بر 
دفاتر خدمات مســافرتی به خبرنگار مهر گفت: رویکرد 
جدیدی در حوزه دفاتر خدمات مســافرتی اتخاذ شده 
اســت. معموال متقاضیان به ادارات کل میراث فرهنگی 
استان ها مراجعه می کنند و مجوز بند »ب« می گیرند. 
آنها با این مجوز، در حوزه تور ورودی یا خروجی، داخلی 
یا خارجی و... کار می کنند؛ مبنــای صدور مجوزها نیز 
آیین نامه ای است که در ســال ۱۳۸۰ در دولت تصویب 
شده اســت. وی ادامه داد: تنها در ایران است که افراد با 
یک مجوز کار می کنند. حرف ما این اســت که در هیچ 
جای دنیا این طور نیســت؛ اما در ایران تور اپراتور دفاتر 
مســافرتی پکیج تعریف می کنند و اجزای بسته سفر را 
از ارائه کنندگان می خرند و سپس کد خود را روی بسته 
سفر می زنند. وقتی بســته آماده شــد؛ دفاتر خدمات 
مســافرتی آن را می فروشند و برای بســته های آماده، 
بازاریابی و ثبت نام انجام می دهند و کمیسیون خودشان 
را از آژانس تعریف کننده بســته سفر می گیرند. االن ما 
تور اپرتور نداریم؛ بلکه همه خودشان بسته تعریف کرده 
و آن را می فروشند. تیموری ادامه داد: عید امسال شاهد 
بودیم آژانسی در هند، بسته ســفر را به چندین آژانس 
ایرانی فروخت و همه پولش را گرفت. آژانس ایرانی هم 
پول و سودش را به دســت آورده بود؛ اما این بسته سفر 
7 دســت چرخیده و در نهایت فروخته شده بود. یعنی 
وقتی این بسته سفر به دســت مسافر می رسد، با قیمت 
متفاوت تری فروخته می شــود. وی افزود: ضمن اینکه 
آژانس آخری به مسافر اعالم می کند که این بسته سفر 
اوســت و همان تور را نیز اجرا می کند؛ در حین اجرا به 
مشکل برمی خورد. مســافر می گوید من هتل ۵ ستاره 
خواســتم؛ ولی به من هتل ۳ســتاره دادند. هتلدار در 
پاسخ به اعتراض مســافر اعالم می کند که آژانس طرف 
قرارداد مسافر را نمی شناسد؛ چون با آژانس اولیه قرارداد 
بســته اســت؛ ضمن اینکه آن آژانس بدهی هم به من 
دارد! همین می شود که مسافر در کوچه پس کوچه های 
کشورهای دیگر ســرگردان می ماند.تیموری بیان کرد: 
بحث ما این اســت که روال موجود حرفه ای نیســت؛ 
بنابراین رویکرد ما این اســت که توراپراتورها بسته های 
ســفر را آماده کنند و کد خود را روی آن بســته بزنند و 
آژانس های مسافرتی، تنها برای آن بســته ها بازاریابی 
و تبلیغات کرده و ثبت نام انجام دهنــد؛ ولی در نهایت 

اجرای تور به دست تور اپراتور باشد.

نظارت جدی تر بر بسته های گردشگری؛

  روال فعلی آژانس ها 
حرفه ای نیست

خبر
۵ مشکل گردشگری ایران از نگاه فرانسوی ها؛

تاثیر نصف و نیمه ای برجام!
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اخباريادداشت

شیگنوری شیباتا، دبیرکل ژاپنی اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، 
ضمن ســفر به اصفهان، با مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان که 
نایب رییــس اتحادیه جهانی شــهرهای تاریخی اســت، دیدار و 
گفت وگو کرد. شیگنوری شــیباتا در این دیدار پیرامون حضور در 
اصفهان و آثار تاریخی آن اظهار کرد: به این دلیل در اصفهان حضور 
پیدا کردم که اگر فردی اصفهان را ندیده باشد، گویی نیمی از دنیا را 
ندیده  است. وی با بیان اینکه اصفهان یکی از مهم ترین و زیباترین 
شهرهای جهان اســت، تصریح کرد: برای زمان طوالنی، این آرزو 
را داشتم که این شــهر را از نزدیک مشــاهده کنم. فرهنگ ایرانی 
برای من بسیار آشناست و من از گذشته عالقه مند و مشتاق به این 

فرهنگ بودم.
دبیرکل اتحادیه شــهرهای تاریخی جهان، با اشاره به آثار تاریخی 
اصفهان اضافه کرد: این آثار بســیار مســحورکننده و فوق العاده 
است؛ اما موضوع نگران کننده در اصفهان، عدم جاری بودن آب در 

رودخانه زاینده رود است.
وی در ادامه، با اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان در زمینه احیای 
آثار تاریخی این شهر، افزود: شهرداری اصفهان کار بسیار بزرگی در 
زمینه بازسازی و نوســازی این آثار انجام داده؛ اما موضوعی که در 
این میان، نه تنها برای شهرداری اصفهان، که برای شهرداری کیوتو 
نیز وجود دارد، محدودیت بودجه اســت که مانعی برای نوســازی 

بافت های فرسوده به حساب می آید.
شیباتا گفت: هدف اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، تبادل دانش، 
اندیشه و نظر با شــهرهایی اســت که در حال احیای آثار تاریخی 
خود هســتند تا آنها بتوانند این اقدامات را صحیح تر و بهتر انجام 
داده و هم زمان زمینه دوســتی هر چه بیشتر با آن شهرها و ارتقای 
صنعت گردشگری را نیز فراهم کنند. وی اضافه کرد: برای ارتباط 
بیشــتر میان اصفهان و کیوتو، باید برنامه هایــی از قبیل برگزاری 
نمایشگاه های عکس، گالری ها، ارتباطات دانشگاهی و... برگزار شود 
تا بتوان در آینــده ای نزدیک، ارتباطات میان 2 شــهر را به صورت 
بسیار قوی تر ادامه داد. دبیرکل اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، با 
بیان اینکه در شهر کیوتوی ژاپن، 37 دانشگاه و مرکز علمی وجود 
دارد، تاکید کرد: آغاز ارتباط میان اصفهان و شهر کیوتو می تواند از 
دانشگاه باشــد؛ چرا که این تعداد مرکز دانشگاهی، در تبادل علم و 

تفکر میان 2 شهر بسیار موثر است.
شــهردار اصفهان همچنین در این دیدار اظهار کرد: ما نســبت به 
گذشته تاریخی خود بی تعهد نبوده و توسعه شــهر اصفهان را در 

صورتی می خواهیم که میراث تاریخی آن حفظ شود.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه امروز احیای نشانه های تمدنی 
گذشــته، افق نوین ما بوده تا آن اندیشــه ها ادامه پیدا کند، افزود: 
وقتی توسعه نوین شهر در راســتای تمدن خالق گذشته باشد، به 

اصفهانی بی بدیل دست پیدا می کنیم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول هیئت حمایت از 
صنایع گفت: با توجه به پیشنهاد استاندار اصفهان و در چارچوب 
قانون»حمایــت صنعتی و جلوگیری از تعطیلــی کارخانه های 
کشــور«، کارخانه پلی اکریل شــرایطی را پیدا کــرد که بتواند 

توسط ۵ تن از منتخبان دولت اداره شود.
رجبعلی صادقــی در دیدار با اســتاندار اصفهان کــه به منظور 
معرفی اعضای هیئت اجرایی منتخب دولت برای رفع مشکالت 
و معضالت کارخانه پلی اکریل برگزار شــد، با بیان اینکه آقایان 
بزرگی،کاویان، حاج صادقی و پور ســیدی با حکم وزیر صنعت 
معدن و تجــارت، به عنــوان هیئــت اجرایی جدیــد کارخانه 
پلی اکریل، رسما کار خود را آغاز خواهندکرد، افزود: امیدواریم 
با حمایت اســتاندار اصفهان و ترکیب جدید، هرچه ســریع تر 

کارخانه به شرایط خوب خود برسد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئول هیئت حمایت از 
صنایع، در پایان با اشاره به اینکه حمایت های بی دریغ استاندار 
اصفهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: حمایت ویژه 
و همه جانبه از هیئت اجرایی برای حل مشــکالت این کارخانه 

ضروری است.
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه هیئت اجرایی جدید به دنبال سود، سرمایه گذاری 
و ... نخواهند بــود، افزود: ایــن هیئت تنها به مســائل اجرایی 
کارخانه و رفع مشــکالت می پردازد و امیدواریم در این مسیر 

قدم های خوبی برداشته شود.
اســتاندار اصفهان نیز در این دیــدار اظهارداشــت: در دیدار با 
رییس جمهور، مشکالت کارخانه پلی اکریل مطرح شد و ایشان 
نیز بر حل معضالت و مشــکالت کارخانه که به عنوان یک برند 

برای کشور مطرح است، تاکید کردند.
رســول زرگرپور با بیان اینکه مشــکالت کارخانــه پلی اکریل 
از سه ســال پیش تاکنون در شــوراهای مختلف استان مطرح 
اســت، گفت: در کارگروهی سه نفره، مشــکالت این کارخانه 
بررسی شــد و اســتفاده از قانون حمایت صنعتی و جلوگیری 
از تعطیلــی کارخانه های کشــور، بــرای رفع مشــکالت این 
 مجموعه، به عنوان راهــکار به وزارت صنعــت، معدن و تجارت

پیشنهاد شد.
زرگرپور به مشــکالت کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها اشاره 
کرد و افزود: مســائل کارگری و پرداخت حقوق به کارگران این 

کارخانه، برای مدیریت استان بسیار مهم و حیاتی است.
وی ادامه داد: برای مدیریت اســتان در بخش اقتصادی، آغاز به 
کار مجدد پلی اکریل و رفع مشــکالت این مجموعه در اولویت 
اول قرار دارد؛ بخصوص که در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم و 

پلی اکریل از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه هیئتی خوب و با تجربه از طرف 
دولت برای حل مشــکالت پلی اکریل انتخاب شده است، گفت: 
امیدواریم بــا حمایت های صورت گرفته، ایــن کارخانه مجددا 
با قوت شــروع به فعالیت نموده و به دوران شــکوفایی گذشته 
خود دست یابد. وی ضمن اشــاره به صبر و متانت کارگران این 
کارخانه، برای حمایــت و هرگونه کمک در این راســتا، اعالم 
آمادگی نمود و افزود: تمام تالش مدیریت اســتان بر این است 
که پلی اکریل به دوران اوج خود بازگشــته و مشــکالت آن به 

حداقل برسد.
زرگرپور یادآور شد: همه مســئوالن باید عزم خود را برای رفع 
مشــکالت جزم نمایند. مدیریت اســتان، حمایت های کامل را 
برای رفع این مشــکالت خواهد داشــت و امیدواریم که هیئت 
اجرایی جدیــد از بعد اقتصــادی و مدیریت اســتان نیز از بعد 

اجتماعی و امنیتی بتوانند در جهت رفع مشکالت قدم بردارند.

دبیرکل اتحاديه شهرهای تاريخی جهان:

زيبايی های اصفهان
مسحورکننده است

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

نجات پلی اکريل

پیشنهاد  سردبیر:
گزینه های روی میِز وزیر

مســئول روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان گفت: رژه نیروهای مسلح صبح 
روز چهارشــنبه 31 شــهریور ماه با حضور یگان های نمونه ارتش، سپاه، نیروی 
انتظامی و بســیج، در میدان ارتش اصفهان برگزار می شــود. حجت االسالم و 
المسلمین سید عباس قریشــی افزود: همزمان با این برنامه، رژه نیروهای مسلح 
در شهرستان های کاشان و شهرضا نیز برگزار می شود. وی ادامه داد: بعد از ظهر 
روز 31 شــهریور ماه نیز نیروهای مسلح در شاهین شــهر اصفهان رژه خواهند 
رفت. مســئول روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان اظهار کرد: همچنین در 
هفته دفاع مقدس نمایشــگاهی از توانمندی های ارتش در شــهر شاهین شهر 
برپا می شود. وی اضافه کرد: برگزاری غبار روبی در روز اول مهر و نماز وحدت در 
حسینیه سید الشهدای ارتش در روز ســوم مهرماه، از برنامه های ارتش در هفته 

دفاع مقدس است.

معاون مدیرعامل شرکت نمایشــگاه اصفهان، با اشاره به استقرار پاویون جمهوری 
اســالمی ایران در ششــمین نمایشــگاه و کنفرانس بیــن المللــی تجهیزات و 
خدمات پزشکی عمان و یازدهمین نمایشــگاه بین المللی غذا و هتل داری عمان 
گفت: شرکت نمایشــگاه های اصفهان چند ســالی اســت که به عنوان نماینده 
انحصاری مرکز نمایشــگاهی Oman Expo و منتخب ســازمان توسعه تجارت 
ایــران، هماهنگی و مدیریت برگــزاری پاویون های جمهوری اســالمی ایران در 
نمایشگاه های کشــور عمان را بر عهده دارد. جواد جلیلی با اشاره به اینکه این دو 
نمایشگاه به طور هم زمان در مرکز نمایشگاه بین المللی شهر مسقط برگزار خواهد 
شد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های کشور ایران در زمینه صنعت گردشگری، 
صنایع غذایی و پزشکی، شرکت های فعال در این زمینه، امسال نیز در قالب پاویون 

ایران به ارائه دستاوردها و توانمندی های جدید خود می پردازند.

حضور پر قدرت شرکت های ايرانی در نمايشگاه عمان رژه نیروهای مسلح، 31 شهريور در اصفهان برگزار می شود

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: با توجه به نزدیک شــدن به آغاز سال 
تحصیلی جدید، پایانه های پنج گانه شهر اصفهان آماده 

خدمت رسانی به مسافران بخصوص دانشجویان است.
محمدرضا آقاباباگلیان افزود: باتوجه بــه اینکه اصفهان 
به عنوان شهر خالق و هوشمند شــناخته شده است، با 
برنامه هایی که در این زمینه انجام دادیم، مسافران با وارد 
شدن به پرتال ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری 
 Isfahan.ir/payanehha آدرس  بــه  اصفهــان 
می توانند به صورت اینترنتی از شــرکت های مسافربری 
بلیت خود را دریافت کنند. وی به آماده ســازی پایانه ها 
اشاره و تصریح کرد: همچنین از لحاظ زیباسازی، توسعه 
فضای ســبز، رنگ آمیزی جداول و ســقف ســالن های 
مرکزی پایانه های جی، زاینده رود، کاوه، به روز رســانی 
مبلمان شهری، استفاده از هنرهای اصیل اصفهانی مثل 
نصب گلدان های ســنگی، از جمله اقدامات سازمان در 
پایانه هاســت. آقاباباگلیان خاطرنشــان کرد: بازسازی 
ســرویس های بهداشــتی کاوه و صفه، ادامــه و تکمیل 
بازســازی هتل های صفه وکاوه، نصب درب های برقی در 
پایانه صفه و... از دیگر اقدامات انجام شــده در پایانه های 

مسافربری شهر اصفهان است.

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان، با اشاره به 
نزدیک شدن فصل سرما و تشدید آلودگی هوا اظهار 
کرد: آلودگی هوا، بــه پدیده تغییــر در ویژگی های 
طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، غباری یا عامل های 

زیست شناختی اطالق می شود.
ندا واشــیانی پور ادامه داد: معموال میزان آسیب های 
ناشــی از آلودگی هوا، به میزان قرار گرفتن افراد در 
معرض هوای آلوده بســتگی دارد؛ اما صدمات ریوی 
ناشی از هوای آلوده، خطری است که معموال هر 3نفر 
از ۵نفر با آن روبه رو هستند. وی تصریح کرد: در این 
میان مهم تریــن آلوده کننده ها مونوکســید کربن، 
اکسیدهای گوگرد به ویژه دی اکسید گوگرد و ذرات 
معلق هستند. واشیانی پور افزود: این در حالی است 
که آلودگی هوا در کالن شــهرها بیشتر به دلیل تردد 
وسایل نقلیه و صنایع است.  وی با تاکید بر اینکه شهر 
اصفهان به لحاظ هوا، یکی از آلوده ترین شــهرهای 
ایران بوده و این موضوع به شدت مردم را نگران کرده 
اســت، تصریح کرد: ما معموال در 6ماهه دوم سال با 
اینورژن مواجه هســتیم. در حالت عــادی و از لحاظ 
فیزیکی، هوای گرم به ســمت باال و هوای ســرد به 

سمت پایین حرکت می کند.

آمادگی پايانه های پنج گانه 
برای استقبال از مهر

آلودگی کالن شهر اصفهان 
نگران کننده است

شوراخبرحمل و نقل 

موزه دفاع مقدس، خردادماه 
به بهره برداری می رسد

ترافیــک داوران  زرد   کارت 
 به 6 تخلف رانندگی در شهر

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: موزه دفاع مقدس استان اصفهان 
با مســاحتی بیش از 7200 متر زیربنا، در حال ساخت 
اســت و تا کنون 90درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
است. سردار مجتبی شــیروانیان با بیان اینکه بسیاری 
از برنامــه های این مــوزه به صــورت دیجیتالی انجام 
می شود، ادامه داد: بسیاری از زیرساخت های دیجیتالی 

این موزه خریداری و برخی نیز نصب شده است.
سردار شــیروانیان گفت: ســال 93 برای تکمیل این 
مــوزه، مبلغ 1۵میلیــارد تومان پیش بینی شــده که 
تاکنون 3میلیارد آن وصول شده است؛ ولی با این وجود 
 فاز اول آن برای خرداد ســال آینده آماده بهره برداری

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فعالیت 
کمیته های ده گانه حفاظت و امنیت، پشتیبانی، زنان، 
رژه، ایثارگــران، تبلیغات، اطالع رســانی، فرهنگی و 
هنری و نظارت و ارزیابی، در ســتاد گرامی داشت هفته 
دفاع مقدس، گفت: امســال نمایشــگاهی با همکاری 
سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان و شهرداری 
منطقه14، در حاشــیه موزه دفاع مقدس اصفهان دایر 

خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه داوران ترافیک در شهر اصفهان به 6 تخلف رانندگی 
که در تــردد روان اختالل ایجــاد می کنــد، کارت زرد 
می دهند، گفت: این تخلفات شامل توقف دوبل، توقف در 
محدوده تقاطع ها، توقف در ایستگاه های اتوبوس، توقف 

در ایستگاه های تاکسی و تردد در معابر یک طرفه است.
علیرضــا صلواتــی اظهارکــرد: این اقــدام بــه منظور 
فرهنگسازی بوده و کامال ارشادی است و داوران ترافیک 
فقط تخلفات رانندگان را گوشــزد می کنند.  وی با بیان 
اینکه در طرح داوران ترافیک، کودکان و نوجوانان شــهر 
با لباسی شبیه داوران در سطح شــهر حاضر خواهند بود 
و به تخلفات ســاکن به صورت کامال ارشــادی و مصداق 
امر به معروف و نهی از منکــر کارت زرد می دهند، افزود: 
شــهروندان بدانند هدف از اجرای طرح داوران ترافیک، 
جریمه کــردن نیســت؛ بلکــه فرهنگســازی و اقدامی 

پیشگیرانه است.
 معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان، در 
ادامه اظهارکرد: پویش مردمی ترافیک شــهر اصفهان با 
شــعار »هوای اصفهان را داریم«، از 3 ماه گذشته در شهر 
اصفهان فعالیت خــود را آغاز کرد و طــرح های خوبی را 

تاکنون اجرا کرده  است.

شهرداری

خبر

آیت ا... العظمی لطف ا... صافی گلپایگانی، در پیامی به 
همایش عالمه امینی در اصفهان، اظهار کرد: برگزاری 
مراسم نکوداشــت و بزرگداشت یکی از شخصیت های 
علم و فضیلت و خادمان مخلص مکتب اهل بیت)ع( و 
احیاگر اسناد محکم و متواتر والیت امیرالمومنین)ع(، 

باعث خرسندی است.
وی در بخشی از این پیام تصریح کرد: حدیث غدیر از 
حیث ســند و کثرت راوی از صحابه، تابعین و تابعین 
تابعین و از جهــت روایت در کتب صحاح و مســانید 
معتبر، دارای جایگاهی اســت که یا نظیــر آن یافت 

نمی شود یا اینکه اگر یافت شود، کم نظیر است.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: کتاب هایی که مختص 
به آن نوشته شده، به عنوان کتاب »الوالیه« که مولف 
آن از نامدارترین علمای اســالم و حفــاظ حدیث بود 
و عالوه بر علــم حدیث و تاریخ که بــه تفصیل، واقعه 
غدیر در آن ذکر شده است، در سایر علوم همچون علم 
تفسیر، علم لغت، علم رجال، علم کالم و علوم مناسب 
دیگر این واقعه بزرگ منعکس اســت، در ادبیات و در 
شعر و تاریخ شــعرا از عصر رسالت، اشــعار مربوط به 

غدیر جلوهای خاص دارد.
وی با تاکید بر اینکه غدیر، به فرهنگ نورانی شــیعه 
و عالم اسالم جلوه و زیبایی بیشــتری بخشید، افزود: 
یکی از رجــال و قهرمانان تالیــف و تصنیف پیرامون 
حدیث و هم قطار بزرگانی مانند ســید مرتضی، سید 
رضی، عالمه حلی، عالمه مجلســی و صاحب موسوعه 

بزرگ عبقات، عالمه امینی است.
آیــت ا... صافی گلپایگانــی ابراز کرد: عالمــه امینی، 
دلباخته و شــیفته آســتان قدس علوی، مرد والیت، 
پهلوان حمایت از حق، مجاهد فی ســبیل ا... و در یک 
کالم و یک معرفی جامــع و تمام، »مولف موســوعه 

الغدیر« کتاب عصر ما و سند فخر دوره و زمان هاست.
وی افــزود: دائره المعــارف الغدیر، کتــاب جاوید و 
ماندگاری است و برای هر کسی که اهل انصاف باشد، 
حجت کامل بالغه برخالفت بالفصل امیرالمومنین)ع( 

است. 
الغدیر، دانشنامه مجموعه فضایل علی)ع( است.

این مرجع تقلید یادآور شــد: در عصــر حاضر وظیفه 
واجب بــزرگ شــیعه، علمــا، نویســندگان و همه، 
شناســاندن مکتب اهل بیت)ع( و معــارف و علوم آل 
محمد)ص( اســت. دعوت به این مکتــب، دعوت به 

اسالم ناب، انسانیت و مکارم اخالق است.

آيت ا... صافی در پیامی به همايش عالمه امینی:

شناساندن مکتب اهل بیت)ع( 
واجب بزرگ شیعه است

اســتاندار به دیدار رییس جمهور رفت تا 
در رابطه با مشکالت حوزه آب اصفهان با 
وی گفت و گو کند. همــان زمان بود که 
شایعه استعفای زرگرپور بر ســر زبان ها افتاد و طی کمتر از 
یک ساعت، در بسیاری از شــبکه های مجازی مورد تحلیل، 
تکذیب یــا تایید قرار گرفت. چندروز بعد، وقتی اســتاندار، 
به بهانه شرکت در یک جلســه مهم، به طور ناگهانی جلسه 
بهره برداری از پروژه های بهارستان را ترک می کند، باز هم 
بازار داغ شــایعات و گمانه زنی ها رونق گرفت و این اتفاق را 
به همان ماجرای استعفای اســتاندار گره زدند. تمامی این 
شایعات اما با یک تکذیبیه از سوی روابط عمومی استانداری 
رد شــد. غالمرضــا قائدی ها، مدیــرکل روابــط عمومی 
اســتانداری اصفهان، تاکید کرد: زرگرپور همچون روزهای 

گذشته بر سر کار خود حاضر شده و با قوت در حال پیگیری 
برنامه های خود می باشــد. با تمام این تفاســیر، کناررفتن 
زرگرپور همچنان به عنوان مهم ترین و داغ ترین گمانه زنی 
محافل سیاسی استان این روزها بر سر زبان است؛ گمانه ای 
که البته مدت هاست مطرح می شود؛ از همان زمان که بحث 
تغییر استانداران در برخی استان ها مطرح شد و از استاندار 
اصفهان، به عنوان یکی از محتمل تریــن گزینه ها نام برده 
می شــد. در تمام این مدت، شــایعه فشــار اصالح طلبان 
اصفهان به اســتاندار بــرای اعمال تغییرات بــاب میل این 
جریان سیاســی، همواره به گوش رســیده اســت؛ اینکه 
اصالح طلبان اصفهانی از عملکرد زرگرپور راضی نیســتند و 
برای تغییر فرمانداران و مدیران کل ادارات اســتان به وی 
فشار می آورند. استدالل آنها نیز این است که مدیران استان 

از طیف دولت قبل هســتند و باید آنها را تغییر داد. اما از آن 
طرف، زرگرپور در واکنش به این شایعات تاکید می کرد که 
تنها مالکش در تغییر مدیران، اعتــدال و تحقق برنامه های 
دولت یازدهم اســت و تحت تاثیر فشــار جریانات سیاسی 
تندرو قرار نخواهد گرفت. مخالفان زرگرپور به ســن باالی 
او نیز که به گمان آنها باعث کندی روند پیشرفت در استان 
می شــد، به عنوان یکی دیگر از نقاط ضعف زرگرپور اشاره 
داشــتند؛ با این حال، برخی نیز تالش داشــتند تا موضوع 
استعفا را به سیاسی کاری های مرســوم در ماه های پایانی 
مانده به انتخابات ریاســت جمهوری ربط بدهند. این عده 
اعتقاد دارند که  طرح شــایعه کم هزینه استعفای زرگرپور 
برای دولت، همه حاکــی از برنامه ریزی جــدی انتخاباتی 
دولت هفت ماه مانده به انتخابات اســت؛ چــرا که قطعا در 

زمان باقی مانده فرصتی برای کارهای مبنایی وجود ندارد.
اما با وجــود تایید و تکذیب های مختلف، به نظر می رســد 
باید ماجرای رفتن زرگرپور از اســتانداری اصفهان را جدی 
گرفت؛ هرچند سیدســلمان ســامانی، ســخنگوی وزارت 
کشور، هفته گذشته در واکنش به این شایعه، با تکذیب خبر 
استعفای اســتاندار اصفهان گفت: »موضوع تغییر استاندار 
اصفهان در وزارت کشــور در حال بررسی است و به محض 
اینکه این بررسی ها به نتیجه برسد، نتیجه را اعالم خواهیم 
کرد.« ازسوی دیگر، رسول زرگرپور که روز جمعه به مصلی 
رفته بود تا در فریضه نماز جمعه شرکت کند، در گفت وگو با 
یکی از سایت های خبری محلی، در پاسخ به سوالی درباره 
شــایعه اســتعفای وی گفت: »بعد از نماز جمعه در حال و 
هوای معنویــت نماز جمعه هســتیم؛ بعدا به این مســائل 

دنیایی می پردازیم.« 
در حالی که پس از مطرح شدن شــایعه استعفای زرگرپور، 
بالفاصله نام »حســین رضایــی«، رییس ســازمان حج و 
زیارت دوران اصالحات و از همراهان عبدا... نوری، به عنوان 
گزینه جایگزین وی مطرح شــد، اما روز گذشــته ســایت 
خبری »تابناک« از یــک گزینه دیگر به عنوان اســتاندار 
جدید اصفهان رونمایی کرد. تابناک نوشــت: »پس از دیدار 
نهاوندیان، رییس دفتر حســن روحانی رییــس جمهور با 
آیــت ا... مظاهری، شــنیده ها درخصوص تغییر اســتاندار 
اصفهان قوت گرفت؛ امــا آنچه در این معادلــه تغییر کرد، 
سخنان در گوشی درباره اســتاندار جدید است. بسیاری از 
صحبت ها پیش از این، همه را به سمت خیابان حسین آباد 
و حســین رضایی، از اصالح طلبان مذهبــی نصف جهان، 
می برد؛ اما پــس از این دیدار، نــام فرد دیگــری مبنی بر 
گزینه استانداری در مجالس مطرح می شد. احمد مجیدی 
گزینه ای اســت که شنیده می شــود بر صندلی سکانداری 
اســتان اصفهان می نشــیند و جایگزین رســول زرگرپور 
می شــود.« فردی که تابناک از او نام برده، بنیان گذار جهاد 
در استان مرکزی اســت و در حال حاضر، معاون امور دولت 
و امور اســتان های وزیــر راه و شهرســازی و مدیر بحران 

وزارتخانه است.

جانشین زرگرپور از استان مرکزی می آيد؟

گزینه های روی میِز وزیر

طرح شايعه 
کم هزينه استعفای 

زرگرپور برای 
دولت، همه حاکی 

از برنامه ريزی 
جدی انتخاباتی 
دولت هفت ماه 

مانده به انتخابات 
است؛ چرا که قطعا 
در زمان باقی مانده 

فرصتی برای 
کارهای مبنايی 

وجود ندارد

مین گذاری مخالفان زير پای زرگرپور تا حصول نتیجه ادامه دارد! ايــن را برآيند گمانه زنی ها و تحلیل ها در 
رابطه با کناررفتن استاندار اصفهان نشان می دهد. همه چیز از يک ديدار آغاز شد؛ همین چندهفته قبل بود. 

سما 
مطیعی
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پیشنهاد سردبیر: 
بوکس بانوان  راه اندازی می شود؟

پس از دربی، برخی رســانه ها اعــام کردند رضاییــان به دلیل 
نیمکت نشینی و بازی نکردن مقابل استقال ناراحت است؛ اما این 
بازیکن به این مسئله واکنش نشــان داد و در پیامی نوشت: چرا 
انقدر حاشیه درست می کنید، از زبون من مصاحبه می زنید، حرف 
درست می کنید...من به همه بچه ها خسته نباشید می گم؛ امروز 

تو زمین همشون از جون مایه گذاشتند؛ دمشون گرم...
من به عشق شماپرسپولیسی های عزیز برگشتم و به عشق شماها 
انقدر تمرین و تاش می کنم که بتونم چه رو نیمکت، چه تو زمین 
بهترین باشم و مهم اینه که پرســپولیس قهرمان بشه... من هیچ 
وقت مصاحبه نمی کنــم و اینکه جز تمرین کــردن به هیچ چیز 

دیگه ای فکر نمی کنم... دوستتون دارم...«

خشم اینستاگرامی رامین رضاییان 
از شایعات! 

فوتبال جهان

ســرمربی پرتغالــی منچســتریونایتد از شــاگرد فرانســوی 
گران قیمتش خواست مسائل انتقالش را به اولدترافورد فراموش 

کرده و بازی واقعی خود را برای شیاطین سرخ انجام دهد.
در چند وقت گذشــته که »پل پوگبا« اقــدام به ترک یوونتوس 
ایتالیا کرد و راه حضور در تیــم اولدترافوردی را در پیش گرفت، 
 انتقــادات علیه ایــن بازیکن زیــاد بوده اســت.به خصوص در

 2، 3 هفته گذشــته که در لیگ برتر و لیــگ اروپا ،تیم مورینیو 
)آقای خــاص( خوب نتیجه نگرفته، بر شــدت انتقــادات علیه 
 لژیونر فرانسوی افزوده شده است.پوگبا که در ازای رقمی حدود

 110 میلیــون یــورو، بیانکونــری را ترک کــرد و بازیکن تیم 
ســرخ پوش شهر منچســتر شــد، در واقع به  عنوان گران ترین 

بازیکن کنونی جهان خود را مطرح کرد.
 به همین دلیــل انتظارات عامه از وی نیز افزایــش یافت. با این 
حال در فصل جدید لیگ برتر، بازی های مطلوبی که در گذشته 

برای یووه انجام داد، برای یونایتد ها، ارائه نکرده است.
و حــاال مورینیو به وی توصیــه کرده داســتان انتقالش به تیم 
انگلیسی و مبلغ بســیار ســنگینی که بابتش هزینه شده را، به 
کلی فراموش کرده و تنهــا روی حضوری مطلوب در تیم جدید، 
فکر و تمرکز کند.مســئول فنی منچســتری ها اظهارداشــت: 
می دانم که پوگبا جوانی بســیار خوب با کلی انگیزه است. پس 
طبیعی است که فرم مطلوب او به زودی نمایان خواهد شد و در 
کنار تیم، خودش را مطرح می کند.وی ادامه داد: اطمینان دارم 

تیم پیشرفت می کند و در این حال پل هم پیشرفت می کند.

مدافع ایتالیایی یوونتوس معتقد است که ساختار بازی قهرمان 
ایتالیا همانند رئال مادرید نیست .

جورجیو کیه لینی معتقد اســت که طرفداران یوونتوس مانند 
رئال مادرید خواهان گل های بیشــتری هستند در صورتی که 

بیانکونری رویکرد دفاعی را ترجیح می دهد.
قهرمان سری آ برای نگرش دفاعی خود در بازی با سویا در لیگ 
قهرمانان اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.با این حال، کیه لینی 
معتقد است که ســاختار بازی یوونتوس در هر بازی برای پنج یا 

شش گل ساخته نشده است.
کیه لینی به خبرنــگاران گفت:با تمام احترامی کــه قائلم باید 
بگویم که یوونتوس مانند رئال مادرید یا میان زمان رونالدینیو 
نیســت ، آنها می توانند بازی های خود را با نتایج 6-2 و یا 2-5 
پیروز شوند در صورتی که یوونتوس اینطور نیست. ما در باشگاه 
به پیروزی 1-0 و یا 2-0 عادت کردیم و این بدان معنی نیســت 
که نمی خواهیم گل های بیشــتری به ثمر برســانیم.ما بعد از 
گل می خواهیم گلــی از حریف دریافت نکنیــم و دفاعی بازی 
می کنیم.هرگز شبیه رئال مادرید نیســتیم، یوونتوس تیمی با 
 ویژگی های متفاوت اســت.با این وجود، یوونتوس شش فصل 
پی در پی موفق را در ســری آ ،پشــت سر گذاشــته و در لیگ 

قهرمانان اروپا هم نتایج قابل قبولی کسب کرده است.
وی در ادامه افزود:ما به مشــکاتی که در هر بــازی داریم آگاه 
هســتیم .همه چیز از بیرون بسیار ســاده به نظر می رسد.شما 
ممکن اســت  بعضی مواقع اشــتباه کنید اما مردم همیشه از ما 

موفقیت در سری آ و لیگ قهرمانان اروپا را می خواهند.

مدیر باشگاه اینتر تمام شایعات اخراج سرمربی اینتر را تکذیب و 
همه آنها را بی اساس دانست.

مدیر ورزشی اینتر پس از آنکه شایعات اخراج دی بوئر سرمربی 
نراتزوری در رسانه های ایتالیا منتشر شد به این شایعات واکنش 

نشان داد و همه را تکذیب کرد.
پیرو آوســیلیو، مدیر باشــگاه اینتر در مصاحبه با سایت فوتبال 
ایتالیا عنوان کرد: خبــر اخراج دی بوئر بی معنی و بی اســاس 
است. اکنون زمان بحث و جدل نیســت بلکه باید تاش کنیم. 
دی بوئر زمان کوتاهی است که هدایت اینتر را به دست گرفته و 

نیاز به زمان دارد.
پــس از شکســت اینتــر در لیــگ اروپــا مقابــل نماینــده 
رژیم صهیونیستی شــایعات اخراج دی بوئر و جانشینی کاپلو به 

جای او در اینتر پخش شده بود.

توصیه آقای خاص به مروارید سیاه

کیه لینی: 

یووه هرگز شبیه رئال مادرید نیست

 مدیر باشگاه اینتر شایعات اخراج
 دی بوئر را تکذیب کرد

فضای مجازی

.
مســئوالن باشــگاه پرســپولیس شــرایط عجیبــی را بــرای برخی از 
بازیکنان شــان در نظر گرفته اند. محمد انصاری یکی از بازیکنانی اســت 
که از سال گذشــته به عنوان یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس انتخاب 
گردید. این موضوع باعث شــد که خیلی ها منتظر باشــند تا رقم قرارداد 
ایــن بازیکن که فصل قبــل 150 میلیــون تومان بوده امســال افزایش 
 پیدا کند؛ اما در عیــن تعجب رقم قرارداد این بازیکن امســال هم همان

 150 میلیون تومان بسته شد. انصاری که جزو بی حاشیه ترین بازیکنان 
سال های اخیر پرســپولیس بوده البته به این رقم قرارداد معترض شد اما 

نتیجه ای در بر نداشت.
 بر اساس این گزارش، مدیران باشــگاه به انصاری گفته اند اگر قرار است 
رقم قراردادش افزایش پیدا کند باید قرارداد خود را با این باشگاه دو سال 

دیگر تمدید کند و این بازیکن هنوز پاسخی به این موضوع نداده است.

شرط عجیب برای افزایش قراردادرحمتی، ناجی منصوریان شدتکرار تاریخ برای تراکتورسازی 

قهرمــان المپیک لنــدن درباره نداشــتن تیــم در لیگ برتر 
وزنه برداری بیان کرد: قصــد حضور در لیگ برتر را داشــتم و 

قراردادم با یاسین پیشرو نیز دوساله بود. 
حتی تا لحظه آخر فکر می کردم یاســین پیشرو در لیگ باشد. 
اکنون  که این تیم در لیگ برتر حضور ندارد باید رضایت نامه ام 
را بگیرم  و تسویه حســاب کنم. در نهایت اگر پیشنهادی باشد 

در لیگ وزنه می زنم.
 بهداد ســلیمی ادامه داد: من از تیم های دیگر پیشنهاد داشتم 
اما از آنجا که با یاســین پیشرو قرارداد داشــتم و فکر می کردم 
 در لیگ هســت، پیشــنهادها را رد کــردم و االن باید دید چه 

می شود.
  سلیمی در پاسخ به این پرســش که احتمال دارد این فصل در 

لیگ برتر وزنه نزند، گفت: بله، هر احتمالی وجود دارد. 
او در مورد حضور یک ســاله تیم ها در لیگ برتــر وزنه برداری 
تصریح کرد: متاسفانه اتفاق بدی اســت و باید ریشه یابی و این 

موضوع حل شــود ، البته با توجه به پخش تلویزیونی مسابقات، 
فکر می کنم اسپانسرها و تیم های بیشــتری از سال گذشته در 

لیگ برتر حضور پیدا کنند.
 وزنه بردار دســته فوق سنگین ایران در پاســخ به این پرسش 
که آیا هنوز مشــغول اســتراحت اســت، گفت: کارهای عقب 
افتــاده ام را تا حــدودی انجــام می دهم و مشــغول پشــت 
 ســر گذاشــتن امتحانات دانشــگاهم بودم که خدا را شــکر 

تمام شد. 
برای مصدومیت زانویم نیز با دکتر نوروزی در ارتباط هســتم. 
زمانی که تمریناتم را شــروع کنم این ارتباط بیشــتر خواهد 
 شــد زیرا باید تمریناتی را انجام دهم تا آن اتفــاق دوباره تکرار 

نشود.
 ســلیمی در مورد اینکه در کنار مــدال آوران المپیک از او نیز 
تجلیل می شود، نیز تصریح کرد: خدا را شــکر اتفاق خوبی که 
افتاد این بود از سوی فدراســیون و نهادهای خصوصی از من و 

بقیه ورزشکاران المپیکی حمایت شد. 
کارشان قشــنگ بود. مهم تر از همه حمایت مردم بود و اینکه 
لطفشــان نســبت به من بعد از المپیک چندبرابر شد. این نیز 

لطف خداست.

قاب روز خارج از گود

علیرضا منصوریــان اگر چــه در کنفرانس 
خبری بعد از بازی مدعی شد که از نتیجه به 
دست آمده راضی نیست و تیمش را برای برد 
به میدان فرستاده بود، اما او قطعا نمی تواند 
این موضوع را رد کند کــه نباختن در دربی 
هم تاثیر زیــادی روی آینــده کاری اش در 
اســتقال داشــته و اگر نتیجه این بازی را 
واگذار می کرد احتماال پستش در استقال 

را از دست می داد. 
منصوریان نباختــن در دربی را بیشــتر از 
هر کســی مدیون مهدی رحمتی است که 
برای اولین بار در این فصل توانســت ناجی 

تیمش شــود. رحمتی در دقایق آخر بازی با 
یک واکنش زیبا ضربه کمــال کامیابی نیا را 
مهار کرد تا اســتقال بازنده دربی نشــود و 

منصوریان در این تیم ماندنی شود.

نتیجه تســاوی در شــهرآورد، بیــش از همه  تیم هــا، حســابی به کام 
تراکتورسازی بود. تبریزی ها با این نتیجه به صدر جدول رسیدند تا دوباره 
در لیگ برتر باالتر از همه باشند؛ البته این صدرنشینی به علت تفاضل گل 
بهتر نسبت به پرسپولیس است، اما همین رویداد در لیگ پانزدهم هیچگاه 
برای این تیم اتفاق نیفتاد. تراکتورســازی آخرین بار در هفته  بیست و نهم 
لیگ چهاردهم در صدر جدول حضور داشــت.  همان سال معروف که در 
نهایت با قهرمانی مشکوک سپاهان به پایان رسید تا دست تراکتور، باز هم 

برای رسیدن به جام قهرمانی کوتاه بماند. 
حاال تراکتورسازی بعد از گذشت نزدیک به 500 روز از آن روزها، دوباره به 
صدر جدول رسیده است. اگر شــاگردان قلعه نویی این بار حسابی به صدر 
جدول بچسبند هیچ بعید نیست که آنها برای اولین بار قهرمان معتبرترین 

لیگ باشگاهی در ایران شوند.

چرا قوی ترین مرد ایران 
در لیگ وزنه برداری تیم ندارد؟

پلیس اسب سوار در ورزشگاه آزادی
کسانی که برای تماشای دربی 83 به ورزشگاه 
آزادی  رفتنــد در محوطه اطراف اســتادیوم 

پلیس های اسب سواری را  دیدند که مشغول 
برقراری نظم و آرامش و امنیت بودند.

 دیدار تیم های فوتبال استقال و پرسپولیس در شرایطی با 
تساوی بدون گل به پایان رســید که ظرفیت ورزشگاه آزادی 
با وجود کاهش صندلی ها تکمیل نشــد و حدود یک سوم از 

صندلی ها خالی ماند.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که چند روز قبل از این دیدار از 
سوی مسئوالن ســازمان لیگ اعام شد بلیت های اینترنتی 
این دیدار به فروش رفته است. آنها حتی در روز بازی هم بارها 

از طریق رسانه ها اعام کردند که مردم به ورزشگاه نیایند.
تاکید مسئوالن ســازمان لیگ مبنی بر اینکه مردم دیگر به 
ورزشگاه ها نیایند یا آنهایی که بلیت ندارند به ورزشگاه نیایند 
عاقه مندان را امیدوار کرد که ظرفیت ورزشگاه چند ساعت 
مانده به شروع بازی تکمیل شــود، اما با شروع بازی مشخص 
شد بخش عمده ای از ســکوهای جایگاه استقالی ها خالی 
اســت و در جایگاه پرسپولیســی ها هم صندلی های خالی 
به چشــم می خورد.به این اتفاق باید فــروش بلیت کاغذی 
در ورزشــگاه را هم اضافه کرد که همین موضوع ابهامات در 
بلیت فروشی از ســوی ســازمان لیگ را افزایش می دهد و 
پرســش های زیادی را ایجاد می کند که هنوز پاسخی برای 

آنها داده نشده است.
اینکه از چند روز قبل عنوان شــده بلیت های بازی به صورت 
اینترنتی فروخته شده و تمام هم شده اســت و در روز بازی 
بلیت کاغــذی فروخته می شــود نشــان می دهــد اتفاق 
ناخوشایندی در ســازمان لیگ رخ داده و یک جای کار ایراد 

دارد!
مگر می شود بلیت ها به صورت اینترنتی فروخته شده باشد 
اما روز بازی برخی هواداران بلیت کاغذی خریداری کنند؟ آن 
هم در بازار سیاه و با قیمت های چندین برابری؟ اگر بلیت ها 
اینترنتی فروخته می شــود و طبیعتا باید شماره گذاری هم 
شده باشد پس این بازار سیاه و بلیت های کاغذی از کجا آمده 
است؟ چه کسانی این بلیت ها را مقابل ورزشگاه به مردم می 
فروشــند و اصوال از کجا به این بلیت ها دسترســی پیدا می 

کنند؟ آیا پای افرادی از سازمان لیگ در میان است؟
چه کسانی از این آشفته بازار بلیت دربی سود می برند که هیچ 
چیزش مشخص نیســت و ابهامات در مورد آن هر روز بیشتر 
می شــود؟ مهدی تاج که حاال خودش هم رییس فدراسیون 
اســت و هم بر ســازمان لیگ نظارت دارد باید این موضوع را 
پیگیری کند که چرا با آن همه هزینــه برای اینترنتی کردن 

بلیت ها بازهم این اتفاقات رخ می دهد.
آیا عاقه مندان به فوتبــال و آنهایی که بلیــت را اینترنتی 
خریداری می کنند باز هم باید چند ســاعت زودتر از شروع 
بازی به ورزشگاه بروند تا جا پیدا کنند؟ اگر اینطور است پس 

بلیت اینترنتی برای چه فروخته می شود؟

جریان بلیت های اینترنتی و کاغذی؛

سازمان لیگ چه می کند؟

درحاشیه

درحالی که وزیر ورزش در دیدار با رییس جهانی با راه اندازی 
بوکس بانوان در ایران موافقت کرده بود اما این وزارتخانه هنوز 
به داخلی ها پاســخ مثبت نداده تا فدراســیون به فکر راه حل 

دیگری باشد.
شــاید بتوان رشــته بوکس را یکی از پر فراز و نشــیب ترین 
رشــته های ورزشــی کشــور دانســت. رشــته ای که با  بی 
مهری هایی مواجه شــد، به تعطیلی هم رســید اما در ادامه با 

درایت مسئوالن دیر یا زود آغاز به کار کرد.
بدون شــک تاش های رییس کهنــه کار این فدراســیون 
احمد ناطق نــوری در راه اندازی مجدد بوکــس و پابرجا نگه 
 داشتن آن، غیرقابل چشم پوشی اســت. ناطق نوری که حتی

 بی مهری های صدا و ســیما در پخش تلویزیونی رقابت های 
بوکس را نوعی لجبازی از آنها می داند حاال از مدت ها قبل به 
دنبال راه اندازی بوکس بانوان در کشــور است. مطالبه ای که 
البته با تعدد درخواست بانوان عاقه مند به این رشته صورت 

می گیرد و در ســفر اخیر رئییس فدراسیون جهانی بوکس به 
ایران نیز یکی از اصلی ترین موضوعات مطرح شده میان »وو« 

چینی و فدراسیون بوکس ایران بود.
درست همانجا که »وو« در دیدارش با محمود گودرزی، وزیر 
ورزش و جوانان مــی گوید لطفا بوکس بانــوان در ایران را راه 
بیندازید، وزیر ورزش می پذیرد. این موافقت ضمنی گودرزی 
مسئوالن فدراسیون بوکس را امیدوار می کند که به زودی از 
معاونت امور بانوان مجوز راه اندازی این رشــته در بخش زنان 
را هم دریافت کنند؛ اما درخواست فدراسیون بوکس همچنان 

بی پاسخ مانده است.
علت چه می تواند باشــد؟ آیا موافقت گودرزی بــا راه اندازی 
بوکس بانوان صوری بود و وی تنها به این علت که به میهمان 
رده باالی خارجــی اش »نه« نگفته باشــد با این پیشــنهاد 
موافقت کرده اســت؟ آیا راه اندازی بوکس بانوان خطرســاز 
است؟ پس چرا ورزش ایران در دیگر رشته های رزمی نماینده 

بانــو دارد و اتفاقا خوش هم می درخشــند. مگــر در همین 
المپیک ریو نخســتین مدال تاریخ ورزش بانوان در یک رشته 

رزمی کسب نشد؟
علی دانشمندفر دبیر فدراســیون بوکس در خصوص اقدامات 
فدراسیون برای راه اندازی بوکس بانوان گفت: برای اینکه یک 
رشته ای در فدراسیون فعال شــود احتیاج به روندی دارد که 
خوشبختانه این روند در فدراسیون بوکس طی شد. ما موافقت 
وزیر ورزش و جوانان را هم گرفتیم. »وو« رییس فدراســیون 
جهانی بوکس در دیدار بــا گودرزی از او خواســت تا بوکس 
بانوان در ایران راه اندازی شود و وزیر محترم ورزش هم گفتند 
اگر زمینه فعالیت در این رشته فراهم باشــد آن را راه اندازی 

کنیم.
معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان پاســخی 

نمی دهد
دانشــمندفر در پاســخ به این ســوال کــه پــس از موافقت 
گودرزی برای راه اندازی بوکس بانوان چــه کردید؟ گفت: با 
خانم شــهریان معاونت امور بانوان وزارتخانه مکاتبه کردیم. 
رونوشتی نیز به دکتر ســجادی و آقای گواری زدیم. اهمیت 
موضوع زیاد است؛ این رشته در بخش بانوان پتانسیل زیادی 
دارد و خیلــی از بانوان عاقــه مند به بوکس بــه هیئت های 
استانی و فدراســیون مراجعه می کنند و مدام پیگیر موضوع 
هستند، اما نمی دانم چرا کار روی هوا مانده است. در سیستم 
مکاتبات اداری نامه از سوی معاونت امور بانوان دریافت شده 

اما هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
وی افزود: درحالی که رشــته هــای رزمی در بخــش بانوان 
خوش رنگ ترین مدال ها را کسب می کنند اما اثری از حمایت 
از بوکس بانوان نیســت. اهمیت ورزش بانوان در حدی است 
که چه در المپیک و چه پارالمپیک شــاهد درخشــش بانوان 
ورزشکار هســتیم. وی در پاسخ به این ســوال که شاید علت 
مخالفت ها خطرپذیر بودن رشــته بوکس برای بانوان اســت 
گفت:این ایده منطقی نیست. آسیب پذیری جزوی از ورزش 
است و در رشــته های توپ و توری هم آسیب پذیری داریم اما 

دنیا روی بخش رزمی بانوان حساب ویژه ای باز کرده است.
شــهرداری تهران، جور وزارت ورزش و جونان را 

کشید
حاال که پاســخی از وزارت ورزش و جوانان دریافت نکرده اید 
راهکار چیســت؟ دانشــمندفر اینطور به این سوال پاسخ داد: 
از طریق آقای رضایی رییس سازمان ورزش شهرداری تهران 
که بیشترین مساعدت ها را با ما داشــته اند قول گرفته ایم تا 
بوکس بانوان را در این نهاد ورزشــی که هم مســتقل است و 
هم بودجه اش از بودجه وزارت ورزش و جوانان بیشــتر است 
راه بیندازیم. شــاید از این طریــق وزارت ورزش و جوانان هم 

متمایل به راه اندازی بوکس در بخش بانوان شود.
وی ادامه داد: فکــر می کنم باید بنیان کار را از جایی شــروع 
کنیم و بعد نتیجه به جامعه ورزش کشــور نشان می دهد که 
این بخش نه تنها آســیب پذیر نبوده بلکه ثمربخش نیز بوده 
است. قطعا اوایل کار با سختی مواجه هستیم اما در ادامه این 

رشته ورزشی در بخش بانوان نیز راه خود را پیدا خواهد کرد.

وزارت ورزش و جوانان پاسخ دهد؛

بوکس بانوان  راه اندازی می شود؟

مدیر مســابقات تنیس جایزه بزرگ اصفهــان پیرامون برگزاری 
مســابقات تنیس 1500 امتیــازی جایزه بزرگ کشــور یادواره 
مهندس خلیل کسائی در اصفهان اظهار داشت: مسابقات تنیس 
جایزه بزرگ کشــور بزرگ ترین مســابقات جایزه بــزرگ ایران 
است. در این مسابقات 132 شــرکت کننده حاضر هستند که از 
13 شهر ایران راهی اصفهان شده اند. ارسان ملکی با بیان اینکه 
این مسابقات در رده سنی بزرگساالن برگزار می شود، تصریح کرد: 
این مسابقات به نام جام کسائی کاپ نامگذاری شده بود، اما امسال 
در سال نخســت برگزاری خود، به نام خلیل کسائی پیشکسوت 
موسیقی اصفهان برگزار می شود. مدیر مســابقات تنیس جایزه 
بزرگ اصفهان افزود: ازسال آینده مســابقات به نام کسائی کاپ 
دنبال می شــود و به یاد بود استاد حسن کســائی نوازنده بسیار 
خوب اصفهان این مســابقات برگزار می گــردد. وی ادامه داد: با 

برنامه ریزی صورت گرفته برای شب پایانی این مسابقات، ارکستر 
ملی ایران قرار است که در زمین مسابقات اجرا داشته باشد که این 
حرکت برای نخستین مرتبه در مسابقات تنیس چه در سطح ملی 
و چه در سطح بین المللی انجام می شود. اجرای ارکستر ملی ایران 
در زمین خاک رس انجام می شــود که به نظرم می تواند حرکتی 
بسیار زیبا و به یاد ماندنی در اصفهان باشد. ملکی با اشاره به برنامه 
»تنیس نواخته می شود« گفت: این برنامه طرحی بسیار ویژه است 
زیرا تاکنون در هیچ مسابقه ای بین المللی و جهانی اتفاق نیفتاده 
است. زمانی که مسابقات تمام می شود و به مرحله اعطای جوایز 
می رسد در هیچ کدام از مســابقات نمی توان برنامه اجرای گروه 
موسیقی را مشاهده کرد. دلیل حضور اکستر ایرانی برگزاری این 
مسابقات، به یادبود استاد حسن کســائی است که این ارکستر به 

اصفهان می آید.

وی اظهار داشــت: قرار اســت ارکســتر ملی، قطعه سام استاد 
حسن کسائی که قطعه ای بســیار زیبا و به یاد ماندنی است را به 
همراه سرود ملی ایران  در برنامه خود اجرا کنند. مدیر مسابقات 
تنیس جایزه بزرگ خاطرنشــان کرد: مهندس خلیل کســائی 
یکی از بازیکنان کشــوری تنیــس بوده اند و من که نوه اســتاد 
کسائی هســتم نیز یکی از بازیکنان دیگر کشوری تنیس هستم 
و برگزاری این جام  به نوعی یادبود این بزرگان اســت. سعی شده 
که بتوانیم تلفیقی از ورزش و هنر را در این مسابقات داشته باشیم 
که با توجه به حضور ارکســتر ملی و همین طور نامگذاری آن به 
یاد استاد حسن کسائی فکر می کنیم به خواسته مان رسیده ایم. 
وی پیرامون اســتقبال مردمی از مســابقات تنیس جایزه بزرگ 
خاطرنشان کرد: استقبال بســیار خوب بوده و برای نخستین بار 

استیج 700 نفری برای تماشاگران در حال ساخت است.

مدیر مسابقات تنیس جایزه بزرگ اصفهان مطرح کرد:

حضور تنیسورهای مطرح 13 شهر 
کشور در اصفهان

آیا راه اندازی 
بوکس بانوان 

خطرساز است؟ 
پس چرا ورزش 
ایران در دیگر 

رشته های رزمی 
نماینده بانو دارد 
و اتفاقا خوش هم 

می درخشند. 
مگر در همین 

المپیک  ریو 
نخستین  مدال 

تاریخ ورزش 
بانوان در یک 
رشته رزمی 
کسب  نشد؟
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روان شناسی شخصیت 

داستان طنزحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
کل عمرت برفناست!
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دانستنی ها

آیا می دانید در ســال ۱۹۹۶ ، ۳۱۵ مورد اشــتباه در دیكشــنری 
معروف Webster’s وجود داشت.

آیا می دانید شــكالت بر عصب و قلب ســگ تاثیر بد دارد؟ با کمی 
شكالت می توان یك سگ را کشت.

 peter pan برای خانم ها از کتــاب Wendy آیا می دانید اســم
بیرون آمده است.

آیا می دانید ۱ قطره لیكور، عقرب را دیوانه می کند و عقرب خودش 
را نیش می زند و می کشد.

آیا می دانید در انگلیس قدیم قانون بود که شما نباید همسرتان رابا 
چیزی ضخیم تر از شست خود بزنید.

آیا می دانیــد کتاب رکوردهای گینس، رکورددار دزدیده شــدن از 
کتابخانه های عمومی می باشد.

آیا می دانید فضانوردان نباید قبل از رفتن به فضا لوبیا بخورند. چون 
باد شكم، لباس فضا را خراب می کند.

آیا می دانیــد مایع موجــود در نارگیل نارس را می تــوان به جای 
پالسمای خون استفاده کرد.

آیا می دانید درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد.
 آیا مــی دانیــد اولیــن محصولــی کــه روی آن بارکد زده شــد

 آدامس Wrigley بود.

مثبت اندیشی

افكار از چنان قدرتــی برخوردارند که می توانند ســازنده یا ویرانگر 
باشــند؛ بنابراین باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افكار خود را 
هوشــمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت ها و کامیابی های 
بزرگی دست یابیم. )افكار ما را ضمیر ناخودآگاه ما باور می کند چون 

ما باور داریم به آنچه فكر می کنیم، منفی یا مثبت.(
۱- نسبت به خودمان احســاس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، 

توانا و با ارزش بدانیم.
2- لیســتی از صفات مثبت خود تهیه کرده و راه های تقویت آنها را 

بیابیم و تجربه کنیم.
۳- لیســتی از افكار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای 
هر فكر منفی یــك فكر مثبت معادل بیابیم تا بــه کمك آن بتوانیم 
با افكار منفــی مقابله کنیم؛ مثال: بیمار هســتیم، بــه جای آن من 
ســالم هســتم، موفق نیســتم، فكر مثبت و معــادل آن من موفق 
هستم، بدبخت هســتم فكر مثبت و معادل آن صد هزار بار شكر من 
خوشبخت هستم، من نمی توانم فكر منفی، فكر مثبت و معادل آن 
من می توانم، جمالت مثبت مثل من می توانم، من قادر هستم... هر 
روز این عبارات مثبت را بنویسید و یا در خاموشی ذهن یا با آواز بلند 

تكرار کنید.
4- در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جمالت مثبت استفاده 
کنیم، مثال در مالقات با دیگران به جای اســتفاده از کلمه خســته 
نباشید که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم: شاد 

باشید، موفق باشید، درپناه خداوند باشید.
۵- افكار خود را متوجه خوبی هــا و جنبه های مثبت زندگی کنیم تا 

به مرور مثبت نگر شویم.
۶- با خوش بینی سعی کنیم دســتورات و فرمان هایی به ذهن خود 

بدهیم که اندیشه های جدید مثبت در ذهن ما شكل بگیرند.

» آنچه مدام انجامش دهیم آســان می شود. نه اینكه آن کار ساده 
شده باشد، بلكه توانایی ما در انجام دادن آن افزایش یافته است.«

این داســتان مردی اســت که نجوایی را شــنید. عجیب به نظر 
می رسد، اما آن نجوا در گوشــش طنین انداخت و او را به نوشتن 
فرا خواند. تنها کاری که برای ســاکت کردن آن صدا می توانست 
بكند این بود که داســتان بنویســد. هنگامی که می نوشت، آن 
 صدا خاموش می شــد و وقتی از نوشتن دســت می کشید، صدا

 باز می گشت. شــاید آوازه این مرد به گوش بعضی از شما رسیده 
باشد، وگرنه در آینده ای نزدیك با نامش آشنا خواهید شد.

اســتیو پنجمین دســت نویس خود را تكمیل کرده و در شرف 
خلق یك شــاهكار تمام عیار بود. با این حال از ناشران یكی پس 
از دیگری جواب رد می شــنید. عاقبت، پس از آنكه دست کم دو 

ســاعت در روز به مدت دوازده سال قلم فرســایی کرد و پس از 
هشــتاد و پنجمین جواب منفی، اولین رمان اســتیو با سرمایه 
انتشــارات بلنتاین بوکس که یكــی از بخش هــای اصلی گروه 
انتشــاراتی رندم هاوس است، پس از بررســی و پذیرش، منتشر 
شد. امروز، پنج سال است که اســتیو با انتشارات بلنتاین بوکس 
کار می کند. عشق و عالقه او به تاریخ، داستان های مهیج تاریخی 
و رمز و راز اشــیای مفقود و اطالعات تاریخی، باعث شده هر سال 
شاهد انتشــار یك رمان جدید از او در این زمینه ها باشیم. برای 
این منظور او به نقاط مختلف جهان ســفر می کند و اخیرا سفری 
به اروپا و خاورمیانه داشته اســت. رمان های اخیر استیو در رابطه 
با موضوعاتی اســت چون مرگ آخرین خاندان سلطنتی روسیه، 
رومانف ها؛ اسرار مذهبی که کلیســای کاتولیك روم پنهان نگه 

داشته، اسرار شوالیه های معابد و ارتباط آنها با کلیسای کاتولیك 
و جدیدترین رمان او درباره کتابخانه گم شده اسكندریه است.

بخش عمده کتاب های اســتیو بر اساس حقایق تاریخی است و او 
معموال برای تحقیق مفصل و نگارش یك کتاب، دوازده تا هیجده 
ماه وقت صرف می کند. اســتیو برای نگارش تازه ترین اثر منتشر 
شده اش – حلقه ارتباطی اسكندریه- هجده ما جهت جمع آوری 
بیش از سیصد منبع مختلف وقت صرف کرد و برای تهیه اطالعات 
الزم، بارها به نقاط نامتعارف و دور افتاده سفر کرد. کسب حقایق 
درست و معتبر یكی از دغدغه های اصلی استیو در نگارش کتاب 
است، زیرا اطالعات مختلف و اغلب متناقضی درباره وقایع تاریخی 
وجود دارد. او همیشه بخشــی به نام » توضیحات نویسنده« را در 

آخر کتاب هایش می گنجاند تا وقایع را از افسانه ها جدا کند.
اکنون کتاب های اســتیو به ســی و یك زبان و در ســی و چهار 
کشور منتشر شده است و هر روز صدها ایمیل و نامه خوانندگان 
کتاب هایش، در سراســر جهان به دست او می رســد. او هنوز در 
جورجیا به وکالت اشتغال دارد و از نمایندگان شورای بخش است.

جدیدترین اثرش تحت عنوان اســرار پشــت پرده که به موضوع 
جست وجوی مقبره اسكندر کبیر می پردازد، در دست بررسی و 
ویرایش بوده و قرار است در دسامبر 2007 بیرون بیاید. همچنین 
استیو در حال نگارش رمان ســال 200۹ خود است و پس از آن 
تحقیق روی رمان 20۱0 خود را شــروع خواهد کــرد. به عالوه، 
سوژه هایی برای چهار یا پنج سال دیگر در نظر دارد که نگارش آنها 

را در اوایل سال 20۱0 در دست خواهد گرفت. 
پیامی که این داســتان واقعی در بر دارد، ساده، روشن، همگانی و 
جاودانی است. پیام این داستان، مداومت است. هر نوع مانعی سر 
راهتان قرار گرفته باشد یا هر چند بار جواب منفی بشنوید، اگر با 
مداومت و پشتكار رویایتان را دنبال کنید- خواه راه اندازی شغلی 
آزاد، خواه کاهش وزن، یا نوشتن کتابی پر فروش باشد- عاقبت به 
آن دســت خواهید یافت! پس، باید به طور مدام مهارت هایتان را 
افزایش دهید، از تعالیم و آموزش های مناســب برخوردار شوید و 
به آنچه می خواهید انجام دهید عشق بورزید، استیو بری، نمونه ای 

بارز از این ویژگی های مداومت است.

1- گونه برجسته و کمی گرد:
اگر استخوان گونه برجسته باشــد، بهترین و زیباترین نوع 
گونه است و آنها افراد فعالی هستند. از کارهای دیگران زیاد 
انتقاد می کنند. با توجه به این امر و حسادت دیگران، دوستان 
زیادی ندارند. اگر با نوک دار بودن چانه همراه باشد با اراده و 
از نظر روحی قوی می باشند ولی فاقد مهر و محبت الزم برای 

دوستی هستند.
2- گود و فرو رفته:

این افراد، مغرور و دارای کمبــود مادی، معنوی و عاطفی در 
سن کمتر از 40 سال هستند که بعد از آن بیشتر هم می شود. 

 به وضعیت ســالمت و تغذیه خود باید بیشــتر توجه کنند، 
زیرا ممكن است دچار اختالل گوارشی باشند. اگر استخوان 
گونــه برآمده باشــد، بعد از میانســالی بــه موفقیت هایی 

می رسند.
3- چاق و توپر:

این افراد از سن واقعی خود جوان تر نشان می دهند.
4- پهن و الغر:

این افراد قدرت جسمی و روحی کمی دارند.
5- گونه افتاده:

اگر استخوان گونه هم پهن باشــد؛ آنها سعی در کناره گیری 

ازدیگــران را دارند. ایــن افــراد از درگیری با مشــكالت 
 اجتناب می کنند و ســریع تســلیم خواســته های دیگران 

می شوند.
6- گونه با استخوان مشــخص و تیز که به طرف باال 

متمایل شده:
این افراد خودشان را مســلط بر دیگران احساس می کنند. 
 آنها برای رســیدن به اهدافشان از دوســتان و خانواده خود 

سوء استفاده می کنند.
7- گونه با استخوان خیلی صاف:

این افراد دارای تواضع، فروتنی و برخی نیز ترسو هستند.

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

28- اصل عدم سرزنش خود و دیگران 
ما عادت داریم وقتی مرتكب اشتباهی می شویم بارها و بارها 
بنشینیم و خود را سرزنش کنیم. چنین حرکتی نقش اصلی 
را در کاســتن اعتماد به نفس بازی می کند. وقتی اشتباهی 
مرتكب می شویم باید با خود برخوردی مالیم داشته باشیم، 
اشــتباه را یك بار به خود متذکر شــویم و به آرامی درصدد 
جبران آن برآییم. دیگران را ســرزنش نكنیــم؛ چرا که اگر 
بخواهیم اعتماد به نفس را در خود پرورش دهیم باید بدانیم 
که سرزنش مدام دیگران، مانع رشــد اخالقی ما می شود و 
یا دســت کم آن را به تاخیر می اندازد. اگــر به عیب جویی 
و تمســخر دیگران بپردازیم دیگران هم بــه عیب جویی و 
تمســخر ما می پردازند. فراموش نكنیم که جهان بازتابی از 

رفتار خود ماست. 
29- اصل کمک به دیگران و بخشایش

ما در کمك کردن به دیگران از روحیه سرشــاری بهره مند 
می شــویم که الزمه اعتماد به نفس است. کمك به دیگران 
این نكته را در ذهن ما تثبیت می کند کــه » من آنقدر توانا 
هستم که می توانم به دیگران کمك کنم«، حتی اگر کمك 
ما بسیار ناچیز باشد.هر چه بیشتر ببخشیم، بیشتر دریافت 
می کنیم. در واقع هر آنچه در زندگی ارزش داشــته باشــد 
فقط زمانی فزونی می یابد که بخشیده شود. چنانچه با عمل 
بخشیدن احســاس کنیم چیزی را از دست داده ایم قلبا آن 

هدیه را نداده ایم و موجب افزایش شادی نخواهد شد.
30-  اصل ژست و حالت بدنی

در کمال آرامش قدم ها را محكم برداریم، با چهره ای متبسم 
و رویی گشــاده راه برویم. حالتی به خود بگیریم که گویی 
از زندگی خود کمــال رضایت خاطر را داریــم و هدف دار و 
جهت دار هســتیم. تمرین چنین عاداتی ما را شــادمان و 

سرحال و در نهایت متكی به نفس می کند.

 - منصفانه تر این بود که هر کسی تاوان نفهمی خودش رو 
می داد، نه بقیه رو. 

- بعد از جنــگ و مریضی و کشــت و کشــتار، بالتكلیفی 
بزرگ ترین فاجعه زندگیه. 

- یه لبخند و خســته نباشــی به یه کارگر یا رفتگر، شــاید 
خوشحال کننده ترین چیزی باشه که تو اون روز براش اتفاق 

افتاده،  دریغ نكن. 
- یــه دردایی هســت کــه هیچ وقت تــو برگــه آزمایش 

نمی نویسن. 
- از مهاجرت فهمیدم که خوشبختی به این نیست که کجا 

هستی، به اینه که با کی هستی. 

اعتماد به نفس

حرف حساب

مردی، حلوافروش را گفت که کمی 
حلوایم به نسیه ده.

حلوافــروش گفت: بچــش، حلوای 
نیكی است.

گفت: من بــه قضای رمضان ســال 
پیش، روزه دارم.

حلوافروش گفت: پناه بر خدا!
 اگــر با چــون تــو معاملــه کنم تو 
 قــرض خــدا را ســالی بــه دیگــر 
ســال عقب اندازی با من چه خواهی 

کرد؟

یك اســتاد صرف و نحــو عربی در 
کشــتی  بود.  مالح  را گفت:  تو علم 

نحو  خوانده ای؟ 
گفت:  نه

گفت: نیم عمرت برفناست .
روزدیگر تندبادی  پدید  آمد،  کشتی  
می خواســت غرق شــود،مالح  او را 

گفت: 
تو علم شنا  آموخته ای؟ 

استاد گفت:  نه
مالح گفت:  کل عمرت  برفناست!

برای بازرگانی هزار دینار خســارت 
افتاد .

پســر را گفت: نباید که این سخن با 
کسی در میان نهی.

پســرگفت: ای پدر فرمان تــو را به 
جای می آورم و نگویم؛ لیكن خواهم 
مرا بر فایده این، مطلــع گردانی که 

مصلحت در نهان داشتن، چیست؟
گفت: تــا مصیبت دو نشــود، یكی 
نقصــان مایــه و دیگری شــماتت 

همسایه.

روزی مردی به سفر می رود و به محض ورود به اتاق 
هتل ، متوجه می شــود که هتل به کامپیوتر مجهز 

است . 
تصمیم می گیرد به همسرش ایمیل بزند .

نامه را می نویســد، اما در تایپ آدرس دچار اشتباه 
می شود و بدون اینكه متوجه شود نامه را می فرستد. 
در این ضمن در گوشــه ای دیگر از این کره خاکی، 
زنی که تازه از مراسم خاکسپاری همسرش به خانه 
باز گشته بود با این فكر که شاید تسلیتی از دوستان 
یا آشنایان داشته باشه به ســراغ کامپیوتر می رود تا 

ایمیل های خود را چك کند . 

اما پس از خوانــدن اولین نامه، غش مــی کند و بر 
زمین می افتد . پسر او با هول و هراس به سمت اتاق 
مادرش می رود و مــادرش را نقش بر زمین می بیند 
و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور می افتد: 

گیرنده : همسر عزیزم
موضوع : من رسیدم 

می دونم که از گرفتــن این نامه حســابی غافلگیر 
شدی . راستش آنها اینجا کامپیوتر دارند و هر کس 

به اینجا میاد می تونه برای عزیزانش نامه بفرسته . 
من همین االن رســیدم و همه چیــز را چك کردم. 
همه چیز برای ورود تو رو بــه راهه . فردا می بینمت. 
 امیدوارم ســفر تــو هم مثل ســفر من بــی خطر 

باشه .

من رسیدم!مصیبتکل عمرت برفناست!حلوافروش و مشتری

شخصیت شناسی و نوع حالت گونه صورت

چگونه مثبت بیندیشیم؟)1(

نجوایی در گوش یک مرد! )قسمت آخر(

یه روزي مردی پیاده از شهر به ده مي رفت.
نزدیك ظهر گرســنه شــد و زیر درختي نشســت و 
لقمه اي را که زنش براي تو راهي براش گذاشته بود رو 

بیرون آورد تا بخوره.
هنوز لقمه اولو دهنش نگذاشته بود که سواري از دور 

پیدا شد.
مرد طبق عادت همه مردم، بفرمایي زد و از قضا ســوار 

ایستاد و گفت:رد احسان گناهه.
از اســب پیاده شــد و به این طــرف و اون طرف نگاه 
 کرد و چون جایي رو براي بســتن اســبش پیدا نكرد 

پرسید:
افسار اسبم رو کجا بكوبم.

طرفم که از اون تعارف نابجا ناراحت شــده بود گفت: 
میخشو بكوب سر زبون من.

- بی شمار محبت کنیم. 
حتی اگر به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبك تر بود.

- در بعضی طوفان های زندگی، کــم کم یاد می گیری 
که:

نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت.
متوجه می شــوی، بعضی ها را هرچند نزدیك، اما نباید 

باور کرد
متوجه می شــوی روی بعضی ها هر چند صمیمی، اما 

نباید حساب کرد 
می فهمی بعضــی ها را هر چند آشــنا، امــا نمی توان 

شناخت
و این اصال تلخ نیست، شكست نیست

آگاه شدن نام دارد.ممكن است در حین آگاه شدن درد 
بكشی، این آگاهی دردناک است...

اما تلخ هرگز!
- بعضی وقتا قهر نمی کنی که بری...

قهر می کنی تا ببینی چقدر واسه طرفت ارزش داری...
 تا وقتی میاد و از دلت در میاره

 عالقت بهش دو برابر بشه 
اگه همه اینو می فهمیدن 

شبا هیچ کس باغصه نمی خوابید
اما حیف...

اینجا زمین است،قیمت یك عشق تا عشق دیگر
یك قهر ساده است!

همیـــن....
 که تا چشم باز و بسته مي شه

وقت رفتنت از راه مي رسه
- همیشه وقت برای بودنت کمه

براي به آغوش کشیدن و غرق شدن تو امنیت تنت
برای غرق شدن تو خنده ها و سحر سرانگشتای مهرت

که لحظه اول را به گرمی سرذوق میاری و با سردی، دل 
رو آواره می کنی

بعد از تو، روزگار پر از اشــك و آه می شــه و فقط یاد و 
خاطره تو  شومینه  دل رو گرم نگه می داره ...

میخشو بکوب سر زبون من
ضرب المثلدل نوشته

کاریکاتور
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ابالغ احضاریه
6  شــماره نامــه: 9510113728400539 شــماره پرونــده:  /520
9309983728500529 شماره بایگانی شــعبه: 940459 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 940459 بازپرسی دادسرای نائین آقای حسن عزیز فرزند 
عزیزاله به اتهام خیانت به تحصیل مال از طریق نامشروع از جانب این مرجع 
تحت تحقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به واســطه مشــخص نبودن محل 
اقامت ایشان نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ تا ظــرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در وقت 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب نائین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.  م الف:193 شعبه 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب نائین )105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/514 شــماره ابالغیــه: 9510100352407104 شــماره پرونــده: 
9509980352400142 شماره بایگانی شعبه: 950204  خواهان سعادت 
صافی دادخواستی به طرفیت  خواندگان رضا افتادگان و همایون قدرخواه 
به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهار باغ باال خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352  ارجاع 
و به کالسه 950204 ح 24 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/20 
ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده همایون 
قدرخواه  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده مذکور  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18655 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/513 شــماره درخواســت: 9510460350900055 شــماره پرونــده: 
9509980350900104 شماره بایگانی شــعبه: 950115  خواهان مجید 
زارعان با وکالت ناصر نادری بــه طرفیت خوانده آقــای مهرداد صادق 
هاردنگی به خواسته دادخواســتی را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم 
کرده اســت که دادخواســت مذکور ثبت و به تاریخ 1395/9/16 ســاعت 
8/30 دارای وقت رســیدگی می باشــد به علت مجهول المــکان بودن و با 
توجه به درخواســت خواهان مبنی بر نشــر آگهی وقت رسیدگی دادگاه 
با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دســتور تا مراتب یک نوبت 
در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر

گردند.
 م الف:18661 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)131 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/495 شــماره ابالغیــه: 9510100350606389 شــماره پرونــده: 
9509980350600496 شماره بایگانی شعبه: 950585  خواهان ها شهال 
نکوئی و آذر نکوئی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان اداره دارایی اصفهان 

و حســین نکوئی و بیتا نکوئی و محمد نکوئی و دفترخانه اســناد رسمی 
شماره 8 اصفهان به خواسته ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ 
چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شماره 220  ارجاع و به کالســه 9509980350600496 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/03 و ساعت 8/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان حسین نکوئی و بیتا نکوئی و محمد 
نکوئی و درخواست خواهان ها  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:18642 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/552 شــماره صادره: 1395/43/273219 نظر به اینکه خانم ندا امیری  
با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 13797-95/6/21 دفترخانه 
297 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند  مالکیت شــش دانگ پالک شماره 
28/22347  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 249387  صفحه 
491 دفتر جلد 1128 امالک تحت شــماره چاپــی 062483 ب 94  صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند تفکیکی شــماره 77871 مورخ 94/12/03 
دفترخانه 108 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار  داشــته که ســند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله 
به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت 
المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد.  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 19126 اداره 

ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 271 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/551 شــماره صادره: 1395/43/273247 نظر به اینکه خانم ندا امیری  
با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 13798-95/6/21 دفترخانه 
297 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند  مالکیت شــش دانگ پالک شماره 
28/22345  واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 485 دفتر جلد 
1128 امالک تحت شــماره چاپی 995319 د صادر و تســلیم گردیده و به 
موجب سند انتقال شماره 77871 مورخ 94/12/2 دفترخانه 108 اصفهان 
به نامبرده انتقال یافته و اظهار  داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه 

ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه گردید 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال 
نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشــد.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 19125 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان ) 267 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

6/548 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از ســوی هیات قانــون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند  رسمی مســتقر در اداره  ثبت اسناد و 

امالک شهرستان نطنز 
 به اســتناد  ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه  قانون مزبور مفاد آرا صادره هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  شهرستان 
نطنز داللت بر تایید  تصرفات عادی و رسمی  و بالمعارض متقاضیان و یا 
مفروز شده آنان  دارد  بشرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله  
پانزده روز در روزنامه های  زانیده رود و اصفهان امروز آگهی و منتشر 
میگردد  تا چنانچه شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور  اعتراض دارند از 
تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره  تسلیم  
نموده  و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  فرصت دارند  تا نسبت  
به تقدیم  دادخواست به دادگاه  صالح اقدام و گواهی مشعر بر طرح دعوی 
را اخذ  و به این اداره  ارائه نمایند  درغیر این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات نســبت به  صدور سند مالکیت اقدام خواهد 

شد  و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
1-رای شــماره139460302033000465مورخ1394/7/26-خانم زهرا 
خدایاری فرزند دخیل ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت215/25مترمربع 
مفروزی  از  پالک 23فرعی از 277- اصلی واقع درنســران جزءبخش 11 

حوزه ثبتی نطنزانتقال عادی از ورثه مالک رسمی رمضان زارع اسفیدانی
2-رای شماره139460302033000667مورخ 1394/09/30آقای حمید 
امیری چیمه فرزند عباس سه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکدرب باغ 
به مساحت 952/30متر مربع پالک شماره 887فرعی از 25- اصلی واقع در 
چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی  نطنز انتقالی عادی و مع الواسطه ازعباس 
احسانی و حسین عبد الشریف و مشهدی رضا محمودی و حسین کاظمیان  

و خسرو رودی و مالک رسمی محمد احسانی چیمه 
3- رای شماره 139460302033000675مورخ1394/09/30آقای محمد 
مبینی کشــه فرزند علی  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 125متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 241فرعی از 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی و مع الواسطه از خانم عزت آگاهی و مالک 

رسمی جمشید آگاهی

4- رای شماره 139460302033000779مورخ 1394/10/30آقای حمید 
امیری چیمه فرزند عباس پنج سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یکدرب باغ 
به مساحت 832/35 متر مربع پالک 952 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه 
جزءبخش 10 انتقالی عادی و مع الواسطه از اصغرو حمید  و رضوان ومریم 

روائی  و مالک رسمی زهرا روائی
5-رای شماره 139460302033000781مورخ 1394/10/30آقای حسن 
رحمانی فرزند جلیل ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 101/15متر مربع 
مفروزی از  پالک شــماره 72 فرعی از 277- اصلی  واقع درنســران جزء 

بخش 11 انتقال عادی از مالکین رسمی پرویز و حسن نظرپور 
6-رای شــماره 139560302033000018مــورخ 1395/01/30 خانــم 
گیتی شیخ زین الدین فرزند محمد علی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
309/32 متر مربع پالک 933 فرعی از 33- اصلی  واقع در نطنز جزء بخش 
 9 انتقال عادی  و مع الواسطه  از غالمحســین وآسیه علیپور و منیره خانم

 مرادی 
7- رای شــماره 139560302033000029مــورخ 1395/01/31خانــم 
مرضیه نقــی زاده هنجنــی فرزند عبدالحســین یک دانگ و نیم مشــاع از 
ششــدانگ یکباب خانه مخروبه پــالک 320فرعــی از 128- اصلی واقع 
درهنجن بخش 10 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از ورثه مالک رسمی خانم 

بتول ابراهیمی
8- رای شماره 139560302033000030مورخ 1395/01/31 آقای خسرو 
مهابادی مهاباد فرزند حسن ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 2555/70متر 
مربع پالک شماره 206فرعی از 152-اصلی واقع در نیه جزء بخش 11انتقال 

عادی  و مع الواسطه  از غضنفر زمانیان  رباط سنگی  
9- آراء شماره های 139560302033000031و13956030203300020

1مورخهای  1395/01/31و1395/02/27خانم سلطان آغا رضا زاده طرقی 
فرزند استاد نصراله  دو سهم مشاع از ده ســهم ششدانگ قطعه زمین در 
مزرعه هادی آباد به مساحت 52700 متر مربع پالک شماره 174- اصلی 
واقع در بخش 11 حوزه ثبتی نطنز انتقال عادی از ورثه مالک رسمی حبیب 

اله ضابطی طرقی 
10-رای شــماره 139560302033000034مــورخ 1395/01/31 آقای 
بهزاد سهرابی طاری فرزند حسین 15 سهم مشــاع از 23 سهم ششدانگ 
یکباب خانه  معروف سهیل جی  به مساحت 435/50متر مربع پالک شماره 
1595فرعی مکرر از شــماره یک اصلی  واقع در طار جزء بخش 11 انتقال 

عادی از مالک رسمی سلطان سهرابی
11-  رای شــماره 139560302033000035مــورخ 1395/01/31آقای 
داریوش هنرمند پور  فرزند یداله ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 64/70 
متر مربع پالک شماره  233فرعی از 100-اصلی واقع در طامه جزء بخش 
9 انتقالی عادی از مالکین رسمی آقایان صفرعلی و حبیب اله هنر مند پورو 

ورثه حسین ابراهیمی
12- رای شــماره 139560302033000175مــورخ 1395/02/27آقای 
محســن قربانی بیدهندی  فرزند حسین ششــدانگ یکباب خانه احداثی به 
مساحت 391/98 متر مربع پالک شماره 1445 فرعی از 15- اصلی واقع  در 
بیدهند جزء بخش 10 انتقالی مع الواسطه عادی ازخانم قربانی بیدهندی و 

مالک رسمی  آقای غالمرضا قربانی بیدهندی 
تاریخ انتشار نوبت  اول:1395/06/28
تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/07/12

م الف: 336 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای
6/515 شــماره دادنامــه: 9509970351500865 شــماره پرونــده: 
9409980351501156 شــماره بایگانی شــعبه: 941269 خواهان: آقای 
سید کمال زهرائی فرزند سید مصطفی به نشانی اصفهان- مشتاق سوم- 
کوچه گلبهار- کوچه گلنار- منزل آخر دست چپ- کدپستی 8158305428 
تلفن 09134084151 خوانده: آقای محمد صادق هادی پور فرزند اسکندر 
 به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه

 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه وجه بابت ... گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای ســید کمال زهرائی فرزند سید 
مصطفی به طرفیت آقای محمد صادق هادی پور فرزند اسکندر دادخواستی 
به خواســته مطالبه مبلغ نهصد و پانزده میلیون ریال به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم و مدعی است مبلغ مذکور را به حساب خوانده 
به عنوان قرض واریز ولی از اســترداد آن امتناع مــی نماید هر چند واریز 
متوالی مبلغ مذکور به دفعات به حســاب خوانده بابت قرض الحسنه محل 
تامل بوده ولی خوانده علی رغــم ابالغ اخطاریه از طریق نشــر آگهی در 
جلسه رسیدگی شرکت نکرده و ایرادی نســبت به ادعای خواهان ننموده 
است مســتنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امــور مدنی و توجهًا به صدر مــاده 265 قانون 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نهصد و پانــزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته، خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1394/11/06 
لغایت زمان وصول بر مبنای تغییر شــاخص اعالمی بانک مرکزی و کلیه 
خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرســی ) که با توجه به پذیرش اعسار 
خواهان در زمان اجراءء پس از خروج از اعسار از وی اخذ خواهد گردید( 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
از تاریخ ابالغ قابل در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:18672 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)316 

کلمه، 3 کادر(
رای دادگاه

6/516 شــماره دادنامــه: 9509970351400634 شــماره پرونــده: 
9409980351400925 شماره بایگانی شــعبه: 941034  خواهان: آقای 
محمد رفعت فرزند علی به نشــانی اصفهان- چهار راه ابن سینا- خ کمال- 
کوچه 1- پ 3 با تلفن همراه 09012671853 خواندگان: 1- آقای حســین 
رضامند به نشانی مجهول المکان 2- آقای زهرا قیدی فرزند سعید به نشانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی آقای محمد رفعت به طرفیت آقای 
حسین رضامند و خانم زهرا قیدی به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به انضمام خســارت دادرســی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به ابقاء اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین 
و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه 
هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیــاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت 
ذمه خویش ارائه ننموده اســت مســتند دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً به مواد 
519 و 198 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور 
مدنی خوانــدگان را متضامنًا به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 4/640/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
بانکی از تاریخ سررسید تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی می باشــد.  
م الف:18674 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)268 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/517 کالســه پرونده:315/95 شــماره دادنامــه:929-95/6/1 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 45 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی اصغر 
نعمت الهی به نشانی اصفهان پل شــهید چمران مجتمع مسکونی مهر 1 با 
 وکالت 1- حســین محمدیان 2- حمیده ســلیمی هر دو به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه دوم واحد 
18، خوانده: میالد دانشور به نشانی اصفهان خ فرح آباد پشت بیمارستان 
شرکت نفت پالک 50، خواسته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای علی اصغر 
نعمت الهی با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم حمیده سلیمی به طرفیت 
میالد دانشور به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 145121 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور 
گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 5/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 765/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )92/8/6(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:18676 شعبه 45 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )322 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

6/518  شــماره دادنامــه: 9509970351500648 شــماره پرونــده: 
9409980351500963 شــماره بایگانــی شــعبه: 941065 خواهــان: 
شــرکت اعتباری کوثر به مدیریت عاملی آقای عیســی رضائی و وکالت 
مع الواســطه آقای مصطفی جاللی با وکالت خانم صبا حسین پور فرزند 
ضرغام به نشانی اصفهان- میدان انقالب پاســاژ انقالب طبقه دوم واحد 
 201، خوانــدگان: 1- آقــای علی محمــدی بردبری به نشــانی اصفهان- 
خ کاوه- خ غرضی- خ خردمند- مجتمع جهاد بلوک نگار آ- ط 2 کدپســتی 
8197787547، 2- خانم طاهره مرادی 3- آقای شــهرام مرادی همگی به 
نشانی اصفهان- خ کا وه- سه راه ملک شهر- خ آزادی- کوچه بهارستان 
 پ 8، 4- آقای عباســعلی ســورانی فرزند محمد تقی به نشانی اصفهان-

 خ کاوه- سه راه ملک شهر- خ آزادی  نبش کوچه رسالت- پ 1 ، خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه، تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. رای دادگاه: 
شــرکت اعتباری کوثر با وکالت خانم صبا حســین پور به طرفیت آقایان 
عباسعلی سورانی فرزند محمد تقی و علی محمدی بردبری و خانم طاهره 
مرادی و شهرام مرادی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 536/500/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 519769-9115-12 مورخ 1394/08/26 
از جاری 0105603548009 به عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده است. خواندگان ردیف های دوم و سوم 
و چهارم علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی شرکت نکرده 
و ایرادی نبست به مستندات تقدیم ننموده اند. خوانده ردیف اول در جلسه 
رسیدگی شرکت و صدور چک بابت اخذ تسهیالت و عدم پرداخت از ناحیه 
وام گیرنده ) آقای علی محمدی( را تایید نموده است. با عنایت به مراتب فوق 
خواسته ثابت مســتنداً به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ماده 20 و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون صدور چــک و استفســاریه آن 249-314 و 403 قانون تجارت 
خواندگان را متضامنًا به پرداخت پانصد و سی و شش میلیون ریال بابت 
اصل خواسته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول که 
بر مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه 
خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، هفده میلیون و سیصد و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و چهارده میلیون و هفتاد و شش هزار ریال 
بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نســبت به 
خواندگان ردیف های دوم، سوم و چهارم غیابی ظرف بیست روز پس از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 
انقضا مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف مهلت بیست روز پس 
از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان اصفهان 
می باشد.  م الف:18671 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )457 

کلمه، 5  کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/523 شــماره صادره : 1395/43/274023 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یک باب ساختمان پالک شماره 18/8444 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم سکینه سهرابی رنانی 
به شناسنامه 352 صادره از اصفهان فرزند عباسعلی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/07/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/28 
م الف: 19015 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 151 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/549 شــماره صادره: 1395/43/273299 نظر به اینکه خانم ندا امیری  
با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 13794-95/6/21 دفترخانه 
297 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند  مالکیت شــش دانگ پالک شماره 
28/22341  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 473 دفتر جلد 
1128 امالک تحت شــماره چاپی 95577 د 93  صادر و تسلیم گردیده به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار  داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه 
ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه گردید 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال 
نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشــد.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 

تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 19123 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان ) 256 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/553 شــماره صادره: 1395/43/273313 نظر به اینکه خانم ندا امیری  
با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 13795-95/6/21 دفترخانه 
297 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند  مالکیت شــش دانگ پالک شماره 
28/22348  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 494 دفتر جلد 
1128 امالک تحت شماره چاپی 995584 د 93  صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب تفکیک شماره 77871 مورخ 94/12/2 دفترخانه 108 نامبرده انتقال 
یافته و اظهار  داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائــه گردید از انجام معامله 
خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر 
نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد.  
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف: 19127 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

) 265 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/550 شــماره صادره: 1395/43/273274 نظر به اینکه خانم ندا امیری  
با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 13796-95/6/21 دفترخانه 
297 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند  مالکیت شــش دانگ پالک شماره 
28/22344  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در صفحه 482 دفتر جلد 
1128 امالک تحت شــماره چاپی 995580 د 93  صادر و تسلیم گردیده و 
به موجب سند تفکیک شــماره 94/12/03-77871 دفتر 108 اصفهان  به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار  داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه 
ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه گردید 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال 
نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشــد.  لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 19124 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان ) 266 کلمه، 3 کادر(
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گلبولآبی

چی بخوریم ، چی نخوریم
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پیش غذا یکی از اجزای 
اصلــی میز شــام برای 
این  است.  میهمانانتان 
بار بــا تخم مــرغ یک 
پیــش غذای ســریع و 

خوشمزه درست کنید.
مــوادالزمبــرای
شــکم تخممــرغ
پر:تخــم مرغ ســفت 
پخته شده  6 عدد،سس 
مایونــز یــک چهــارم 

فنجان،ترب کوهی خرد شــده1 تا 2 قاشق غذاخوری ،ســس گوجه فرنگی   نصف 
قاشــق چای خوری،خردل یک چهارم قاشــق چای خوری،نمک یک هشتم قاشق 

چای خوری،فلفل قرمز  مقداری
طرزتهیهتخممرغشکمپر

تخم مرغ های پخته شده را از سمت طولی با چاقوی تیز نصف کنید.
به آرامی زرده های تخم مرغ را از ســفیده جدا کنید طوری که ســفیده ها شکسته 
نشوند. زرده های تخم مرغ، سس مایونز، ترب کوهی خرد شده، سس گوجه فرنگی، 

نمک، فلفل و خردل را با هم مخلوط کنید.
سفیده های تخم مرغ را درون ظرف سرو تان بچینید و از مخلوط زرده تخم مرغ یک 

قاشق درون سفیده های تخم مرغ بریزید.

معرفــی 673 کتاب مســتقل به 18 زبــان از قرن اول تــا پانزدهم 
هجری. این کتاب با مقدمه ای در چند بخش، گزارشــی اجمالی از 
سابقه کتاب و غدیر را بیان می دارد: غدیر در فرهنگ اسالم، آماری از 

کتاب شناسی غدیر، کتاب نامه های غدیر و خالصه ای از واقعه غدیر.
» غدیر در آینــه کتاب« به عنوان راهنمای تحقیــق در این موضوع 
و نگاهی به گذشته علمی و فرهنگی مســلمین در راه احیای غدیر 
 تدوین شــده اســت. چاپ اول کتاب، معرفی 267 کتاب به 4 زبان 
بوده اســت اما در چاپ های بعدی کامل تر شده اســت تا آنجا که در 
چاپ چهارم ) چــاپ حاضر( به 673 کتاب مســتقل درباره غدیر به 
18 زبان از مولفان قرن اول تا پانزدهم اشــاره شده است و این غیر از 
کتاب هایی است که درباره غدیر نیز مطالبی را آورده اند. فهرست های 

پایانی کتاب برای استفاده علما و محققان بسیار قابل استفاده است.

کتابغدیردراحساسملتها
ترجمه مقاالت دانش پژوهان غیر ایرانی اســت دربــاره غدیر از 36 
کشور به 27 زبان در مسابقه ای که در سال 1423 هـــجری قمری 

در قم برگزار شد. 
 مجموعه حاضــر 214 مقاله دارد و بــرای هر مقالــه عنوانی ادبی 
انتخاب شــده که با معرفی نویسنده و کشــورش و مقدمه ای کوتاه 

درباره آن همراه است.
کتابآدابعیدغدیر

درباره آداب عبادی و اجتماعی غدیر از روایات ائمه )ع( است. بخش 
اول کتاب مطالب ارزشمندی درباره غدیر و نکات مهم و کلیدی از آن 
واقعه را بیان می دارد و سپس در بخش های بعدی به بیان اعمال شب 

و روز عید غدیر، زیارات، اذکار و آداب آن پرداخته شده است.

توصیههایغذاییبرایکاهشوزن)2(تخممرغشکمپر

کتابغدیردرآینهکتاب

دوســتی می گفت: مــادرم  به 
برادرم گفــت» از تمــام رفقای 
هم ســن و ســالت فقط تو مانده ای و حســین، 
 دوســت صمیمی ات، که هنوز مجردید. آســتین 
باال بزنید«. برادرم گفت: من که هنوز شرایطش را 

ندارم، حسین هم که حاال حاالها مجرد می ماند.
گفتم: شرایطت چیه؟ تازه بابا که قبول کرده اجاره 

خانه یکسال اول زندگی ات را بدهد.
خرج عروسی را بدهد. شغلت هم اگر چه پردرآمد 

نیست ولی کفاف یک زندگی ساده را می دهد.
گفت: بعد از یک سال چه؟

گفتم: خدا بزرگه. توجوان و سالمی، کار می کنی و 
زندگی را می سازی. 

راستی چرا حسین حاال حاالها مجرد خواهد ماند؟
گفت: پدر حســین از کار افتاده است. حسین باید 
یک تنه خرج پدر، مادر و خواهرش را بدهد. با این 

وضعیت مگر می توان ازدواج کرد.
گفتم: خب تو که سختی های حسین را نداری، کار 

کن.
گفت: سخته، از من بر نمیاد.

***
چند وقت پیش بچه دوم حسین متولد شد. هنوز 
هم یک تنه کار می کند. همان وقت ها که دوست ما 
با برادرش ســروکله می زد که ازدواج کند، حسین 
ازدواج کرد و حاال به لطف خــدا خانه کوچکی هم 
خریده و زندگی نقلی بــرای خودش و خانواده اش 
درست کرده. برادر دوست ما هم هنوز منتظر بهتر 

شدن وضعیت است!
حســین که به خدا توکل کرد لطف خدا هم شامل 
حالش شــد و دختری بســاز به بختش خورد که 
حاضر شــد در اتاقی در خانه پدری حســین چند 
سالی سر کند. قانون خداوند غلط نمی شود، قانون 
کائنات هم مــو الی درزش نمــی رود. توکل کن، 

مثبت فکر کن. نتیجه خوبش رد خور ندارد.

توکلمانکجاست؟

لبخندک

من نمی دانــم این عادت کلکســیون کردن 
از کجا در ما پیدا شــده بود. هــر کس به قدر 
وسعش چیزی را کلکســیون می کرد. مثال یک عده کلکسیون 
پاک کن داشــتند. پاک کن ها هم دو دســته بودند: پاک کن و 
ســیاه کن اما چون ما حق امتحان کردن آنها را نداشتیم هرگز 
نتوانستیم پاک کن های ملت را درست دسته بندی کنیم. یک 
عده دیگر پوسته جمع می کردند. البته نه مدل دکتر »هانیبال 
لکتر« در» ســکوت بره ها« که پوســت آدم جمــع می کرد. 
اینها پوســته آدامس جمع می کردند یا فوتبالی، یا خرســی یا 
»الو ایز«. بعد آنها را با هم مبادله پایاپای می کردند مثال ســه 
 تا »دیه گو مارادونا« می دادند یک دانه »مارکو فان باســتن« 
می گرفتند. البتــه وضع »روبرتو باجو« فرق مــی کرد. گران تر 
بود و دیده شــده که یک دانه پوسته اش با پوست یک گوسفند 
مرینوس هــم تاخت خورده اســت! بعضی ها تیلــه جمع می 
 کردند بعضی ها هم تمبر. تمبربازها امــا از همه فرهیخته تر و 
پرحوصله تر بودند و زیاد توی صف می ایســتادند و آخر ســر 
هم برای تامین خرج تحصیل آلبومشــان را می فروختند و یک 
 عمر از آن لحظه تراژیک حرف مــی زدند. یک عده هم توی کار 
جمع کردن روزنامه و کیهان بچه ها بودنــد، اینها وقتی بزرگ 
شدند یا اهل قلم شدند یا رفتند در سازمان بازیافت شهرداری! 
بعضی ها هم ســنگ و صــدف و میوه درخــت کاج جمع می 
کردند که البته عمر کلکسیون ســنگین زیست محیطی شان 
به اسباب کشی بعدی نمی رسید. عادت کلکسیون کردن رفته 
رفته از ســر خیلی از ما افتاد به جز دو دسته: یک دسته آنهایی 
که دفترچه اقساط کلکسیون می کنند و یک دسته هم آنهایی 

که کلکسیون شرکت دارند و اسمش را می گذارند هلدینگ!

نوستالژیکاتور
کلکسیون

مواظبنوشیدنیهایشیرینباشید
آب میوه ها، شیر و شــکری که در چای و قهوه خود می ریزید و… همه می تواند دارای کالری 
زیادی باشــد. ســعی کنید در طول روز حداقل 8 لیوان آب و مایعات بدون کالری بنوشید تا 

ضمن تامین آب مورد نیاز بدن، احساس گرسنگی را نیز اندکی تعدیل نمایید.
ثبتخوراکیهاییکهمصرفمیکنید

اگر خوراکی هایی را که در طــول روز مصرف می کنید ثبت نمایید، بــه تدریج قادر خواهید 
بود که عادات غذایی خود را شناسایی کرده و ســپس در صورت نیاز آنها را تغییر دهید. روش 
 ثبت خوراک در درمان افــرادی که ناخودآگاه رو بــه خوردن می آورند تاثیر شــگفت آور و 

معجزه آسایی دارد. 
بیشترآببنوشید

قبل از باز کردن بسته چیپس ، یک لیوان آب بنوشید. افراد اغلب گرسنگی را با تشنگی اشتباه 
می گیرند بنابراین می توانید به جای خوردن چیپس و دریافت کالری فراوان، یک لیوان آب یخ 

بنوشید.
آخرشب،غذانخورید

بعد از خوردن شــام، مصرف خوراکی جلــوی تلویزیون یکی از عادت هایی اســت که رژیم را 
می شکند. به شما پیشنهاد می کنیم در آشپزخانه تان را در ســاعت های پایانی روز ببندید یا 

فقط به خودتان اجازه خوردن میان وعده های کم کالری  را بدهید.
بافلفلآشتیکنید

افزودن انواع ادویه و فلفل باعث طعم دار شدن غذا خواهد شد و شما را راضی نگه خواهد داشت. 
مزه خاص غذاهای ادویه ای باعث تحریک حس چشایی  می شــود و از خوردن بیش از اندازه 

جلوگیری می کند. 

افقی:
1-بیخردی،رمانارسکینکالدول

2-راحتالحلقوم،حقیقی،هالکشدن
3-مهجور،کال،شیرعرب

4-ترکورخنه،پیراهن،نوعیسال
5-یکتا،نمایشسرا،رمق

6-پیچیدن،تهمت،لمسکردن
7-کهنهوفرسوده،خالقگشتاسبنامه،

کاریوبهدردبخور
8-کیس،فیلمیاشچوپرا،عددیدورقمی

9-تحتانه،برادهآهن،خویشان
10-شهیر،روشندلی

11-رطوبت،پشیمان،آبماندهدریکجا،
فرید

12-کشــاورز،دربندوگرفتــار،درخت
جدول

13-ازشمادورباد،شاعران،گلهها
14-شهربیوفایانپیمانشکن،لقبیزد

15-کتابابوالحســنبیهقــی،بیچاک
دهن

عمودی:
1-مدرک،کتابعالمهطباطبایی،نویسنده

درانتظارگردو
2-یگانه،نوعیتختخواب،کتابگورکی

3-رماندوما،غنی،مشرک
4-پیدرپی،مربوطبهکتاباوستا،حرف

بیداری
5-فیلــمقویــدل،درجــهدارارتشیا

شهربانیاست،آهنگعزا
6-توهینکردن،سرکه،مجرد

7-فلزهادی،یاقوتسرخ،فیلمهیچکاک
8-ازمرکــزیونانآمده،ســدیدرمصر،

صمیمیوبیریا
9-کارزائر،صعوبت،هنوزآقانشده

10-لوس،ازقارهها،آبآسمانی
11-ازپیمانها،فیلمفورستر،بخل

12-ســرفوتبالی،جهازعــروس،دوچیز
کوپنی

13-سرشــماری،خباز،بازیکنپرتقالی،
منچستریونایتد

14-قلبقرآن،حکایت،یاریدهنده
15-رجل،تیمفوتبالپرتغال،راهمیانبر

جدول

ندا
شاهنوری

زاینده
رود
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شرکتمزایدهگزار:شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوهدریافتوتحویلاسنادمزایده: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد مزایده تا اعالم برنده و تحویل 
 اجناس، با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.sctadiran.ir امکان پذیر خواهد بود.

) اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ســتاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 27313131-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768- 021- تماس با کارفرما 

در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 36269948-031 و 031-36270820(
مهلتدریافتاسنادمزایده:از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/06/21 لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 95/07/03

نوعومبالغتضمینشرکتدرمزایده: ضمانتنامه بانکی، چــک تضمینی یا فیش واریز وجه معادل مبالغ تعیین شده در 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( و اسناد هر مزایده به حساب سیبا 2175090204008 به نام شرکت برق منطقه ای 

اصفهان
مهلتومحلارائهپیشنهاداتالکترونیکیوفیزیکی:مزایده گران بایستی از ساعت 9 صبح مورخ 95/07/05 لغایت 
حداکثر 9 صبح مورخ 95/07/17 نسبت به ثبت پیشــنهادات برای هر یک از پارتی ها )گروه های مزایده( در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه شرکت برق 

منطقه ای اصفهان تحویل نمایند.
زمانومحلبازگشاییپاکات: ســاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/07/19 – ســالن کمیسیون معامالت ساختمان 

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایطمزایده:

-بازدیدازاقالممزایدهها:پسازتهیهاسنادوبهشــرحذیلمیباشد: بازدید از موارد مزایده ها از تاریخ 95/06/21 
لغایت 95/07/04روزهای کاری از شــنبه تا چهارشنبه و از ســاعت 9تا 13، در محل)های( تعیین شده در اسناد هر مزایده 

امکان پذیر خواهد بود.
- بازدید از اقالم مزایده ها الزامی و امکان شرکت در یک یا چند مزایده میسر می باشد.

- سایر شرایط و اطالعات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و 

پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- به درخواست ها و مدارک واصله بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنامیتوانیداینآگهیرادرسایتهایاینترنتیمشاهدهکنید.
http://iets.mporg.ir                             www.tavanir.org.ir                                  www.erec.co.ir                                www.setadiran.ir

موضوع مزایدهشماره مزایده

فروش اجناس مازاد و متفرقه انبار اسالم آباد )در دو گروه( و بختیار دشت ) در یک گروه(- 950/9001
)شامل: انواع تجهیزات برقی، انواع  آمپر متر، کنتور، لوازم یدکی، کنتاکتور، سرکابل، برقگیر و ...(

فروش اجناس مازاد انبار نجف آباد) در سه گروه(- 950/9002
) شامل: انواع تجهیزات برقی پست و خط، انواع رله و متعلقات، انواع یراق آالت و ...(

950/9003
فروش اجناس اسقاط انبار بختیار دشت )در چهار گروه( و نجف آباد )در دو گروه( – 

) شامل: انواع قطعات آلومینیوم، نبشی، آهن آالت، سیم آلومینیوم، سیم مهار، قرقره خانی، مخزن بشکه، مقره سرامیکی و...(

آگهی مزایده شماره 950/9001 و 950/9002 و 950/9003
 ) شماره 100951188000001 و 100951188000002 

و 100951188000003 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
مالف4897

نوبتدوم

34
12

29
6

امامعلی)علیهالسالم(:
  در روز عيد غدير وقتي كه به يکديگر رسيديد همراه سالم، 

مصافحه كنيد و در اين روز به يکديگر هديه دهيد.
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