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مسوول کمیته سلولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

س�اخت دندان با سلول های 
بنی��ادی
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»عالمه دهر« درگذشت تولید انواع پهپاد و زیردریایی
 در صنعت دفاعی کشور

ورزشکاران المپیکی، از 
شهریور حقوق می گیرند

4

3

52

5

2

ریی��س اداره می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری کاش��ان از ثبت خانه تاریخی سهرابی در 

فهرست آثار ملی خبر داد ...

صادرات گاز ایران به ترکیه با اعالم آمادگی ش��رکت 
بوتاش این کشور، پس از رفع ایراد خط لوله صادراتی 

از سرگرفته شد ...

قرار بود نسل سوم عروسک های دارا و سارا، همزمان 
با بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب از راه برسند؛ اما با 

تاخیر چهار ماهه و همزمان با ...

کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی طی 
نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد 

که بورسیه های دولت دهم مجاز به ...

خانه  تاریخی سهرابی
به ثبت ملی رسید

صادرات گاز ایران
 به ترکیه از سر گرفته شد 

نسل سوم »دارا« و »سارا«
 از گرد راه رسیدند

بورسیه های دولت دهم، 
مجاز به استفاده از 

امتیازات قانونی هستند

3

یکی از مش��کالت جامعه اطالعاتي که باعث تحوالت 
گس��ترده از جمله تحول در مفهوم زمان و مکان شده، 
فراهم آمدن منابع و مراجع جدی��د، ذهنیت و هویت 
اف��راد را دچار دگرگوني کرده اس��ت و این مس��اله به 
منطقه یا کش��ور خاصي محدود نمي ش��ود بلکه تمام 
جوامع را کم وبی��ش دربرگرفته اس��ت. جامعه ما نیز 
چ��ون دیگر جوام��ع، در مع��رض تغیی��ر و دگرگوني 
قرار گرفته  اس��ت و آثار و پیامده��اي آن را نیز تجربه 
مي کن��د. از این رو انس��ان، در اجتماع در بس��یاری از 
مقاطع تسلیم شرایطی می شود که او را در برگرفته اند 
وجوانان، مس��تعدترین گروهي هستند که تحت تأثیر 
این تحوالت هستند. از این رو رفته رفته جریان مخالف 
در برابر جریان صحیح رش��د می کند و باورهایی که بر 
پایه جریان نادرست به وجود آمده اند در اندیشه و ذهن، 
خانه می کند به گونه ای که ذهن و فکر انسان انباشته از 
باورهای پراکنده و گمراه کننده می شود. در صورتی که 

نیازهای گوناگون و روز افزون انسان ها ...

نماینده اس��بق انگلیس در آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی در توصیف خشم نتانیاهو از جمع بندی مذاکرات 
هس��ته ای ایران و 1+5 گفته » ش��اید نتانیاهو آنقدر 
عصبانی ش��ود که س��کته کند.«همین خش��م یکی 
از تندروتری��ن سیاس��تمداران جنگ طل��ب جهان، 
 باعث ش��ده تا حاال تل آویو از تمام ت��وان خود برای به

 بن بست کشیدن توافق وین استفاده و درتازه ترین گام 
در این جهت 6۰ عضو کنگره را به سرزمین های اشغالی 
احضار کند. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که 
»شماری از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه ، قرار 
است طی سفری یک هفته ای به سرزمین های اشغالی 
که با هزینه » آیپک« کمیته رواب��ط عمومی آمریکا و 
اسراییل صورت می گیرد، برای مخالفت با توافق هسته 
ای توجیه شوند.«این اقدام در حالی با هدف رای منفی 
کنگره آمری��کا به برجام صورت می گی��رد، که رییس 
جمهور آمریکا بر سیس��تم حکومتی این کشور دارد. 

موضع رژیم صهیونیستی ...

تاثیر سریال های ماهواره 
بر خانواده های ایرانی

نبرد 40 میلیون دالری
 بر سر  » برجام«
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70 میلیارد تومان تولیدات پلی اکریل در انبارها خوابیده؛ 

چالش درنساجی اصفهان 



نماینده اسبق انگلیس در آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در توصیف خش��م نتانیاهو از 
جمع بندی مذاکرات هس��ته ای ایران و 5+1 
گفته » شاید نتانیاهو آنقدر عصبانی شود که 

سکته کند.«
تندروتری��ن  از  یک��ی  خش��م  همی��ن 
سیاستمداران جنگ طلب جهان، باعث شده 
 ت��ا حاال تل آویو از تمام ت��وان خود برای به

 بن بس��ت کش��یدن توافق وین استفاده و 
درت��ازه تری��ن گام در این جه��ت 60 عضو 
کنگره را به س��رزمین های اش��غالی احضار 
کند. روزنامه گاردین در گزارش��ی نوش��ته 
اس��ت که »ش��ماری از نماین��دگان کنگره 
آمریکا روز دوش��نبه ، قرار است طی سفری 
یک هفته ای به س��رزمین های اشغالی که 

با هزینه » آیپک« کمیته روابط عمومی آمریکا و اس��راییل 
صورت می گیرد، برای مخالفت با توافق هس��ته ای توجیه 

شوند.«
این اقدام در حالی با هدف رای منفی کنگره آمریکا به برجام 
صورت می گیرد، که نظرس��نجی ها حاکی است یهودیان 
مقیم آمریکا از دیپلماس��ی باراک اوباما در قبال کشورمان 
حمایت می کنند. یک نظرس��نجی صورت گرفته از سوی 
ژورنال یه��ودی » ال.ای« فاش کرد 48 درصد از ش��رکت 
کنندگان، حامی توافق با ایران هستند؛ با این حال آیپک با 
صرف هزینه 40 میلیون دالری، به ش��دت علیه این توافق 
فعالیت می کند. رقیب آیپک »جی استریت« است که گفته 
شده حداکثر با هزینه پنج میلیون دالری، در مقابل تبلیغات 

آیپک فعالیت می کند.
صف آرایی میلیاردرها در برابر برجام

 پیتر بینارت، یک تحلیلگر سیاس��ی روزنامه صهیونیس��تی
 » هاآرت��ص« م��ی گوید: دو دس��تگی در 
جامعه یهودی��ان آمریکا از این روس��ت که 
سیاس��ت ه��ای آیپک ب��ه ج��ای آن که از 
س��وی یهودیان آمریکایی مدیریت ش��ود، 
توسط تعداد معدودی از ثروتمندان یهودی 
القا می ش��ود. افزون بر ای��ن دولت نتانیاهو 
تالش بس��یاری دارد تا در ماراتنی سیاسی 
با دولت اوباما نش��ان دهدکه نفوذی بیش از 
رییس جمهور آمریکا بر سیس��تم حکومتی 
این کش��ور دارد. موضع رژیم صهیونیستی 
درباره جمع بندی مذاکرات هس��ته ای وین 
 روشن است و سفیر اسراییل در آمریکا گفته
  »تواف��ق ای��ران سرنوش��ت دنی��ا را عوض

 م��ی کند.« ران درمر در همین خصوص به 
نشریه نیش��ن گفته »البی اسراییل گروهی 

جدید برای مخالفت با توافق شکل می دهد.«
جنگ تمام عیار سیاس��ی � رسانه ای در آمریکا برسر توافق 
 هس��ته ای در ش��رایطی اس��ت که باراک اوباما به تازگی از 
 گ��روه های صل��ح طل��ب آمریکای��ی خواس��ته در مقابل

 جنگ طلبان و البی صهیونیست بایستند.
با این حال تریتا پارس��ی، رییس ش��ورای مل��ی ایرانیان و 
آمریکای��ی ه��ا در توصی��ف رویارویی گروه ه��ای مختلف 
 در آمری��کا گفت��ه » نب��رد بر س��ر توافق هس��ته ای ایران

 به گونه ای اس��ت که از یک س��و توده مردم هس��تند و از 
سوی دیگر پول.«

فشار البی ها بر کنگره
در جبهه مقاب��ل جمهوری خواهان، اوبام��ا در عرصه های 
مختلف در حال فشار آوردن به دموکرات هاست. افرادی را 
برای ارائه گزارش به کنگره می فرستد، قانونگذاران را برای 
بازی گلف دعوت می کند و ش��خصا چند س��اعت را صرف 

تماس تلفنی و دیدار با قانونگذاران می کند.

»پولیتیک��و« نوش��ته »20 نماینده دموکرات 
مجل��س نمایندگان ک��ه به تازگ��ی در اتاق 
آبی کاخ س��فید با رییس جمهور باراک اوباما 
مالقات کردند، چهره ای از اوباما دیدند که تا 

حاال آن را مشاهده نکرده بودند.«
ریی��س  رس��انه،  ای��ن  نوش��ته  ب��ه 
نماین��دگان  ب��ه  آمری��کا   جمه��ور 
هم حزبی خود گفته» این بسیار مهم است که 
ش��ما براساس اعتقاد راسخ تان و نه سیاست،  

به این توافق رای بدهید.«
در مقاب��ل ام��ا جمهوری خواه��ان زمانی که 
 ماه س��پتامبر از تعطیالت تابستانی برگردند،

 ب��ه طور متحد رای منف��ی به توافق خواهند 
 داد. ب��ه همی��ن دلی��ل اوبام��ا نیاز ب��ه رای

 دموک��رات های مجلس نماین��دگان دارد تا 
»رای وتو« او حفظ شود. نانسی پلوسی، رهبر اقلیت مجلس 
نمایندگان روز پنجش��نبه اعالم کرد » من به خاطر ماهیت 

توافق مطمئنم آرای کافی را در اختیار داریم.«
اوبام��ا در دی��دار خصوص��ی ب��ا دموک��رات ه��ای مجلس 
نمایندگان در کاخ س��فید، به آنه��ا توصیه کرد تحت تاثیر 
 فش��ارهای سیاس��ی قرار نگیرن��د. این در حالی اس��ت که

 گ��روه های مخالف توافق قص��د دارند در جریان تعطیالت 
ماه آگوس��ت، 40 میلیون دالر از طریق تبلیغات تلویزیونی 
برای مخالفت با توافق هزینه کنند. این پول و فشار سیاسی 
گروه هایی همچون آیپک، قانونگذاران را تحت فش��ار قرار 
 م��ی دهد و همین ام��ر، فرجام برجام را در واش��نگتن، در

 هاله ای از ابهام قرار داده است.
دوئل نتانیاهو و اوباما در یارکشی کنگره

روزنام��ه آمریکای��ی نیویورک تایمز در گزارش��ی نوش��ت 
 ک��ه جمهوری خواهان ب��رای جلوگی��ری از تصویب توافق
  هسته ای ایران و 1+5 در کنگره بیش از اندازه اغراق

 می کنند و حرف های نیمه درس��ت درباره 
توافق می زنند.

به نوش��ته این روزنامه، » ن��ه تنها جمهوری 
خواهان بلکه »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به جای مباحثات متفکرانه 
درباره توافق هس��ته ای ایران و 1+5 به نبرد 

باطل علیه اوباما پرداخته اند.«
 نبردی که یک سوی آن اوباما و دیپلمات هایش قرار

 گرفته اند که ای��ن روزها به مناطق مختلف 
سفر می کنند تا از توافق هسته ای دفاع کنند 
و در سوی دیگر مثلث امپراتوری اقتصادی � 
سیاسی � رسانه ای صهیونیستی قرار دارد که 
نمی خواهد بگذارد در این قمار سیاسی، توافق 

هسته ای ایران و 1+5 به مرحله اجرا برسد.

نبرد 40 میلیون دالری بر سر » برجام«
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حمید رس��ایی نماینده مردم ته��ران و نایب رییس 
کمیس��یون اصل 90 مجلس ش��ورای اس��المی در 
واکن��ش به انتق��ادات مدیرمس��وول روزنامه کیهان 
نس��بت به تعطیلی مجلس در ایام بررسی » برجام« 
در کنگره آمریکا، نامه ای خطاب به وی را در سایت 
شخصی خود منتشر کرد. وی در بخشی از این نامه 
می نویس��د:» تا زمانی که دولت طبق قانون، الیحه 
قانون��ی توافق هس��ته ای را ارائه ندهد و تا زمانی که 
رییس مجلس در همراهی آشکار با دولت این الیحه 
قانونی را مطالبه نکند، مجلس تعطیل با مجلسی که 

بازاست چه تفاوتی دارد؟!«

فائ��زه هاش��می در گفت و گو با روزنامه ورزش��ی با 
روزنام��ه نود به انتقاد از عملک��رد محمود گودرزی، 
وزی��ر ورزش و جوانان دولت روحان��ی پرداخته و او 
را ن��ه در حد و ان��دازه دولت روحان��ی و نه در حد 
و اندازه دولت محمود احمدی نژاد خوانده اس��ت. او 
در ای��ن گفت و گو گ��ودرزی را منفعل و فرمانبردار 

نامیده است.

مصطف��ی پورمحم��دی،  وزیر دادگس��تری درآیین 
تودیع و معارفه س��ه تن از معاونان سازمان تعزیرات 
گف��ت: 90 درصد موبایل های موجود در بازار قاچاق 
هس��تند و گردش مالی بازار موبای��ل حدود 6 تا 7 
هزار میلیارد تومان اس��ت؛ ولی قطعاً برای س��امان 
دادن ای��ن وضعیت راهکارهایی مانن��د ثبت کردن 
تلفن هم��راه در مخاب��رات وج��ود دارد. وی گفت: 
موبایل های رجیستر نشده را می توان قطع کرد و اگر 
کس��ی می گوید این امکان وجود ندارد، ما حاضریم 
مس��وولیت این کار را بپذیری��م و آن را انجام دهیم 
چراکه تکنولوژی به س��رعت پیش��رفت کرده است 
و بر این اس��اس چنانچه عوارض ای��ن موبایل ها در 
گمرک پرداخت نشده است تا زمان پرداخت عوارض 
گوش��ی ها در مخاب��رات ثبت نش��وند و در حقیقت 

تکنولوژی از این مرزها رد شده است.

پرونده روغن پالم، یک مرحله بسیار مهم را در دستگاه 
قضایی پش��ت سرگذاشت و برای تصمیم گیری نهایی 
راهی دادگاه ش��د. عصرایران با انتشار این خبرنوشت: 
 آن ط��ور که مع��اون دادس��تان تهران ب��ه خبرگزاری

 ق��وه قضاییه )می��زان( گفته، این پرون��ده با تکمیل 
تحقیقات و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواس��ت از 
دادس��رای 19 تهران )دادسرای ویژه جرایم پزشکی و 
دارویی( به دادگاه ارسال شده است. این بدان معناست 
که دادسرا، »وقوع جرم« در این پرونده را محرز دانسته 
و پرونده را برای صدور رأی به دادگاه فرس��تاده است.

ماجرای روغن پالم را اولین  بار،  وزیر بهداش��ت دولت 
کنونی در س��طح عمومی رسانه ای کرد و خبر داد که 
برخی تولیدکنندگان لبنی��ات، روغن صنعتی پالم را 
وارد محصوالتی مانند شیر می کنند و به عنوان لبنیات 

طبیعی پرچرب به مردم می فروشند.

روزنامه آفتاب یزد نوشت: ناطق نوری در اظهارات اخیر 
خ��ود با ابراز نگرانی از اینکه اصالح طلبان و اعتدالیون 
برنامه مش��خصی برای انتخابات ندارندگفته است که 
»تندروهایی که من آنها را قبول ندارم منسجم تر برای 
انتخابات برنامه ریزی کرده ان��د.« در این رابطه صادق 
زیباکالم اس��تاد دانش��گاه و فعال سیاس��ی به آفتاب 
یزدگف��ت: بخش��ی از صحبت های آق��ای ناطق نوری 
درست اس��ت؛گروه های تندروی اصولگرا درخصوص 
ورود به انتخابات خیلی جدی هس��تند و جریان های 
اصولگرا هم برای انتخابات عزم شان را جزم کرده اند.

زیباکالم ادامه داد: این طور نیس��ت که اصالح طلبان 
برای انتخابات مجلس برنام��ه ای ندارند؛ یعنی با این 
بخش از صحبت های آقای ناطق نوری خیلی همراهی 
نمی کنم؛  بلکه می گویم اتفاقا اصالح طلبان هم برنامه 
دارند؛ اما آنها با چند مشکل اساسی روبه رو هستند که 

اصولگرایان با آن روبه رو نیستند.
 فاطم��ه راکع��ی نیز در ای��ن خصوص تاکی��د کرد: از

 ماه ها پیش اصالح طلبان فعالیت های جدی خودشان 
را در انتخابات ش��روع کرده اند و از شورای هماهنگی 
اصالحات گرفت��ه تا فعالیت احزابی ک��ه مجوز دارند 
هم��ه روی انتخابات کار می کنند. راکع��ی ادامه داد: 
در راستای ترغیب زنان اصالح طلب به ورود به عرصه 
انتخابات، فعالیت گس��ترده ای صورت گرفته اس��ت و 
جمعیت زنان مس��لمان نواندیش در 28 استان کشور 
نمایندگی ها و شورای مرکزی اش، تشکیل شده  است 

و اتفاقا این زنان بسیار مدبرانه وارد عمل شده اند.

انتقاد رسایی 
از مدیر مسوول کیهان

انتقاد تند دختر هاشمی
 از وزیر ورزش

ادعای قاچاق
 90 درصدی موبایل

مرحله ای حساس در پرونده 
»روغن پالم«

واکنش
 به سخنان انتخاباتی ناطق

شنیده ها 
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 خوش��گذرانی ملک س��لمان ش��اه عربس��تان و هیات
 ی��ک ه��زار نف��ری وی در منطق��ه س��احلی و زیبای 
میراندول در » ریویرا « جنوب فرانس��ه که زندگی این 
ش��هر و مناطق اطراف آنرا مختل کرد، موجب افزایش 
اعت��راض جدی س��اکنان این منطقه ش��د. به گزارش 
رویترز، شاه عربس��تان درپی اعتراضات اخیر به حضور 
وی در جنوب فرانسه برای گذراندن تعطیالت تابستانی 
در منطقه ساحلی »ریویرا«، با ناتمام گذاشتن سفرش، 

فرانسه را به مقصد شهر مراکش در مغرب ترک کرد.
ش��اه عربس��تان تصمیم داش��ت س��ه هفته در جنوب 
فرانس��ه ب��ه تفریحات خ��ود بپ��ردازد؛ ام��ا 150 هزار 
نف��ر از س��اکنان محلی ب��ا امضای طوماری نس��بت به 
بس��تن س��احل مقاب��ل ویالی ش��خصی وی ب��ر روی 
عم��وم اعت��راض کردند.ی��ک مق��ام س��عودی مدعی 
ش��د که س��لمان ب��رای ادام��ه برنامه تعطی��الت خود 
 وارد مراک��ش ش��ده اس��ت و ای��ن موض��وع ربطی به

 جنجال های رسانه ای مربوط به این سفر ندارد؛ اما یک 
مقام محلی فرانسوی با اشاره به اینکه نیمی از یک هزار 
خدمه کاروان ملک سلمان به همراه وی فرانسه را ترک 
کرده اند، از اینکه هیات س��عودی به فرانسه بازخواهند 
گشت، اظهار نظر نکرد. با توجه به حضور سه هفته ای 
ش��اه عربس��تان و کاروان همراه وی در ویالی خاندان 
حاکم س��عودی در ساحل دریا در شهرک » والوریس«، 
اقتص��ادی محلی در این منطقه تا حد زیادی رونق می 
گیرد؛  اما بس��تن س��احل به روی عموم با انگیزه های 
خصوصی و مالحظات امنیتی، خشم ساکنان منطقه را 
برانگیخت. همچنین نصب یک آسانسور خصوصی برای 
 پادشاه سعودی از ساحل به ویالی ملک سلمان و موافقت

 مقام های محلی س��بب خش��م اکثر س��اکنان منطقه 
ش��د. ملک س��لمان ش��نبه هفته گذش��ته در حالی با 
کاروان��ی متش��کل از ی��ک هزار نف��ر ب��رای گذراندن 
تعطی��الت در منطق��ه »ریوری��ا« وارد فرودگاه ش��هر 
 »نی��س« ش��دکه ش��مار بس��یاری از م��ردم فرانس��ه

 سیاس��ت ه��ای رژیم س��عودی در حمل��ه و تجاوز به 
یم��ن را مورد انتقاد ق��رار دادند. از س��وی دیگر اقدام 
دولت فرانس��ه مبنی ب��ر اختصاص بخش��ی از مناطق 
س��احلی منطقه ی » ریویرا« برای گذراندن تعطیالت 
 ش��اه عربس��تان با اعتراض شدید س��اکنان این منطقه 
روبه رو ش��د. همچنین شهردار شهر ساحلی »والوری« 
نی��ز در نام��ه ای به فرانس��وا اوالند ریی��س جمهوری 
فرانسه، مراتب اعتراض ساکنان این مناطق را به گوش 

وی رساند.

مع��اون آم��اد و ام��ور تحقیقات��ی وزارت دفاع گفت: 
در حال حاض��ر، انواع پهپ��اد و زیردریایی با بهترین 

کیفیت توسط صنعت دفاعی در حال تولید است.
س��ردار س��رتیپ پاسدار س��ید مهدي فرحي، معاون 
آمار و امور تحقیقات��ي و صنعتي دفاعي وزارت دفاع 
و پش��تیباني نیروهاي مسلح خاطرنشان کرد:  تحویل 
به موقع محص��ول وکیفیت ب��اال، مهم ترین اصل در 
وزارت دف��اع ب��راي تولید تجهیزات و دس��تاوردهای 
دفاعی است. فرحی در بخش دیگري از سخنان خود 
با ارائه گزارش��ي از وضعیت سازمان هاي تابعه وزارت 
دفاع از جمله س��ازمان صنایع دفاع، هوافضا، صنایع 
 الکترونی��ک، دریای��ي، جغرافیای��ي و صنایع هوایي

 اف��زود: امروز در بخش صنعت هوای��ي اورهال تمام 
هواپیماها با بهترین کیفیت انجام مي شود و در بخش 
پهپادها نیز انواع پهپاد، در حال حاضر توسط صنعت 

دفاعي در حال تولید است.
معاون آماد و امور تحقیقاتي و صنعتي دفاعي وزارت 
دفاع، با بیان اینکه در سازمان صنایع دریایي ساخت 
ناوشکن جماران و دماوند و انواع زیردریایي با بهترین 
کیفیت و نصب ب��ه روزترین تجهیزات در حال انجام 
است خاطرنشان کرد: ناوشکن های جماران و دماوند، 

چندي پیش تحویل نیروي دریایي ارتش شد.

خشم  فرانسوی ها 
از خوشگذرانی ملک سلمان

 در ساحل میراندول

تولید انواع پهپاد و زیردریایی
 در صنعت دفاعی کشور

اوباما صادر کرد؛

 دستور حمله به ارتش سوریه، در حمایت از شورشیان

رییس جمهور آمریکا، مجوز حمله جنگنده های این 
کش��ور به ارتش س��وریه را در صورتی که شورشیان 
مورد حمایت واش��نگتن را تحت فش��ار قرار دهند را 
صادر کرد. به گزارش وال اس��تریت، آمریکا در ادامه 
حمای��ت از گ��روه های شورش��ی حاضر در س��وریه 
مجوز جدی��دی را صادر کرد. به موج��ب این مجوز، 
آن دس��ته از گروه های شورشی مورد حمایت آمریکا 
در صورتی که از س��وی ارتش سوریه مورد حمله قرار 
 گیرن��د، جنگنده های ارتش آمریکا در حمایت از این 

گروه های وارد عمل می شوند.

ای��ن اگ��ر  همچنی��ن  مج��وز  ای��ن  موج��ب   ب��ه 
 گروه های شورشی از سوی دیگر گروه های شورشی 
و تروریس��تی که مورد حمایت آمریکا نیستند، هدف 
حمل��ه قرا گیرن��د نیز جنگن��ده ه��ای آمریکایی در 

حمایت از آنها وارد عمل خواهند شد.
این وضعیت در حالی اس��ت که بر اس��اس استراتژی 
آمریکا، گروه های شورش��ی ارت��ش زمینی آمریکا در 
جنگ علیه حکومت قانونی س��وریه و همچنین گروه 
داعش هستند و از همین رو واشنگتن آموزش آنها را 

در خاک سوریه و عربستان مد نظر دارد.

شبکه خبری فرانس24 گزارش داد که ارتش و نیروهای 
مردمی عراق بیش از هر زمان دیگری برای نبرد با گروه 

تروریستی داعش در فلوجه آمادگی دارند.
ش��بکه خبری فران��س 24 در گزارش��ی درباره تالش 
 ع��راق برای آزاد ک��ردن فلوجه اعالم ک��رد: نبرد برای

 آزاد س��ازی این ش��هر اکنون بیش از هر زمان دیگری 
نزدیک ش��ده اس��ت. این شبکه با اش��اره به اینکه این 
ش��هر از 18 ماه پیش تاکنون درکنترل نیروهای گروه 
تروریس��تی داعش قرار دارد افزود: اما به باور نیروهای 
ارتش عراق و نیروهای مردمی، آزاد ش��دن شهر فلوجه 

دی��ر یا زود دارد؛ اما س��وخت و س��وز ندارد.فرانس 24 
افزود: نیروهای ارتش و مردمی عراق در نظر دارند ابتدا 
الصقالویه را از تصرف این گروه تروریستی در آورند تا با 
قطع کردن راه کمک رسانی به آنها زمینه برای تصرف 
فلوجه راحت تر ش��ود. این شبکه در پایان گزارش داد: 
راهبرد ارتش عراق در بازپس گیری ش��هرهای عراق از 
دس��ت نیروهای گروه داعش اینگونه است که ابتدا این 
مناطق را محاصره و راه های تدارکاتی و کمک رس��انی 
به این تروریست ها را قطع می کند و آنگاه به آن حمله 

می کند؛ مانند همان کاری که در تکریت انجام داد.

تلویزیون فرانسه خبر داد؛

آرایش جنگی ارتش و نیروهای مردمی عراق برای آزادی فلوجه

کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد که بورسیه های 
دولت دهم مجاز به ادامه تحصیل و اس��تفاده از امتیازات 

قانونی هستند.
محمدعلی پورمختار، رییس کمیس��یون اصل 90 مجلس 
ش��ورای اس��المی طی نامه ای به محمد فره��ادی،  وزیر 
 عل��وم، تحقیق��ات و فناوری ط��ی نامه ای اع��الم کردکه

 با توجه به طرح موضوع بورس��یه ها و متعاقب آن شکایت 
محروم شدگان از بورس��یه به این کمیسیون، بررسی های 
مفصل و نس��بتا طوالنی صورت گرف��ت. در بند یک این 
نامه آمده اس��ت: ش��ورای مرکزی بورس مسوول اصلی و 
نهایی در تصمیم گیری راجع به بررسی و احراز متقاضیان 
بورس��یه بوده است و حس��ب اعالم دبیر وقت شورا، مقرر 
ش��ده بود پرونده تع��دادی از داوطلبان که دارای کس��ر 
معدل یا کبر س��ن بوده ان��د با لحاظ س��ایر صالحیت ها، 
بررس��ی شود، که این امر در جلسات شورا مطرح و اعضاء 
با علم و اطالع از این امر نسبت به تصویب اعطای بورسیه 

به آنان اقدام کرده است.
در بند دوم این نامه تاکید می ش��ود که حسب اعالم وزیر 
وقت عل��وم، تحقیقات و فناوری، مراتب اختیار ش��ورا در 
اتخ��اذ تصمیم و قب��ول این گونه متقضایان بورس��یه، به 
ایشان اطالع و کلیه مصوبات مورد تایید قرار گرفته است.

بنابرای��ن، با مالحظ��ه  اختیارات قانونی ش��ورای مرکزی 
بورس و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که ناشی از قوانین 
متع��دد از جمله قانون اعزام دانش��جو به خارج از کش��ور 
مصوب 1۳64 مجلس ش��ورای اسالمی، آیین نامه اعطای 
بورس تحصیلی و اعزام دانش��جو به خارج مصوب 1۳68، 
 قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران مصوب 1۳86 و 
قانون برنامه پنج س��اله پنجم و سیاس��ت های دولت بوده 
اس��ت. پذیرش تقاضای متقاضیان بورسیه که فاقد شرط 
معدل یا س��ن بوده اند قانونی، در حدود اختیارات وزیر و 
ش��ورای مرکزی بورس بوده و تصمیمات گرفته شده فاقد 
ایراد می باشد و آنان واجد شرایط تلقی و همچنان بورسیه 
ش��ناخته و مجاز به ادامه تحصیل و اس��تفاده از امتیازات 

قانونی مربوط می باشند.
در ادام��ه بند دوم این نامه آمده اس��ت: با توجه به اینکه 
منظور از اش��تغال همزمان، اشتغال دولتی است؛ بنابراین 
در صورت احراز اشتغال همزمان این گونه افراد در مشاغل 
دولتی، بایس��تی در صورت دریافت حقوق از وزارت علوم، 
نس��بت به استرداد حقوق دریافتی اقدام کنند و همچنان 
به تحصی��ل ادامه دهند و در صورتی ک��ه اصرار به ادامه 

اشتغال داشته باشند بورسیه آنان لغو می  شود.
در این نامه تأکید ش��ده است،کس��انی که با علم و اطالع 
مبادرت به اعالم اطالعات نادرست راجع به معدل یا سن 
کرده اند و موجب تصمیم اشتباه شورای مرکزی شده اند، 
فاقد صالحیت و ش��رایط شناخته شده و بورسیه آنها لغو 

می  شود.
بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام 
اقدامات الزم و فراهم کردن ادامه تحصیل پذیرفته شدگان 
 به ش��رح ف��وق اق��دام و نتیج��ه را به کمیس��یون اعالم 

دارند.

کمیسیون اصل 90 : 

بورسیه های دولت دهم، مجاز به استفاده از امتیازات قانونی هستند

حمله 
وحشیانه 

زنان گازگیر 
داعش به 
زن عراقی

زنان گازگیر داعش، یک زن عراقی را به جرم نمایان بودن دست هایش، به 
شدت گازگرفته و وی را مجروح کردند.

سایت خبری » دوت مصر« در این باره گزارش داد: گازگیرهای داعش در 
بازار ش��هر »شرقاط« در ش��مال استان صالح الدین، به یک زن حدود 40 

ساله حمله کرده و او را به شدت مجروح کردند.
شدت حمالت و ضربات سنگینی که به سر و صورت این زن میانسال وارد 

شد، موجب بیهوشی وی شده است.
چن��دی پیش گروه��ک تروریس��تی داعش،گروهان��ی از زن��ان نقاب دار 
تش��کیل داد ک��ه مأموریت آنان گش��ت زدن در خیابان ه��ا و گاز گرفتن 
 زنان��ی اس��ت ک��ه حجاب ش��رعی م��ورد نظ��ر ای��ن گروه��ک را رعایت

 نکرده اند.

این گروهک تروریس��تی، داش��تن روبنده و پوش��یدن عبای گشاد و بلند 
س��یاه رنگ که هیچ نقش و نگاری نداش��ته باش��د را حجاب شرعی برای 

زنان می داند.
زنان قربانی داعش عالوه بر مجازات گاز گرفتن، ۳0 ضربه شالق خورده و 

یک ماه زندانی می شوند.
عناص��ر و س��ران داعش که به ش��هوت رانی و عیاش��ی ش��هرت دارند و 
زن��ان و دخت��ران عراقی را به کنیزی م��ی گیرند. وقت��ی در مقابل مردم 
ع��ادی ق��رار می گیرند،  در تناقضی آش��کار با چرخش��ی 180 درجه ای 
ب��ه وضع قوانینی س��خت گیران��ه پرداخته و مردم را ب��ه بهانه های واهی 
 مانند درس��ت نبس��تن پوش��یه یا گوش دادن موسیقی ش��کنجه و اعدام

 می کنند.



خبر خبر 

گروه سارقان حرفه ای با بیش از 15 میلیارد ریال اموال سرقت شده در 
اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.

مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نقل از رییس 
اداره آگاه��ی ای��ن فرماندهی اعالم ک��رد: در پی ش��کایت تعدادی از 
شهروندان اصفهانی مبنی بر سرقت از منازل آنها به روش تخریب قفل 

موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.
سرهنگ س��تار خس��روی افزود: کارآگاهان پایگاه غرب این پلیس با 
اقدامات ویژه و تخصصی و اش��رافیت خود توانس��تند رد پای سارقی 
سابقه دار را در این سرقت ها به دس��ت آورده و وی را در مخفیگاهش 

دستگیر کنند.
وی گف��ت: مته��م ک��ه در ابت��دا منک��ر هرگون��ه بزه��ی ب��ود پس 
از مواجه با م��دارک و مس��تندات کارآگاهان به ناچار ل��ب به اعتراف 
 باز کرده و به انجام س��رقت منزل با همدس��تی س��ه نفر دیگ��ر اقرار

 کرد. سرهنگ خس��روی تصریح کرد: با اعترافات متهم دستگیر شده 
مام��وران این پلیس در س��ه عملیات همزمان و هماهنگ توانس��تند 
 اعضای یکی از باندهای بزرگ س��رقت منزل را شناس��ایی و دستگیر 

کنند.
وی با بیان اینک��ه اعضای این باند س��ه مرد و یک زن هس��تندگفت: 
در ای��ن عملیات چه��ار مال خ��ر نیز دس��تگیر و در مخفی��گاه های 
س��ارقان و مال خران اموال مس��روقه ش��امل طالجات، فرش، لوازم 
خانگی، صوتی و تصوی��ری، عتیقه جات، دوربین ه��ای فیلمبرداری 
 و عکاس��ی وس��ایر اموال س��رقتی به ارزش 15 میلیارد ریال کش��ف 
شد. رییس پلیس آگاهی استان اظهارکرد: تمامی متهمان دستگیر شده 
، سابقه دار و معتاد به مواد مخدر از نوع شیشه هستند و تا کنون به 60  
فقره سرقت منزل در منطقه غرب و شرق شهر اصفهان اعتراف کرده اند.

این مقام انتظامی در خصوص نحوه انجام سرقت توسط متهمان گفت : 
این افراد در ساعات خلوت روز و شب به صورت گروهی به سرقت رفته و 
پس از انتخاب منازل مورد نظر خود با زدن زنگ در و اطمینان از خالی 
بودن منزل وارد منزل می شدند و یکی دو نفر نیز در بیرون کمین می 

کردند.

 ریی��س اداره می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
 کاش��ان از ثبت خانه تاریخی س��هرابی در فهرس��ت آثار ملی خبر

 داد.
محس��ن جاوری اظهارکرد: این بنا متعلق به جعف��ر عالمه فیضی، 
روحانی و ش��اعر اواخر دوره قاجار و پهلوی بوده که در سال 1328 

شمسی درگذشته است. 
وی افزود:کوچه ای که دسترسی بنا را تامین می کند از گذشته به 

احترام نامبرده،کوچه عالمه نامگذاری شده است.
  ب��ه گفت��ه وی،  ای��ن بن��ای تاریخ��ی در س��ال 1392 توس��ط 
امی��ر س��هرابی از مال��کان بع��دی، خری��داری و نخس��تین 
 م��وزه اس��باب ب��ازی و عروس��ک ای��ران در آن راه ان��دازی

 شد.
جاوری خاطر نش��ان ک��رد: وج��ود این خان��ه تاریخ��ی در مرکز 
یک بافت قدیم��ی و همچنین همج��واری با ابنی��ه مذهبی مانند 
زیارت چهل دخت��ران و آث��ار تاریخی ارزش��مند دیگری همچون 
 خان��ه ه��ای کری��م و اس��توار،  ای��ن بن��ا را دارای ارزش ک��رده

 است.وی تصریح کرد: سال گذشته، خانه جعفر عالمه فیضی روحانی 
و شاعر اواخر دوره ی قاجار توسط س��هرابی خریداری شد و پس از 
مرمت و آماده سازی بنای س��اختمان با هدف تبدیل به موزه انجام 
شد. رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
گفت: تا کنون 110 عروسک و 100 اس��باب بازی برای نمایش در 
موزه اس��باب بازی و عروسک های خیمه ش��ب بازی جمع آوری و 

آماده نمایش شده اند.
وی همچنین یادآور شد: این اشیاء به مناطق مختلف ایران از جنوب 
تا خراسان و آذربایجان، کردستان، مناطق مرکزی، گیالن، مازندران 
و سیستان و بلوچستان تعلق دارد و با توجه به این که هنوز این طرح 
پژوهشی درکل کشور به پایان نرس��یده، تعداد آثار قابل نمایش در 

این موزه افزایش خواهد یافت.
از 318 اثر تاریخی ثبت ش��ده کاشان در فهرس��ت آثار ملی کشور 
تاکنون 83 خانه تاریخی به ثبت رسیده است.همچنین بیش از یک 
 هزار و 500 اثر تاریخی با ارزش در شهرستان کاشان شناسایی شده

 است.
از این تع��داد تاکن��ون 318 بنای تاریخ��ی در فهرس��ت آثار ملی 
ثبت شده که ش��امل 83 خانه، 37 بقعه متبرکه،20 تپه و محوطه 
باس��تانی، 28 آب انب��ار، 18 کاروانس��را، قلع��ه و تیمچ��ه هف��ت 
 حمام، 31 مس��جد و 80 اثر از س��ایر بناهای شهرس��تان کاش��ان

 است.15 اثر فرهنگی در این شهرستان به عنوان میراث معنوی در 
فهرست آثار ملی ثبت شده است.

باغ تاریخی فین، مهارت بافت فرش و آیین قالیشویان مشهد اردهال 
نیز در فهرست یونسکو به ثبت رسیده است.

کشف 15 میلیارد ریال اموال مسروقه 
در اصفهان

خانه  تاریخی سهرابی 
به ثبت ملی رسید رسول رضایی، مدیرعامل ش��رکت پلی اکریل در 

نشس��ت خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: 
در صورتی که 50 میلیارد تومان اعتبار درخواست 
شده از اس��تانداری به صورت تس��هیالت تحویل 
شرکت پلی اکریل که محور صنعت نساجی است، 
داده شود، در ماه اول 27 میلیارد تومان از این پول 
با جریان در چرخه تولید بازگردانده شده و صنعت 

نساجی را نجات می دهد.
وی به اهمیت صنعت نس��اجی اشاره کرد و گفت: 
امروزه بسیاری از کشورها مثل ترکیه تنها با تقویت 
صنعت نساجی توانس��تند به یک کشور قدرتمند 
تبدیل ش��وند و این در حالی که صنعت نس��اجی 
در ایران و اصفه��ان که در حدود 50 س��ال قبل 
حرف اول را در س��طح دنیا می زد، امروز به چالش 

افتاده است.
مدیر عامل ش��رکت پلی اکریل بیان داشت: امروز 
 رقب��ای خارجی م��ا در صدد حذف تنها ش��رکت

 تولید کننده پلی اکریل در سطح استان اصفهان 
هس��تند؛ زیرا که با ای��ن اقدام ف��رش را همچون 

پوشاک به دست می گیرند.
وی با اش��اره به اینکه این هش��دار به مس��ووالن 
داده می ش��ود که اگ��ر امروز فکری ب��رای نجات 
 ش��رکت پلی اکریل و صنعت نس��اجی آن نکنند، 
 به طور قطع تا 10 سال دیگر فرش ماشینی را باید 
وارد کننداضافه کرد: اگر امروز صنعت نساجی به 
این وضعیت دچار شده اس��ت، به خاطر قراردادن 
این صنعت در حاشیه است و این نگاه سبب شده تا 
امروز با واردات بی رویه پارچه از هند و کشورهای 

ترکیه رو به رو شویم.
رضایی با گالیه از مسووالن اعالم کرد: در بسیاری 
از مواقع ش��اهدیم که مس��ووالن در س��خنرانی 
 های خود هیچ نامی از صنعت نس��اجی نمی برند؛ 
به طوریکه در اش��اره به صنای��ع مختلف خودرو، 
پتروش��یمی و غیره را ذکر می کنند؛ اما اس��می 
از صنعت نس��اجی نمی برند؛  زیرا که در فکر این 

صنعت نیستند.
وی با اظه��ار اینکه تنها با کمک صنعت نس��اجی 
می توانیم اش��تغالزایی صددرصدی ایجاد کنیم؛ 
به طوری ک��ه در شهرس��تان ده��ق و علویجه با 
احداث یک کارخانه نس��اجی ش��اهدیم که تمام 
خانواده آنها مشغول به کار هستند، ادامه داد: امروز 
مشاهده می کنیم که با یک چرخ خیاطی چندین 

نفر می توانند مش��غول به کار شوند؛ به طوری که 
کارگاه های خانگی و زی��ر زمینی زیادی در حوزه 

تولید پوشاک داریم.
اشتغال زیرپوس�تی صنعت نساجی در 

اصفهان بسیار است
وی با اشاره به اینکه اش��تغال زیر پوستی صنعت 
نساجی بسیار اس��ت ادامه داد: زمانی که صنعت 
نس��اجی اولویت دولت و مس��ووالن نیست، پس 
انتظاری از س��رمایه گذاران نمی رود که اقدام به 

سرمایه گذاری در این صنعت کنند.
 مدی��ر عامل ش��رکت پلی اکری��ل با بی��ان اینکه

 سیاست های جدید پولی استانداری نیز کمکی به 
نجات این صنعت در اصفهان نکرد ادامه داد: دولت 
نیز که باید ب��ا حذف گروه های��ی از یارانه بگیران 
سهم آنها را برای حمایت به صنایع بدهد، تاکنون 

یک ریال به این صنعت نداده است.
 وی از رس��انه ها درخواس��ت ک��رد نگذارند نفس

 پلی اکریل و صنعت نساجی در اصفهان قطع شود 
چراکه با یاری رسانه ها شرکت پلی اکریل از قطع 

گاز نجات یافت.
رضایی اظهار داشت: در تمام دنیا مرسوم است که 
دولت هزینه های جاری صنایع مادر و بزرگ را که 

نقش پر اهمیتی در اقتصاد دارند، می پردازد.   
وی با اش��اره به اینک��ه هزینه ایجاد اش��تغال در 

صنعت نساجی از دیگر صنایع بسیار کمتر است، 
اظهار داشت: این در حالی است که طی 50 سال 
گذشته مسووالن نسبت به جایگاه این صنعت در 

کشور بی توجه هستند.
مدیرعامل ش��رکت پلی اکریل که از روند واردات 
مواد اولیه و صادرات تولیدات پل��ی اکریل انتقاد 
داشت ادامه داد: در حال حاضر واردات مواد اولیه 
AN با مش��قات زیادی انجام می ش��ود و این در 
حالی اس��ت که صادرات محص��والت پلی اکریل 
که همان پلی اس��تر اس��ت به راحتی و آزاد انجام 

می شود.
وی با اش��اره به واردات بی رویه اکریلیک از کشور 
هند نیزگفت: این واردات ب��ا قیمت ارز مبادالتی 
وارد کشور می شود و این در حالی است که شرکت 
پلی اکریل از ابتدای س��ال جاری در صف دریافت 

ارز مبادالتی است.
رضایی در ادامه با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
محصوالت پلی اکریل با ارزش ریالی 70 میلیارد 
تومان در انباره��ای این ش��رکت مانده اند افزود: 
این امر باعث ش��ده اس��ت نقدینگی این شرکت 
به صفر نزدیک ش��ود و ای��ن در حالی اس��ت که 
تس��هیالت بانکی به بهانه مش��مول بوده کارخانه 
 پل��ی اکری��ل در م��اده 141 قانون ام��کان پذیر

 نیست.

70 میلیارد تومان تولیدات پلی اکریل در انبارها خوابیده؛

چالش درنساجی اصفهان  
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 مسوول کمیته سلولی مرکز تحقیقات ترابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: پژوهشگران دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان موفق به ساخت دندان با 

استفاده از سلول های بنیادی حاصل از جوانه دندانی شدند.
 نص��رت نوربخش در گف��ت وگو با مهر اظهار داش��ت: پژوهش��ی ب��ا عنوان

 »پیوند س��لول های بنیادی موجود در جوانه دندانی مدل حیوانی موش به 
ناحیه عضله مافتر یا جونده« در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت که 
طی این پژوهش موفق به تولید دندان بیولوژیک تا مراحل پیشرفته تکاملی 

دندان شدیم.
نوربخش،  با بیان اینکه در این مرحله آزمایشی، دندان های موش را کشیدیم تا 
بتوانیم دندان ساخته شده را جایگزین کنیم اعالم کرد: با توجه به اینکه کنترل 
عفونت در حفره دهانی بسیار مشکل است،  بنابراین سعی کردیم سلول های 
بنیادی حاصل از جوانه دندانی آسیاب موش را در عضله موش تزریق و دندان 
ساخته شود؛  اما در انسان به علت مسواک زدن امکان تزریق و ساخت دندان 
در حفره دهانی وجود ندارد. نوربخش با بیان اینکه در سطح دنیا به علم ساخت 
دندان با استفاده از سلول های بنیادی حاصل از جوانه دندانی رسیده اند ادامه  
داد: تنها یک گروه پژوهشی خارج از کشور هستند که به تحقیق بر روی ساخت 
دندان با استفاه از سلول های بنیادی حاصل از جوانه دندانی پرداخته اند،که در 
پژوهشی سلول های بنیادی را در کلیه تزریق و پس از ساخت دندان، دندان را 

در محل دندان افتاده،  پیوند زدند.
وی گفت: برای نخستین بار در ایران،  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز این 
فناوری را  مورد آزمایش قرار داد و پس از موفقیت در مرحله آزمایش حیوانی، 

در آینده نزدیک اقدام به ساخت دندان در مدل انسانی خواهیم کرد.
نوربخش با اظهار اینکه در هر بافتی امکان س��اخت دن��دان و پیوند به محل 
دندان افت��اده وجود داردگف��ت: اگر پژوهش��گران خارج از کش��ور اقدام به 
 ساخت دندان در کلیه کردند،  به دلیل این است که کلیه یک بافتی است که

 خون رسانی در آن زیاد است.
وی بیان داش��ت: در این پژوهش پس از باروری موش ه��ا در روز چهاردهم 
 بارداری، جنین را خارج کرده و جوانه دندان آس��یاب موش را جدا کردیم و با

 در آوردن سلول های بنیادی » اکتودرم« و »مزانشیم« از جوانه دندان آسیاب 

موش، این سلول ها را به مدت 24 ساعت در داربست ساخته شده قرار دادیم 
و پس از آن س��لول را زیر عضله جونده موش  نر که در م��وش ها خیلی قوی 

است، کاشتیم.
مس��وول کمیت��ه س��لولی مرک��ز تحقیق��ات ترابی ن��ژاد دانش��گاه عل��وم 
پزش��کی اصفهان ادامه داد: ب��ه طور طبیعی بع��د از 20 روز باف��ت دندانی 
تش��کیل ش��د؛که بس��یار مش��ابه بافت دن��دان طبیع��ی ب��ود؛  مرحله ای 
 که مینا و عاج تش��کیل می ش��ود و اگر یک تا دو روز دیگ��ر صبر می کردیم

 حتی ترشح عاج و مینا از نمونه دندانی ساخته شده قابل مشاهده بود.

وی اعالم کرد: عضله موش قوی اس��ت؛  به همین لحاظ سلول های بنیادی 
حاصل از جوانه دندانی آس��یاب موش را در عضله کاش��تیم و پس از ساخت 

دندان، دندان تولیدی را در محلی که دندان موش افتاده بود قرار دادیم.
جدا کردن جوانه دندانی از جنین های سقط شده

مسوول کمیته سلولی مرکز تحقیقات ترابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرد: جوانه دندان ها در مرحله جنینی تشکیل می شود و این در حالی 
است که تنها جوانه دندان عقل در 4 تا 5 سالگی ساخته می شود که اگر موفق 
به گرفتن جوانه دندانی در مرحله جنینی نشدیم،  می توان از جوانه دندان عقل 

برای ساخت دندان استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: در تالشیم علم به حدی برسد تا بتوانیم از جوانه دندانی 

فرزند ، برای والدین یا خانواده استفاده کنیم.
نوربخش خاطرنشان کرد: سعی داریم که از جوانه دندانی جنین های سقط 
شده استفاده کنیم و اگر بالفاصله پس از سقط اقدام به جداسازی جوانه کنیم، 

امکان کاربردی بودن آن وجود دارد.
  جوانه دندانی جایگزین ایمپلنت

عضو هیات علمی گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در خصوص 
این پژوهش گفت: از آنجاییکه مراحل تکاملی جنینی موش شبیه انسان است؛  
اما در ابعاد کوچک تر آن، بنابراین از موش برای پژوهش خود استفاده کردیم.

اردش��یر طالبی گفت: طول بارداری موش 20 تا 21 روز است و دقیقا همان 
سیر تکاملی بارداری 9 ماهه انسان را طی می کند و هر روز اندام های بسیاری 

تشکیل می شود.
وی اظهار داش��ت: دندان موش از ابتدا تا انتها یعنی نحوه تشکیل مینا و عاج 
 دندان مش��ابهت کامل به دندان انس��ان دارد و به همین لحاظ سعی کردیم

 با استفاده از سلول های بنیادی حاصل از جوانه دندان آسیاب موش، اقدام به 
ساخت دندان بیولوژیک کنیم. طالبی بیان داشت: با این پژوهش در تالشیم 
به جای استفاده از ایمپلنت برای س��اخت دندان و جایگزینی دندان افتاده از 
سلول های بنیادی حاصل از جوانه دندانی جنینی یا جوانه دندان عقل اقدام 

به ساخت دندان کنیم. 
وی اعالم کرد: در مهندسی بافت های بدن این اصل وجود دارد که در صورت 
از دست رفتن ارگان یا اندام،  زمانی که نیاز به پیوند باشد، هرچه این بافت در 

مراحل ابتدایی تر باشد این پیوند بهتر انجام می گیرد.
عضو هیات علمی گروه پاتولوژی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با اظهار 
اینکه مهندسی بافت این پژوهش در پژوهش��کده رویان انجام گرفت، اظهار 
داشت: باروری موش ها در مرکز تحقیقات ترابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی و 
دانشکده دندانپزشکی اصفهان انجام گرفت و جدا کردن سلول های بنیادی 
از جوانه دندان موش در پژوهشکده رویان و جراحی روی موش در دانشکده 

دندانپزشکی صورت گرفت.

مسوول کمیته سلولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

ساخت دندان با سلول های بنیادی

یادداشت یادداشت
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خبر 

سرپرست شرکت پخش فراورده های نفتی اصفهان گفت: اصفهانی ها 
در چهار ماه نخست امسال بیش از 643 میلیون لیتر بنزین مصرف 
کردند. حسین صادقیان با اشاره به اینکه اصفهانی ها در چهار ماهه 
نخست امسال 643 میلیون و 107 هزار و 540 لیتر بنزین مصرف 
 کردند، اظهار داشت: میزان مصرف بنزین در استان اصفهان نسبت

 به مدت مشابه سال گذشته 4/34 درصد رشد داشته است.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال گذشته در استان اصفهان 616 

میلیون و 347 هزار و 448 لیتر بنزین مصرف شد.
به  اشاره  با  اصفهان  نفتی  های  فرآورده  پخش  شرکت  سرپرست   
امسال،  نخست  ماهه  چهار  در  سفید  نفت  درصدی   32/77 کاهش 
گفت: در چهار ماه نخست امسال 5 میلیون و 965 هزار و 800 لیتر 
نفت سفید سوزانده شد که در مدت مشابه سال قبل، میزان مصرف 
پایان تا  اینکه  بیان  با  بود. وی  لیتر  میلیون و 874 هزار و 100   8 

استان  لیتر گازوییل در  تیر ماه 844 میلیون و 802 هزار و 393   
مصرف شد تاکید کرد: سال گذشته یک میلیارد و 60 میلیون و 213 
هزار و 170 لیتر گازوییل در استان مصرف شد که نشان از کاهش 
20/33 درصدی این فراورده نفتی در سال جاری است. صادقیان با 
تاکید بر اینکه در چهار ماهه نخست سال گذشته 104 میلیون و 230 
هزار و 217 لیتر نفت کوره در اصفهان مصرف شد، بیان داشت: میزان 
درصد   71/61 با  امسال  نخست  ماهه  چهار  در  فراورده  این  مصرف 

کاهش، 29 میلیون و 596 هزار لیتر برآورد شده است.

صادرات گاز ایران به ترکیه با اعالم آمادگی شرکت بوتاش این کشور، 
پس از رفع ایراد خط لوله صادراتی از سرگرفته شد.

مدیر دیسپچینک شرکت ملی گاز ایران گفت: از ساعت 20 دوشنبه 
پنجم مرداد ماه و در پی ایجاد مشکل در خط لوله 40 اینچی صادراتی 
در خاک ترکیه، ارسال گاز به این کشور متوقف شده بود که پس از 

اعالم آمادگی ترکیه، ارسال مجدد گاز آغاز شده است.
اکنون روزانه 20 میلیون مترمکعب گاز  افزود: هم  منوچهر طاهری 
میالدی  1996 سال  ترکیه  و  ایران  شود.  می  صادر  کشور  این   به 

 در جریان سفر نجم الدین اربکان، نخست وزیر اسبق ترکیه به تهران، 
قراردادی 25 ساله در خصوص تجارت گاز منعقد کردند و واردات گاز 
ترکیه از ایران در 10 دسامبر سال 2011 میالدی آغاز شد و تاکنون 
نزدیک به 66 میلیارد مترمکعب گاز ایران به ترکیه صادر شده است.  
براساس این قرارداد 25 ساله، ایران ساالنه 10 میلیارد مترمکعب گاز 

به ترکیه صادر می کند.

طی 4 ماه نخست امسال؛

اصفهانی ها، بیش از 643 میلیون لیتر 
بنزین  سوزاندند

صادرات گاز ایران
 به ترکیه از سر گرفته شد

با گذشت چند ماه از آغاز حذف یارانه پردرآمدها، هنوز 
ارقام متفاوتی در رابطه با تعداد حذف شدگان مطرح 
می شود؛ به طوری که گاهی اختالف آمار اعالم شده از 
سوی مسووالن حتی در یک فاصله کوتاه از 50 هزار تا 

یک میلیون نفر متفاوت است!
درحالی دولت بنا بر تاکید قانون بودجه در سال گذشته 
و امسال حذف یارانه بگیران پردرآمد را در دستور کار 
خود قرار داد، که در چند ماه اخیر شروع  غربالگری

به نظر می رسد از اسفند ماه سال قبل کلید خورده 
باشد، تاکنون جریان حاشیه داری را طی کرده است.

برخی  ابتدای سال جاری  در  است که  این در حالی 
رسانه ها از حذف پنج گروه درآمدی شامل پزشکان، 
صاحبان  لوکس،  قیمت  گران  خودروهای  مالکان 
صرافی ها، اعضای هیات مدیره بانک ها و هیات مدیره 
خارج  مقیم  افراد  همچنین  و  خصوصی  شرکت های 
از کشور خبر دادندکه البته از سوی نوبخت ، رییس 
آغاز  ولی  تکذیب  ریزی،  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
وزیر   ، نیا  سویطیب  از  بگیران  یارانه  تدریجی حذف 
اقتصاد، تایید شد و در ادامه ربیعی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، به عنوان مسوول شناسایی و حذف 
یارانه پردرآمدها از خارج شدن حدود 200 هزار نفر از 
لیست سازمان هدفمندی یارانه ها برای دریافت یارانه 
نقدی خبر داد؛ اما به هرحال حذف یارانه پردرآمدها 
که دربین آنها افرادی با سطح درآمد متوسط و حتی رو 
به پایین نیز مشاهده می شد، بدون واکنش باقی نماند 
شدند.  معترض  خود  یارانه  قطع  به  نسبت  عده ای  و 
از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پنجم 
 yaranerh10. خرداد ماه امسال با راه اندازی سامانه
ir  اعالم کرد که سرپرستان خانوارهای حذف شده 
یارانه  واریز  قطع  از  ماهه  دو  فرصت  در  می توانند 
اعتراض خود را  این سامانه مراجعه و  به  نقدی خود 
اعالم کنند؛ با این توضیح که قرار شد در صورت بروز 
اشتباه در حذف یارانه، این خانوارها مجدد به  لیست

 یارانه بگیران بازگردند.
این اساس معترضان شکایات خود را ثبت کردند  بر 

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  مسووالن  اعالم  طبق  و 
اجتماعی، کسانی که به دلیل خطا حذف شده بودند 
بازگشتند. گذشته بگیران  یارانه   فهرست  به  مجددا 

اینکه ساز و کار پرداخت یارانه این 17 هزار نفر  از   
برای مدتی که قطع شده بود هنوز مشخص نیست، 
آمارحذف شدگان از دریافت یارانه نیز همچنان مبهم 

به نظر می رسد.
تعداد یارانه بگیران حذف شده،50 هزارنفر است 

یایک میلیون؟!
یارانه پنج  ازاینکه در فروردین ماه امسال حذف  بعد 
کار  وزیر  و  تکذیب  دولت  سوی  از  درآمدی  گروه 
را حدود  یارانه  دریافت  از  شدگان  واقعی حذف  آمار 
200هزار نفر اعالم کرد، آمار عجیب دیگری از سوی 
صالح ، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مبنی 
تهرانی مطرح شد  میلیاردر  هزار  یارانه 50  بر حذف 
این  رابطه در  بیشتر  توضیح  به  حاضر  وی  البته  که 

 نشد.
مقام  قائم  گذشته  هفته  در  که  است  حالی  در  این   
برخی  با  گو  و  گفت  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیر 
خبر  نفر  میلیون  یک  یارانه  حذف  از  ها  رسانه 
ثبت  اعتراض دنبال  به  که  کرد  اعالم  حتی  و  داد 

 حذف شدگان و بررسی های انجام شده، یارانه حدود 
17 هزار نفر که به دلیل خطا خارج شده بودند، دوباره 
برقرار شده است. اظهارات فیروزآبادی در حالی مطرح 
شدکه چندی پیش یکی دیگر از مقامات وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیز به ایسنا اعالم کرده بود که 
حدود یک میلیون نفر از یارانه بگیران پردرآمد حذف 
شده اند و قرار بر حذف حدود شش میلیون نفر تا  پایان

 است.  با این وجود به فاصله چند روزه از انتشار خبر 
حذف یک میلیون نفر یارانه بگیر در خبرگزاری ها که از 
سوی قائم مقام وزیر عنوان شده بود، در یکی از بخش 
های خبر رسانه ملی به نقل از وی عنوان شد که»تاکنون 
یارانه نقدی 50 هزار نفر حذف شده است که البته از 
این میان یارانه 17 هزار نفر مجدد برقرار شده است.« 
تعدادی که کامال با یک میلیون نفر اعالمی متفاوت 

تعاون  وزارت  مقام  قائم  اظهارنظرجدید  این  با  بود. 
باید اینگونه نتیجه گیری کرد که در حال حاضر فقط 
یارانه 33 هزار نفر حذف شده است و دولت توانسته 
در فاصله حدود چهار ماه از سال جاری فقط  حدود

هزار   16 حدود  کسری  از  تومان  میلیارد   4/5
را  جبران هدفمندی  منابع  مجموع  میلیاردی 

 کند!
فیروزآبادی،   اظهارات  از  روز  یک  فاصله  به  اما 
آمار  از  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   ، ربیعی 
جدیدی رونمایی کرد و گفت که »تا پایان مرداد ماه 

یارانه حدود دو میلیون پردرآمد حذف خواهد شد.«
اعالم این خبر در حالی بودکه به طور دقیق مشخص 
نیست،آیا طبق اظهارات قائم مقام وزیر، تاکنون فقط 
33 هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده اند و 
قرار است تا پایان ماه جاری )مرداد( حدود دو میلیون 

نفرکه از قبل در مورد آنها بررسی های الزم انجام و 
شناسایی شده اند از فهرست یارانه بگیران حذف شوند، 
یا اینکه حدود یک میلیون یارانه بگیر حذف شده اند و 
تا پایان مردادماه این تعداد به دو میلیون نفر افزایش 

خواهد یافت.
 به هر حال حذف یارانه بگیران پردرآمد یک تکلیف 
بتواند ضمن  تا  است  دولت  برای  الزام  یک  و  قانونی 
ممانعت از کسری بیشتر در پرداخت یارانه های نقدی 
هدف  های  بخش  سمت  به  را  آمده  دست  به  منابع 
قانون یعنی تولید، بهداشت و درمان و حتی پروژه های 
عمرانی پیش ببرد؛ ولی مناسب تر آنکه در این جریان 
قانونی اطالع رسانی مناسب تری وجود داشته باشد تا 
ضمن حذف ابهام، تحلیل های انجام شده در رابطه با 
اجرای هدفمندی یارانه ها از سوی کارشناسان و  حتی

 رسانه ها رنگی واقعی تر به خودگیرد.

50 هزار یا یک میلیون نفر؟

حذف شدگان از یارانه چند نفرند 
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وزیر نیرو گفت: طرح های توسعه کشاورزی استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری که موجب بارگذاری 
هماهنگی  شورای  تخصیص  سقف  از  بیشتر  مصرف 

حوضه آبریز هستند، متوقف می شوند.
شورای  نشست  هشتمین  در  چیت چیان  حمید 
حوضه  آب  منابع  پیوسته  به  هم  مدیریت  هماهنگی 
آبریز زاینده رود، با اشاره به وضعیت حساس این حوضه 
از نظر تامین منابع آب بخش های مختلف اظهارداشت: 
اگر  که  می رود  پیش  طوری  حوضه  دراین  شرایط 
مصوبات این شورا درخصوص نحوه برداشت و مصرف 

به دقت اجرایی نشود، نمی توان پیامدهای آینده را در 
این حوضه کنترل کرد. وی ادامه داد: اعضای شورا در 
به ویژه در  برداشت آب،  تخلفات  باید جلوی  استان ها 
جلوگیری از اجرای طرح های توسعه کشاورزی خارج 
بگیرند.  را  استان  هر  برای  شورا  مصوب  تخصیص  از 
وزیر نیرو با اشاره به اقدام های قابل اجرا برای کنترل 
و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  افزود:  وضعیت  این 
استانداران باید از هرگونه اختصاص اعتبارهای دولتی 
به طرح های کشاورزی که خارج از سقف تخصیص، 
می شوند،  حوضه  این  در  جدید  بارگذاری  موجب 

جلوگیری شود. چیت چیان ادامه داد: استانداران این 
طرح هایی  خود،  مدنظر  اولویت های  با  باید  استان ها 
تخصیص  سقف  از  بیشتر  مصرف  افزایش  باعث  راکه 
آب شده اند، متوقف کرده و شرکت های برق نیز باید از 
دادن برق برای ایجاد ایستگاه های پمپاژ در مجمع های 

غیرمجاز امتناع کنند.
احتمالی  خسارت های  کرد:تمامی  تصریح  نیرو  وزیر 
و سرمایه گذاران  این تصمیم متوجه کشاورزان  با  که 
منطقه می شود، ضرر و زیان پرداخت می شود تا کسی 

در این زمینه متضرر نشود.

وزیر نیرو خبر داد؛

توقف برخی طرح های 
کشاورزی اصفهان

 و چهارمحال وبختیاری
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هفت هنر

 احمد عالمه دهر، بازیگر با سابقه تئاتر و تلویزیون که طی ۸ ماه گذشته 
 به دلیل س��کته مغ��زی در کم��ا به س��ر می ب��رد، عصر روز یکش��نبه 
۱۱ مردادم��اه، رخ در نق��اب خاک کش��ید. احمد عالمه  ده��ر، روز ۱۲ 
آذرماه س��ال ۹۳ و زمانی که در صحنه فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی 
»پرده نشین« در حرم امام رضا )ع( حضور داشت، به دلیل فشار خون باال 
دچار سکته مغزی شد. وی از آن زمان در وضعیت کما به سر می برد و بعد 
از چند ماه بستری بودن در بیمارستان، به خانه منتقل شد. این بازیگر با 
سابقه تئاتر و تلویزیون که در سال ۱۳۳۲ چشم به جهان گشود، در عصر 
روز یکشنبه ۱۱ مردادماه و در ۶۲ سالگی، در منزل خود دار فانی را وداع 
گفت. نقش آفرینی در مجموعه تلویزیون��ی »مختارنامه« به کارگردانی 
داود میرباقری از دیگر فعالیت های او در عرصه بازیگری تلویزیونی بود. 
مراسم تشییع پیکر احمد عالمه دهر س��اعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳ 

مرداد ماه از مقابل تاالر وحدت برگزار می شود.
تا این لحظه مقرر شده پیکر این بازیگر پیشکس��وت در قطعه نام آوران 
به خاک س��پرده ش��ود؛ ولی رایزنی ها برای به خاکسپاری وی در قطعه 

هنرمندان نیز در حال انجام است. 

قرار بود نسل سوم عروسک های دارا و س��ارا، همزمان با بیست و 
هفتمین نمایشگاه کتاب از راه برس��ند؛ اما با تاخیر چهار ماهه و 
همزمان با نخس��تین جشنواره اس��باب بازی رونمایی می شوند و 
بچه ها می توانند با عروسک هایی که لباس بومی بر تن دارند،عکس 
سلفی بگیرند.پیش از این علیرضا حاجیان زاده، مدیرعامل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان از به بازار آمدن نس��ل س��وم 
عروسک های »دارا و س��ارا« با ترکیبی تازه خبر داده و گفته بود: 
نسل جدید این عروس��ک ها دارای مفصل و حرکات طبیعی تری 
هستند. چشم های آنها نقاشی نشده و پلک و مژه دارند و می توانند 
با بچه ه��ا ارتباط برق��رار کنن��د. او همچنین با اش��اره به این که 
ما عروسک س��از نیس��تیم و تنه��ا کار تجاری انج��ام نمی دهیم 
گفته بود: عروسک س��ازی یک کار تجاری اس��ت، ما باید در کنار  
س��اخت عروس��ک، یک کار فرهنگی انجام دهیم و با نوع پوشش 
عروسک ها و نوشتن رمان و قصه و حتی ساخت فیلم و پویانمایی 
 براساس شخصیت های » دارا و سارا« سبک زندگی خود را ترویج 

کنیم. 
مدیرعامل کانون پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان خبر داده 
بود: قرار اس��ت خانواده »دارا و سارا« ش��کل بگیرد و ما بچه های 
خود را در قالب ب��ازی رایان��ه ای و قصه و فیلم که براس��اس این 
دو شخصیت عروسکی نوشته و ساخته ش��ده اند با سبک زندگی 
ایرانی- اسالمی آشنا کنیم. صورت ظاهری و کاراکتر عروسک های 
نس��ل س��وم  دارا و س��ارا تغییر نکرده تنها داری حرکت مفصلی 
 شده اند. یعنی بازو، کتف و زانوی آنها حرکت می کند.روز دوشنبه، 
۱۲ مردادماه،مجموع��ه  مرک��ز آفرینش ه��ای فرهنگی هن��ری 
کانون در خیابان حج��اب با حضور بیش از ۸0 ش��رکت تولیدی 
اس��باب بازی و ۳0 طراح، در کنار سمینارهای تخصصی، غرفه ای 
را نیز به این دو عروسک، یعنی »دارا و سارا« اختصاص می دهد تا 
 بچه های بازدیدکننده با عروسک های محبوب خود عکس سلفی 

بگیرند.

یکی از مشکالت 
جامعه اطالعاتي 
که باعث تحوالت گسترده از جمله 
تحول در مفه��وم زم��ان و مکان 
شده، فراهم آمدن منابع و مراجع 
جدی��د، ذهنیت و هوی��ت افراد را 
دچار دگرگوني کرده اس��ت و این 
مس��اله به منطقه یا کشور خاصي 
محدود نمي شود بلکه تمام جوامع 
را کم وبی��ش دربرگرفت��ه اس��ت. 
جامعه ما نیز چ��ون دیگر جوامع، 
در معرض تغیی��ر و دگرگوني قرار 
گرفته  است و آثار و پیامدهاي آن را 
نیز تجربه مي کند. از این رو انسان، 
در اجتماع در بس��یاری از مقاطع 
تسلیم شرایطی می شود که او را در 
برگرفته اند وجوانان، مستعدترین 
گروهي هستند که تحت تأثیر این 
تحوالت هستند. از این رو رفته رفته 

جریان مخالف در برابر جریان صحیح رشد می کند و 
باورهایی که بر پایه جریان نادرست به وجود آمده اند 
در اندیشه و ذهن، خانه می کند به گونه ای که ذهن و 
فکر انسان انباشته از باورهای پراکنده و گمراه کننده 

می شود. 
در صورتی که نیازهای گوناگون و روز افزون انسان ها، 
سبب رشد کمی و کیفی رس��انه ها شده است. در این 
میان، پیش��رفت های غیر منتظره و نوی��ن در زمینه 
ارتباطات به وسیله رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت و 
نظایر آن دگرگونی های عمیق اقتصادی و اجتماعی را 
به همراه آورده و این پرسش را پیش روی ما نهاده است 
که به منظور هم گام شدن با آن ها و بهره وری مطلوب 
از آن ها، باید چه ش��یوه ها و ابزارهایی را برگزید تا در 
جامعه نیز فضایی در خور پذیرش آن ها به وجود آید. 
همچنین ماهواره یکی از رسانه های قدرتمند ارتباط 
جمعی به شمار می آید که این ابزار به دلیل ویژگی های 
منحصر به فرد خود قادر است پیام های تصویری را به 
دورترین نقاط منتقل کند و تعداد بی شماری از افراد 
را در سراس��ر دنیا مورد خطاب قرار دهد. همان طور 
که ماهواره می تواند در هشیار کردن، اطالع رسانی و 
درحوزه پژوهش سیاست و ... نقش مهمی داشته باشد؛ 

برنامه هایی تخریبی ونابهنجاری نیز دارد. 
متاسفانه امروزه دور هم بودن های خانوادگی تبدیل 
به دیدن سریال ها و فیلم های ماهواره ای شده است و 

پیام هایی که این سریال ها به مخاطب می دهند مناسب 
و در شان یک خانواده ایرانی نیست. 

همچنین اکثر ای��ن س��ریال ها، موضوعات��ی   نظیر 
خیانت، مصرف مواد مخدر، مص��رف الکل و نیز بحث 
خشونت است که به شکل گس��ترده ای در سریال ها 
 وجود دارد و ک��ودکان نیز این برنامه ه��ا را می بینند؛ 
در حالی که کودکان بین ۱0 تا ۱۲ ساله طبق نظریات 
روز دنیا پیامد درک رفتار را ندارند و درناخودآگاه شان 

این مسائل می ماند. 
برنامه هایی که در ماهواره پخش می شود به دلیل آن که 
با باورهایی که در کشور ما متفاوت است در خور دیدن 
نیست، زیرا هر کشور و هر جایی برای خودش باورها، 
ارزش ها و س��نت هایی دارد که آنها نیز برنامه هایی را 
ش��امل کارتون، فیلم ها و غیره ب��رای تهاجم فرهنگ 

بیگانه تدارک می بینند. 
متاسفانه در حال حاضر فیلم ها و سریال های ماهواره ای 
مخاطب بیشتری از دید والدین دارد و وقتی پدر و مادر 
وابستگی شدید به دیدن این سریال ها که از شبکه های 
مختلف پخش می شود، دارند فرزندان نیز ناخودآگاه 
 پابه پای آنان والدی��ن را همراهی می کنند. همچنین 
به دلیل ع��دم آگاه��ی والدین از بلوغ فرزندان ش��ان 
شرایط خاصی برای دیدن برنامه های ماهواره صورت 
نمی گیرد و باعث می ش��ود مواردی مانند خش��ونت، 
لجبازی و بلوغ زودرس در فرزندان بیشتر خود را نشان 

دهد. از س��وی دیگر والدین وقت زیادی را برای بودن 
با فرزندان شان نمی گذارند و در حقیقت مهارت های 
ارتباطی در خانواده های ایرانی بس��یار کاهش یافته 
است. چنین تبلیغاتی سبب می ش��ود که یک سری 
رفتارهای اعتیادی نیز در افراد شکل بگیرد مانند عادت 
بازی باموبای��ل، ع��ادت اس ام اس دادن به دیگران یا 
عادت صحبت کردن طوالنی با دیگران که متاسفانه در 
خانواده هایی که مهارت های ارتباطی وجودندارد خیلی 
زودتر در حال شکل گرفتن است و این مساله به دلیل 
آن است که خانواده خود را درگیر فیلم ها و سریال های 
ماهواره کرده است ودر حقیقت اعتیاد به این فیلم ها 
 پی��دا کرده ان��د و نتوانس��تند آن ارتباط کاف��ی را با 
فرزندان شان داشته باشند؛ بنابراین مهارت های زندگی 
را آموزش نمی دهند و همین مس��اله سبب متالشی 
شدن بنیان بخشی از خانواده ها شده است که به عنوان 
نمونه مساله خیانت را خیلی قوی درخانواده ها مشاهده 
می کنیم. متاسفانه همان طور که اعتیاد به مواد مخدر، 
ویرانگر بنیادهاي اخالقي و خانوادگي و اجتماعي است، 
استفاده و اعتیاد به برنامه هاي مخرب ماهواره اي نیز 
ارزش هاي اخالقي و خانوادگي و اجتماعي را به شدت 
تهدید مي کند و بسیاري از افرادي که زمان زیادي از 
شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي ضد اخالقي ماهواره 
 و اینترنت اختصاص مي دهند، به یقین، از همین راه، 

به انحراف هاي گوناگون، آلوده مي شوند.

مریم 
پدریان
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»عالمه دهر« درگذشت

کنس��رت موس��یقی گروه ژولیاگ در هنرسرای خورش��ید اصفهان برگزار 
می شود.

گروه موس��یقی ژولیاک به سرپرس��تی امین حی��دری و خوانندگی مجید 
جهاندار به اجرا می پردازند. نوازندگان گروه موسیقی ژولیاک شامل اشکان 
رهبر نوازنده سه تار و شورانگیز، سیاوش ولی پور نوازنده قیچک و کمانچه، 
پویان عطایی نوازنده س��نتور، نوازنده کمانچه مهرداد مسعودی فرید، نبیل 
یوسف ش��ریداوی نوازنده دف و بندیر، جعفر قاضی عسگر مسوول تنبک و 
پرکاشن، احمد محمدیان مسوول باالبان، مسعود هوشیاری پور نیز مسوول 
کنترباس، حبیب خرمی و امین حیدری عود هستند. این گروه موسیقی روز 
۱5 مردادماه ساعت ۲۱ ، ۱۶ مردادماه س��انس اول ساعت ۱۸:۳0 و سانس 
دوم ساعت ۲۱ و نیز ۱7 مرداد ماه ساعت ۲۱ در هنرسرای خورشید به نشانی 

پل شهید چمران، جنب شهرداری منطقه 7 به اجرای موسیقی می پردازد.

از 15 تا 17 مرداد ماه بر صحنه مي روند؛
گروه ژولیاگ در هنرسرای خورشید

نسل سوم »دارا« و »سارا«
 از گرد راه رسیدند

تاثیر سریال های ماهواره بر خانواده های ایرانی

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ رای
پرونده:  شماره   9409970352400410 دادنامه:  شماره   5/190
9309980352401104 شماره بایگانی شعبه: 931216 خواهان: پست بانک ایران 
به مدیریت آقای بهزاد امیریان به نشانی خ محتشم کاشانی نبش کیوان. خواندگان: 
1- آقای قاسم هارونی فرزند صفر به نشانی خ خاقانی ک مظاهری بن طیاره پ 
42 ط 2. 2- آقای حسین قربانی فرزند رجبعلی به نشانی خ خاقانی ک اسفندیاری 
بن هما پ 30. 3- آقای یوسف هارونی فرزند صفر به نشانی اصفهان خ کهندژ، 
روبروی تقاطع پمپ بنزین کوی سعادت پ 10. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه. 2- مطالبه وجه چک. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی پست بانک 
اصفهان بطرفیت آقایان یوسف و قاسم هر دو هارونی و حسین قربانی بخواسته 
 88/4/8-215409 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   4/100/000 مبلغ  مطالبه 
و  خواهان  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  تادیه  وتاخیر  دادرسی  خسارات  و 
وام  پرداخت  قرارداد  و  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  دعوی  مستند  چک  مالحظه 
که خواهان به آقای قاسم هارونی با ضمانت سایر خواندگان اعطاء نموده است 
نیاورده  ایراد و اعتراضی به عمل  اینکه خواندگان نسبت به خواسته خواهان  و 
ودلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند؛ لذا دادگاه مستنداً به مواد 249 و 310 
قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک و ماده 15 و تبصره های الحاقی به آن از قانون عملیات 
بابت  ریال  میلیون   41 مبلغ  پرداخت  به  متضامنًا  را  خواندگان  ربا  بدون  بانکی 
الوکاله به عنوان حق نمایندگی  اصل خواسته و خسارت دادرسی و نصف حق 
به میزان مقرره قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت تاریخ اجرای 
رای در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف 12206رئیس شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

پرونده:  شماره   9309970352402183 دادنامه:  شماره   5/189
به  ملت  بانک  خواهان:   930531 شعبه:  بایگانی  شماره   9309980352400497
فیض  فرزند  شیرانی  آرش  آقای  وکالت  با  ساروخی  محمدرضا  آقای  مدیریت 
روبروی  فروغی  خیابان  اصفهان،  شهرستان  اصفهان،  استان  نشانی  به  اله 
امید درویش  آقای  ابتدای کوچه 23 )کوچه بهمن(.خواندگان: 1-  بانک صادرات 
مجتبی  آقای   -3 اکبر  فرزند  یراق  گرگ  محمد  آقای   -2 محمد  فرزند  اصفهانی 
عبدالعلی همگی  فرزند  آقای حسین صادقی  علی 4-  فرزند  آبادی  دولت  داوری 
به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه خسارات 
دادرسی. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای آرش شیرانی به وکالت از بانک 
ملت بطرفیت آقایان مجتبی داوری و امید درویش و حسین صادقی و محمد گرگ 
یراق بخواسته مطالبه مبلغ 32 میلیون ریال وجه قرارداد شماره 87391101/45-

87/9/2 و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان 
و مالحظه قرارداد مستند دعوی اینکه خوانده ردیف اول با ضمانت سایر خواندگان 
تسهیالت از بانک خواهان اخذنموده و نسبت به پرداخت مبلغ مورد خواسته از 
وام موصوف اقدام نگردید و اینکه خواندگان نسبت به خواسته خواهان ایراد و 
اعتراض به عمل نیاورده ودلیل بر اجرای قرارداد و برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
اند فلذا دادگاه مستنداً به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های 
الحاقی به آن و مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 32 میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی 
و حق الوکاله وکیل به میزان مقرره قانونی و تاخیر تادیه از تاریخ 92/7/6 لغایت 
تاریخ اجرای رای روز شماره 8792 ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای 
دادگاه  این  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از  صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس 

می باشد. م الف12208 رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
 92/2/19-106 شماره  رای  موجب  به   3 ح  ش   563-91 کالسه  شماره   5/201
شماره   رای  موجب  )به  آباد  نجف  شهرستان  اختالف  حل  شورای  سوم  حوزه 
تاریخ شعبه دادگاه عمومی( که قطعیت یافته است. محکوم علیه یوسف رستمی 
فرزند یحیی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت 
باب  از  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   35/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل 
تسبیب و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 83/5/1 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له اسداله سورانی به وکالت علی مومن و مینا 
موحدی به نشانی نجف آباد، خ 15 خرداد مرکزی، کوی شهید پوالدچنگ پ 8 کد 
پستی 8513636181 می باشد پرداخت هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم 
. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه  علیه می باشد 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف 2029 دفتر شعبه سوم شورای 

حل اختالف نجف آباد
آگهی ابالغ اجرائیه

 9400008 شعبه:  بایگانی  شماره   139404002127000005/1 پرونده:  شماره 
شماره آگهی ابالغیه: 139403802127000033 بدینوسیله به آقای مهدی طاوسی 
فرزند عبدالرسول به شماره شناسنامه 6604 و شماره ملی 1199901016 متولد 
1366/10/12 که طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا 
خیابان 45 متری نقاشی طاوسی که برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس مذکور 
مورد شناسائی واقع نگردیده است و طبق آدرس اعالمی بستانکار )مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان( ساکن: شهرضا خیابان 45 متری کوی خاوران کوچه 
ندیمی پالک 22 که برابر اعالم اداره پست امکان ابالغ واقعی در آدرس مذکور 
به شما وجود نداشته است ابالغ می شود بر اساس قرارداد شماره 1768 مورخ 
بانک سپه شعبه 45 متری شهرضا آقای محمد یحیی  تنظیمی در   1390/12/16
آبادی به تعهد شما و غیره مبلغ شصت و شش میلیون و هفتصد و نود و سه هزار 
و هفتصد و نود و شش ریال از تسهیالت بانک مذکور استفاده که به علت عدم 
پرداخت و بنا به درخواست مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان )بستانکار 
پرونده( اجرائیه به مبلغ پنجاه میلیون و چهار صد و یازده هزار و پانصد و چهل 
و یک ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/01/20 که از 
این تاریخ به بعد روزانه مبلغ بیست و سه هزار و چهارصد ریال خسارت تاخیر 
بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه می گردد صادر و تحت شماره بایگانی 
9400008 در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا در جریان رسیدگی می باشد 
لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب 
یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 
مزایده

4/374 اجرای شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 
86-93 ح ج9 له آقای مجتبی نادعلی با وکالت آقای محسن کبیری و علیهم 1- 
مهناز آصفی 2- خانم پروین طالکوب 3- احمد و محمود مومنی همگی به نشانی 
اصفهان خ کاشانی جنب مهمانپذیر خیام فرش چهلستون و بخواسته فروش پالک 

ثبتی شماره 1688/2 بخش یک ثبت اصفهان به لحاظ غیر قابل افراز بودن جلسه 
مزایده ای را برای روز پنجشنبه 94/5/29 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای 
شعبه نهم دادگاه حقوقی واقع در اصفهان خ نیکبخت، واحد اجرای احکام حقوقی 
شعبه نهم برگزار نماید که بر اساس نظریه کارشناسی رسمی دادگستری پالک 
مذکور واقع در خیابان آیت اله کاشانی، نرسیده به چهار سوق روبروی قرض 
الحسنه چهار سوق داخل بن بست زرگر باشی می باشد که دارای مساحت عرصه 
546 متر و اعیانی 326 متر مربع که پس از عقب نشینی در ضلع غرب عرصه 
در حدود515 متر مربع می باشد که به صورت ویالئی با دیوار باربر با یک و 
دیواره  و  اپن، کف سرامیک،  آشپزخانه  خواب،   5 دارای  احداث شده  نیم سقف 
با آجر  فلز بوده و کف حیاط موزائیک و دیوارها  از  کاشی شده و کابینت های 
نمای 5 سانتی نما شده است و نمای ساختمان ویالئی با سیمان تگرگی است لذا 
با توجه به مراتب فوق و اشترکات گاز و آب و برق ارزش ششدانگ پالک ثبتی 
فوق الذکر با وضعیت موجود به مبلغ 8/497/500/000 ریال برآورد می گردد و 
با وضعیت موجود تحویل  ضمنًا پالک مذکور در تصرف مستاجر می باشد که 
مستاجر گردیده طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک ثبتی 
فوق الذکر بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد 
یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10% از قیمت 
کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. م الف 11114 مدیر اجرای شعبه نهم 

دادگاه حقوقی اصفهان 
حصر وراثت

5/193 شماره 198-94 خانم معصومه موسوی شمس به قیمومیت از طرف علی 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1274539341 شماره  شناسنامه  دارای  عجمی 
198/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه   93/10/21 تاریخ  در   1 بشناسنامه  که شادروان هوشنگ عجمی 
خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی 
عجمی فرزند هوشنگ ش.ش 1274539341 ت. ت 1384 صادره از اصفهان )پسر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد. 

م الف 543 رضایی- قاضی شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف لنجان
ابالغ

 5/202 شماره ابالغیه: 9410100361703727 شماره پرونده: 9409980361700058
شماره بایگانی: 940066 خواهان نیازعلی نجاری چادگانی دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمد حسین کمالی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه 
28دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی( 
به  و  ارجاع  اتاق 214   2 استان اصفهان طبقه  دادگستری کل  نیکبخت ساختمان 
کالسه 9409980361700058 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/22 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده 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:13175 شعبه 28 دادگاه  عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ
 5/203 شماره ابالغیه: 9410100361703698 شماره پرونده: 9409980361700363
طرفیت  به  دادخواستی  صدیقین  احمدرضا  خواهان   940400 بایگانی:  شماره 
خوانده امید معینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه سفته 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
واقع  اصفهان  28دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان  به شعبه  که جهت رسیدگی 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در 
اصفهان طبقه 2 اتاق 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700363 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   10:45 ساعت  و   1394/06/21 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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:13174 شعبه 28 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

 5/204 شماره ابالغیه: 9410100361703751 شماره پرونده: 9409980361700236
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اسدی  داود  خواهان   940263 بایگانی:  شماره 
بهنام عطایی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ومطالبه 
خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 28دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
اتاق 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700236 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/06/23 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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:13173 شعبه 

28 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

 5/205 شماره ابالغیه: 9410100361703659 شماره پرونده: 9409980361700366
شماره بایگانی: 940403 خواهان محسن رضائی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
فریبا رضایی و فرحناز رضایی و جواد حسینعلی زاده و محمد رفوگران و فرزانه 
و  زاده  سوتکی  بتول  و  جوزدانی  رضائی  فریده  و  رضایی  مسعود  و  رضایی 
احمدرضا رفوگران و محبوبه رضایی به خواسته جلب ثالث )مالی منقول و غیر 
که جهت رسیدگی  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  منقول( 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  28دادگاه  شعبه  به 
 2 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  چهارباغ 
اتاق 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700366 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/07/15 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
م الف:13172  گردد.   حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت   را 

شعبه 28 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
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کیومرث هاشمی خبر داد:

ورزشکارانالمپیکی،ازشهریورحقوقمیگیرند

 همیشه پای یک رحمتی
در میان است!

عدم دست دادن فروزان با رحمتی هنگام مراسم شروع بازی استقالل 
 با سیاه جامگان موجب ش��ایعات جدیدی در مورد رحمتی شد که 

به نظر می رسد بسیاری از آنها بی دلیل است.
در استقالل بس��یاری از ش��ایعه ها و حرف ها به سیدمهدی رحمتی 
خت��م می ش��ود. دلخوری های قبل��ی طالب ل��و ب��ه رحمتی ختم 
می ش��ود، دلخوری فروزان��ی که حتی حاضر نیس��ت ب��ا رحمتی 
مصاحف��ه کن��د، ب��ه ای��ن دروازه ب��ان ختم م��ی ش��ود، دلخوری 
امیرحس��ین صادق��ی ک��ه معتق��د اس��ت رحمت��ی کاری ک��رده 
ت��ا او از اس��تقالل برود و خ��ودش کاپیتان تیم باش��د ب��ه رحمتی 
ب��از می گردد، دلخ��وری س��ابق نکونام ک��ه او هم چنی��ن تصوری 
 داش��ت، باز هم به رحمتی باز می گردد، امیر قلع��ه نویی هم اتفاقا با 

رحمتی خوب نبود و او را از استقالل کنار گذاشت.
بحث ما اما این اس��ت که چرا هم��ه این موارد را از چش��م رحمتی 
می بینند؟  مثال چرا این گونه نمی گویند که سرمربی تیم نمی خواهد 
جنجال کاپیتانی داش��ته باش��د و معتقد اس��ت رحمت��ی بهترین 

دروازه بان ایران است و البته صادقی هم افت کرده است؟
 چرا نمی گویند پرویز مظلومی نمی خواهد س��ه دروازه بان مدعی به 
نام های رحمتی، طالب لو و فروزان داش��ته باش��د و ب��ه این ترتیب 
فروزانی را که امیر قلعه نویی وی را به اس��تقالل آورده کنار گذاشته 
است؟ چرا نمی گویند مثال ماساژور و مدیر رسانه ای پیکان کارشان 
خوب بوده و رحمتی فقط آنها را معرفی کرده و چون کارشان خوب 
بوده به اس��تقالل آمده اند؟ مگر آدم ها چگونه رش��د می کنند؟ اگر 

کارشان بد بود باز هم رحمتی آنها را توصیه می کرد؟
چرا نمی گویند استقالل دنبال دیدار تدارکاتی می گشته و رحمتی 
 که با پیکانی ه��ا ارتب��اط دارد از آنها خواس��ته تا مقابل اس��تقالل 

صف آرایی کنند و به این ترتیب به استقالل کمک کرده است؟
چرا نمی گویند اختالف نظر رحمتی با امیر قلعه نویی ممکن است 
از س��وی رحمتی نبوده باش��د؟ چرا که رحمتی با نکونام، مجیدی، 
تیموریان، بیک زاده، صادقی و خیلی های دیگر مش��کل داش��ته و 

شاید این مورد تقصیر رحمتی نبوده باشد؟
به نظر می رس��د تعداد مخالفان مهدی رحمتی در حوالی باش��گاه 
استقالل درحال رشد اس��ت چون همه این اتهام ها را می توان جور 
دیگری نگاه کرد؛ اما کس��ی به این جور دیگر کاری ندارد و این اگر 
عجیب نباشد حداقل قابل بررسی است. ش��اید هم باید چشم ها را 

شست و جور دیگری هم دید.

 انتظار دارم به جای 6 ماه، 6 سال 
در پرسپولیس بمانم

سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت که تیمش دیر شکل گرفته 
است و بازیکنان برای هماهنگی بیشتر، نیاز به زمان دارند.

برانکو ایووانکوویچ در نشست مطبوعاتی پیش از برگزاری تمرینات 
این تیم با بیان این مطلب، اف��زود: هنگامی که تیم را تحویل گرفتم 
شرایط سخت و بدی داشت و مسووالن سه هدف برای من تعیین و 

پیش روی من گذاشتند.
 وی ا فزود: قب��ل از هر چیز باید تیم را در لیگ برتر نگاه می داش��تم 
چرا که پرسپولیس در وضعیت خطر قرار داشت؛ بعد از آن باید به دور 
دوم لیگ قهرمانان صعود می کردیم؛ و سومین هدف کسب برتری 

برابر تیم استقالل بود.
سرمربی تیم فوتبال پرس��پولیس ادامه داد: در این شرایط طبیعی 
بود که شرایط تیم را بررسی و ارزیابی می کردیم که با دقت این کار 

را انجام دادیم.
برانکو با اشاره به مشکالت متعدد این تیم در آن زمان اظهار داشت: 
تع��دادی از بازیکنان همانند مهدی طارم��ی، محمد نوری و مایکل 
اومانیا، ب��ا وضعیت قراردادش��ان باید تیم را ترک م��ی کردند و یا با 

شرایط تازه قرارداد می بستند.
وی ادامه داد: البته این تنها مش��کل ما نبود ما برای جذب بازیکنان 
جدید درخواست های خود را به باشگاه دادیم که خیلی دیر این امر 

محقق شد.
وی در این ارتباط به جذب دروازه بان و مدافع این تیم اشاره کرد و 
افزود: ایمان صادقی را پنج روز قبل از ش��روع رقابت ها توانستیم در 
اختیار داشته باشیم و مایکل اومانیا نیز یک روز قبل به ما اضافه شد.

برانکو با اشاره به اینکه اهداف کادر فنی پرسپولیس کامال مشخص 
اس��ت، گفت: یقین دارم هواداران صبور خواهند بود و از تالش های 
تیم حمایت خواهند کرد. همان طور که دیدید آنان پس از تس��اوی 
2 بر 2 مقابل پدیده مشهد اعتراضی نداشتند، چراکه بازیکنان، تمام 

تالش خود را در این دیدار به کار بستند.
وی افزود: همه ما به دنبال کس��ب نتیجه هستیم و طبیعی است که 
تماش��اگران برتری می خواهند و با هر موفقیت تیم، شادمانی بین 

هواداران می آید.
وی با اش��اره به اینکه هر مربی و بازیکنی، تاریخچ��ه ای دارد اظهار 
داش��ت:بیش از 30 سال اس��ت مربیگری می کنم و نتایج خوبی در 
کارنامه دارم. در ایران هم نتایج خوبی داش��تم که امروز س��رمربی 
پرسپولیس هستم. برانکو در ادامه گفت که انتظار دارد به جای 6 ماه، 
6 سال در پرسپولیس باشد؛ که این حرف با خنده برخی خبرنگاران 

روبرو شد.
وی خطاب به آن تع��داد از خبرنگاران اظهار داش��ت: فکر می کنید 
شوخی می کنم؟ اگر خوب کار کنم و بازیکنان پیشرفت کنند، حتما 
مدت زیادی در این باش��گاه خواهم بود. فوتبال یک ورزش گروهی 

است و همه برای موفقیت باید به صورت دسته جمعی کار کنند.

فخرالدینی به بازی با ملوان نمی رسد
مدافع راست تیم فوتبال استقالل، دیدار برابر ملوان انزلی در هفته 

دوم رقابت های لیگ برتر را از دست داد.
تیم فوتبال استقالل در هفته دوم رقابت های لیگ برتر میزبان ملوان 
بندر انزلی است. آبی پوشان پایتخت در این دیدار میالد فخرالدینی 
را مثل بازی نخست مقابل سیاه جامگان مشهد در اختیار نخواهند 

داشت.
محمد نوازی مرب��ی تیم اس��تقالل در این باره گف��ت: فخرالدینی 
همچنان مش��غول فیزیوتراپی اس��ت و بعی��د می دان��م وی به این 
بازی برس��د؛ اما خس��رو حیدری ش��رایط بهتری پیدا کرده است. 
 آنچه مسلم اس��ت ما فخرالدینی را در این دیدار به همراه نخواهیم 

داشت.
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رییس فدراسیون تکواندو که بیش از ۱2 سال در این 
 سمت فعالیت می کند به دنبال فردی امین می گردد 
تا به عنوان دبیر انتخاب و با وی همکاری کند. سید 
محمد پوالدگر که از س��ال ۱3۷۵ وارد فدراس��یون 
تکواندو ش��ده و بعد از چهار س��ال فعالیت به عنوان 

نایب رییس از سال ۱3۷۹ 
تاکن��ون س��کان هدایت 
این فدراس��یون را برعهده 
داش��ته تاکنون با ش��ش 
نفر همکاری کرده اس��ت. 
وی زمانی که نایب رییس 
فدراس��یون ب��ود و قدرت 
زیادی هم داش��ت با گلزار 
به عنوان دبیر فعالیت کرد 
و بعد از بروز مشکل با  وی، 
ناص��ر پورعلیف��رد رییس 
فعلی فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام را به عنوان 

دبیر انتخاب کرد. وی بعد از انتخاب به عنوان رییس 
فدراسیون غالمرضا ابراهیمی را به عنوان دبیر انتخاب 
کرد و بعد از آنکه وی به دلیل بیماری جای خود را به 
سیدحسن زاهدی داد و در ادامه سیدحسین عباسی 
این مسوولیت را پذیرفت و در ادامه بازهم ابراهیمی 
با بهبودی اوضاع جس��مانی دبیر شد و سپس حسن 
ذوالقدر که هدایت تیم ملی را به رضا مهماندوس��ت 
واگذار کرده بود مسوولیت دبیری را برعهده گرفت. 
اواخر س��ال ۹2 و مدتی بعد از انتخاب برای سومین 

دوره متوالی علیرضا صیاد را ب��ه عنوان دبیر انتخاب 
کرد و تنها بعد از نزدیک به ۱۵ م��اه صیاد هم از این 
مسوولیت کنار می رود تا شخص دیگری روی صندلی 

دبیری فدراسیون تکواندو بنشیند. 
اینکه چرا نفراتی که به عنوان دبیر انتخاب می شوند 
زمان زی��ادی دوام نمی آورد، 
سوالی اس��ت که سال هاست 
ذهن اهالی تکواندو را مشغول 

کرده است. 
اما تغیی��رات در فدراس��یون 
 تکوان��دو به همی��ن جا ختم 
نم��ی ش��ود. پوالدگ��ر زهرا 
ریی��س  نای��ب  س��روی 
بان��وان را نیز کنار گذاش��ته 
و جالل��ی مس��وول ام��ور 
فرهنگ��ی را ب��ه این س��مت 
 منصوب کرده اس��ت. سروی 
از معدود نای��ب رییس بانوان 
در فدراس��یون های ورزشی اس��ت که تخصص فنی 
در س��مت خود داش��ته و از اهالی تکواندو بوده و در 
زمان مسوولیت وی حرکت خوبی در تکواندو بانوان 
 شاهد بودیم؛ و معلوم نیست چرا پوالدگر هر چندماه 

به دنبال تغییر در این سمت می شود. 
البته س��روی در گفتگو ب��ا خبرگزاری ها، اس��تفعا 
یا برکن��اری خود را تکذی��ب کرد؛ ولی ب��ه نظر می 
 رس��د خ��روج وی از فدراس��یون تکوان��دو قطع��ی 

باشد.

پوالدگر، به دنبال هفتمین دبیر برای فدراسیون تکواندو

درحالی که اهالی کاراته انتظار رفتن علیرضا س��مندر از 
 این فدراسیون را داشتند و مدتی قبل هم شایعه این تغییر 
به طور جدی مطرح ش��ده بود، ش��واهد حکایت از تداوم 
حضور وی و تغییر نایب رییس بانوان و دبیر این فدراسیون 
دارد. سمندر با ارس��ال نامه ای به وزارت ورزش و جوانان 

درخواس��ت این تغییرات را 
ارائه داده و برای عملی کردن 
خواس��ته خود منتظ��ر اخذ 

تاییدیه است.
در ای��ن بی��ن ذک��ر برخ��ی 
 ن��کات ض��روری ب��ه نظ��ر 
م��ی رس��د. عش��رت ش��اه 
محمدی نایب رییس بانوان، 
 بازنشس��ته اس��ت و بای��د 
بر اس��اس قانون، این سمت 
را ترک ک��رده و جای خود را 
به ش��خص دیگری م��ی داد 
 و این تغییر محتم��ل به نظر 

می رس��د. اما در بخش دبیری فدراس��یون این تغییرات 
تعجب برانگیز است. محسن آشوری را باید دیرپاترین دبیر 
در فدراسیون های ورزشی دانست. وی اوایل دهه هفتاد و 
در زمان ریاست ناظریان به عنوان عضوی از کمیته روابط 
عمومی وارد فدراسیون کاراته شد و پس از آن مدیر روابط 
 عمومی و سپس به عنوان دبیر فدراس��یون انتخاب شد. 
با وجود آنکه تاکنون نفراتی چون سمندر ، کتیرایی ، آهی، 
پناهی ، فرجی و بازهم س��مندر، نشس��تن روی صندلی 
ریاس��ت فدراس��یون را تجربه کرده اند ول��ی کم و بیش 

صندلی دبیری در اختیار آشوری بوده است. 
در طول 20 سال گذشته صافی، اشجعی و قاسی در مدت 
کوتاهی مسوولیت دبیری فدراسیون را برعهده داشته و 
این روسای فدراس��یون ها بودند که برای این مسوولیت 
 بازه��م به آش��وری اعتماد کردن��د. علیرضا س��مندر در 
بره��ه ای از مدیری��ت خ��ود ب��ا 
آش��وری ب��ه مش��کل برخ��ورد و 
حتی س��ر صدای ای��ن اختالفات 
به رس��انه ه��ا ه��م کش��ید ولی 
هیچ��گاه ب��رای کنار گذاش��تن 
 وی با وج��ود انتق��ادات زی��اد به 
جمع بندی نرس��ید. حتی مدتی 
قبل که آرین خو، یکی از ش��روط 
خود برای ادامه هم��کاری را کنار 
گذاش��تن آش��وری عن��وان کرده 
بود ، س��مندر با حمای��ت از دبیر، 
ش��روط مدیر فنی تی��م های ملی 
را نپذیرفت و حاضر به تغییر کادر 
 فنی ش��د.اینکه چرا در فاصله کمتر از یک م��اه به اعزام 
تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا، سمندر راضی به تغییر 
دبیر ش��ده موضوعی اس��ت که تعجب اهالی کاراته را به 
دنبال داشته است. در چنین شرایطی که سمندر برای این 
سمت با چند گزینه مورد نظر خود نیز وارد مذاکره شده، 
کارشناسانی که در طول این سال ها امور جاری کاراته را 
دنبال می کنند و با اخالق سمندر نیز آشنا هستند تغییر 
 رای رییس را محتمل تر از خروج آش��وری از فدراسیون 

می دانند.

�صندلی لرزان باسابقه ترین دبیر فدارسیون کاراته

رییس کمیته مل��ی المپیک با بی��ان اینکه 
برای ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه 
المپیک شوند بسته های حمایتی ویژه در نظر 
گرفته ش��ده، گفت: در قالب این بس��ته های 
 حمایتی، این افراد از دریافت حقوق بهره مند 

می شوند.
کیوم��رث هاش��می با تاکی��د ب��ر اینکه این 
کمیته در راستای آرامش خاطر ورزشکاران 
و ب��ه خص��وص ورزش��کارانی ک��ه صاحب 
س��همیه المپیک می ش��وند تم��ام اقدامات 
 الزم را انج��ام م��ی ده��د، اظه��ار داش��ت: 
بر همین اس��اس با تصویب هی��ات اجرایی 
مقرر شده تا برای آن دس��ته از ورزشکارانی 
 ک��ه س��همیه المپی��ک ری��و را ب��ه دس��ت 
 می آورند و همچنین اعضای کادر فنی آنها، 
بسته های حمایتی ویژه در نظر گرفته شود 
که با هماهنگی و نظر فدراسیون های مربوطه 

در اختیارشان قرار می گیرد.
وی تاکی��د ک��رد: پرداخ��ت حق��وق یک��ی 
 از اقدامات��ی اس��ت ک��ه در قال��ب ای��ن 

بس��ته های حمایتی 
ازط��رف کمیت��ه 
المپی��ک  مل��ی 
برای ورزشکاران 
و  المپیک��ی 
 مربیان آنها انجام 

می شود.
کمیت��ه  ریی��س 

المپی��ک   مل��ی 

ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه مح��ض وص��ول 
بودج��ه، پرداخ��ت بس��ته ه��ای 
حمایت��ی و حق��وق به ورزش��کاران 
 المپیک��ی و مربی��ان آنه��ا آغ��از 
می ش��ود، یادآور ش��د: به احتمال 
خیلی زیاد این کار از شهریورماه در 
 دس��تور کار قرار می گیرد. قرار است 
به زودی و طی چند روز آینده بخشی 
از بودج��ه کمیته مل��ی المپیک 
به حس��اب ما 
 واریز شود، 

ب��ر همی��ن اس��اس از ش��هریورماه ارائ��ه 
بس��ته حمایت��ی و پرداخ��ت حق��وق ب��ه 
 ورزش��کاران المپیکی و مربیان شان را آغاز 

 می کنیم.
هاشمی در پاس��خ به این پرسش که حقوق 
در نظ��ر گرفته ش��ده ب��رای ورزش��کاران 
المپیک��ی و مربی��ان آنه��ا چق��در اس��ت، 
 گف��ت: بس��ته حمایت��ی و حقوق��ی ک��ه 
در قالب آن برای این دس��ته از ورزش��کاران 
و مربی��ان در نظر گرفته می ش��ود، نس��بت 
ب��ه موقعیت��ی ک��ه در تی��م ش��ان دارند و 
شانس��ی ک��ه ب��رای م��دال آوری در 
 ب��ازی ه��ای المپی��ک دارن��د، متفاوت

 است.
تعیی��ن رق��م دقی��ق ب��ا هماهنگ��ی 
مس��ووالن فدراس��یون و اعض��ای کادر 
 فنی ورزش��کارانی که کس��ب س��همیه 
م��ی کنن��د، انج��ام م��ی ش��ود. در 
واق��ع در ای��ن زمین��ه فدراس��یون 
گیرن��ده  تصمی��م  فن��ی  کادر   و 

هستند.
وی در ادام��ه ی��ادآور ش��د ک��ه پی��ش از 
ای��ن نی��ز کمیت��ه مل��ی المپیک پ��اداش 
ب��ه کس��ب  ورزش��کارانی ک��ه موف��ق 
 س��همیه مل��ی المپی��ک م��ی ش��وند را از 
۵ میلی��ون ب��ه ۱0 میلی��ون افزای��ش داده 
ب��ود، ضمن اینکه برای نخس��تین ب��ار برای 
مربی��ان آنها نیز پ��اداش در نظ��ر گرفت، به 
این صورت که به ازای هر کسب سهمیه، ۱0 
 میلیون به کادر فنی پ��اداش اختصاص پیدا 

می کند.
ریی��س کمیته مل��ی المپی��ک تصریح کرد: 
افزای��ش پ��اداش المپیک��ی ورزش��کاران، 
تخصیص پ��اداش ب��ه مربی��ان آنه��ا برای 
نخس��تین بار و تعیین حقوق برای این افراد، 
همگ��ی در ای��ن جهت اس��ت تا ش��رایطی 
ایج��اد ش��ود ک��ه در آن ورزش��کار و مربی 
 بدون دغدغه فق��ط و فقط ب��ه تمرین برای 
المپی��ک  در  حض��ور  س��ازی   آم��اده 

بپردازد.

سرخابی ها
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محمدرضا ساکت ؛
طرح IPTV ، جای حق پخش را نمی گیرد

رییس کمیته بازاریابی س��ازمان لیگ تاکید کرد که با پرداخت 
 حق پخش، 60 درصد هزینه های باش��گاه ها تامین خواهد شد.

محمدرضا س��اکت در خصوص عدم اس��تقبال تماش��اگران از 
حضور در ورزش��گاه ها گفت: امس��ال س��ازمان لیگ برخالف 
 سال های گذشته درصدی به قیمت بلیت ورزشگاه ها اضافه نکرد. 
با این ح��ال تماش��اگران در دیداره��ای هفته اول اس��تقبال 
زی��ادی از مس��ابقات نداش��تند که آن ه��م می توان��د دالیل 
مختلف��ی چون تس��هیالت و امکان��ات اندک در ورزش��گاه ها، 
امکانات مح��دود برای ای��اب و ذه��اب و ... باش��د. وی پخش 
مس��تقیم را در ع��دم حض��ور تماش��اگران در ورزش��گاه ها 
تاثیرگ��ذار دانس��ت و گف��ت: تفریحات س��المی ه��م وجود 
 دارد ک��ه ج��ای فوتب��ال را در بی��ن م��ردم گرفت��ه اس��ت. 
بدون شک اگر خدمات ورزشگاه ها ارتقا پیدا کرده، ایاب و ذهاب 
راحت تر صورت بگیرد و شاهد تسهیل در تهیه بلیت باشیم، شاهد 
افزایش استقبال تماش��اگران خواهیم بود. در این بین افزایش 
کیفیت تیم ها نیز می تواند بر حضور تماشاگران در ورزشگاه ها 

تاثیرگذار باشد.
مشاور سازمان لیگ فوتبال ایران در خصوص قرارداد IP TV که 
 سازمان لیگ با صداوسیما بر سر آن به تفاهم رسیده، گفت: من

به عنوان یک کارشناس، این قرارداد که هنوز منجر به امضا نشده 
و در حد تفاهم نامه است را جایگزین حق پخش نمی دانم. از دید 
 من رسیدن به این تفاهم با صدا و س��یما یک حرکت تعاملی و 
رو به جلو اس��ت بی��ن فدراس��یون فوتب��ال، س��ازمان لیگ، 
باش��گاه ها و س��ازمان صدا و س��یما است. س��اکت، ضمن ابراز 
امیدواری از اینک��ه این فناوری جدید به کمک فوتبال کش��ور 
آمده و بخش��ی از مش��کالت باش��گاه ها را مرتفع کن��د، گفت: 
فناوری IP TV س��ال ها وجود داش��ته، اما به عل��ت امکانات 
ویژه ای ک��ه می طلبد کمتر مورد اس��تقبال مردم ق��رار گرفته 
اس��ت. وی تعام��ل بین س��ازمان صدا و س��یما و فدراس��یون 
 فوتب��ال را ی��ک حرک��ت مثب��ت ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: 
حق پخش همانند فیلمی است که مالکان آن فدراسیون فوتبال، 
سازمان لیگ و باشگاه ها هستند که اجازه می دهند سازمان لیگ 
این فیلم را تهیه کرده و در اختیار مردم قرار دهد. بدون شک از 

بابت ضبط و پخش این فیلم باید حق و حقوق آنها پرداخت شود. 
 IP مدیر بازاریابی س��ازمان لیگ با بیان این موضوع که قرارداد
TV در فوتبال دنیا قراردادی نادر و کم سابقه است، عنوان کرد: 
ما این روزها در خدمت دو نفر از مس��ووالن ارشد فوتبال ایتالیا 
هستیم. آنها مشخصا اعالم کردند سازمان لیگ فوتبال ایتالیا با 
فروش حق پخش تلویزیونی به دو شبکه مطرح این کشور مبلغی 

در حدود یک میلیارد و 200 میلیون یورو دریافت کرده است.
 »طرح IP TV امکان دسترس��ی را متعدد می کن��د، اما جای 
 حق پخ��ش را نمی گیرد« س��اکت با بی��ان این جمل��ه افزود: 
در جلسات کارشناسی به این موضوع توجه بسیاری شده است 
و ما می دانیم صدا و سیما با مشکالت مالی روبه رو است و برای 
پرداخت حق پخش در قوانین این سازمان مواردی پیش بینی 
نشده اس��ت، به همین خاطر سال هاست از س��وی فدراسیون 
 فوتبال و س��ازمان لیگ با دولت و مجلس مکاتبه ش��ده است.

وی تصریح کرد: فوتبال یکی از ورزش ه��ای مورد عالقه مردم 
است و مردم از تماشای مسابقات آن استقبال می کنند. امیدوارم 
شرایطی به وجود آید که سازمان صداوسیما و فدراسیون فوتبال 
مقابل هم قرار نگیرند و در یک حرکت تعاملی امکان بهره برداری 

از حق پخش برای فوتبال کشور فراهم آید.

به نظر می رسد حسین فرکی در کنار گذاشتن علی احمدی 
از س��پاهان مرتکب اشتباه استراتژیکی ش��ده که امروز تیم 
اصفهانی را به دردسر انداخته اس��ت. وقتی یک ماه مانده به 
ش��روع فصل جدید خبر رسید که س��پاهان تمایل چندانی 
به تمدید قرارداد علی احمدی ندارد کس��ی تصورش را هم 
نمی کرد که این بی عالقگی به یک دردسر بزرگ برای باشگاه 
اصفهانی بدل شده و پس از مدتی پای کاپیتان خاص این تیم 
را هم به ماجرا باز کند. جنجالی نبودن نخواس��تن احمدی 
البته به معنای عجیب نبودنش نیس��ت؛ زیرا این مدافع 32 
ساله ظرف سه فصل حضورش در سپاهان عالوه بر بازی در 
پست تخصصی خود یعنی دفاع میانی به وقت مصدومیت یا 
محرومیت برخی از بازیکنان اصلی س��پاهان در پست های 
غیرتخصصی هم ب��ه کار گمارده می ش��د و البته به وقتش 
هم آرام و بی س��روصدا روی نیمکت می نشست. از همین رو 
 بود که کنار گذاش��تن بازیکنی که در عین بی حاشیه بودن 
به وقت لزوم به کار تی��م می آمد و البت��ه همچنان کیفیت 
خود را برای عضوی��ت در تیمی چون س��پاهان حفظ کرده 
بود، چندان توجیه پذی��ر و قابل درک به نظر نمی رس��ید و 
کسی متوجه نش��د در فصلی که سیاس��ت باشگاه اصفهانی 
 بر حف��ظ اس��کلت تیمی فص��ل قبل گذاش��ته ش��ده بود، 
چرا قرعه حذف به نام بازیکن چندمنظ��وره ای خورد که از 
قضا سابقه حاشیه سازی هم نداشت. با اینکه یکی از معدود 
و در عین حال ش��اید مهم ترین خریدهای فصل س��پاهان 
لئوناردو پادوانی بود که هم پست احمدی به حساب می آید 
اما حضور مدافع برزیلی در اصفهان بی��ش از آنکه برای این 
بازیکن مساله ساز باشد، برای هادی عقیلی و عبداهلل کرمی 
چالش برانگی��ز به نظر می آم��د؛ زیرا احمدی دس��ت کم در 
قیاس با دو نفر دیگر ادع��ای کمتری برای حضور در ترکیب 

اصلی داشت.
کنار گذاش��تن احمدی وقتی عجیب تر می شود که در نظر 
داشته باشیم سپاهان در این پست محمدحسین مرادمند را 
هم به نفع پدیده از دست داد. بی پاسخ ماندن این ابهام البته 
چندان هم عجیب نیست؛ زیرا این رسم فوتبال ایران است 

 که وقتی بازیکنی نه جزو س��تاره های خیلی شاخص باشد و 
نه در دس��ته بازیکن��ان پرحاش��یه و جنجالی ق��رار بگیرد، 
حذف��ش ه��م ب��ه نس��بت کم س��روصداتر خواه��د ب��ود؛ 
همچنانک��ه کن��ار گذاش��ته ش��دن احم��دی در زم��ان 
 خ��ود ج��زو اخب��ار مه��م نق��ل و انتق��االت ب��ه حس��اب 

نمی آمد.
باز ش��دن پای محرم نویدکیا به داس��تان اما همه معادالت 
را به هم زد و یک م��اه پس از وقوع، می رود تا به دردس��ری 
بزرگ برای سپاهان بدل شود. هرچه نباشد محرم به لحاظ 
فنی و روانی وزنه مهمی در س��پاهان محس��وب می شود و 
فاصله افتادن بین او و باشگاه نه فقط در اصفهان که در ابعاد 
سراسری هم خبرساز است. حال که کار به اینجا رسیده شاید 
بتوان گفت که حسین فرکی در نقل و انتقاالت مرتکب اشتباه 
استراتژیک بزرگی شده و آن هم کنار گذاشتن علی احمدی 
از این تیم است. البته قطعا سرمربی سپاهان هم در این باره 
توجیه خاص خودش را داش��ته، اما دالی��ل حذف احمدی 
هرچه که بود امروز و ب��ا قهر نویدکیا با اطمینان بیش��تری 
می توان مدعی شد که حفظ این مدافع کم حاشیه به مراتب 

از کنار گذاشتنش کم هزینه تر بود.

اشتباهی که فرکی در نقل و انتقاالت مرتکب شد؛
دردسرهای عظیم حذف بازیکن کم دردسر



یادداشت

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
شهرکرد ؛

اجرای طرح مدیریت کنترل تلفیقی 
آفات در پارک های شهر

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شهرکردگفت: 
طرح مدیریت کنترل تلفیقی آفات درختان در پارک های سطح 

شهرکرد اجرا می شود.
مجید جاللی اظهار داش��ت: تعدادی از درختان ن��ارون پارک های 
سطح ش��هر در قالب طرح مدیریت کنترل تلفیقی آفات به وسیله 
نصب نوارهای چسب دار زرد رنگ، عمل مبارزه با آفات انجام می شود 
چرا که برخی حشرات و آفات به رنگ زرد عالقه دارند و چسبی که 
بر روی نوارهای زرد رنگ وجود دارد،  مانع حرکت آفات برروی تنه 

درخت می شود.
وی با بی��ان اینکه اس��تفاده از روش های مدیریت آف��ات به منظور 
داشتن محیط س��الم و عاری از باقی مانده سموم ش��یمیایی تنها 
راهکار توصیه شده برای مبارزه س��الم با آفات است افزود: تله های 
چسب دار رنگی به عنوان یکی از بهترین و کاربردی ترین روش های 
مبارزه با آفات اس��ت که برای مب��ارزه و از بین بردن آفات بس��یار 
راه گش��ا و موثر هس��تند؛ عالوه بر تله های چس��ب دار رنگی، یکی 
 دیگر از راهکاره��ای مبارزه با آف��ات تقوی��ت و کوددهی درختان

 است.
مدیر عامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری شهرکرد 
به نصب المان کوچ عش��ایر بختی��اری در میدان کوهرنگ اش��اره 
و بیان ک��رد: این طرح ب��ا اعتب��اری بالغ ب��ر 300 میلی��ون ریال 
در مدت 4 ماه و مش��تمل بر 5 قطعه س��اخته ش��ده ک��ه این امر 
 می توان��د در ج��ذب مس��افران و گردش��گران به ش��هرکرد موثر

 باشد.
جاللی با بی��ان اینکه این الم��ان از مصالح مرغوب، مقاوم س��اخته 
ش��ده و رنگ آمیزی در قالب فرهنگ زیستی ایل بختیاری دارد که 
تمام معیارها و منظر ش��هری در آن دیده شده اس��ت خاطر نشان 
کرد: ه��دف از اجرای این ط��رح ارزش نهادن ب��ه قومیت های ایل 
 بختی��اری و همچنین نش��ان دادن فرهنگ اصیل کوچ در اس��تان

 است.

    

شهردار شهرکرد:

شورایاری غرب شهرکرد 
افتتاح شد

 
ن��وراهلل غالمی��ان در مراس��م افتت��اح ش��ورا ی��ار 
ناحی��ه غ��رب شهرکرداظهارداش��ت: ش��ورا ی��ار 
غ��رب ش��هرکرد در محل��ه 32 مهدی��ه ب��ا محوریت 
فعالی��ت ش��هرداری و ش��ورای اس��المی ش��هرکرد 
 و بی��ش از 80 فعالیت فرهنگ��ی و اجتماع��ی افتتاح

 شد.
وی اف��زود: ب��رای راه ان��دازی و خری��د س��اختمان 
ش��ورا ی��اری در ای��ن محل��ه بی��ش از 800  میلیون 
 ری��ال توس��ط ش��هرداری ش��هرکرد هزین��ه ش��ده 
است.شهردار شهرکرد بیان کرد: ش��هرداری به عنوان 
ی��ک نهاد مدن��ی، متول��ی س��المت اف��راد جامعه در 

زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اخالقی است.
غالمی��ان تصری��ح ک��رد: ایج��اد پ��ل ارتباط��ی بین 
م��ردم و مس��ووالن، انج��ام فعالیت ه��ای فرهنگ��ی 
و اجتماع��ی، بهره گی��ری از ت��وان، تخص��ص و 
تجرب��ه ش��هروندان و بسترس��ازی ب��ه منظ��ور 
مش��ارکت هرچه بیش��تر م��ردم در اداره امور ش��هر و 
کاه��ش معض��الت اجتماع��ی در غ��رب ش��هرکرد 
 از جمل��ه کارکردهای مهم این ش��ورا یاری به ش��مار

 می رود.
وی یک��ی از مش��کالت و مس��ائل مهم ش��هروندان را 
بحث اش��تغال زایی و کارآفرینی عنوان ک��رد و افزود: 
همکاری و مش��ارکت مردم��ی مهم تری��ن دلیل برای 
 برط��رف ش��دن مش��کالت ناحی��ه غ��رب ش��هرکرد

 اس��ت.در مراس��م افتت��اح س��اختمان ش��ورا ی��اری 
محل��ه 32 مهدی��ه، مع��اون اداری و مالی ش��هرداری 
ش��هرکرد، رییس و اعضای شورای ش��هرکرد، جمعی 
 از مس��ووالن اس��تانی و مدی��ران ش��هری حض��ور

 داشتند.

یادداشت

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام  جمعه شهرکرد 
گفت: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و تکریم خانواده های شهدا 
به نظام اس��المی به جامع��ه مصونیت می بخش��د و جامعه را از 

آسیب ها و فتنه های دشمنان در امنیت قرار می دهد.
حجت االسالم  محمدعلی نکونام، کش��ور و ملت ایران را مدیون 
شهدا و خانواده های شهدا دانست و اظهارکرد: زنده نگه داشتن یاد 
و نام شهدا، تداوم بخشیدن به راه آن ها و تکریم  وگرامی داشتن 
خانواده های ش��هدا یک تکلیف بزرگ ب��ر دوش نظام و فرد فرد 
اعضاء جامعه اس��ت؛که باید بکوش��یم این یاد و تکریم در درون 

جامعه پررنگ باشد.
وی با تاکید بر اینکه ادای حق ش��هدا و خانواده های شهدا آثار و 
برکات فراوانی را برای نظام درپی خواهد داش��ت، رضای خدای 
متعال را بزرگ ترین و باالترین برکت ادای حق شهید و شهادت 
 خواند و تصریح کرد: ه��ر کاری که رضای خ��دای متعال را در

 پی داشته باشد موجب نزول برکات الهی خواهد شد؛  برهمین 
اساس نظام می تواند به واسطه تکریم شهدا و خانواده های معظم 

آن ها برکات الهی را برای خود رقم بزند.
امام جمعه شهرکرد افزود: زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا عالوه 
بر اینکه رحمت و برکت الهی را برای نظام به دنبال دارد ، موجب 
تداوم روحیه ایثارگری و شهادت طلبی نیز درجامعه خواهد شد.

به گفته وی، زنده نگه داشتن یادونام شهدا و تکریم خانواده های 
شهدا به نظام اسالمی و جامعه مصونیت می بخشد و جامعه را از 
آسیب ها و فتنه های دش��منان در امنیت قرار می دهد و اضافه 
بر این ها آثار و ب��رکات وصف ناپذیری را ب��رای انقالب به دنبال 
خواهد داشت.نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه شهدا 

حق بزرگی برگردن همه ملت ایران دارند، ادای این حق بزرگ 
را وظیفه همه ملت و ادا نشدن آن را جفا در حق 
شهید دانست وگفت: شهید در راه اعتالی نظام و 

اسالم ناب تمام هستی و س��رمایه وجودی خودش 
را فدا کرده اس��ت که باید حق این مجاهدت و حرکت غیر قابل 

وصف ادا شود.
حجت االسالم  نکونام تاکیدکرد: همه ملت ایران باید سپاسگزار 
 و در خدمت خانواده های شهدا باش��ند و این میراث گران بها را

 با افتخار به نسل های بعد بسپارند و اجازه ندهند خدایی نخواسته 
در حق این قشر ایثارگر جامعه ستم و جفایی بشود.

رییس شورای فرهنگ عمومی اس��تان در همین زمینه رسالت 
و وظیفه بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران در ادای حق ش��هدا و 
خانواده های آنان را به عنوان متولیان این امر بس��یار سنگین و 
مهم دانست و افزود: همه این دغدغه ها و مطالبات اقتضاء می کند 
که بنیاد ش��هید در این عرصه تالش گر باشد و به معنای واقعی 
 کلمه تمام هم و غم خ��ودش را برای ادا ک��ردن این حق بزرگ 

به کار گیرد.
حجت االسالم نکونام افزود: زنده نگه داشتن یاد شهید در جامعه 
و درخدمت خانواده شهدا و ایثارگران بودن یکی از وظایف مهم 
و اساسی بنیاد شهید است،که باید بکوشد این مهم را به فرهنگ 
عمومی جامع��ه تبدیل کند.نماینده ولی فقیه در اس��تان ادامه 
داد: بنیاد شهید باید به صورت مس��تمر از همه دستگاه و آحاد 
جامعه نس��بت به ادای حق شان در قبال ش��هدا مطالبه  و راه را 
برای جذب امکانات و خدمت رسانی مطلوب به این قشر جامعه 
هموار کند که از این رو مسوولیت بنیاد شهید بسیار سنگین است.

حجت االسالم نکونام 

ب��ا 
بی��ان اینکه ت��ا ادا 

ش��دن حق واقعی شهدا و 
رساندن این بار به سرمنزل 
مقص��ود فاصل��ه زیادی 
وجود دارد خاطرنش��ان 
کرد: شهیدان، جانبازان 
ایثارگ��ران  و دیگ��ر 
پیش��وایان و طالی��ه 
داران جبه��ه ح��ق و 
سرافرازی ملت هستند 

درستی ادا شود.که بای��د حق ش��ان به 
بر اینکه بنیاد ش��هید امام جمعه شهرکرد با تاکید 

نباید به یک مجموعه اداری، تش��کیالتی، تشریفاتی و خدایی 
نخواسته سیاسی تبدیل ش��ود گفت: بنیاد شهید قبل از آن که 
باید مروج یاد و نام شهید و شهادت در جامعه باشد،  باید در درون 
مجموعه خودش ویژگی های شهید که همان نورانیت، صداقت، 
اخالص، ایثارگری و جهاد در  راه خدا س��ت بدرخشد و خودش 
 را نشان بدهد تا بتواند به الگویی تمام عیار برای همگان تبدیل 

شود.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختی��اری گفت: در 4 ماه 
نخس��ت امس��ال بیش از 34 میلیون دالر کاال از گمرک 
اس��تان به خارج از کش��ور صادر شده اس��ت.حمیدرضا 
خبیر اظهار داش��ت: 4 ماه نخس��ت امس��ال 60 هزار تن 
کاال ب��ه ارزش 34 میلی��ون و 500 ه��زار دالر از گمرک 
 اس��تان به خارج از کش��ور به ویژه عراق صادر ش��د.وی

 با اش��اره به اینکه ارزش صادرات 4 ماهه گمرک اس��تان 
در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته از نظ��ر وزن و ارزش به 
ترتیب 142 ه��زار تن و بی��ش از 64 میلی��ون دالر بود، 
افزود:کااله��ای صادراتی ش��امل ل��وازم خانگی، موکت، 

کاشی، سیمان و شیرآالت بهداشتی بود که در این میان 
 لوازم خانگی بیش��ترین س��هم را به خود اختصاص داده

 اس��ت.مدیرکل گم��رک چهارمح��ال و بختی��اری بیان 
کرد: می��زان واردات اس��تان در 4 ماه نخس��ت امس��ال 
برابر با 3 هزار ت��ن کاال به ارزش 22 میلی��ون دالر بوده؛  
در حال��ی ک��ه در 4 ماه نخس��ت س��ال گذش��ته میزان 
واردات از نظ��ر وزن و ارزش به ترتیب براب��ر با یک هزار 
و 600 ت��ن و ارزش 7 میلی��ون دالر ب��ود که ای��ن ارقام 
 نشان دهنده افزایش واردات اس��تان از نظر وزن و ارزش 
است.خبیر خاطرنش��ان کرد: کاالهای وارداتی به استان 

ش��امل ماش��ین آالت خط تولید، م��واد اولیه م��ورد نیاز 
واحدهای تولیدی و کاالهای واسطه ای هستندکه بیشتر 
از چین و اروپا به اس��تان وارد می ش��وند.وی با اش��اره به 
اینکه دراین مدت تش��ریفات ترانزیت داخلی،کارنه تیر، 
خروج موقت، مرجوعی و امانات پستی همانند گذشته در 
گمرک استان فعال بوده اس��ت تصریح کرد: مردم استان 
در 4 ماه نخست امسال 29 بسته کاالهای هدیه و سوغات 
به وزن 90 کیلوگرم توس��ط واحد امانات پستی گمرک 
 استان به خارج از کشور ارسال و یا خارج از کشور دریافت

 کردند.

 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری؛

بیش از ۳۴ میلیون دالر کاال از گمرک صادر شد

تکریم خانواده های شهدا، مصونیت بخش نظام اسالمی است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
پرونده:  شماره   9410100350203570 ابالغیه:  شماره   5/208
محمدعلی  شاکی  خواهان/   940377 بایگانی:  شماره   9409980350200331
فرازنده دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حسین محمدی سامانی به خواسته 
بابت...  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  
دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 304 ارجاع و 
به کالسه 9409980350200331 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/29 
و  متهم  خوانده/  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین   9:00 ساعت  و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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:13168 شعبه 

2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351104147 ابالغیه:  شماره   5/207
منظری  محسن  خواهان   930739 بایگانی:  شماره   9309980351100652
مطالبه  به خواسته  فرزند شاهپور  کریمی  مهدی  به طرفیت خوانده  دادخواستی 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه  شعبه11  به 
 3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت ساختمان  خ شهید  باال  چهارباغ 
اتاق 318ارجاع و به کالسه 9309980351100652 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/06/24 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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:13170 شعبه 

11 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351104204 ابالغیه:  شماره   5/206
9409980351100040 شماره بایگانی: 940044 خواهان اعظم قنبری دادخواستی 
به طرفیت خوانده سپهر محمدزاده فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه چک و 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 318 ارجاع و به کالسه 9409980351100040 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   9:00 ساعت  و   1394/07/01 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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:13171 شعبه 11 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/209 در خصوص پرونده کالسه 94-435 خواهان حسین اسالمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فاطمه صادقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  4 عصر  94/6/17 ساعت  مورخ  روز سه شنبه 
تا  منتشر  مراتب در جراید  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی   23 م الف:13141شعبه  می شود.  اتخاذ 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/210 در خصوص پرونده کالسه 94-439 خواهان حسین اسالمی دادخواستی 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  قاسمی  علی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
با توجه  تعیین گردیده است  روز سه شنبه مورخ 94/6/17 ساعت 4/30 عصر 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
اول   – سجاد  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
کدپستی  پالک57   – صبا  ساختمان  جنب  نیلی  پور–  مدرسه  روبروی   – ارباب 
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  8165756441 شورای 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13140شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/211 در خصوص پرونده کالسه 94-431 خواهان سعید محمدی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند یک باب آپارتمان از پالک ثبتی شماره 15190 بخش 
5 مساحت 135 بانضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت 1- 
حمیدرضا ملک پور جرقویه 2- محمود فضیلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 94/6/15 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
تا  منتشر  مراتب در جراید  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
وقت  حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13146شعبه 18 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/212 در خصوص پرونده کالسه 94-67 خواهان اسداله خسروی دادخواستی 
پالک  شماره  به  آپارتمان  باب  یک  از  ششدانگ  رسمی  انتقال  به  الزام  بر  مبنی 
ثبتی به طرفیت 1- علی 2- ضیاءالدین 3- میثم - سحر همگی بنی طبا 4- سیکنه 
 3/30 ساعت   94/6/17 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  طباطبایی 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 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: 13134شعبه 24 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

دستجردی  احمدی  خواهان سعید   192-94 پرونده کالسه  در خصوص   5/213
وقت  است  نموده  تقدیم  دبیری  تهمینه  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  5 عصر  94/6/17 ساعت  مورخ  برای  رسیدگی 
تا  منتشر  مراتب در جراید  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  مجهول المکان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – 
روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
وقت  حضور  عدم  صورت  نماید.در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:13139شعبه 13 

حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  امیری  پریسا  خواهان   95-94 کالسه  پرونده  خصوص  در   5/214
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- رضا رستمی گله 2- مرتضی مصیبی تقدیم 
16عصر  ساعت   94/6/17 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 شورای 
نماید. اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  حل 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  41حقوقی  م الف:13123شعبه  می شود. 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

قالتی   دانشمند  غالمرضا  خواهان   426-94 کالسه  پرونده  در خصوص   5/215
نموده  تقدیم  فیلوری  ابراهیمی  مریم  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
تعیین  10 صبح  94/6/18 ساعت  مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب 
خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 18 شورای 
نماید. اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه  حل 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:13154شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

حسنی  اله  حبیب  آقای  خواهان  کالسه746-94  پرونده  خصوص  در   5/216
تقدیم  صنعتگر  حسن  آقای  طرفیت  به  سفته  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 94/4/21 ساعت 8 صبح تعیین 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از 
شماره 2 شورای حل اختالف 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:13156 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/218 در خصوص پرونده کالسه94-702 خواهان حسن ثالثی به وکالت حسین 
محمدیان و مهدیه شیبانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد هاشمی 
علی اکبر احمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شه شنبه مورخ   –
94/6/10ساعت11/30 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 خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 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:13236 شعبه14حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9410100354402997 ابالغیه:  شماره   5/217
9409980358000166 شماره بایگانی شعبه: 940223 نظر به اینکه آقای علیرضا 
مستاجران گورتانی فرزند غالمعلی شکایتی علیه آقای امیر حسین حسینی آرای 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  درامانت  خیانت  بر  دایر  تقی  سید  فرزند 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
)118 جزایی سابق( واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان 
کالسه  به  و  ارجاع   118 شماره  اتاق   1 طبقه  اصفهان،  استان  کل  دادگستری 
9409980358000166 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/6/14 و ساعت 
11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده/ متهم پس  جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
مطابق  عدم حضور  در صورت  است  بدیهی  گردد.  فوق جهت رسیدگی حاضر 
 18 دفترشعبه  13351مدیر  الف  م  آمد.  خواهد  عمل  به  غیابی  رسیدگی  مقررات 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  شماره   9410100354402994 ابالغیه:  شماره   5/227
9409980365700489 شماره بایگانی شعبه: 940439 نظر به اینکه غزل منجزی 
فرزند بهروز شکایتی علیه متصرف خط ایرانسل به شماره 9360278070 دایر بر 
توهین به اشخاص عادی و نشر اکاذیب و تهدید و مزاحمت تلفنی و افتراء تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 118 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق( واقع در اصفهان، خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان، طبقه 1 اتاق شماره 
118 ارجاع و به کالسه 9409980365700489 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   12:00 ساعت  و   1394/06/16
آیین  قانون   115 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی  و  متهم  خوانده/ 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور 
مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 13352مدیر دفترشعبه 

18 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )118 جزایی سابق( 
احضار

اکبر قاسمی  5/226 چون خانم آزاده شهابی فرزند هوشنگ شکایتی علیه آقای 
مبنی بر 1- ایجاد مزاحمت 2- تهدید از طریق تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به 
کالسه 940186 ک 112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 94/6/15 ساعت 11 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد. لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 13348مدیر دفتر شعبه 112 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 



امام رضا علیه السالم:
هر کس اندوه و مش��کلى را از مومنى بر 
طرف نماید خداوند در روز قیامت ان�دوه 

را از قلبش بر طرف سازد.
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W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

چرخش ایام از سنت های الهی اس��ت. چنین چرخش هایی اما 
گاه چنان حکایت های غیرمنتظره ای رقم می زند که مخاطبان 
 با شنیدن شان انگشت حیرت می گزند. نمونه این چرخش ها را 
می توان در سرانجام تاج بخش��ان ناکام دید؛ آن ها که دیگری را 
برای حکمرانی پروراندند، اما گرفتار توطئه دس��ت پرورده خود 
شدند. حکایت این فره بخش��ان نگون بخت، در سرتاسر تاریخ و 
جغرافیا نمونه دارد. به قول بیهقی: » احمق کسی باشد که دل در 

این گیتی غدار فریفت کار بندد«.
علی قریب، پرده دار سلطان محمود

حاجب بزرگ علی قریب، از نزدیکان سلطان محمود غزنوی بود 
و به واسطه کارآمدی خود آن چنان نزد محمود ارج و قرب داشت 
 که لقب » قریب« گرفته بود و هر ازگاهی س��په س��االر ارتش او 
می شد. پس از درگذشت سلطان محمود منازعه جانشینی میان دو 
پسر او- محمد و مسعود- در می گیرد. پرده دار ارشد بارگاه سلطان 
محمود، در ابتدا گویا بنا به وصیت شاه درگذشته، جانب محمد را 
می گیرد و او را بر تخت می نشاند، اما محمد در کار حکومت داری 

چندان باکفایت نبود و مسعود سودای پادشاهی داشت. 
 محمد لش��گری به فرماندهی عل��ی قریب و امیریوس��ف فراهم 
می کند تا به جنگ برادرش مسعود برود. اما چیزی نمی گذرد که 
این دو سردار به محمد خیانت می کنند، او را در قلعه ای به حصر 
می فرستند و با نامه نگاری تبعیت خود از مسعود را اعالم می کنند 
 که مسعود نیز به آنها امید فراوان می دهد. بدین ترتیب، مسعود 

بر تخت پادشاهی تکیه می زند و کارها آرام می گیرند.
علی قریب هرچند به مسعود تردید داشت، بنا به دعوت او به هرات 
می رود تا وفاداری خود را نشان دهد. اما مسعود در نهایت دستور 

به حبس او می دهد و بیهقی سرانجام وی را چنین روایت می کند: 
»30 غالم اندر آمدند و او را بگرفتند و قبا و کاله و موزه از وی جدا 
کردند؛ چنان که از آن برادرش کرده بودن��د و در خانه ای ببردند 
 که در پهلوی آن، ُصفه بود. فراشان ایشان را به پشت برداشتند که

 با بند گران بودند و کان آخرالمعهد بهما«.
ابومسلم سیاه جامه

ابومسلم خراسانی، س��ردار جس��ور ایرانی و رهبر سیاه جامگان 
بود که با براندازی حکومت بنی امیه، نقش اساس��ی در پی ریزی 
بنیان حکومت بنی عباس داشت. شکست آخرین خلیفه اموی، 
 مروان، به س��پاهی که ابومس��لم روان��ه عراق کرد نس��بت داده 
می شود. خلیفه اول عباسی حکومت خراسان را به ابومسلم سپرد، 
اما قدرت ف��راوان او مایه نگرانی حکمرانان عباس��ی بود. منصور 
دوانقی خلیفه دوم عباسی، از سر خشم و نگرانی، توطئه ای برای 

قتل او  ریخت. ابومسلم به 
دعوت منصور روانه بغداد 
ش��د. به نقل مرحوم زرین 
 ک��وب از تجارب الس��لف، 
» منص��ور روز دیگر چند 
کس را با سالح های مخفی 
در مرافق مقام خود بداشت 
و با ایشان قرار داد که چون 
من دس��ت بر هم زنم شما 
بیرون آیی��د و ابومس��لم 
را بکش��ید«. منصور ابتدا 
شمش��یر ابومس��لم را به 
فریب از او گرفت. سپس به 

توبیخ اقدام های خودسرانه او پرداخت. کار تا آنجا به تنگ آمد که 
ابومسلم گفت » با مثل من این چنین سخن ها نگویند، با زحمتی 

که جهت دولت شما کشیده ام«. 
پس منصور دست بر هم زد و جماعت مسلح بیرون آمدند و خون 
ابومس��لم را ریختند. ُطرفه آنکه بنی عباس یک داعی دیگر به نام 
ابوسلمه خالل همدانی نیز داش��تند که گویا از موالیان اهل بیت 
)علیهم الس��الم( بوده و در براندازی سلس��له ام��وی و پی ریزی 
حکومت شان نقش کلیدی داش��ت. زمانی که سفاح، خلیفه اول 
عباسی، از تعامالت پنهانی ابوسلمه آگاه می شود، قصد قتل او را 
می کند و این کار را به ابومسلم می سپارد که خود او نیز بعدا گرفتار 

خشم خلیفه دوم عباسی می شود.

امیرکبیر اصالح گر
میرزا محمدتقی خان فراهانی مش��هور به امیرکبیر، فرزند آشپز 
خانه قائم مقام فراهانی بود که به واسطه کارآمدی و مهارتش در 
جوانی به منش��ی گری قائم قام درآمد و پس از مدتی در دستگاه 
س��لطنت قاجار جایی برای خود یافت. وی پس از س��فر خود به 
 نشس��ت ارزنه الروم برای حل اختالفات مرزی ای��ران و عثمانی، 

به سرپرستی ولیعهد جوان، ناصرالدین میرزا منصوب شد. 
وظیفه مربیگری ولیعهد، شش سال طول کشید تا آنکه پس از فوت 
محمدشاه قاجار، امیرکبیر با اس��تقراض از تاجران تبریز و تارک 
نیروی نظامی، ولیعهد را به تهران آورد و بر تخت سلطنت نشاند. 
ناصرالدین ش��اه جوان نیز بالفاصله امیرکبی��ر را به صدراعظمی 
منصوب کرد، اما با دسیسه چینی اطرافیان، شاه به تدریج نظری 
منفی به امیرکبیر پیدا کرد تا آنکه کمی بیش از سه سال بعد، وی را 
با فرستادن این دستخط معزول کرد: 
» چون صدارت عظمی و وزارت کبری 
زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت 
برای شما دشوار است، شما را از آن کار 

معاف کردیم«.
البته ش��اه همچن��ان امیرنظامی یا 
سرپرستی قوای مسلح را به وی سپرده 
بود و به امیرکبیر تعلق خاطر عاطفی 
داشت. با این حال، کشمکش هایی که 
با دخالت مادر شاه و صدراعظم جدید 
میان امیرکبیر و ناصرالدین ش��اه رخ 
داد، به خلع امیرکبیر از تمام مناصب 
و تبعید وی به کاش��ان منجر ش��د. 
درنهایت همان اطرافیان نیز حکم قتل امیرکبیر را از ناصرالدین 

شاه گرفتند.
برادران سید

 س��ید حس��ن علی خان و س��ید حس��ین علی خان، موسوم به 
» برادران سید«، سپه ساالران قدرتمند ارتش گورکانیان )بابریان 
یا تیموریان هند( بودند که پس از مرگ اورنگ زیب موس��وم به 
»عالم گیر«،نفوذ گس��ترده ای در این حکومت یافتند تا این که 
امپراتوران را به دلخواه خود نصب و عزل می کردند. بهادرشاه اول، 
پس��ر اورنگ زیب، با کمک برادران سید توانست بر سایر فرزندان 
پدر غالب شده و بر تخت بنش��یند. جهان دار شاه، جانشین او، به 
دستور برادران سید به قتل رسید. پس از او فرخ سیر با کمک این 

دو برادر تاج بر سر گذاشت و در دوران او امپراتور به عروسک خیمه 
شب بازی این دو برادر تبدیل شد و نهایتا وی به دست آن ها خلع، 
 کور و کشته شد. دو امپراتور بعدی، رفیع الدرجات و رفیع الدوله 
)شاه جهان دوم( نیز به اش��اره برادران سید به حکومت رسیدند 
 و هری��ک به مرگ طبیع��ی درگذش��تند و محمد ش��اه به جای 

آن ها نشست. 
اما محمدش��اه، دیگر تاب نفوذ همه جانبه این دو برادر را نداشت 
و برای بازپس گیری کنترل حکوم��ت، برنامه قتل آن دو را چید. 
سید حسین خان  کشته شد و سید حس��ن خان که برای تقاص 
خون برادر لشکرکشی کرد، شکس��ت خورد و در نهایت مسموم 

شد و جان داد.
نُخای، جنگ مرد مغول

 نُخای )یا نوغای(، از نوادگان چنگیزخ��ان که روس ها او را با لقب 
» تزار چاق« می شناسند، در زمره فرماندهان کارآزموده امپراتوری 
مغول و یکی از چهره های مشهوری است که با توسعه قلمرو آن 
حکومت، به اسالم گروید. وی علی رغم توانمندی و قدرت نظامی 
خود، به دنبال آنکه »خان مغول« ش��ود نرفت و ترجیح می داد از 
پس پرده، در نشاندن و برداش��تن خان ها نقش ایفا کند تا اینکه 
نوبت به تُختا رسید. خان جدید مغول یک بار توسط عموزادگان 
برکنار شده و با کمک نخای دوباره بر تخت نشسته بود و فرمانده 
گمان می کرد یک دست نشانده بر س��ر کار آورده است، اما تختا 
بنای ناسازگاری گذاشت. درنهایت جنگی میان لشگریان خان و 
نیروهای وفادار به نخای درگرفت. نبرد اول به سود فرمانده سرکش 
تمام شد، اما در نهایت، لشگر نخای شکس��ت خورد و تاج بخش 

کهنه کار کشته شد.

آنگاه که تاریخ بر رهبران خشم می گیرد

پزشک و محقق طب سنتی گفت: از نگاه طب سنتی چاقی نشان از افزایش 
رطوبت و الغری نشان از افزایش خشکی در تن است.

 مریم نواب زاده گفت: افزایش » تری« می تواند از آن یک فرد بلغمی یا دموی 
باش��د. وی با بیان اینکه » خش��کی« نیز می تواند از آن یک فرد صفراوی یا 

سوداوی باشد، افزود: با توجه به مزاج افراد، نحوه درمان متفاوت خواهد بود.
 این پزشک و محقق طب سنتی اظهار کرد: در طب سنتی درمان به ضد است؛ 
یعنی به طور کلی برای درمان چاقی نیاز اس��ت که رطوبت را در تن کاهش 
دهیم و بالعکس. نواب زاده به تفکیک مزاج ها، رژیم های غذایی را توضیح داد 
و گفت:  فرد دموی اس��تعداد چاقی فراوانی دارد و  اگر از حالت تعادل خارج 
شد، اقداماتی از جمله رژیم ترک ناهار به مدت ۴0 تا ۱۲0 روز، کاهش جدی 
سردی ها به ویژه سرد و ترها، ترک آب یخ خوردن و ترک نوشیدن آب بین غذا 
و ... موثر است. این پزشک و محقق طب سنتی تصریح کرد: یک فرد صفراوی 
استعداد چاقی ندارد و به ندرت در سنین باال دچار چاقی های موضعی می شود.  
اگر فرد صفراوی وزن کمتری داشته باشد، با خوراک سرد و ترها می تواند به 
وزن ایده آل خود برسد. نواب زاده با بیان اینکه وزن ایده آل یک سوداوی مزاج 
۶3 تا۶۸ کیلوگرم اس��ت، ادامه داد: اگر وزن کمتر باشد از خوراک گرم و تر، 
شبی یک لیوان عرق یونجه با کمی عس��ل، خوردن روزی هفت عدد خیار با 
هفت عدد خرما، خیس کردن ۱0 عدد انجیر داخل شیر و صرف آن در صبح 
ناشتا، انگور روزی سه تا چهار خوشه و خوردن روزی ۱۴ عدد بادام درختی 
توصیه می شود. وی با بیان اینکه بلغمی  مزاج ها بسیار مستعد چاقی هستند، 
گفت: وزن ایده آل آنها بین ۷۴ تا ۷۸ کیلو اس��ت. و برای الغری یک بلغمی 
بیشتر باید از گرم و خشک ها استفاده کند. نواب زاده یادآور شد: افراد بلغمی 
مزاج باید استفاده از ارده با شیره روزی یک پیاله، از ترکیب پودر » زنیان، سیاه 
دانه نیم کوب، آویشن، مصطکی و عسل« صبح ناشتا، کاهش جدی سردی ها 
به ویژه سرد و ترها، استفاده از روغن س��یاه دانه هر شب روی شکم و کمر و 
تغییر روغن مصرفی به کنجد یا زیتون و حیوانی گاو را به منظور کاهش وزن 
استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن فرد به وزن ایده آل باید بدن 

را در مزاجش به اعتدال برسانیم.

   

درمان چاقی و الغری 
با تعادل در مزاج

سالمت

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
چاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031

» و این روزگار است که هر دم آن را به مراد کسی می گردانیم « )آل عمران، 140(
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