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تخطئه بسیج و اتهام تندروی 
تکمیل پروژه نفوذ است
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تیم  استقالل با برتری برابر نفت در ضربات پنالتی به 
مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های 

کشور راه یافت...

رییس اداره آزمایش��گاه های محیط  زیست اصفهان 
خواستار اصالح ناوگان فرسوده اتوبوسرانی این شهر 

شد.بابک صادقیان، در ارتباط...

 مدی��ر عامل نمایش��گاه بین الملل��ی اصفهان گفت: 
اصفه��ان میزبان چهاردهمین دوره نمایش��گاه ملی 

کشاورزی است...

سازمان امور مالیاتی با صدور اطالعیه ای ضمن اعالم 
وق��وع برخی کالهبرداری ها و س��وء اس��تفاده افراد 

سودجو از مودیان مالیاتی، خواستار...

دستان معجزه گر رحمتی، 
نفت را پلمپ کرد 

اتوبـوس هـای فرســوده 
اصفهـان اصـالح شـود

اصفهان میزبان چهاردهمین دوره 
نمایشگاه ملی کشاورزی است

 مراقب کالهبرداران
در پوشش مامور مالیاتی باشید

با گذش��ت بیش از یک ماه از مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار مبنی بر افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن 

به ۶۰ میلیون تومان...

زیگکار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان در اشاره به 
ساقط کردن جت روسی توسط ترکیه، گفت: ترکیه 

بازیگری غیرقابل پیش بینی است...

وام ۶۰ میلیونی مسکن به جای 
ابالغ وارد کار تابل ها شد 

 معاون مرکل؛به شدت از
 اقدام ترکیه در ساقط کردن
 هواپیمای روسی انتقاد کرد 
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آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظ��م انقالب 
اس��المی، در دی��دار دو ه��زار و پانص��د نفر 
 از فرماندهان بس��یج، این نه��اد را »نماینده 
پر برکت و بالن��ده مجموعه مل��ت« خواندند 
و ضمن تبیین روش های دش��منی استکبار 

با ملت ای��ران تاکی��د کردند: مل��ت ایران در 
 نزاع و جنگ واقعی جبهه اس��تکبار با »جبهه

 هویت خواه و استقالل طلب«، به وظایفش در 
دفاع از مظلومان به ویژه ملت شجاع فلسطین 
و انتفاضه ی کرانه باختری عمل خواهد کرد...

درپی اعتصاب پرستاران و کارکنان بیمارستان شریعتی اصفهان؛

 بیمــاران سرگـردان شـدند



ــالمى، در ديدار  ــم انقالب اس ــه اى رهبر معظ آيت اهللا خامن
ــيج، اين نهاد را «نماينده  دو هزار و پانصد نفر از فرماندهان بس
ــد و ضمن تبيين  ــت» خواندن ــت و بالنده مجموعه مل پر برك
ــتكبار با ملت ايران تاكيد كردند: ملت  روش هاى دشمنى اس
ايران در نزاع و جنگ واقعى جبهه استكبار با «جبهه هويت خواه 
و استقالل طلب»، به وظايفش در دفاع از مظلومان به ويژه ملت 

شجاع فلسطين و انتفاضه ى كرانه باخترى عمل خواهد كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تبريك 5 آذر سالروز فرمان تشكيل 
بسيج، آن را هنر امام(ره) و پديده اى ابتكارى و مبارك خواندند 
ــورها و  ــاى مقاومت در برخى كش ــكيل گروه ه و گفتند: تش
در دوران مبارزه با اختناق، سابقه داشته است اما اينكه گروه هاى 
مقاومت بعد از مرحله پيروزى باقى بمانند، بالنده تر شوند و از 
لحاظ كميت و كيفيت توسعه يابند فقط مخصوص بسيج است.

ــيج گفتند: بسيج  ــالمى در تعريف دقيق بس رهبر انقالب اس
برخاسته از متن مردم و نماينده مجموعه ملت است و بسيجيان 
ــا روحيه  ــدف واالى الهى و ب ــا ه ــتند كه ب آحاد مردمى هس
ــد، حضور پيدا  ــى كه الزم باش ــتگى ناپذير، در هر ميدان خس
مى كنند و استعداد خود را بروز مى دهند و از خطرات اين راه نيز 

نمى هراسند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى بروز و توسعه استعدادهاى مردمى 
ــگفت آور بسيج خواندند  ــيج را يكى از حقايق ش در قالب بس
ــام آور و بزرگ  ــرداران ن ــر س ــد: عالوه ب ــان كردن و خاطرنش
دفاع مقدس، افراد برجسته اى نيز كه در عرصه علم و فناورى 
ــام داده و  ــاى بزرگى انج ــته اى، كاره ــهداى هس همچون ش

مى دهند، در واقع بسيجى بوده و هستند.
ايشان از جمله ويژگى هاى مهم بسيج را حضور در عرصه هاى 
ــى و اقتصاد  ــاورى، هنرى، فرهنگ مختلف نظامى، علمى، فن
ــووالن دولت سفارش  ــمردند و افزودند: به مس مقاومتى برش
كرده ام كه در اقتصاد مقاومتى از ظرفيت بسيج استفاده شود 
اما فرماندهان بسيج بايد بسيار مراقب باشند زيرا مسائل مالى و 

اقتصادى از موارِد بسيار لغزنده و از دام هاى دشمن است.
ــور در عرصه هاى  ــيج از حض ــالمى هدف بس رهبر انقالب اس
مختلف را دفاع از آرمان ها، ارزش ها و هويت انقالبى و ملى در 
مقابل دشمن «غدار، زرنگ، متقلب و شيطان صفت» خواندند 
ــتكبار با ملت  ــمنى اس و گفتند: دولت امريكا امروز مظهر دش

ايران است.
ايشان با تاكيد بر اينكه اكنون درگيرى اصلى در عرصه جهانى 
ــردمدارى امريكا و  ــه س ــتكبارى ب ميان جبهه ى حركت اس
ــتقالل ملى و هويتى با محوريت  جبهه ى حركت ارزشى و اس
ــتكبار عالوه بر ــت، افزودند: اس ــالمى ايران اس جمهورى اس

ــى، از قدرت مالى و پشتوانه   سازمان ها و دستگاه هاى سياس
كمپانى ها و شركت هاى بزرگ صهيونيستى برخوردار است و در 
واقع جبهه ى استكبار با استفاده از مثلِث زر و زور و تزوير در حال 

برنامه ريزى مستمر است.
ــان كردند: تزوير در عملكرد  ــالمى خاطرنش رهبر انقالب اس
دستگاه هاى سياسى و ديپلماسى استكبار يعنى در همان حالى 
كه به شما لبخند مى زنند و شما را در آغوش مى گيرند، خنجر 

خود را در قلب تان فرو مى كنند.

ايشان با اشاره به ضرورت هوشيارى 
دائم در مقابل شيوه هاى مختلف 
ــخت و نرم استكبار»  «دشمنى س
ــه  ــد: از جمل ــان كردن خاطرنش
موضوعات بسيار مهم در دشمنى 
نرم، استفاده از پروژه  «نفوذ» است.

رهبر انقالب افزودند: برخى به طرح 
موضوع نفوذ واكنش نشان دادند و 
گفتند كه از اين موضوع، استفاده 
جناحى مى شود البته اگر كسانى 
ــتفاده جناحى مى كنند،  از آن اس
كار اشتباهى است، اما اين حرف ها 
نبايد موجب غفلت از اصل موضوع 

«نفوذ» و فراموشى آن شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى گفتند: 
ــم و باور  ــت كه بداني مهم اين اس
كنيم كه دشمن در حال طراحى 

و برنامه ريزى در اين زمينه است.
ــوردى» و  ــالب «نفوذ م رهبر انق
ــبكه اى و جريانى» را  ــوذ ش «نف

دو روش عمده طراحان و برنامه ريزان اين پديده برشمردند.
ايشان در تبيين نفوذ موردى كه نمونه هاى زيادى در گذشته و 
حال دارد، خاطرنشان كردند: در اين شيوه كه در دستگاه هاى 
سياسى، حكومتى و حتى دينى سابقه اى طوالنى دارد، عناصر 
ــت،  ــِك رفتارى يا گفتارى و در چهره دوس نفوذى با زدن ماس
در خانه افراد مورد نظر يا دستگاه و تشكيالت فرد مسوول ورود 

مى كنند.
ــات» و  ــع آورى اطالع ــه اى «جم ــت اهللا خامن ــرت آي حض
«جاسوسى» را از جمله اهداف نفوذ موردى خواندند اما تاكيد 
ــود  ــم ترى كه در نفوذ موردى تعقيب مى ش كردند: هدف مه

«تصميم سازى» است.
ــرد نفوذى تالش ــازى، ف ــان افزودند: در روش تصميم س ايش

ــخص مؤثر در حركت هاى جامعه و  مى كند نگاه مسوول يا ش
كشور را در قبال مسائل مختلف تغيير دهد تا او همان تصميمى 

را بگيرد و  حركتى را انجام دهد كه آنها مى خواهند.
ــبكه اى» را خطرناك تر از  ــى و ش ــالب «نفوذ جريان رهبر انق
روش هاى ديگر خواندند و افزودند: در اين روش، دشمن عمدتا 
با دو وسيله ى «پول و جاذبه هاى جنسى»، در درون ملت و در 
داخل كشور شبكه سازى مى كند تا آرمان ها، باورها، و در نتيجه 

سبك زندگى را تغيير دهد.
ــيار خطرناك  حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: در نفوذ بس
ــى دروغين، با روش هاى  جريانى، مجموعه اى از افراد با هدف
متفاوت با هم مرتبط مى شوند تا نگاه آنها به مسائل مختلف به 

تدريج تغيير كند و شبيه نگاه دشمن شود.
رهبر انقالب اين تغيير نگاه را زمينه ساز تغيير آرمان ها، باورها 
ــب بيگانگان، بدون  ــتند و گفتند: به اين ترتي و ارزش ها دانس
شناخته شدن و به خطر افتادن، اهداف خود را محقق مى كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى مسووالن، مديران، نخبگان و افراد 
ــخص پروژه نفوذ  ــات كالن را هدف هاى مش مؤثر در تصميم
خواندند و بار ديگر تأكيد كردند: نبايد با استناد به سوءاستفاده 
احتمالى و جناحى برخى اشخاص، اصل قضيه نفوذ و اهميت 

اين مساله را كمرنگ جلوه داد.
ــيه اى» را مكمل جريان نفوذ خواندند و  ايشان «مسائل حاش
ــانى كه بر ارزش ها و اصالت ها پاى  افزودند: در اين قضيه، كس
مى فشرند به افراطى گرى و تندروى متهم مى شوند تا در سايه 
سكوت آنها و تضعيف تدريجى ارزش ها و آرمان ها، زمينه تحقق 

اهداف پروژه نفوذ فراهم شود.
ــانى و  ــديد از كس ــن زمينه با انتقاد ش ــالب در همي رهبر انق
جريانهايى كه با اتهام افراطى گرى، بسيج را تخطئه مى كنند 
ــا، اين كار را آگاهانه  افزودند: نمى گوييم اين افراد و جريان ه
ــته يا ندانسته، خاكريز  انجام مى دهند اما با اين اتهامات، دانس
ــيج را تضعيف و پروژه خطرناك نفوذ دشمن را  مستحكِم بس

تكميل مى كنند.
ــگاه ها و  ــه از جاي ــانى ك ــه و نصيحت به كس ــان با توصي ايش
ــاى انقالب را  ــف، حاميان اصالتها و بنيانه تريبون هاى مختل
تضعيف و تخطئه مى كنند، افزودند: نبايد هركسى از ارزش ها و 

محكمات انقالب و امام(ره) گفت با 
اتهام جناحى گرى و افراطى گرى 

روبه رو شود.
ــه اى در  ــت اهللا خامن حضرت آي
ــان  ــخنان ش بخش ديگرى از س
ــد و بالندگى و  ــه رش ــاره ب با اش
ــتمر  «تأثيرگذارى و بركات مس
بسيج» خاطرنشان كردند: آينده 
ــت اما بايد  ــيج، درخشان اس بس
مراقب آفاتى بود كه بويژه از درون، 
ــيج را تهديد  ــت تنومند بس درخ

مى كند.
رهبر انقالب غرور، غفلت ناشى از 
غرور و ورود به مسابقه زرق و برق 
ــات درونى  ــوى را از جمله آف دني
دانستند كه بسيج و بسيجيان بايد 

كامال مراقب آنها باشند.
ــه اى در  ــت اهللا خامن حضرت آي
تبيين اولويت هاى بسيج، تقوا و 
بصيرت را مورد تأكيد قرار دادند 
ــور، رد پاى دشمنان و نقاط  و افزودند: بايد صحنه داخلى كش
ــتحكام درونى را خوب درك كنيم و جايگاه رفيع و پر عزت  اس

ملّت ايران را در منطقه و جهان بشناسيم. 
ايشان با انتقاد از كسانى كه با احساس حقارت در مقابل غرب، 
ــكار مى كنند  ــاى عظيم ملت ايران را ان تواناييها و ظرفيت ه
ــود دارد اما نبايد با  ــف هايى وج افزودند: البته در داخل، ضع
شيفتگى در مقابل بيگانگان و تحقير ملت، جايگاه مهم ايران در 
منطقه و جهان و دستاوردها و توانايى هاى اين مردم «بزرگ، 

عزيز و شرافتمند» را ناديده گرفت.
ــزون را از ديگر  ــى روزاف ــه اى آمادگ ــت اهللا خامن حضرت آي
اولويت هاى بسيج خواندند و تأكيد كردند: نمى توانيم در نزاع 
ــتقالل طلبى بى تفاوت  جبهه استكبار با جبهه ارزش ها و اس
ــالمى ايران در  ــيم و بر همين اساس مواضع جمهورى اس باش
ــائل  ــطين و مس قضاياى مختلف منطقه به ويژه موضوع فلس

بحرين، يمن و سوريه و عراق كامال روشن و منطقى است.
ــدف اصلى جبهه  ــر اينكه ه ــالمى با تأكيد ب رهبر انقالب اس
ــطين است،  ــپرده شدن آرمان فلس ــتكبار به فراموشى س اس
گفتند: با وجود همه تالش هاى جبهه استكبار و حتى همراهى 
دولت هاى عربى، انتفاضه مردم فلسطين در كرانه باخترى آغاز 
شده است.حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به عملكرد ظالمانه 
رسانه هاى استكبارى درخصوص موضوع فلسطين، خاطرنشان 
كردند: اين رسانه ها، مردمى را كه در اعتراض به اشغال سرزمين 
خود و نابودى خانه هاى شان، سنگ پرتاب مى كنند، تروريست 

ــى و آبروى  ــه زندگ ــت از گروهى ك ــد! و در حماي ــى نامن م
ــد «از خود دفاع  ــت، مى گوين ــطينى ها را نابود كرده اس فلس
مى كند». ايشان افزودند: آيا چنين برخورد و نگاهى به موضوع 
ــوان از كنار آن ــت كه بت ــطين، خطا و ظلم كوچكى اس فلس

به راحتى گذشت و بى تفاوت بود.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: ما از حركت مردم فلسطين با 
همه وجود و هرگونه و تا هر زمان كه بتوانيم، دفاع خواهيم كرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى به موضوع بحرين نيز اشاره كردند و 
گفتند: گناه مردم بحرين چيست؟ آيا آنها خواهان چيزى جز 
ــى  ــتند؟ آيا اين، دموكراس حق رأى براى هر يك از مردم هس

نيست! مگر غربى ها مدعى حمايت از دموكراسى نيستند؟
ــار و اهانت به مردم بحرين و تحقير آنها از  ايشان با اشاره به فش
ــدرت افزودند: كار اين اقليت  جانب يك اقليت ظالِم صاحب ق
ــات و عزادارى محرم  ظالم به جايى رسيده است كه به مقدس

مردم بحرين توهين مى كند.
ــالمى همچنين به ماهها حمالت بى وقفه به  رهبر انقالب اس
ــرايطى  ــاره كردند و گفتند: در چنين ش مردم مظلوم يمن اش
دستگاه هاى مدعى دموكراسى و حقوق بشر، از كسانى كه مردم 

يمن را آماج حمالت قرار داده اند، حمايت مى كنند.
ــوريه و عراق  ــائل س ــت اهللا خامنه اى در مورد مس حضرت آي
ــور از  ــتكبار، در اين دو كش ــان كردند: جبهه اس نيز خاطرنش
ــت ها حمايت مى كنند و  ــقى ترين تروريس خبيث ترين و ش
ــكيل حكومت از طرف آنها  در سوريه اصرار دارند كه نحوه تش

مشخص  شود.
ايشان گفتند: شما چه كاره هستيد و چه حقى داريد كه از آن 
طرف دنيا، براى مردم سوريه تعيين تكليف مى كنيد. هر ملتى 
بايد حكومت خود را، خودش تعيين كند.رهبر انقالب اسالمى 
ــد كه مواضع  ــيج مى تواند تبيين كن ــان كردند: بس خاطرنش
جمهورى اسالمى ايران در قبال فلسطين، سوريه، عراق، يمن 
و بحرين، منطقى ترين مواضعى است كه يك انسان منصف و 

عاقل مى تواند اتخاذ كند.
ــيج را يك ذخيره و  ــه اى در پايان، بس حضرت آيت اهللا خامن
ــه توفيق الهى، ملت  ــد و تأكيد كردند: ب گنج بى پايان خواندن
ــتر استخراج خواهد كرد  ايران اين گنج با ارزش را حفظ و بيش
ــرت ها، به اوج تعالى و  و به كمك اين همت ها و اراده ها و بصي
ترقى مورد نظر خود خواهد رسيد و كارى هم از دست دشمنان 

بر نخواهد آمد.
پيش از بيانات رهبر معظم انقالب سردار سرلشكر محمدعلى 
ــداران انقالب اسالمى، بسيج را  جعفرى فرمانده كل سپاه پاس
مولود معنوى بنيانگذار كبير انقالب اسالمى خواند و گفت: بسيج 
در حال مهياسازى خود براى به عهده گرفتن نقش هاى جهانى 
در مسير نيل به آرمان هاى انقالب اسالمى و تغيير موازنه به سود 

مستضعفان و مسلمانان است.
سردار محمدرضا نقدى رييس سازمان بسيج مستضعفين نيز در 
سخنانى با اشاره به تحقق خواسته امام راحل مبنى بر گسترش 
ــيجيان تا آخرين  ــان كرد: بس ــيج در همه اقشار،خاطرنش بس
ــته اند، ايستاده و تا  ــهيدان بس قطره خون پاى عهدى كه با ش

نابودى ظلم از پاى نخواهند نشست.

يادداشت
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به گفته يك منبع آگاه، پيكر غضنفر ركن آبادى، 
سفير سابق ايران در لبنان شناسايى شد.

ــاى خانواده ركن آبادى در  هم اكنون 2 تن از اعض
عربستان حضور دارند و پس از انجام آزمايش هاى 
دى.ان.اى و تطبيق شواهد و تصاوير مشخص شد 
ــه منا از دنيا رفته كه غضنفر ركن آبادى در فاجع

 است.
ــت پيكر سفير سابق  به گفته منبع آگاه، قرار اس
ــور بازگردانده  ايران در لبنان بامداد امروز به كش

شود .
همچنين قرار است آزمايش هاى نهايى دى.ان.اى 
ــود.به گزارش فارس،  ــر در ايران انجام ش بار ديگ
ــال 1345 در قم متولد  غضنفر ركن آبادى در س
ــت 1393  ــا ارديبهش ــال 1389 ت ــد و از س ش
ــت  ــان خدم ــران در لبن ــفير اي ــوان س ــه عن ب

كرد.
وى مهرماه سال جارى در فاجعه منا كه 462 نفر 
ايرانى در پى بى تدبيرى هاى دولت سعودى از دنيا 

رفتند، مفقود شده بود.

ــوريه موفق ــاى كماندوى ارتش س يگانى از نيروه
ــده نجات  ــى را زن ــى از دو خلبان روس ــدند يك  ش

دهند. 
به گزارش شبكه تلويزيونى الميادين ، كماندوهاى 
ــوريه يكى از دو خلبان روسى را كه تركيه  ارتش س
ديروز جنگنده آنان را در سوريه سرنگون كرد، نجات 

دادند.
ــن خلبان  ــاعت عمليات براى يافت ــش س پس از ش
روسى ، محل نگهدارى خلبان روسى در پشت جبهه
 گروه هاى مسلح در شمال استان الذقيه شناسايى 

شد.
ــاى  ــزى خبر،كماندوه ــد مرك ــزارش واح ــه گ ب
ــات موفق  ــاعت عملي ــس از دو س ــوريه پ ارتش س
ــپس  ــل امن و س ــه مح ــان را ب ــن خلب ــدند اي ش
ــوريه منتقل  ــيه در س پايگاه نظامى حميميم روس

كنند.
ــرده بودند  ــلح اعالم ك ــن گروه هاى مس پيش از اي

هر دو خلبان روسى را به قتل رساندند.

به گفته ى يك منبع آگاه ؛

پيكر غضنفر ركن آبادى 
شناسايى شد

نجات يكى ازخلبانان روسى 
در سوريه 

دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: رژيم صهيونيستى با انتفاضه 
ــان مى دهد كه  ــطينى روبه روست و اين نش جوانان شجاع فلس
ــدرن نمى  تواند امنيت اين  بمب هاى اتمى و تجهيزات نظامى م

رژيم را تضمين كند.
ــمخانى نماينده مقام معظم رهبرى و دبير شوراى عالى   على ش
ــوتان جهاد و شهادت در  امنيت ملى با حضور در محفل پيشكس
ــهر كرمان در جمع يادگاران دفاع مقدس و ايثارگران، صيانت  ش
از ارزش هاى انقالب اسالمى، تماميت ارضى و فرهنگ بسيجى 
ــوان كرد و  ــته دفاع مقدس عن ــتاورد هاى برجس را از جمله دس
اظهار داشت: برخالف 200 سال گذشته در عين تهاجم سخت و 
ــى از ايران اسالمى جدا نشد و اين  همه جانبه دشمن هيچ بخش
مهم جز با فداكارى آحاد مردم و نيروهاى مسلح امكان پذير نبود.

دبير شورايعالى امنيت ملى افزود: اين فرهنگ امروزه بايد به عنوان 
سرمايه اى بى بديل مورد اهتمام و صيانت قرار گيرد و از تجربيات 
پيشكسوتان دفاع مقدس نيز به عنوان ميراث داران و بنيان گذاران 
اين فرهنگ بيش از پيش بهره بردارى شده و اين فرهنگ ارزشمند 

به نسل هاى آينده منتقل شود.
شمخانى ادامه داد: جهاد گران و رزمندگان كرمان نقش مهمى 
در پيروزى هاى جبهه حق داشتند و امروز نيز اين نقش در حفظ 

انقالب اسالمى و مقابله با نفوذ دشمنان همچنان ادامه دارد.
ــت از دشمنى با ما  ــاخت: دشمنان هرگز دس وى خاطر نشان س
ــر آرمان و ارزشها و عقايد  ــت تا زمانى كه ما بر س برنخواهند داش
ــيم و اين تجربه كه حاصل انقالب اسالمى  انقالبى خود باقى باش
است امروزه براى نسل هاى مختلف قابل لمس و تبديل به انگيزه 

اى مضاعف براى صيانت از انقالب اسالمى شده است.
نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى با تاكيد بر 
ضرورت آگاهى بخشى و بصيرت افزايى نسبت به تفكيك جريان 
اصيل اسالم سياسى و انقالبى از جريان انحرافى تكفيرى و افراطى 
كه باهدف خنثى  سازى بيدارى اسالمى و اوج  گيرى اسالم هراسى 
از سوى دشمنان اسالم ايجاد شده است، اظهار داشت: پرچمدارى 

ــت كه در طول تاريخ  اين جريان از جمله وظايف ايثارگرانى اس
ــت و خون خود از اسالم ناب  ــالمى  با گوش پرافتخار انقالب اس

دفاع كرده اند.
وى افزود: تنوير افكار عمومى مسلمانان جهان و توده هاى مردمى 
به ويژه جوانان با معرفى اسالم ناب محمدى (ص) در مقابل اسالم 
مورد نظر غرب به  منظور جلوگيرى از گرايش و پيوستن آنان به 

جريان  هاى تكفيرى و تروريستى ضرورى است و اين مهم نيز به 
واسطه انتقال فرهنگ صحيح دينى امكان پذير است.

ــيارى و عدم غفلت  ــمخانى با مهم دانستن هوش دريابان على ش
نسبت به دشمن اصلى اسالم يعنى رژيم صهيونيستى به  عنوان 
عامل اصلى مشكالت جهان اسالم تاكيد كرد: الزم است با بسيج 
ــمن ازجمله فتنه  ــا حيله هاى دش ــراى مقابله ب همه امكانات ب
ــاء اهداف، برنامه ها و ترفندهاى  تكفير و رصد هوشمندانه و افش
استكبار جهانى كه درصدد تضعيف و به تحليل بردن قدرت اسالم 

و مخدوش نشان دادن چهره تابناك آن است، اقدام كنيم.
ــاس  ــتى كه با ظهور تكفيرى ها احس وى افزود: رژيم صهيونيس
امنيت بيشترى مى كرد، امروز با انتفاضه جوانان شجاع فلسطينى 
ــان مى دهد بمب هاى اتمى و تجهيزات  ــت و اين نش روبه روس

نظامى مدرن نمى تواند امنيت اين رژيم را تضمين كند.
ــمخانى تبديل كردن ظرفيت عظيم كنگره اربعين به جريانى  ش
قدرت ساز و وحدت آفرين ميان همه مسلمانان را لبيك به نداى 
ــى (ع) عنوان كرد و  ــين بن عل آزادى خواهى و حق جويى حس
ــت: ارزش هاى قيام اباعبداهللا الحسين(ع)   به عنوان  اظهار داش
حركتى بى بديل و غيرقابل تكرار در نفى ظلم و بى عدالتى و دفاع 
از اصول انسانى و اخالقى بايد چون چشمه اى زالل و جوشان همه 

آزادى خواهان و حق جويان جهان را سيراب كند.
دبير شوراى عالى امنيت ملى تاكيد كرد: در مراسم اربعين امسال 
ــهداى مبارزه با استكبار به ويژه شهداى فلسطين  بايد تصاوير ش
ــعار ذلت ناپذيرى مشخص  ــته شود تا تجلى ش به نمايش گذاش

شود.
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ــاقط  ــاره به س زيگكار گابريل، معاون صدر اعظم آلمان در اش
كردن جت روسى توسط تركيه، گفت: تركيه بازيگرى غيرقابل 

پيش بينى است.
ــت:  ــدن در اينترنت نوش ــط چاپ لن ــرق االوس روزنامه الش
نمايندگان كشورهاى عضو  پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) كه 
به درخواست تركيه نشستى اضطرارى برگزار كردند آنكارا را 

به خويشتن دارى فراخواندند.
ــتند گفتند  ــت حضور داش ــه در اين نشس ديپلمات هايى ك
ــاع نكردند  ــيه دف ــك از 28 نماينده ناتو از رفتار روس هيچ ي
ــه هواپيماهاى تركيه  ــوص اين ك ــيارى از آنها درخص اما بس
جنگنده هاى روسى را به خارج از مرزهاى هوائى تركيه هدايت 

نكرده اند ابراز نگرانى كردند.
ــود گفت: راه هاى  ــت نامش فاش ش يك ديپلمات كه نخواس

ديگرى نيز براى برخورد با اين گونه رويدادها وجود دارد.
در همين راستا، زيگمار گابريل، معاون آنگال مركل صدراعظم 
ــى به  ــاقط كردن هواپيماى روس ــان از اقدام تركيه در س آلم

شدت انتقاد كرد.
ــريك ائتالف  ــيال دمكرات آلمان و ش او كه رهبر حزب سوس
حاكم در اين كشور است در كنفرانسى با اشاره به حادثه مذكور 
گفته است: «در نخستين نگاه و با توجه به سخنان مختلفى كه 

طرف هاى مختلف در منطقه مطرح كرده اند به نظر مى رسد 
ــل پيش بينى  ــه رفتارش قاب ــتيم ك ما با بازيگرى طرف هس
ــت و نه ــش بينى تركيه اس ــر غيرقابل پي ــت. اين بازيگ نيس

 روسيه».
ــا عامل اين  ــت: اين كه روس ه ــاد آلمان گفته اس وزير اقتص
ــض كرده اند  ــى تركيه را نق ــم هوائ ــتند و حري درگيرى هس
ــت كه تركيه  ــى از اين حقيق ــود افكار عموم نبايد موجب ش
ــد منحرف  ــرى ايفا مى كن ــن درگي ــوارى را در اي نقش دش

شود.
ديويد كامرون، نخست وزير انگليس نيز از دولت تركيه خواسته 
است كه با كرملين در تماس باشد. دولت انگليس اعالم كرد: 
احمد داوود اوغلو، نخست وزير تركيه در تماس تلفنى با ديويد 
كامرون گفته است كه قبًال چندين بار به اين هواپيماى روسى 

هشدار داده شده بود.
ليناس لينكويسيون، وزير امور خارجه ليتوانى نيز ساقط شدن 
ــيار خطرناكى  ــط تركيه را رويداد بس هواپيماى روسى توس

توصيف كرده است.
ــته بارها درباره نقض  او گفت: با توجه به اينكه آنكارا در گذش
ــدن هواپيماى  ــخن گفته بود ساقط ش حريم هوايى خود س

روسى غيرمترقبه نبود.

ــف از هدف قرارگرفتن  وزير امور خارجه كشورمان با ابراز تاس
ــتندارى دعوت  ــه را به خويش ــيه گفت:ما هم هواپيماى روس
مى كنيم زيرا اين تحوالت به نفع تروريست ها تمام مى شود و 

آنان پيام بسيار غلطى دريافت مى كنند.
ــور مان در  ــر امور خارجه كش ــواد ظريف ظريف وزي محمد ج
نشست خبرى مشترك با وزير امور خارجه لوكزامبورگ گفت: 
در مذاكره با آقاى اسلبورن درباره مسائل منطقه و وضع بسيار 

خطرناك آن به ويژه پس از تحوالت ديروز رايزنى كرديم.
وى افزود: در اين نشست همچنين درباره حقوق بشر و ضرورت 
ــتانداردهاى دوگانه در  توجه جدى به آن و پرهيز از اعمال اس

اين زمينه و همكارى هاى دوجانبه در اين باره گفتگو كرديم.
ــت هاى منطقه اى و ضرورت برخورد  ظريف اضافه كرد: سياس
جدى با مشكالت منطقه به  ويژه افراط گرايى، تروريسم و تفكر 

تكفيرى از ديگر محورهاى مذاكرات دوجانبه بود.
رييس دستگاه ديپلماسى گفت: امروز در شرايط بسيار دشوار 
منطقه اى هستيم كه بيش از هر زمان نياز به گفتگو در منطقه 
و جهان دارد و اميدواريم سياستى جدى و سازنده براى تقويت 
ثبات و مبارزه با افراط و تروريسم در منطقه و جهان شكل بگيرد.
ــدف قرارگرفتن  ــروز  در ه ــوالت دي ــف از تح وى با ابراز تاس
ــز به جاى  ــم در منطقه ني ــزود: اميدواري ــيه اف هواپيماى روس
ــه را به  ــا هم ــيم؛ م ــكارى باش ــاهد هم ــرى و تنش ش درگي
ــوالت به نفع  ــرا اين تح ــى كنيم زي ــتندارى دعوت م خويش

ــيار غلطى دريافت  ــت ها تمام مى شود و آنان پيام بس تروريس
مى كنند.

ــت در مقابله با  ــرد جدي ــدوارى ك ــن ابراز امي ظريف همچني
تروريسم، جمعى باشد و منحصر به يك يا دو كشور نباشد.

وزير امورخارجه در بخش ديگرى از سخنانش با ابراز خرسندى 
ــفر دوباره همتايش از لوكزامبورگ به تهران گفت: ايران و  از س
لوكزامبورگ داراى روابط بسيار قديمى هستند و لوكزامبورگ 
به عنوان كشورى بسيار مهم در اتحاديه اروپا نقش قابل توجهى 

در توسعه روابط كشورمان با اتحاديه اروپا دارد.
ظريف افزود: زمينه همكارى هاى دوجانبه به ويژه در عرصه هاى 
اقتصادى و سياسى ميان دو كشور بسيار است و لوكزامبورگ به 
عنوان مركز بانكدارى و سرمايه گذارى در اروپا و جهان كشورى 
ــراى همكارى با  ــود كه زمينه هاى مختلفى ب مهم تلقى مى ش

ما دارد.
وى با اشاره به زمينه هاى مختلف سرمايه گذارى شركت هاى 
لوكزامبورگى در ايران گفت: وزير خارجه لوكزامبورگ در ديدار 
ــورمان بحث هاى خوبى داشتند و بعد از  با رييس جمهور كش
ــووالن كشورمان ديدار و  ظهر امروز نيز با شمار ديگرى از مس

گفتگو خواهد شد.
ــى ابرازاميدوارى كرد اين گفتگوها به  رييس دستگاه ديپلماس
ــابرجام و پساتحريم  همكارى هاى بسيار گسترده در دوره پس

منجر و موانع همكارى هاى دوجانبه برداشته شود.

در نشست خبرى با همتاى لوكزامبورگى؛
ظريف، تركيه و روسيه را به خويشتن دارى دعوت كرد

شمخانى :

بمب اتم امنيت صهيونيست ها را تضمين نمى كند

معاون مركل؛ 
به شدت از اقدام تركيه در ساقط كردن هواپيماى روسى انتقاد كرد

رهبر معظم انقالب در ديدار فرماندهان گردان هاى رزمى بسيج:

تخطئه بسيج و اتهام تندروى تكميل پروژه نفوذ است
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ــوراى  ــاه از مصوبه ش ــك م ــت بيش از ي با گذش
ــش وام 35 ميليون  ــر افزاي ــار مبنى ب پول و اعتب
ــان، هنوز  ــون توم ــه 60 ميلي ــكن ب ــى مس تومان
ــكن  ــعب بانك مس ــالغ اين وام به ش ــرى از اب خب

نيست.
آخرين روزهاى مهرماه امسال بود كه شوراى پول 
و اعتبار با افزايش وام 35 ميليون تومانى مسكن به 
60 ميليون تومان موافقت كرد تا با افزايش قدرت 
ــكن،  ــوت و كور مس خريد مردم، قدرى به بازار س

رونق بدهد. 
ــان بازهم  ــدگاه كارشناس ــه از دي ــهيالتى ك تس
ــكن  نمى تواند تاثيرى را در كوتاه مدت بر بازار مس

داشته باشد.
ــاس اين مصوبه، اوراق وام 60 ميليون تومانى  براس
مسكن در فرابورس هم عرضه مى شود تا متقاضيان 
بدون سپرده گذارى هم بتوانند از اين وام استفاده 

كنند.
ــر برنامه ريزى  ــى چگنى مديركل دفت به گفته عل
ــكن،در  ــاب ممتاز بانك مس و اقتصاد مسكن،حس
ــاخت  ــته وام 35 ميليون تومانى خريد و س گذش
ــار  ــه را در اختي ــى جعال ــون تومان و 10 ميلي

ــن وام به رقم  ــه االن اي ــت ك متقاضيان مى گذاش
ــران، 50 ميليون تومان  60 ميليون تومان براى ته
ــون تومان براى  ــتان ها و 40 ميلي ــراى مراكز اس ب
ــش يافته ــر افزاي ــاالى 200 هزار نف ــهرهاى ب ش

 است.
اما با وجود گذشت بيش از يك ماه از اعالم اين وام، 
هنوز خبرى از ابالغ به شعب بانك مسكن نيست و 
به نظر مى رسد كه پرداخت اين وام با چالش مواجه 
ــى از متقاضيان  ــده، اين درحالى است كه بخش ش
ــدن در انتظار ابالغ  بازار مسكن با اميدخانه دار ش

اين وام هستند.
مديرعامل بانك مسكن در اين رابطه اعالم كرد كه 
بانك مسكن پيشنهاد داده به ازاى همه حساب هاى 
ــا بانك،  ــود ت ــپرده قانونى 2 درصد ش تعهدى، س
ــد. بانك  ــرى منابع عمل كن ــدون كس خود اتكا ب
مركزى موافقت اوليه خود را با اين پيشنهاد اعالم 
كرده و بانك مسكن هم منتظر تصويب شوراى پول 

و اعتبار است.
ــون تومانى  ــه وام 60 ميلي ــودى ك در واقع با وج
مسكن قدرت خريد مناسبى را در اختيار خانوارها 
ــى از جامعه كه  ــم بخش ــا بازه ــى دهد ام قرار نم

ــتند، در  ــاى كوچك هس ــال خريد واحده به دنب
ــد در حالى كه  ــرمى برن انتظار ابالغ اين وام به س
ــكن،  ــد چالش پيش روى بانك مس به نظر مى رس
ــكل مواجه كرده ــهيالت را با مش پرداخت اين تس

 است.
ــان  ــا متقاضي ــر روز ب ــكن ه ــك مس ــعب بان ش
ــن  ــالع از آخري ــراى اط ــه ب ــتند ك ــه هس مواج
ــك ها  ــه بان ــى ب ــون تومان ــت وام 60 ميلي وضعي
ــن وام ــالغ اي ــار اب ــد و در انتظ ــه مى كنن مراجع

 هستند.
ــكن در اين  ــك مس ــعب بان ــى از ش ــد يك كارمن
ــى را براى  ــات مردم ــه مراجع ــت: روزان ــاره گف ب
ــم و حتى برخى  ــى داري ــرى وام 60 ميليون پيگي
ــى كنند  ــك مراجعه م ــعبه بان افراد هر روز به ش
ــت اين وام  ــمى براى پرداخ ــوز ابالغيه رس اما هن

نداشته ايم.
ــه ابالغ وام 60  ــر ماند و ديد ك بنابراين بايد منتظ
ــرايطى انجام  ــه ش ــكن با چ ــون تومانى مس ميلي
ــت متقاضيان مسكن به اين وام  مى گيرد و آيا دس
ــوت و كور مسكن، رونق مى رسد تا قدرى بازار س

 بگيرد.

ــا وام 25 ميليون  ــودرو ب ــى گويند طرح خريد خ ــازار خودرو م فعاالن ب
ــه ركود  ــرده، بلك ــودرو دوا نك ــازار خ ــچ دردى از ب ــه تنها هي تومانى ن
ــده ــازان تأمين ش ــان منافع خودروس ــده و فقط در اين مي ــديد ش تش

 است.
ــطح بازار با تهيه يك  دولت يازدهم براى جلوگيرى از تشديد ركود در س
ــويقى خود را براى تحريك تقاضا اعالم كرد. در  ــت هاى تش طرح سياس
ــد براى رونق بازار خودرو وام 25 ميليون  بخشى از اين سياست ها قرار ش
تومانى در قالب عقد خريد دين با نرخ 16 درصد در اختيار خريداران قرار

 بگيرد. 
ــركتهاى  ــد و ش ــاس تخصيص اين وام از 18 آبان ماه آغاز ش برهمين اس
ــروش ــه ف ــودرو را ب ــتگاه خ ــزار دس ــى 6 روز 125 ه ــاز ط خودروس

مى رسانند.
 البته بانك مركزى بعد از مشاهده اين حجم فروش اعالم كرد كه براساس 
ــام خواهد داد و  ــزار را انج ــص اعتبار فقط 110 ه ــات اوليه تخصي توافق
خودروسازان در فروش مازاد خود بايد پاسخگوى مشتريان باشند. بر هر 
حال به شرط خوش قول بودن شركت هاى خودروساز در تحويل يك ماهه 

ــاهد حضور بيش از 110 هزار خودرو  خودروها، بازار طى يك ماه اخير ش
خواهد بود اما آيا اين موضوع مى تواند رونقى را در خريد و فروش خودر و 

در سطح  بازار ايجاد كند؟
ــچ دردى از بازار خودرو  ــن رابطه معتقدند اين طرح هي  فعاالن بازار در اي
ــده ــاز تأمين ش ــن ميان منافع خودروس ــرد و فقط در اي ــد ك دوا نخواه

 است.
ــرح خريد خودرو با  ــندگان خودرو مى گويد: در ط  اصغرى يكى از فروش
ــز اقدام به خريد خودرو  وام 25 ميليون تومانى عالوه بر مردم دالل ها ني
ــده ــى از انبارهاى اين افراد مملو از خودرو ش كرده اند به نحوى كه برخ

 است.
وى با بيان اينكه برخى افراد 50 تا 20 دستگاه خودرو در اين طرح خريده 
ــگاه داران  ــه متهم اصلى بازار خودرو نمايش ــفانه هميش اند، افزود: متأس
هستند اما ركود بازار بسيارى از نمايشگاه داران را ورشكست كرده است و 
در اين ميان اين دالالن هستند كه با رابطه هاى خاص خود از بازار منافع 

كسب مى كنند.
 اين فروشنده خودرو تصريح كرد: اين روزها بازار خودرو خيلى خراب است 

و در ماه هاى آينده هم تغييرى نخواهد كرد.
ــاره به اينكه برخى از دالل ها  ــنده خودرو نيز با اش  محمدى ديگر فروش
ــده را به اميد افزايش قيمت خريدارى كرده اند،  خودروهاى خريدارى ش
گفت: در آينده آنها با مشاركت ليزينگ ها خودروهاى خود را با سود ساالنه 
36 درصد به فروش مى رسانند و در اين ميان فقط منافع خريداران است 

كه رعايت نمى شود.
ــاى خريدارى  ــذارى خودروه ــوز تكليف نام گ ــاره به اينكه هن  وى با اش
ــازان اعالم كردند كه اين  ــت، افزود:هرچند خودروس شده مشخص نيس
خودروها غير قابل فروش هستند ولى به راحتى مى توان آنها را قولنامه اى

 فروخت.
ــكلى از بازار  ــا اين طرح نه تنها مش ــنده خودرو تصريح كرد: ب  اين فروش
ــش داده ــداران را هم افزاي ــردرگمى  خري ــه س ــده بلك ــودرو حل نش خ

 است.
ــروش طى چند  ــازار خريد و ف ــدى به رونق ب ــنده گان خودرو امي  فروش
ــب عيد تغييرى در بازار اتفاق ــايد ش ماه اخير ندارند و فقط منتظرند ش

 بيفتد.

خبر 

ــال  ــت ماه ابتداى امس ــران گفت: در هف ــى فرش اي رييس مركز مل
ــون دالر  ــه ارزش 142 ميلي ــتباف ب ــرش دس ــن ف 2620 ت
ــه لحاظ  ــم ب ــه اين رق ــد ك ــادر ش ــا ص ــور دني ــدود 80 كش ــه ح ب
ــد  ــان مى ده ــدى را نش ــه درص ــدود س ــش ح ــى افزاي وزن
ــان  ــش را نش ــد كاه ــدود 10 درص ــى ح ــاظ ارزش ــه لح ــا ب ام

مى دهد.
ــان مى دهد  ــان اينكه  گمانه زنى هاى بازار فرش نش حميد كارگر با بي
ممكن است دو عامل در كاهش ارزشى صادرات فرش دستباف اثرگذار 
باشد، اظهار كرد: ركود عمومى بازار و تداوم دشوارى هاى حوزه صادرات 
در همه اقالم پيش از اجرايى شدن لغو تحريم ها از داليل مهم در اين 
ــت كه اميدواريم با اجرايى شدن برجام شاهد روند افزايشى  زمينه اس

صادرات باشيم.
ــراى صادرات و  ــش به نوعى دورخيز ب وى افزود: عامل دوم اين كاه
چشم انتظارى بازار به لغو تحريم  صادرات فرش مان به آمريكاست و در 
اين زمينه خوش بين هستيم با لغو تحريم ها فرش دستباف ايرانى به 

طور مستقيم وارد آمريكا شود.
ــال در ميان  كارگر در عين حال بيان كرد: در هفت ماهه ابتداى امس
كشورهاى اروپايى، آلمان، انگلستان و سوئيس بيشترين سهم خريد 
ــورهاى عربى نيز امارات، لبنان  فرش ايرانى را داشتند و در ميان كش
ــرق آسيا  ــورهاى ش و قطر بازار اصلى فرش ايرانى بودند. در بين كش
ــراى فرش ايرانى ــازار قابل توجه، پذي نيز ژاپن و چين به عنوان دو ب

 بودند.
رييس مركز ملى فرش ايران افزود: افزايش وزن فرش هاى صادر شده 
ــان دهنده  ــال همزمان با كاهش اندك ارزش نش در هفت ماهه امس
ــال  ــت ماهه ابتداى امس ــا در هف ــرش صادراتى م ــاوت در نوع ف تف

بود.
ضرورت تبليغات برون مرزى فرش دستباف ايران

كارگر با بيان اينكه يكى از اتفاقات مهمى كه براى افزايش و گسترش 
ــود بحث تبليغات برون مرزى  بازار صادرات فرش ايرانى بايد دنبال ش
ــت، تاكيد كرد: به اين منظور برنامه تبليغاتى  فرش دستباف ايران اس
ــورهاى آلمانى زبان  ــه ويژه كش ــر بازار اروپا ب ــترده اى با تمركز ب گس
ــكارى اتحاديه  ــه و با هم ــى فرش قرار گرفت ــتور كار مركز مل در دس
ــا مراحل نهايى خود را طى مى كند  واردكنندگان فرش ايرانى در اروپ
ــس 2016 در آلمان اين  ــگاه دموتك كه اميدواريم همزمان با نمايش
كمپين تبليغاتى آغاز شود و البته در كنار آن همه منتظر اجرايى شدن 
ــتباف ايرانى به آمريكا  ــرگيرى روند صادرات فرش دس برجام و از س

هستند.
ــدن اين رونق و دوام داشتن صادرات به  وى بيان كرد: براى پايدار ش
آمريكا نيازمند هوشمندى و تدبير براى تصاحب درازمدت بازار فرش 

ايالت متحده هستيم.

با وجود افزايش 3 درصدى ميزان صادرات؛
ارزش صادرات فرش دستباف 10 

درصد كاهش يافت

بازار خودرو؛

وام 25 ميليونى، بازار خودرو را تكان 
نداد

خبر 

ــيرخام با ــرح خريد حمايتى ش ــور گفت: ط رييس اتحاديه دامداران كش
ــدن اعتبار، بيش از 10 روز است كه   قيمت 1440 تومان به علت تأمين نش

متوقف شده است.
عليرضا عزيزاللهى با اشاره به اينكه از سال گذشته تاكنون، 235هزار تن شير 
خام از دامداران با قيمت هر كيلو 1440 تومان خريدارى شده است، افزود: در 
اين طرح، فقط دو درصد شيرخام توليدى دامداران خريدارى شده است و اين 

عدد تأثيرى در مديريت قيمت فروش شيرخام به كارخانه هاى لبنى ندارد.
ــود اما تأثير ــيرخام طرح خوبى ب وى گفت: گرچه طرح خريد حمايتى ش
ــته است. اين طرح به علت   قابل توجهى بر بازار اين محصول باارزش نگذاش
تأمين نشدن اعتبار از سوى دولت بيش از 10 روز است كه متوقف شده است.
ــاورزى ــاد كش ــر جه ــتور وزي ــته به دس ــال گذش ــت: س ــى گف عزيزالله
 335 ميلياردتومان اعتبار براى خريد حمايتى شير خام اختصاص يافت كه 

70 ميليارد تومان هم ضرر و زيان متوليان خريد بود.
ــى و اتحاديه  ــداران با كارخانجات لبن ــات متعدد دام وى از برگزارى جلس
ــداران براى ايجاد توافق قيمت بين  مربوط خبر داد و افزود: در اتحاديه دام
دامداران و كارخانجات لبنى تالش زيادى شد؛ در اين جلسات دو طرف براى
ــان توافق كردند و  ــو 1350 تا 1370 توم ــيرخام به مبلغ هر كيل  قيمت ش
ــتند اما توافق نامه اى بين دو طرف امضا نشد و البته اجرايى  مخالفتى نداش

نيز نشد.
ــور گفت: فعاالن عرصه صنايع لبنى معتقدند  رييس اتحاديه دامداران كش
ــير با  ــت بنابراين خريد ش ــى در جامعه پايين اس ــرف مواد لبن ميزان مص
قيمت هاى باال ممكن نيست و اين مساله سبب دپوى كاال و سرمايه خواهد 

شد.
ــور در  ــرانه مصرف مواد لبنى در كش ــفانه س عزيزاللهى تأكيد كرد: متأس
مقايسه با ديگر كشورها پايين است؛ در ايران ميزان مصرف سرانه مواد لبنى 
ــان مى دهد براى  ــت، اعداد نش 85 كيلوگرم و در جهان 160 كيلوگرم اس
فرهنگ سازى مصرف مواد لبنى به تبليغات بيشترى نياز داريم و تا زمانى كه 
نتوانيم تقاضا را افزايش دهيم نمى توانيم مساله قيمت شيرخام را رفع كنيم.

ــى از ديگر آثار  ــد را در دامدارى هاى صنعت ــم تولي عزيزاللهى كاهش حج
ــت و گفت: اين روند حذف زودرس سوء واقعى نبودن قيمت شيرخام دانس
 دام هاى شيرى را از خط توليد دارد عالوه بر اين ظرفيت توليد در واحدهاى 

صنعتى تا 60 درصد كاهش يافته است.
ــيار مطلوب  ــيرى بس وى افزود: ظرفيت توليد در واحدهاى صنعتى دام ش
ــير را در كشور به ــت و اين واحدها آمادگى دارند ميزان توليد ساالنه ش اس

 10 ميليون تن افزايش دهند اما شرايط بازار براى اين كار مناسب نيست.
ــاى وزارت  ــاس آماره ــت: براس ــور گف ــداران كش ــه دام ــس اتحادي ريي
ــور هشت ميليون و  ــاورزى، ميزان توليد ساالنه شيرخام در كش جهاد كش
ــان مى دهد ميزان توليد به علت شرايط  800 هزار تن است اما برآوردها نش
موجود 15 درصد كاهش يافته است و اگر حمايت نشود روند كاهش توليد 

ادامه مى يابد.

رييس اتحاديه دامداران كشور خبر داد؛

خريد 1440تومانى شيرخام متوقف شد

 عضو انجمن نساجى ايران گفت: نبايد گناه نبودن نقدينگى در جيب مردم را 
به گردن واسطه ها بيندازيم، چراكه پرداختن به واسطه ها فقط ما را به بيراهه 
ــند كار اقتصادى پيش نمى رود و  مى كشاند در صورتى كه اگر واسطه ها نباش

چرخ توليد نمى چرخد.
غالمعلى رخصت با بيان اينكه مشكل اصلى توليد باال بودن قيمت تمام شده 
ــطه ها نمى توان كار اقتصادى انجام داد اما  كاالهاست، اظهار كرد:  بدون واس
باالبودن قيمت نهاده هاى توليد در صنايع مختلف مانند نساجى باعث ركود 

در بازار شده است.
وى با اشاره به اينكه قيمت اكثر مواد پتروشيمى نسبت به دو سال قبل چند برابر 
شده است، گفت: باال بودن قيمت مواد اوليه و نهاده هاى توليد باعث باال رفتن 

قيمت تمام شده كاال مى شود نه وجود واسطه ها.
عضو انجمن نساجى ايران در ادامه تصريح كرد: واسطه، بازرگان يا دالل معنا و 
مفهوم مستقلى ندارد اما با نبودن آن ها نمى توان كارى را چه در ايران و چه در 

ديگر كشورها انجام داد.
وى با اشاره به اينكه هزينه پرداختى به كارگر تنها 50 درصد از نيازهاى زندگى 
او را تامين مى كند، عنوان كرد: كارگران انگيزه كار ندارند اما در كشور چين به 

دليل ارزان بودن قيمت زندگى، افراد با اميد بيشترى زندگى مى كنند.
ــران گفت:  ــوه در اي ــكان توليد انب ــف از نبود ام ــار تاس رخصت ضمن اظه
توليدات انبوه باعث كاهش قيمت تمام شده كاال مى شود و نداشتن كارگاه هايى 

براى آموزش كارگران نيز باعث سخت شدن كار براى  آنها شده است.
عضو انجمن نساجى ايران در ادامه افزود: يك نفر توليد مى كند و ده ها نفر آن 

كاال را مى فروشند كه اين الزم  و ملزوم بوده و تفكيك آن غير ممكن است.
ــد كاهش يابد،  ــده توليد و هزينه ها باي ــه قيمت تمام ش وى با تاكيد بر اينك
خاطرنشان كرد: واسطه ها شايد در برخى از موارد با احتكار مواد غذايى باعث 
ــرايط فعلى، دوران اين حرف ها تمام  باال رفتن كاذب قيمت ها شوند اما در ش

شده است.

مبادالت تجارى ايران و اروپا با وجود توافق هسته اى و رفت و آمد هيات 
ــش 11 درصدى طى دو ماه  هاى متعدد تجارى از اروپا به ايران با كاه

پس از اين توافق مواجه شد.
ــيون اروپا ــرى كميس ــگاه خب ــوى پاي ــده از س ــر ش آمارهاى منتش

(يورو استات) نشان مى دهد مبادالت تجارى ايران با اتحاديه اروپا در 2 
ماهه پس از امضاى توافق جامع هسته اى افت قابل توجهى داشته است.

ايران و گروه 1+5 در جوالى 2015 به توافقى براى حل و فصل موضوع 
ــت يافتند كه اگرچه اين توافق هنوز اجرايى نشده  هسته اى ايران دس
است اما تحليلگران انتظار داشتند جو مثبت ايجاد شده در اثر اين توافق 

بتواند مبادالت تجارى ايران با كشورهاى اروپايى را افزايش دهد.
ــات هاى متعدد اقتصادى اروپا  با وجود اينكه توافق رفت و آمدهاى هي
ــا در طى ماه هاى اوت و  به ايران، مبادالت تجارى ايران و اتحاديه اروپ

سپتامبر افت 11 درصدى داشته است.
ــپتامبر 2014 بالغ  ــرف كه در ماه هاى اوت و س مبادالت تجارى دو ط
بر 1/288 ميليارد يورو گزارش شده بود در مدت مشابه سال جارى به 

1/143 ميليارد يورو كاهش يافته است.
ــاى اوت  ــران در ماه ه ــا از اي ــزارش واردات اروپ ــن گ ــاس اي ــر اس ب
ــون  ــه 168 ميلي ــه و ب ــش يافت ــد كاه ــال 27 درص ــپتامبر امس و س
ــال  ــابه س ــى در مدت مش ــورهاى اروپاي ــت. كش ــيده اس ــورو رس ي
ــرده  ــران وارد ك ــورو كاال از اي ــون ي ــر 233 ميلي ــغ ب 2014 بال

بودند.
ــال  ــپتامبر امس صادرات اتحاديه اروپا به ايران نيز در ماه هاى اوت و س
ــت. اتحاديه اروپا در ماه هاى اوت و  ــده اس با افت 8 درصدى مواجه ش
ــته 1/550ميليارد يورو كاال به ايران صادر كرده  ــال گذش سپتامبر س
ــال به 975 ميليون يورو كاهش  ــابه امس بود كه اين رقم در مدت مش

يافته است.

ــى از اجراى طرح كارت  رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگ
ــت: تاخير در  ــر داد و گف ــد كاال از هفته آينده خب ــارى خري اعتب
ــته  ــردم را خس ــت و م ــوء خواهد داش ــرات س ــرح اث ــراى ط اج

مى كند.
محمدرضا ديانى با بيان اينكه طرح كارت اعتبارى خريد كاال يك 
طرح ملى است و بايد همه ابعاد موضوع را مورد توجه قرار داد، اظهار 
كرد: در حال حاضر وضعيت بازار به دليل قرار گرفتن در ماه صفر و 

شرايط كلى ركودى خوب نيست.
ــرح كارت  ــراى ط ــر اج ــم منتظ ــردم ه ــر م ــوى ديگ  از س
ــه عقب ــد خود را ب ــا خري ــتند و قطع ــد كاال هس ــارى خري اعتب

 انداخته اند.
ــور با نگاه ــرح در آينده اقتصاد كش ــال اين ط وى افزود: به هر ح

 اقتصاد مقاومتى مى تواند موثر باشد بنابراين نبايد با بى صبرى طرح 
را زير سوال ببريم.

به گفته ديانى، در عين حال تقاضا از مسووالن اين است كه طرحى 
ــود چراكه هم مردم  ــده، طوالنى نش كه براى كوتاه مدت مطرح ش
ــدى را براى  ــت آثار و تبعات ب ــته مى كند و هم ممكن اس را خس

توليدكنندگان داشته باشد.
ــك  ــه در ي ــى ك ــوازم خانگ ــدگان ل ــن توليدكنن ــس انجم ريي
ــوع  ــه تن ــاره ب ــا اش ــت، ب ــخن مى گف ــى س ــه تلويزيون برنام
ــه داد:  ــن طرح ادام ــر در اي ــدگان حاض ــوالت و توليدكنن محص
ــك  ــاى انفورماتي ــى بخش ه ــال بررس ــزى در ح ــك مرك بان
ــرح اجرايى ــن ط ــده اي ــت از هفته آين ــرار اس ــوده و ق ــرح ب ط

 شود.
ديانى تصريح كرد: تاخير در اجراى طرح ممكن است اثرات سويى 

داشته باشد كه اجازه دهد اين طرح زير سوال برود.

ــالم وقوع برخى  ــازمان امور مالياتى با صدور اطالعيه اى ضمن اع س
كالهبردارى ها و سوء استفاده افراد سودجو از موديان مالياتى، خواستار 

هوشيارى آنان در مقابل شگردهاى جديد كالهبرداران شد.
ــاس گزارش هاى واصله به سازمان ــت: براس در اين اطالعيه آمده اس

ــاس تلفنى و يا  ــودجو از طريق تم  امور مالياتى، اخيرا برخى افراد س
مراجعه حضورى به محل كسب موديان مالياتى، خود را مامور مالياتى 
معرفى كرده و در قبال اخذ وجه يا دريافت خدمات، قول مساعدت و 
همكارى بابت تخفيف يا كاهش ميزان ماليات متعلقه را داده و از آنان 

اخاذى كرده اند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى سازمان امور مالياتى، اين سازمان ضمن 
ــن گونه افراد  ــيارى موديان مالياتى در مقابل اي تاكيد بر حفظ هوش
سودجو تقاضا مى كند در صورت مواجهه با چنين افرادى، از در اختيار 
گذاشتن اطالعات هويتى، اطالعات حساب بانكى و يا اطالعات پرونده 
مالياتى خود و يا پرداخت وجه و ارائه خدمات به آنان اجتناب كرده و 
مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالياتى مربوطه و يا دفتر مركزى 
حراست به شماره تلفن 39903752 و يا دادستانى انتظامى مالياتى 

به شماره تلفن 33967811 گزارش كنند.

عضو انجمن صنايع نساجى:
اگر واسطه ها نباشند چرخ توليد 

نمى چرخد!

افت 11 درصدى تجارت ايران و اروپا 
پس از برجام

وعده جديد براى زمان اجراى طرح 
كارت اعتبارى خريد كاال

سازمان امور مالياتى:
مراقب كالهبرداران در پوشش مامور 

مالياتى باشيد

وام 60 ميليونى مسكن به جاى ابالغ وارد 
كار تابل ها شد
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عكس روز   (راكن)

دريچه

رييس اداره آزمايشگاه هاى محيط  زيست:

اتوبوس هـاى فرسـوده اصفهـان 
اصـالح شـود

خبر

ــار چكه آب  ــر چ ــون مى كنه، س ــر آب خ ــاال رعيت س « ح
ــاملوى شاعر  چل تا رو بى جون مى كنه»؛ اين پيش بينى ش
ــه هاى  ــايد همان كه نقش ــى آب ايران. ش ــت از آينده ب اس
ــه ورود  ــت از آن ب ــان محيط زيس ــى و كارشناس هواشناس
ــدار  ــاله نام مى برند. هش ــالى 30 س ايران به دوران خشكس
ــاى بعدى  ــن كه جنگ ه ــود اي ــاعرانه اش هم مى ش غير ش
ــديد مى شود كه  ــت. كم آبى آنقدر ش خاورميانه سر آب اس
ــد. باران هاى  ــتر خواهد ش ــت و گاز هم بيش ارزش آب از نف
ــداران نظريه تغيير  ــاى اخير اما كم كم دارد طرف ــيل آس س
اقليم را بيشتر مى كند. تغيير اقليم سيل دارد و خشكسالى. 
ــود، اولين راهى كه به ذهن  وقتى نزوالت جوى كمتر مى ش
ــا ه هايى كه  ــت. چ ــد حفر چاه هاى عميق اس ــر مى رس بش
ــالى آنقدر عميق تر مى شوند  در پى سال هاى پياپى خشكس
ــت زمين  كه خون زمين را مى مكند و محصول آن فرونشس
ــود. تحقيقات جديد  است. كار به همين جا هم ختم نمى ش
نشان داده كه اگر روند توليد گازهاى گلخانه  اى در خاورميانه 
با اين شدت ادامه پيدا كند، حرارت اين منطقه در قرن آينده 
ــت.  ــود كه ديگر جاى زندگى نيس ميالدى آنقدر زياد مى ش
با اين روند خاورميانه در قرن آينده غيرقابل سكونت خواهد 

شد و ايران هم.
توسعه بى برنامه شهر نشينى، گسترش كشاورزى در مناطق 
ــايش خاك، نابودى جنگل ها و... همه  ــور، فرس خشك كش
ــت هم ايران را رو به سرنوشتى مى برد كه  اينها دست در دس
ــايد فقط يك معجزه آن را نجات دهد. دكتر ناصر كرمى،  ش
ــدار مى دهد ايران از  ــناس، چند سالى است كه هش اقليم ش

ــومالى خاورميانه است.  ــكى در حال تبديل شدن به س خش
ــده و طبيعت ديگر  ــتانه تحمل رد ش وى معتقد است «آس
ــگاه برگن نروژ، دليل اصلى  ــتاد دانش تاب مقاومت ندارد. اس
ــادى و افزايش جمعيت  ــائل اقتص فاجعه كنونى ايران را مس
ــال دو برابر شده و  مى داند زيرا جمعيت ايران در طول 40 س

طبيعت ايران توان آبرسانى به اين همه آدم را ندارد. 
ــازمان  ــابق محيط طبيعى س ــاون س ــى كيخا، مع احمدعل
محيط زيست هم چند ماه قبل دوباره همين هشدار را تكرار 
كرده و گفته كه « دوران خشكسالى در ايران آن قدر طوالنى 
ــومالى شدن  بوده كه اگر اقدام قاطعى نكنيم بايد منتظر س
كشور باشيم.» در چند سال گذشته اين تعبير را بارها شنيده 
ــدن دقيقا يعنى چه كه اينقدر بايد از آن  ــومالى ش ايم. اما س

ترسيد؟
ــت هاى  ــى از نشس ــاد دان در يك ــى، اقتص ــن رنان محس
ــه « بحران آب،  ــت ك « حكمرانى آب»، با اطمينان گفته اس
ايران را خواهد بلعيد و امنيت ملى ما را تهديد خواهد كرد.» 
بحرانى كه از آن به جنگ هم ياد مى كنند. شايد جنگ علنى 
آب در خاورميانه شروع نشده باشد، اما چند سالى هست كه 
اين جنگ، اين بحران در ايران هرچند وقت يك بار از گوشه و 

كنار كشور خودى نشان مى دهد.
ــازمان  ــوزش س ــى آم ــركل فعل ــش، مدي ــد دروي محم
ــت و فعال قديمى اين حوزه هم در مصاحبه  اى  محيط زيس
ــت تا  ــتان ها راه افتاده اس ــگ آب در اس ــت كه جن گفته اس
ــد بر اينكه دولت و حاكميت هم از وضع بحرانى  تاييدى باش
ــان و اهواز و  ــزد و اصفه ــد. جنگ آب در ي بى آبى خبر دارن

چهارمحال و بختيارى در سال هاى اخير آنقدر علنى بود كه 
خبرش به گوش همه ما رسيده است. همه طرح هاى انتقال 
ــاميدنى بوده،  ــووالن براى تامين آب آش آب كه به گفته مس
ــت.  ــته اس مردم منطقه را از ترس كم آبى به واكنش وا داش
ــت آباد چهارمحال  ــروژه انتقال آب گالب و بهش نمونه آن پ
ــد از اعتراضات  ــود كه بع ــه اصفهان ب ــا تونل ب و بختيارى ب
ــتور مستقيم  ــفر رييس جمهور به منطقه، با دس مردم در س
رييس دولت متوقف شد. پارچه نوشته هاى آن تجمع ها را كه 
ــت و حرف از قوميت ها و  نگاه كنيد ديگر فقط حرف آب نيس
اهالى يك منطقه است كه آن آب را حق خودشان مى دانند و 

از خشكسالى مى ترسند.
ــراى حل  ــته ب ــال گذش ــووالن وزارت نيرو در چند س مس
ــت ترين راه رفتند. در حالى كه  مشكل كم آبى دنبال دم دس
ــاورزى مصرف مى شود و  92 درصد آب كشور در بخش كش
بهره ورى آن زير 30 درصد است، اين وزارتخانه براى مديريت 
مصرف سراغ سهم 6 درصدى آب شرب مردم رفت. تبليغات 
ــه جويى كنند  ــردم در مصرف آب صرف مداوم براى اينكه م
ظاهرا از اصالح الگوى مصرف آب در بخش كشاورزى خيلى 
ــد. همين  ــى نتيجه هم مان ــه تقريبا ب ــود و البت راحت تر ب
ــرا جواهريان،  ــت كه به گفته زه مديريت هاى بى برنامه اس
مدير كل توسعه پايدار سازمان محيط زيست، در رتبه بندى 
كشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محيط زيستى، ايران از 
نظر مديريت منابع آب از 100 نمره 2/77 و رتبه 117 جهان 
را به دست آورده است. توسعه در ايران بدون توجه به محيط 
زيست رخ داد و تاوان اين نگاه به رشد اقتصادى كشور را مردم 

در چند سال آينده خواهند پرداخت. 
پيش بينى شده تا چند سال ديگر بخش هايى از مركز ايران 
ــوند. تا چند سال پيش  به دليل بى آبى غير قابل سكونت ش
مردم از روستاها وشهرهاى كوچك به كالن شهرها مى آمدند 
تا كار پيدا كنند اما از اين به بعد ايران بايد در انتظار مهاجران 
جديدى با عنوان « آوارگان آب» باشد كه از فرط خشكسالى 

آواره غربت مى شوند.
ــور در وضع بحران و تنش آبى  ــهر كش امروز بيش از 500 ش
قرار دارند. از 609 دشت كشور حدود 350 دشت در شرايط 
ــر مى برند. فقط وضع آب بد  ممنوعه برداشت و بحران به س
نيست. ساالنه 1/5 درصد از جنگل هاى كشور از بين مى روند. 
ــايش خاك مقام اول دنيا را در اختيار داريم. خشكى  در فرس
ــرد وغبار هم به  ــده تا پديده گ درياچه ها و تاالب ها باعث ش
ــود و 23 استان با  مشكالت زيست محيطى كشور اضافه ش
ــند. چاه هاى غيرمجاز فراوان و برداشت بيش  آن درگير باش
ــت ها و ايجاد  ــت دش از حد از آب هاى زيرزمينى باعث نشس
ــاكنين بعضى مناطق را به  فروچاله ها شده است و امنيت س
ــان خبر مى دهد كه  خطر انداخته. پيش بينى هاى كارشناس
ــالي تمام ايران را در بر مي گيرد. همه  تا سال 2030 خشكس
ــعه  اين اتفاق ها در حالى مى افتد كه هنوز در برنامه هاى توس
ــران كم آبى  ــووالن به طور جدى به فكر بح ــاله مس پنج س

نيستند. 
مردم هم چشم اميدشان به آسمان است كه شايد ببارد ....

ــرات حس خوبى نداريم، اما آنها  ــان ها نسبت به حش اگرچه ما انس
عالوه بر آنكه بى خطر هستند براى حيات كره زمين هم نقش مهى 

را ايفا مى كنند.
«گاگى ديويدوز» محقق اكولوژى از دانشگاه آريزونا، در اين باره مى 
ــوند، بالشك كل دنيا از هم  گويد: «اگر حشرات كره زمين نابود ش

فرومى پاشد.»
ــرات، پشه اى براى گزش ما  درست است كه در صورت نابودى حش
انسان ها و انتقال انواع بيمارى ها وجود نخواهد داشت و ميليون ها 
نفر از بيمارى هايى نظير ماالريا و تب تنگو نخواهند ُمرد. كشاورزان 
ــى نخواهند  ــان نياز به سمپاش ديگر براى حفاظت از محصوالت ش

داشت.
ــت. تقريبا ــتر از ضررهاى آنهاس ــرات به مراتب بيش اما منافع حش
80 درصد كل زندگى گياهى جهان وابسته به گرده افشانى است. اين 
حشرات هستند كه در طول فرآيند گرده افشانى، گرده را از بساك 

گياه نر به كالله گياه ماده مى رسانند.
ــك و  ــراتى نظير زنبور، سوس به گفته ديويدوز « در اكثر موارد حش
پروانه، عامل گرده افشانى هستند، و در موارد نادر باد، آب يا حيوانات 
اين فرآيند را انجام مى دهند. بدون وجود اين گرده افشان ها، اكثر 

گياهان زمين نابود خواهند شد.»
حال آنكه بخش وسيعى از رژيم غذايى انسان هاى كره زمين وابسته 
به گياهانى نظير گندم، برنج، ميوه ها و سبزيجاتى است كه حشرات 

در بقاى آنها نقش دارند.
ــتفاده مى كنيم از  ــتاندارانى هم كه ما از گوشت شان اس حتى پس
گياهانى تغذيه مى كنند كه حشرات در توليد آنها نقش دارند. پس 
دنياى بدون حشرات به معناى نابودى حيات در كل كره زمين است.

محققان مى گويند؛

حيات كره زمين بدون حشرات 
نابود مى شود

در آستانه برگزارى نشست جهانى آب و هوا در پاريس، بريتانيا اعالم كرد 
كه تا سال 2025 ذغال سنگ را از چرخه توليد برق حذف خواهد كرد.

ــال در بريتانيا  ــنگ فع ــام معدن ذغال س ــال ديگر چيزى به ن  تا 10 س
ــيدن به تعهدات  ــت. اين تصميم با هدف تحقق بخش وجود نخواهد داش

زيست محيطى بريتانيا اتخاذ شده است.
وزارت انرژى و تغييرات جوى بريتانيا به تازگى تصميم گرفته كه تمامى 
معادن ذغال سنگ اين كشور را تا سال 2025 و براى هميشه تعطيل كند.

امبر رود، وزير انرژى و تغييرات جوى بريتانيا در بيانيه اى اعالم كرد: يكى 
ــاخصى  از مهم ترين كارهايى كه بريتانيا مى تواند انجام دهد تا بخش ش
ــت محيطى لقب  ــتن از آالينده هاى زيس از تالش جهانى در جهت كاس
بگيرد اين است كه براى توليد برق به منبعى به جز ذغال سنگ فكر كند و 

به جاى آن از گاز استفاده كند.
ــالم كرده،  ــوى بريتانيا اع ــرژى و تغييرات ج ــاس آنچه كه وزير ان بر اس
ــور از سال 2023 آغاز و در  محدوديت استفاده از ذغال سنگ در اين كش

سال 2025 به ممنوعيت تبديل مى شود.
ــاند يكى از  ــه اين برنامه جامه عمل بپوش ــه بريتانيا بتواند ب در صورتى ك
ــعه يافته دنيا لقب خواهد گرفت كه توانسته  ــورهاى توس نخستين كش
به تعهد از پيش ارائه شده مبنى بر حذف ذغال سنگ از سيستم انرژى خود 

عمل كند.
در حال حاضر ذغال سنگ سهم 20 درصدى در توليد برق بريتانيا دارد. اين 
كشور در نظر دارد تا خال به وجود آمده ناشى از حذف اين ماده فسيلى را با 

گاز، انرژى هسته اى و برق بادى پر كند.
ــت جهانى آب و هوايى در  اين تصميم خبرساز در آستانه برگزارى نشس
ــت مهم كه با نامCOP21 برگزار  ــت. در اين نشس پاريس اعالم شده اس
ــده و به بحث و  ــورهاى مختلف جهان حاضر ش مى شود نمايندگان كش

تبادل نظر درباره تغييرات اقليمى زمين مى پردازند.

خداحافظى بريتانيا با ذغال سنگ 
تا سال 2025

خبر

آب ؛ گزارش يك نگرانى

رييس اداره آزمايشگاه هاى محيط  زيست اصفهان خواستار اصالح ناوگان فرسوده اتوبوسرانى 
اين شهر شد.

ــدون ترس از آلودگى هاى  ــاط با اينكه چه زمان اصفهانى ها مى توانند ب بابك صادقيان، در ارتب
ــه قابل توجه  ــت: نكت ــند، اظهار داش ــتان نفس بكش ــان در پاييز و زمس ــواى اصفه مداوم ه
ــى پيش رفته ــش آلودگ ــوى كاه ــمت و س ــال 92 تاكنون به س ــت كه اصفهان از س اين اس

 است.
ــت، تاكيد كرد:  ــه نيس ــال 92 قابل مقايس ــال با س وى با بيان اينكه تعداد روزهاى آلوده امس
ــپس از سال گذشته تاكنون بسيار  روند كاهشى تدريجى شدت آلودگى از سال 92 به 93 و س
ــالم 9 روز  ــال 92 تعداد روزهاى ناس ــانزدهم آبان ماه س ــت به گونه اى كه تا ش خوب بوده اس
ــه دو روز كاهش يافته ــال جارى و در طول همين بازه زمانى اين تعداد ب ــت كه در س بوده اس

 است.
ــاله  ــن مس ــرد: اي ــد ك ــان تاكي ــت اصفه ــط  زيس ــگاه هاى محي ــس اداره آزمايش ريي
ــل و نقل  ــاوگان حم ــوخت ن ــر س ــت در تغيي ــط زيس ــات محي ــه اقدام ــد ك ــان مى ده نش
ــوده  ــر ب ــى موث ــرل آلودگ ــش و كنت ــا در كاه ــوز نيروگاه ه ــش مازوت س ــپ بخ و پلم
ــه  ــان ادام ــا را همچن ــن فعاليت ه ــوا اي ــى ه ــش آلودگ ــى كاه ــوان متول ــه عن ــت و ب اس

مى دهيم.
ــه در ايجاد  ــرق ك ــچ ش ــر و گ ــاى صنعتى آج ــى واحده ــع آلودگ ــه رف ــان اينك ــا بي وى ب
ــيار موثر بوده  ــش آلودگى بس ــتند در كاه ــاك p.pm 2/5 نقش داش ــاى خطرن آاليندگى ه
ــان و ارتقاى  ــارج از اصفه ــه خ ــهر ب ــده داخل ش ــوف آالين ــال صن ــه داد: انتق ــت، ادام اس
ــاط بوده ــت در اين ارتب ــر محيط زيس ــر اقدامات موث ــازى از ديگ ــع خودروس كيفيت صناي

 است.
ــاهد  ــورژن را ش ــده اين ــى دو روز پدي ــته ط ــه گذش ــرد: در هفت ــح ك ــان تصري صادقي

ــن دو روز ــه تعطيلى اي ــه رو بوديم مجبور ب ــال 92 روب ــرايط آلودگى س ــا ش بوديم كه اگر ب
 مى شديم.

ــان كه  ــرانى اصفه ــاوگان اتوبوس ــى ن ــع آاليندگ ــه براى رف ــوال ك ــخ به اين س وى در پاس
ــت، تصريح كرد:  ــده اس ــيده ش ــته چه تمهيداتى انديش اعتراض هاى مردمى را نيز درپى داش
ــت  ــث هوا اين درخواس ــت محيطى در بح ــاى زيس ــر پروژه ه ــت به عنوان ناظ محيط زيس
ــرار ــتور كار ق ــوده را در دس ــاى آل ــض اتوبوس ه ــه تعوي ــت ك ــته اس ــرانى داش را از اتوبوس

 دهد.
ميانگين سنى باالى اتوبوس هاى اصفهان و تاثير در آلودگى هوا

ــال 89 تا  ــه از س ــان اينكه ك ــان با بي ــت اصفه ــط  زيس ــگاه هاى محي ــس اداره آزمايش ريي
ــتگاه جديدى  ــته بود دس ــركت نتوانس ــاى مالى اين ش ــه ماه پيش به دليل محدوديت ه س
ــنى  ــال ميانگين س ــه تا چهار س ــن ترتيب پس از س ــرد: بدي ــد، اضافه ك ــاوگان كن را وارد ن
ــادى آالينده ــاوگان تا حد زي ــت كه اين ن ــت و طبيعى اس ــاى اصفهان باال رفته اس اتوبوس ه

 باشد.
ــال تعدادى  ــرى اول پس از چهار تا پنج س وى با بيان اينكه با پيگيرى و اجراى برنامه جامع س
ــتگاه  ــت، تاكيد كرد: 400 تا 450 دس ــده اس اتوبوس به ناوگان حمل و نقل اصفهان اضافه ش
اتوبوس گازسوز كه به دليل مشكل فنى جايگاه سوخت از گردونه خارج شده بود بار ديگر اضافه 

شد.
ــت باقيمانده اتوبوس هاى  ــاره به اينكه با توجه به جمعيت شهر اصفهان الزم اس صادقيان با اش
ــود، ادامه داد: با توجه به اقدامات معاونت  ــرانى اصفهان نيز اصالح ش ــوده ناوگان اتوبوس فرس
ــاى روز دنيا  ــاوگان با ظرفيت ه ــه اين ن ــش اتوبوس نو ب ــهرى افزاي حمل و نقل و ترافيك ش
ــل و نقل اضافه ــه ناوگان حم ــرى دوم اتوبوس هاى جديد ب ــال س ــه دارد و در پايان امس ادام

 مى شود.
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مديركل فرهنگى هنرى وزارت آموزش و پرورش از اعزام 250 هزار 
ــال جارى و  دانش آموز به اردوهاى راهيان نور از يازدهم مهرماه س
همزمان با آغاز سال تحصيلى خبر داد و گفت: با توجه به اينكه هوا 
ــوى اردوهاى دانش آموزى را به  سرد شده است كم كم سمت و س

جنوب كشور سوق مى دهيم.
ــاره به ادامه روند اعزام دانش آموزان به  مهدى على اكبرزاده، با اش
اردوهاى راهيان نور اظهار كرد: از يازدهم مهرماه اعزام دانش آموزان 
ــر از دوماه موفق  ــد و در عرض كمت به اردوهاى راهيان نور آغاز ش
ــه از اين حيث جزو  ــديم ك به اعزام حدود 250 هزار دانش آموز ش

اعزام هاى بى نظير است.
ــمت و سوى اردوها را به  وى افزود: هوا سرد شده است و كم كم س

جنوب كشور سوق مى دهيم.
ــا بيان اينكه  ــرى وزارت آموزش و پرورش ب ــركل فرهنگى هن مدي
ــت كه  ــان ما حاكى از آن اس ــبختانه ارزيابى هاى كارشناس خوش
ــكان در اردوگاه ها، غذا، حمل و  ــطح اردوها از لحاظ كيفيت اس س
نقل و همچنين برنامه هاى فرهنگى تدارك ديده شده بهبود يافته 
است عنوان كرد: بسته هاى فرهنگى كه قبل و در حين اعزام توزيع 
ــود و همچنين فعاليت هاى فرهنگى در يادمان دفاع مقدس  مى ش

ارتقاء يافته است.
على اكبرزاده با اشاره به اينكه هفته گذشته در هفته كتاب 50 هزار 
نمايشگاه كتاب در 50 هزار مدرسه برگزار شد گفت: 50هزار عنوان 
كتاب را دوهفته گذشته توزيع كرديم كه در نمايشگاه ها با تخفيف 

10 تا 15 درصد عرضه شد.
ــى عبور كرده بودند  وى افزود: كليه كتاب ها از فيلترهاى كارشناس
ــد 10 تا 15 درصدى در عنوان  ــال گذشته شاهد رش و نسبت به س

كتاب ها بوديم.

اعزام بيش از 250 هزار نفر به اردوهاى راهيان نور :

هدايت اردوهاى دانش آموزى به 
سمت جنوب با سردشدن هوا

ــكى و شنيدن عنوان  پوشيدن لباس سفيد پزش
ــايد روياى  آقاى دكتر،خانم دكتر؛ اين روزها ش
خيلى ها باشد؛ رويايى كه خيلى وقت ها به واقعيت 
ــى متقاضيان اين  ــوص وقت نمى پيوندد به خص
ــت  ــالى پش ــته پرطرفدار تحصيلى، چندس رش
ــدكنكور درجا مى زنند و تقريبا با اين آرزو پير  س

مى شوند.
ــش از اين دو راه  براى اين جماعت نااميد تا پي
ــت: يكى اين كه قيد رشته پزشكى  وجود داش
را بزنند و به تحصيل در بقيه رشته هاى مرتبط 
از بهداشت محيط گرفته تا علوم آزمايشگاهى 
ــرت  ــت دهند و با حس ــى و... رضاي و كاردرمان

دكترهاى فاميل را تماشا كنند.
راه دوم اما پرطرفدارتر بود؛ اين كه شال و كاله 
ــراى ادامه تحصيل و  كنند، چمدان ببندند و ب
تحقق روياى خود يا والدين شان، راهى كشورى 

ديگر شوند.
ــگاه هاى نام آشنا،  طراز  ــهم دانش اين وسط س
ــن متقاضيان  ــا در پذيرش اي اول و مطرح دني
چندان زياد نبود و دانشگاه هاى نه چندان مطرح 
ــايه و نزديك، گوى سبقت  ــورهاى همس كش
ــى از همديگر  ــجوهاى ايران را در پذيرش دانش

ربوده بودند.
اين اما تمام ماجرا نبود، حرف و حديث ها تازه 
ــد كه دانش آموخته هاى  ــروع مى ش وقتى ش
خارج از كشور به ايران برمى گشتند؛ بزرگ ترين 
مشكل هم تاييد مدرك پزشكى شان در وزارت 

بهداشت بود.
حاال اما به نظر مى رسد وزارت بهداشت راه حل 
جديدى براى اين مشكل پيدا كرده است؛  ايجاد 

ــكى داخل و خارج از  ارتباط بين دانشگاه هاى علوم پزش
ــجو. راه حلى كه عنوان سند  كشور در زمينه تربيت دانش
ــته است؛ اين را  ــانى اش نشس آمايش بين الملل بر پيش
ــت به جام جم  ــى وزارت بهداش قائم مقام معاونت آموزش

مى گويد.
ــات  حميد اكبرى با اعالم اين خبر از حذف نقش موسس
ــكى خبر  ــروه علوم پزش ــارج در گ ــجو به خ اعزام دانش
ــش بين الملل،  ارزيابى  ــند آماي مى دهد و مى گويد: در س
ــور به يك دانشگاه  مدرك تحصيلى دانشگاه هاى هر كش

علوم پزشكى در داخل كشور سپرده مى شود.
هم انديشى نهادهاى مختلف

ــت كه  ــه فعاليت هاى كارگروه قانونى اس اين اتفاق نتيج
براى رسيدگى به وضع موسسات اعزام دانشجو به خارج 
ــكى  ــى از جمله علوم پزش ــاى مختلف آموزش در گروه ه

تشكيل شده است. 
ــاى  نهاده از  ــى  نماينده هاي ــروه،  كارگ ــن  اي در 
ــت و وزارت  ــد. از وزارت بهداش ــور دارن ــف حض مختل
ــاى  ــت نيروه ــث تربي ــان بح ــوان متولي ــه عن ــوم ب عل

ــوه  ــور و ق ــا وزارت كش ــه ت ــور گرفت ــكى در كش پزش
قضاييه.

قائم مقام معاونت آموزشى وزارت بهداشت در ادامه توضيح 
مى دهد: آن چيزى كه ما االن در وزارت بهداشت پيگيرى 
مى كنيم اين است كه دانشگاه هاى ما با دانشگاه هاى خارج 
از كشور ارتباطات فعال ترى داشته باشند؛ يعنى اگر قرار 
است دانشگاهى در خارج از كشور داوطلبان ايرانى را براى 
ادامه تحصيل در رشته هاى پزشكى بپذيرد، دانشگاه هاى 
ــا و حتى روند  ــرش، آزمون ه ــان اين پذي ما هم در جري

تحصيلى دانشجو ها قرار بگيرند. 
ــى فارغ التحصيالن مدرك  ــى، وقت چون طبق روال فعل
ــازه در اين  ــور برمى گردند، ت ــكى را گرفته و به كش پزش
مرحله است كه مدرك شان در وزارت بهداشت بررسى و 

مورد تاييد بودنش اعالم مى شود.
ــادى  ــاى زي ــه خال ه ــم هميش ــد ه ــن رون ي  در ا
ــزى اى  ــم در برنامه ري ــا درصددي ــد و م ــود مى آي به وج
ــرف  ــا را برط ــن خأله ــم اي ــش رو داري ــه در پي ك

كنيم.
نظارت بر سابقه تحصيلى

ــيابى مدرك تحصيلى  ــكل مهم بعد از موضوع ارزش مش
ــده قائم مقام معاونت  ــش آموخته ها، به عقي اين گروه دان
ــتم نظارتى براى  ــت، نبود سيس آموزشى وزارت بهداش
ــت؛ به اين معنى  ــجو در خارج از كشور اس پذيرش دانش
ــجوها  ــود اين دانش ــخص نمى ش كه خيلى وقت ها مش
ــطح  ــابقه تحصيلى و با چه س ــرايطى، با چه س با چه ش
ــته پزشكى پذيرفته  علمى اى براى ادامه تحصيل در رش

مى شوند.
دقيقا به همين دليل است كه اكبرى مى گويد: براى رفع 
اين مشكل مى خواهيم كارى كنيم تا حتى فردى هم كه 
ــور درس بخواند، استاندارد هاى  ــت خارج از كش قرار اس
آموزشى الزم را داشته باشد؛  چون به هرحال نمرات ديپلم 
ــى او در دوره دبيرستان تا حدودى نشانه  و سابقه آموزش
توانايى اش براى تحصيل است و وقتى كسى نمرات پايينى 
ــم دارد و مى توان  ــب كرده، توانايى علمى  پايينى ه كس

پيش بينى كرد در آينده با مشكل مواجه شود.
تب دكتر شدن

اما سررشته هجوم داوطلبان به كشورهاى ديگربه خصوص 
كشورهاى همسايه را كه مى گيريم، به عالقه اى مى رسيم 

ــه  ــر خانواده هاى ايرانى ريش ــن و فك كه در ذه
ــته هاى  ــه ادامه تحصيل در رش دوانده؛ عالقه ب
ــدن.  ــا و خانم دكتر ش ــكى و آق ــف پزش مختل
موضوعى كه به گفته نايب رييس دوم كميسيون 
ــوراى اسالمى، به  ــت و درمان مجلس ش بهداش
ــكى، نقش معنوى  جايگاه اجتماعى رشته پزش
ــادى آن در جامعه امروز ما و همچنين جايگاه م

 بر مى گردد.
ــاره به اين  ــين قاضى زاده هاشمى با اش اميرحس
ــر در جامعه ما  ــد: درحال حاض موضوع مى گوي
رشته هاى پزشكى، نسبت به ديگر رشته ها وعلوم 
و فنونى كه در كشور وجود دارد، پرطرفدار ترند 
ــل جدى اى  ــده تماي ــن موضوع باعث ش و همي
ــوان به وجود ــب اين عن در جوانان ما براى كس

 بيايد.
ــى مى توانند با  ــط فقط درصد پايين اما اين وس
ــته ها  ــب امتيازهاى الزم در كنكور اين رش كس

پذيرفته شوند.
ــته هاى پزشكى  ــهم عده اى كه در كنكور رش س
پذيرفته نمى شوند،  از نظر اين نماينده مجلس و 
رييس سابق دانشگاه علوم پزشكى سمنان، صرف 
هزينه هاى كالن و فشار به خانواده ها براى ادامه 

تحصيل در خارج از كشور است.
ــن موضوع  ــاره به اي ــمى  با اش ــى زاده هاش قاض
مى گويد: نتيجه اين مى شود كه چون كشورهايى 
ــم از ما دور  ــر دارند، ه ــگاه هاى معتب ــه دانش ك
ــتند هم پذيرش گرفتن در آنها كار راحتى  هس
ــرط معدل دارند، طبيعتا خيلى ها  ــت و ش نيس
ــه و درجه دو، كه هم  ــگاه هاى درجه س به دانش
ــرى دارند، رو  ــه كمت ــد و هم هزين نزديك ترن

مى آورند. 
ــان هم براى  ــد از پايان دوره تحصيلى ش اما با اين كار بع
ــت مى كنند و هم براى سيستم  ــكل درس خودشان مش
پزشكى كشور؛  چون رشته پزشكى رشته واقعا حساسى 

است؛  ما با جان انسان ها سروكار داريم.
ــت و درمان مجلس  ــيون بهداش نايب رييس دوم كميس
ــالمى در ادامه مى گويد: متاسفانه همين االن  شوراى اس
ــتانداردهاى آموزش پزشكى در  ما در ارتباط با حفظ اس
ــكل داريم به خصوص در  ــورمان هم مش داخل خود كش
ــه هاى  ــگاه هاى آزاد و بين الملل و موسس ارتباط با دانش
ــت  ــهرهاى مختلف درس آموزش عالى كوچك كه در ش

شده اند. 
ــيل دكترهايى كه معلوم نيست در  واى به حال اينكه س
ــى مدرك گرفته اند، به  ــور و كدام نظام آموزش كدام كش

كشور سرازير شوند.
با اين تفاسير عالقمندان به رشته پزشكى كه قصد ادامه 
تحصيل در خارج از كشور را دارند، بايد دست به عصاتر از 

پيش عمل كنند.

خبر

دكتر شدن در دانشگاه هاى خارجى 
سخت مى شود
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375/000/000 ريال جزاى نقدى به دولت محكوم شــده و محكوم عليه 
به منظور خارج كردن آپارتمان از ملك و تصرف خريدار طى اقرار نامه 
محضرى مورخ 93/8/11 به حكم غيابى صادره از شــعبه 107 جزايى 
اصفهان تسليم شد و حق اعتراض خود را اسقاط و سلب نموده و پرونده 
كيفرى به اجراى احكام ارسال شده و اجراى احكام نيابت قضايى براى 
كرج ارســال نموده كه آپارتمان را از خريدار بگيرند و به شاكيه مسترد 
نمايند در حالى كه خريدار آپارتمان در ســال 91 دادخواســت الزام به 
انجام تعهد و انتقال ســند به طرفيت فروشنده و مالك داده و طى دادنامه 
شماره 1014 مورخ 91/12/22 شعبه دوم دادگاه حقوقى كرج خواندگان 
دعوى محكوم به انجام تعهد و انتقال ســند آپارتمــان و پرداخت هزينه 
دادرسى در حق خريدار شده اند و مالك نسبت به راى صادره اعتراض و 
تجديدنظرخواهى نموده است و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان البرز 
طى دادنامه شماره 1244 مورخ 92/10/3 با احراز وقوع عقد بيع و صحت 
آن اعتراض مالك را غير موجه دانســته و ضمــن رد تجديدنظر خواهى 
دادنامه بدوى را تاييد و قطعى نموده است و حكم صادره به مرحله اجراء 
درآمده و سند آپارتمان به نام خريدار منتقل شده و به وى تحويل گرديده 
و هم اكنون در تملك و تصرف خريدار مى باشد و با توجه به صدور راى 
قطعى 1244-92/10/3 مرجع تجديدنظــر و تحويل آپارتمان به خريدار 
(آقاى ناصر چرومى) صدور دادنامه شــماره 413 مــورخ 93/3/29 از 
شــعبه 107 جزايى اصفهان مغاير با آن بوده و قابل اجراء نبوده است و 

با اين وصف به نظر مى رسد در مورد اتهام آقاى غالمرضا حريرپوش 
مبنى بر فروش آپارتمان موصوف به شــاكى (ناصر چرومى) قبال متهم 
با طرح شــكايت از طرف مالك به نام اكرم بختيارى داير بر فروش مال 
غير تحت تعقيب قرار گرفته و طى حكم قطعى به دو ســال حبس تعزيرى 
و استرداد آپارتمان به مالك و پرداخت مبلغ 375/000/000 ريال جزاى 
نقدى به دولت محكوم گرديده و موضوع اعتبــار امر مختومه پيدا كرده 
است و لذا نمى توان متهم را مجددا به شــكايت خريدار تحت تعقيب قرار 
داده و دوباره او را به خاطر بردن مال غيــر (مال خريدار) محكوم نمود 
بنابراين دادگاه با استناد به بند ج ماده 13 قانون آيين دادرسى كيفرى قرار 
موقوفى تعقيب متهم را صادر و اعالم مــى نمايد راى صادره حضورى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ در محاكم تجديدنظر اصفهان قابل اعتراض 
است.م الف:23037 شــعبه 122 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان(122 

جزايى سابق)
ابالغ

9/101 شــماره درخواســت: 9410460362200010 شــماره پرونده: 
9409980362201247 شــماره بايگانى شــعبه: 941293 نظر به اينكه 
آقاى مسعود رضايى فرزند حســين به اتهام ترك انفاق حسب شكايت 
خانم مريم ابراهيمى فرزند مهدى از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
941293 تحت تعقيب اســت و ابالغ احضاريه به واســطه معلوم نبودن 
محل اقامــت او ممكن نگرديده بدينوســيله در اجراى مــاده 174 قانون 
آيين دادرســى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظــرف يك ماه از تاريخ 
انتشار آگهى در شعبه سوم داديارى دادســراى عمومى اصفهان جهت
 پاســخ گويى بــه اتهــام خويــش حاضــر شــود. در صــورت عدم
 حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معول خواهد 
شــد. م الف 24373 شعبه ســوم داديارى دادســراى عمومى و انقالب 

اصفهان
ابالغ

9/102 شــماره درخواســت: 9410460362000001 شــماره پرونده: 
9409980362001170 شــماره بايگانى شــعبه: 941204 نظر به اينكه 
آقاى مصطفى قلعه شاهى فرزند عباس متهم به فروش مال غير و خيانت 
در امانت به شماره پرونده 941204 د 1 شــعبه اول داديارى دادسراى 
اصفهان مى باشد. با توجه به مجهول المكان بودن و عدم حضور نامبرده 
در اين شعبه حســب ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى گردد و از متهم 
دعوت به عمل مى آيد جهت رسيدگى ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر آگهى 
در اين شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف 24386 شعبه اول داديارى 

دادسراى عمومى و انقالب شهرستان اصفهان 
ابالغ

9/103 شــماره درخواســت: 9410460362000002 شــماره پرونده: 
9409980362001379 شــماره بايگانى شــعبه: 941416 نظر به اينكه 
آقاى فضل اله جزى متهم به ايراد ضرب و جرح عمدى به شماره پرونده 
941416 د 1 شعبه اول داديارى دادسراى اصفهان مى باشد. با توجه به 
مجهول المكان بودن و عدم حضور نامبرده در اين شــعبه حســب ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار طبع و نشر مى گردد و از متهم دعوت به عمل مى آيد جهت 
رسيدگى ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شوند 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ خواهد شد. م الف 24387 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اصفهان 

ابالغ راى
9/88 شــماره دادنامــه: 9409970354801002 شــماره پرونــده: 
9409980359500135 شــماره بايگانى شــعبه: 940572 شاكى: آقاى 
حميد كاظم پور طرقى فرزند اكبر به نشــانى اصفهان خ زينبيه خ آزادى 
فضاى سبز بن 17 سمت چپ درب دوم متهم: آقاى سعيد گل الله فرزند 
عباس به نشــانى مجهول المكان اتهام: كالهبردارى گردشكار: دادگاه با 
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رسيدگى را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به انشاء و صدور راى 
مى نمايد. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى سعيد گل الله فرزند عباس 
داير بر كالهبردارى به مبلغ 8156010 با توجه به شكايت آقاى حميد كاظم 
پور طرقى فرزند اكبر مبنى بر اينكه متهم با وى تماس گرفته و گفته شما 
برنده كربال شده ايد و شماره حساب جارى وى را گرفته و او را دعوت به 
جلو باجه نموده و پس از گرفتن مشخصات و شماره حساب و شماره رمز 
بانكى مبلغ مذكور را از حساب شاكى برداشت نموده و متوارى شده است 
با توجه به تحقيقات انجام شده و استعالم از بانك مربوطه و كيفرخواست 
صــادره از دادســراى عمومى و انقــالب اصفهان و عدم دفــاع متهم با 
وصف ابالغ قانونى و نشــر آگهى در روزنامه و ســاير قرائن و امارات 
مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته 
با استناد به ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس 
و كالهبردارى متهم موصــوف را به پرداخــت 8156010 ريال در حق 
شاكى و همين مبلغ جزاى نقدى به دولت و تحمل يك سال حبس تعزيرى 
محكوم مينمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى در

 همين دادگاه قابل واخواهى است. م الف 23041 رئيس شعبه 122 دادگاه 
كيفرى 2 اصفهان 

ابالغ
9/104 شــماره درخواســت: 9410460358600012 شــماره پرونده: 
9409980358600432 شــماره بايگانى شــعبه: 940440 نظر به اينكه 
آقاى شــريف بابا احمدى به اتهام توهين و جالل بابــا احمدى به اتهام 
خيانت  در امانت در پرونده كالسه 940440 ب 7 موضوع شكايت سهيل 
باطنى فرزند عبدالعلى، از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب هستند و ابالغ 
احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ايشان ممكن نگرديده است. 
بدينوسيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف مدت يكماه از 
تاريخ انتشار آگهى در شــعبه 7 بازپرسى دادســراى عمومى و انقالب 
مجتمع شــماره 4 اصفهان واقع در خ كهندژ، مجتمع شماره 4 دادسراى 
اصفهان، جهت پاســخگويى به اتهام خويش حاضر شــود. در صورت
 عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشــار آگهى اقــدام قانونى به عمل 
خواهد آمد. هزينه انتشــار بر عهده دادگسترى اصفهان مى باشد. م الف 
24375 شعبه هفتم بازپرســى دادســراى عمومى و انقالب شهرستان 

اصفهان 
ابالغ راى

9/41 شــماره دادنامــه: 9409970354801004 شــماره پرونــده: 
9109980360100580 شــماره بايگانى شــعبه: 940671 متهم: آقاى 
محمد غريب گل محمدى فرزند احمد مجهول المكان اتهام: جعل گردشكار: 
دادگاه با بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رسيدگى 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شــرح زير مبادرت به انشاء و 
صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى محمد غريب گل 
محمدى فرزند احمد داير بر جعل شش فقره تراول چك پانصد هزار ريالى 
و اســتفاده از آنها و خرج كردن آنها به آقاى غالمرضا سليمانى فرزند 
حســن جهت خريد يك راس بز با توجه به گــزارش واصله از مامورين 

انتظامى و كشــف 6 فقره تراول چك پانصد هزار ريالى مجعول از دست 
ياد شده و متوارى شدن متهم و پاسخ استعالم از مخابرات مريوان مبنى 
بر اينكه خط تلفن همراه شماره 09186530172 متعلق به متهم ياد شده 
مى باشد كه متهم هنگام خريد بز و خرج كردن تراول چكها شماره تلفن 
همراهش را به فروشــنده داده است و كيفرخواســت صادره از دادسرا 
و عدم دفاع متهم با وصف ابالغ قانونى و ســاير قرائن و امارات دادگاه 
بزه انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته با اســتناد به مواد 523 و 
526 قانون تعزيرات مصوب ســال 75 متهم را به تحمل پنج سال حبس 
تعزيرى محكوم  مى نمايد و تراول چكهاى مكشوفه مجعول تا پيدا شدن 
متهم و قطعيت راى صادره ضميمه پرونده مى باشــند و پس از اجراى 
حكم معدوم مى گردند. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس ابالغ در 
همين دادگاه قابل واخواهى است. م الف 23042 رئيس شعبه 122 دادگاه 

كيفرى 2 اصفهان 
ابالغ راى

9/40 شــماره دادنامــه: 9409970354800996 شــماره پرونــده: 
9409980359400219 شــماره بايگانى شــعبه: 940547 شاكى: آقاى 
ســيد مهدى صدريه فرزند مصطفى با وكالت آقاى محمدرضا جعفرى 
كوپايى فرزند نعمت اله به نشانى اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان هشت 
بهشت شرقى چهارراه حمزه اصفهانى ســاختمان هفت آسمان طبقه 4 
واحد 5. متهمين: 1- آقاى ميالد فرشچى 2- آقاى حسين عالى پور همگى 
به نشــانى مجهول المكان اتهام ها: 1- كالهبــردارى 2- تحصيل مال از 
طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات گردشكار: دادگاه با 
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رسيدگى را اعالم 
وبا اســتعانت از خداوند متعال به شــرح زير مبادرت به انشاء و صدور 
راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص اتهام آقايان 1- حسين عالى پور 
2- ميالد فرشچى داير بر مشاركت در كالهبردارى به مبلغ هشتاد ميليون 
ريال با توجه به شكايت آقاى سيد مهدى صدريه مبنى بر اينكه متهمين با 
مانور متقلبانه و داير كردن دفتر شركت سمادژ و تنظيم قرداد فروش و 
نصب و راه اندازى آسانسور به شماره 320298 مورخ 92/11/14 مبلغ 
پنجاه ميليون ريال از طريق چك شماره 323397 مورخ 92/11/16 عهده 
بانك تجارت و مبلغ ســى ميليون ريال هم وجه نقد از وى دريافت نموده 
باضافه 4 فقره چك ديگر به شماره هاى 323398-92/2/15 و 323399-

92/3/15 و 323400-92/4/15 عهده بانك تجارت جمعا به مبلغ سيصد 
و شصت ميليون ريال و چك شــماره 59037410 عهده بانك سامان به 
مبلغ 440000000 ريال به عنوان ضمانت اجراى قرارداد از شــاكى اخذ 
نموده اند و بدون انجام هيچ كارى دفتر شانرا تعطيل كرده و متوارى شده 
اند و از افراد ديگــرى هم به همين طريق كالهبردارى كــرده اند با توجه 
به شكايت شــاكى و مدارك وى و تحقيقات انجام شده و پاسخ استعالم 
به عمل آمده از اداره ثبت شــركتها مبنى بر نبودن ســابقه اى از شركت 
سمادژ و اظهارات مطلعين در دادسرا و كيفرخواست صادره و متوارى 
شدن متهمين و ســاير قرائن و امارات دادگاه بزه انتسابى به متهمين را 
محرز و مسلم دانســته با اســتناد به ماده 125 قانون مجازات اسالمى
 و ماده يــك قانــون تشــديد مجــازات مرتكبيــن ارتشــاءو اختالس 
و كالهبــردارى متهمين را مشــتركا به اســترداد مبلغ هشــتاد ميليون 
ريــال باضافه كليــه چكهاى ذكــر شــده در حق شــاكى خصوصى و
 هــر كــدام بــه پرداخت مبلــغ چهــل ميليــون ريال جــزاى نقــدى به
 دولت و تحمل دو ســال حبس تعزيرى محكوم مــى نمايد. راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى در همين دادگاه قابل واخواهى 
است. م الف 23043 شــعبه 122 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان (122 

جزايى سابق) 



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1740 |پنجشنبه 5 آذر 1394 |14 صفر 1437 6
خبر

ــور خود هيچ طرح و برنامه كوتاه مدت،  شهرام اقبال زاده گفت: ما در كش
ميان مدت و درازمدتى براى ترويج كتاب و كتاب خوانى نداريم و آن چه 
ــود صرفا فعاليتى  ــت به نام هفته كتاب در جامعه دنبال مى ش سال هاس

تبليغى و موسمى است كه نبايد فريب آن را خورد.
ــدان به كتاب در  ــت: ما به عنوان عالقه من اين منتقد و مترجم ادبى گف
قامت انجمن هاى نويسندگان يا منتقدان صرفا با اين برنامه هاى تبليغى 
ــمى همراهى مى كنيم ولى نبايد فريب آن ها را بخوريم چون در  و موس
ــان مى دهد كه آمار خريد  ــنجى شود نش همين هفته كتاب اگر آمارس
كتاب در كتاب فروشى ها نه تنها بهتر نشده بلكه شايد در خيلى از جاها 
ــم گيرى مواجه ــت هاى غلط فروش كتاب با كاهش چش به دليل سياس

 شده است.
او اظهار كرد: سال هاست كه وزارت ارشاد با برپايى نمايشگاه هاى كتاب 
ــتان ها بحث كتاب و كتاب فروشى را با مشكل مواجه  در تهران و شهرس
كرده است و به بهانه فراهم آوردن شرايط فروش ارزان كتاب به مخاطب 
ــا صورت مى گيرد  ــاى تخفيف در خريد كتاب ه كه عمدتا در قالب اعط
ــتان ها به تعطيلى كشانده  كتاب فروشى هاى زيادى را به ويژه در شهرس

است.
ــك مقدمه و ــروژه يا طرحى داراى ي ــاره به اين كه هر پ اقبال زاده با اش

ــير راه از ابتدا تا انتهاى آن مشخص است  ــت و الزاما مس  يك موخره اس
ــته ايم  گفت: ما در مورد كتاب و كتاب خوانى تاكنون هيچ پروژه اى نداش
ــندگان با  ــل كتابگردى، ديدار نويس ــت عناوين مختلف مث و آن چه تح
ــمى بوده  ــا فعاليت هاى تبليغى و موس ــده صرف مخاطبان و... انجام ش
ــور حل نكرده و  ــه مطالعه را در كش ــت كه البته معضل كم عالقگى ب اس

نمى كند.
او با اشاره به حضورش در شهر كتاب ونك در هفته كتاب تاكيد كرد: اين 
طرح كه با حضور مسجدجامعى بود، در فضاهاى مجازى مورد استقبال 
ــم اين حركت و  ــادل 4/5 ميليون نفر قرار گرفت اما من اس جمعيتى مع
حركت هاى مشابه آن را «طوفانى در فنجان» مى گذارم چون در همان 
ــايد 20 نفر بيشتر از  شهر كتاب با آن همه وسعت تنها در روز مذكور ش

روزهاى ديگر حضور داشتند. 
ــازى واقعا  ــت 4/5 ميليونى فضاى مج ــن جمعي ــه اگر همي در حالى ك
ــاب مى خريدند ، وضعيت  ــا يك كت ــى ها مى رفتند و تنه به كتاب فروش
ــد. يعنى آن 20 نفر هم صرفا سياهى لشگر بودند نه  كامال متفاوت مى ش

چهره هاى فعال و سرنوشت ساز.
اين مترجم تصريح كرد: فعاليت هاى ما در حوزه كتاب مثل مسكن براى 

فرد مبتال به بيمارى، جدى است. 
ــتيم  ــد جراحى جدى هس ــى نيازمن ــاب و كتاب خوان ــوزه كت ما در ح
ــه تنهايى يا  ــاى مردم نهاد ب ــى يا بخش ه ــردان به تنهاي كه كار دولتم
ــاالن عرصه  ــه فع ــد هم ــت. باي ــى نيس ــه تنهاي ــى ب ــش خصوص بخ
ــالمى ،  ــاد اس ــگ و ارش ــيما، وزارت فرهن ــدا و س ــم از ص ــگ اع فرهن
ــاجد و ...  ــدگان مس ــرورش، نماين ــوزش و پ ــى، آم ــوزش عال آم
ــورد توجه ــاله اى م ــاب را به عنوان مس ــد و موضوع كت ــم بياين كنار ه

 قراردهند .

حركتى كه «طوفانى در فنجان» است
مدير پروژه بازى رايانه اى «نبرد هور» ضمن 
گاليه از بى اطالعى مديران بنياد ملى بازى ها 
از شرايط بازى سازان شهرستانى گفت: بعيد 
ــى جامعى از  ــك اطالعات مى دانم بنياد بان

بازى سازان داشته باشد.
ــه  ــازى دو بعدى (و س ــور» يك ب «نبرد ه
ــت كه در محيط هور، نيزار و  مرحله اى) اس
آبراهه طراحى شده و كاربر در هر مرحله دو 
ــايى (به عنوان يك رزمنده  ماموريت شناس
غواص) و  تخريب مواضع شناسايى شده (به 
عنوان رزمنده سوار بر قايق) را بر عهده دارد. 
ــوان 6 مرحله مجزا از هم را  در مجموع مى ت

براى اين بازى در نظر گرفت.
ــهداى غواص ــت ش ــا محوري ــازى ب اين ب
ــده و كاربر ضمن بهره مندى از  ــاخته ش  س
ــمن،  جذابيت هاى بازى با عبور از موانع دش
ــرى و  ــمن، درگي ــع دش ــايى مواض شناس
جنگ و تخريب مواضع دشمن، اطالعات و 
ــژه اى در خصوص غواصى،  آموزش هاى وي
ــايى و ... به  ــواص، روش هاى شناس لوازم غ

دست خواهد آورد.
ــازى و  ــتوديو ب ــرى، مدير اس ــد افس حمي
ــرگرمى مهاد و مدير پروژه «نبرد هور»،  س
ــن در زمينه  ــتين بازى موبايلى اكش نخس
ــت كه به عمليات تخريب  دفاع مقدس اس
ــاع مقدس  ــت دف ــا محوري ــايى ب و شناس
ــن بازى به  ــرى درباره اي مى پردازد. با افس

گفتگو نشسته ايم كه در ادامه مى خوانيد:
 چه شد كه «نبرد هور» به صورت 

بازى موبايلى ارائه شد؟
ــوان يكى از  ــراه به عن ــاى تلفن هم بازى ه
فراگيرترين رسانه ها، بخش زيادى از اوقات 

فراغت كودكان و نوجوانان را به خود اختصاص داده اند و ما بايد از 
اين ظرفيت براى معرفى شهدا و انتقال ارزش هاى دفاع مقدس 

به مخاطبان استفاده كنيم.
 نبرد هور» به شـهداى غواص و به روايت بخشى از 
جنگ به عنوان يك رويداد تاريخى مى پردازد. گفتن از 
جنگ براى كودك و نوجوانى كه آن دوره را درك نكرده 

چه جذابيتى دارد؟
ــن را به دفاع مقدس و حفظ  رويكرد ما اين است كه فضاى اكش
ارزش ها نزديك كنيم. امروز در عراق و سوريه و يمن جنگ است 
و ما مى توانيم همه اين صحنه ها را به بازى رايانه اى تبديل كنيم.
ــن را  ــت دارند چون اكش بى گمان بچه ها، اين نوع بازى را دوس
مى پسندند. از سوى ديگر مفاهيمى چون ايثار و از جان گذشتگى 

هيچ وقت كهنه نمى شود.
 اما بازى رايانه اى در درجه اول، بايد سرگرم كننده 

باشد و  بعد مفهومى را منتقل كند.
من هم معتقدم كه بازى هاى رايانه اى و موبايلى، پيش از آن كه 
بخواهند مفهوم و پيامى را به مخاطب منتقل كنند، بايد جذاب 
باشند. به همين خاطر، بازى «نبرد هور»، در وهله نخست، يك 
ــت و پس از آن با ارزش هاى دينى و ملى  ــرگرمى جذاب اس س

هماهنگى دارد و  براى اوقات فراغت كودكان و نوجوانان ايرانى 
مناسب است.

 به عبارتى تكنيك و محتوا بايد هماهنگ با يكديگر 
باشند؟

ــك باال به مخاطب خود  ما بايد محتواى خوب را در قالب تكني
ــب با يكديگر باشند وگرنه امكان  ارائه كنيم. اين دو بايد متناس
رقابت با بازى هاى خارجى را پيدا نمى كنيم. آن هم در روزگارى 
كه اين بازى ها به راحتى دانلود مى شوند و به قيمت بسيار پايين 
در اختيار مخاطب قرار مى گيرند.در «نبرد هور» كاربر فقط بازى 
مى كند و از روند بازى لذت مى برد. در طول بازى بايد سربندهايى 
را پيدا كند. هر سربند به يكى از شهداى غواص تعلق دارد. اما در 
كنار و حاشيه، قفل هايى وجود دارد كه مخاطب مى تواند آنها را 
باز كند و به اطالعاتى درباره هر شهيد دست پيدا كرده و با زندگى 

و چگونگى شهادت او آشنا شود.
 بازى «نبرد هور» براى گروه سنى 9 تا 12 سال عرضه 
شده است. چقدر به اين رده بندى معتقد هستيد و آن را 

ضرورى مى دانيد؟
ــورهاى پيشرفته، بسيار جدى  ماجراى رده بندى سنى در كش
گرفته مى شود. ما هم بايد به اين موضوع پى ببريم و آن را لحاظ 
ــب است. ما از قانون  كنيم. هر بازى براى يك گروه سنى مناس

آموزش و پرورش حمايت مى كنيم و كاربران را به گروه سنى 3 تا 
6 ،6 تا 9 ،9 تا 12 و به باال تقسيم مى كنيم.

 شما در شيراز مستقر هستيد. در حالى كه بسيارى 
از تيم هاى بازى سازى در تهران هستند. اين مساله چه 

امكاناتى را از شما سلب مى كند؟
ــه فكر كنيم  ــت و هم فرصت. اين ك اين موضوع هم تهديد اس
ــد فعاليت كنند كه  ــازى، در صورتى مى توانن تيم هاى بازى س
در تهران مستقر باشند اشتباه كرده ايم. در شرايط كنونى همه 
مراحل بازى سازى از توليد تا تبليغ و بازى سازى به صورت آنالين 

انجام مى شود.
امروز ما هرجاى ايران كه باشيم مى توانيم محصوالت خود را در 
فروشگاه هاى بزرگ چون آمازون و گوگل پلى ارائه كنيم. اما به 
ــايل ما را بنياد ملى بازى هاى  هر حال بخشى از مشكالت و مس
ــل بنياد و ديگر  ــد و ما از مديرعام رايانه اى مى تواند هموار كن
ــركت هاى بازى سازى در  مسووالن مرتبط مى خواهيم تا از ش
ــتان ها ديدار كنند.من بعيد مى دانم مسووالن بنياد در  شهرس
جريان مسايل بازى سازان شهرستانى باشند و يك بانك خوب 

اطالعاتى از بازى سازان داشته باشند.
 شـما به عنوان يك اسـتوديو بازى سـازى كه در 
از انتظـارى  چـه  مى كنيـد  فعاليـت  شهرسـتان 

 بنياد ملى بازى ها چه انتظارى داريد؟
من از بنياد نمى خواهم پول در اختيارم بگذارد 
ــر كند اما بنياد مى تواند به  يا بازى مرا منتش

آسيب شناسى بازى هاى رايانه اى بپردازد.
مخاطب شناسى كند و به من بازى ساز بگويد 
چه بسازم و براى كدام گروه سنى؟ يا به من آمار 
بدهد كه تعداد مصرف كنندگان بازى در سطح 
كشور چقدر است؟ هر شهر، چه فضايى دارد و 

چه نوع بازى را مى پسندد؟
 بسـيارى از بازى سـازان گاليـه 
مى كننـد كـه قيمـت پاييـن بازى هاى 
رايانـه اى خارجى، امـكان رقابـت را از 
توليدكنندگان داخلـى از بين مى برد. تا 

چه اندازه با اين نظر موافقيد؟
ما به لحاظ گرافيك و بخش فنى به راحتى با 
ــت مى كنيم اما دانلود  بازى هاى خارجى رقاب
ــت بازى هاى  ــودن قيم ــاز و پايين ب غيرمج
ــازان رايانه اى  خارجى باعث شده كه بازى س
ــمت بازى هاى موبايلى بروند و به جرات  به س
مى توانيم بگوييم در حال حاضر در بازى هاى 
ــان بهتر از نمونه هاى  موبايلى، برخى كارهام

خارجى است.
به هر حال مخاطب داخلى با خارجى 
تفـاوت دارد و ذائقه هـا متفاوت اسـت. 
چگونه يك بازى مى تواند اين دو مخاطب 

را در نظر بگيرد؟
ما در توليد بازى از كوچك به بزرگ مى رسيم. 
ــه اول يك  ــور» در درج ــرد ه ــب «نب مخاط
ــت. البته با اندك تغييرى  مخاطب داخلى اس
ــم درنظر  ــر خارجى را ه ــتيم كارب مى توانس

بگيريم.
 البته مخاطبان خارجى هم متفاوت 
هسـتند. براى مثال فرهنـگ اروپايى ها با كشـورهاى 

آسياى ميانه فرق دارد؟
بله. ما بايد بدانيم براى كدام كشور با چه فرهنگى بازى مى سازيم. 
به همين خاطر در كنار بازى ساز بايد يك كارشناس بين الملل 
ــركت مهاد، «نبرد هور» را براى  هم وجود داشته باشد. االن ش
ــاخته. قرار  مخاطب داخلى و «آريوبرزن» را براى خارجى ها س
ــورهاى اروپاى غربى در ارتباط با  است يك بازى هم براى كش

پيامبر اكرم(ص) بسازيم.
 امـروز بسـيارى از بازى سـازان به سـمت توليد 
بازى هاى موبايلى رفته اند. اين تهديدى براى بازى هاى 

رايانه اى نيست؟
امروز كاربران به شدت از اپليكيشن هاى موبايل استقبال كرده 
و آن را به صورت آنالين خريدارى مى كنند. زمان و هزينه توليد 

هم مهم است.
ــاخت بازى هاى موبايلى، زمان و انرژى كمترى مصرف  براى س
ــن نمى روند.  ــه اى هيچ وقت از بي ــود. اما بازى هاى رايان مى ش
ــتند همان گونه كه  ــاز هس ــك بازى س ــه مباهات ي چون ماي
ــبكه نمايش خانگى موجب عدم توليد فيلم هاى سينمايى ش

 نمى شود.

بازى سازى با سرمشق ايثار

اخطار اجرايى
9/78 شماره:276/94 به موجب راى شماره 451 تاريخ 94/6/17 شعبه 
15 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه ابراهيم سجاديان به نشانى مجهول المكان  محكوم است به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته بابت خسارات ناشى 
از تصادف مورخــه 94/4/19 فيمابين كاميون بنز به شــماره انتظامى 
86/63ع56 و خودرو سوارى تاكسى به شــماره انتظامى 349/13ت55 
و پرداخــت 155/000 ريال بابــت هزينه دادرســى و 1/500/000 ريال 
بابت هزينه كارشناســى در حق خواهان عزيزا... حســين پور به نشانى 
خيابان پروين – پل ســرهنگ – به طرف خيابان طوقچى – بعد از تقاطع 
اول – كوچه24- پ79 صادر و اعالم مى نمايد و پرداخت نيم عشــر حق 
االجرا و پرداخت 600/000 ريال هزينه نشر آگهى. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24212 شعبه 15 حقوقى 

مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/79 شماره:94-482ش7 به موجب راى شــماره 794 تاريخ 94/4/31 
شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه مجيد روغنى اروجى به نشــانى مجهــول المكان پرداخت 
مبلغ سى ميليون ريال اصل خواسته و سى و دو هزار تومان هزينه نشر 
آگهى و صد و هفتاد و پنج هزار ريال هزينه دادرســى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چــك 337760/46/1517 مورخه 93/11/15 
لغايت وصول با احتساب نيم عشــر اجرايى. مشخصات محكوم له: على 
خدادادى به نشانى اصفهان – خ.رباط – خ.شيدانى – كوچه صبا3- پالك3. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:24333 شعبه هفتم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/80 شماره:94-702ش14 به موجب راى شماره 994 تاريخ 94/6/14 
شــعبه 14 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه جواد هاشــمى و على اكبر احمدى هر دو به نشــانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ بيســت و پنج ميليون ريال 
(بابت وجه چك به شماره 627285 به عهده بانك ملى) و مبلغ يكصد و نود 
و پنج هزار ريال خسارات دادرسى و هزينه نشر آگهى و حق الوكاله وكيل 
و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 94/2/15 تا زمان وصول 
در حق محكوم له حســن ثالثى با وكالت خانم سولماز دهقان پور فرزند 
عبدا... شغل آزاد به نشانى اصفهان – گلشن اول – خ.آزادگان – روبروى 
پارك انقالب – منزل شــخصى آدرس وكيل: اصفهان – خ شيخ صدوق 
شمالى – خ.شيخ مفيد – ساختمان عقيق – طبقه اول – واحد1 و نيم عشر 
حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 

اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:24352 شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

شــماره   9409970352701133 دادنامــه: شــماره   9 /82
پرونده:9409980364800345 شــماره بايگانى شعبه:940605 شاكى: 
خانم زهرا نصراصفهانى فرزند اصغر به نشــانى شهرستان اصفهان – 
خ.آتشگاه – نصرآباد – ك.ش حسين تاجميررياحى – ك.مرغى – پ206 
متهم: آقاى عليرضا نصراصفهانى به نشانى مجهول المكان اتهام: ترك 
انفاق دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى 
عليرضا نصراصفهانى و با مشخصات اعالمى در كيفرخواست تنظيمى 
از ســوى دادســراى اصفهان و فعال متوارى و بدون تامين قرار دائر بر 
ترك انفاق زوجه دائمه موضوع شكايت خانم زهرا نصراصفهانى نظر به 
محتويات پرونده – شكايت شاكى و وجود سند ازدواج كه رابطه زوجيت 
ايشــان را اثبات مى نمايد و با توجه به متوارى بودن متهم و به تبع ارائه 
عدم ارائه دفاع موثر از ناحيه ايشــان و با عنايت به اينكه متهم تا به حال 
دليلى كه متضمن پرداخت نفقه از سوى ايشــان باشد ارائه ننموده است 
لهذا دادگاه نامبرده را مجرم دانسته مستندا به ماده 53 از قانون حمايت از 
خانواده متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزيرى درجه شش محكوم مى 
نمايد راى صادره حضورى و ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در 
محاكم تجديدنظر استان اصفهان است.م الف:23060 شعبه 101 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان
ابالغ راى

9/83 شــماره دادنامــه:9409970352701159 شــماره پرونــده: 
9309980363300408 شــماره بايگانى شــعبه:930630 شاكى: آقاى 
محمدامين مدنى اصفهانى فرزند غالمرضا با وكالت آقاى جان ا... گوران 
به نشانى مشــتاق دوم – خ.بازارچه – كوى پيمان – پ242 متهمين: 1- 
آقاى ايمان كاظمى فرزند مصطفى با وكالت آقاى سيد احسان ا... موسوى 
فرزند سيد اسدا... به نشانى اصفهان – خ.شهيد صدوق شمالى – نبش كاخ 
سعادت آباد شرقى – ســاختمان وكال – طبقه دوم و وكالت آقاى مهدى 
داورى به نشــانى خ.نيكبخت غربى – بعد از دادگسترى – نبش بن بست 
وحدت – مجتمع وكالى نيكبخت – طبقه اول – واحد شــماره4، 2- آقاى 
مهدى دبيــرى زاده فرزند محمدرضا بــا وكالت آقاى ســيد عبدالكريم 
موسوى فرد فرزند سيد احمد به نشــانى البرز – كرج – عظيميه – ميدان 
اســبى – خ.ماندانا – ســاختمان دنيز – پالك31- ط2شــرقى، 3- آقاى 
محمدامين ســهيلى فرزند مرتضى با وكالت آقاى داريوش اســتكى به 
نشــانى ميدان شــهدا – مجتمع پرتو – طبقه چهارم – واحد52، 4- آقاى 
جواد برقى فرزند محمود 5- آقاى اكبر مدنى اصفهانى فرزند على همگى 
به نشــانى مجهول المكان اتهام: ايراد ضرب و جرح عمدى دادگاه پس از 
بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از 
خداوند قادر متعال و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- مهدى دبيرى زاده فرزند محمدرضا 
2- ايمان كاظمى فرزند مصطفى 3- محمدامين سهيلى فرزند مرتضى 4- 
جواد برقى فرزند مرتضى 5- اكبر مدنى فرزند على متهمان رديف چهارم 
و پنجم فعال متوارى و بــدون تامين داير بر متهمــان رديف اول و دوم 
مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى شاكى آقاى امين مدنى اصفهانى با 

قداره و چاقو و متهمان سوم و چهارم و پنجم داير بر معاونت در ارتكاب 
بزه فوق الذكر نظر به محتويات پرونده شــكايت شاكى گواهى پزشكى 
قانونى گزارش مرجع انتظامى مبنى بر وقوع درگيرى و با توجه به جلب 
و دستگيرى متهم آقاى سهيلى از طريق رديابى تلفنى و سپس دستگيرى 
ســاير متهمان و با توجه به اقرار مقرون به واقع ايشــان در كليه مراحل 
و توجها به مفاد كيفرخواســت كه حاوى تقاضاى مجازات براى ايشان 
است بنابراين دادگاه وقوع بزه از سوى ايشان را محرز دانسته مستندا به 
تبصره ماده 614 از قانون تعزيرات و مواد 448و449و709و710و714 
از قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و همچنين ماده 127 از همين قانون 
در رابطه با جنبه عمومى بزه متهمان رديف اول و دوم را به تحمل يكسال 
حبس تعزيرى محكوم مى نمايد و متهمان رديف ســوم و چهارم و پنجم 
(سهيلى،برقى،مدنى) را هر كدام شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد 
در رابطه با جنبه خصوصى بزه نيز متهمان رديف اول و دوم مشــتركا 
به پرداخت ديات و ارشهاى ذيل الذكر در حق مصدوم محكوم مى نمايد 
پرداخت اين ديات و ارش حداكثر ظرف يكسال از تاريخ وقوع حادثه است 
6/5 درصد ديه كامل مرد مسلمان + ســه دينار +20/5 درصد ديه كامل 
مرد مســلمان به عنوان ارش بابت ديه جراحت داميــه در ناحيه فوقانى 
خاز راست مردان – ساعد راست و ران راســت و ديه بريدگى متالحمه 
در ساعد و پشت دست راست و پشت دست چپ و ديه كبودى در قسمت 
ميانى و فوقانى خلف قفسه سينه و ارش آســيب تاندون و عصب دست 
راست و چپ و ارش ا ختالل حسى – حركتى مچ و انگشتان دست چپ و 
ارش خراشيدگى حارصه كتف راست و قسمت تحتانى پهلوى راست و 
ارش بريدگى داميه در كتف چپ راى صادره نسبت به آقاى دبيرى زاده و 
كاظمى حضورى و نسبت به سايرين غيابى و دادنامه غيابى ظرف بيست 
روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس همانند دادنامه حضورى ظرف 
بيســت روز قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان 
است.م الف:23059 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان(101 

جزايى سابق)
ابالغ راى

9/81 به تاريخ 94/5/24 در وقت فوق العاده جلسه شعبه يازدهم حقوق 
شوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است و 
پرونده كالسه 94-305 تحت نظر است. قاضى شورا با توجه به محتويات 
پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل اعالم مى دارد.  خواهان: 
مهدى بهزاد به نشــانى اصفهان، ميدان مركزى، ميوه و تــره بار، تاالر 
11، غرفه 20 به وكالت سعيد عموآقايى به نشــانى سى و سه پل، ابتداى 
چهارباغ باال، مجتمع باران، ط سوم واحد 15 خوانده: على امينى لورگانى 
مجهول المكان راى قاضى شورا در خصوص دعوى آقاى مهدى بهزاد 
فرزند عليرضا با وكالت آقاى سعيد عموآقا به طرفيت على امينى لورگانى 
فرزند ناصرعلى به خواسته مطالبه به ميزان 30/000/000  ريال موجب 
يك فقره چك به شماره 559915  به عهده بانك سپه به انضمام خسارات 
دادرسى و خســارت تاخير تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اسناد 
تجارى/ اصل عدم توجه ايرادات در اسناد تجارى در صورت انتقال اين  
اسناد از دارنده اوليه به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خواندگان دعوى 
عليرغم ابالغ قانونى و نشــر آگهى در جلسه دادرســى حضور نيافته و 
اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود 
به نحوى  از انحاء قانونى ارائه ننمــوده و دعوى مطروحه مصون از هر 
گونه تعرض و ايراد و مســتندات ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى 
مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره 
و  احراز ذينفع بودن خواهان در دعــوى مطروحه و  صدور آن از ناحيه 
خواندگان/ صدور آن از ناحيه شــركت و امضاى آن از ناحيه شــخص 

حقيقى (خوانده) و نظر بــه اصل صحت و صدور اســناد و مدلول ماده  
1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر امضاى ذليل سند و در حين حال نظر 
به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول اســنادى/ تجارى فوق االشعار در يد 
خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين و اشــتغال ذمه خوانــدگان تا ميزان 
مورد خواسته دانسته و نظر به  قاعده استصحاب دين و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شــوراهاى حل اختالف مصوب 1387/4/18 و 
مواد 1257-  1258-  1284- 1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 
249- 286- 310-  311-314 تجارت و مــواد 503-198-197-194-

515-519-522 ق آ د م و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خواندگان به نحو تضامنى 
را به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
170/000 ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواســت و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  
هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ وجه 
سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 93/8/7 
و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه قانونى تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى بانك مركزى كه حين االجراء محاســبه و تعيين مى  شود در حق 
خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه در همين شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم عمومى 
حقوقى دادگسترى اصفهان مى  باشد. م الف23565 دفتر شعبه 11 مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

9/89 شماره دادنامه: 1143-94/7/29 كالسه: 94-417 مرجع رسيدگى 
شعبه9 شــوراى حل اختالف اصفهان  خواهان بتول نيلوفرى به نشانى: 
دهاقان خ قائم خ امام خمينى كوچه هشتم درب سبز رنگ به وكالت 1- الهه 
صانعى 2- ثمين سالم هر دو به نشانى اصفهان سه راه سيمين جنب پمپ 
بنزين، ساختمان آرش طبقه 4 واحد 402. خوانده: احمد مولويان مجهول 
المكان. شــورا با عنايت به محتويات پرونده ختم  رسيدگى را اعالم و به 
شــرح آتى مبادرت به صدور راى مينمايد. راى شوراى حل اختالف در 
خصوص دعوى خانم بتول نيلوفرى با وكالت الهه صانعى و ثمين سالم 
به طرفيت آقاى احمد مولويان جزى به خواسته مطالبه  مبلغ 43/000/000 
ريال وجه چك به شماره هاى 496430-90/9/7 به عهده بانك  كشاورزى 
به انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويات پرونده و بقاى 
اصول مستندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت توسط بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور 
نداشــته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مســتند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نســبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده است لذا 
دعوى خواهان عليه خوانده ثابت به نظر مى رســد كه به استناد به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و515و 519 و 522 قانون آئين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميــت خوانده به پرداخت مبلــغ 43/000/000 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 320/000 ريال نشر آگهى و 180/000 بابت 
هزينه دادرسى  و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خسارات تاخير 
در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف (90/9/7) تا تاريخ اجراى حكم 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى 
اصفهان ميباشد. م الف 22990 دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان 
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خبر خبر 

جمعيت بانوان فرهيخته بروجن با هدف تشكيل اتاق فكر ماهانه براى بانوان 
فرهيخته شهرستان و بازنگرى و نگرشى دوباره بر ارزش هاى اسالمى تشكيل 
جلسه داد. رييس اداره تبليغات اسالمى بروجن با اعالم اين خبر گفت: بانوان 
نقش مهم و اساسى در خانواده و جامعه ايفا مى كنند و به همين منظور بايد 
الگوهاى مناسب يك زن مسلمان را مد نظر قرار دهند.حجت االسالم مجيد 
ــبرد اهداف جمعيت بانوان  الهيان تصريح كرد: ان شاء اهللا بتوانيم در پيش
فرهيخته شهرستان، با همكارى اعضاى اين جمعيت اقدامات خوبى انجام 

دهيم.
روح انگيز كرمى، مسوول جمعيت بانوان فرهيخته شهرستان، ضمن تشريح 
ــركت كنندگان دراين نشست  ــكيل جلسه و معرفى ش مفصل اهداف تش
ــتان بروجن جمعى از  ــان كرد: جمعيت بانوان فرهيخته شهرس خاطر نش

سربازان جنگ نرم در جبهه فرهنگى كشوراست. 
ــخاص  ــى از حضور اش ــاى آت ــت ه ــرد: در نشس ــدوارى ك ــراز امي وى اب
ــور نيز بهره مند  ــتان و كش ــتان و اس ــته مذهبى در سطح شهرس برجس
ــاور درمانگاه صادقيه بروجن با اطالعاتى  ــد.ثريا لطفيان، مش خواهيم ش
ــتند اذعان كرد: برگزارى  ــيب هاى اجتماعى جامعه داش كه در مورد آس
ــكيل مى  ــين(ع) تش ــات خانگى كه با محوريت عزادارى امام حس جلس
ــات خانگى خواهران بايد كنترل  شود، عموما مورد رضايت نيست و جلس
ــات با اعمال و گفتار  و هدايت شوند و چه بسا مداحان خواهر دراين جلس
ــد.وى تصريح  ــات را فراموش مى كنن ــزارى اين جلس خود، هدف از برگ
ــترين  ــرار گيرد چرا كه بيش ــى ق ــتغال جوان ها بايد مورد بررس كرد: اش

ضربه هاى فرهنگى به دليل بيكارى جوانان است.
معصومه اخترى، كارشناس مسائل حقوقى در دادگسترى بروجن، به بحث 
حجاب و عفاف در جامعه اشاره كرد و گفت: بايد به باورهاى دينى و ارزش 
هاى معنوى  بيشتر توجه شود، حجاب ظاهرى را نمى شود گوشزد كرد و 
بنابراين بايد باور هاى مردم را نهاديه كرد و خانواده ها در درجه اول بايد به 

باور برسند.
ــر جوان ما بايد با باور هاى دينى و مذهبى آشنا شود و  وى تاكيد كرد: قش

فرهنگ استفاده از وسايل ارتباط جمعى را بايد آموزش ببيند.

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: تكيه بر مقررات ملى ساختمان در منظر 
شهرى و توسعه استان نقش تعيين كننده اى دارد.

ــليمانى در آئين توديع و معارفه هيات مديره نظام مهندسى استان   قاسم س
اظهار داشت: سازمان نظام مهندسى ساختمان در زمينه چگونگى معمارى، 
سيما و منظر شهرى نقش تأثيرگذارى دارد و مهندسان اين سازمان با تكيه بر 
مقررات ملى ساختمان مى توانند در اين عرصه نقش تعيين كننده اى داشته 
باشند.وى با بيان اينكه سازمان نظام مهندسى ساختمان از اهميت ويژه اى در 
كشور برخوردار است، افزود: اين سازمان مجموعه اى از افراد نخبه و فرهيخته را 
در خود جاى داده كه از اين ظرفيت و توانمندى ها در بخش هاى مختلف استان 
بايد استفاده شود.مديركل راه و شهرسازى چهارمحال و بختيارى با اشاره به 
برگزارى اين دوره از انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
ــبختانه با تمهيدات  ــور به صورت الكترونيكى بيان كرد: خوش در سطح كش
خوبى كه از سوى هيات اجرايى و نظارت بر انتخابات در استان انديشيده شد، 
ــكل خاصى در روند برگزارى وجود نداشته است.قاسمى تصريح كرد: در  مش
راستاى برگزارى هفتمين دوره انتخابات هيات مديره سازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان تالش ها و هماهنگى هاى خوبى صورت گرفت و اين انتخابات 
در چهارمحال و بختيارى با شرايط مطلوبى برگزار شد. وى گفت: اين مراسم 
دوره ششم و هفتم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان است كه با حضور 
ــازى چهارمحال و بختيارى ادامه  ــد.مديركل راه و شهرس استاندار برگزار ش
ــال 74 به صورت رسمى تأسيس  ــازمان نظام مهندسى ساختمان س داد: س
ــب ماده 10 قانون نظام مهندسى ساختمان، هر يك از سازمان ها  شده و حس
ــرايط  داراى هيات مديره هايى خواهد بود كه از بين اعضاى داوطلب واجد ش
ــه ساله انتخاب  ــاختمان براى يك دوره س در رشته هاى اصلى مهندسى س

مى شوند.
ــى و كنترل ساختمان،  ــمى افزود: در جهت اجراى قانون نظام مهندس قاس
هفتمين دوره انتخابات هيات مديره نظام مهندسى ساختمان چهارمحال و 
بختيارى بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده روز 16 مهرماه هم زمان با ساير 

استان هاى كشور برگزار شد.

برگزارى نشست جمعيت بانوان 
فرهيخته بروجن

استاندار چهارمحال و بختيارى:
تكيه بر مقررات ملى سبب توسعه 

شهرى مى شود

ابوالقاسم رستگار، اظهار كرد: امسال 140 ميليارد و 240 ميليون ريال به حق بيمه زنان 
سرپرست خانوار مجرى طرح اشتغالزايى در استان چهارمحال و بختيارى اختصاص يافت.
ــهركرد از  ــتغالزايى در ش ــت خانوار مجرى طرح اش وى افزود: 900 نفر از زنان سرپرس
ــت: با اجراى طرح كوثر تا پايان اسفندماه  ــتگار بيان داش اين بيمه برخوردار شدند.رس
سال جارى 600 جهيزيه تهيه و توزيع مى شود.مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) 
چهارمحال و بختيارى گفت: اعتبارى بالغ  بر 12 ميليارد ريال به تهيه جهيزيه نوعروسان 
اختصاص يافته است.وى ارزش هر دست جهيزيه را 20 ميليون ريال دانست و تصريح 
كرد: اين تعداد جهيزيه از سوى خيران، حاميان ايتام، مراكز نيكوكارى و عوامل حامى يابى 
جمع آورى شده است. وى ادامه داد: درآمد طرح اكرام ايتام امسال تاكنون به 27 ميليارد 
ــته 28 در صد افزايش  ــت كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذش ريال رسيده اس
ــته براى اجراى طرح اطعام  ــتگار با بيان اينكه مردم در سال گذش را نشان مى دهد.رس
ــدند،  ــينى در ماه هاى محرم و صفر مبلغ 5 ميليارد ريال هزينه متقبل ش و اكرام حس
ــود.مديركل كميته امداد  ــود اين رقم امسال 6 ميليارد ريال ش افزود: پيش بينى مى ش
امام خمينى(ره) چهار محال و بختيارى گفت: تاكنون 4 ميليارد ريال اعتبار به اشتغالزايى 
ــى 55 خانوار در اين  ــتان اردل اختصاص يافته كه موجب خودكفاي مددجويان شهرس
شهرستان شده است.وى افزود: از ابتداى سال تاكنون 130 ميليارد ريال كمك نقدى 
ــده كه اين امر در راستاى برطرف كردن مشكالت آنها  و غيرنقدى به نيازمندان اهدا ش
ــتگار از اجراى طرح اكرام  ايتام خبر داد و اضافه كرد: از  تاثير به سزايى داشته است.رس
ابتداى امسال تاكنون 32 ميليارد ريال از سوى خيران جمع آورى شده كه اين رقم نسبت 
ــت.اين مسوول خاطرنشان  ــته 22 در صد افزايش داشته اس به مدت مشابه سال گذش

ــال  ــزار و 700 يتيم زير 18 س ــال و بختيارى 2 ه ــتان چهارمح كرد: هم اكنون در اس
ــال 22 ميليارد ريال صدقه  ــتند.وى يادآور شد: امس تحت حمايت 14 هزار حامى هس
ــبت به مدت مشابه  ــتان چهارمحال و بختيارى جمع آورى شده كه اين رقم نس در اس
ــان مى دهد.وى ادامه داد: بيشترين ميزان صدقه  سال گذشته 10 درصد افزايش را نش
ــتان هاى شهركرد، لردگان  جمع آورى شده در استان چهارمحال و بختيارى از شهرس
ــت.مديركل كميته امداد امام خمينى(ره) چهار محال و بختيارى از اعزام  و بروجن اس
40 نفر از مددجويان تحت پوشش كميته امداد به كربالى معال خبر داد و تصريح كرد: 
اين گروه از زنان سرپرست خانوار هستند.وى افزود: هزينه سفر 6 روزه هر نفر از زائران 
ــت و اين هزينه توسط يكى از شركت هاى وابسته به  كربالى معلى 11 ميليون ريال اس
سازمان حج و زيارت پرداخت مى شود.رستگار خاطرنشان كرد: امسال كالس پيشگيرى 
ــت خانوار تحت حمايت كميته امداد برگزار شد  از اعتياد، براى 100 نفر از زنان سرپرس
كه استقبال خوبى از اين كالس به عمل آمد.رستگار در ادامه بيان كرد: حداقل 10 سال  
بيمه اجتماعى مددجويان كه شامل افراد زير 50 سال است براى اين افراد واريز مى شود 
و از مزاياى بازنشستگى استفاده مى كنند.وى ادامه داد: تاكنون 22 خانوار در شهركرد 
از بيمه اجتماعى مددجويان استفاده كردند و اكنون به بازنشستگى رسيده و از مزاياى 

آن استفاده مى كنند.
ــوول با بيان اين كه به دنبال خارج كردن مددجويان از چرخه حمايتى هستيم  اين مس
ــهيالت به اشتغالزايى  ــته 300 ميليارد ريال تس ــاره كرد و اظهار داشت: سال گذش اش
مددجويان اختصاص يافت.وى عنوان كرد: در سال گذشته 2 هزار و 700 نفر از مددجويان 

از تسهيالت اشتغالزايى در راستاى ايجاد اشتغال پايدار بهره مند شدند.

حصر وراثت
9/90 خانم مهنوش عبدالكريمى داراى شناســنامه شــماره 1291097708 به شرح 
دادخواست به كالسة 4514/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان هوشنگ عبدالكريمى بشناسنامه 1666 در 
تاريخ 94/1/31 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- مهشيد عبدالكريمى ش.ش 1944 (فرزند) 2- مهنوش عبدالكريمى 
ش.ش 173 (فرزند) 3- مرجــان عبدالكريم طوقچــى ش.ش 671 (فرزند) 4- مژگان 
عبدالكريمى ش.ش 2349 (فرزند) 5- عفت على اكبريان اصفهانى ش.ش 678 (همسر) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23507 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/91 خانم افسانه غياث داراى شناسنامه شماره 1364 به شرح دادخواست به كالسة 
4504/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حاج حسن غياث بشناسنامه 47655 در تاريخ 94/7/15 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- محمدعلى 
غياث ش.ش 3680 (فرزند) 2- محمدجواد غياث ش.ش 3448 (فرزند) 3- افسانه غياث 
ش.ش 1364 (فرزند) 4- فرزانه غياث ش.ش 76017 (فرزند) 5- بتول آزرپور ش.ش 
1753 (همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23508 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/92 خانم بتول كاروان داراى شناسنامه شماره 1525 به شرح دادخواست به كالسة 
4511/94ح10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان مصطفى مظاهرى زاده بشناسنامه 730 در تاريخ 94/7/27 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهدى 
مظاهرى زاده ش.ش 10902 (فرزند) 2- راضيه مظاهرى زاده ش.ش 9189 (فرزند) 
3- مرضيه مظاهرى زاده ش.ش 4457 (فرزند) 4- بتول كاروان ش.ش 1525 (همسر) 
والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23509 

شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/93 خانم مريم باقرى داراى شناسنامه شــماره 73 به شرح دادخواست به كالسة 
4512/94ح10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان عزت ا... بهزادى بشناسنامه 43 در تاريخ 94/7/15 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- احمدرضا 
بهزادى ش.ش 1272862313 (فرزند) 2- عطيه بهزادى ش.ش 1270955772 (فرزند) 
3- مريم باقرى ش.ش 73 (همســر) 4- كفايت بهزادى ش.ش 30 (مادر) 5- نعمت ا... 
بهزادى تشنيزى ش.ش 2 (پدر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف:23510 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/94 خانــم نســترن خليليان داراى شناســنامه شــماره 1272595986 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4502/94ح10 از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ســعيد خليليان بشناسنامه 1389 در تاريخ 
94/5/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- عليرضا خليليان ش.ش 1275290914(فرزند) 2- نسترن خليليان ش.ش 
1272595986 (فرزند) 3- سوسن شرافتمند اصفهانى ش.ش 767 (همسر) 4- على 
خليليان ش.ش 721 (پدر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف:23511 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/95 خانم صفوراالسادات سرى داراى شناسنامه شماره 1912 به شرح دادخواست 
به كالسة 4510/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ســيد عالءالدين محمود سرى بشناســنامه 79 در تاريخ 

94/2/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- صديقه عبديزدان ش.ش 633 (زوجه) 2- محمدحسين سرى ش.ش 4422 
(فرزند) 3- سيد ابراهيم سرى ش.ش 1083 (فرزند) 4- مرجان السادات سرى ش.ش 
2283 (فرزند) 5- صفوراالسادات ســرى ش.ش 51166 (فرزند) 6- صفيه السادات 
سرى ش.ش 51165 (فرزند) 7- مريم الســادات سرى ش.ش 1912 (فرزند) والغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:23512 شعبه 

دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/96 خانم شــهربانو شرافت داراى شناسنامه شــماره 252 به شرح دادخواست به 
كالســة 4485/94ح10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان حسن شرافت داركانى بشناسنامه 600 در تاريخ 94/5/13 
اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- اصغر شرافت داركانى ش.ش 320 (فرزند) 2- اكبر شرافت دارگانى ش.ش 374 
(فرزند) 3- رمضانعلى شرافت دارگانى ش.ش 23 (فرزند) 4- فاطمه شرافت دارگانى 
ش.ش 56 (فرزند) 5- كبرى شــرافت داركانى ش.ش 174 (فرزند) 6- زهرا شــرافت 
داركانى ش.ش 95 (فرزند) 7- شهربانو شرافت داركانى ش.ش 252 (فرزند) 8- شهال 
شــرافت داركانى ش.ش 669 (فرزند) 9- معصومه شــرافت داركانى ش.ش 1013 
(فرزند) 10- نجمه شرافت دارگانى ش.ش 991 (فرزند) 11- توران شمس سوالرى 
ش.ش 8 (همسر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 

م الف:23513 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

7/97 آقاى بهزاد اسالمى داراى شناسنامه شماره 565 به شرح دادخواست به كالسة 
4487/94ح10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان صغرى شاكر بشناسنامه 25670 در تاريخ 94/2/26 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- بيژن اسالمى 
ش.ش 87 (فرزند) 2- بهنام اســالمى ش.ش 1320 (فرزند) 3- بهزاد اسالمى ش.ش 
565 (فرزند) 4- رامش اسالمى ش.ش 1067 (فرزند) والغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23514 شــعبه دهم حقوقى شوراى حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/98 خانم فاطمه بى بى نايب نژاد داراى شناسنامه شماره 272 به شرح دادخواست 
به كالسة 4486/94ح10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرضيه كالنترى بشناسنامه 98 در تاريخ 94/7/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه 
بى بى نايب نژاد ش.ش 272 (مادر) والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد. م الف:23515 شعبه دهم حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

9/99 آقاى رامين معينى داراى شــماره ملى 0011202602  به شرح دادخواست به 
كالســة 4482/94ح10 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان غالمعلى معينى بشناسنامه 4 در تاريخ 1394/6/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و 
يك عيال دائمى به شــرح زير: 1- رامين معينى ش.ش 0011202602 (پسر) 2- امير 
معينى ش.ش 0011202645 (پسر) 3- پروين شريفى دارانى ش.ش 64 (همسر). اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف:23516 شعبه دهم 

حقوقى شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

9/100 در خصوص پرونده كالسه 677/94 خواهان مريم براتى دادخواستى مبنى بر 
مطالبه نفقه به طرفيت احمد شياسى تقديم نموده است وقت رسيدگى ظرف يك هفته از 
تاريخ نشر آگهى جهت مطالعه نظر كارشناسى مراجعه به شعبه تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – 
روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 
شــوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:24344 شــعبه 19 حقوقى مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ راى

9/39 شماره دادنامه: 9409970352701142 شماره پرونده: 9409980352700012 
شماره بايگانى شــعبه: 940559 خواهان: آقاى حسين دوات ســاز اصفهانى فرزند 
عباس به نشــانى اصفهان، خ نشــاط، ك شــيروانيها، ك شــهيد درى، پ 57، ك پ 
8154949731- ك م 1291112650- ت ه 09138642043 خوانده: آقاى ناصر معينى 
مجهول المكان خواسته: اعســار از پرداخت محكوم به گردشكار: دادگاه با بررسى 
محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى حسين دوات ساز و به طرفيت آقاى ناصر 
معينى و به خواسته صدور حكم اعسار نامبرده از پرداخت محكوم به موضوع دادنامه 
شماره 900000001442 مورخ 90/9/20 از توجه به محتويات پرونده، دادخواست 
تقديمى، كپى مصدق از دادنامه مزبور كه مبين محكوميت خواهان فوق الذكر بوده و 
راى به قطعيت رسيده است و با توجه به شهادت شهود كه عالوه بر آنكه من به الكفايه 
نيستند از ميزان درآمد و شــغل خواهان اظهار بى اطالعى نموده است و با توجه به 
استصحاب توانائى مالى خواهان در سابق و با عنايت به اينكه شهود ذيل استشهاديه 
منضمه منطبق با مواد 22 و 23 از قانون اعسار نبوده، لذا دادگاه مستندا به مواد 22 و 
23 از قانون اعسار حكم به رد تقاضاى خواهان صادر مى نمايد راى صادره حضورى 
و غير قطعى و ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان اصفهان مى 

باشد. م الف 23058 رئيس شعبه 101 دادگاه عمومى جزايى اصفهان 
ابالغ راى

9/87 شماره دادنامه: 9409970354801007 شماره پرونده: 9409980365700357 
شماره بايگانى شــعبه: 940527 شــاكى: آقاى منصور مهدى پور فرزند محمود به 
نشــانى اصفهان خ الله ابتداى فروردين مبل پايتخت متهم: خانم مريم عزيزى فرزند 
رمضان اتهام خيانت در امانت گردشكار: دادگاه با بررسى مجموع اوراق و محتويات 
پرونده كفايت و ختم رسيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شرح زير 
مبادرت به انشاء و صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام خانم مريم 
عزيزى فرزند رمضان داير بر خيانت در امانت نســبت به يك دســت مبل دست دوم 
استيل 9 نفره مدل ســناتور با توجه به شــكايت آقاى منصور مهدى پور و تحقيقات 
انجام شده در دادسرا و اظهارات شاهد در دادسرا و رسيد عادى يك دست مبل استيل 
امانتى كه به امضاى متهم رســيده و تصوير مصدق آن پيوست پرونده شده است و 
متوارى شدن متهم و عدم دفاع وى با وصف ابالغ قانونى و نشر آگهى در روزنامه و 
كيفرخواست صادره و ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابى 
به متهمه را محرز و مسلم دانسته با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمى متهم 
را به تحمل يك سال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 
روز پس از ابالغ در همين دادگاه قابل واخواهى است. م الف 23040 رئيس شعبه 122 

دادگاه كيفرى 2 اصفهان (122جزايى سابق)
ابالغ راى

9/85 شماره دادنامه: 9409970354800999 شماره پرونده: 9209980359501422 
شماره بايگانى شعبه: 940513 شــاكى: خانم بتول آقا اسماعيلى فرزند حسينعلى به 
نشانى خ خيام ناژوان كوى نور نبش ك 17 شــهريور پ20. متهمين: 1- خانم سحر 
قاضى شــهرضا فرزند غالمعلى 2- آقاى حميد پورشــهباز فرزند عشــقعلى همگى 
مجهول المكان اتهــام: كالهبردارى گردشــكار: دادگاه با بررســى مجموع اوراق و 
محتويات پرونده كفايت و ختم رسيدگى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به 
شرح زير مبادرت به انشاء و صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص شكايت 
خانم بتول آقا اسماعيلى عليه خانم سحر قاضى شهرضا و آقاى حميد پور شهباز داير 
بر مشاركت در كالهبردارى و برداشت مبلغ ششصد و هفتاد هزار تومان از حساب 
شاكى با توجه به عدم پيگيرى شــاكى و عدم كفايت ادله اثباتى و استنادا به اصل 37 
قانون اساسى و ماده 120 قانون مجازات اسالمى و ماده 4 قانون آيين دادرسى كيفرى 
راى بر برائت متهمين صادر و اعالم مى گردد. راى صادره حضورى و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ در محاكم تجديد نظر اصفهان قابل اعتراض اســت. م الف 23038 رئيس 

شعبه 122 دادگاه كيفرى 2 اصفهان . (122جزايى سابق)
ابالغ راى

9/86 شماره دادنامه: 9409970354801006 شماره پرونده: 9409980364600598 
شماره بايگانى شعبه: 940463 شاكى: آقاى محمد دولتخواه فرزند حسين با وكالت 
خانم شيرين الســادات فروغى مقدم فرزند سيد محمد به نشــانى اصفهان چهارباغ 

عباسى ابتداى خيابان سيد عليخان مجتمع سيتى ســنتر آسانسور شماره 1 طبقه 3 
واحد 20 . متهم: آقاى رسول قنبريان فرزند حسن مجهول المكان اتهام ها: 1- توهين 
به اشخاص عادى و فحاشى و هتك حرمت 2- ضرب و جرح عمدى گردشكار: دادگاه با 
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده كفايت و ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به انشاء و صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در 
خصوص اتهام آقاى رسول قنبريان فرزند حسن داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى و 
توهين نسبت به آقاى محمد دولت خواه فرزند حسين با توجه به شكايت خانم شيرين 
السادات فروغى مقدم به وكالت از شاكى ياد شده و گزارش واصله ازمرجع انتظامى 
و گواهينامه هاى پزشكى قانونى و تحقيقات انجام شده و اظهارات گواه در دادسرا و 
متوارى شدن متهم و عدم دفاع وى و كيفرخواســت صادره از دادسرا و ساير قرائن 
و امارات مضبوط در پرونده دادگاه بزه انتسابى به متهم را محرز و مسلم دانسته با 
استناد به ماده 608 قانون تعزيرات ســال 75 و مواد 448 و 488 و 549 و 616 و 622 
و 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسالمى و رعايت مواد 37 و 38 اين قانون بلحاظ 
وضع خاص و نداشتن سابقه كيفرى متهم را به پرداخت ده ميليون ريال جزاى نقدى 
بدل از شالق به جهت فحاشى و پرداخت يك درصد ديه كامل به جهت حارصه مخاط 
لب تحتانى سمت راست و سه هزارم ديه كامل بابت كبودى سمت راست چانه و سه 
هزارم ديه كامل بابت كبودى گونه راســت و پنج درصد ديه كامل به جهت شكستگى 
پنجاه درصد ســطح نمايان دندان قدامى شــماره 2 بااليى كه منجر به آسيب عصبى 
شده و سياه شده و ساقط شدنى تلقى گرديده است در حق شاكى خصوصى محكوم 
مى نمايد. راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابالغ واقعــى در همين مرجع 
قابل واخواهى است. م الف 23039 شعبه 122 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان ( 122 

جزايى سابق) 
مفادآرا

8/448 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139360302028001012 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملك كوهپايه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي امير هوشنگ وحيدي 
فرزند جمال بشماره شناسنامه 1925 صادره از تهران بشماره كد ملى 0047733251 
درششــدانگ  يك باب خانه به مســاحت 94,95 مترمربع احداثى بر روى قسمتى از  
پالك14 فرعي از173 اصلي  واقع درزينت آباد بخش نوزده ثبت اصفهان حوزه ثبت 
ملك كوهپايه  خريداري ازمع الواسطه از مالك رسمي خانم محترم امير صدرى محرز 
گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1394/08/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/09/05

اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه
مفادآرا

8/447 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره139360302028001011هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كوهپايه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سيد منوچهر بني طبا فرزند 
سيد يحيي بشماره شناســنامه 296 صادره از تهران بشماره كد ملى0048924067  
درششدانگ  يك باب خانه به مساحت 94,95 مترمربع احداثى در قسمتى از  پالك14 
فرعي از173 اصلي واقع در زينــت آبادبخش نوزده ثبت اصفهــان حوزه ثبت ملك 
كوهپايه  خريداري مع الواســطه  از مالك رســمي خانم محترم امير صدرى  محرز 
گرديده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي كه اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1394/08/20
تاريخ انتشار نوبت دوم :1394/09/05

اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه

مديركل كميته امداد چهارمحال و بختيارى خبر داد

اختصاص 140 ميليارد ريال 

به حق بيمه زنان سرپرست خانوار 

ــتان چهارمحال و بختيارى از برپايى  ــيج جامعه پزشكى اس مسوول سازمان بس
ــق محروم  ــتى درمانى به مناط ــاى بهداش ــزام تيم ه ــالمت و اع خيمه هاى س

خبر داد.
سرهنگ دوم پاسدار مهراب شفيعى، با تبريك هفته بسيج، افزود : اعزام تيم هاى 
ــتان از اول آذر ماه در كانون بسيج جامعه  بهداشتى درمانى به مناطق محروم اس
پزشكى شهرستان اردل آغاز شده است.به گفته وى : در شهرستان هاى كوهرنگ، 

لردگان، شهركرد و بروجن نيز اعزام تيم هاى بهداشتى درمانى بسيج جامعه پزشكى 
با تالش كانون هاى اين سازمان انجام شده است و روز جمعه نيز خيمه هاى سالمت 
در ميعادگاه هاى نماز جمعه سراسر استان چهارمحال و بختيارى براى ارائه خدمات 
درمانى به نمازگزاران برپا خواهد شد.وى، ادامه داد: گردهمايى اعضاى حلقه هاى 
صالحين و سرگروه ها و مربيان بسيج جامعه پزشكى نيز امروز، همزمان با سالروز 
سى و ششمين سال تشكيل بسيج مستضعفين در سراسر استان برگزار مى شود.

سرپرست سازمان بسيج جامعه پزشكى استان، گفت: اهداء خون توسط اعضاى 
كانون هاى بسيج جامعه پزشكى، برگزارى مسابقه خاطره نويسى و تبيين جايگاه 
ــانى و گلباران قبور مطهر و تجديد  بسيج، حضور در گلزار مطهر شهدا و عطرافش
ميثاق با شهيدان هشت سال دفاع مقدس از ديگر برنامه هاى گراميداشت هفته 

بسيج در اين سازمان است.

به مناسبت هفته بسيج، 
خيمه هاى سالمت برپا مى شود
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 شبکه س��لول های بنیادی و علوم اعصاب برای همکاری متخصصان کل 
کشور در درمان اختالالت شناختی و سیستم عصبی راه اندازی شد.

محمد تقی جغتایی، دبیر کمیسیون علوم اعصاب ستاد توسعه سلول های 
بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ما قصد داشتیم 
کارگروه مشترکی بین ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی و ستاد توسعه 
سلول های بنیادی معاونت علمی ایجاد کنیم تا بدین واسطه بدانیم چگونه 
از س��لول های بنیادی برای درمان اختالالت شناختی و سیستم عصبی 

بهره ببریم.
به گفته وی، طبق جلساتی با بیش از ۵۰ نفر از اساتید دانشگاه های تهران 
و سایر دانشگاه ها به نتیجه رسیدیم که ایجاد چنین شبکه ای برای همکاری 
های مشترک بین دانشگاه های فعال در حوزه سلول های بنیادی و سیستم 

عصبی ضروری است.
وی ادامه داد: رسالت شبکه سلول های بنیادی و علوم اعصاب این است که 
فعالیت های این دو حوزه را با همکاری متخصصان کل کشور در یک راستا 
جهت دهی کند تا این متخصصان بتوانند با یکدیگر در قالب یک شبکه، 

همکاری و فعالیت بکنند.
به گفته وی، به این واسطه کارهای تکراری کم می شود و یک تقسیم کاری 

در این حوزه صورت می گیرد.
جغتایی با بیان اینکه از ۳ ماه پیش اقداماتی برای تشکیل این شبکه پیش 
گرفتیم، گفت: در حال حاضر ۴ هسته این کارگروه تشکیل شده است تا 
محققان، دانشجویان، اساتید و پزشکان بتوانند فعالیت های خود را در قالب 

این شبکه انجام دهند.
 وی با بیان اینکه همچنین تقسیم کاری روی اختالالت تکاملی، استفاده 

از س��لول های بنیادی در درمان فلج مغزی و... در این شبکه انجام گرفته 
اس��ت، افزود: همکاری محققان در حوزه ها و بیمارستان هایی که باید به 

فعالیت بپردازند مشخص شده است.
جغتایی ادامه داد: همکاری محققان در حوزه های فلج مغزی و ضایعات 
نخاعی در بیمارستان امام خمینی)ره( و مرکز طبی کودکان، سکته مغزی 
در بیمارستان فیروزگر و بیمارستان تبریز، صرع در بیمارستان شریعتی، 
اختالالت حرکتی در بیمارستان رسول و حوزه فلج مغزی در بیمارستان 

شهدای تجریش و شهید بهشتی تعیین شده است.
مشاور دبیر ستاد علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با بیان اینکه همکاری این محققان در بیمارس��تان های تعیین شده آغاز 
 شده است، افزود: همچنین همکاری بین گروه های پایه و بالینی از دیگر

 هدف های این شبکه به شمار می رود. 
وی با اشاره به نتایج این ش��بکه گفت: قرار است در چهارمین کنگره ملی 
تازه های علوم اعص��اب پایه و بالینی ) از ۲ تا ۴ دی ماه ( و س��میناری که 
 در این دو حوزه در زمستان امسال برگزار می ش��ود، حاصل کار شبکه و 

هسته ها ارائه شود.
جغتایی با بی��ان اینکه همچنین  هس��ته ها مطالعات خود را در س��طح 
حیوانی و کار آزمایی های بالین��ی آغاز کرده اند، اف��زود: در واقع تعریف 
 پروژه های کار آزمایی بالینی، مطالعات آزمایشگاهی، حیوانی و ... در این

 بیمارستان ها انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه همه دانشگاه ها و موسسات و مراکز با این شبکه همکاری 
دارند، خاطرنشان کرد: ما استقبال می کنیم که محققان دیگر دانشگاه ها و 

افراد به این شبکه بپیوندند.

محققان با اس��تفاده از نانوس��یم و نوعی باکتری موف��ق به ایجاد 
فتوسنتز مصنوعی ش��دند که طی آن به جای آب و قند، ترکیبات 
شیمیایی مانند بوتانول و متان تولید می شود و می توان از آنها به 

عنوان سوخت استفاده کرد.
پدونگ یانگ اس��تاد رشته ش��یمی دانش��گاه کالیفرنیا در آمریکا 
 و از محقق��ان این طرح پژوهش��ی چندی پیش موفق به س��اخت 
برگ مصنوعی شد که می تواند گاز متان تولید کند؛ متان از اجزای 
اصلی گاز طبیعی است و محققان این طرح برای تولید آن از ترکیب 

نانوسیم نیمه هادی و باکتری استفاده کردند.
این گروه تحقیقاتی، سیستمی مش��ابه سیستم فوق طراحی کرد 
که در آن به جای متان، بوتانول تولید می ش��ود که یکی از اجزای 

اصلی گازوئیل است.
این گروه گام بزرگی به سوی فتوسنتز مصنوعی برداشته اند؛ نوعی 
از ادوات تولید انرژی که در آن با تقلید از طبیعت، نور خورش��ید و 

دی اکسید کربن به آب و قند تبدیل می شود.
محققان به جای تولید قند، مواد س��وختی تولی��د کردند که می 
 توان آن را ماه ها یا س��ال ها ذخیره س��ازی کرد و با استفاده از زیر

ساخت های فعلی به نواحی مختلف انتقال داد.
این محققان در نشستی که داشته اند، اعالم کردند که این دستاورد 
به محققان کمک م��ی کند تا اب��زار جدیدی ب��رای تحقیق روی 

فتوسنتز داشته باشند.
یانگ از محققان این طرح پژوهشی گفت: در تولید الکترون از نور 
خورشید موفق هستیم اما نمی توانیم مواد ش��یمیایی مختلف از 

نور خورشید تولید کنیم و همیش��ه در این حوزه محدودیت هایی 
داشته ایم؛ هدف ما در این پروژه نشان دادن امکان ترکیب باکتری 
با کاتالیس��ت برای تولید مواد شیمیایی اس��ت به همین منظور از 

فناوری نیمه هادی در این طرح بهره برداری کردیم.

برای درمان اختالالت شناختی؛
شبکه سلول های بنیادی و علوم اعصاب راه اندازی شد

تولید مواد سوختی با استفاده از
 فناوری فتوسنتز مصنوعی

مدیر مرکز جامع ترمیم زخم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 
تهران گفت: محققان ایرانی با به��ره گیری از تجهیزات و 
امکانات پیشرفته در ش��رکت های دانش بنیان و با هدف 
درمان و کنترل عفونت زخم ه��ای مزمن، در تالش برای 

تولید پانسمان نانوذرات نقره هستند.
 دکت��ر غالمرض��ا اس��ماعیلی جاوی��د به��ره گی��ری از 
پانسمان های پیشرفته را یکی از راهکارهای کنترل عفونت 
زخم های مزمن دانست و توضیح داد: تحقیقات در مورد 
تولید این پانسمان در کشور در حال انجام است اما برخی 
از شرکت های خارجی ادعا دارند که این پانسمان را تولید 

کرده اند.
وی افزود: کشورهای پیشرفته با استفاده از ترکیبات نانو 

یا س��ایر ترکیبات در تالش هستند این ش��یوه درمانی را 
تقوی��ت کنند زیرا ای��ن گونه فناوری های پیش��رفته می 
 توانند شرایط مناس��بی را ایجاد کنند تا زخم های مزمن

 سریع تر التیام یابند.
جاوید با اش��اره به این که یک��ی دیگر از پانس��مان های 
 ترمیم زخ��م با اس��تفاده از فن��اوری تار عنکب��وت تهیه 
می ش��ود، بیان کرد: در این ش��یوه درمان��ی پلیمرهایی 
تولید می ش��ود که ام��کان اضافه ش��دن داروه��ا به آنها 
 وجود دارد تا ش��رایط برای بهبود زخم های مزمن فراهم 

شود.
مدیر مرکز جامع ترمیم زخم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 
تهران، مهم تری��ن اقدام برای درمان زخ��م های مزمن را 

کنترل عفونت آنها دانست و گفت: ساده ترین شیوه برای 
کنترل عفونت زخم، مصرف آنتی بیوتیک ها اس��ت که به 
دلیل استفاده ناصحیح از این روش درمانی، شاهد افزایش 
روزافزون مقاوم��ت آنتی بیوتیک��ی در باکتری های مولد 

عفونت زخم مزمن هستیم.
جاوید اظهار کرد: کش��ورهای توس��عه یافته برای کنترل 
عفونت زخم به این نتیجه رس��یده اند که به جای مصرف 
 آنت��ی بیوتیک ه��ا باید به ص��ورت موضعی عفون��ت را با

 بهره گیری از تجهیزات پیشرفته و مدرن، کنترل کنند.
  به�ره گی�ری از روش ه�ای جراحی ب�رای درمان 

زخم های مزمن 
مدیر مرکز جامع ترمیم زخم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 
تهران، به بهره گیری از روش ه��ای جراحی برای درمان 
زخم های مزمن اش��اره کرد و گفت: در کشورهای توسعه 
یافته مانند آمریکا و کانادا تخصصی به نام »جراح پا« وجود 
دارد که در کشور ما این کار به ارتوپدها واگذار شده است.

جاوید ادام��ه داد: جراحان پا، با بهره گیری از این ش��یوه 
درمانی تالش می کنند تا زخم ها و سایر ناهنجاری های پا 

را درمان و از قطع این عضو جلوگیری کنند.
وی با اش��اره به این که این گونه روش های جراحی هنوز 
وارد ایران نشده است، اظهار کرد: به دلیل مشکالت درمانی 
و نبود مراقبت های مناس��ب پس از جراحی، بس��یاری از 
جراحان ارتوپد خطر جراحی ه��ای پرعارضه زخم مزمن 

پای دیابتی را به عهده نمی گیرند. 
 جاوی��د بیان ک��رد: هرچن��د برخ��ی ارتوپدهای کش��ور 
توانسته اند با گذراندن دوره های مربوطه، مشغول فعالیت 
در این حوزه ش��وند، اما این موارد مح��دود جوابگوی نیاز 

کشور نیستند.
وی تاکید کرد: نظام س��المت ما باید به این نتیجه برسد 
که این گروه تخصصی را در کشور ایجاد کند تا پزشکان با 
گذراندن دوره های مربوطه بتوانند خدمات مطلوب را به 

افراد نیازمند ارائه کنند.
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تالش محققان ایرانی برای تولید پانس�مان نان�وذرات نقره با 
قابلیت درمان زخم های مزمن

اخبار کوتاه

با پیشنهاد ایران؛
شبکه فناوری منطقه خاورمیانه و 
خلیج فارس راه اندازی می شود

طراحی و ساخت کره جمع کننده و 
اسپکتروفتومتر

 مدیرکل امور فن��اوری وزارت علوم گفت: به پیش��نهاد ای��ران در اجالس 
سیاستگداران عالی رتبه نوآوری در علم و فناوری کره جنوبی شبکه فناوری 

منطقه خاورمیانه و خلیج فارس راه اندازی می شود.
خس��رو پیری گفت: در اجالس سیاس��تگذاران عالی رتبه ن��وآوری در علم 
و فناوری در کره جنوبی ایران پیش��نهاد راه اندازی ش��بکه فناوری منطقه 
خاورمیانه و خلیج فارس را ارائه کرد که این پیش��نهاد با اس��تقبال مدیران 
آموزش عالی کشورهای پاکستان، عراق، ترکیه، بنگالدش و عمان روبه رو شد.

وی هدف از ایجاد این شبکه فناوری منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را تقویت 
همکاری های مشترک کشورهای منطقه در حوزه تبادل فناوری، اعالم کرد.

مدیرکل امور فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: کشورهای پاکستان، عراق، 
ترکیه، بنگالدش و عمان پذیرفته اند در این شبکه عضو شده و به صورت جدی 
فعالیت کنند.پیری بیان کرد: نمایندگان این کشورها اعتقاد داشتند در سایه 
یک همکاری مش��ترک چند جانبه می توان وضعیت فناوری کش��ورهای 
منطقه را تقویت کرد چراکه فعالیت های جزیره ای پیش��رفت چندانی را به  

همراه نخواهد داشت.

طرح طراحی و ساخت »کره جمع کننده« و »اسپکتروفتومتر« در پژوهشکده 
میکروالکترونیک در حال اجراست.

کره جمع کننده )کره اولبریخت( محفظه ای است کروی با پوششی مخصوص 
و سفید رنگ که قادر است نور تابیده شده از منابع نور گوناگون مانند المپ ها 

و لیزرها را یکنواخت کند.
این یکنواخت س��ازی عالوه بر داش��تن کاربرد در تولید ن��ور یکنواخت در 
کالیبراسیون و آزمایش ادوات نوری و نیز نورپردازی از ملزومات اولیه جهت 
سنجش مشخصات نور تولید شده توسط منابع نور است؛ از این رو در صنایع 
مرتبط با منابع روش��نایی )المپ، لیزر و LED( این کره جزیی الینفک از 
مراحل تولید و آزمون می باشد. البته سنجش مشخصات نور از جمله شدت 
و رنگ، نیاز به دس��تگاه های الکترونیکی جانبی و حساسه هایی دارد تا نور 
یکنواخت شده توسط کره جمع کننده را دریافت و به صورت اطالعات قابل 
استفاده تبدیل کنند. بدین ترتیب وجود یک دستگاه الکترونیکی با کارکرد 

اسپکتروفتومتری به همراه کره جمع کننده برای سنجش نور الزم است.
این مجموعه تجهیزات کاربردهای مهمی نیز در صنعت مواد دارند، از جمله 
می توان به شناس��ایی میزان بازتاب و عبور نور از مواد مختلف اش��اره کرد. 
تجهیزات مذکور که تماماً از طریق واردات تأمین می شوند از نیازهای بالفعل 
صنایع داخلی بوده و الزامات استفاده از آن ها در استانداردهای بین المللی و 
ملی ایران وضع شده اند.در طرح حاضر برای نیل به خودکفایی در این زمینه 
و صرفه جویی اقتصادی برای صنایع ایران، طراحی و ساخت مجموعه ابزار 
سنجش نور پیشنهاد شده است.پژوهشکده  میکروالکترونیک ایران وابسته 
به سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران است و طبق اساسنامه  مصوب 

شورای گسترش آموزش عالی فعالیت می کند.

 محقق��ان دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر ب��ا هم��کاری 
دانش��گاه مریلن��د آمری��کا موفق ب��ه طراحی و س��اخت 
ی��ک رب��ات آندوس��کوپی ش��دند ک��ه س��رعت و دقت 
 جراحی ه��ای آندوس��کوپی را به میزان زی��ادی افزایش

 می دهد.
طرح »ربات آندوس��کوپی« ک��ه اجرای آن ب��ا همکاری 
 محقق��ان داش��گاه مریلن��د و موسس��ه تحقیقات��ی

 »ش��یخ زاید« در آمریکا صورت گرفت، از حدود دو سال 
قبل در قالب طرح تحقیقاتی مجتبی کریمی دانش��جوی 
کارشناس��ی ارش��د دانش��گاه صنعتی امیرکبیر تعریف 
 ش��ده و اکن��ون در مرحله ثب��ت اخت��راع بی��ن المللی

 است.
ای��ن رب��ات در پنجمین مس��ابقات بین الملل��ی رباتیک 
ج��ام امیرکبیر ب��ه میزبانی دانش��گاه امیرکبی��ر برگزار 
 ش��دو مقام اول لیگ رب��ات های پزش��کی را به دس��ت

 آورد.
مجتبی کریمی در مورد جزییات طراحی و س��اخت ربات 
آندوس��کوپی گفت: این طرح تحقیقاتی با عنوان طراحی 
و ساخت ربات با ۲ درجه آزادی و با قابلیت تصویربرداری 

استریو به صورت بی سیم برای جراحی های الپراسکوپی 
انجام گرفته است.

وی افزود: در جراحی های مرسوم الپراسکوپی، سه سوراخ 
در بدن بیمار ایجاد می ش��ود که دوربین را از طریق یکی 
از این مناف��ذ و ابزار جراح��ی را از طری��ق دو منفذ دیگر 
وارد حفره ش��کمی بیمار می کنند اما با استفاده از ربات 
آندوسکوپی، یک سوراخ کمتر در شکم بیمار ایجاد خواهد 

شد.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه دوربین از طریق یک سوراخ 
وارد شکم بیمار می شود با یک مغناطیس از بیرون بدن و 
سطح پوس��ت بیمار، دوربین را داخل شکم نگه می داریم 
 و نیازی به س��یم های رابط ب��رای نگه داش��تن دوربین

 نیست.
کریم��ی ب��ه برخ��ی مش��کالت رای��ج پزش��کان جراح 
 هنگام عمل الپراس��کوپی اش��اره کرد و گف��ت: در حین

 عمل جراحی، پزش��ک به ط��ور طبیعی ق��ادر به دیدن 
 داخل ش��کم بیمار نیس��ت و تصاویر را از طریق مانیتور و 
عینک مخصوص که به دوربین اتص��ال دارد، دریافت می 
 کند و از آنجا که دوربین روی پوست نگه داشته می شود،

 ش��وک ها و ل��رزش هایی که در ب��دن ایجاد می ش��ود، 
روی تصاوی��ر تاثیر م��ی گ��ذارد و تصویرهای ل��رزان به 
 چشم پزش��ک ارس��ال می ش��ود که تمرکز وی را به هم

 می زند.
وی اف��زود: در رب��ات ابداع��ی به منظ��ور پایدارس��ازی 
تصاوی��ر، الگوریت��م ه��ای جدی��دی طراح��ی و پی��اده 
 س��ازی ش��ده که با ترکیب آنها با داده های سنسورهای 
ش��تاب س��نج و س��رعت زاویه ای )ژیروس��کوپ( موفق 
ش��دیم تصویر را به صورت ثاب��ت درآوریم ک��ه این کار ، 
ضمن جلوگیری از عصبی ش��دن و از بی��ن رفتن تمرکز 
 جراح، دقت و س��رعت انجام عمل جراحی را نیز افزایش

 می دهد.
کریمی در تش��ریح دیگر مزایای این ربات آندوس��کوپی 
گفت: این ربات به دلیل داش��تن ۲ درجه آزادی، قابلیت 
 حرکت به ص��ورت عم��ودی و افقی را دارا اس��ت و جراح 
می توان��د زاویه دید خ��ود را به راحتی تغیی��ر دهد و هر 
 منطقه از عمل جراحی را که مدنظر دارد، به خوبی مشاهده

 کند.
 وی تصری��ح ک��رد: در دوربین ه��ای معمول��ی، تصاویر 

تک بع��دی تهیه می ش��ود ک��ه امکان تش��خیص عمق 
و فاصله دقیق وج��ود ندارد ی��ا به دش��واری صورت می 
گیرد ام��ا در ربات آندوس��کوپی، به دلیل اس��تفاده از دو 
دوربین همزم��ان، دید اس��تریو ایجاد می ش��ود و جراح 
می تواند در داخل ش��کم، عمق و فاصله ها را به راحتی و 
 با دقت باال تش��خیص دهد و این کار از خطاهای پزشکی

 می کاهد.
 کریم��ی، مجه��ز ب��ودن ب��ه سیس��تم ش��ارژ وایرل��س

 )بدون سیم( را یکی از مزایای این ربات ذکر کرد و گفت: 
ربات با اس��تفاده از باتری داخلی تا ۳۶ دقیقه کار می کند 
و در جراحی های طوالنی مدت هم می توان با استفاده از 
ابزاری که برای شارژ طراحی کردیم از فاصله ۵ سانتیمتری 
و به صورت بی س��یم، ربات را ش��ارژ کرد و به این ترتیب، 
 نگرانی از اتمام باتری در حین عمل جراحی وجود نخواهد

 داشت.
وی یادآور ش��د: از آنجا که داخل شکم بیمار کامال تاریک 
است و پزشکان هنگام عمل جراحی نیاز به روشنایی دارند 
و روشنایی باید به تناس��ب مناطق مختلف حفره شکمی 
تغییر کند، یک سیس��تم اتوماتیک کنترل روش��نایی با 
LED های» High Power « با سنسورهای تشخیص 
شدت نور برای ربات طراحی کردیم که نور تصاویر ارسالی 
را اندازه گیری کرده و ش��دت روش��نایی را بر اساس آن 

تنظیم می کند.
 وی ادام��ه داد: بنابراین روش��نایی داخل حفره ش��کمی 
هر لحظه به صورت خودکار کنترل می ش��ود تا نور آنقدر 
زیاد نباش��د که چش��م جراح را اذیت کند و نه آنقدر کم 
 باش��د که جراح نتواند وضعیت حفره ش��کمی را مشاهده 

کند.
به گفته کریمی، نمونه آزمایش��گاهی ربات آندوس��کوپی 
 تمام مراحل آزمایش��ی را با موفقیت پشت سرگذاشته و

 برای به کارگیری در اتاق عمل جراحی، باید مواد سازنده 
آن به مواد سازگار با اندام های داخلی بدن تغییر پیدا کند 

که اقداماتی به همین منظور در دست انجام است.
»سعید شیری« استاد رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و »محس��ن بهرامی« استاد مکانیک دانش��گاه امیرکبیر، 
راهنمایی پروژه طراحی و س��اخت ربات آندوس��کوپی را 

برعهده داشتند.
»س��روش صادق نژاد« سرپرست آزمایش��گاه ربات های 
 پزش��کی و توانبخش��ی دانش��گاه امیرکبی��ر و همچنین 
»رضا منف��ردی« که ف��ارغ التحصیل دکتری دانش��گاه 
امیرکبیر است و اکنون در موسسه تحقیقاتی »شیخ زاید« 
در آمریکا فعالیت دارد، به عنوان استاد مشاور در این طرح 
تحقیقاتی مش��ارکت داشته اند و بیمارس��تان مهر نیز در 
تهیه اطالعات پزش��کی تخصصی به مجری��ان این طرح 

رباتیک یاری رسانده است.

توسط محققان دانشگاه امیرکبیر؛

ربات آندوسکوپی ساخته شد



9روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1740 | پنجشنبه 5 آذر1394 |14 صفر 1437
خبرخبر 

ــالمى نطنز گفت: 60 مبلغ آقا و  كارشناس فرهنگى اداره تبليغات اس
خانم در ماه صفر در شهرستان نطنز فعاليت مى كنند.

ــغ و مبلغه در ماه   مجتبى حاجى جمالى با اعالم خبر فعاليت 60 مبل
صفر در سطح شهرستان، اظهار كرد: مبلغان اعزامى در فرصت بزرگ 
ــت و محبت مردم را  تبليغى محرم و صفر قادرند زمينه افزايش معرف
نسبت به خاندان اهل بيت (ع) و به  طريق  اولى تبليغ آموزه هاى اسالم 
فراهم كنند.وى افزود: ماه صفر، ماه پيام رسانى خاندان امام حسين (ع) 
پس از حادثه جان سوز كربالست و مبلغان در ماه صفر با توجه به اين 
سنت، بهترين زمان را براى تحليل حادثه عاشورا و تبيين ضرورت هاى 
فرهنگى و مذهبى جامعه امروز با بهره گيرى از مناسبت هايى همچون 
ــناس فرهنگى اداره تبليغات  اربعين و 28 صفر در اختيار دارند.كارش
اسالمى نطنز تصريح كرد: مناسبت هاى مذهبى ماه صفر همچون مراسم 
پياده روى اربعين به  عنوان بزرگ ترين اجتماع شيعيان در طول تاريخ 
مى تواند زمينه هاى تبليغى مناسبى را براى پيام رسانى حادثه عاشورا در 
اختيار مبلغان قرار دهد تا بيش از پيش دل ها و قلب ها را متوجه فلسفه و 

اهداف قيام حضرت اباعبداهللا الحسين (ع) كند.
ــز در ايام ماه صفر  ــاره به برگزارى تجمعات بزرگ  مردم نطن وى با اش
خاطر نشان كرد: برگزارى باشكوه مراسم اربعين در سطح شهرستان 
ــوان محورى ترين  ــم 28 صفر به عن ــز و همچنين برگزارى مراس نطن
مناسبت مذهبى در اين شهرستان از بسترهاى مهم تبليغى روحانيون 
ــت.حاجى جمالى بيان كرد: مبلغانى كه براى دهه  در ايام ماه صفر هس
آخر صفر به روستاها اعزام مى شوند در مورد اسارت اهل بيت (ع)، رحلت 
رسول خدا (ص) و شهادت امام رضا (ع) و همچنين در مورد انتخابات 

مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى سخنرانى مى كنند.
ــاير فعاليت هاى تبليغى مبلغان اعزامى اظهار كرد:  وى در خصوص س
سبك زندگى اسالمى و تهاجم فرهنگى و نفوذ دشمن از جمله مباحث 
دينى و فرهنگى است كه مبلغان با مطرح كردن به روشنگرى در جامعه 

مى پردازند.

ــاص 150 ميليارد ريال براى ادامه   فرماندار آران و بيدگل از اختص
احداث جاده هاى مواصالتى اين شهرستان خبر داد.

ــتان افزود:  ــه شوراى ادارى شهرس ابوالفضل معينى نژاد در جلس
ــذر آران و بيدگل كه  نيمى از اين اعتبار براى تكميل جاده كنار گ
كارعمرانى آن از سال 86 آغاز و تاكنون بيش از 50 درصد پيشرفت 
داشته اختصاص يافته و مابقى اين اعتبار نيز براى ادامه احداث جاده 
100كيلومترى آران و بيدگل به چرمشهر گرمسار كه سال گذشته 
ــوده اختصاص يافته ــازى كليد خورده ب با حضور وزير راه و شهرس

 است.
ــتان ــن دو جاده مواصالتى شهرس ــام كار اي ــد: با اتم وى يادآور ش
ــت جغرافيايى خارج مى شود. اعتبار تملك   آران و بيدگل از بن بس
دارايى شهرستان آران و بيدگل در سال 1394 فقط 60 ميليارد ريال 
است. با وجود اين اعتبار پايين امسال تا پايان سال مالى پروژه هاى 
ــارد ريال اعتبار در حال انجام عمرانى با اعتبارى  بيش از هزار ميلي

است.
ــتان  ــدگل تصريح كرد: ادامه احداث دو بيمارس فرماندار آران و بي
ــاد دو كتابخانه،  ــارد ريال، ايج ــار 100 ميلي آران و بيدگل با اعتب
ــهر، فاز دوم شركت فوالد كوى،  مركز بهداشتى و درمانى سفيد ش
ــى  مركزى، جاده سفيد  پلى كيلنيك تامين اجتماعى، جاده بخش
شهر به كاشان، افتتاح چندين طرح عمرانى آموزش و پرورش فقط 
بخش از طرح هاى عمرانى شهرستان است كه تعدادى از آنها به بهره 

بردارى رسيده و برخى در حال انجام است.
معينى نژاد مشاركت خيرين، تالش مسووالن شهرستان در جذب 
ــرفت فيزيكى  اعتبارت ملى و پيگيرى هاى مردمى را از داليل پيش
ــكوفايى آران و  ــال سال آغاز ش ــت و افزود: امس اين طرح ها دانس
بيدگل در اجراى طرح هاى مختلف و خدمت رسانى به مردم خواهد

 بود.
ــتان  ــى اس ــاى عموم ــر كل كتابخانه ه ــاون مدي ــن مع هم چني
ــتان اصفهان با ايجاد فضاى دو و نيم  ــاره به اينكه اس اصفهان با اش
ــور را دارد، گفت: از  ــه دوم كش ــد نفر رتب ــه براى هر ص متر مطالع
ــتانى فضاى  ــدگل دو برابر ميزان اس ــتان آران و بي اين نظر شهرس
ــان به ازاى هر  ــتان اصفه ــه دارد.هالكويى اظهار كرد:در اس مطالع
ــود داريم،  ــاب در كتابخانه هاى موج ــد كت ــش دهم درص نفر، ش
ــه برابر ــت كه اين آمار در آران و بيدگل بيش از س اين درحالى اس

 است.
ــاى كتابخانه در  ــى از تعداد پايين اعض ــا ابراز نگران وى هم چنين ب
ــتان اصفهان گفت: طبق آمار جهانى بايد 35 درصد از  ــر اس سراس
جمعيت هر كشور و منطقه اى عضو كتابخانه باشند كه اين آمار در 
استان اصفهان سه درصد و در شهرستان آران و بيدگل كه سرآمد 

شهرهاى استان اصفهان است چهار درصد است.

كارشناس فرهنگى اداره تبليغات اسالمى نطنز خبر داد
فعاليت 60 مبلغ در ماه صفر در 

شهرستان نطنز

اختصاص 150 ميليارد ريال اعتبار براى 
جاده هاى مواصالتى آران وبيدگل

ــهر گفت: برگزارى  رييس شوراى شهر خمينى ش
اجالسيه ملى شهدا را براى خمينى شهر يك افتخار 
ــهادت به نسل امروز  و نماد انتقال فرهنگ ايثار و ش
ــت و همكارى با  ــاركت، حماي مى دانيم و براى مش

كنگره شهدا خمينى شهر اعالم آمادگى مى كنيم.
ــان با هفته  ــانى با بيان اينكه همزم ــته پريش   فرش
ــهر با حضور تعدادى  بسيج فضاى جلسه شوراى ش
از رزمندگان دوران دفاع مقدس و مسووالن كنگره 
ــتان در اين جلسه، معطر شد گفت:  شهداى شهرس
ــهدا موضوع برگزارى  با حضور مسووالن كنگره ش
اجالسيه ملى شهداى شهرستان در سال 95 به بحث 

و تبادل نظر گذاشته شد.
ــا همكارى ــد ب ــه مقرر ش ــزود: در اين جلس  وى اف

ــتان  ــووالن شهرس ــهر و حمايت مس ــوراى ش  ش
راهكارهاى الزم براى هرچه باشكوه تر برگزار شدن 
ــانى ادامه داد: نصب  ــيه اجرا شود.پريش اين اجالس
ــرداران شهيد، زيباسازى و  نماد و تصاوير شهدا و س
تغيير فضاى شهرى، متناسب با حال و هواى فرهنگ 
ــهادت در اين جلسه با همكارى شهردارى  ايثار و ش

ــوراى شهر خمينى شهر  به تصويب رسيد.رييس ش
با بيان اينكه  ساخت و نصب نماد سرداران شهيد در 
ورودى هاى اصلى شهر از جمله برنامه هاى مشاركتى 
كنگره شهدا با شوراى شهر و شهردارى خواهد بود، 
گفت: اميدواريم با حضور رييس و نمايندگان شوراى 
ــات مشترك كنگره بتوانيم  شهر و شهردار در جلس
ــيه  مصوبات جديد و اثرگذار براى برگزارى اجالس

ملى شهدا داشته باشيم.
ــا حمايت  ــالش مى كنيم  ب ــه ت ــان اينك ــا بي وى ب
شوراى شهر مسابقات كتابخوانى از آثار منتشرشده 
ــرد: هدف از  ــود، تصريح ك ــهدا برگزار ش كنگره ش
حمايت از اين طرح معرفى هر بيشتر آثار تدوين شده، 
ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و معرفى بيشتر و بهتر 
سرداران و شهداى دوران دفاع مقدس به خانواده ها 
و نسل امروز است.پريشانى با بيان اينكه تقديم بيش 
ــاع مقدس براى  ــهيد دوران دف از 2 هزار و 300 ش
مردم و مسووالن خمينى شهر يك افتخار و ظرفيت 
ــود، تاكيد كرد: اميدواريم  ــوب مى ش معنوى محس
ــيجى  وار  ــك عزم جدى و با روحيه بس بتوانيم در ي

ــووالن استان و كشور در  در سال 95 با حمايت مس
برگزارى هرچه باشكوه تر اجالسيه ملى شهدا تالش 
شود.وى با بيان اينكه ما وظيفه داريم همان گونه كه 
نسل گذشته باعث انتقال و ترويج روحيه فرهنگ و 
ايثار به ما و نسل اول انقالب شدند، اين فرهنگ را به 
نسل بعد منتقل كنيم، گفت: ما به عنوان مسووالن و 
متوليان امور وظيفه داريم همچون گذشته با تقويت 
فرهنگ ايثار و شهادت را به نسل جوان امروز و آينده 
ــاره به حضور شهردار  ــانى با اش انتقال دهيم.پريش
ــهر گفت: يكى از  خمينى شهر در جلسه شوراى ش
ــهردارى در اين دوره  ــات اثرگذار و ماندگار ش اقدام
تملك و خريدارى بيش از 30 هزار متر از اراضى باغ 
ــداث و اجراى طرح رفاهى و  و كاخ كازرونى براى اح
تفريحى منطقه باغ شهر خمينى شهر در آينده است. 
وى با بيان اينكه احداث اين طرح با حمايت و مصوب 
شوراى شهر انجام خواهد شد، تصريح كرد: احداث 
ــهر كمك زيادى به رفع كمبود  باغ شهر خمينى ش
كمبود اماكن تفريحى و رفاهى مخصوصا به صورت 

خانوادگى خواهد داشت.

ــت دفتر ميراث فرهنگى و گردشگرى بادرود  سرپرس
گفت: يكى از زيباترين خانه هاى تاريخى بادرود به نام 

خانه معزى، تخريب شد.
ــفانه بر اثر ــين چاكرى اظهار داشت: متاس  امير حس
ــه هاى تاريخى  ــهل انگارى، يكى از زيباترين خان  س
بادرود به نام خانه معزى تخريب شد، اين خانه زيبا كه 
از آثار ارزشمند دوران قاجار در اين شهر است داراى دو 
بادگير بزرگ و زيبا، سردابه، چندين اتاق بزرگ و تو در 
تو و ايوان تابستانه و بهاره است كه به باغ متصل است.
وى افزود:اين اثر ارزشمند با خشت خام احداث و با آجر 
و گچ تزيين شده است و روزگارى مهد شعرا و اهل ادب 
دوران قاجار و سده هاى معاصر بوده است و شاعرانى 
نظير مشفق كاشانى، معزى بادرودى، اديب بيضايى و 
ديگر شاعران بزرگ خطه كاشان و بادرود در اين خانه 
محفل ادبى داشتند.سرپرست دفتر ميراث فرهنگى، 

ــگرى بادرود گفت: متاسفانه  صنايع دستى و گردش
شهردارى بادرود در اقدامى عجوالنه و بدون هماهنگى 
با دفتر ميراث فرهنگى مبادرت به تخريب خانه معزى 
ــزى يادگار  ــزل تاريخى خانه مع ــت: من كرد.وى گف
ــال اخير با ــد كه در طى يك س دوره قاجاريه مى باش
 پيگيرى هاى  مسووالن دفتر ميراث فرهنگى بادرود 
در فهرست ثبت موقت آثار ملى قرار گرفته بود.مالك 
اين خانه در اظهار نظرى عنوان كرده كه به دليل تجمع 
معتادان در اين خانه و بى تفاوتى اداره ميراث فرهنگى 
نسبت به اين موضوع و روشن نشدن وضعيت اين ملك 
ــهردارى درخواست  توسط ارگان هاى ذيصالح،از ش
تخريب اين خانه قديمى را نمودم و شهردارى نيز آن را 
تخريب كرد.گفتنى است، بخش كويرى بادرود داراى 
120 اثر تاريخى شناسايى شده است كه تاكنون  17 

اثر آن در فهرست ميراث ملى به ثبت رسيده است.

ابالغ نظريه كارشناسى
9/64 شــماره:1394/09/136953-1394/9/1 نظــر بــه اينكه آقاى 
عباســعلى فاتحى شــهرضا فرزند حبيب ا... و فاطمه صالحيان فرزند 
محمود در اجراى تبصره يك ذيل ماده 105 آيين نامه اصالحى قانون 
ثبت طى درخواســتى تقاضاى پرداخت بهاء ثمنيــه اعيانى تماميت دو 
پنجم سه قفيز از سى قفيز ششدانگ پالك 3/5047 واقع در موغان بخش 
يك ثبتى شهرضا را نموده است و موضوع جهت ارزيابى مقادير فوق 
الذكر توســط كارشناس رسمى دادگســترى طى 1394/09/131524 
مورخه 1394/08/24 به كانون كارشناسان رسمى دادگسترى استان 
اصفهان ارســال كه كانون مذكور طى نامه شــماره 112/11258/01 
مورخه 94/08/27 بوارده 94090380621350 مورخه 94/08/28 با 
ارسال گزارش ارزيابى كارشناس مربوطه ملك مذكور را به شرح يك 
باب منزل مسكونى كه اعيانى آن شــامل دو بافت قديمى و جديدتر مى 
باشد بافت قديمى با اعيانى 41/25 مترمربع و ديوارهاى خشتى و سقف 
تيرچوبى با پوشش ايزوگام و سطوح داخلى گچ و نقاشى شده كف مالت 
ماسه ســيمان و دربهاى داخلى چوبى مى باشد همچنين بافت جديدتر 
با اعيانى 52 مترمربع با ديوارهاى آجرى و ســقف تيرآهن با پوشش 
ايزوگام و سطوح داخلى سفيدكارى و نقاشى و درب و پنجره پروفيلى 
بوده است لذا بهاء ثمنيه اعيانى مورد تقاضا چهارميليون و پانصد هزار 
ريال برآورد شده است كه هزينه آن طى فيش شماره 356283 مورخه 
1394/08/30 به حساب سپرده واريز شد و چون ذينفع فاقد نشانى است 
و آقاى عباسعلى فاتحى شهرضا و فاطمه صالحيان اعالم نموده اند كه 
هيچگونه آدرس و اطالعى از مالك بهاء ندارند لذا در اجراى تبصره يك 
ماده 105 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت در روزنامه زاينده رود 
آگهى مى شود تا چنانچه مالك بهاء بانو ماه ســلطان فاتحى شهرضا 
فرزند حيدر مدعى تضييع حقى از خود مى باشد ظرف مدت يك ماه پس 
از انتشار آگهى به دادگسترى شهرضا مراجعه و گواهى طرح دعوى را 
از دادگسترى شهرضا اخذ و به اين اداره ارائه نمايد در غير اين صورت 
برابر مقررات اقدام خواهد شد در صورت رسيدن اعتراض موكول به 
حكم نهايى دادگاه مى باشد.سيد مهدى ميرمحمدى – رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرضا 
اخطار اجرايى

9/65 شماره: 94-390ش9 به موجب راى شماره 668 تاريخ 94/4/31 
شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه ها رضا و رويا كالهدوزان  هر دو به نشانى مجهول المكان  
محكوم عليه رديف اول محكوم اســت به حضور در دفترخانه اســناد 
رسمى و انتقال ســند رسمى يك دســتگاه سوارى ســمند سورن به 
شــماره انتظامى 254ى84ايران13 به نام محكوم لــه و محكوم عليه 
رديف دوم رويا كالهدوزان به نشــانى مجهول المكان محكوم است به 
حضور در دفتر اســناد رسمى و انتقال سند رســمى دو دستگاه وانت 
دوكابين بى 2000 گرمى به شــماره هاى انتظامى 276ج99ايران53 و 
277ج99ايران53 به نام محكوم له و پرداخــت مبلغ 1/470/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له مجيد شفيعى به نشانى اصفهان 
– خ.فروغى – خ.پنج رمضان – پيتزا غــروب اروند و همچنين پرداخت 
مبلغ نيم عشــر بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 

مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24220 شعبه نهم حقوقى مجتمع 
شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

حصر وراثت
9/70 آقاى محمدرضا فريدنى اردســتانى داراى شناســنامه شماره 
218 به شــرح دادخواســت بــه كالســة 363/94ش1 از ايــن دادگاه 
درخواســت گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان حسن فريدنى اردستانى بشناســنامه 30 در تاريخ 94/8/3 
اقامتگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 2پســر و 2 دختر و يك عيال دائمى كه عبارتند از:1- 
مينا فريدنى اردستانى به شــماره شناســنامه 7446 متولد 44/6/15 
صادره از اردســتان (فرزند متوفــى) 2- زهرا فريدنى اردســتانى به 
شــماره شناســنامه 89 متولد 48/1/2 صــادره از اردســتان (فرزند 
متوفى) 3- عليرضا فريدنى اردســتانى به شــماره شناســنامه 256 
متولد 45/9/9 صــادره از اردســتان (فرزند متوفــى) 4- محمدرضا 
فريدنى اردستانى به شماره شناســنامه 218 متولد 55/6/28 صادره 
از اردســتان (فرزند متوفــى) 5- مهينه فدائى اردســتانى به شــماره 
شناســنامه 137 متولد 26/1/8 صادره از اردســتان (همسر متوفى). 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى
 نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:809 شــعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف اردستان 
اخطار اجرايى

9/71 شــماره:634/94ش13 بــه موجــب راى شــماره 1046 تاريخ 
94/6/26 شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه رحمــت ا... معينى فرزند براتعلى شــغل آزاد 
به نشانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 49/500/000 
ريال بابــت اصل خواســته و 160/000 ريــال بابت هزينه دادرســى 
و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررســيد چــك هاى موصوف 
77/6/11-40/0000/000 ريــال و 77/4/7-9/500/000 ريال لغايت 
زمان وصول در حق محكوم له على مرادى فرزند حســنعلى به نشانى 
اصفهان – مشتاق دوم – كوچه نســيم – كوى مريم همراه با نيم عشر 
دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: هميــن كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:24358 شعبه 13 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرايى

9/72 شماره: 437/94ش.ح5 به موجب راى شماره 934 تاريخ 94/5/30 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه عباســعلى امينى كوهپايى به نشانى مجهول المكان  
محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهار ميليون ريال بابت چك شــماره 
385672 و خســارت تاخير تاديه از 93/10/30 تا زمان اجراى حكم و 
مبلغ يك ميليون و نهصد هزار ريال بابت حســاب دفترى و هزينه نشر 
آگهى طبــق تعرفه در حق محكوم له ســيد حبيــب ا... ميرعالئى فرزند 
منصور به نشــانى اصفهان – خ.امام خمينى – ســه راه ملك شــهر – 
خ.بابوكان –بعد از فلكه حمزه – جنب ك.ياس و همچنين نيم عشــر حق 

اجرا در حق اجراى احكام شــوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحــا اعالم نمايد.
م الف:24357 شعبه پنجم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/73 شماره:629/94ش.ح5 به موجب راى شماره 932 تاريخ 94/5/31 
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
است محكوم عليه على مالحسينى به نشانى مجهول المكان  محكوم است 
به پرداخت مبلغ ســى ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و نود 
هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى طبق تعرفه و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ 94/2/19 تا زمان اجــراى حكم در حق محكوم له 
ايرج شريف مهرآبادى فرزند محمد به نشانى شاهين شهر – خانه كارگر 
– خ.صياد شــيرازى نهم – فرعى7 غربى و همچنين نيم عشر حق اجرا 
در حق اجراى احكام شوراى حل اختالف. ماده 34 قانون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلــت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا 
تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:24356 شعبه 
پنجم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
9/74 شــماره:93-2214ش14 بــه موجــب راى شــماره 268 تاريخ 
94/2/29 شعبه 14 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محمدرضا ساغرى ســاز فرزند عبدالمجيد به 
نشانى مجهول المكان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ سى ميليون ريال 
بابت وجه يك فقره چك به شــماره 871841 به عهده بانك صادرات و 
پرداخت مبلغ يكصد و هشــتاد و پنج هزار ريال خســارات دادرسى و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ  سررســيد 93/7/2 تا زمان وصول 
در حق محكوم له مانى مؤسس فرزند سيف ا... به نشانى بهارستان – 
محله4- خيابان زمزم – پالك151 و نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه 
مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهــد يا مالى معرفى كند كــه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:24354 شعبه 14 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/75 شماره:93-2047ش9 به موجب راى شماره 122 تاريخ 94/1/31 
شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه على اكبر شــهبازى فرزند خيرا... به نشانى مجهول المكان  
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 42/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
(قســمتى از وجه چك بــه شــماره 220799) و مبلــغ 320/000 ريال 

بابت هزينه نشــر آگهى و مبلغ 170/000 ريال بابت هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررســيد چك موصوف (92/12/22) لغايت زمــان اجراى حكم طبق 
شاخص بانك مركزى در حق محكوم له اجرايى تعاونى اعتبارى ثامن 
االئمه به نمايندگى محمدحســين نظرى توكلى و مســعود مهردادى به 
وكالت آقاى امير قاســميان به نشــانى اصفهان – خ.توحيد – چهارراه 
پليس – ســاختمان ماكان3- طبقه3- واحد15 اجرايى و مبلغ نيم عشر 
بابت حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:24219 شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/76 شــماره:559/94 به موجب راى شــماره 1278 تاريخ 94/6/31 
شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه احمدرضا روانبخش فرزند عبدا... به نشانى مجهول المكان  
محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهــار ميليون و نهصد و بيســت هزار 
تومان بابت نفقه از تاريخ 92/10/1 الى 94/5/31 در حق خواهان زهرا 
صدرى كيا به نشــانى خ.عالمه امينى – طالقانى – كوچه مهرشاد – بن 
بست شريف – پ312- واحد4 محكوم مى نمايد و نيم عشر در حق دولت 
مى باشد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به 
اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند 
كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا 
اعالم نمايد.م الف:24214 شعبه سوم حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

9/77 شــماره:271/94 به موجــب راى شــماره 501 تاريخ 94/5/31 
شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه ســيد عليرضا بحق فرزند رسول شغل رويگرد به نشانى 
مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 9/600/000 ريال نه ميليون 
و ششــصد هزار ريال بابت اجرت المثل به انضمام مبلغ 1/321/400 
ريال بابت قبوض آب و برق و گاز و تلفن و مبلغ 3/500/000 ريال بابت 
هزينه كارشــناس و مبلغ 510/00 ريال هزينه دادرسى در حق محكوم 
له سيد رحيم كيانى فرزند سيدعلى شــغل آزاد به نشانى ارتش – بلوار 
كشاورز – خ.دكتر حسابى – نبش كوچه اطلس – مجتمع يكان – واحد2 
و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشــد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد
 ظرف مهلــت مزبور صــورت جامع دارايــى خود را به قســمت اجرا

 تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.
م الف:24213 شعبه 23 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

رييس شوراى شهر خمينى  شهر عنوان كرد ؛

اعالم آمادگى شوراى شهر براى همكارى

 با كنگره ملى شهداى خمينى شهـر 

بر اثر سهل انگارى؛

تخريب خانه تاريخى 
معزى بادرود 
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زبان خوراكى ها

در فصل پاييز به خاطر تغيير درجه حرارت و رطوبت محيط و نحوه تابش 
نور آفتاب، نياز به انواع كرم هاى مرطوب كننده مى باشد. اما آب به راحتى 

مى تواند كار همان كرم هاى گران قيمت را در فصل پاييز انجام دهد.
چرا نوشيدن آب در فصل پاييز مهم است؟

متخصصان سالمت و پزشكان معتقدند كه به طور منظم بايد حداقل 35 
ــى آب به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن در فصل پاييز نوشيده شود؛  سى س
يعنى به طور ميانگين روزى 2 تا 3 ليتر آب بايد مصرف شود. داليل اصلى 

مصرف آب در اين فصل به چهار مورد زير خالصه مى شود.
آب در نقش يك كرم مرطوب كننده

در فصل پاييز به خاطر تغيير درجه حرارت و رطوبت محيط و نحوه تابش 
نور آفتاب، نياز به انواع كرم هاى مرطوب كننده مى باشد. اما آب به راحتى 
مى تواند كار همان كرم هاى گران قيمت را در فصل پاييز انجام دهد. در 
واقع مصرف كافى آب مى تواند با تامين مايعات داخل و خارج سلولى باعث 
شود تا سلول هاى  پوست لطيف شده و در سرماى فصل پاييز به راحتى 

دچار خشكى و ترك خوردگى نشوند.
آب در نقش كنترل كننده اشتها

ــور طبيعى عبور از  ــان داده كه به ط ــات محققان علوم تغذيه نش مطالع
فصل تابستان و ورود به فصل پاييز ناخودآگاه باعث مى شود كه به دليل 
ــى و به دنبال آن  ــدن به مصرف مواد غذاي كاهش دماى محيط تمايل ب
ــيدن آب در طى روزهاى پاييزى  ــتها افزايش يابد. اما نوش احساس اش
مى تواند با پركردن معده و جذب آن توسط بدن اين حس كاذب اشتها را 

به طور قابل مالحظه اى كنترل كنند.
آب ماده اى ضد نفخ

ــكل رايج در بين برخى مردم مى باشد كه مى تواند در كليه  نفخ يك مش
ــث جلوگيرى از  ــود. امامصرف منظم آب در روز باع ــاهده ش فصول مش
احتباس گاز و مواد غذايى در داخل معده و روده و پيشگيرى از بروز نفخ 

مى شود.
آب تقويت كننده سوخت و ساز بدن

مصرف آب قبل و بعد از هر فعاليت بدنى مى تواند ميزان سوخت و ساز بدن 
را تقويت كند. هواى سرد هم يكى از عواملى است كه مى تواند بر ميزان 
سوخت و ساز بدن تاثيرگذار باشد و باعث بهم خوردن ميزان سوخت و ساز 
شود. اما مصرف منظم آب حداقل به ميزان 8 تا 10 ليوان در روز مى تواند 

به راحتى وضعيت سوخت و ساز را در حد  تعادل نگهدارد.
پس سعى كنيد تا در فصل پاييز هميشه يك بطرى آب همراه خود داشته 
ــيد تا از منافع چهارگانه فوق به خوبى  ــيد و جرعه جرعه آن را بنوش باش

سود ببريد.

با ارزان ترين مرطوب كننده پاييزى 
آشنا شويد

دريچه

ــرماخوردگى و  ــان س ــيرين در زم مصرف ليمو ش
ــت ومصرف آن درآنفلوآنزا  ــيارمفيد اس گلودرد بس
ــده اند  ــى از بيمارى ش ــه دچار تب ناش وافرادى ك
توصيه مى شود چرا كه اين ميوه خاصيت سم زدايى 
ــان داده است.ارزش غذايى  داخل بدن را از خود نش
ــك عدد ليمو  ــيرين كه معادل ي  100  گرم ليموش
شيرين بزرگ است حاوى  8/29  كالرى،  74/0  گرم، 
پروتئين  5/10  گرم، قند  14/0  گرم، چربى  8/2  گرم، 
ــيد فوليك  150  ميلى گرم،  فيبر  10  ميكروگرم، اس

پتاسيم و  53  ميلى گرم ويتامين  C  است.
10 خاصيت ليمو شيرين

 پتاسيم به مقدار قابل توجهى در ليمو 
ــود، اين عنصر از  شيرين يافت مى ش
ــت كه مى تواند از  جمله تركيباتى اس
بروز بيمارى قلبى عروقى پيشگيرى كند و همچنين 

بين آب و الكتروليت هاى بدن تعادل برقرار كند.

ــيد فوليك موجود در ليمو شيرين  اس
ــتر  ــاى ديگر بيش ــبت به ميوه ه نس
ــت و نقش موثرى در پيشگيرى از  اس
ــرادى كه  ــا مى كند. اف كم خونى ايف
ــى از نوع  ــه خصوص كم خون ــم خونى ب مبتال به ك

اسيد فوليك هستند بايد اين ميوه را مصرف كنند.

ــيم  ــوه هاى پر كلس ــوه از مي اين مي
ــود و در جلوگيرى از  محسوب مى ش
ــتخوان به خصوص در زنان  پوكى اس

نقش موثرى را ايفا مى كند.

ــيرين اثر مفيد  از ديگر خواص ليمو ش
ــتگاه گوارش،  ــده، هضم دس روى مع
ــدن مقدارى از اسيد معده،  خنثى ش
ــگيرى از  ــذا در معده و پيش جلوگيرى از تخمير غ
ــكان مصرف  ــه همين دليل پزش ــت ب نفخ معده اس
ــى مبتاليان به  ــيرين را به تمام روزانه يك ليمو ش

ناراحتى معده توصيه مى كنند.

ــيرين را آب  ــادى از ليمو ش حجم زي
تشكيل مى دهد و به همين دليل اين 
ــت ادرار آور و همين طور  ميوه خاصي
ــود در اين ميوه  ــا آب فراوان موج ملين دارد. ضمن
ــه خصوص هنگام  ــب و دماى بدن ب باعث كاهش ت

سرماخوردگى و آنفلوآنزا مى شود.

ــتن مواد  ــه علت داش ــيرين ب  ليمو ش
آنتى اكسيدان فراوان سبب رفع تصلب 
ــرائين و بيمارى هاى قلبى عروقى  ش

مى شود.

ــيد سيتريك و  ــيرين داراى اس ليمو ش
ويتامين ث زيادى است. چنانچه فردى 
ــيرين متوسط در طول  دو عدد ليمو ش
ــن ث مورد نياز  روز بخورد عمال ويتامي
ــت. نكته جالب اين كه  روزانه بدنش تامين شده اس
در صورت مصرف ميوه ليمو شيرين با پوست داخلى 
ــد.  مقدار 77 ميلى گرم ويتامين ث به بدن مى رس
ــت داخلى، فقط  در حالى كه مصرف آن بدون پوس

داراى 53 ميلى گرم ويتامين ث است.

ويتامين ب و انواع ريزمغذى هاى مفيد 
ــيرين  ــلنيوم در ليمو ش مانند عنصر س
ــيدن جمعيت  ــه حداقل رس موجب ب

راديكال آزاد موجود در ناحيه آسيب 
ديده معده مى شود.

ويتامين ث موجود در ليمو شيرين 
ــذب آهن در بدن مى  باعث بهبود ج

شود و به همين علت مى تواند از بروز 
كمبود آهن در بدن جلوگيرى كند.

ــه حاوى  ــيرين تازه ك ــرف ليمو ش مص
ويتامين ث فراوان است در كاهش بروز 

حساسيت موثر هستند.          

قرار گرفتن در معرض هواى سرد هميشه با سرد شدن انگشتان دست همراه 
است. اين اتفاق طبيعى است چون بدن خون بيشترى را به اندام هاى حياتى 

مانند قلب، مغز و ريه ها مى فرستد.
اگر انگشتان شما هميشه و حتى در هواى گرم، سرد هستند، اين ممكن است 

نشانه داليل ديگرى باشد.
اين اختالل يكى از علل شايع سرد بودن انگشتان است و به شرايطى اطالق 
ــت، و گاهى اوقات  ــتان دس ــود كه در آن تنگى عروق خونى در انگش مى ش
ــرما و يا احساسات ــود. اين شرايط پاسخ به س پا، گوش و بينى ايجاد مى ش

 است. 
ــرد و بى حس هستند.  ــانگان رينود اغلب داراى انگشتان س مبتاليان به نش
تغيير در شيوه زندگى از قبيل پوشيدن دستكش در هنگام سرما و اجتناب از 

استرس براى مديريت اين اختالل كافى است.
بيمارى هاى خود ايمنى: گاهى اوقات يك بيمارى زمينه اى مى تواند 
ــاير بيمارى هاى خود ايمنى را  ــود. لوپوس و س باعث ايجاد پديده رينود ش

مى توان مثال زد. در اين بيماران نيز سرد شدن انگشتان دست شايع است.
ــتات بدن است و  كم كارى تيروئيد: غده تيروئيد در حقيقت ترموس
ــتگى،  ــانه هايى از قبيل خس ــود، عالوه بر نش وقتى اين غده كم كار مى ش
ــيوع  ــود. ش ــرد بودن نيز ايجاد مى ش ــاس س ــت، افزايش وزن، احس يبوس

هايپوتيروئيدى بيشتر در زنان و افراد باالى 50 سال است.

مشكالت گردش خون:
 گردش خون ضعيف باعث مى شود مواد مغذى و غنى از اكسيژن در جريان 
ــود. وقتى قلب نتواند خون كافى به  خون كاهش يابد و پمپاژ قلب ضعيف ش
ــردى، بى حسى، سوزن سوزن  ــتد، دست و پا احساس س سراسر بدن بفرس

شدن و ... مى كند.
ــدازه كافى  ــد كه بدن به ان ــه زمانى رخ مى ده كم خونـى: اين عارض

گلبول هاى قرمز خون ندارد و ميزان هموگلوبين نيز در خون پايين است. 
ــيژن، ممكن است سردى دست ها  در نتيجه كم خونى و كاهش سطح اكس
ــرطان ها  اتفاق بيفتد. دريافت ناكافى آهن از رژيم غذايى، قائدگى، برخى س
ــلياك و بيمارى كرون، از علل ديگر كم خونى  و اختالالت گوارشى مانند س

هستند. 
عالوه بر سرد شدن دست ها، عالئم ديگر كم خونى شامل خستگى، سردرد، 

سرگيجه، تنگى نفس، و پريده رنگ شدن پوست است.
كمبود ويتامين ب 12: اين ويتامين در گوشت، مرغ، تخم مرغ، شير و 
ــون موثر ــلول هاى قرمز خ ــكيل س ــود دارد و در تش ــواد لبنى وج ديگر م

 است.
 كمبود اين ويتامين مى تواند منجر به كاهش توليد سلول هاى قرمز خون و 
كم خونى پس از آن شود. كمبود ويتامين ب 12 در گياه خواران، مبتاليان به 

كرون و بيمارى سلياك شايع است. 

يك آزمايش خون ساده مى تواند تعيين كند كه دچار اين كمبود هستيد يا 
نه. در صورت كمبود ويتامين ب 12، يكى از عالئم شايع سرد شدن انگشتان 

دست است.
فشار خون پايين: افت فشار خون و فشار خون پايين مى تواند بنا به 
ــيعى از داليل از جمله كم آبى بدن، از دست دادن خون، برخى از  طيف وس
ــدن انگشتان دست،  ــرد ش داروها، اختالالت غدد درون ريز و ... رخ دهد. س
ــتگى، تهوع، ضعف، و احساس سردرگمى از عالئم  سرگيجه، تارى ديد، خس

اين اختالل است.
استرس و اضطراب: در نتيجه استرس مزمن و اضطراب، عروق خونى 
ــردى  ــا پا دچار س ــت و ي ــتان دس ــده و در نتيجه انگش ــاض ش دچار انقب

مى شود.
ــيارى مى تواند منجر به تنگ شدن عروق خونى  داروها: داروهاى بس
ــار خون)، برخى داروهاى  ــده براى تنظيم فش ــود. بتابالكرها (تجويز ش ش
ــخه و ...  ــد احتقان بدون نس ــرن، داروهاى ض ــرطان، داروهاى ميگ ضد س

منجر به بروز سردى در انگشتان دست مى شود.
ــدن  ــيگار باعث تنگ ش ــن موجود در س سـيگار كشـيدن: نيكوتي
ــود. كاهش جريان خون در  ــريان ها مى ش عروق خونى و ايجاد پالك در ش
ــتان  ــدن انگش ــرد ش ــيدن منجر به س ــيگار كش ــدام ها نيز در نتيجه س ان

مى شود.

علت سرد بودن انگشتان دست چيست؟
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ــت داخلى، فقط  در حالى كه مصرف آن بدون پوس

ويتامين ب و انواع ريزمغذى هاى مفيد 
ــيرين  ــلنيوم در ليمو ش مانند عنصر س
ــيدن جمعيت  ــه حداقل رس موجب ب

راديكال آزاد موجود در ناحيه آسيب 

ويتامين ث موجود در ليمو شيرين 
ــذب آهن در بدن مى  باعث بهبود ج

شود و به همين علت مى تواند از بروز 

ــه حاوى  ــيرين تازه ك ــرف ليمو ش مص
ويتامين ث فراوان است در كاهش بروز 

خاصـيت 
10ليمو شيــرين

ــج تحقيقات و  ــمندان نتاي ــالدى دانش ــال مي ــر س ــان ه پاي
دستاوردهاى تازه شان را به گوش دنيا مى رسانند به اين اميد 
كه شايد سبك زندگى مردم تغيير پيدا كند و بهتر شود.اگر شما 
هم از آن دسته افرادى هستيد كه دوست داريد اطالعات علمى 
شما دست اول باشد و از نتايج اين تحقيقات به نفع سالمت شما 

استفاده كنند، اين اطالعات اختصاصى شما هستند!
1- امگا 3 هميشه هم خوب نيست

گاهى وقت ها آنقدر درباره نكات مثبت خبرسازى مى شود كه 
يادمان مى رود نگاهى هم به ويژگى هاى منفى بيندازيم. نتيجه 
اين شك كردن درباره امگا 3 نشان داد مصرف بيش از اندازه اين 
ماده باعث تغيير عملكرد سيستم ايمنى بدن مى شود و سيستم 
دفاعى نمى تواند ويروس ها و باكترى ها را دفع كند! دانشمندان 
گفته اند مصرف همزمان غذاهاى دريايى، مكمل هاى غذايى 
امگا 3 و استفاده از مواد غذايى غنى از اين ماده، مثل تخم مرغ 
ــتم ايمنى را به  يا آب پرتقال مى تواند خطر افت كاركرد سيس

دنبال داشته باشد.
نكته تكميلى: حتى بهترين مواد غذايى هم اگر بى رويه مصرف 

شوند نتايج معكوس مى دهند.
2- شكالت بخوريد و الغر شويد!

يكى ديگر از تحقيقات جالب سال گذشته ارتباط مصرف شكالت 
ــمندان اسپانيايى در  ــدن بود! تحقيقات دانش با كمر باريك ش

مجله تغذيه نشان داد افرادى كه مقدار بيشترى شكالت مصرف 
مى كنند دور كمر باريك تر، اندامى الغرتر و سوخت و ساز بدن 
ــترى دارند. نكته تكميلى: در بين شكالت ها شايد بيشتر  بيش
ــى از متخصصان  ــكالت تلخ برگردد. بعض نتايج تحقيقى به ش
تغذيه مى گويند حضور شكالت تلخ در رژيم غذايى افراد واجب 
ــوزى  ــكالت اثرات فوق العاده اى روى چربى س ــت! اين ش اس

مى گذارد!
3- يك دليل ديگر براى اينكه قند خون تان را چك كنيد

ــان دادند افرادى  ــت محققان اسپانيايى نش در سالى كه گذش
ــت ميزان تخريب  ــبت به بقيه باالتر اس كه قند خون شان نس
سلولى شان هم باالتر مى رود و به دست خودشان سلول هاى 
ــان را به داوطلبانى براى بروز سرطان تبديل مى كنند.  بدن ش
تحقيقى در انگلستان ثابت كرد ريسك ابتال به مشكالت روانى يا 
سفاهت در افرادى كه قند خون شان باالتر است بيشتر مى شود. 
اين تحقيق در يك دوره پنج ساله انجام شد و نشان داد كه حتى 
بدون داشتن ديابت نوع دو و تنها با باال بودن قند خون احتمال 

ابتال به اين مشكل بيشتر مى شود.
نكته تكميلى: حواس تان به قند خون تان باشد و آن را به صورت 
منظم چك كنيد. در عين حال هم سعى كنيد رژيم غذايى تان 
ــراغ ماكارونى، پاستا  را بيشتر از سبزيجات پر كنيد و كمتر س
ــد باعث باال رفتن  ــفيد برويد. اين گزينه ها مى توانن و برنج س

قندتان شوند.
4- نمك گير يا زمين گير؟!

ــنيده ايد اما  احتماال درباره بد بودن مصرف زياد نمك زياد ش
خوب است از نتايج آخرين دستاوردهاى علمى هم با خبر شويد. 
ــترى از سديم  ــمندان اعالم كرده اند دريافت ميزان بيش دانش
باعث مى شود ريسك ابتال به بيمارى هاى خود ايمنى و ديابت 

نوع اول بيشتر شود.
نكته تكميلى: 70 درصد نمك دريافتى بدن ما از خوراكى هاى 
بسته بندى شده يا فرآورى شده به دست مى آيد. بنابراين سعى 
كنيد هر چه سريع تر مقدار نمك غذايى تان را كم كنيد. يادتان 
باشد به جاى خريد يك قوطى كنسرو لوبياى پر نمك خودتان 
ــس خودتان را  ــالم تهيه كنيد پ مى توانيد لوبياى خانگى و س

دست كم نگيريد!
5- يك دليل ديگر براى اينكه فست فود نخوريد

ــى پى خبرى را منتشر كرد  مركز پزشكى دانشگاه مى سى س
كه واقعيت هاى ترسناكى را برمال مى كرد. محققان ناگت مرغ 
دو برندآمريكايى را مورد بررسى قرار داده بودند و متوجه شدند 
ــتخوان و بافت هاى  ــكيل دهنده آنها شامل اس اغلب مواد تش

رباطى چربى است.
نكته تكميلى: با اينكه چنين خبرى در مورد ناگت هاى ايرانى 
ــت اما باز هم دليل نمى شود رژيم غذايى تان  منتشر نشده اس

ــت فودى انتخاب كنيد! مهم نيست چقدر سرتان شلوغ  را فس
است. به بدن تان رحم كنيد و حتى االمكان از غذاهاى سالم و 
سريع كمك بگيريد. ديگر بيست دقيقه كه اين حرف ها را ندارد!

6- از گوشت به سمت گياه!
ــويد، فقط قرار است به ميزان  نترسيد قرار نيست گياهخوار ش
مصرف گوشت قرمز توجه بيشترى كنيد چون دانشگاه هاروارد 
ــتفاده آنها از گوشت قرمز بيشتر از  گفته افرادى كه ميزان اس
سايرين است ريسك باالترى براى ابتال به ديابت نوع دوم دارند! 
همين نتايج را محققان فرانسوى هم بعد از يك تحقيق 14 ساله 

ثابت كردند.
ــم غذايى تان  ــادل را در رژي ــد تع ــعى كني نكته تكميلى: س
ــفيد و سبزيجات را هم در  رعايت كنيد و استفاده از گوشت س
برنامه تان بگنجانيد. گزينه ديگرى كه پيش رو داريد استفاده از 

پروتئين هاى گياهى است.
7- رژيم غذايى روى اخالق شما تاثير مستقيم مى گذارد

ــاى معتبر  ــگاه ه ــه تحقيق متفاوت در دانش ــال 2013 س س
ــتند.  ــترك داش ــه يك نتيجه مش ــدكه هر س جهان انجام ش
ــالمت روان  ــه س ــته در مجل ــه گذش ــق اول در ژانوي تحقي
ــرادى  ــاالن اف ــن بزرگس ــت در بي ــى گف ــد و م ــر ش منتش
ــى كردند  ــرف م ــترى مص ــبزيجات بيش ــا و س ــوه ه كه مي
ــحالى و انرژى  ــان آرام تر بود و احساس خوش خلق و خوى ش
ــه اگر حال  ــان داد ك ــق دوم نش ــى كردند.تحقي ــترى م بيش
ــراغ رژيم غذايى غلط برويد  ــت نبايد س روحى تان خوب نيس
چون در اين صورت وضعيت روحى تان بدتر مى شود اما آخرين 
تحقيق، نتايج آزمايش هايى بيست ساله بود و ثابت كرد افرادى 
ــال، رژيم غذايى سرشار از  ــت س كه طى اين دوره، يعنى بيس
ــبز، پروتئين گياهى، ميوه ها و سبزى ها را رعايت  دانه هاى س
ــان به افسردگى بسيار پايين بوده  كرده بودند ميزان ابتالى ش
ــت برخالف افرادى كه از مواد غذايى فرآورى شده،  است. درس
سوسيس، نوشيدنى هاى پر شكر مثل نوشابه و دسرها استفاده 
ــگاه فنالند اعالم كرد ريسك مبتال شدن اين  مى كردند. دانش

گروه به افسردگى باالست.
ــما همان چيزى هستيد كه  نكته تكميلى: جمله قديمى «ش
مى خوريد» را سرلوحه برنامه غذايى جديدتان كنيد چون اين 

جمله رسما درست است.
هر چيزى كه مى خوريد نه تنها روى وضعيت روحى تان بلكه 
ــتقيم دارد. در نهايت  ــمى تان هم تاثير مس روى وضعيت جس
يادتان باشد كيفيت، حرف اول را مى زند. هر چقدر كيفيت مواد 

غذايى باالتر باشد حال تان هم بهتر خواهد شد.
8- كم بخوابيد چاق مى شويد

ــب ها به زور خواب شان  اگر از آن دسته افرادى هستيد كه ش
ــت در  ــاعت مى خوابند بهتر اس ــرد و نهايتا چهار پنج س مى ب
ــكى  ــد. اخيرا مركز پزش ــبك زندگى تان تجديد نظر كني س
دانشگاه تگزاس اعالم كرده افرادى كه كمتر مى خوابند بيشتر 
ــت. افرادى  ــده اس ــاله هم ثابت ش مى خورند! عكس اين مس
ــرى دارند، كمتر  ــتهاى كمت كه به مقدار كافى مى خوابند اش
ــد و در نتيجه الغرتر هم  ــتفاده مى كنن از كربوهيدرات ها اس

مى شوند! طبق تحقيقات ديگر كه در دانشگاه تگزاس به عمل 
آمد، محققان دريافتند چهار ساعت و نيم خواب به جاى هشت 
ــتر مى كند.  ــاس گرسنگى را بيش ــاعت و نيم اشتها و احس س
ــاعات اوليه ظهر! پس تعجب نكنيد اگر وعده  به خصوص در س

ناهارتان حجيم تر از هميشه است!
ــايز دور كمرتان به مقدار خواب شما  نكته تكميلى: نه تنها س
وابسته است بلكه قدرت توليد مثل و همچنين عملكرد سيستم 
دفاعى بدن تان هم به دريافت خواب كافى مربوط مى شود! پس 

خواب هشت ساعته تان را فداى چيزى نكنيد.
9- نوشابه هاى رژيمى سالم نيستند!

ــن تحقيقات  ــب ترين و جالب تري ــيم به يكى از عجي مى رس
انجام شده در 2013. طى تحقيقاتى كه دانشگاه ييل انجام داد 
مشخص شد استفاده از شكر طبيعى بهتر از شيرين كننده هاى 

بدون قند است! 
ــنه  ــش روى موش هاى گرس ــق دو گزينه پي ــن تحقي طى اي
آزمايشگاهى قرار گرفت: اولى شكر واقعى بود و دومى محصوالتى 
كه با شيرين كننده هاى مصنوعى درست شده بودند.انتخاب 
موش ها گزينه اول بود. دانشمندان نتيجه گرفتند كه با شيرين 
كننده هاى مصنوعى نمى شود مغز را گول زد! به خصوص كه 
ــت ميل استفاده  ــيرين كننده ها ممكن اس استفاده از اين ش
ــده تحقيق  ــتر كند! نتايج منتشر ش ــتر و بيش از شكر را بيش
ديگرى در دانشگاه پزشكى ميشيگان نتيجه اى مشابه را نشان 
داد. محققان به داوطلبانى كه چاق بودند دو گزينه ارائه كردند. 
ــكر مصنوعى شيرين شده بودند،  آب و نوشيدنى هايى كه با ش
جالب است بدانيد بعد از مصرف شكر، انسولين افرادى كه گروه 
دوم را مصرف كرده بودند نسبت به آنهايى كه آب نوشيده بودند 

20درصد افزايش پيدا كرده بود.
نكته تكميلى: اگر آنقدر همت داشته ايدكه قيد نوشابه را بزنيد و 
به جايش از نوشابه هاى رژيمى استفاده كنيد حاال وقتش رسيده 
ــى كنيد. بعد از يك ــيندنى هاى رژيم كه آب را جايگزين نوش

مدت كوتاه نتايج مثبتى را تجربه خواهيد كرد.
10- وقت ترك كردن رسيده!

دانشمندان متوجه شدند با حذف مصرف نوشيدنى هاى شيرين 
ريسك ابتالى آمريكايى ها به بيمارى هاى قلبى حداقل چهل 
ــه ملى  ــت! تحقيق ديگرى در موسس درصد كاهش يافته اس
ــان داد زنانى كه ديرتر از بقيه يائسه مى شوند  سرطان هم نش
ــتر از بقيه است ريسك  ــان هم بيش ــكر مصرفى ش و مقدار ش
ــبت به بقيه 78 درصد بيشتر  ابتالى شان به سرطان رحم نس

است!
ــان  ــن 10 خوراكى پرمصرف كه شكرش ــه تكميلى: در بي نكت

طبيعى نيست، نوشابه ها جايگاه اول را دارند.
اگر شيرين كننده هاى مصنوعى را ترجيح مى دهيد بدانيد كه:

ــنه  ــش روى موش هاى گرس ــق دو گزينه پي طى يك تحقي
آزمايشگاهى قرار گرفت: اولى شكر واقعى بود ودومى محصوالتى 
كه با شيرين كننده هاى مصنوعى درست شده بودند. انتخاب 
موش ها گزينه اول بود. دانشمندان نتيجه گرفتند كه با شيرين 

كننده هاى مصنوعى نمى شود مغز را گول زد!

يافته هـاى مهـم و عجيـب
 پزشكـى و سالمتـى جهـان
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گردشگرى

ــه در  ــى دوره ى صفوي ــاى تاريخ ــك از بناه ــراى مل كاروانس
ــاهرضا در مسير ــهرضا در جوار امامزاده ش ــتان ش ــمال شهرس ش
ــرا همانند ديگر بناهاى عصر   اصفهان- شيراز بنا شد. اين كاروانس
ــكل و به صورت چهار ايوانه ساخته  ــتطيل ش عباسى در زمين مس

شده است.
در وسط اين كاروانسرا حوض آب بزرگى وجود داشته كه آب آن به 
مصرف كاروانيان و زائران حاضر در كاروانسرا مى رسيده است . اين 
آب از زاويه ى جنوب شرقى كاروانسرا با معابر تنگ و طوالنى با پيچ 
ــت و از سمت شمالى كاروانسرا  وخم به كاروانسرا وارد مى شده اس
ــمه اى بوده كه از  ــت. محل تأمين آب از چش خارج مى گرديده اس
كوه مجاور امامزاده جارى بوده كه هم اكنون عالوه بر خشك شدن 
حوض وسط نيز تخريب گرديده است. از خصوصيات اين كاروانسرا 
زائر پذيرى آن مى باشد زيرا عالوه بر كاروانيان، زائران امامزاده در 
زمان زواركشى ا ز آن استفاده مى كرده اند . سومين استفاده از اين 
ــه به قصد عبادت  ــت ك مكان در طول زمان حضور بزرگان بوده اس
ــبك معمارى اين  در اين محل براى مدتى اقامت مى گزيده اند. س
ــد چهار ايوانه بوده كه ايوان هاى شمالى  بنا همان گونه كه گفته ش
وجنوبى و غربى آن با اطاق هاى بزرگى به صورت شاه نشين و ايوان 
ــرقى آن به عنوان درب ورودى بوده است.ساختمان ها در چهار  ش
ــده اند: قسمت اول شامل  سوى كاروانسرا به سه قسمت تقسيم ش
ايوان هايى به عرض 180 سانتى متر است كه در پشت آن اطاقهايى 
به ابعاد تقريبى 3/5 تا 4 متر بوده كه داراى يك ورودى و دو پنجره 
بوده است . قسمت سوم پشت اطاقها كه محل احشام و تخليه ى بار 
بوده است . فاصله بين تمام ايوان هاى  ستونى قوى كه باركش ايوان 
هاى جانبى مى باشد داراى محلى براى بستن حيوانات ( شتربند) 
است. در چهار زاويه ى اين ساختمان ورودى استبل ها قرار دارد كه 
ــدود بوده و احتماال به اين  در قسمت شاه نشين اين قسمت ها مس
دليل بوده كه حيوانات و وسايل كاروانيان جداى از يكديگر باشند. 
را ه پله هاى پشت بام اين ساختمان در كنار شاه نشين شمالى قرار 
گرفته است . اين ساختمان داراى جان پناه هاى مرتفع است كه در 
سطح پشت بام با ارتفاع چشمگيرى نبوده و ظاهرا تمهيدات دفاعى 

در برابر حمالت احتمالى چندان در نظر گرفته نشده است.

كاروانسراى ملك

در چنين روزى

تشكيل بسيج مستضعفين 
و روز بسيج

مرگ « محمدعلي فروغي» 
سياستمدار  و نخست وزير رژيم پهلوي 

شهادت « محمد بن ابي  بكر» 
از ياران امام علي(ع) در مصر

به دنبال پيروزي انقالب، دست غارتگران استعمارگر از ايران قطع شد و منافع 
آنان به خطر افتاد.

ــر مقابله با انقالب افتاده و عليه   آنان از آن پس براي حفظ منافع خود به فك
آن توطئه كردند. يكي از خطراتي كه انقالب نوپاي اسالمي را تهديد مي كرد، 
ــال  حمله نظامي بود. بنابراين حضرت امام خميني(ره) در پنجم آذرماه س
1358 فرمان تشكيل بسيج مستضعفين را صادر كردند و همگان را به تشكيل 

ارتش بيست ميليوني فرا خواندند.
ــالش كه از  ــداكار و پرت ــاي با ايمان، ف ــتن نيروه ــاد مردمي با داش  اين نه
ــالمي به ويژه  ــاي انقالب اس ــته اند، در تمام صحنه ه ــه برخاس متن جامع
ــته  ــي تعيين كننده داش ــت ايران، نقش ــاع مقدس مل ــال دف در طول 8 س

است. 
ــيد كه دشمنان  ــال دفاع مقدس، بسيج آن چنان درخش در طول هشت س
ــت، توان مقابله با ارتش هاي  ــيج نهفته اس اعتراف كردند قدرتي كه در بس

كالسيك جهان را دارد.
 بسيج، وظيفه جذب، آموزش و سازمان دهي نيروهاي مردمي و اعزام آنها به 
جبهه هاي نبرد را برعهده داشت و توانست با سامان دادن به نيروهاي مؤمن 

و ارزشي، ارتشي مردمي را پي ريزي كند. 
بسيج، اكنون نيز در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و نظامي ايران اسالمي، با 

همان شور و نشاط اوليه، حضوري فعال دارد.

محمدعلي فروغي در سال 1254 شمسي به دنيا آمد و پس از مرگ پدر به « ذكاءالملك» 
ــد. جد اعالي اين خانواده از يهوديان بغداد بود كه براي تجارت به ايران آمد و  ملقب ش
در اصفهان سكني گرفت و مسلمان شد. پدر فروغي از معاريف فرهنگي زمان خود به 
ــوتان ترويج فرهنگ غربي و  شمار مي رفت كه تحت تأثير ميرزا ملكم خان از پيشكس

فراماسونري در ايران به شمار مي رود. 
ــتعفا بود و در به قدرت رسيدن  ــاه قاجار براي اس ــوق احمدش محمدعلي فروغي مش
رضاخان و تاسيس سلسله پهلوي، نقشي اساسي ايفا كرد. او نخستين رييس الوزراي 
ــال بعد نيز براي اولين بار تاج پادشاهي را بر سر محمدرضا  رضاخان بود كه شانزده س
ــر دربار لندن جهت  ــي ايران از نظ ــخصيت سياس پهلوي نهاد. فروغي معتمدترين ش
ــتعماري بريتانيا در ايران محسوب مي شد. او در تمام مراحل  پيشبرد سياست هاي اس
سياست هاي ضداسالمي خود و رضاخان، مورد حمايت مستقيم انگليس قرار داشت. 
ــد و ــوراي ملي به نمايندگي برگزيده ش فروغي همچنين در چندين دوره مجلس ش

 يك بار به رياست آن رسيد. 
پس از فرار رضاخان، ذكاُءالملك، عامل مهمي در كنترل اوضاع داخلي و روي كار آوردن 
و تثبيت محمدرضا بود و توانست با وعده هاي توخالي، مردم را فريب دهد. فروغي پنج بار 
وزير امور خارجه، چهاربار وزير دارايي، سه بار وزير دادگستري، چهار بار وزير جنگ، يك 
بار وزير اقتصاد، يك بار كفيل نخست وزير، يك بار رييس مجلس شوراي ملي و سه بار 
نخست وزير شد. محمدعلي فروغي سرانجام در 5 آذر 1321 ش، در 67 سالگي، هنگامي 

كه وزير دربار محمدرضا پهلوي بود، بر اثر سكته قلبي درگذشت. 

ــام علي(ع) بود  ــاران وفادار ام ــي َقحافه، يكي از ي ــن ابي بكر ابن اب محمد ب
ــي(ع) ازدواج  ــا امام عل ــس از ابوبكر ب ــماء دختر ُعِميس پ كه مادرش، اس

كرد.
 او از كودكي در دامان علي(ع) تربيت شد و به شايستگي، مهر علي در دلش 
جاي گرفت. از اين رو، وي از حواريّون و اصحاب خاص آن حضرت شد و مورد 

عنايت ويژه ي امام قرار داشت. 
محمد در جنگ جمل در ركاب اميرالمؤمنين بود كه از جانب امام به حكومت 

مصر انتخاب شد. 
ــپاه معاويه به  ــده و در اين هنگام، س ــر از درنيرنگ با او وارد ش اّما مردم مص
فرماندهي عمروعاص بر مصر تاخت در حالي كه مردم مصر، عليه او شورش 

كردند. 
ــر رو به ضعف  ــكر محمد بن ابي بك ــا اين كه لش ــديدي روي داد ت جنگ ش

نهاد. 
سرانجام، محمد دستگير و به فجيع ترين وجهي به شهادت رسيد. 

او عالوه بر شجاعت و شهامت زايدالوصفي كه داشت، از علم و درايت و فهم و 
فراست و زهد و عبادت فوق العاده اي برخوردار بود.

 اميرالمؤمنين علي(ع)، چون خبر شهادت محمد بن ابي بكر را شنيد،سخت 
ــه اين صفات  ــش، وي را ب ــار در خطبه هاي خوي ــرد و چندين ب بي تابي ك

مي ستود.

پس از قتل عثمان و بيعت مردم با حضرت على عليه السالم امام نامه اى به حبيب بن 
منتجب حاكم يكى از مناطق يمن نوشت و ضمن دعوت از او خواست تا از مردم براى 
ــته و مورد اعتماد را نزد امام  آن حضرت بيعت بگيرد و ده نفر از افراد ممتاز و برجس
بفرستد تادر كنار آن حضرت باشند. حبيب با ديدن نامه بسيار شادمان شد و مردم 

نيز با كمال رغبت به دست حبيب با امير مؤمنان بيعت كردند.
ــيد  حبيب ده نفر را انتخاب كرد كه ابن ملجم يكى از آنها بود و وقتى به مدينه رس
ــالم، گفت: سالم بر تو اى امام عادل، اى  ضمن تبريك خالفت به امام على عليه الس
ماه تمام، اى شير شجاعت ميدان نبرد، درود خدا بر تو كه تو را از تمام مردم افضل 
قرار داد، درود و صلوات خدا بر تو و بر آل تو... اى على، شهادت مى  دهم كه تو به حق 
ــى اهللا عليه و آله و خليفه  ــول خدا صل و صدق امير المؤمنينى، و همانا تو وصى رس
ــى كه حقت را انكار و  ــتى. اى على، خدا لعنت كند كس بعد از او و وارث علم او هس
ــالم و ديانتى، هر  مقامت را باور نكند، تو صبح كردى در حالى كه امير و معتمد اس
آينه عدالت تو جهان را پر كرده و باران پى در پى و ابرهاى رحمت و رأفتت بر همگان 

بركت آورده است.
در اين موقع اميرالمؤمنين عليه السالم به صورت ابن ملجم نگاهى خاص انداخت و 
به جمع گروه هم توجهى كرد و همه را به خود نزديك كرد و در كنار خود نشاند. بعد 
نامه حبيب بن منتجب را به امام دادند، حضرت نامه را مالحظه فرمود و بسيار مسرور 

شد و دستور داد به هر كدام از آنها هديه اى از لباس و غيره دادند.
ــعر خواند و گفت: يا على، هر جا مى  خواهى ما  باز ابن ملجم برخاست و چند بيت ش
را بفرست و خواهى ديد كه ما با تمام قوا و مردان شجاع و باهوش در اجراى فرمانت 

هستيم.
اميرالمؤمنين كالم و خطابه او را نيكو شمرد و پرسيد: اسم تو چيست؟ گفت: اسم 
من عبدالرحمن است. فرمود: پسر كيستى؟ گفت: پسر ملجم. فرمود: آيا از مرادى 
هستى؟ پاسخ داد: آرى. حضرت فرمود: انا هللاَّ و انا اليه راجعون، و ال حول و ال قوة اّال 

باهللاَّ العلى العظيم.
ــت بر دست زد و كلمه  ــالم پس از اين گفت و گو مرتب دس اميرالمؤمنين عليه الس
استرجاع را تكرار نمود و باز پرسيد: راستى تو از مرادى هستى؟ گفت: آرى، اينجا بود 

كه حضرت اين شعر را خواند:
اريد حياته و يريد قتلى

عذيرك من خليلك من مرادى
ــتن مرا، چه كسى عذرخواه اين دوست  - من قصد زندگانى او دارم ولى او قصد كش

مرادى است.
با اين كه ابن ملجم با امير مؤمنان عليه السالم بيعت كرد، ولى امام همواره او را قاتل 
خود مى  خواند، تا اين كه روزى ابن ملجم عرضه داشت: يا اميرالمؤمنين اگر چنين 

شناختى از من داريد، مرا بكشيد تا چنين واقعه  اى پيش نيايد.
امام عليه السالم در پاسخ او فرمود: «انّه ال يحّل ذلك أن أقتل رجًال قبل أن يفعل بى 
شيئاً؛ هرگز جايز نيست پيش از آن كه جرمى از شخصى واقع شود، من او را بكشم.»
در همين نقل آمده: او در جنگ نهروان در ركاب اميرالمؤمنين عليه السالم جنگيد و 
پس از فتح و پيروزى به كوفه آمد و عرضه داشت: اى اميرالمؤمنين، آيا به من اجازه 
مى  دهيد به مصر سفر كنم و خبر فتح و پيروزى شما را به اهل مصر بدهم؟ حضرت 
فرمود: براى چه مى  خواهى اين خبر را به مصر برسانى؟ گفت: براى ثواب و پاداش از 

خداوند و خوش حالى عالقه مندان و ناراحتى دشمنان شما.
حضرت به او اجازه داد ولى در شهر كوفه كه مى  رفت و خبر فتح و پيروزى بر خوارج 
ــت  را اعالم مى كرد در محله بنى  تميم به قطامه برخورد كرد و از همان جا سرنوش
فكرى ابن ملجم عوض شد و به عشق چهره زيباى قطامه حاضر شد على عليه السالم 
ــاند. ولى از قول بعضى مورخان و صاحب نظران استفاده مى شود كه را به قتل برس
 ابن ملجم در جنگ صفين از مارقين و خوارج شد و در جنگ نهروان حضور نداشته، 

بلكه درصدد قتل اميرالمؤمنين عليه  السالم برآمده است.

نخستين گام  جدايى بحرين در زمان پهلوى دوم برداشته شد و آن زمانى بود كه 
انگليسى ها و آمريكايى ها از هر دو سو شاه را به چنين تصميمى ترغيب، تهديد و 
ــال پيش، مراحل نهايى جدا شدن قسمتى از خاك  تطميع كردند.  حدود 40 س

ايران (بحرين) انجام شد.
ــتناد به گزارش نهايى نماينده ويژه دبيركل در  ــازمان ملل با اس شوراى امنيت س
ــتقالل بحرين از خاك  ــت مردم به جدايى از ايران، اس بحرين مبنى بر نظر اكثري
كشورمان را در تاريخ 30 آوريل 1970 ( ارديبهشت 1349 ) مورد تأييد و تصويب 

قرار داد.
مجمع الجزاير بحرين از قديم االيام بخشى از امپراتورى ايران پيش از اسالم بوده 

است.
ــتعمار پرتغال به منطقه اقيانوس هند  ــانزده ميالدى با هجوم اس در اوايل قرن ش
ــتراتژيك منطقه و از جمله ــال 1506)، بسيارى از نقاط اس و خليج فارس ( در س
ــغال  ــال 1521) به تصرف و اش ــز و مجمع الجزاير بحرين نيز (  در س  جزيره هرم

پرتغالى ها درآمد.
ــاه  عباس در سال 1602 با  پس از گذشت حدود يك قرن از اشغال پرتغالى ها، ش
ــغالگران خارجى آزاد كرد و مجددا به  ــى به بحرين آنجا را از تصرف اش لشكركش

ايران ملحق شد.
ــار و تحت نظر كامل  ــال در اختي پس از آن،  مجمع الجزاير بحرين مدت 180 س
ــن خليفه از قبيله ــيخ احمد ب ــال 1783 ( يا 1782 ) ش حكومت ايران بود. در س
ــتان به كويت  ــه از منطقه نجد در مركز عربس ــدان  خليفه ( ك   بنى عتبه و از خان
ــرزمين حمله كرد و پس از شكست سربازان ايرانى  مهاجرت كرده بود )  به اين س

بر آن استيال يافت.
از آن پس، حكومت بحرين با حمايت همه جانبه سياسى - استعمارى انگلستان 

در اختيار اعضاى خاندان خليفه ( آل خليفه)  قرار گرفت.
ــى از خاك خود  ــان بحرين را جزئ ــال ها ايران همچن ــه در همه اين س با اين هم
ــاله بحرين  ــدن مس ــرن و نيم حاد ش ــران در مدت يك ق ــت. دولت اي مى دانس
( 1820 -1970 )  و با وجود دخالت و سلطه انگلستان بر آن جزيره، هيچ گاه جدايى 
ــدرت انجام عمل حادى عليه انگليس  بحرين از خاك ايران را نپذيرفت؛ اگرچه ق

را نيز نداشت.
ــوى واگذارى بحرين در زمان پهلوى دوم برداشته شد و آن  نخستين گام ها به س
ــاه را به چنين تصميمى  ــى ها و آمريكايى ها از هر دو سو ش زمانى بود كه انگليس

ترغيب، تهديد و تطميع كردند و سرانجام به هدف خود دست يافتند.
علت اقدام انگليس و آمريكا براى استقالل بحرين، اهميت سياسى - استراتژيك 
ــواحل  ــاهد افزايش فعاليت هاى انقالبى اعراب در س آن بود، ضمن اينكه ايران ش
خليج فارس در خالل سال هاى 1965- 1964 و ترس از گسترش آن به داخل خاك 
ايران و عليه حكومت شاهنشاهى نيز بود؛  البته حضور نظامى انگليس در منطقه و 
نيز بندر عدن به  عنوان متحد ايران تا اندازه اى ترس حكومت شاه را كاهش مى داد.

در نوامبر 1967، نيروهاى انگليسى پيرو جنگ هاى داخلى يمن از بندر استراتژيك 
عدن (نزديك باب المندب و ابتداى جنوبى درياى سرخ)  خارج شدند و به  دنبال آن، 
 جمهورى دموكراتيك خلق يمن   (يمن جنوبى)  به عنوان يك كشور سوسياليستى 

افراطى شكل گرفت.
اين كشور به زودى حامى جنبش هاى انقالبى و چپ گراى منطقه شد و در اين راستا 
با ايران و نيز كشورهاى ميانه رو ( و غرب گراى ) عرب به عنوان كشورهاى مرتجع 

شروع به مقابله و مخالفت كرد.
انگلستان پس از خروج از عدن ( يمن جنوبى) ،  نيروهايش را به بحرين منتقل كرد 
و بدين ترتيب پس از عدن،  مجمع الجزاير بحرين به عنوان پايگاه مهم انگلستان در 

شرق سوئز و خليج فارس مطرح شد.
ــرد كه نيروهايش را  ــتان اعالم ك مدتى بعد در ژانويه 1968،  پس از اينكه انگلس
ــوئز خارج خواهد كرد، دولت ايران از اين تصميم  تا پايان سال 1971 از شرق س
استقبال كرد و اعالم كرد كه از حق حاكميت خود بر بحرين منصرف نشده است.

ــكل از 9 شيخ نشين  ــتان قرار شد فدراسيونى متش اما  با طراحى و هدايت انگلس

ــد پس از خروج  ــور واح ــارس و از جمله بحرين در قالب يك كش جنوب خليج ف
نيروهاى انگليسى از منطقه تشكيل شود.

شيخ بحرين با ابراز ناخشنودى از مساله خروج نيروهاى انگليسى  و ادعاى مالكيت 
ايران بر بحرين آن را يك مشكل امنيتى براى آينده مجمع الجزاير دانست، بنابراين 

حل اين مشكل را پيوستن بحرين به فدراسيون ياد شده دانست.
ــكيل اين  ــاه اگرچه به دليل مخالفت با جدايى بحرين از ايران با تش محمدرضا ش
فدراسيون مخالفت مى كرد اما سرانجام در خالل مذاكرات گسترده با آمريكايى ها 

و انگليسى ها از مواضع خود عدول كرد.
ــتان، ــران،  انگلس ــان ميان اي ــكار و پنه ــن به طور آش ــى بحري ــرات جداي مذاك

  عربستان سعودى و آمريكا انجام مى شد.
جدا از سياست هاى استعمارى انگلستان حمايت عربستان سعودى ( به عنوان كشور 
عرب با نفوذ منطقه)  از خواسته ها و آمال شيخ بحرين و نيز مرز آب هاى سرزمينى 
ــور ايران و  ــور هم موضوع مهمى بود كه به تضاد منافع دو كش و فالت قاره دو كش
عربستان انجاميد، به طورى كه شاه برنامه ديدار رسمى اش از عربستان سعودى را 

در اوايل سال 1968 ( 1347) به تعويق انداخت.
ــتين قدم قابل توجه در حل اختالفات ديرين دو  باالخره با مذاكرات طرفين نخس
كشور بر سر مرز فالت قاره و مالكيت جزاير فارسى و عربى در تاريخ 24 اكتبر 1968 
ــد ايران در مورد مساله بحرين  با امضاى يك موافقت نامه برداشته شد و باعث ش

كوتاه آمده و عقب نشينى سياسى كند.
در آن شرايط، حكومت ايران حفظ بحرين با توسل به شيوه هاى نظامى را در توان 
ــتان به عنوان يك قدرت بزرگ  ــاه از عكس العمل انگلس خود نمى ديد. دولت ش
استعمارى واهمه داشت، ضمن اينكه اين كار تمام كشورهاى عربى را ( اعم از تندرو 

و محافظه كار )  عليه ايران متحد و هم پيمان مى ساخت.
ــى  ــران در آن دوران درگيرى هاى ارضى و مرزى و سياس اين در حالى بود كه اي
ــت. از طرف ديگر اقدام نظامى ايران مى توانست سازمان  گسترده اى با عراق داش

ملل متحد را به وسيله قدرت هاى بزرگ عليه ايران وارد عرصه كند.
ــرايط زمانى، راه حل  ــازش هاى پنهانى انجام شده و ش بنابراين شاه با توجه با س

سياسى را برگزيد.
ــال 1348 (اوايل 1970) در مصاحبه اى خواستار حل مساله  شاه در زمستان س

بحرين از طريق كسب نظر مردم آن به وسيله سازمان ملل متحد شد.
ــاه از طريق گفت وگوهاى بعدى ايران با انگلستان و  ــمى ش باالخره پيشنهاد رس
دبيركل سازمان ملل ( اوتانت )  در اوايل سال 1970 به نتيجه نهايى رسيد و ايران در 
تاريخ 9 مارس 1970 (  9 اسفند 1348 )  رسما خواستار همكارى دبيركل سازمان 
ملل براى استعالم نظر واقعى مردم بحرين از طريق انتصاب يك نماينده ويژه شد.

*گزارش سازمان ملل
انگلستان در تاريخ 20 مارس موافقت رسمى خود را با انجام پيشنهاد دولت ايران 

به اوتانت، دبيركل سازمان ملل اعالم كرد.
وى نيز در همان روز پس از مشورت با نمايندگان ايران و انگلستان اعالم كرد كه 
ــاون دبيركل و مديركل  ــپير گيچياردى ( ديپلمات ايتاليايى )  مع ويتوريو وينتس
دفتر اروپاى سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماينده ويژه خود در كسب آراى  مردم 
بحرين منصوب كرده است ضمنا وى از ايران و انگلستان براى انجام مسووليت خود 

در ابراز نظر و تصميم گيرى نهايى در مورد حل مساله بحرين، اختيار تام گرفت!
ــرى عازم آن  ــك هيات 5 نف ــور بحرين، در رأس ي ــركل در ام نماينده ويژه دبي
ــد و از 29 مارس تا 18 آوريل 1970 به نظر خواهى گزينشى و گفت وگو  جزيره ش
ــالف ادعاى  ــن پرداخت. برخ ــى - اجتماعى بحري ــب سياس با گروه هاى منتخ
ــق ( رفراندوم )  يا  ــه آراى  عمومى از طري ــع خارجى مبنى بر مراجعه ب برخى مناب
ــى  ــدارد، بلكه به همان روش محدود گزينش ــات عمومى،  اين امر صحت ن انتخاب

بسنده شد.
پس از آن  گيچياردى داده ها و نتايج كسب شده را در گزارشى به دبيركل تسليم 

كرد تا براساس آن تصميم نهايى درباره سرنوشت بحرين اتخاذ شود.
ــنهاد و  در گزارش مذكور آمده بود:  هيات اعزامى دريافتند كه مردم بحرين پيش
ــاعى جميله سازمان ملل را  ــتان براى نظرخواهى و مس درخواست ايران و انگلس
ــه تلخكامى و خصومتى از  ــتايش و تقدير قرار دادند، هيچ گون در اين راه مورد س
سوى مردم بحرين نسبت به ايرانى ها مشاهده نشد و اظهار اميدوارى شده بود كه 
مالكيت   ايران بر بحرين يكباره و براى هميشه كنار رود  . ضمنا آمده بود كه مردم 
بحرين پس از حل مساله بحرين،  خواستار روابط نزديكتر خود با ساير كشورهاى 
عرب و نيز ايران و خواهان يك كشور مستقل و با حاكميت كامل سياسى هستند 
ــاس مى كنند كه بحرين يك كشور عربى و باالخره اينكه اكثريت تام مردم احس

 است.
ــانده بود كه  رييس هيات اعزامى،  گزارش خود را با اين نتيجه گيرى به پايان رس
كسب نظر و مشورت هاى وى در بحرين او را متقاعد كرده است كه اكثريت مردم 
ــتقل و داراى حق  ــايى هويت شان در يك كشور كامال مس بحرين خواهان شناس
حاكميت و آزاد براى ايجاد روابط با ساير كشورها هستند . گزارش ياد شده از سوى 
دبير كل به شوراى امنيت ارجاع شد و شوراى امنيت نيز با استناد به نتيجه گيرى 
ــده مفاد آن را راجع به استقالل بحرين و جدايى از خاك  نهايى گزارش تدوين ش

ايران در تاريخ 30 آوريل 1970 مورد تأييد و تصويب قرار داد.
ــت 1349 ) براى شناسايى رسمى قطعنامه شوراى  ايران نيز در ماه مه ( ارديبهش

امنيت در مورد استقالل بحرين اقدامات قانونى را انجام داد.
هيات دولت قطعنامه  شوراى امنيت سازمان ملل را براى بررسى و تصويب درقالب 

اليحه به مجلس شوراى ملى تقديم كرد.
ــت و 4 راى منفى به  ــت 1349 با 187 رأى مثب اين اليحه در تاريخ 24 ارديبهش

تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
نمايندگان مخالف از سوى جناح پان ايرانيسم به رهبرى محسن پزشكپور رهبرى 
ــت ماه آن را به اتفاق آرا ( 60 رأى كل  ــنا نيز در 28 ارديبهش مى شدند.مجلس س

نمايندگان ) تصويب كرد.
حاكم بحرين براى نخستين بار در آذرماه 1349 ( دسامبر 1970 )  از ايران بازديد 

كرد و موافقت نامه اوليه مربوط به فالت قاره دو سرزمين به امضا رسيد.
اعالميه استقالل بحرين در تاريخ 14 اوت 1971 منتشر شد. دولت ايران تنها يك 
ساعت پس از استقالل بحرين آن را به رسميت شناخت. يك روز بعد ( 15 اوت) ، 
ــورت در مواقع ضرورى) با   بحرين و انگلستان يك قرار داد دوستى ( با هدف مش
ــاله بحرين پس از يك قرن و نيم منازعه و  يكديگر امضا كردند! بدين ترتيب، مس

كشمكش به نقطه حل رسيد.
سازش و توافق ايران با قدرت هاى غربى بر سر بحرين، امتيازات كوچكى براى ايران 

داشت و آن هم افزايش نقش ايران در منطقه خليج فارس بود.
امتياز بزرگى كه ايران با جدايى بحرين پرداخت كرد از بين رفتن نقش استراتژيك 
ــمال خليج فارس  ايران در جنوب خليج فارس بود. تا پيش از اين ايران عالوه برش

برقسمتى از جنوب آن نيز حاكميت داشت.

ماجراى اولين ديدار
 امام على (ع) با قاتلش

نقش انگليس در جدايى بحرين از ايران
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ــت: معضالت  ــهردارى اصفهان گف ــهروندى ش دبير كميته فرهنگ ش
ــب بازى به نمايش  اجتماعى از طريق هنر نقالى، پرده خوانى و خيمه ش

در مى آيد.
 محمدحسن مردانى اظهار كرد: هنر سرود خوانى به دليل تاثير عاطفى و 
جذابيتى كه بر روى مخاطبان دارد قالبى اثرگذار براى اجراى طرح هاى 
فرهنگى و اجتماعى به شمار مى رود.وى افزود: نقالى، پرده خوانى و خيمه 
شب بازى از جمله هنرهاى كهن است كه مى توان معضالت اجتماعى را 
در اين قالب هاى هنرى ارائه داد.دبيركميته فرهنگ شهروندى شهردارى 
ــتفاده از قالب هاى هنرى در اجراى طرح هاى  اصفهان با بيان اينكه اس
فرهنگى عالوه بر تاثير پذيرى بيشتر شهروندان، موجب احياى هنرهاى 
فاخر ايرانى مى شود، تصريح كرد: فرهنگ سازى در خصوص پيشگيرى 
ــت كه در قالب ــت امور اجتماعى اس ــم ترين برنامه مديري از اعتياد مه
 پرده خوانى و خيمه شب بازى در آذرماه سال جارى در محالت و مدارس 
ــود.مردانى ادامه داد: در همين راستا به منظور  شهر اصفهان اجرا مى ش
ــرود زيبايى با عنوان  ــگيرى از اعتياد و آموزش مهارت نه گفتن س پيش
«چشمان بيدار»  تهيه شده است كه عالوه بر پخش از طريق رسانه ملى، 
شهروندان براى ديدن و شنيده اين سرود مى توانند به آدرس اينترنتى  
Http://www.aparat.com/s.farhangiنيز مراجعه كنند.وى با 
ــاماندهى مشاغل آسيب رسان  بيان اينكه فرهنگ سازى درخصوص س
ــود از ديگر برنامه هاى اين  ــهروندان مى ش كه موجب سلب آسايش ش
ــد معبر، صداهاى ناهنجار و آلودگى  كميته است، اظهار داشت: ايجاد س
ــيب رسان براى  ــت كه مشاغل آس ــت از جمله مواردى اس محيط زيس
ــهروندان ايجاد مى كنند كه اين موارد در قالب نقالى فرهنگ سازى  ش
ــهردارى اصفهان ادامه داد:  مى شود.دبير كميته فرهنگ شهروندى ش
ــال جارى در ــده آذرماه س ــاى هنرى ياد ش ــازى در قالب ه فرهنگ س
ــود. ــق 15 گانه اصفهان اجرا مى ش ــاى عمومى محالت مناط  مكان ه
ــب اطالعات بيشتر از توليدات  مردانى بيان كرد: عالقه مندان براى كس
ــهردارى اصفهان  ــهروندى ش فرهنگى و برنامه هاى كميته فرهنگ ش
ــماره تلفن 34467360 تماس بگيرند و يا به وب سايت  مى توانند با ش

shahrvandi,net مراجعه كنند.

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان با بيان اينكه تفكر بسيج 
ــور وارد شود، گفت:  اجازه نمى دهد كه هيچ ضربه اى به كش
بسيج از متن مردم و براى مردم است و بايد تفكر بسيجى را 

ميان همه نسل ها نهادينه كرد.
 تفكر بسـيج اجازه نمى دهد هيچ ضربه اى به كشـور 

وارد شود
 سردار كريم نصر اصفهانى با بيان اينكه امام خمينى(ره) در 
ــكيل بسيج مستضعفين را  5 آذرماه سال 1358 دستور تش
صادرفرمودند، بيان داشت: احياگر تفكر بسيج امام امت بودند 
و امروز مفتخريم كه با گذشت سال هاى متمادى اين تفكر نه 
تنها زنده و پوياست بلكه به بسيارى از كشورهاى ديگر منتقل 
ــى است كه بركات  ــت.وى افزود: بسيج نهاد مقدس شده اس
زيادى را در طول عمر 37 ساله انقالب داشته و انقالب و نظام 

جمهورى اسالمى ايران را بيمه كرده است.
ــه اينكه  ــاره ب ــهر اصفهان با اش ــالمى ش ــوراى اس عضو ش
ــردم  ــار م ــى اقش ــه اى در دل تمام ــه گون ــيج ب ــر بس تفك
ــد آن را به انحراف  ــى نمى توان ــه دوانده كه هيچ جريان ريش
ــد آن را كج كند،  ــرى نمى توان ــان فك ــاند و هيچ طوف بكش
ــه هيچ ضربه اى  ــيج اجازه نمى دهد ك اضافه كرد: تفكر بس
ــيج زن، مرد و  ــرد: بس ــد ك ــود.وى تاكي ــور وارد ش به كش
ــظ و احيا و  ــد همه ما براى حف ــزرگ نمى شناس كوچك و ب
ــل هاى آينده تالش  ــج آن به نس ــيج و تروي انتقال تفكر بس

مى كنيم.
ــدر ما براى  ــور مقت ــرد: امروز كش ــى تصريح ك نصراصفهان
پيشرفت در تمام عرصه ها نيازمند تفكر و روحيه بسيجى و 
ــت.وى گفت: با تفكر بسيجى دانشمندان و  عمل انقالبى اس
ــهيد احمدى روشن» كشور ما به  فرهيختگانى همچون «ش

موفقيت هاى هسته اى نيز دست يافت.
ــه تمام  ــهر اصفهان با بيان اينك ــالمى ش ــوراى اس عضو ش
ــده و  ــرفت هاى علمى و صنعتى با اين تفكر حاصل ش پيش
ــترش اين فرهنگ، اين  ــيجى در ايجاد و گس فرهنگيان بس
روحيه و اين عمل انقالبى از جايگاه رفيعى برخوردارند، اضافه 
كرد: اگر امروز مى بينيم جوانان برومند ما براى دفاع از كيان 
انقالب اسالمى تربيت شده اند، اين به بركت زحماتى بود كه 
توسط قشر فرهيخته فرهنگى به واسطه برخوردارى از همين 
تفكر بسيجى كشيده شد.وى يادآور شد: از بسيج مى توان به 
عنوان يك شجره طيبه ياد كرد از همين رو بسيجيان بايد به 

اين عنوان افتخار كنند.

دبيركميته فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان؛
معضالت اجتماعى در قالب هنر

 نقالى خوانى به نمايش در مى آيد

عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان:

تفكر بسيج اجازه نمى دهد هيچ 
ضربه اى به كشور وارد شود

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

پرستاران و كاركنان بيمارستان شريعتى ديروز به دليل حقوق معوقه خود دست از 
كار كشيده و بيماران را به حال خود رها كردند.

به گزارش مهر، بيمارستان شريعتى تنها بيمارستان تحت نظر تامين اجتماعى در 
اصفهان است و هر روز بيماران زيادى به دليل مناسب بودن قيمت ها به اين بيمارستان 
ــتاران و پرسنل اين بيمارستان  مراجعه مى كنند اما با وجود اين، ديروز بخش پرس
اقدام به اعتصاب كردند و از انجام هر گونه خدمات به بيماران دست كشيدند.يكى از 
همراهان بيمار كه مادر خود را به دليل جراحى مفاصل زانو در اين بيمارستان بسترى 
كرده بود با اعالم اينكه هيچ يك از پرستاران خدماتى به بيماران انجام نمى دهند و به 
راحتى اذعان مى كنند كه به علت تعويق در پرداخت حقوق اعتصاب كرده اند، گفت: 
ــترى هستند و اين بى تفاوتى  در حال حاضر بيماران زيادى در اين بيمارستان بس

پرستاران نسبت به ارائه خدمات به بيماران قابل توجيه نيست.
جراحى ها در بيمارستان شريعتى لغو شد

زهرا لطف اللهى با اشاره به اينكه يك مادر باردار كه بايد با روش سزارين فرزند خود را 
به دنيا مى آورد، مجبور به زايمان طبيعى شد كه نوزاد وى متاسفانه از دنيا رفت، افزود: 
ــتان حضور يافته و پيگير ماجرا شده است.وى  در حال حاضر مامور بيمه در بيمارس
گفت: تاكنون تمام اعمال جراحى در اين بيمارستان لغو شده و عمل تمام بيمارانى 
ــرى، مدير روابط عمومى  ــدند، به تاخير افتاد.به دنبال پيگي كه بايد جراحى مى ش
معاونت درمان تامين اجتماعى استان اصفهان با تاييد اين ماجرا كه تعدادى از پرسنل 
بيمارستان شريعتى به نمايندگى از پرستاران اعالم اعتراض كردند و از حقوق عقب 
ــتند، گفت: من تكذيب نمى كنم كه اخاللى در روند كار ايجاد  مانده خود گاليه داش
ــه با مدير درمان تامين اجتماعى استان اصفهان به دنبال  شده اما با پيگيرى و جلس

حل و فصل موضوع هستيم.
مجيد مويدى نيز با بيان اينكه اعمال جراحى  در اين بيمارستان لغو شده بود، گفت: 

مرگ نوزاد را بنده نشنيدم و اطالعى از اين موضوع ندارم. 
مدير درمان تامين اجتماعى استان اصفهان نيز ضمن تاييد تمام ماجرا گفت: تمام 
مباحث درمانى چالش زا است و اين اعتراض و اعتصاب به علت طرحى بوده كه به دنبال 
دستورالعملى از تهران به اجرا گذاشته و سبب گاليه برخى شد.على اعتصام پور با اظهار 

ــتند، جلسه اى  اينكه در حال حاضر با نمايندگان اين جمع كه به طرح معترض هس
گذاشته شده كه با شنيدن سخنان آنها و حضور در  بيمارستان به موضوع رسيدگى 
مى كنيم، افزود: در دستورالعمل جديد مقرر شد كه به منظور افزايش انگيزه پرسنل، 
افزايش حقوق نيز براساس عملكرد افراد صورت گيرد كه پس از پرداخت اولين حقوق 
عده اى معترض شدند كه نسبت به عملكرد اين ميزان افزايش درخور توجه نيست 
ــد اما اين نحوه گاليه و دست كشيدن از ارائه  ــايد در مواردى نيز حق با آنها باش و ش
ــت.وى با بيان اينكه عملكرد ما در  خدمت رسانى به بيماران بسيار سطح پايين اس
بيمارستان شريعتى بسيار باال بوده و روزانه جراحى هاى بسيارى در اين مركز درمانى 
انجام مى گيرد، گفت: سعى داريم كه با گفتگو با اين افراد ابهام زدايى كنيم.اعتصام 
ــتاران و هيچ يك از پرسنل بيمارستان  پور افزود: اما اين اشكال وجود دارد كه پرس
حق ندارند به علت اعتراض به حق و حقوق خود از ارائه خدمت به بيماران سرباز زنند.

ــاره به اينكه تاكنون تعويقى در  ــتان اصفهان با اش مدير درمان تامين اجتماعى اس
پرداخت حقوق پرسنل بيمارستان شريعتى انجام نگرفته است، گفت: در اين طرح 
سعى داشتيم كه اضافه بر حقوق ثابت به پرسنل بيمارستان شامل پزشك، پرستاران 
ــترى انجام دهيم كه تازه اين مساله  ــاس عملكرد آنها پرداختى بيش و خدمه بر اس
سبب اعتراض هم شد.وى در ارتباط با اينكه چرا بايد پزشكان از انجام عمل جراحى

 سر باز زنند و جراحى ها به تعويق بيفتد و يا اينكه حتى موردى بوده كه به راحتى به 
مادر باردار گفته شده پزشك شما نيست و بايد با جراح ديگرى عمل سزارين شما انجام 
گيرد، گفت: تمام اين اتفاقات تنها بر اثر يك اشتباه انجام گرفته و جبران خواهد شد و 

قطعا مساله حل مى شود و اوضاع بيمارستان ساماندهى مى شود.
مدير درمان تامين اجتماعى استان اصفهان با اعالم اينكه اگر مجبور باشيم كه نيرو از 
ديگر بيمارستان ها به اين بيمارستان منتقل كنيم، اين كار را انجام داده و نمى گذاريم 
ــاله درمان بيماران انجام گيرد.وى گفت: بسيار اتفاق افتاده كه مرگ  اخاللى در مس
نوزاد داليل ديگرى داشته اما به پرسنل و كادر درمانى آن را ارتباط مى دهند چراكه 
سزارين و زايمان طبيعى عوارض خاص خود را دارد و هيچ گاه نمى توان به سادگى 
ــاط داد.اعتصام پور گفت: طرح كارانه  مرگ يك نوزاد يا مادر را به كادر درمانى ارتب

پرستاران بايد اصالح شود.

مدير عامل نمايشگاه بين المللى اصفهان:

اصفهان ميزبان چهاردهمين دوره نمايشگاه ملى كشاورزى است
ــان ميزبان  ــى اصفهان گفت: اصفه ــگاه بين الملل  مدير عامل نمايش

چهاردهمين دوره نمايشگاه ملى كشاورزى است.
ــگاه بين المللى  ــت: چهاردهمين نمايش رسول محققيان اظهار داش
صنعت كشاورزى اصفهان (ماشين آالت، ادوات و تجهيزات وابسته) 
ــاعات بازديد 15 تا 21 در محل برگزارى  از هفتم تا دهم آذر ماه در س
نمايشگاه هاى اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار مى شود.وى بيان 
داشت: چهاردهمين نمايشگاه بين المللى صنعت كشاورزى اصفهان 
ــد.مدير  با برند «اگرومك» از هفتم آذر ماه در اصفهان آغاز خواهد ش
عامل نمايشگاه بين المللى اصفهان تصريح كرد: در نمايشگاه امسال 
ــران،  ــان، ته ــتان هاى اصفه ــال از اس ــده فع ــاركت كنن مش
ــدان و يزد و  ــتان، مازندران، هم ــم، گلس ــان رضوى، فارس، ق خراس
ــورهاى ايتاليا و چين در 9 هزار  همچنين مشاركت كنندگانى از كش
ــگاهى حضور خواهند داشت.وى بيان داشت:  متر مربع فضاى نمايش
ــين آالت،  ــركت هاى مذكور در زمينه هاى تجهيزات آبيارى، ماش ش
بازرگانى، مراكز علمى، خدمات كشاورزى و نشريات تخصصى فعاليت 
ــالن چهارم به تعداد سالن هاى  دارند.محققيان افزود: اضافه شدن س
برگزارى نمايشگاه صنعت كشاورزى و تفكيك كامل بخش ماشين آالت 
و تجهيزات آبيارى از يكديگر، تفاوت دوره چهاردهم نمايشگاه صنعت 

كشاورزى از دوره هاى پيشين خود خواهد بود.

ــوزه  ــى در ح ــاى تخصص ــزارى كارگاه ه ــالم برگ ــه داد: اع وى ادام
ــراه با اعطاى  ــگاه هم ــيون و آب و خاك در روزهاى نمايش مكانيزاس
ــورى و نصب 160 بنر  گواهينامه معتبر، اطالع رسانى سراسرى كش
ــانى در تمامى نقطه هاى هدف و دورترين نقاط كشور و نيز  اطالع رس
ارتباط تنگاتنگ با انجمن ها و اتحاديه هاى فعال كشور در اين زمينه از 
جمله داليلى است كه رغبت بسيار زيادى را براى بازديد متخصصين 
ــت.وى گفت: در اين راستا با توجه به  از اين نمايشگاه ايجاد كرده اس
ــده، دو هزار متخصص از هم  هماهنگى ها و برنامه ريزى هاى انجام ش

اكنون بازديد از اين نمايشگاه را در برنامه هاى خود قرار داده اند.
ــت: 940 نفر از  ــان گف ــى اصفه ــگاه بين الملل ــل نمايش ــر عام مدي
شهرستان هاى استان اصفهان، 600 نفر از استان هاى همجوار، 50 نفر 
از مديران جهاد كشاورزى شهرهاى مختلف كشور، 30 نفر از مديران 
روابط عمومى سازمان هاى جهاد كشاورزى شهرها و استان هاى كشور 
و 30 نفر از مديران روابط عمومى سازمان هاى نظام مهندسى كشاورزى 
استان ها و شهرهاى كشور از جمله بازديدكنندگانى هستند كه برنامه 

بازديد آنها طى روزهاى برگزارى در دستور كار قرار گرفته است.
وى بيان داشت: عالوه بر آن بازديد هيات 45 نفره از شهرستان سرخه 
ــتان چهارمحال و  ــمنان و هيات 100 نفره از شهركرد اس ــتان س اس

بختيارى نيز برنامه ريزى شده است.

ــتان اصفهان  ــالمى اس ــات اس ــازمان تبليغ ــابق س ــركل س مدي
ــده  ــون برگزار ش ــى تاكن ــان دين ــزار گفتم ــه 3 ه ــان اينك با بي
ــال  ــت امس ــه نخس ــتا در 6 ماه ــن راس ــت: در همي ــت، گف اس
ــى برگزار ــان دين ــزار گفتم ــروز 3 ه ــا به ام ــزار و ت ــر 2 ه بالغ ب

 كرده ايم.
ــيدمحمود فقيهى در مراسم توديع و  حجت االسالم و المسلمين س
معارفه مديركل سازمان تبليغات اسالمى استان اصفهان با حضور 
ــت: بنده در اين سازمان چند  برخى از مسووالن استانى اظهار داش
ــوان محورى دنبال  ــف و 3 فعاليت را به عن ــدف را در ابعاد مختل ه

مى كردم.
ــزام، گفتمان هاى  ــزود: موضوع اع ــاره به اين 3 محور اف وى با اش
ــل جوان و هيات هاى مذهبى و تشكالت دينى  دانش آموزى و نس
ــت، از طرف ديگر نيز به دنبال اين بوديم كه  از جمله اين موارد اس
ــانيم كه با ظرفيت هاى  ــتان به اين باور برس بدنه سازمان را در اس
ــتان انجام ــترده اى را در اس ــاى گس ــوان فعاليت ه ــود مى ت موج

 داد.
ــتان اصفهان پيرامون  مديركل سابق سازمان تبليغات اسالمى اس
ــات  ــاس گزارش ــائل فرهنگى در مورد اعزام تصريح كرد: براس مس

ارسال شده از تهران اعزام ما در محرم امسال نسبت به سال گذشته 
125درصد افزايش داشته و در موضوع اعزام مستقر ائمه جماعات 

استان، افزايش ما در سطح خيلى خوب عنوان شده است.
ــاره به اينكه اعزام ما در ماه رمضان نسبت به سال گذشته  وى با اش
717 درصد افزايش داشته است، خاطرنشان كرد: در اعزام روحانيون 
مستقر كه افزايش آن از جمله اهداف سازمان بود از 106 نفر به 147 

نفر افزايش پيدا كرد.
ــه بتوانيم مديريت واحد  ــتيم ك فقيهى بيان كرد:  به دنبال اين هس
ــته باشيم، در مجموع به دنبال  در شهرستان ها پيرامون تبليغ داش
ــم، معتقديم كه بايد از تمام  افزايش كيفيت در موضوع اعزام بودي
ــتاده مى شوند استفاده  ــتاها فرس ظرفيت هاى طلبه اى كه به روس

كنيم.
ــال 93-92 بالغ بر 400 گفتمان دينى  وى با اشاره به اينكه در س
داشتيم، گفت: سال گذشته به دنبال افزايش اين گفتمان ها بوديم 
ــفانه به دليل كمبود بودجه مجبور به ارائه راهكار ديگرى  كه متاس
شديم تا اين تعداد به 600 گفتمان رسيد، در همين راستا در 6 ماهه 
ــال بالغ بر دو هزار و تا به امروز سه  هزار گفتمان دينى  نخست امس
ــتيم كه امسال بالغ بر 10 هزار گفتمان  برگزار كرده ايم و قصد داش

دينى برگزار كنيم.
ــيدگى به امور هيات ها مسائل  فقيهى با اشاره به اينكه در كنار رس
ــان كرد:  ــرار داديم، خاطرنش ــر ق ــوان را نيز مدنظ ــودك و نوج ك
ــا، نواجونان و  ــركت كنندگان در هيات ه ــد ش ــر 30 درص ــغ ب بال
ــتا انديشيده  ــتند بنابراين بايد تدابير الزم در اين راس جوانان هس

مى شد.
ــتان اصفهان با بيان  ــازمان تبليغات اسالمى اس مديركل سابق س
ــايى  ــر بانوى فارغ التحصيل حوزوى را شناس اينكه بالغ بر 300 نف
ــراد كه دوره  ــر 80 نفر از اين اف ــرد: در حال حاض كرده ايم، بيان ك
ــازمان تبليغات  ــتا به س ــد در اين راس ــودك را ديده ان آموزش ك
ــازمان تبليغات اسالمى استان  كمك مى كنند، درهمين راستا س
ــگيرى از اعتياد را نيز برگزار كرده  ــى پيش بيش از 17 دوره آموزش

است.
وى با اشاره به اينكه بايد هيات ها در سطح استان ساماندهى شوند 
و بر فعاليت آنها نظارت كرد، گفت: در همين راستا آئين نامه هائى را 
تنظيم كرده ايم، آئين نامه هاى كاروان ها و قافله ها تنظيم شده ولى 
ــتگاه ها صلواتى و غيره در  تبليغات شهرى، عزادارى متمركز، ايس

حال تنظيم هستند.

 در راستاى مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/08/24 مبنى بر افزايش سرمايه و رعايت ماده 169 اصالحى قانون 
تجارت بدينوسيله به اطالع كليه صاحبان سهام شركت مى رساند مقرر گرديده سرمايه شركت از مبلغ 51/000/000 ريال
ــپرده شماره ــاب س ــهام جديد افزايش يابد لذا حس  تا مبلغ 3/060/000/000 ريال از طريق واريز نقدى و از محل صدور س
 001-09864806-043-1461 عهده بانك انصار شعبه ثامن الحجج جهت واريز مبلغ ناشى از افزايش سرمايه اعالم گرديد 
و هر يك از سهامداران كه تمايل به حضور در افزايش سرمايه را دارند بايستى حداكثر ظرف مدت 60 روز از تاريخ آگهى جهت 
خريد سهام ناشى از افزايش سرمايه به نسبت سهام خويش هر سهم 59 سهم و هر يك به ارزش 10/000 ريال اقدام نمايند و 

رسيد مربوطه را تحويل هيئت مديره دهند.
ــهامداران نسبت به خريد سهام ناشى از افزايش سرمايه و استفاده  الزم به ذكر است چنانچه در پايان مهلت مقرر هر يك از س
ــتفاده نشده بابت افزايش  از حق تقدم خويش اقدام ننمايند هيئت مديره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم ها ى اس
سرمايه را به هر يك از سهامداران يا طلبكاران كه تمايل به خريد سهام دارند واگذار نمايد و اين انصراف به منزله سلب حق تقدم 

خويش در خريد سهام ناشى از افزايش سرمايه مى باشد.

آگهى استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت 
شركت آژانس جهانگردى و مسافرتى پرستيژ تور (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 2082 

شماره شناسه ملى 10260210143

هيئت مديره
شركت آژانس جهانگردى و مسافرتى پرستيژ تور (سهامى خا ص)

مديركل سابق سازمان تبليغات اسالمى اصفهان:
3 هزار گفتمان دينى تاكنون 
در اصفهان برگزار شده است

درپى اعتصاب پرستاران و كاركنان بيمارستان شريعتى اصفهان؛ 

بيمــاران  سرگردان شدند
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 برانک��و ایوانکوویچ معتقد اس��ت ک��ه او هدایت بزرگ تری��ن و معروف ترین 
تیم ایرانی را برعهده دارد. او هم چنین در پاسخ به سوالی عنوان کرد که ایران 

دشمن جدی تروریسم است.
 برانک��و ایوانکووی��چ س��رمربی پرس��پولیس در گفت وگ��و با س��ایت اخبار 

فوتبال کرواسی درباره مسایل فوتبالی این کشور اظهاراتی را مطرح کرد.
این روزه��ا از فوتبال کرواس��ی خبرهای خوبی ش��نیده نمی ش��ود. پس از 
 آنکه پس��ر زدراکو مامیچ یکی از مس��ووالن فوتبال این کشور دستگیر شد و 
چند تن از بازیکنان فوتبال در این کش��ور به دالیل رش��وه و فساد دستگیر 
شدند، رسانه های این کشور نام های زیادی را برای بررسی این پرونده انتخاب 
کردند که یکی از این اف��راد برانک��و ایوانکوویچ بود. ایوانکووی��چ درباره این 
وضعیت گفت: متاسفانه روح فوتبال خدش��ه دار شده است و این باعث فشار 
به جامعه فوتبال در کرواسی می شود و ممکن است در آینده فوتبال کرواسی 
تاثیرگذار باشد. وقتی رسوایی در سطح کالن رخ می دهد نمی توان به آینده 
فوتبال کرواسی خوشبین شد. برای من به عنوان عضوی از جامعه فوتبال این 
تراژدی است که ببینم فوتبال در کشورم در چنین شرایطی قرار گرفته است. 
فوتبال کرواسی دچار بحران شده است و خیلی سریع باید از این بحران خارج 
شد تا بازیکنان جوانی که می خواهند وارد فوتبال کرواسی شوند با روحیه و 

امید وارد فوتبال شوند.
 در ادامه خبرن��گار ک��روات درباره فوتب��ال ایران و پرس��پولیس ب��ا برانکو

گفت و گو کرد که در زیر می آید:
شما سرمربی پرس�پولیس در ایران را برعهده گرفته اید که 7 سال 
اس�ت قهرمان لیگ ایران نشده اس�ت و طبیعتا فش�ار زیادی برای 
قهرمانی روی ش�ما وج�ود دارد درب�اره این موض�وع کمی صحبت 

می کنید؟
هر باشگاهی برای خودش مشکالت ریز و درش��تی دارد و این کامال طبیعی 
اس��ت ولی در کل احس��اس خیلی خوبی در پرس��پولیس دارم. پرسپولیس 
در ایران فراتر از یک باش��گاه اس��ت. پرس��پولیس مانند یک آیین است که 
بیش از 40 میلیون ه��وادار دارد و هدایت چنین تیمی مس��وولیت بس��یار 
 بزرگی اس��ت. اول از همه افتخار م��ی کنم که هدایت چنی��ن تیم بزرگی را 
برعهده دارم اما این را باید قبول کرد که پرسپولیس در یک بحران قرار گرفته 
بود و به همین خاطر بود که آن ها من را به عنوان س��رمربی انتخاب کردند تا 
پایانی باش��م بر این بحران. اکنون همه در یک جبهه قرار گرفته ایم. باشگاه 
رفته رفته در حال کنار زدن بحران است. تیم من جوان و با انگیزه است و من 
مطمئنم که امسال یکی از شانس های کسب عنوان قهرمانی خواهیم بود. ما 
اکنون در رده ششم جدول قرار داریم ولی فاصله کمی بین ما و تیم صدرنشین 
وجود دارد. ما رفته رفته توانستیم به باالی جدول برسیم و در هر بازی نسبت 
به بازی قبل بهتر بازی کردیم. مطمئنم که به زودی تیم های صدرنش��ین را 

خواهیم گرفت. در کل من از کارم در پرسپولیس رضایت دارم.
 برای باش�گاهی با ای�ن بزرگی که تعری�ف کردید عجیب اس�ت که

 7 سال قهرمان لیگ نشده است. نظرتان در این باره چیست؟
 بله راس��ت می گویید. ولی این را نیز درنظ��ر بگیرید که پرس��پولیس برای 
سال های زیادی با مشکالت بزرگی دس��ت و پنجه نرم کرد و نتیجه نگرفتن 
 این تیم در س��ال های اخیر نتیجه مش��کالتی ب��وده که این تی��م قبال با آن 
روبه رو بوده است. در حال حاضر نمی خواهم زیاد درباره این مشکالت صحبت 
کنم. پرس��پولیس بزرگ ترین و معروف ترین تیم در آسیاست و عالقه مردم 
به پرسپولیس نیز برای ما خوب اس��ت. طبیعی است که هواداران چنین تیم 

بزرگی برای شان نتیجه مهم باشد چراکه نتیجه است که قهرمانی می آورد.
مربیان کروات زیادی در فوتبال ایران فعالیت کردند که ش�ما یکی 
از آنها بوده اید. افرادی مثل تومیس�الو ایویچ، چی�رو بالژویچ، لوکا 
بوناچیچ، مالدن فرانچیچ، وینگو بگوویچ، زالتکو کرانچار، استانکو 
پوکله پوویچ و امس�ال نیز اس�تیماچ به این جمع اضافه شده است. 

نظرتان در این باره چیست؟ 
مربیان کروات قابلیت های زی��ادی دارند و با توجه ب��ه مبلغی که می گیرند 
 کارایی زی��ادی دارند. همیش��ه بهای کمی ب��ه مربیان فوتبال در کرواس��ی 
داده شده اس��ت ولی مربیان ما صرف نظر از اینکه کجا کار می کنند همیشه 

نتایج خوبی کسب کرده اند.
 ما مربیان کروات همیش��ه مش��کالت زی��ادی از جمله گرفتن پاس��پورت 
داریم. ما مثل مربی��ان آلمانی،  پرتغال��ی، هلندی و اس��پانیایی البی زیادی 
 نداریم و حمایت رس��انه ای نمی ش��ویم و فقط باید در نتیج��ه، خودمان را 
ثابت کنیم. س��ابقه حض��ور مربیان کروات ب��ه فوتبال ایران به یوگس��الوی 
 س��ابق بازمی گردد. مربی��ان زیادی بودن��د که به عن��وان تعلی��م دهنده و

آموزش دهنده به فوتبال ای��ران آمدند. یکی از اولین کس��انی که به فوتبال 
 ایران آم��د و ش��اید ندانی��د رایکوف ب��ود که می ت��وان گفت ک��ه عملکرد 
 بس��یار خوبی در فوتبال ایران داش��ت و ش��اید نتایجی ک��ه رایکوف گرفت 
باعث ش��د تا نظر مثبتی روی مربیان کروات باش��د. باید بگوی��م که خیلی 
خوش��حال هس��تم که ایگور اس��تیماچ نیز به جمع ما اضافه شده است. من 
با او تقریبا ه��ر روز در ارتباط هس��تم و باید بگویم ک��ه او هدایت تیم خوبی 
 را به عهده گرفته اس��ت ول��ی باید به اس��تیماچ بگویم که بهتر اس��ت برای 
رتبه دومی تالش کنی )با خنده( چراکه تیم اول قطعا پرسپولیس خواهد بود.
10 روز قبل ما شاهد حمالت تروریستی در پاریس بودیم. واکنش ها 
در ایران چطور بود؟ حاال من از شما سوال می کنم. رییس جمهوری 
قبلی آمریکا جرج بوش پس�ر، یک بار ایران را در کنار کره شمالی و 
عراق محور شرارت نامید و آن را مقر تروریسم توصیف کرد. نظرتان 

چیست؟
ایران دشمن جدی تروریسم اس��ت و آن ها نقش جدی در حل بحران هایی 
دارند که امروز در دنیای تروریس��م شاهد آن هس��تیم. ایران همیشه نقش 
مهمی در مقابله با بحران هایی نظیر آنچه شاهد آن بودیم داشته است و قطعا 
بدون ایران نمی توان بر تروریسم غلبه کرد. من زیاد سیاست را دنبال نمی کنم 
ولی این را کامال می توانم با قاطعیت بگویم که ایران دش��من جدی داعش و 

تروریسم است و طبیعتا مردم ایران هم با مردم پاریس همدردی کردند.
 دیناموزاگ�رب باید در لی�گ قهرمانان برابر آرس�نال برای کس�ب 
رتبه دومی تالش کند که اتفاق مهمی برای فوتبال کرواسی محسوب 

می شود. او درباره این موضوع گفت:
دینامو این فصل به فوتبال کرواسی اعتبار بخشید و عملکرد بسیار خوبی در 
لیگ قهرمانان داشت. این اتفاق خیلی جالب است که دیناموزاگرب در حضور 
آرسنال از گروه خود صعود کند. آن ها سختی زیادی برای کسب نتایج خوب 
کش��یدند و فکر می کنم لیاقت صعود از گروه را دارند و من فکر می کنم آنها 
بتوانند به این افتخار برسند. در حال حاضر آرسنال بازیکنان خوبی در ترکیب 
خود دارد. این پی��روزی ها در لیگ قهرمانان از لحاظ مالی خیلی به باش��گاه 
کمک خواهد کرد. من فکر می کنم آرسنال شانس زیادی برای برد دارد ولی 
 اگر دینامو مانند بازی رفت باشد من برای ش��ان شانس صعود قایل هستم و

 فکر می کنم بتوانند کار مهمی در این گروه انجام دهند.

سرخابی ها

برانکو پرسپولیس فراتر از 
یک باشگاه است

در جریان بازی های جام حذفی؛
 دستان معجزه گر رحمتی،

 نفت را پلمپ کرد

دربی فوتبال نصف جهان برخالف دربی پر سروصدای 
پایتخ��ت دی��داری ج��ذاب و پ��ر گل بود ک��ه تمام 
فاکتورهای یک مسابقه زیبا و تماشاگرپسند را داشت 

و سرخابی ها باید حسرت چنین مصافی را بخورند.
 یکی از حساس ترین دربی های نصف جهان در حالی 
برگزار ش��د که دو تیم س��پاهان و ذوب آهن ش��رایط 
متفاوتی داش��تند؛ در حالی بود که تی��م ذوب آهن با 
یحیی گل محمدی نتایج خوبی کس��ب کرده اس��ت 
در آن طرف ایگور استیماچ س��رمربی سپاهان در پی 
نتایج ضعیف حس��ین فرکی به این تیم اضافه ش��ده 
بود و هنوز ش��ناخت خوبی از تیمش ندارد ولی با این 
تفاسیر این مسابقه یک مسابقه جذاب و دیدنی هم به 
لحاظ اتفاقات درون زمین و هم به لحاظ فنی بود.تیم 
 سپاهان که در نبود عبداهلل کرمی مجبور به استفاده از

 فوضیل موسی اف در این پست شده بود خیلی زودتر 
از آنچه که فک��رش را می کرد دروازه اش را باز ش��ده 
 دید.هنوز بازی جریان خودش را پی��دا نکرده بود که 
س��رمربی س��پاهان مجبور به تعویض موس اف ش��د 
 و ریس��ک بازی گرفتن از حس��ین فاضلی ج��وان را

 به جان خرید.
یحیی گل محمدی که به خوبی می دانست 

نقطه  ضع��ف س��پاهان عم��ق دف��اع و در 
پاس های سرعتی است، کاوه رضایی و مهدی 
رجب زاده را مأمور ارسال این پاس ها کرده بود 
که در اولین دقیقه  بازی ای��ن تاکتیک یحیی 

جواب داد.
پاس بی نق��ص کاوه رضایی در عم��ق دفاع از 
کنار ه��ادی عقیلی مداف��ع باتجرب��ه اما کند 
س��پاهان عبور کرد و به مرتضی تبریزی رسید 
 تا در موقعیت تک به تک ت��وپ را از میان پاهای 

رحم��ان احمدی عب��ور دهد و ش��ادی را به 
اردوی ذوب آهن بیاورد.

با اینکه ایگور اس��تیماچ، س��رمربی 
س��پاهان از زمان آمدنش به ایران 
خیلی نمی گذرد اما تیم ذوب آهن 

می دانست را به خوبی برای این بازی آنالیز کرده بود  و 
تاکتیک تیمی یحیی پاس کاری های متوالی در زمین 
اس��ت به همین دلیل از میالد سرلک و علی کریمی از 
ابتدا در درون زمین اس��تفاده کرد.دو هافبک خالق و 
دونده که تبح��ر خاصی در قطع ت��وپ حریف دارند و 
به خوبی توانستند سیستم تیکی تاکای یحیی را منحل 
کنند تا جایی  که ذوب آهن در نیم��ه  اول مغلوب این 

خوش فکری استیماچ شد.
تیم سپاهان که در نیمه  اول حمالت پردامنه ای را روی 

دروازه  ذوب تدارک دیده بود هر بار که به دروازه  حریف 
نزدیک می ش��د با بی دقتی مهاجمان��ش موقعیت ها 
 را از دس��ت م��ی داد البته در ای��ن می��ان نباید نقش 
سنگربان جوان ذوب را در این ناکامی ها نادیده گرفت.

در نیمه مربیان این باز هم اس��تیماچ بود که برخالف 
نتیجه عملکرد بهتری داشت و با نشان دادن فضاهای 
خالی تیم ذوب آهن مهاجمانش را در رس��یدن به گل 
راهنمایی کرد تا در دقیقه  52 باالخره وریا غفوری که 
عملکرد فوق العاده ای داشت توانست اولین گل خود و 
تیمش را به ثمر برساند.اس��تیماچ که در همین مدت 
کم به خوبی می د انس��ت عمق دفاع��ش مخصوصا در 
ضدحمالت شکننده است، از هافبک ها و مهاجمانش 
خواس��ته بود تا در مواق��ع ضدحمالت ب��ا ایجاد خطا 
در زمین حریف س��رعت بخر ند تا مدافع��ان این تیم 

بازگردند و همین تاکتیک بالی جان سپاهان نیز شد.
 وریا غف��وری در دقیقه  53 و میالد س��رلک در دقایق

32 و 85 کارت زرد دریاف��ت کردن��د ک��ه عل��ت این 
کارت ها به تأخیر انداختن س��رعت بازی بود.اما میالد 
س��رلک هافبک جوان و خوش آتیه سپاهان در دقیقه  
85 بی تجربگی کرد و با خطای هندی که مرتکب شد، 
 س��رعت ضدحمله  ذوب آهن را گرفت اما س��پاهان را 

35 دقیقه ده نفره کرد.
بازی دو تیم در پای��ان 90 دقیقه با همی��ن دو گل به 
پایان رس��ید تا یحیی گل محمدی این بار راه گلزنی 
را ب��ه مهاجمانش نش��ان دهد جایی  که س��مت چپ 
 س��پاهان نیز آس��یب پذیر نش��ان داده بود.در دقیقه

  110 ب��ازی و ب��ر روی یک س��انتر دقی��ق و بی نقص 
از هم��ان س��مت محمدرض��ا حس��ینی 
ذوب آه��ن  طالی��ی  تعوی��ض 
ک��ه به ج��ای مرتض��ی تبری��زی 
 زنن��ده  گل اول ذوب ب��ه می��دان

 آمده ب��ود باالتر از ه��ادی عقیلی 
مدافع پر اش��تباه سپاهان توپ را به 
دور از دستان رحمان احمدی به تور 

دروازه چسباند.
این پای��ان بازی نب��ود و تی��م ده نفره 
سپاهان مزد بازی خوبش را گرفت تا بار 
دیگر وریا غفوری در دقیقه  114 بازی را به 
تساوی بکشاند و دومین گل خود و تیمش 
را به ثمر برساند.پس از این گل سپاهان 
به الک دفاعی رفت تا بتواند بازی را به 
ضیافت پنالتی ها بکشاند جایی که 
تیم ده نفره استیماچ دیگر 
رمق��ی برای 
گل زن��ی در 
زمین نداشتند 
و در آخ��ر نی��ز 
موف��ق بودند و 

بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.
در این بازی س��رمربی س��پاهان از 
مح��رم نویدکیا اس��تفاده نکرد و 
استیماچ پس از اولین تعویض 
که در نیمه  اول یک تعویض 
اجب�����اری ت��اکتیکی  
دوم نیم��ه    ب��وددر 

 محم��د روش��ندل 
ج��ای  ب��ه   را 

رس��ول نویدکیا وارد زمی��ن ک��رد و در آخرین دقیقه  
بازی در وقت قانون��ی محمدرضا خلعتبری را در میان 
اعتراضات ش��دیدش به این تصمی��م از زمین بیرون 
کشید و امین جهان عالیان را به میدان آورد تا کاپیتان 
اول این تیم ش��انس حضور در دربی نص��ف جهان را 
نداش��ته باش��د.در ضربات پنالتی مه��دی رجب زاده 
اولین ضربه را به توپ زد که توانس��ت ضربه اش را گل 
کند ام��ا در طرف مقاب��ل هادی عقیلی اش��تباهاتش 
را تکمیل ک��رد و ضربه  پنالتی اش را ب��ه تیرک دروازه 
زد.کاوه رضایی برای ذوب آهن دومین ضربه را گل کرد 
و در طرف مقابل ورویا غفوری برای س��ومین بار تنها 
سپاهانی بود که توانست در این دیدار گل بزند.مسعود 
حسن زاده که در دقیقه  107 بجای احسان پهلوان به 
میدان آمده بود س��ومین ضربه  پنالتی ذوبی ها را گل 
 کرد تا کار برای پرافتخارترین تیم ایران دش��وار شود.

عل��ی کریم��ی س��ومین پنالت��ی را ب��رای زردهای 
نص��ف جهان زد ک��ه پنالتی ن��ه چندان محک��م او را 
رش��ید مظاهری گرفت تا حدادی ف��ر پنالتی چهارم 
ذوب آهنی ها را گل کند و این تیم را برای دومین سال 

پیاپی راهی فینال کند.
دربی نص��ف جه��ان برخ��الف دربی پرس��روصدای 
پایتخت هم از لحاظ فنی و ه��م از لحاظ اتفاقات بازی 
چیزی کم نداش��ت و این نوید پویایی ای��ن دو تیم در 
 ادامه ب��رای فوتبال دوس��تان اصفهان��ی خواهد بود.

یحیی گل محمدی در تیم ذوب آهن با تلفیق جوانان 
و باتجربه ترها تیمی دوست داش��تنی را ساخته است 
و این اول راه اوس��ت و باید انتظ��ارات باالتری از تیم 
یحیی داش��ت.در طرف مقابل س��پاهان که همیش��ه 
خود را مدع��ی قهرمانی می داند در  دو بازی گذش��ته 
نشان داده است که یک مربی خارجی با فهم باال برای 
تیمش انتخاب کرده است.اگر هواداران سپاهان کمی 
به او فرصت دهن��د باید مطمئن باش��ند در نیم فصل 
دوم تی��م خوبی را راه��ی میدان خواهد ک��رد و حتی 
می توانند انتظار کسب ششمین قهرمانی لیگ برتر را 
از سرمربی شان داشته باشند البته که قهرمانی مستلزم 
به خدمت گرفتن یکی دو بازیکن دیگر به  جز پادووانی 

و پریرا است.
به هرحال دربی باکیفیت نصف جهان فوتبال دوستان 
اصفهانی را خوش��حال به بازگش��ت دو تیم پرافتخار 
شهرشان به سطح اول فوتبال کشور کرده است جایی  
 که ه��واداران می توانن��د انتظار تکرار دب��ل قهرمانی

 فصل گذشته را از آنها داشته باشند.
ف��ارغ از نتیجه ای ک��ه در دربی اصفه��ان رقم خورد، 
دو تیم س��پاهان و ذوب آهن فوتبال��ی زیبا و جذاب را 
به نمایش گذاش��تند که می تواند برآیندی از فوتبال 
باشگاهی ایران باش��د اما حیف که این بازی یک صدم 
 دربی بدون حساس��یت س��رخابی ها نیز برد رسانه ای

 ندارد.

 درحال��ی که نیم��ی از رقابت ه��ای وزنه ب��رداری قهرمان��ی جهان در 
هیوستون آمریکا در حال سپری شدن است، سوال تکراری بسیاری از 
اهالی وزنه برداری دنیا در محل رقابت ها، علت نبود بهداد س��لیمی در 
مسابقات است.سلیمی که از س��ال 2010 و با قهرمانی در رقابت های 
جهانی آنتالیا درخشید، در س��ال 2011 با شکستن رکورد یک ضرب 
دسته فوق س��نگین دنیا به س��تاره ای در دنیای وزنه برداری بدل شد. 
او دوبار پیاپی قهرمان جهان ش��د و با قهرمانی در ب��ازی های المپیک 
2012 توانس��ت عنوان قوی ترین مرد جهان را به خود اختصاص دهد. 
 همین سه رقابت در سه سال در کنار دو مدال طالی بازی های آسیایی

 بهداد سلیمی را به یک فوق ستاره در وزنه برداری بدل کرد.
این فوق ستاره سنگین وزن دنیا پس از بازی های المپیک لندن، تاکنون 
 هیچ گاه نتوانس��ته به فروغ گذش��ته خود بازگردد. او در س��ال 2013 
رقابت ه��ای جهانی را به هم��راه چند ت��ن دیگر از ه��م تیمی هایش 
تحریم کرد تا یک مدال طالی ارزش��مند از کارنامه افتخاراتش حذف 
 شود و در س��ال 2014 اگرچه قهرمان بازی های آس��یایی شد، اما در 
رقابت های جهانی همین س��ال به نایب قهرمانی بس��نده کرد. ش��اید 
رقابت های جهان��ی 2015 در آمری��کا مجالی بود برای درخش��ش و 
بازگشت سلیمی به سطح اول جهان، اما مصدومیت نابهنگام گریبان او 
را گرفت تا سلیمی این شانس را هم برای افزایش افتخاراتش در دنیای 

وزنه برداری از دست بدهد.
 با ای��ن وج��ود س��وال مت��داول اهال��ی وزنه ب��رداری ای��ن روزها در 
هیوستون آمریکا این است که بهداد چرا در رقابت ها حاضر نشده است.

  انتشار تصاویری از تمرین کردن احس��ان روزبهانی بوکسور المپیکی
 تیم ملی ایران با کشتی گیران با واکنش دبیر فدراسیون بوکس همراه 
شد.احس��ان روزبهانی تنها بوکس��ور ایرانی اس��ت که تا به این لحظه 
سهمیه المپیک ریو 201۶ را کسب کرده اس��ت. در واقع او نخستین 
ورزش��کاری بود که موفق ش��د جواز حضور در این آوردگاه حساس و 

بزرگ بین المللی را کسب کند.
 روزبهانی که اغل��ب به تنهایی تمری��ن می کند، این ب��ار در تمرینات 
تیم ملی کشتی دیده شده است. پیش از این هم یک بار او در تمرینات 
این رشته دیده شده بود که مربی اش اعالم کرده بود به دلیل تمرینات 
بدنس��ازی تنها یک بار با کش��تی گیران تمرین کرده است ولی گویا 
تمرینات احسان به یک یا دو جلسه ختم نمی شود و او کم کم بیش از 

حضور در کنار بوکسورها، در کنار شاگردان بنا تمرین می کند.
علی دانشمندفر ،دبیر فدراسیون بوکس در پاس��خ به این پرسش که 
 چرا احس��ان با کش��تی گیران تمرین می کند؟، گفت: مربی بدنس��از

 احس��ان روزبهانی، بش��یر معمارزاده مربی بدنس��از تیم ملی کشتی 
 فرنگی است که در زمان هایی که وی با تیم ملی کشتی تمرین می کند،

 احسان هم در کنار او تمرینات را ادامه می دهد.
 وی در ادامه افزود: برای س��هولت تمرین و حذف خس��تگی ناش��ی از

رفت و آمد احس��ان به مجموعه ورزش��ی انقالب ب��رای وی در محل 
آکادمی ملی المپیک اتاق گرفته ایم و او شب ها را نیز همانجا می ماند.

سرمربی فرانس��وی آرس��نال از اینکه تیمش هنوز ش��انس صعود دارد 
خوش��حال است.آرس��نال در هفته دوم از دور برگش��ت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا میزبان دینامو زاگرب بود و موفق شد با سه گل برابر 
 این تیم به پیروزی برسد. توپچی ها با توجه به شکست المپیاکوس برابر

 بایرن مونیخ همچنان شانس صعود دارند.
آرسن ونگر بعد از پیروزی برابر دینامو زاگرب گفت: بازی خوبی به نمایش 
گذاشتیم و توانستیم سه امتیاز حس��اس را به دست آوریم. شروع خوبی 
برابر دینامو زاگرب نداش��تیم اما رفته رفته بهتر ش��دیم و توانستیم در 

نهایت، پیروز این دیدار حساس شویم.
او ادامه داد: برای اینکه امید به صعود داش��ته باشیم باید در این دیدار به 
پیروزی می رسیدیم. خوشبختانه به آنچه که می خواستیم، رسیدیم و از 
طرف دیگر هم بایرن مونیخ در دیدار برابر المپیاکوس به پیروزی رسید 
 و این اتفاق، به س��ود ما بود. بس��یار خوب اس��ت که امیدمان به صعود،

 حفظ شد. تا آخرین لحظه به تالش مان ادامه می دهیم.
در این گروه بایرن مونیخ با پیروزی برابر المپیاکوس، صعودش را به عنوان 
تیم نخست به دور بعد نهایی کرد. المپیاکوس با 9 امتیاز در جایگاه دوم 
قرار دارد و امید زیادی برای صعود دارد. آرس��نال هم با ۶ امتیاز در رده 
سوم است و باید در دیدار پایانی خود در یونان به مصاف المپیاکوس برود 
و تنها در صورت پیروزی در چنین دیداری است که می تواند به دور بعد 
راه یابد اما تیم یونانی حتی با یک تساوی هم به دور بعد راه پیدا می کند.

 وقتی همه سراغ قوی ترین 
مرد جهان را می گیرند

اعالم دلیل تمرینات مکرر
 احسان روزبهانی با کشتی گیران

ونگر: 
خوشحالم که هنوز شانس صعود داریم

درس های دربی اصفهان برای دربی تهران 

تیم  استقالل با برتری برابر نفت در ضربات پنالتی به مرحله نیمه 
نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور راه یافت.

تیم های فوتبال استقالل نفت تهران و استقالل از ساعت 15:20 
 دیروز دی��دار خود را در مرحل��ه یک چهارم نهای��ی رقابت های 
جام حذفی باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی برگزار کردند که 
در پایان 120 دقیقه وقت های معمول و اضافه دو تیم به تساوی 
یک بر یک دست یافتند . برای تیم استقالل در جریان بازی محمد 
دانشگر)1+45 گل به خودی( گل زد و سعید لطفی )91( نیز گل 

تیم نفت را به ثمر رساند.
در ضربات پنالتی استقالل 7 بر ۶ برنده این بازی شد تا در مجموع 
8 بر 7 پیروز این میدان لقب بگیرد و به مرحله نیمه نهایی صعود 
کند. رحمتی ستاره تیم استقالل در ضربات پنالتی بود که توانست 

سه ضربه تیم حریف را مهار کند.
امید ابراهیمی، نخستین ضربه پنالتی استقالل را به باالی دروازه 
زد. ضربه اول نفت تهران را مهدی شیری به گل تبدیل کرد. برای 
اس��تقالل پروپیچ ضربه دوم را به گل تبدیل کرد. محمد دانشگر 

ضربه دوم نفت را هم به گل تبدیل کرد. میثم مجیدی زننده ضربه 
سوم تیم اس��تقالل بود که او هم ضربه اش را به گل تبدیل کرد. 
بوعذار پنالتی سوم را برای نفت به گل تبدیل کرد. مگویان ضربه 
چهارم استقالل را به گل تبدیل کرد. بوحمدان ضربه چهارم نفت 
را زد که مهدی رحمتی این ضربه را مهار کرد. برای پنجمین ضربه 
استقالل روزبه چشمی پش��ت توپ قرار گرفت که ضربه او هم از 
باالی دروازه به بیرون رفت. امیرارسالن مطهری پشت پنجمین 
ضربه پنالتی نفت قرار گرفت و رحمتی بازهم دروازه او را مهار کرد.

فرشید اسماعیلی زننده ششمین ضربه پنالتی استقالل بود که 
این ضربه را به گل تبدیل کرد. ضربه ششم نفت را پیام صادقیان 
زد که ضربه فنی او درون دروازه قرار گرفت. خسرو حیدری زننده 
 هفتمین ضربه اس��تقالل بود که ضربه وی به گل تبدیل ش��د. 
سعید لطفی زننده هفتمین ضربه پنالتی نفت بود که این ضربه را 

هم رحمتی مهار کرد و استقالل برنده شد.
اس��تقالل بازی را تهاجمی آغاز کرد و توانست چندین موقعیت 

حساس را ایجاد کند.

در ادامه تیم نفت بعد از اینکه خود را پیدا کرد از دقیقه 19 موجی 
از حم��الت را روی دروازه رحمتی پی ریزی ک��رد که دروازه بان 
 استقالل در چندین مرحله حمالت حریف را دفع کرد. در ادامه 
دو تیم بیش��تر در میانه میدان به توپ ضربه زدن��د ،اما در حالی 
 که نیم��ه اول در وقت های اضاف��ه در حال پیگیری بود س��انتر 
امید ابراهیمی را محمد دانشگر با ضربه سر وارد دروازه خودی کرد 

تا استقالل نیمه اول را برنده شود.
نیمه دوم با افت و خیز همراه بود؛ استقالل در دقیقه 80 یعقوب 
کریمی را به خاطر دریافت کارت زرد دوم از دس��ت داد تا دقایق 
باقی مانده را با یک یار کمتر ادامه دهد. بعد از آن نفت کامال بازی 

را در اختیار گرفت.
 در ش��رایطی که بازی وارد دقای��ق وقت های اضافه ش��ده بود، 
س��عید لطفی پس از پاس کاری زیبا با وحید امیری موفق ش��د 

دروازه استقالل را باز کند تا کار به وقت های اضافه کشیده شود.
در دو وقت اضافه نیز دو تیم کاری از پیش نبردند تا در انتها کار به 

ضربات تعیین کننده پنالتی رسید.
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مفاد آرا
9/105 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آيين نامــه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرضا تصرفات 
مالكانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه هاى زاينده رود و اصفهان امروز 
چاپ اصفهان آگهى ميشــود و درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك  شهرضا 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند وگواهى طرح دعوا را 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
شماره هاى فرعى از يك اصلى ابنيه ومستغالت شهرضا

1. راى شــماره 7100 – 94/6/30 – على رضا رحمتى فرزند حســين به 
شناسنامه شــماره 88 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199375977 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 121به مساحت 127/95 

مترمربع.
2. راى شــماره 6789 – 94/6/28 – منيره آزادى فرزند محمدحســين 
به شناسنامه شماره 1757 شهرضا و شــماره ملى 1199303771 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه به استثناء اعيانى يكدانگ 
مفروزى از پالك 724 به مساحت ششدانگ 151/80 مترمربع.درازاء سه 
چهارم دانگ مشاع ازششدانگ انتقال عادى ازطرف ورثه مرحومين سيف 

اله كاجى وصذيقه بيگم حجازى.
3. راى شــماره 6791 – 94/6/28 – محمدرضا طاهــرى فرزند ايرج به 
شناسنامه شماره 1063 حوزه 8 اصفهان و شماره ملى 1290956741 
ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به اســتثناء اعيانى 
يكدانگ مفروزى از پالك 724 به مساحت ششــدانگ 151/80 مترمربع. 
درازاء سه چهارم دانگ مشــاع ازششــدانگ انتقال عادى ازطرف ورثه 

مرحومين سيف اله كاجى وصذيقه بيگم حجازى.
4. راى شــماره 7160 – 94/6/30 – ابوطالــب عرفــان فرزنــد على به 
شناسنامه شماره 236 شــهرضا و شــماره ملى 1198945974 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2544 به مساحت 

ششدانگ 211 مترمربع.
5. راى شــماره 7161 – 94/6/30 – بــدرى عرفان فرزنــد حبيب اله به 
شناسنامه شماره 1431 شهرضا و شماره ملى 1199100714 دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2544 به مســاحت 

ششدانگ 211 مترمربع.
6. راى شماره 7208 – 94/6/31 – مهين عرفان فرزند على به شناسنامه 
شماره 487 شهرضا و شماره ملى 1198810661 ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 2544 به مساحت 183/55 مترمربع.
7. راى شــماره 5912– 94/5/29 – فرج اله طاهــرى فرزند محمدتقى به 
شناسنامه شماره 2 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 5129907973 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 3103 به مساحت 

ششدانگ 111/70 مترمربع.
8. راى شــماره 5914 – 94/5/29 – روح اله انصاريپور فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 1371 شهرضا و شماره ملى 1199222410 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 3103 به مســاحت 

ششدانگ 111/70 مترمربع.
9. راى شــماره 7150 – 94/6/30 – نعمــت الــه فخار شــهرضا فرزند 
محمدحســن بــه شناســنامه شــماره 596 شــهرضا و شــماره ملى 
1198857404 چهار دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان 
احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 4729 به مساحت ششدانگ 22/16 

مترمربع.
10. راى شــماره 7156 – 94/6/30 – بتــول همت فرزنــد غالمرضا به 
شناسنامه شماره 457 شهرضا و شــماره ملى 1198936312 دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى 

از پالك 4729 به مساحت ششدانگ 22/16 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 2- اصلى فضل آباد

11. راى شــماره 5335 – 94/5/17 – محمدحسن سالك شهرضا فرزند 
احمد به شناسنامه شماره 141 شهرضا و شماره ملى 1199087815 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 21 و 22 

به مساحت ششدانگ 202/03 مترمربع.
12.راى شــماره5336- 94/05/17- فرزانــه صادقــى فرزندعلــى به 
شناسنامه شماره395شهرضاوشماره ملى1199168696سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 21 و 22 به مساحت 

ششدانگ 202/03 مترمربع.
13. راى شــماره 4106 – 94/4/11 – بهنــام دشــتى فرزند ســعيد به 
شناسنامه و شماره ملى 1190101017 شهرضا ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 42 به مساحت 116/30 مترمربع.
14. راى شماره 7111 – 94/6/30 – حميدرضا عزيزى فرزند عباسعلى به 
شناسنامه و شماره ملى 1190050358 ششدانگ يك باب خانه سه طبقه 

مفروزى از پالك 468 به مساحت 121/39 مترمربع.
15. راى شماره 7671 – 94/7/21 – مصطفى شبانى فرزند عبدالخالق به 
شناسنامه شماره 155 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 1199366102 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 490 به مساحت 

ششدانگ 182/38 مترمربع.
16. راى شــماره 7672 – 94/7/21 – اكــرم پيــروى فرزند حســن به 
شناسنامه شماره 882 شهرضا و شــماره ملى 1199173568 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 490 به مســاحت 

ششدانگ 182/38 مترمربع.
17. راى شــماره 7829 – 94/7/27 – محمدرضــا مســاح فرزند پرويز 
به شناســنامه شــماره 23 حــوزه 1 مركزى شــهرضا و شــماره ملى 
1199579882 چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 655 به مساحت ششدانگ 208/45 مترمربع.
18. راى شــماره 7830 – 94/7/27 – سوسن مســاح فرزند رضاقلى به 
شناسنامه شماره 1370 حوزه 3 آبادان و شماره ملى 1818213133 دو 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 655 به مساحت 

ششدانگ 208/45 مترمربع.
19. راى شــماره 6675 – 94/6/22 – محمود رحيميان فرزند حسام به 
شناسنامه شماره 437 شهرضا و شــماره ملى 1198986581 دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 738 به مســاحت 

ششدانگ 195/05 مترمربع.
20. راى شماره 6680 – 94/6/22 – فخرالســادات ميرفتاح فرزند كمال 
به شناسنامه شماره 837 شهرضا و شــماره ملى 1199079464 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 738 به مساحت 

ششدانگ 195/05 مترمربع.

21. راى شماره 7582 – 93/8/26 – حميدرضا سبزوارى فرزند نعمت اله 
به شناسنامه شماره 494 شهرضا و شماره ملى 1199091340 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 757 به مساحت 

ششدانگ 327 مترمربع.
22. راى شــماره 7583 – 93/8/26 – معصومه تاكى فرزند حيدرعلى به 
شناسنامه شماره 376 شهرضا و شــماره ملى 1199127841 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 757 به مساحت 

ششدانگ 327 مترمربع.
23. راى شــماره 5789 – 94/5/28 – طيبه ســادات شــريفى شهرضا 
فرزند سيدحسين به شناســنامه شماره 1089 شــهرضا و شماره ملى 
1198993103 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 767 به 

مساحت ششدانگ 140/49 مترمربع.
24. راى شماره 5801 – 94/5/28 – سيد عليرضا شريفى فرزند سيداكبر 
به شناسنامه شماره 3644 شهرضا و شماره ملى 1199871397 تمامت 
50/85 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 767 

به مساحت ششدانگ 202/58 مترمربع.
فروتــن  الهــام   –  94 /5 /28  –  5802 شــماره  راى   .25
فرزند مســعود به شناسنامه شــماره 8352 حوزه 1 شهرى شهرضا و 
شماره ملى 1199918474تمامت 21/15 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
يك باب خانه مفــروزى از پالك 767 به مســاحت ششــدانگ 202/58 

مترمربع.
26. راى شماره 5900 – 94/5/29 – سيد حميدرضا شريفى فرزند سيد 
اكبر به شناسنامه شماره 1053 شــهرضا و شماره ملى 1199219231 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 767 به مســاحت 192/43 

مترمربع.
27. راى شماره 5908 – 94/5/29 – سيد اكبر شريفى فرزند سيدحسين 
به شناسنامه شــماره 552 شهرضا و شــماره ملى 1198883685 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 769 به مساحت 

ششدانگ 427/45 مترمربع.
28. راى شــماره 5911 – 94/5/29 – طيبه ســادات شــريفى شهرضا 
فرزند سيدحسين به شناســنامه شماره 1089 شــهرضا و شماره ملى 
1198993103 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

769 به مساحت ششدانگ 427/45 مترمربع.
29. راى شــماره 7446 – 94/7/12 – حميدرضــا مردانى فرزند رحمت 
اله به شناســنامه شــماره 25 حوزه 1 مركزى شــهرضا و شماره ملى 
1199959979 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 951 به مساحت 

184/05 مترمربع.
30. راى شماره 6805 – 94/6/28 – اكبر يزدخواستى فرزند عبدالرحيم 
به شناسنامه شماره 170 شهرضا و شماره ملى 1199038180 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 965 به مساحت 

ششدانگ 225/25 مترمربع.
31. راى شماره 6806 – 94/6/28 – بتول يزدخواستى فرزند عبدالحسين 
به شناسنامه شماره 1300 شهرضا و شماره ملى 1199099406 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 965 به مساحت 

ششدانگ 225/25 مترمربع.
32. راى شماره 7670 – 94/7/21 – محمدباقر كفاش فرزند نعمت اله به 
شناسنامه شماره 893 شهرضا و شماره ملى 1198928700 ششدانگ 
يك باب خانه نيمه تمــام مفروزى از پــالك 999 به مســاحت 164/75 

مترمربع.
33. راى شماره 7166 – 94/6/3 – سيدفرهاد رهنمائى فرزند سيداحمد 
به شناسنامه شماره 1228 شهرضا و شــماره ملى 1199205931 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 

ششدانگ 183/70 مترمربع.
34. راى شماره 7167 – 94/6/3 – مهديه ملكيان شهرضا فرزند محمدعلى 
به شناسنامه شماره 1670 شهرضا و شــماره ملى 1199225401 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1008 به مساحت 

ششدانگ 183/70 مترمربع.
35. راى شماره 7127 – 94/6/30 – احمدرضا پوينده پور شهرضا فرزند 
ابراهيم به شناسنامه شماره 439 شهرضا و شماره ملى 1199105368 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1027 

به مساحت ششدانگ 272/75 مترمربع.
36. راى شــماره 7128 – 94/6/30 – رضوان صديق زاده فرزند قدرت 
اله به شناسنامه شماره 1005 شهرضا و شماره ملى 1199163041 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه سه طبقه مفروزى از پالك 1027 به 

مساحت ششدانگ 272/75 مترمربع.
37. راى شماره 7912 – 94/7/29 – عين اله نادريان فرزند محمدحسين 
به شناسنامه شماره 190 سميرم و شماره ملى 1209587793 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مســاحت 

ششدانگ 170/32 مترمربع.
38. راى شــماره 7913 – 94/7/29 – مرتضى نادريان فرزند عين اله به 
شناسنامه شماره 674 شهرضا و شــماره ملى 1199251811 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1484 به مســاحت 

ششدانگ 170/32 مترمربع.
39. راى شــماره 7501 – 94/7/14 – مــراد انصارى فرزند حســن به 
شناسنامه شــماره 13 حوزه 2 ســميرم و شــماره ملى 1209812037 
ششــدانگ يك باب خانه ســه طبقه مفروزى از پــالك 1490 و 7594 به 

مساحت 262/15 مترمربع.
40. راى شماره 7908 – 94/7/29 – رحمت اله آقاسى فرزند رمضان به 
شناسنامه شماره 459 شهرضا و شــماره ملى 1198936339 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1686 به مســاحت 

ششدانگ 338 مترمربع.
41. راى شماره 7909 – 94/7/29 – اكرم نصيبى شهرضا فرزند عبدالعلى 
به شناسنامه شماره 2347 حوزه 3 اصفهان و شماره ملى 1286794544 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1686 به 

مساحت ششدانگ 338 مترمربع.
42. راى شماره 7673 – 94/7/21 – حمزه رضائى درزى فرزند كراقلى 
به شناسنامه شماره 14324 حوزه 2 شيراز و شماره ملى 2291254227 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 1719 به مســاحت 117/6 

مترمربع.
43. راى شــماره 7532 – 94/7/14 – اميد اعتدالــى فرزند على محمد به 
شناسنامه شــماره 26 حوزه 2 اصفهان و شــماره ملى 1285784571 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1762 به مســاحت 145/90 

مترمربع.
44. راى شــماره 1433 – 94/2/16 – بهنــام همت فرزنــد غالمرضا به 
شناسنامه شماره 500 شهرضا و شماره ملى 1199146791 ششدانگ 
يك باب خانه مفــروزى از پــالك 1763 و 8193 به مســاحت 140/22 

مترمربع.
45. راى شــماره 6795 – 94/6/28 – عبدالرســول شــاه نظــرى
 فرزند حســن به شناســنامه شــماره 423 حوزه 1 مركزى شهرضا و 
شــماره ملى 1198587024 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 

دو طبقه مفروزى از پالك 1769 باقيمانده به مساحت ششدانگ 103/83 
مترمربع.

46. راى شــماره 6796 – 94/6/28 – زهرا دهقــان فرزند غالمرضا به 
شناسنامه شماره 916 حوزه 3 شهرضا و شــماره ملى 1199398357 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 1769 

باقيمانده به مساحت ششدانگ 103/83 مترمربع.
47. راى شــماره 7146 – 94/6/30 – مريم ســتاينده فرزند مرتضى به 
شناسنامه شــماره 671 حوز 5 اصفهان و شــماره ملى 1288825765 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 2310 به مســاحت 29/19 

مترمربع.
48. راى شــماره 2620 – 94/3/27 – عليرضا ســبزوارى فرزند قدرت 
اله به شناسنامه شماره 827 شــهرضا و شماره ملى 1199201928 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3754 به 

مساحت ششدانگ 120 مترمربع.
49. راى شماره 2623 – 94/3/27 – مرضيه حسن پورى فرزند حسينعلى 
به شناسنامه شماره 21370 شهرضا و شماره ملى 1198493577 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 3754 به 

مساحت ششدانگ 120 مترمربع.
50. راى شــماره 813– 94/2/2 و راى اصالحــى 7681 – 94/7/21 – 
مصطفى مقصودى فرزند اسداله به شناســنامه شماره 936 شهرضا و 
شماره ملى 1198977694 از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

3761 به مساحت 127/50 مترمربع.
51. راى شــماره 815– 94/2/2 و راى اصالحــى 7682 – 94/7/21 – 
مصطفى مقصودى فرزند اسداله به شناســنامه شماره 936 شهرضا و 
شــماره ملى 1198977694 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 3761 به مساحت ششدانگ 168/82 مترمربع.
52. راى شــماره 816– 94/2/2 و راى اصالحــى 7683 – 94/7/21 – 
رضوان مقصودى فرزند حبيب اله به شناســنامه شــماره 36 حوزه 3 
شهرضا و شماره ملى 1199369969 ســه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب خانه مفروزى از پالك 3761 به مساحت ششدانگ 168/82 مترمربع.

53. راى شماره 7152 – 94/6/30 – وحيد اسماعيلى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 688 شهرضا و شماره ملى 1199251951 ششدانگ 
يك بــاب يك باب خانــه مفروزى از پــالك 3764 به مســاحت 232/48 

مترمربع.
54. راى شماره 2705 – 94/3/30 – محمدرضا جعفريان فرزند عباسعلى 
به شناسنامه شــماره 10 حوزه 2 شهرضا و شماره ملى 5129841638 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقــه مفروزى از پالك 3767 به مســاحت 

145/50 مترمربع.
55. راى شماره 7114 – 94/6/30 – عليرضا عدالت فرزند عبدالكريم به 
شناسنامه شماره 574 شهرضا و شماره ملى 1198875046 ششدانگ 
يك باب ســاختمان محل مركز توانبخشى افق مفروزى از پالك 6243 به 

مساحت 1610 مترمربع.
56. راى شــماره 5788 – 94/5/28 – بيگم اســدى فرزند سيدحسين به 
شناسنامه شماره 819 شهرضا و شماره ملى 1198859636 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 7867 به مساحت 120/01 مترمربع.
57. راى شماره 646 – 93/2/3 – بتول رحيمى فرزند شكراله به شناسنامه 
شماره 41459 اصفهان و شــماره ملى 1280301651 دو دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 8901 و 13595 به مســاحت 

ششدانگ 198/70 مترمربع.
58. راى شماره 645 – 93/2/3 – رحمت اله ســودائى فرزند محمدعلى 
به شناسنامه شماره 1121 شهرضا و شماره ملى 1198930985 چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 8901 و 13595 به 

مساحت ششدانگ 198/70 مترمربع.
شماره هاى فرعى از3- اصلى موغان

59. راى شماره 7123 – 94/6/30 – غالمرضا دهقان فرزند سيف اله به 
شناسنامه شماره 940 شهرضا و شماره ملى 1199174149 چهار و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 394 باقيمانده به 

مساحت ششدانگ 163/10 مترمربع.
60. راى شــماره 7124 – 94/6/30 – طيبــه دهقان فرزند ســيف اله به 
شناسنامه شماره 199 شهرضا و شــماره ملى 1199227722 يك و نيم 
دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 394 باقيمانده به 

مساحت ششدانگ 163/10 مترمربع.
61. راى شماره 7207 – 94/6/31 – بتول جمى فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 40 شهرضا و شــماره ملى 1199086800 ششــدانگ يك واحد 

كارگاه مفروزى از پالك 462 به مساحت 297/60 مترمربع.
62. راى شماره 5792 – 94/5/28 – محمدحسن جانقربان الريچه فرزند 
على اكبر به شناسنامه شماره 3 دهاقان و شماره ملى 5129834887 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 464 به 

مساحت ششدانگ 280 مترمربع.
63. راى شــماره 5793 – 94/5/28 – حليمــه حاجى رحيميــان فرزند 
حيدرعلى به شناسنامه شماره 86 دهاقان و شماره ملى 5129865448  
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 464 به 

مساحت ششدانگ 280 مترمربع.
64. راى شماره 7225 – 94/6/31 – مظاهر على عابدى فرزند رحمت اله 
به شناسنامه شماره 414 شهرضا و شماره ملى 1199157139 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 799 به مساحت 193/20 مترمربع.
65. راى شماره 4172 – 94/4/11 – حســينعلى برهانى فرزند مرتضى 
به شناسنامه شماره 192 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1198498676 
ششــدانگ يك باب مغازه مفــروزى از پالك 911 به مســاحت 214/16 

مترمربع.
66. راى شــماره 7143 – 94/6/30 – محمــود ايــزدى فرزنــد على به 
شناسنامه شماره 18 حوزه مركزى شهرضا و شماره ملى 1199624470 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 965 به 

مساحت ششدانگ 183/45 مترمربع.
67. راى شــماره 7145 – 94/6/30 – ليال اســمعيلى فرزنــد نادعلى به 
شناسنامه شماره 8 حوزه مركزى شهرضا و شماره ملى 1199650390 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 965 به 

مساحت ششدانگ 183/45 مترمربع.
68. راى شماره 7836 – 94/7/27 – سيد حسن نوابى فرزند سيد نوراله 
به شناسنامه شماره 720 شهرضا و شماره ملى 1199232939 ششدانگ 
يك باب خانه مفــروزى از پالك 1014 كه به پالك 4814 تبديل شــده به 

مساحت 161/75 مترمربع.
69. راى شماره 7149 – 94/6/30 – وحيد اسماعيلى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 688 شهرضا و شماره ملى 1199251951 ششدانگ 
يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن مفروزى از پالك 1032 به 

مساحت 16/57 مترمربع.
70. راى شــماره 7206 – 94/6/31 – محمدعلــى كاويانــى فرزنــد
 حيدرعلــى بــه شناســنامه شــماره 693 شــهرضا و شــماره ملــى 
1199171670 ششــدانگ يك باب مغــازه مفروزى از پــالك 1126 به 

مساحت 151 مترمربع.

71. راى شماره 6803 – 94/6/28 – شرف سلطان آزادى فرزند كريم به 
شناسنامه شماره 14479 شهرضا و شماره ملى 1198424729 دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 1175 به مساحت 

ششدانگ 285/34 مترمربع.
72. راى شــماره 6804 – 94/6/28 – زهرا طاهرى فرزند عبدالحسين به 
شناسنامه شماره 343 شهرضا و شماره ملى 1198999543 چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه قديمى مفروزى از پالك 1175 به مساحت 

ششدانگ 285/34 مترمربع.
73. راى شــماره 6374 – 94/6/11 – صديقه رئيسى شهرضائى فرزند 
رمضان به شناسنامه شماره 559 شهرضا و شماره ملى 1198974923 
ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 1181 به 272/80 مســاحت 

مترمربع.
74. راى شماره 4494 – 94/4/18 – محمدرضا فرهادى شهرضا فرزند 
حيدر به شناسنامه شماره 789 شهرضا و شــماره ملى 1199141771 
ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه تمام مفــروزى از پالك 1269 به 

مساحت 119/50مترمربع.
75. راى شــماره 6769 – 94/6/26 – محمود مندكيــان فرزند مظاهر به 
شناسنامه شماره 687 و شــماره ملى 1199272841 شهرضا سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2054 به مســاحت 

ششدانگ 107/30 مترمربع.
76. راى شماره 6770 – 94/6/26 – شــهال على عابدى فرزند غالمرضا 
به شناسنامه و شماره ملى 1190120364 شــهرضا سه دانگ مشاع از 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 2054 به مســاحت ششدانگ 

107/30 مترمربع.
77. راى شــماره 4319 – 94/4/14 – عليرضــا محرابــى شــهرضائى 
فرزند ابراهيم به شناسنامه شماره 306 حوزه 6 شهرضا و شماره ملى 
1199339563 ششدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 4849 

كه قبال 400 بوده به مساحت 149/54 مترمربع.
شماره فرعى از 5- اصلى اسفه ساالر

78. راى شــماره 6290 – 94/6/10 – علــى رحيمــى فــرد فرزند بهزاد 
به شناســنامه شــماره 428 حوزه 2 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209516101 ششدانگ يك باب خانه و مغازه متصله به آن مفروزى از 

پالك 211 به مساحت 256 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 21 - اصلى رشكنه

79. راى شــماره 7112 – 94/6/30 – شــهيده ترابى فرزند رحمت اله به 
شناسنامه شماره 1436 شهرضا و شماره ملى 1199223069 ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 8 به مساحت 195/12 مترمربع.
80. راى شــماره 7226 – 94/6/31 – محمدتقى رضائى فرزند نوذر به 
شناسنامه شماره 160 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199376698 سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 49 به مساحت 

ششدانگ 175/10 مترمربع.
81. راى شماره 7227 – 94/6/31 – مهرنوش بختيار تل محمدى فرزند 
غريبعلى به شناسنامه شماره 372 شهرضا و شماره ملى 1199197378 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 49 به مساحت 

ششدانگ 175/10 مترمربع.
82. راى شــماره 7109 – 94/6/30 – بتول موســوى فرزند سيد عباس 
به شناسنامه شــماره 25740 حوزه 1 شهرى خرمشــهر و شماره ملى 
1827907398 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

52 به مساحت ششدانگ 90/30 مترمربع.
83. راى شماره 7110 – 94/6/30 – ســيد محمدحسين موسوى فرزند 
سيد عباس به شناسنامه شــماره 814 حوزه 1 خرمشهر و شماره ملى 
1829130838 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 

52 به مساحت ششدانگ 90/30 مترمربع.
84. راى شماره 7220 – 94/6/31 – حميدرضا ميرزائى فرزند محمدعلى 
به شناسنامه شماره 373 شهرضا و شماره ملى 1199197386 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 52 به مساحت ششدانگ 

111/37 مترمربع.
85. راى شــماره 7221 – 94/6/31 – فاطمــه فخارى فرزند حســين به 
شناسنامه شماره 21449 شهرضا و شماره ملى 1198494360 سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 52 به مساحت ششدانگ 

111/37 مترمربع.
86. راى شــماره 5906 – 94/5/29 – مهين رضائى فرزنــد نصراله به 
شناسنامه شماره 655 شهرضا و شماره ملى 1198988762 ششدانگ دو 
باب مغازه نيمه تمام مفروزى از پالك 126به مساحت 103/55 مترمربع.

87. راى شــماره 7121 – 94/6/30 – مجتبى صالحپــور فرزند يداله به 
شناسنامه شماره 755 شهرضا و شماره ملى 1199216259 ششدانگ 

يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 152 به مساحت 197 مترمربع.
88. راى شــماره5976-94/05/31- مريــم مميزفرزنداحمــد بــه 
شناسنامه شماره578شهرضاوشــماره ملى 1199120634ششدانگ 
قســمتى ازيكبــاب انبارمفــروزى ازپــالك 656باقيمانــده و2089به 
مساحت53/75مترمربع كه به انضمام قسمتى ازراه متروكه جمعاتشكيل 

يكباب انبار راداده است.
89. راى شماره5977-94/05/31- عبدالحسين عادلى فرزندمحمدعلى 
به شناسنامه شماره443شهرضاوشماره ملى 1199024651ششدانگ 
قســمتى ازيكباب خانــه مفــروزى ازپــالك 656باقيمانــده و2089به 
مساحت122مترمربع كه به انضمام قســمتى ازراه متروكه جمعاتشكيل 

يكباب خانه راداده است.
90. راى شــماره 4110 – 94/6/10 – عليرضا صالحى فرزند همت على 
به شناسنامه شماره 982 قمشه و شماره ملى 1199254894 ششدانگ 
قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 761 به مساحت 135 مترمربع 
كه به انضمام قسمتى از جوى متروكه جمعا تشكيل يك باب خانه را داده 

است. 
شماره هاى فرعى از 23 - اصلى سود آباد

91. راى شــماره 4792 – 94/4/24 – وحيد كريمــى فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 973 حوزه 1 شهرى قمشه و شماره ملى 1199844683 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 148 به مســاحت 125/48 

مترمربع.
راى شــماره 7137 – 94/6/30 – حســين مرادزاده فرزند   .92
نگهدار بــه شناســنامه شــماره 95 حوزه 2 شــهرضا و شــماره ملى 
1199803634 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 375 به مساحت ششدانگ 140/80 مترمربع.
93. راى شــماره 713 – 94/6/30 – افســانه صالحپور شهرضا فرزند 
عليرضا به شناسنامه شماره 1375 شهرضا و شماره ملى 1199178500 
ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 375 به 

مساحت ششدانگ 140/80 مترمربع.
94. راى شــماره 4797 – 94/4/24 – عاطفه ســعادتى شهرضا فرزند 
حسينعلى به شناسنامه و شماره ملى 1190165872 شهرضا يك دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه تمام مفروزى از پالك 779 

به مساحت ششدانگ 160/46 مترمربع.
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«پدرم آدم خوبى بود، اما وقتى عصبانى مى شد به من 
فحاشى مى كرد. روز حادثه هم به من غذا نداد و او را 
ــى از دفاعيات مرد جوانى  ــتم.»اين بخش با چاقو كش
است كه پس از قتل پدرش، جسد او را حدود دو هفته 

مخفى كرد.
ــاله متهم است در آخرين   در اين پرونده احمد 32 س
روزهاى سال گذشته پدر خود را با ضربه هاى چاقو به 

قتل رسانده است.
ــال در يك سوله  ــد مقتول دهم فروردين امس  جس
ــف  ــت كش ــريف آباد پاكدش ــهرك صنعتى ش در ش
ــاله به نام  ــان مى داد مرد 54 س ــى ها نش شد. بررس
ــت. در  ــيده اس ــن با ضربه هاى چاقو به قتل رس حس
ــران مقتول  ــات، ماموران به يكى از پس ادامه تحقيق
ــز  ــس را روى او متمرك ــده و تجس ــكوك ش مش

كردند.
ــاله به نام احمد ابتدا منكر اطالع از قتل  ــر 32 س پس
ــود و گفت: پدرم  شد، اما در ادامه لب به اعتراف گش
ــده و او را با  ــى كرد. من هم عصبانى ش به من فحاش

چاقو كشتم.
با تكميل تحقيقات و بازسازى صحنه قتل، پرونده به 

ــتان تهران فرستاده  شعبه هشتم دادگاه كيفرى اس
شد.

ــرزاده  ــين اصغ ــى حس ــت قاض ــه رياس ــم ب  مته
ــرادر و  ــدا ب ــت. ابت ــرار گرف ــه ق ــاى ميزمحاكم پ
ــاص  ــاى قص ــد تقاض ــراى احم ــل ب ــران قات خواه

كردند.
ــر مقتول گفت: احمد از بچگى با پدرمان مشكل  پس
داشت و چند بار او را كتك زده بود. پدرم به او مى گفت 
ــرد. او پدرمان را  ــد قبول نمى ك برو كار كن، اما احم
كشت و جسدش را بيش از 10 روز مخفى كرد. اگر از 
ابتدا موضوع را به من مى گفت، حاال رضايت مى دادم.

ــام  ته ا ــم  تفهي ــا  ب ــس دادگاه  ــه ريي ادام در 
ــود ــاع از خ ــه دف ــت ب ــم از او خواس ــه مته ب

 بپردازد.
ــت، با قبول  ــگاه قرار گرف ــى در جاي  مرد جوان وقت
ــهرك صنعتى شريف آباد  اتهامش گفت: پدرم در ش
ــرم براى خريد  ــرايدار بود. روز حادثه مادر و خواه س
ــهرك  عيد به تهران آمده بودند. من حوالى ظهر به ش
ــيدم. پدرم در حال غذا خوردن بود، از او خواستم  رس
ــا عصبانيت گفت غذا  كمى هم به من غذا بدهد كه ب

ــنه اى برو كيك بخر. من هم رفتم و  نداريم، اگر گرس
براى خودم كيك خريدم.

ــذا در ظرف  ــتم كمى غ وى اضافه كرد، وقتى برگش
ــه پدرم  ــتم آن را بخورم ك ــد داش ــود. قص ــده ب مان
ــى كرد. بعد هم غذا را روى صورتم  ــروع به فحاش ش
ــته  ــدم و چاقويى برداش ــيد. خيلى عصبانى ش پاش
ــرش وارد ــر به كم ــت س ــد ضربه از پش ــا آن چن و ب
ــى پيچيده و در  ــد را ميان پتوي ــردم. بعد هم جس  ك
ــتم  ــوله اى مخفى كردم. هوا خنك بود و مى دانس س

متعفن نمى شود.
ــدرت اختالف  ــن هم با پ ــس دادگاه: پيش از اي ريي

داشتى؟
ــدرم اختالف  ــا پ ــن از بچگى ب ــل: م ــه قت ــم ب مته
ــتم. او مرد خوبى بود، اما وقتى عصبانى مى شد  داش

فحاشى مى كرد.
رييس دادگاه: دچار عذاب وجدان نشدى؟

ــرش  ــب اول مخفيانه باالى س ــه ش متهم به قتل: س
مى رفتم و گريه مى كردم.

ــات دادگاه براى  ــن دفاعيات متهم، قض پس از آخري
صدور حكم وارد شور شدند.
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اخبار كوتاه اخبار كوتاه

ــتان اصفهان دو سارق  با تالش كارآگاهان پايگاه غرب پليس آگاهي اس
حرفه اي اماكن خصوصي دستگير و به 35 فقره سرقت اعتراف كردند.

سرهنگ ستار خسروي  رييس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: در پي 
وصول شكاياتي مبني بر سرقت از اماكن خصوصي در غرب شهر اصفهان 

رسيدگي به موضوع در دستور كاركارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت.
ــاز كردند كه  ــود را در اين زمينه آغ ــان تحقيقات خ وي افزود:كارآگاه

سرانجام دو سارق حرفه اي را شناسايي و دستگير كردند.
سرهنگ خسروي اظهار داشت : سارقان در بازجويي هاي به عمل آمده 

به 35 فقره سرقت از اماكن خصوصي اعتراف كردند.
ــت: در اين زمينه پرونده تشكيل و متهمان  اين مقام انتظامي بيان داش

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل داده شدند.
ــرد: در صورتي كه  ــه مردم توصيه ك ــي اصفهان در پايان ب رييس آگاه
محوطه ساختمان و كارگاه ها فاقد روشنايي كافي است روشنايي الزم 
ــژه درب ورودي از قفل هاي مطمئن  را تامين و براي كليه درب ها به وي

استفاده كنيد.

ــف 255 كيلو ترياك، 22 كيلو و 500 گرم  ــتان يزد از كش فرمانده انتظامي اس
ــط ماموران پليس اين  ــوداگران مرگ توس ــتگيري چهار تن از س مرفين و دس

استان خبر داد.
 سردار ايرج كاكاوندگفت: در راستاي مبارزه بي امان با سوداگران مرگ، ماموران 
پليس اين استان از تردد قاچاقچيان با دو دستگاه سواري پژو 405 در محورهاي 

مواصالتي استان مطلع شدند.
ــير دقيق حركت قاچاقچيان توسط تيم هاي  ــاره به ردگيري مس وي ضمن اش
عملياتي پليس مبارزه با موادمخدر يزد و مهريز، افزود: تعداد دو دستگاه خودرو 
سواري 405 مربوط به سوداگران مرگ در مسير هاي فرعي و مواصالتي استان 
ــد كه ماموران پليس، طي يك عمليات ضربتي و غافلگيرانه آنها را  ــاهده ش مش

متوقف كردند.
اين مقام ارشد انتظامي ضمن اشاره به دستگيري چهار تن از سوداگران مرگ، 
ــش از 277 كيلو  ــي از خودروهاي قاچاقچيان، بي ــان كرد: در بازرس خاطرنش

موادمخدر، شامل 255 كيلو ترياك و 22 كيلو و 500 گرم مرفين كشف شد.
ــرد: قاچاقچيان، اين محموله  ــتان يزد در خاتمه تصريح ك فرمانده انتظامي اس
ــواري پژو 405 جاساز كرده و  ــتگاه س ــرق كشور در دو دس موادافيوني را از ش
ــتند كه با تالش ماموران پليس مبارزه با  قصد انتقال به شهر هاي شمالي را داش

موادمخدر اين استان شناسايي و دستگير و به مقامات قضائي، معرفي شدند.

با تالش كارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز پليس آگاهي اصفهان 
ــك ميليارد و 500  ــي تلفن همراه قاچاق به ارزش ي دو محموله گوش

ميليون ريال كشف شد.
ــتان اصفهان در  ــروي رييس پليس آگاهي اس ــتار خس ــرهنگ س س
ــب  ــس گفت : در پي كس ــگاه خبري پلي ــگار پاي ــا خبرن گفت و گو ب
ــي قاچاق و  ــن همراه خارج ــر ورود دو محموله تلف ــي ب اخباري مبن
ــس قرار  ــتور كار اين پلي ــوع در دس ــه موض ــيدگي ب ــار رس تخليه ب

گرفت.
ــس  ــاق كاال و ارز پ ــا قاچ ــارزه ب ــان اداره مب وي افزود:كارآگاه
ــا  ــوع ب ــت موض ــان از صح ــب اطمين ــي و كس ــق و بررس از تحقي
ــي  ــر بازرس ــورد نظ ــاي م ــل ه ــي از مح ــام قضائ ــي مق هماهنگ

كردند.
اين مقام انتظامي بيان داشت: ماموران در اين عمليات ، 138 دستگاه 
ــي تلفن همراه خارجي قاچاق فاقد هرگونه اسناد و مدارك  انواع گوش

گمركي به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون ريال را كشف كردند.
رييس پليس آگاهي اصفهان در پايان خاطر نشان كرد:در اين زمينه دو 
نفر متهم دستگير و جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي تحويل 

داده شدند.

ــواري پرايد كه 30 ميليون و 220هزار ريال جريمه پرداخت  ــتگاه س يك دس
ــده بود توقيف و به  ــده و 112 فقره تخلف حادثه ساز در پرونده آن ثبت ش نش

پاركينگ منتقل شد.
سرهنگ رضا رضايي رييس پليس راه فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: 
ماموران پليس راه كاشان-اصفهان حين كنترل خودروهاي عبوري يك دستگاه 

سواري پرايد پرتخلف را شناسايي و متوقف كردند.
وي اظهار داشت: در استعالم به عمل آمده مشخص شد اين خودرو داراي 30 
ميليون و 220 هزار ريال جريمه پرداخت نشده و 112 فقره تخلف حادثه ساز 

است كه بالفاصله خودرو توقيف و به پاركينگ منتقل شد.
ــترين تخلفات اين خودرو تجاوز از سرعت  ــرهنگ رضايي بيان داشت : بيش س

مجاز و سبقت غير مجاز است.
ــان كرد: برابر تبصره ماده 8 قانون  رييس پليس راه اصفهان در پايان خاطر نش
ــه خودرويي به ــه مبلغ جريم ــي در صورتي ك ــيدگي به تخلفات رانندگ رس
10 ميليون ريال برسد پليس راهنمايي و رانندگي مراتب را به مالك خودرو اعالم 
ــبت به پرداخت  و چنانچه ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ ، مالك خودرو نس

جريمه اقدام نكند، خودرو توقيف و از تردد آن جلوگيري خواهد شد.

35 فقره سرقت
در پرونده سارقان اماكن خصوصي

كشف بيش از 277 كيلو ترياك 
و مرفين در يزد

كشف
 يك ميليارد و 500 ميليون ريال 

گوشي قاچاق  در اصفهان سواري پرايد با 30 ميليون ريال 
خالفي روانه پاركينگ شد

95. راى شــماره 4798 – 94/4/24 – فاطمــه صغــرى فرمانــى فرزند 
مصطفى به شناســنامه شــماره 487 حوزه 3 شــهرضا و شماره ملى 
1199377964 سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه 

تمام مفروزى از پالك 779 به مساحت ششدانگ 160/46 مترمربع.
96. راى شــماره 4799 – 94/4/24 – علــى ســعادتى شــهرضا فرزند 
حسينعلى به شناسنامه و شــماره ملى 1190125757 شهرضا دو دانگ 
مشاع از ششدانگ يك باب خانه دو طبقه نيمه تمام مفروزى از پالك 779 

به مساحت ششدانگ 160/46 مترمربع.
شماره فرعى از 32 - اصلى دست قمشه

97. راى شــماره 7530 – 94/7/14 – جنــت منصــف فرزنــد يحيى به 
شناسنامه شماره 426 شهرضا و شماره ملى 1199024481 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 315/1 به 

مساحت ششدانگ 265/75 مترمربع.
98. راى شــماره 7531 – 94/7/14 – رحمت اله صهبا فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 677 شهرضا و شماره ملى  1198950382 سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه نيمه تمام مفروزى از پالك 315/1 به 

مساحت ششدانگ 265/75 مترمربع.
99. راى شــماره 6725 – 94/6/24 – حميد پوركرمان فرزند نبى اله به 
شناسنامه شماره 1203 قمشه و شــماره ملى 1199257109 ششدانگ 

يك باب مغازه مفروزى از پالك 1188 به مساحت 118/72 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 50 - اصلى اله آباد

100. راى شــماره 12995 – 93/12/27 – فخرالديــن عبدالــى فرزنــد 
خداداد به شناسنامه شماره 985 حوزه 1 مركزى سميرم و شماره ملى 
1209264366 ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 10 به مساحت 
178/10 مترمربع.درازاء185سهم مشاع از900سهم يكجريب ازيكدرب 

باغ8جريبى انتقال عادى ازطرف خانم اعظم حاجى.
101. راى شــماره 7106 – 94/6/30 – رحمت اله كبيرى فرزند حسن به 
شناسنامه شماره 420 شهرضا و شماره ملى 1199024422 ششدانگ 
يك باب خانه مفروزى از پالك 73 كه به شماره 2281 تبديل گرديده است 

و 1775 به مساحت 222/5 مترمربع.
102. راى شــماره 7174 – 94/6/30 – محمدباقر قديمــى فرزند نعمت 
اله به شناسنامه شماره 1785 حوزه 1 شهرى شــهرضا و شماره ملى 
1199283827 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 161 به 

مساحت 163/70 مترمربع.
103. راى شــماره 6792 – 94/6/28 – راضيه نيكبخت فرزند قدمعلى به 
شناسنامه و شــماره ملى 1270473591 حوزه 6 اصفهان ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 187 به مساحت 87/82 مترمربع.
104. راى شماره 6559 – 94/6/16 – محمدمهدى حفار فرزند حيدرعلى 
به شناسنامه شماره 440 شهرضا و شماره ملى 1199213101 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 211 به مساحت 138/35 مترمربع.
105. راى شماره 4725 – 94/4/24 – مجتبى سالك به شناسنامه شماره 
1141 شــهرضا و شــماره ملى 1199112380 و رمضانعلى سالك به 
شناسنامه شماره 42 شهرضا و شماره ملى 1198996536 و محمدتقى 
سالك به شناسنامه شماره 390 شــهرضا و شماره ملى 1199031232 
و مرتضى سالك به شناســنامه شماره 1334 شــهرضا و شماره ملى 
1199069647 هر كدام نســبت به 12 حبه مشاع به اســتثناء بهاء ثمنيه 
عرصه و اعيان و عصمت سالك به شناسنامه شــماره 192 شهرضا و 
شماره ملى 1198945532 نسبت به 6 حبه مشــاع به استثناء بهاء ثمنيه 
عرصه و اعيان همگى فرزندان حيدر و خانم جميله كاظمى فرزند اسماعيل 
به شناسنامه شماره 130 شهرضا و شماره ملى 1198773448 نسبت به 
بهاء ثمنيه عرصه و اعيان 54 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه 

مفروزى از پالك 745 به مساحت ششدانگ 416/84 مترمربع.
106. راى شــماره 4726 – 94/4/24 – جميله كاظمى فرزند اسماعيل به 

شناسنامه شماره 130 شهرضا و شــماره ملى 1198773448 نسبت به 
18حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 745 به 

مساحت ششدانگ 416/84 مترمربع.
107. راى شــماره 4734 – 94/4/24 – مجتبــى ســالك فرزند حيدر به 
شناســنامه شماره 1141 شــهرضا و شــماره ملى 1199112380 سه 
دانگ مشاع از ششدانگ قســمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 745 
به مســاحت ششــدانگ 145/60 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

1428جمعاتشكيل يكباب خانه راداده است.
108. راى شماره 4735 – 94/4/24 – شهين غالم پور فرزند محمدعلى به 
شناسنامه شماره 3099 حوزه 26 اصفهان و شماره ملى 1282779028 
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى از يك باب خانه مفروزى از پالك 745 
به مســاحت ششــدانگ 145/60 مترمربع كه به انضمام ششدانگ پالك 

1428جمعاتشكيل يكباب خانه راداده است.
109. راى شماره 1754 – 94/2/24 – معصومه نيك اقبال فرزند رحمت 
اله به شناسنامه شماره 20 حوزه 3 شهرضا و شماره ملى 1199381845 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1253 به 

مساحت ششدانگ 240 مترمربع.
110. راى شــماره 1755 – 94/2/24 – عليرضــا كيانــى فرزند فيروز 
به شناســنامه شــماره 14 حــوزه 1 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209750341 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 

پالك 1253 به مساحت ششدانگ 240 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 68/1 - اصلى ميرآبادكه به 225 - اصلى تبديل 

شده 
111. راى شــماره 6362 – 94/6/11 – نصرت حســين پور شهرضائى 
فرزند حســن بــه شناســنامه شــماره 387 شــهرضا و شــماره ملى 
1198935618 ششــدانگ يك باب خانه دو طبقه به مســاحت 162/36 

مترمربع.
112. راى شــماره 7969 – 94/7/30 – مرتضى آقاسى شهرضا فرزند 
فضل اله به شناسنامه شماره 620 قمشــه و شماره ملى 1199231932 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 87/55 ششدانگ 

مترمربع.
113. راى شــماره 7970 – 94/7/30 – فرزانه اســدى شــهرضا فرزند 
نعمت اله به شناسنامه شماره 1910 قمشه و شماره ملى 1199285072 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه به مساحت 87/55 ششدانگ 

مترمربع.
شماره فرعى از 72 - اصلى دامزاد

114. راى شماره 5953 – 94/5/29 – رمضان كيخافر فرزند مرحوم ولى 
محمد به شناسنامه شماره 2168 ســميرم و شماره ملى 2539500080 
ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پــالك 183 به مســاحت 198/75 

مترمربع.
شماره فرعى از 76 - اصلى مهيار

115. راى شــماره 6882 – 94/6/29 – ماه ســلطان مطلبى جزى فرزند 
حيدر به شناســنامه شــماره 97 حوزه 1 مركزى برخوار و شماره ملى 
5110445362 ششــدانگ يك باب كوره آجرپزى متروكــه و قديمى به 
انضمام زميــن مزروعى متصله مفــروزى از پالك 1760 به مســاحت 

219155 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 100 اصلى فيض آباد

116. راى شــماره 7641 – 94/7/20 – زهرا انصارى فرزند على نظر به 
شناسنامه شماره 477 حوزه 2 سميرم و شماره ملى 1209983397 سه 
دانگ مشــاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 1 به مساحت 

ششدانگ 94/60 مترمربع.
117. راى شــماره 7561 – 94/7/15 – بهرام محمــدى جانبازلو فرزند 
غفار به شناسنامه شــماره 53 حوزه 2 مركزى ســميرم و شماره ملى 

1209430649 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 149 به 
مساحت 138/85 مترمربع.

118. راى شــماره7871-94/07/29- حبيب اله بهرامــى فرزنديداله به 
شناسنامه شماره569شهرضاوشماره ملى1198925469ششدانگ:

182بــه  ازپالك تاالرمفــروزى  ازيكبــاب  الف:قســمتى 
مساحت783/40مترمربع كه به انضمام قسمتى ازپالك184جمعاتشكيل 

يكباب تاالرراداده است.
ازپالك184بــه  تاالرمفــروزى  ازيكبــاب  قســمتى  ب: 
مساحت1471/93مترمربع كه به انضمام قسمتى ازپالك182جمعاتشكيل 

يكباب تاالرراداده است.
119. راى شــماره 7217 – 94/6/31 – غالمرضــا شــفيعى فرزند ولى 
اله به شناســنامه شــماره 4 حوزه روســتائى شهرضا و شــماره ملى 
1199670464 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 260 به مساحت 

110 مترمربع.
120. راى شــماره 6877 – 94/6/29 – عليرضا نيك نــام فرزند بهروز 
به شناســنامه شــماره 472 حوزه 2 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209434891 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 265 به مساحت 
170/70 مترمربع.درازاء170سهم مشاع از2000سهم ششدانگ انتقال 

عادى ازطرف امان اله نيك رو.
121. راى شــماره 7175 – 94/6/30 – نجمه كاظمــى فرزند ذبيح اله به 
شناسنامه شماره 47 شهرضا و شماره ملى 1199332372 ششدانگ يك 

باب خانه مفروزى از پالك 275 به مساحت 181/83 مترمربع.
122. راى شــماره 7126 – 94/6/30 –  فاطمه اطرشــى شهرضا فرزند 
محمد جعفر به شناسنامه و شماره ملى 1190349035 شهرضا به واليت 
پدرش دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر 
روى آن مفروزى از پالك 285 به مساحت ششدانگ 257/35 مترمربع. 

123. راى شماره 7130 – 94/6/30 –  مبينا اطرشى شهرضا فرزند محمد 
جعفر به شناسنامه و شماره ملى 1190438641 شهرضا به واليت پدرش 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن 

مفروزى از پالك 285 به مساحت ششدانگ 257/35 مترمربع. 
124. راى شماره 7132 – 94/6/30 –  رويا اطرشى شهرضا فرزند محمد 
جعفر به شناسنامه و شماره ملى 1190473461 شهرضا به واليت پدرش 
دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب مغازه با ساختمان احداثى بر روى آن 

مفروزى از پالك 285 به مساحت ششدانگ 257/35 مترمربع. 
125. راى شــماره 4786 – 94/4/24 – حمدالــه انصارى فرزند شــير 
به شناســنامه شــماره 43 حــوزه 2 مركزى ســميرم و شــماره ملى 
1209807343 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 495 به 

مساحت 137/70 مترمربع.
126. راى شــماره 7939 – 94/7/29 – مرتضى عمادى فرزند عيسى به 
شناسنامه شماره 3619 حوزه 3 ســميرم و شماره ملى 1209247062 
ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 496 به مساحت 198 مترمربع.

درازاء198سهم مشاع از14520سهم ششدانگ انتقال عادى مع الواسطه 
ازطرف محمودفرهمند.

127. راى شــماره 5885 – 94/5/29 – كوكــب قبــادى نظــر فرزنــد 
خداخواست به شناسنامه شماره 180 حوزه قشــقائى شيراز و شماره 
ملى 2293797449 ششــدانگ يك باب خانه مفــروزى از پالك 502 به 

مساحت 191/52 مترمربع.
128. راى شــماره 2529 – 94/3/21 – شــهرام اميرى فرزند حســين 
به شناســنامه شــماره 3247 حوزه 2 مركزى سميرم و شــماره ملى 
1209553961 ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 511 به 

مساحت 157/33 مترمربع.
129. راى شــماره 6873 – 94/6/29 – علــى گنجــى فرزنــد محمد به 
شناسنامه شماره 695 كازرون و شماره ملى 2371311936 ششدانگ 

يك باب خانه مفروزى از پالك 516 به مساحت 160 مترمربع.
130. راى شماره 7613 – 94/7/18 – سيد احمد فلسفى فرزند سيد على 
اكبر به شناســنامه شماره 839 شهرضا و شــماره ملى 1199187100 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 516 به مساحت 150/90 

مترمربع.
131. راى شماره 11014 – 94/11/11 – قدرت اله عبدالى فرزند صادق 
به شناسنامه شــماره 4 حوزه 3 سميرم و شــماره ملى 1209771764 
ششدانگ يك باب خانه دو طبقه مفروزى از پالك 517 به مساحت 152/03 

مترمربع.
132. راى شــماره 2751 – 94/3/31 – حامد اميرى فرزند اردشــير به 
شناسنامه شماره 3329 حوزه 2 ســميرم و شماره ملى 1209554781 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 534 به مساحت 137 مترمربع.
133. راى شــماره 6869 – 94/6/29 – غالمرضــا انصــارى فرزنــد 
غالمعلى به شناسنامه شماره 33 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 
1209829861 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 580 به مساحت 

182/47 مترمربع.
شماره فرعى از 106 - اصلى ارش آباد

134. راى شــماره 6801 – 94/6/28 – محمدحســن باباربيــع فرزنــد 
محمدعلى بــه شناســنامه شــماره 20602 شــهرضا و شــماره ملى 
1198485892 ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يك باب خانه مفروزى از 
پالك 319 باقيمانده كه به شــماره 475 تبديل شــده و 361 به مساحت 

ششدانگ 153/03 مترمربع.
135. راى شــماره 6802 – 94/6/28 – مرضيــه مناقبــى فرزنــد على 
به شناســنامه شــماره 3287 حوزه 1 شــهرى قمشــه و شــماره ملى 
1199867829 سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 
319 باقيمانده كه به شماره 475 تبديل شده و 361 به مساحت ششدانگ 

153/03 مترمربع.
شماره هاى مفروزى از 157 - اصلى محموديه

136. راى شــماره 1240 – 94/2/9 – حشــمت اله اكبــرى فرزند امراله 
به شناسنامه شماره 22 حوزه 2 سميرم و شــماره ملى 6299915374 

ششدانگ يك باب خانه به مساحت 243/36 مترمربع.
137. راى شــماره 6793 – 94/6/28 – محمود اكبرى فرزند سلطانعلى 
به شناسنامه شماره 419 حوزه 2 بروجن و شماره ملى 6299569994 

ششدانگ يك باب خانه به مساحت 250 مترمربع.
شماره هاى فرعى از 171 - اصلى مهديه

138. راى شــماره 7163 – 94/6/30 – فضــل الــه قبــادى اصل فرزند 
اروجعلى به شناسنامه شماره 92 حوزه 2 مركزى سميرم و شماره ملى 
1209399725 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 45 به مساحت 

221 مترمربع.
139. راى شــماره 6650 – 94/6/22 – نجاتعلى نادريان فرزند مســيح 
به شناسنامه شماره 90 حوزه2 سميرم و شــماره ملى 1209414570 
ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 58 و 444 به مساحت 221/80 

مترمربع.
140. راى شــماره 11796 – 93/11/28 – كيامــرث قبــادى فرزنــد ولى به 
شناسنامه شماره 155 حوزه قشقائى شــيراز و شماره ملى 2293797181 

ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 112 به مساحت 199/87 مترمربع.
141. راى شــماره 7563 – 94/7/16 – كامبيــز محمــدى فرزنــد جبار 
به شناســنامه شــماره 11960 حوزه 1 شهرى ســميرم  و شماره ملى 
1209109956 ششدانگ يك باب خانه مفروزى از پالك 16 به مساحت 

199/07 مترمربع.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/09/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/09/22 
 م الف 502 سيدمهدى ميرمحمدى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرضا                      

پـدرم بـه مـن ناهـار نـداد،  او  را   كشـتم



امام على عليه السالم :
با مردم مدارا كن، تا از گزندهاي شــان در امان 

باشى و از نيرنگ هاي شان سالم بمانى.
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آشپزى

معرفى كتابترين ها

   

 

ــكر  مواد الزم براى تهيه نان خامه اى:كره 50 گرم،آب 200 گرم،ش
ــودر 1/8ق چ، ــگ پ ــرغ 4 عدد،بيكين ــم م 1/2 ق چ،آرد 125گرم،تخ

وانيل 1/8 ق چ،خامه قنادى 500 گرم.
ــانتى گراد  ــاى 200 درجه س ــر را با دم طرز تهيه نـان خامه اى : ف

ــا حرارت  ــعله ب ــكر را روى ش ــدا آب و كره و ش ــم ابت ــن مى كني روش
ــوش بيايد وقتى  ــود و آب به ج ــره ذوب ش ــط مى گذاريم تا ك متوس
ــى زنيم تا  ــرده و تند هم م ــريع آرد را اضافه ك ــز زد س چند جوش ري
ــى گويند كه در  ــود به اين مرحله داغ زدن م خمير مثل حلوا جمع ش
ــى گذاريم كامال  ــت بعد خمير را م ــاله اس نان خامه اى مهم ترين مس
ــتى مى زنيم تا از لخته شدن  ــودتخم مرغ ها را با همزن دس ــرد ش س
ــم و در 4 مرحله ــى زني ــا همزن برقى م ــد خمير را كمى ب در بيايدبع
ــم مى زنيم تا  ــر مرحله را خوب ه ــا را اضافه مى كنيم و ه  تخم مرغ ه
ــل را اضافه  ــودر و واني ــونددر آخر بيكينگ پ ــذب خمير ش تخم ها ج
ــكوفه مى گذاريم. كف سينى را كاغذ  مى كنيم و در قيف ماسوره ى ش
روغنى انداخته و با فاصله خمير ها را به شكل گل روى كاغذ مى ريزيم  و 
درون فر با دماى 200 درجه 30 تا 40 دقيقه مى گذاريم تا پخته و پوك 

شوند ( رنگ شان تغيير كند). 
ــه آنها  ــد ت ــوند بع ــك ش ــال خن ــم كام ــى گذاري ــر در آورده و م از ف
ــه را تزريق  ــف خام ــوره و قي ــا ماس ــم و ب ــى مى كني ــوراخ كوچك س

مى كنيم.
نكته:

بايد نان خامه اى حداقل 2تا 3 ساعت در يخچال بماند تا رطوبت خامه 
نان ها را نرم كند.

Spalla-) منبع نوترونى شـكافتى: هر ماه، منبع نوترونى شكافتى
ــى آمريكا، بين  tion Neutron Source) در اوك ريج واقع در تنس
ــتفاده، و 32 ميليون ليتر آب را براى  25 تا 28 مگاوات انرژى برق را اس
 SNS ــتاب دهنده ذرات ــرف مى كند. در طى كار، ش خنك ماندن مص

ــادل 10 به توان 15 يا  در هر پالس، 2 كوادريليون (هر كوادريليون مع
يك ميليون ميليارد است) نوترون را به سمت محفظه زير خود شليك 
مى كند. اين ابرهاى عظيم نوترونى، با منحرف كردن مواد، نحوه تغيير 

ساختار اتمى آنها را با گذشت زمان مشخص مى كنند.
ــكافتى (SNS) انبوهى از نوترون ها  سودمندى علمى:منبع نوترونى ش
را با سرعتى معادل 97 درصد سرعت نور ( سرعت نور در خأل 300هزار 
كيلومتر بر ثانيه است ) به سمت يك نمونه شليك مى كند. اما بر خالف 
ــا زمانى كه با هدف خود برخورد  ذرات در يك برخورددهنده، نوترون ه
ــد. از آنجاكه نوترون ها  ــاى عظيمى را ايجاد نمى كنن مى كنند انفجاره
ــيار ضعيف  ــا با مواد بس ــتند، اندركنش آنه ــرژى هس كوچك و كم ان
ــور مى كند، باعث ــان يك نمونه عب ــت. زمانى كه يك نوترون از مي اس

ــود. اين اندركنش انرژى و  ــته اتم هاى نمونه مى ش پراكنده شدن هس
ــزار مختلف كه كمتر از 1 متر  جهت نوترون ها را تغيير مى دهد و 14 اب
با نمونه فاصله دارند، اين تغييرات را ثبت مى كنند.نرم افزار مخصوصى 
ــاختار اتمى نمونه را  تمام داده هاى پراكنش را جمع آ ورى مى كند تا س
توليد كند. از آنجايى كه SNS قطارى از نوترون ها را با نرخ 60 پالس در 
ثانيه به سمت نمونه شليك مى كند، مى تواند نحوه تغيير ساختار نمونه 
را با زمان ثبت كند. اين كار مانند اين است كه فريم هاى منفرد يك فيلم 
ــت سر هم به نمايش ــت بردارى كنيد و سپس آنها را پش را تك تك ژس

 درآوريد.
ساخت باترى هاى بهتر يكى از دستاوردهاى اين مركز است. دانشمندان 
از اين فيلم ها در مقياس اتمى استفاده مى كنند تا نحوه پر و خالى شدن 
باترى ها را در دنياى واقعى نظارت كنند. اين ابزار همچنين براى مطالعه 

ساختار پروتئين ها مورد استفاده قرار مى گيرد.

ــده» به قلم«جان ميلتون» اثرى حماسى و روايتى  كتاب«بهشت گمش
ــفا» آن را ترجمه  ــت كه «شجاع الدين ش ــيحى  از سقوط انسان اس مس

كرده است.
 « بهشت گمشده» كه توسط جان ميلتون نوشته شده اثرى حماسى است 
كه در وصف عصيان شيطان و سقوط و اغواي آدم به دست شيطان و طرد 
آدم از بهشت تحرير شده است. اين كتاب تا كنون به عنوان يك شاهكار 
طراز اول ادبيات انگلستان تقريبا به تمام زبان هاي مهم جهان ترجمه شده 
است.جان ميلتون از ادبا و شعراي بزرگ انگلستان است. او در سال1608 م 
در لندن متولد شد. تا24 سالگي به تحصيل پرداخت و زندگي او بيشتر در 
امور سياسي سپري شد. معروف ترين اثر ميلتون«بهشت گمشده»است 
كه در سال 1667 منتشر شد و امروزه شهرت او بيشتر مديون اين اثر است.

درونمايه اصلى كتاب به نوشته ى ميلتون توجيه راه و روش خداست نسبت 
به انسان است و روشن شدن گرفتارى بين بينش ابدى و اليزالى خداوندى 
و ارادى و اختيارى بودن سرنوشت انسان. ميلتون در اين حماسه پاگانيسم 

و ادبيات كالسيك يونانى و مسيحيت را به شعر در هم آميخته است.
در قسمتي از كتاب مي خوانيم:

ــر ژرفناي دوزخ طنين افكنده  ــيطان با بانگي چنان بلند كه در سراس ش
ــوران، اي گل هاي  ــان، اي سلحش ــاهزادگان، اي حاكم ــت:«اي ش گف
ــوده و اكنون از  ــما ب ــن از آن ش ــماني كه پيش از اي ــبد آن آس ــر س س
ــي  ــن، ارواح ــي چني ــا حيرت ــت،  آي ــه اس ــان رفت ــت ت دس
از  ــس  پ ــايد  ش ــا  ي ــت؟  گرف ــد  توان ــرا  ف را  ــي  جاودان
ــالش ــايش از ت ــراي آس ــكان را ب ــن م ــاف ، اي ــاي مص ــتگي ه خس

ــون در دره هاي  ــن در آن را چ ــده و خفت ــر گزي ــه ي خويش ب دالوران
ــاماني سوگند  ــته ايد؟ و يا آنكه در چنين نا بس ــيرين پنداش آسمان ش

خورده ايد كه از در پرستش حريف پيروزي برآييد كه اكنون به كروبيان، 
سرافين افكنده سالح ، شكسته پرچم و كوفته تن خويش مي نگرد؟

ــفا»  ــجاع الدين ش ــا ترجمه ى «ش ــتين و ب ــر نخس كتاب حاضر را نش
منتشر كرده است.

نان خامه اى 

عجيب ترين 
پروژه هاى علمى جهان ! 

«بهشت گمشده»

خانه دارى

ــى از لوازم ضرورى  ــويى يك ــين ظرفش  امروزه براى برخى از افراد ماش
ــتن بسيار سخت  ــود كه بدون آن ظرف شس ــوب مى ش زندگى محس

است. 
ــت و  ــو خواهد داش ــيله نيز نياز به شستش ــت خود اين وس بديهى اس
ــى تواند مفيد  ــمت هاى مختلف آن م راهنمايى براى تميز كردن قس
ــود. اين مقاله راهى براى تميزكردن محفظه تخليه آب ماشين  واقع ش

ظرفشويى دارد.
قفسه ظروف را از ماشين ظرفشويى خارج كنيد. به طورى كه به محل 
ــى داشته باشيد. محل  ــين ظرفشويى كامال دسترس تخليه آب در ماش
تخليه آب معموال زير يك قفسه آهنى، در ماشين ظرفشويى است.براى 
ــه ظروف يا بايد آن را از جا بيرون بكشيد و يا پيچى  بيرون آوردن قفس
كه آن را در محل نگه داشته باز كنيد. اين بستگى به مدل ماشين شما

 دارد.
 با آب و صابون و يك مسواك كهنه داخل محل تخليه و پوشش روى آن 
را تميز كنيد.محل تخليه آب را با آب تميز بشوييد و درپوش را به جاى 
خود بازگردانيد.نيم پيمانه نمك، يك پيمانه جوش شيرين و دو پيمانه 
سركه را در محل تخليه آب بريزيد. اين محلول حباب مى سازد و شلنگ 
تخليه و تورى آن را نيز تميز مى كند.تا زمانى كه محلول سركه و جوش 
ــازد صبر كنيد؛ سپس يك فنجان سفيدكننده در  شيرين حباب مى س

ماشين ظرفشويى بريزيد و قفسه ظروف را نيز سر جاى خود بگذاريد و 
ماشين ظرفشويى را روشن كنيد تا يك دور كامل بدون اينكه ظرفى در 

ماشين باشد كل ماشين شسته شود.
نكات و هشدارها:اين كار را بايد هر شش ماه يك بار انجام دهيد.

تميز كردن
 محل تخليه آب ماشين ظرفشويى

ــه آرامى  ــور مى كنيد. ب ــت كه تص ــايع تر از آن اس خيلى ش
ــه چندان صميمى  ــخصى با خواهر برادرهاى ن ارتباطات ش
قطع مى شود. يا يك عداوت بزرگ خانوادگى، تمام خانواده 
را از هم مى پاشد. در اينجا به مواردى براى پر كردن اين خأل  و 
آغاز ارتباط دوباره، پيش از آنكه خيلى دير شود، مى پردازيم.

ــه يا فقط در  ــا دور، هر آخر هفت بزرگ يا كوچك، نزديك ي
ــام مى خوريد،   ــده و ش ــالت طوالنى دور هم جمع ش تعطي
ــه مى توان روى آنها  ــتند ك اعضاى خانواده تنها افرادى هس
حساب كرد. اما گاهى پايه ى اين ارتباطات خانوادگى شروع 
به سست شدن مى كند، يا به طور ناگهانى فرو مى ريزد. دقيقا 
ــش و در نهايت  ــيخته، رنج ــان اين روابِط از هم گس چه زم
ــود؟ روان پزشكان اين طور توصيف  بيگانه شدن تلقى مى ش
ــيوه اى آزاردهنده از سوى يكى از  مى كنند كه: روابط به ش

طرفين و نه هر دو طرف از بين مى رود.
البته هميشه شرايط مانند پس فرستادن هديه اى بازنكرده، 
ــت! اغلب مواقع افراد بى مهرى هاى كوچك تر اما  مهيج نيس
دردناك تر را تجربه مى كنند. افرادى كه با چنين رنجش هايى 
دست و پنجه نرم مى كنند، اغلب از حرف زدن درباره ى آن 
طفره مى روند و از اين بابت احساس سرافكندگى مى كنند. 
ــك در سانفرانسيسكو آن را  دكتر جوشوآ كوله من، روانپزش
«خموشى مسرى» مى خواند. بنابراين متخصصان پيشنهاد 
مى كنند تا در تعطيالت به ديدار يكديگر برويد، حتى بهتر از 

اين، مانع از به وجود آمدن فاصله بين خود و ديگران شويد.
 اگراحساس مى كنيد ديوارى بين تان شكل گرفته ابتدا اين 

تكنيك ها را بيازماييد.
پيش از آنكه دير شود با هم صحبت كنيد.

ــد اوضاع  ــاس مى كني ــه احس ــد، چنانچ ــن مى گوي كوله م
ــخن بگوييد. نگرانى هاى خود را  مرتب مى شود، قاطعانه س
ــمند طرف  در قالب واژه هاى مثبت بيان كنيد. صفات ارزش
مقابل را برشماريد. سپس بگوييد كه خواهان رابطه ى بهتر 
با او هستيد. اجازه دهيد او نيز از آنچه شرايط ادامه ى ارتباط 

را مشكل مى سازد، آگاه شود.
سپس به طور خاص بگوييد كه در صورت ادامه ى ارتباط، از 
ــى از صميم قلب براى  او چه مى خواهيد، يك معذرت خواه
ــما يا عدم انتقاد از همسرتان.  نيامدن به مراسم عروسى ش
كله من مى گويد كه اگر شما در طرف ديگر اين مكالمه قرار 
داريد، به خاطر داشته باشيد كه ديدگاه هاى مختلف از يك 
ــا متفاوتند. اكنون زمان آن نيست كه  واقعه ى يكسان اساس
ــايلى از قبيل مقابله به مثل كردن، بپردازيد. نگوييد  به مس
ــوش كرده اى. در  ــى تو بودم را فرام زمان هايى كه من حام
عوض از آنچه كوله من«شالوده ى حقيقت» مى نامد پيروى 

كنيد و مسووليت كارهاى خود را بپذيريد.
در صورت لزوم به ايميل متوسل شويد.

اگر امكان ارتباط مستقيم با آن شخص براى تان مهيا نيست، 
ــد. برقرارى ارتباط حتى  ارتباط اينترنتى خود را حفظ كني
ــب اس ام اس يا ايميل) ــخ(در قال ارتباطى به باريكى يك ن
ــاط در آينده را ــرارى ارتب ــل، احتمال برق ــورت تماي در ص
 آسا ن تر مى كند. سال ها سكوت كمكى به پيروزى نمى كند.

وقفه ايجاد كنيد.
ــگاه  ــناس در دانش ــكى، دكتر روانش ــدان ميلوس دكتر آوي
پنسيلوانيا مى گويد، اغلب مراجعانم را تشويق مى كنم تا به 
دوره اى موسوم به «عدم توافق موقتى» روى بياورند. نگوييد، 
ــو را ببينم. در عوض بگوييد، فعال  هرگز نمى خواهم دوباره ت
مى خواهم استراحت كنم. حركت درست، پس از رويدادهايى 
كه موجب تغييرات احساسى مى شود، از قبيل مرگ والدين، 
ــتيد، همين است. او در  ــدت عصبانى هس يا زمانى كه به ش
ــدن وقت بگذاريد،  ــه ماه براى آرام ش ادامه مى گويد كه س

سپس متوجه مى شويد كه اوضاع تغيير كرده است.
طـورى رفتـار كنيـد كـه گويـى هيـچ اتفاقى 

پيش نيامده.
دل تان براى دوران نازنين تحصيل تنگ شده، اما خواهرتان 
از آن زمان تا كنون با شما صحبت نكرده. اگر رفتار او همواره 
ــت، بهترين كار اين است كه همه چيز را  به همين شكل اس
ــت هنگامى كه مى خواهند  فراموش كنيد. برخى افراد درس
مطلبى را به عنوان ختم كالم بيان كنند، جرقه ى تعارضات را 

زده و نزاعى عظيم بر پا مى كنند.
شيله هين، كه در مدرسه ى هاروارد، شيوه ى ارتباط تدريس 
ــخت» در مورد  ــان كتاب «گفتگوهاى س مى كند و از مولف
ــت، مى گويد: به  ــه مهم تر اس ــوه ى گفتگو درباره ى آنچ نح
ــدن با شما  همين دليل ديگران از همان ابتدا از هم كالم ش
اجتناب مى كنند. درعوض شما با خواهرتان تماس بگيريد و 
از او بخواهيد كارى مشترك كه هر دو در گذشته از انجام آن 
لذت مى برديد را با هم انجام دهيد. سيچه، روان درمانگر در 

نيويورك سيتى خاطر نشان مى كند كه «عفو عمومى اعالم 
كنيد». از ابتدا آغاز كنيد و پاى مشكالت الينحل گذشته را 

به ميان نكشيد.
از نوشتن نامه هاى طويل بپرهيزيد.

دراز كشيدن و نوشتن نامه اى طوالنى و شرح ماوقع از اينكه 
طرف مقابل درباره ى شما اشتباه مى كند، وسوسه كننده به 
ــد. هين مى گويد، اما اين كار را نكنيد. زيرا خطر  نظر مى رس
ــد.  ــما باش ــوء تعبير وجود دارد، حتى اگر كامال حق با ش س
ــنيده  ــه ى آنچه بايد مى گفتيد را ش به عالوه اكنون كه هم

انگيزه اى براى ديدار با شما نخواهد داشت.
او مى افزايد، بهترين كار فرستادن نامه اى كوتاه در قالب يك 
ــت. به عنوان مثال: واقعا دلم  درخواست با جواب مثبت اس
براى شما تنگ شده و خيلى غمگينم كه جاى شما در زندگى 
ــاپ  ــت. آيا امكان دارد هفته ى آينده در كافى ش من خاليس
محبوب مان با هم قهوه بخوريم؟ ادامه ى مطالب و گام هاى 
بعدى را به روز مالقات موكول كنيد. هين مى گويد، اكثر ما 
از آنجايى كه نمى دانيم گام بعدى را چگونه برداريم، لحظات 
بزرگ را فنا مى كنيم. او براى پيشروى پيشنهاد يك طراحى 

استراتژيك و حساب شده را ارائه مى كند.
تا رسيدن به هدف از تالش دست بر نداريد.

ــا انتها ادامه  ــردم بازى ها را ت ــت، اكثر م كوله من معتقد اس
ــنهاد مى كند كه از تالش  ــه مراجعانش پيش نمى دهند. او ب
ــال هاست از يكديگر  براى برقرارى ارتباط با شخصى كه س
ــه هدف كدام روش ها  رنجيده ايد، برنداريد. حدس بزنيد ك
اعم از اس ام اس، نامه يا ايميل براى او كمتر آزاردهنده است، 
ــپس هر چند ماه يك بار پيغامى مختصر و مفيد براى او  س
ــرا اين همه مدت  ــتيد. احتماال پس از اين، از اينكه چ بفرس
ــرد. كوله من  ــاس گناه خواهدك ــما فاصله گرفته احس از ش
مى گويد، اين پيغام ها، پيامى ديگرى دال بر اينكه شما هنوز 

سرزنده و شاد هستيد نيز مخابره مى كنند.
سراغ ابزارهاى اجتماعى مانند فيس بوك نرويد.

ــه  ــوك متوج ــق فيس ب ــه از طري ــد ك ــت داري ــا دوس آي
ــويد؟ حتى اگر چنين به نظر برسد، اما  نوه دار شدن خود ش
ــخص نيز احساس  ــت. احتماال آن ش دوست نخواهيد داش
مى كند رازهايش برمال مى شود و براى خالصى از اين، طرف 

را كنار خواهد زد.
 اجازه دهيد كارها به روال خود پيش روند.

ــال ها و برخالف فاصله ها،  سيچه مى گويد، حتى پس از س
ــور طبيعى به  ــراى هم مى تپيد، به ط قلب هايى كه روزى ب
ــتلزم زمان  ــد. اين امر فقط مس ــوى يكديگر باز مى گردن س
ــما نكرده و  ــال هيچ كمكى به ش ــت. برادرى كه تا به ح اس

ــرگرم زندگى خانوادگى  خودش بوده، خودش را  همواره س
پيدا كرده و ناگهان پس از سال ها مشتاق روابط خانوادگى 
مى شود. پسرى كه مى خواهد فرزندش سايه ى پدربزرگ و 
مادربزرگش را احساس كند. يكى از روش هاى كم تنش در 
ــيك مانند فرستادن  اين مسير استفاده از روش هاى كالس

كارت تبريك براى تولد و اعياد است.
شوخى كنيد.

هين مى گويد، شرايط غم انگيز تجديد ديدار گاهى مى تواند 
ــرف  ــه تنش هاى قديمى در ش ــد. چنانچ ــايند باش ناخوش
سرباز كردن بودند، از شوخى هاى لطيف كه اوضاع را تلطيف 
مى كند، بهره ببريد. اما آيا دوباره به سراغ عادت هاى بد خود 

رفته و اضافه وزن خواهرتان را مسخره مى كنيد؟ 
ــان تجديد ديدار  ــور مى كنم اكنون زم واى خداى من! تص
ــاور در پورتلند مى گويد، از  ــون، مش ــد! تينا گيلبرس نباش
ــيد،  ــات خود را بى پرده بيان مى كنيد، نهراس اينكه احساس
بگوييد كمى عصبى هستم اما از اينكه دوباره تو را مى بينم، 

خوشحالم.
اگر پايان خوشى در انتظار نبود، چه بايد كرد؟

گاهى صلح و آشتى غير ممكن است زيرا شما رنجى واقعى را 
متحمل شده ايد. پائول كوله من، روان درمانگر و مولف كتاب 
«صلح مادامى كه قلب تان هزار تكه شده» مى گويد، موضوع 
بر سر غمى حقيقى است و فقط پاى رفتن يك نفر از زندگى 
ــى از عدم دستيابى  شما در ميان نيست. گاهى اين غم ناش
ــق، تاييد، توجه و هر آنچه بايد از يك رابطه دريافت  به عش

مى كرديد، است.
ــقانه  پايان مى يابد، واكنش هايى   اغلب مواقع كه روابط عاش
ــم بروز مى كند و واگويه هايى از قبيل بدون او  همچون خش
راحت تر هستم، در ذهن تداعى مى شود! اما كوله من معتقد 
است، در وراى اين خشم معموال دلتنگى پنهان است.حقيقت 
را بپذيريد، اعتراف كنيد كه غمگين هستيد، زيرا عشِق خود 
را از دست داده ايد. در غير اين صورت اين احساس تا ابد شما 

را رها نخواهد كرد. 
ــرم يا ننگ پنهان مى شود.  رنجش دائم اغلب در پوشش ش
ــد، چند فرزند داريد يا  هنگامى كه دوستى از شما مى پرس
ــپرى كرديد، چه پاسخى مى دهيد؟  تعطيالت را چگونه س
صحبت كردن در اين باره نيز مى تواند به همان اندازه راحت 

باشد.
 آگلياس مى گويد: خوب بيانديشيد كه آيا واقعا بايد از بيان 
آن طفره برويد؟ هنگامى كه مردم درباره ى رنجش هاى خود 
ــده و تازه در مى يابند كه  ــوكه ش صحبت مى كنند، اغلب ش

تنها نيستند.

چگـونه
 بـا رنجـش هـا كنــار بياييــم؟
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