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ادعای آمریکایی ها 
در پرتاب موشک کذب است

شهردار اصفهان:

برای توسعه گردشگری برنامه عملیاتی داریم
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در حالی وعده تک نرخی کردن ارزی مسووالن بانک 
مرکزی برای چندمین بار به تعویق می افتد که این بار 

اجرای آن را به نیمه دوم سال...

مس��وول روابط عموم��ی کل س��پاه پاس��داران 
انقاب اس��امی، ادعای آمریکایی ه��ا در پرتاب 
موش��ک در تنگه هرمز را نادرست دانست و گفت: 
امنیت و آرام��ش منطقه راهب��ردی خلیج فارس 
از راهبرده��ای ج��دی جمهوری اس��امی ایران 
است. سردار سرتیپ دوم پاس��دار رمضان شریف 
 در واکنش به ادعای اخیر آمریکایی ها نس��بت به 

موش��ک پرانی آزمایش��ی س��پاه در خلیج فارس 
در هفته گذش��ته گفت: نیروی دریایی سپاه طی 
 هفت��ه اخیر و زم��ان م��ورد ادع��ای آمریکایی ها

 رزمایش��ی در مح��دوده تنگ��ه هرم��ز نداش��ته 
 اس��ت که اقدام به شلیک موش��ک و راکت کرده 
باشد. وی افزود: انتش��ار این گونه  اخبار دروغ در 

شرایط جاری ...

دبیرکل جامعه روحانیت مب��ارز،  گفت: فکر می کنم 
در ته��ران و شهرس��تان ها ای��ن معض��ل ب��رای ما 
پیش آید که رقیب ب��ر یک کاندیدا ب��ه جمع بندی 
برس��د ام��ا جن��اح مقاب��ل دچ��ار چندکاندیدایی 
ش��ود و آرای اصولگرای��ی بش��کند ک��ه البت��ه باید 
با اخ��اص و ص��دق در رفتارمان مان��ع  این موضوع 
ش��ویم. آی��ت اهلل محمدعل��ی موح��دی کرمانی در 
 همایش بصی��رت، تجدید میثاق امت ب��ا والیت که 
از سوی ش��ورای همگرایی اصولگرایان استان تهران 
برگزار شد، با بیان اینکه مقطع امروز برای اصولگرایان 
مقطع بس��یار حساس��ی اس��ت،  اظهار کرد: ما نباید 
هیچ گاه اس��تمداد از خدای متعال را کنار بگذاریم و 
نباید اگر جمع و جمعیت فراوانی داشتیم به آن مغرور 
ش��ویم. چرا که خداوند نیز می فرماید نباید به جمع 
عظیمی که به یاری دین آمده اند، مغرور شد بلکه باید 
همیش��ه از خداوند اس��تمداد طلبید. وی با اشاره به 

اینکه اصولگرایان باید هدف...

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه گفت: در 
سیاست ایران نسبت به حمایت از دولت و حاکمیت 

سوریه، تغییری حاصل نشده است و...

پنجاه و هش��تمین ش��هرآورد اصفهان بی��ن دو تیم 
فوتبال سپاهان و ذوب آهن در فوالدشهر به تساوی 

یک بر یک انجامید تا دو تیم به کسب...

هماهنگ کننده برنامه محیط زیس��ت خلیج فارس 
 و دریای عم��ان )راپمی( گفت: ب��روز جنگ، کاهش 

آب های زیرزمینی و خشک شدن...

کارگاه زریبافی هنرستان هنرهای زیبا اصفهان پس 
از 17 سال بازگشایی شد. هنرس��تان هنرهای زیبا 

اصفهان که از دیرباز مرکز آموزش تخصصی...

ارز تک نرخی 
به شهریور ۹۵ کشیده شد 

مجلس نباید 
در برابر رهبری قرار گیرد

سیاست ایران برای حمایت از 
دولت سوریه تغییر نکرده است

داربی زیبا 
برنده نداشت

وارث محیط زیست 
دریایی شکننده هستیم

کارگاه زریبافی هنرستان 
هنرهای زیبا بازگشایی شد
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دبیرکل جامعه روحانیت مبارز،  گفت: فکر می کنم در 
تهران و شهرس��تان ها این معضل برای ما پیش آید که 
رقیب بر یک کاندیدا به جمع بندی برسد اما جناح مقابل 
دچار چندکاندیدایی ش��ود و آرای اصولگرایی بشکند 
که البته باید با اخالص و ص��دق در رفتارمان مانع  این 

موضوع شویم.
به گزارش ایس��نا، آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
 در همای��ش بصیرت، تجدید میثاق ام��ت با والیت که 
از س��وی ش��ورای همگرایی اصولگرایان استان تهران 
برگزار شد، با بیان اینکه مقطع امروز برای اصولگرایان 
مقطع بسیار حساسی است،  اظهار کرد: ما نباید هیچ گاه 
اس��تمداد از خدای متعال را کنار بگذاری��م و نباید اگر 
جمع و جمعیت فراوانی داش��تیم به آن مغرور شویم. 
چرا که خداوند نیز می فرماید نباید به جمع عظیمی که 
به یاری دین آمده اند، مغرور ش��د بلکه باید همیشه از 

خداوند استمداد طلبید.
وی با اش��اره به اینکه اصولگرایان باید ه��دف خود را 
خداوند و خدمت به دین قرار دهند،  اظهار کرد: اگر به 
جرگه اصولگرایی وارد ش��ده ایم هدف مان باید خدا و 
خدمت به دین و تشکیل مجلسی الهی، تابع والیت و در 

خدمت مردم باشد.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز نسبت به غرورگرایی و 
س��هم خواهی در میان اصولگرایان برای انتخابات آتی 
هش��دار داد و گفت: مبادا غرورگرایی و س��هم خواهی 
در اصولگرای��ان وجود داش��ته باش��د. ما بای��د حالتی 
داشته باش��یم که اگر محصول تصمیم شورای ائتالف 
اصولگرایان این شد که انسان هایی اصلح انتخاب شدند 
و از گروه من نوعی هیچ فردی در لیست منتخبان نبود 

ذره ای ناراحت نشوم.
وی ادامه داد: ما باید تمرین کنیم که س��هم خواهی را 
کنار بگذاریم و خودمان را بر این امر متوجه سازیم که 
اگر اخالص داشتیم مورد لطف خدا خواهیم بود و اگر به 
شرکت روی آوریم خداوند به ما عنایتی نخواهد داشت.

موحدی کرمانی با اش��اره به اینکه اگ��ر در عمل خود 
ذره ای غیر از خ��دا را وارد کنیم دچار ش��رک خواهیم 
ش��د و قطعا ضربه اش را خواهیم دی��د، اظهار کرد: اگر 
در عمل خ��ود غیرخدا را وارد کنی��م ضربه می خوریم 
و تاکنون نیز هرچه ضربه خورده ای��م از ناخالصی بوده 
است. چرا که وقتی اخالص باشد بر سر کرسی مجلس 

دعوا نخواهیم کرد.
دبیرکل جامع��ه روحانیت مبارز همچنین با اش��اره به 
اینکه در مقطع حس��اس کنونی تمام اصولگرایان باید 
صادقانه و مخلصان��ه گام بردارند، اظهار ک��رد: اگر در 
مقطع حس��اس انتخابات مهم دو مجل��س خبرگان و 
شورای اسالمی هر فردی از افراد اصولگرایان صادقانه 
گام بردارد و تا لحظه رأی گی��ری این صداقت را حفظ 

کند به خود بشارت بدهد که یاور اسالم بوده است.
وی ادام��ه داد: باید به چنین فردی گف��ت تو در کربال 

بوده ای و حسین )ع( را یاری کرده ای و تو در جنگ های 
جمل، صفین و نهروان حضور داش��ته ای و علی )ع( را 
یاری کرده ای. چه یاری ای بی��ش از اینکه کمر ببندیم 
تا مجلس خبرگانی تش��کیل ش��ود که ام��ر والیت را 

تضمین کند.
دبیرکل جامع��ه روحانیت مبارز با اش��اره به انتخابات 
مجلس خب��رگان، اظهار کرد: امیدواری��م امامت مقام 
معظم رهبری تا ظهور حضرت ول��ی عصر )عج( ادامه 
داشته باشد و نیازی به انتخاب رهبر جدید برای مجلس 

خبرگان آتی به وجود نیاید اما اگر خدای نکرده اتفاقی 
برای ایشان پیش آمد باید برای بعد از آن فکر مشخصی 

داشته باشیم.
وی گف��ت: مردم کاندیداه��ای مجلس خب��رگان را با 

شناخت کافی انتخاب کنند. 
کس��انی که برای مجلس خبرگان کاندیدا ش��ده اند را 
مود بررسی قرار دهند، گذش��ته آنها را در نظر داشته 
باشند و اگر آنها را نمی شناس��ند از معتمدان بخواهند 
 که بگویند چه افرادی را برای مجلس خبرگان انتخاب 

کنند.
موحدی کرمانی در رابطه با انتخاب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز گفت: هنوز یادمان نرفته است که 
مجلس ششم چه اوضاعی داشت. مجلس نباید در برابر 
رهبری ق��رار گیرد بلکه باید تابع والیت باش��د چرا که 
هرچه امروز داریم و هر کجا که از پیچ و خم های سخت 

گذشته ایم به دلیل تبعیت از ولی امر بوده است.
دبی��رکل جامعه روحانیت مب��ارز ادام��ه داد: نماینده 
مجلس باید تابع رهبری باش��د که اگر چنین باشد هم 
دلس��وز مردم خواهد بود و هم برای خدا و اسالم عمل 

خواهد کرد.
وی افزود: ه��ر فضیلتی که برای ی��ک نماینده مجلس 
 الزم اس��ت در عنص��ر تبعی��ت از والیت فقی��ه نهفته

است.
موحدی کرمانی در ادامه با اش��اره به ح��وادث پس از 
انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88، اظهار کرد: 
یکی از لطمه هایی که همواره به اسالم وارد شده است 
این است که عده ای حق و باطل را مخلوط کرده اند و در 

فتنه 88 نیز چنین شد. 
آن دو نفری که پیش��گام فتنه بودند سوابق درخشانی 
در انقالب داش��تند و اگر چنین نبود مردم گول آنها را 

نمی خوردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه باید 
بیش از ظاهر به باطن انسان ها توجه کرد، گفت: مبادا 
کاندیداهایی انتخاب کنید که ش��عار خ��وب دهند اما 

درون آن شعار چیز دیگری نهفته باشد.
دبیرکل جامع��ه روحانیت مبارز با اش��اره به مس��أله 
اختالف در میان گروه های سیاسی در آستانه انتخابات، 
اظهار ک��رد: توجه به مس��أله اختالف اهمیت بس��یار 
دارد چرا که ممکن اس��ت فردی خ��ود را صاحب رأی 
ببیند و احساس وظیفه کند و از جانب اصولگرایان در 
 انتخابات ش��رکت کند اما در نهایت رأی اصولگرایان را 

بشکند. 
من می گوی��م خیلی احس��اس وظیفه نکن��د و تصور 
نداشته باش��د که رأی زیاد دارد چرا که در این صورت 

اصولگرایان دچار مشکل خواهند شد.
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز افزود: من فکر می کنم 
در تهران و شهرس��تان ها این معضل برای ما پیش آید 
که رقیب بر روی یک کاندیدا تصمی��م گیرد اما جناح 
مقابل دچ��ار تعدد کاندیدا ش��وند و رأی ما بش��کند و 
البته در اینجاست که باید با اخالص و صدق وارد شد تا 

اصولگرایی ضربه نخورد.
موحدی کرمان��ی در پایان اظهار ک��رد: نباید فراموش 
کنیم که در شرک پیروزی وجود نخواهد داشت و نهایت 
آن شکست خواهد بود. ما باید اخالص مان را حداقل تا 
دو ماه دیگر حفظ کنیم و اصولگرایان دچار هوای نفس، 
منیت و منافع گروهی نشوند که اگر چنین اتفاقی بیفتد 

یعنی اصولگرایان شکست خواهند خورد.
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مس��وول روابط عمومی کل سپاه پاس��داران انقالب اس��المی، ادعای 
آمریکایی ها در پرتاب موشک در تنگه هرمز را نادرست دانست و گفت: 
امنیت و آرامش منطق��ه راهبردی خلیج ف��ارس از راهبردهای جدی 

جمهوری اسالمی ایران است.
 به گزارش جام جم آنالین ، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
در واکنش به ادعای اخیر آمریکایی ها نسبت به موشک پرانی آزمایشی 
سپاه در خلیج فارس در هفته گذش��ته گفت: نیروی دریایی سپاه طی 
هفته اخی��ر و زمان مورد ادع��ای آمریکایی ها رزمایش��ی در محدوده 
 تنگه هرمز نداش��ته اس��ت که اقدام به شلیک موش��ک و راکت کرده 

باشد.
وی افزود: انتش��ار این گونه اخبار دروغ در ش��رایط جاری بیشتر یک 
عملیات روانی بوده و قابل تامل است. سردار شریف تاکید کرد: امنیت 
و آرامش منطق��ه راهبردی خلیج ف��ارس از راهبرده��ای جدی ایران 
بوده و س��پاه نیز رزمایش های خود برای ارتقای آمادگی های الزم در 
 این عرصه را طبق ج��دول برنامه های یگانی خ��ود در زمان مقرر اجرا 

می کند.
س��خنگوی فرماندهی مرکزی آمری��کا اخیرا مدعی پرتاب آزمایش��ی 
 چند موشک سپاه پاسداران به نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی در 
خلیج فارس شد. براس��اس این ادعا، س��پاه پاس��داران هفته گذشته 
 به نزدیکی یک ناو هواپیماب��ر آمریکایی به هنگام عب��ور از تنگه هرمز 

به صورت آزمایشی چند موشک پرتاب کرده است.

آیت اهلل روح اهلل قرهی رییس حوزه علمیه امام مهدی)عج( در حاش��یه 
»همایش بصیرت و تجدید میثاق با والیت« در جمع خبرنگاران درباره 
نظارت مجلس خبرگان اظهار داش��ت: مجلس خبرگان مجلسی برای 
انتخاب والیت نیست، بلکه والیت توسط خداوند هدایت می شود و در 
زمان امام خمین��ی)ره( زمانی که مجلس خب��رگان قائم مقام انتخاب 

کرد، دچار اشتباه شد. 
وی درباره فضاس��ازی هایی مبنی بر بحث شورایی شدن رهبری گفت: 
اگر قرار بود رهبری شورایی شود، امام حسن و امام حسین)ع( نیز کشور 
را ش��ورایی اداره می کردند اما زمانی که امام حسن)ع( امام است، امام 

حسین)ع( ولو اینکه امام بالقوه باشد، امام بالفعل  نیست. 
آیت اهلل قرهی با اشاره به مشکالت کشورهایی که به صورت شورایی در 
دنیا اداره می ش��وند، افزود: به طور مثال در بوسنی و هرزگوین شورای 

ریاست جمهور ایجاد شد اما این کشور با مشکالتی روبه رو شد. 
قرآن کریم بر امام و امت تاکید دارد و عنوانی ب��ه نام »امامان« نیامده 

است و زمانی که یکی امام است، دیگری امام نیست. 
 رییس ح��وزه علمیه ام��ام مهدی)ع��ج( با تاکی��د بر اینکه س��خن از 
ش��ورایی کردن رهبری، داللت بر »ُحب نفس« دارد، خاطرنشان کرد: 
این موضوعات بداخالقی هایی اس��ت که امیدواری��م خداوند همه را از 

نفس اماره دور کند. 
قرهی در پایان خاطرنشان کرد: سیاس��ی کردن مجلس خبرگان یک 
اشتباه بزرگ است و سیاس��یون بدانند که امروز در آس��تانه فرج امام 
زمان)عج( هستیم و پرچم این کشور باید به دست صاحب اصلی خود 

برسد. 

سخنگو و رییس مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای وزارت امور خارجه، در 
واکنش به اخبار منتش��ره در خصوص احتمال اضافه ش��دن افراد و شرکت های 
جدید به تحریم های قبلی آمریکا به بهانه ارتباط با برنامه موش��کی ایران گفت: 
چنین اقداماتی یکجانبه، خودسرانه و غیرقانونی است و جمهوری اسالمی ایران 

به دولت آمریکا تذکر داده است.
حس��ین جابری انصاری تصریح کرد: همان گونه که آنها خود نی��ز پیش از این 
اعالم کرده اند موضوع موشکی ایران ارتباطی با توافق برجام ندارد و هیچ اقدامی 
قادر نخواهد بود جمهوری اسالمی ایران را از حقوق مش��روع و قانونی اش برای 
تقویت بنیه دفاعی و امنیت ملی خود محروم کند. از این رو جمهوری اس��المی 
ایران به هر اقدام مداخله جویانه آمریکا علیه برنامه های دفاعی اش با تقویت توان 
دفاعی خود پاسخ خواهد داد. به نوشته نشریه آمریکایی »وال استریت ژورنال« 
 دولت باراک اوباما رییس جمهور آمریکا در اقدامی غیردوستانه و برخالف برجام 
در حال آماده شدن برای اعمال نخستین بسته تحریم های اقتصادی علیه ایران از 

زمان دستیابی به توافق مهم هسته ای در ماه ژوئیه است.
برخی مقامات آمریکایی در گفت وگو با وال اس��تریت ژورنال اعالم کرده اند: این 
اقدام برنامه ریزی شده وزارت خزانه داری آمریکا حدودا ده ها شرکت و شخص را در 
ایران ، هنگ کنگ و امارات به سبب نقش شان در توسعه برنامه موشکی بالستیک 

ایران هدف قرار می دهد.
مقامات ایران در ماه های اخیر به کاخ س��فید هش��دار داده اند که اعمال هرگونه 

مجازات اقتصادی جدید علیه ایران را نقض توافقنامه هسته ای می دانند.

مسوول روابط عمومی کل سپاه پاسداران:

ادعای آمریکایی ها در پرتاب موشک 
کذب است

آیت اهلل قرهی در جمع خبرنگاران:

سیاسی کردن مجلس خبرگان اشتباه 
بزرگی است

سخنگوی وزارت خارجه:
 موضوع موشکی ایران ارتباطی با 

توافق برجام ندارد

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

اخبار

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: اینکه تعداد 
 داوطلبان امس��ال زیاد بوده مش��کلی ایج��اد نمی کند و 
 شورای نگهبان برای تعیین صالحیت این افراد هست که 
براساس معیارهای قانونی صالحیت آنها را بررسی می کند.

علی اکبر والیت��ی در جمع خبرن��گاران در ارتباط با اینکه 
تعداد داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای 
اسالمی در امسال نس��بت به دوره های گذش��ته افزایش 
زیادی داشته است، اظهار کرد: اینکه تعداد داوطلبان امسال 
زیاد بوده مشکلی ایجاد نمی کند و ش��ورای نگهبان برای 
 تعیین صالحیت این افراد هس��ت که بر اساس معیارهای 

قانونی صالحیت آنها را بررسی می کند.
وی افزود: آیت اهلل جنتی درست گفته بودند که تعداد زیاد 
داوطلبان زحمت ش��ورای نگهبان را زیاد می کنند اما اگر 
بخواهیم محدودیتی ب��رای ثبت نام کاندیداها لحاظ کنیم 
ممکن است این شائبه به وجود بیاید که می خواهیم مانع 
حضور برخی افراد شویم در نتیجه تمام افراد می توانند برای 
ش��رکت در انتخابات ثبت نام کنند. عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: براس��اس معیارهای شورای نگهبان 
افراد باید صالحیت الزم را برای حضور در عرصه های مختلف 
انتخاباتی کشور داشته باشند و مردم از بین افراد با صالحیت 

معرفی شده می توانند کاندیدای اصلح خود را انتخاب کنند.
والیتی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد حماسه مردمی 
9 دی بیان کرد: حضور مردم بصیر و آگاه ایران اسالمی در 
نهم دی ماه س��ال 88 عالوه بر اینکه تجدید بیعت با نظام 
بود، پاسخ کوبنده ای به فتنه گران و دشمنان بود که تصور 

می کردند مردم والیی ایران دست از نظام می کشند.
وی در ارتباط با اینکه آیا ممکن اس��ت در انتخابات امسال 
نیز فتنه جدیدی اتفاق بیفتد، تصری��ح کرد: قطعا همین 
مردم فهیم ایران اسالمی اجازه حضور و نفوذ فتنه گران در 

انتخابات امسال را نمی دهند.

والیتی:

تعدد کاندیداها مشکلی ایجاد نمی کند 

یادگار امام گف��ت: پذیرش مکتب امام یکی از اص��ول موضوعه اجتهاد در 
 آراء و اندیشه های ایشان اس��ت و این اجتهاد باید توس��ط اهل آن و افراد 

صاحب صالحیت صورت پذیرد.
حجت االسالم و المسلمین سید حس��ن خمینی در دیدار اعضای شورای 
مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسالمی که در جماران برگزار شد، 
با اش��اره به ضرورت تبیین صحیح مکتب امام اظهار کرد: پذیرش مکتب 
امام یکی از اصول موضوعه اجتهاد در آراء و اندیشه های ایشان است و این 

اجتهاد باید توسط اهل آن و افراد صاحب صالحیت صورت پذیرد.
وی افزود: ارجاع به متون و پاسخ های آماده در پاسخ به سواالت جدید کار 
درستی نیست و باید پاسخ های جدید که البته برگرفته از همان متون و آراء 

و اندیشه هاست، ارائه شود.
وی در تبیین این موضوع ب��ه بیان نمونه ای در تاریخ جمهوری اس��المی 
پرداخت و یادآور شد: در مورد رژیم آل سعود همه ما نظر و شّدت برخورد 
حضرت امام را می دانیم، اما دیدیم که در سال 1369 روابط ما با عربستان 
از سرگرفته ش��د که کار درس��تی هم بود؛ مبنای این تصمیم نیز رویکرد 
اجتهادی در مکتب امام بود. البته این اجتهاد بای��د بر پایه اصول و مبانی 
ش��کل بگیرد که امس��ال رهبرمعظم انق��الب در مراس��م روز 14 خرداد 

نمونه هایی از این اصول را تبیین فرمودند.
یادگار امام تصریح کرد: البته اگر تزاحم��ی در اجتهاد افراد به وجود بیاید 

حتما نظر ولی فقیه بالفعل الزم االتباع خواهد بود و همه باید بپذیرند.
وی با توصیه به رعایت انصاف و ادب در فعالیت سیاسی و حزبی توصیه کرد: 
هیچگاه از دایره انصاف خارج نش��وید و اگر درباره افراد قضاوت می کنید 

حتما وضعیت و موقعیت آنها را درنظر بگیرید.

وی در ادامه س��خنان خود با انتقاد از »گس��ترش هتک حرمت در فضای 
مجازی«، از جمع حاضر و کسانی که در حوزه رسانه ای و سیاسی فعالیت 
می کنند، درخواس��ت کرد که رعایت ادب و اخالق را سرلوحه برنامه ها و 

فعالیت های خود قرار دهند.
به گزارش ایسنا، سید حس��ن خمینی با اش��اره به اینکه »قطعا آیندگان 
روایت خواهند کرد که انقالب اسالمی و حرکت امام خمینی مبداء بیدارِی 
روح دینداری و معنویت در جهان اس��ت«، یادآور شد: آن چه بیش از همه 
در ساختار نظام جمهوری اسالمی ایران به آن نیاز داریم کارآمد ساختن 
این نظام اس��ت تا در حوزه مس��ائل اجتماعی اقتصادی و ... ش��اهد رشد 
 و پیش��رفت باش��یم و بتوانیم کارآمدی دین در عرصه اجتماعی را اثبات 

کنیم.
وی افزود: من به همین دلیل آقای قالیباف را می پس��ندم که کارآمدی را 
تقویت کرده اس��ت؛ زیرا کارآمدی یک دستگاه، کار بزرگی است، گرچه با 
یک گل بهار نمی شود و همه دستگاه ها باید این گونه باشند. کارآمدی خود 

بهترین مبلّغ دینداری در عرصه جامعه است.
در ابتدای این دیدار نیز حس��ین قربان زاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و 
عدالت گزارشی از روند تشکیل جمعیت و راهبردهای کالن این مجموعه 
ارائه کرد و در ادامه با اش��اره به قبول رویکرد پذی��رش مجتهدانه در قبال 
 مکتب ام��ام به برخ��ی محکمات این مکت��ب از جمله استکبارس��تیزی، 
ظلم ستیزی، حمایت از مظلومان و مستضعفان عالم، مقابله با تجددطلبی 
منتهی به سکوالریسم و همچنین نفی تحجر، ساده زیستی و عدالت طلبی 
و همچنین پاسداری از ارزش های اسالمی به ویژه والیت فقیه اشاره کرد 
و درباره اشتیاق همراه با دغدغه های موجود بین جامعه متدین و انقالبی 

 درخص��وص ثبت ن��ام وی در انتخاب��ات مجلس خبرگان س��خن گفت و 
با استقبال از اعالم حضور مستقل از سوی ایشان درخواست کرد که همین 

مسیر در مراحل دیگر نیز ادامه پیدا کند.

معاون عرب��ی و آفریقایی وزارت ام��ور خارجه گفت: 
در سیاس��ت ایران نس��بت ب��ه حمای��ت از دولت و 
حاکمیت سوریه، تغییری حاصل نشده است و مردم 
 ایران حمایت خ��ود را از ملت س��وریه ادامه خواهند

 داد.
»ش��یخ احمد حس��ون« مفتی س��وریه با حس��ین 
امیرعبداللهیان مع��اون عربی و آفریق��ا وزارت امور 

خارجه دیدار کرد.
مفتی س��وریه گفت: انقالب اسالمی ایران به رهبری 
امام خمینی در جهت زنده کردن ارزش های اسالمی 

و وحدت مسلمانان گام های بلندی برداشته است.
وی با اش��اره به بیان��ات امام خمین��ی و مقام معظم 
رهبری، انقالب اس��المی ای��ران را انقالبی در جهت 
حمایت از حقوق مس��لمانان و مس��تضعفان جهان 

نامید.
حس��ون با تقدیر از اقدامات دیپلماتیک کش��ورمان 
 در مجام��ع بی��ن الملل��ی تاکی��د ک��رد: نق��ش 
 جمهوری اس��المی ایران و ش��خص آق��ای ظریف، 
 وزی��ر ام��ور خارج��ه بس��یار مای��ه مباهات اس��ت. 
وی با تبریک دستاوردهای دیپلماتیک کشورمان در 

عرصه انرژی صلح آمیز هس��ته ای آن را دستاوردی 
برای تمامی مس��لمانان و امت ه��ای مظلوم جهان 

نامید.
در این مالقات حسین امیر عبداللهیان معاون عربی 
و آفریقای��ی وزیر ام��ور خارجه با اش��اره به خطرات 
تروریس��م و افراط گرای��ی برای منطق��ه و جهان بر 
حمایت ایران از ملت های منطقه در برابر اشغالگران، 
تروریس��ت های تکفیری تاکید کرد و اف��زود: امروز 
س��وریه خط مقدم نبرد با تروریسم اس��ت و به رغم 
گذش��ت چهار س��ال از فعالیت گروه ه��ای افراطی 
تروریستی در سوریه، مردم این کشور در کنار دولت 
قانونی س��وریه به مقاومت خود در برابر تروریست ها 

ادامه می دهند.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه افزود: در 
سیاست ایران نسبت به حمایت ازدولت، حاکمیت و 
تمامیت ارضی و احترام ب��ه اراده مردم هیچ تغییری 
حاصل نشده و مردم و دولت ایران به حمایت از ملت 
و دولت سوریه درمواجهه با گروه های تروریستی که 
دست شان بر خون مردم مظلوم سوریه آغشته شده 

است ادامه خواهد داد.

امیرعبداللهیان در دیدار مفتی سوریه:

سیاست ایران برای حمایت از دولت سوریه تغییر نکرده است

سیدحسن خمینی:

از دایره انصاف خارج نشوید

موحدی کرمانی:

مجـلس نبـاید 
در بـرابر رهبـری قـرار گیـرد
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ــا بيان اينكه  ــع انرژى وزارت نفت ب ــور اوپك و روابط با مجام مدير ام
ــت، گفت: طبق  ــكه نفت ايران كمتراز10دالراس هزينه توليد هر بش
گزارش صندوق بين المللى پول حتى اگر قيمت نفت به 30دالر برسد 
ــد اقتصادى ايران 4/5 تا 5 درصد خواهد بود. مهدى عسلى افزود:  رش
ــرمايه گذاران خارجى به دليل هزينه پايين  با كاهش قيمت نفت، س

توليد نفت درخاورميانه به اين منطقه مى آيند.
عسلى، دليل رشد اقتصادى ايران را دو برابرشدن ميزان صادرات نفت 
ــال آينده عنوان كرد و افزود:  ايران و افزايش تدريجى قيمت آن درس
قيمت نفت درسال آينده بين 35 تا 50 دالر درنوسان خواهد بود ضمن 

اينكه نبايد نگران كاهش درآمدهاى نفتى ايران بود. 
ــاره كرد و  ــال آينده ميالدى اش وى به افزايش تقاضا براى نفت درس
ــم بين يك ميليون و يك ميليون  گفت: طبق پيش بينى اوپك اين رق
ــكه در روز خواهد بود. وى ادامه داد: تقاضا براى نفت  و 200 هزار بش
ــال آينده  ــش از 94 ميليون درس ــكه كنونى به بي از 93 ميليون بش

خواهد رسيد.
عسلى، درباره بازگشت نفت ايران به بازار و اقدام اوپك براى جلوگيرى 
ــك دراين زمينه به اجماع  از كاهش قيمت نيز، گفت: بايد اعضاى اوپ
برسند زيرا از لحاظ اقتصادى همه مى دانند ادامه اين روند به سود آنها 
نيست؛ به نظر مى رسد اين موضوع از بخش اقتصادى خارج است و يك 

اراده سياسى را مى طلبد. 
ــى  مديرامور اوپك و روابط با مجامع انرژى وزارت نفت، منافع سياس
ــت و ادامه داد:  ــورها را عامل مهمى در كاهش قيمت نفت دانس كش
ــادرات نفت دارند  ــتان، كويت و قطر درآمدهاى هنگفتى از ص عربس
ــتان روزى 180 ميليون دالر ضرر و با كاهش شديد قيمت آن، عربس

مى كند.
ــتان كاهش توليد نفت خود را مشروط به كاهش  به گفته وى، عربس

توليد نفت ايران، عراق و روسيه كرده است.
ــى از كاهش درآمدها قابل پيش بينى بود زيرا  وى با بيان اينكه بخش
تابستان پارسال مشخص شد توليد نفت غيرمتعارف درآمريكا سبب 
ــديد قيمت ها روبه رو  شده تا بازاربا افزايش عرضه و درمقابل افت ش
شود، افزود: همين امرسبب شد تا اوپك ميزان عرضه نفت را با توليدش 
هماهنگ كند كه به دليل كارشكنى بعضى كشورها از جمله عربستان 

اين راهكار با شكست روبه رو شد. 
ــك در مورد  ــور برخى اعضاى اوپ ــه گمانه زنى و تص وى با بيان اينك
توليد كنندگان آمريكايى اشتباه از آب درآمد زيرا بهره بردارى از چاه 
هاى نفت آمريكا افزايش يافت، خاطرنشان كرد: ازسوى ديگر شركت 
ــاال گرفته بودند كه به  ــده آمريكايى وام هايى با بهره ب هاى توليد كنن
ــتگى افتاده اند؛ بنابراين  دليل كاهش قيمت نفت درمرحله ورشكس
چاره اى جز توليد بيشتر نداشتند و همين امر به كاهش قيمت نفت در 

بازارهاى جهانى دامن زد.

مديرعامل سازمان تعاون روستايى در مورد اخبار مطرح شده راجع به دفن و 
معدوم سازى خرما، گفت: چنين اتفاقى در سال هاى 94، 93، 92 و حتى سال 
ــتايى نداشتم، روى نداده است. وى  91 كه مسووليتى در سازمان تعاون روس
افزود: به نظر مى رسد دبير انجمن خرماى كشور در مورد مساله مدفون  كردن 

خرما كلى  گويى كرده است.
ــال 94 خرمايى  ــان اينكه درس ــا بي ــتايى ب ــازمان تعاون روس مديرعامل س
به صورت تضمينى خريدارى نشده است، گفت: امسال شرايط بازارخرما خوب 
بود و باغداران محصول خرما را با قيمت تضمينى به سازمان تعاون روستايى 
نفروختند، بنابراين وقتى خريدى انجام نشده، چگونه ممكن است امحا اتفاق 

بيفتد. صفايى تصريح كرد:شرايط صادرات خرما امسال خوب بوده است.
ــد اما محصول خريدارى  ــال 93، خرما خريد تضمينى ش وى بيان داشت: س
ــده عمدتا در بورس كاال به فروش رفت و تمام محصول خريدارى شده هم  ش
فروخته شد. مديرعامل سازمان تعاون روستايى اظهار داشت: در سال 92 هم 
خريد تضمينى خرما توسط سازمان تعاون روستايى انجام نشده است، بنابراين 

دراينجا هم وقتى محصولى خريدارى نشده، امكان امحاء آن وجود ندارد.
ــده در مورد امحاء و مدفون سازى خرما  صفايى تصريح كرد: مطالب مطرح ش
ــط  ــت. وى افزود: هر كااليى كه توس ــت و چنين اتفاقى نيفتاده اس دروغ اس
دولت خريدارى مى شود، سند دارد و براى امحاى يك كاال بايد صورت جلسه 
ــتانى و نمايند ه اى از وزارت بهداشت باشد و بدون سند و مدرك اقدامى  دادس
ــتايى تصريح كرد: از زمان  ــازمان تعاون روس صورت نمى گيرد. مديرعامل س
مسووليتم در سازمان تعاون روستايى و حتى 2 سال قبل از آن، هيچ خرمايى 
امحاء نشده است. صفايى در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است، قبل ازاين 
سال ها خرما امحاء و مدفون شده باشد، گفت: هيچ منطقى براى اينكه گذشته 
ــوال راجع به اين  ــاله واكاوى كنيم، وجود ندارد و طرح س را پيرامون اين مس
موضوع اساسا اشتباه است. وى افزود: سال گذشته 169 هزار تن خرما با قيمتى 
بين 9 دهم دالر (90 سنت) تا 4/4 دالر (خرماى پيارم) صادر شد. مديرعامل 
ــتايى تصريح كرد: در 8 ماه ابتداى امسال 109 هزار تن  ــازمان تعاون روس س
خرما صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنى18/5 

درصد و به لحاظ ارزشى20/5 درصد رشد داشته است.
ــداران نيازى به  ــت: با توجه به وضعيت خوب صادرات، باغ صفايى بيان داش

فروش تضمينى خرما به سازمان تعاون روستايى نداشتند.

مدير امور اوپك وزارت نفت گفت:

توليد نفت آمريكا عامل افت شديد 
قيمت آن است

مديرعامل سازمان تعاون روستايى:

هيچ خرمايى دفن نشده است

ــرى بودجه مناطق ويژه  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش 1/5 براب
اقتصادى از سال آينده خبر داد.

ــمى درجمع مديران عامل مناطق ويژه اقتصادى در  سيدمحمدعلى سيد ابريش
ــال 95، بودجه مناطق ويژه اقتصادى تا 1/5  ــده در س يزد اظهار داشت: مقرر ش
ــد كه البته اميدواريم اين ميزان در دولت مصوب شود  ــته باش برابر افزايش داش
ــعه و بهره بردارى از مناطق ويژه اقتصادى به كار گرفته شود.  ــتاى توس و در راس
وى با اشاره به بهبود وضعيت مناطق ويژه اقتصادى در كشور ادامه داد: اقدامات 
موثرى براى تحقق اهداف مناطق ويژه اقتصادى صورت گرفته و از زمانى كه اداره 
امور مناطق ويژه به اين سازمان واگذار شده در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و 

وضعيت بهترى در مقايسه با گذشته خود دارد.
ــراى حضور ــترهاى الزم ب ــاد بس ــا تاكيد برايج ــمى ب ــيد محمد سيدابريش س
ــت: مناطق ويژه اقتصادى در رشد و  ــرمايه گذاران درمناطق ويژه اظهارداش س
توسعه صنعت و صادرات نقش بسيار موثرى دارند كه الزم است سرمايه گذاران 
را با راهكارهايى به اين مناطق جذب كنيم. اين مسوول پشتيبانى ازفعاليت  هاى 
ــى و تحرك در اقتصاد منطقه اى را  اقتصادى و برقرارى ارتباط تجارى بين  الملل
ــفانه در سال هاى اخير  ــمرد و عنوان كرد: متاس از اهداف مهم مناطق ويژه برش
چندان توجه مناسبى به اين مهم نشده است و مناطق ويژه از اهداف خود غافل 

مانده است.

وى همچنين با اشاره به عدم تحقق كامل بودجه سال جارى مناطق ويژه گفت: 
350 ميليارد ريال براى مناطق ويژه درسال جارى اختصاص يافته كه متاسفانه 
تاكنون به طور كامل محقق نشده است.  سيد ابريشمى همچنين افزود: توصيه 
مى كنم مناطقى كه هنوز به هر دليل نتوانستند بودجه اختصاصى خود را در يافت 

كنند تالش كنند تا اين امر تاپايان سال جارى تحقق يابد.
ــق ويژه  ــرمايه گذاران در مناط ــذب س ــاره به ضرورت ج ــمى با اش سيدابريش
ــائل را دنبال  ــترى مس ــت بيش ــا جدي ــق بايد ب ــران مناط ــت: مدي اظهارداش
ــرمايه گذاران  ــريع تر س ــراى حضور هر چه س ــا زمينه را ب ــرى كنند، ت و پيگي

فراهم كنند.

ــى از روند اجراى طرح انتقال آب از درياى  استاندار كرمان با اشاره به انجام بخش
عمان گفت: اين آب عالوه بر تامين آب شرب جنوب استان، براى صنايع نيز صرفه 
اقتصادى دارد. عليرضا رزم حسينى  در نشست بررسى روند اجراى طرح انتقال آب 
از درياى عمان به استان كرمان، افزود: با توجه به اوضاع استان كرمان كه از نظر 
كم آبى در وضعيت قرمز قرار داريم، اجراى طرح انتقال آب از درياى عمان داراى 
اهميت ويژه اى است. وى با بيان اينكه طرح انتقال آب از درياى عمان در ابتدا  به 
عنوان ايده بود و عده اى آن را باور نمى كردند اما اين طرح هم اكنون اجرايى شده 
است، تصريح كرد: انتقال آب از درياى عمان در ابتدا براى تامين آب شرب جنوب 

استان كرمان بود اما در حال حاضر حوزه صنايع را نيز شامل مى شود.
رزم حسينى با اشاره به اينكه دولت خطوط ترانزيت آبى ملى را در دست پيگيرى 
ــتان  ــد و نياز آب صنايع آينده اس دارد، تاكيد كرد: با توجه به موقعيت تونل و س
ــع، آب انتقالى از درياى  ــادى اين آب براى صناي كرمان و با توجه به توجيه اقص
ــت و سرمايه گذار نبايد در اين زمينه  عمان در استان كرمان خريدار خواهد داش
دغدغه اى داشته باشد. استاندار كرمان تصريح كرد: مرحله بعدى تكميل مطالعات 
فاز دوم است و ظرف يك ماه آينده صنايع استان كرمان بايد آب مورد نياز آينده 
ــركت آب منطقه اى  خود را كتبا به پيمانكار اين طرح اعالم كنند. مديرعامل ش
ــرب  ــتان كرمان نيز گفت: مجوز انتقال 440 ميليون مترمكعب آب براى ش اس

جنوب استان و تامين آب مورد نياز صنايع وابسته به بخش كشاورزى و معدنى در 
شمال استان دريافت شده است. محمدرضا بختيارى افزود: انتقال آب از درياى 
ــتان كرمان را به طور كامل مطالعه كرده ايم و در  عمان براى شرب در جنوب اس
ــود دارد. وى تاكيد كرد:  ــوى دولت نيز وج اين رابطه امكان خريد تضمينى از س
صنايع فعلى استان كرمان 122 ميليون مترمكعب آب را نياز دارند كه بايد آن را 
ــتان كرمان اظهار كرد: در اين  تامين كنيم. مديرعامل شركت آب منطقه اى اس
طرح آب مورد نياز روستاها پيش بينى شده است و صنايع نيز مى توانند اين آب را 
خريدارى كنند كه اين موارد ريسك سرمايه گذارى در اين حوزه را از بين مى برد.

انتقال آب از درياى عمان به كرمان در آستانه اجراافزايش بودجه مناطق ويژه اقتصادى از سال آينده
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سى ان ان گزارش داد:

زنان ثروتمند
 روز به روز زيادترمى شوند

با خلف وعده مسووالن بانك مركزى؛

ارز تك نرخى 
به شهريور 95 كشيده شد 

رييس اتاق اصناف ايران گفت:

اصناف، دستفروشان را به رسميت 
شناخت

بانك مركزى:

شبكه بانكى در 8 ماهه امسال 220 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرد

ــت.  ــه 123نفرافزايش يافته اس ــته ب تعداد زنان ثروتمند دردو دهه گذش
ــده، جمعيت زنان  ــى ان ان منتشر ش ــاس گزارش جديدى كه درس براس

ميلياردرجهان دردهه گذشته 560 درصد افزايش يافته است. 
آمار نشان مى دهد درحال حاضر145زن دردنيا ميلياردرهستند كه نسبت 
ــال 1995كه تعداد آنها 22نفربود، رشد چشمگيرى داشته است. 80  به س
ــا زندگى مى كنند. اكثرآنها مالك  درصد زنان ميلياردردنيا درآمريكا و اروپ
ثروت شان بودند. پيش بينى ها حاكى است كه درآينده ثروت به سمت آسيا 
خواهد رفت جايى كه نيمى از زنان ميلياردراولين نسل موسس شركت ها 
خواهند بود. دراين گزارش تاكيد شده كه  تعداد مردان ميلياردركه درهمان 
دوره زمانى 1202نفربوده با سرعت كمترى نسبت به زنان رشد كرده ولى 
همچنان كلوپ بين المللى ميلياردرها با مرد ها تشكيل شده است و مرد ها 
حدود 90 درصد جامعه ميلياردرهاى جهان را تشكيل مى دهند. همچنين 
براى سال هاى آينده پيش بينى مى شود  كه دختران ميلياردربه اين جمع 

اضافه شوند و تجارت و خانواده را دردستان خود بگيرند.
دراين گزارش تاكيد شده كه سرعت رشد ثروت ثروتمندان جهان ازاقتصاد 
ــته ثروت ميلياردرها 8 برابرشده و به 5/4  دنيا بيشتراست؛ دردودهه گذش
  GDP ــيده است.اين درحالى است كه هزارميليارد دالر درسال 2014رس
(توليد ناخاص ملى ) جهانى با سه برابر شدن  به 77هزار ميليارد دالر رسيده 

است.

در حالى وعده تك نرخى كردن ارزى مسووالن بانك مركزى براى چندمين 
ــال 95 موكول  بار به تعويق مى افتد كه اين بار اجراى آن را به نيمه دوم س
ــى از  ــجو»؛ اخيرا هياتى كارشناس ــزارش «خبرگزارى دانش كرده اند. به گ
صندوق بين المللى پول سفرى به ايران داشتند و با مقامات ايرانى از جمله 
ــاره وضعيت اقتصادى  ــاالن اقتصادى ديدار كردند و درب بانك مركزى و فع

كشور، برنامه ها و سياست هاى اقتصادى بحث و تبادل نظر داشتند.
اين هيات پس از بازگشت از ايران گزارشى را درباره اقتصاد ايران تهيه و آن را 
منتشر كرد. در بخشى از اين گزارش به استقبال مديران اين صندوق از تعهد 
ــازى بازار ارز تا پايان سپتامبر 2016 اشاره  مقامات ايرانى براى يكپارچه س
شده است. اين مديران لغو فورى محدوديت ارزى و نظام ارزى چند نرخى 

را مورد تشويق قرار دادند.
اما نگاهى به پيشينه وعده هاى مسووالن بانك مركزى براى يكسان سازى 
نرخ ارز نشان مى دهد اين وعده بيش از دو دهه است كه توسط مقامات اين 

بانك داده مى شود اما تاكنون جنبه عملياتى به خود نگرفته است.
آخرين وعده را ولى اهللا سيف رييس كل بانك مركزى درگفتگو با رسانه هاى 
ــازى رسمى نرخ ارز حداكثر 6  داخلى داده و اعالم كرده است كه يكسان س
ــى از پيش نيازهاى تثبيت نرخ  ماه بعد از لغو تحريم ها خواهد بود. وى، يك
ارز را ارتباطات بين المللى مناسب كه سرعت جابه جايى منابع را ايجاد كند 

اعالم كرد.

رييس اتاق اصناف ايران گفت: طى توافق با شهردارى قرار است دستفروشان 
واجد شرايط، روزانه 4 تا 6 ساعت در بعد از ظهر فعاليت كنند.

 على فاضلى در مورد آخرين اقدامات اتاق اصناف براى ساماندهى دستفروشان 
سطح پايتخت اظهار كرد: طبق آخرين تصميمات در منطقه 12 تهران و بازار، 
ــته از دستفروشانى كه سرپرست خانوار بوده و  كار را شروع كرده ايم و آن دس

واجد شرايط هستند،شناسايى و سازماندهى شده اند.
وى اضافه كرد: اين افراد از ساعت 17 تا 23 هر روز مى توانند در محدوده اماكن 
ــه اينكه نحوه نظارت بر  ــخ ب بازار به فروش كاال مبادرت كنند. فاضلى در پاس
كاالهايى كه اين افراد مى فروشند، به چه شكلى خواهد بود، خاطرنشان كرد: 

بازرسان شهردارى اين وظيفه را عهده دار شده اند. 
ــا به مرور  ــت ت ــاره كرد كه قرار اس ــاق اصناف ايران به اين نكته اش رييس ات
دستفروشان سطح پايتخت در مناطق مختلف به همين شيوه ساماندهى شوند 
كه هفته آينده منطقه 7 تير هم با هماهنگى اصناف و شهردارى،  سروسامان 

مى گيرد. 
ــان در طرح  ــهيالتى براى دستفروش ــخ به اين سوال كه چه تس وى در پاس
ساماندهى، در نظر گرفته ايد، گفت: براى هر دستفروش يك ميز، يك روشنايى 
ــود و اين افراد مجازند روزانه 4 تا 6  ــرپناه داده مى  ش و يك چادر به صورت س
ساعت در بعدازظهر فعاليت كنند و تنها هزينه  اندكى، بابت ارائه تسهيالت بايد 

به شهردارى بپردازند.

ــارد تومان  ــزار و 760 ميلي ــال 219 ه ــارى در 8 ماهه امس ــات اعتب بانك ها و موسس
تسهيالت پرداخت كرده اند كه در مقايسه با 8 ماهه سال گذشته 12 هزار و 950 ميليارد 

تومان(معادل 6/3 درصد) افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى سهم تسهيالت پرداختى بانك ها به بخش صنعت 
و معدن طى 8 ماهه سال جارى 642/8  هزار ميليارد ريال (معادل29/2 درصد) بوده كه 
نسبت به 8 ماهه سال گذشته 4/4 هزار ميليارد ريال (معادل 0/7 درصد) كاهش داشته 
است. تسهيالت پرداختى بانك ها طى 8 ماهه سال 1394 به بخش هاى اقتصادى مبلغ 
2197/6  هزار ميليارد ريال مى باشد كه در مقايسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 129/5 

هزار ميليارد ريال (معادل 6/3 درصد) افزايش داشته است.
سهم تسهيالت پرداختى در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش هاى اقتصادى طى 
8 ماهه سال جارى مبلغ1390/1 هزار ميليارد ريال معادل 63/3 درصد كل تسهيالت 
پرداختى است كه در مقايسه با 8 ماهه سال گذشته مبلغ 143/8 هزار ميليارد ريال معادل 
11/5 درصد افزايش داشته است. سهم تسهيالت پرداختى بابت تأمين سرمايه در گردش 
بخش صنعت و معدن در 8 ماهه سال جارى معادل 531/1 هزار ميليارد ريال بوده است 
ــرمايه در گردش تمام  كه حاكى از تخصيص 38/2 درصد از منابع تخصيص يافته به س
بخش هاى اقتصادى (مبلغ1390/1 هزار ميليارد ريال) است. مالحظه مى شود از 642/8 
ــهيالت پرداختى دربخش صنعت و معدن معادل 82/6 درصد آن  هزارميليارد ريال تس
(مبلغ 531/1 هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر 

توجه و اولويت دهى به تامين منابع براى اين بخش توسط بانك ها در سال جارى است.

ــروش محصوالت و  ــران، قيمت ف ــزارش مركز آمار اي به گ
هزينه خدمات كشاورزى در مناطق روستايى كشور در سال 

1393 منتشر شد.
براى قيمت فروش گندم به عنوان گروه غالت در محصوالت 
كشاورزى آمده است، در سال 1393 قيمت فروش آزاد يك 
ــور10454/3 ريال بوده است.  كيلوگرم گندم در كل كش
استان گيالن با 12847/7 ريال بيشترين و استان هرمزگان 
با 8007/7 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور 
داشته اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 
10499,6 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت هاى 
ــيده  فروش به دولت و آزاد آن به رقم 10475/7 ريال رس
است. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال 92، افزايشى 

برابر37/7 درصد داشته است.
 جو

در سال 1393 قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور 
ــتان البرز با 10902 ريال  ــت. اس به8741/3 ريال بوده اس
بيشترين و استان همدان با 7231 ريال كمترين قيمت هاى 
فروش را داشته اند. قيمت فروش جو 33/7 درصد نسبت به 

سال 92 افزايش داشته است.
شلتوك

ــلتوك در  ــال 1393 قيمت فروش يك كيلوگرم ش در س
ــترين و  ــيد. بيش ــم 23361/3 ريال رس ــور به رق كل كش
كمترين قيمت هاى فروش به ترتيب به استان هاى گيالن 
با 28951/3 ريال و خوزستان با 13639/6 ريال اختصاص 
داشته است. قيمت فروش اين محصول در سال مورد بررسى 
نسبت به سال 92 كاهشى معادل 0/6درصد نشان مى دهد.

ذرت دانه اى
در سال 1393 قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه اى در 
كشور 11503/2 ريال بوده است. استان فارس با 29951/9 
ــتان و بلوچستان با 7342/8  ريال بيشترين و استان سيس
ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته اند. قيمت 

فروش اين محصول نسبت به سال 92 معادل 46/6 درصد 
افزايش داشته است.

حبوبات
نخود

ــال 1393 در  ــود در س ــك كيلوگرم نخ ــروش ي قيمت ف
ــت كه استان كرمان  ــور 19153/9 ريال بوده اس كل كش
37233/7 ريال بيشترين و استان البرز با 136245/5 ريال 
ــته اند. قيمت  ــور داش كمترين قيمت فروش را در كل كش
فروش اين محصول در سال 93 نسبت به سال 92 كاهشى 

برابر با 24/4 درصد داشته است.
عدس

ــرم عدس در  ــك كيلوگ ــال 1393 قيمت فروش ي در س
ــيد كه استان ايالم  ــور به رقم 28266/5 ريال رس كل كش
ــان شمالى با  ــترين و استان خراس با 45134/8 ريال بيش
ــور  16968/3 ريال با كمترين قيمت فروش را در كل كش
داشته است. قيمت فروش اين محصول نسبت به سال 92 با 

افزايشى معادل 10,0 درصد روبه رو بوده است.
دانه هاى روغنى

آفتابگردان روغنى
ــال  ــرم آفتابگردان روغنى در س قيمت فروش يك كيلوگ
1393 در كل كشور 15011/9 ريال بوده است كه استان 
خراسان شمالى با 37859 ريال بيشترين و استان گلستان 
ــور  ــال كمترين قيمت فروش در كل كش با 12647/8 ري
ــبت به سال 92،  داشته اند قيمت فروش اين محصول نس

كاهشى معادل با 36/2 درصد داشته است.
كلزا

در سال 1393 قيمت فروش يك كيلوگرم كلزا در كل كشور 
18633/6 ريال بوده است. استان خوزستان با 19894/9 
ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 11546/2 
ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته اند. قيمت 
ــال 92 معادل14درصد  ــبت به س فروش اين محصول نس

افزايش داشته است.
محصوالت ليفى

پنبه وش
ــرم پنبه وش در  ــال 1393 قيمت فروش يك كيلوگ در س
كل كشور22875/4 ريال بوده است كه استان گلستان با 
25251/4 ريال بيشترين و استان فارس با 21750/9 ريال 
ــور داشته اند. قيمت  كمترين قيمت فروش را در كل كش
فروش اين محصول نسبت به سال 92 كاهشى معادل با 3/6 

درصد داشته است.
محصوالت جاليزى

هندوانه
در سال 1393 قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل 
ــتان قم با 7553/3 ريال  ــور 3786 ريال بوده است اس كش
ــتان كهگيلويه و بويراحمد با 2017/8 ريال  بيشترين و اس
ــته اند. قيمت  ــور داش كمترين قيمت فروش را در كل كش
فروش اين محصول در سال مورد بررسى نسبت به سال 92، 

كاهشى برابر با 6/3 درصد داشته است.
خربزه

ــى قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه  ــال مورد بررس در س
ــت. استان هاى قم با  ــور 6453/1 ريال بوده اس در كل كش
11288/7 ريال بيشترين و استان فارس با 3213/6 ريال 
ــته اند. قيمت  ــور داش كمترين قيمت فروش را در كل كش
ــال 92 با افزايشى معادل  فروش اين محصول نسبت به س

11/7 درصد روبرو بوده است.
خيار

ــار  ــرم خي ــك كيلوگ ــروش ي ــت ف ــال 1393 قيم در س
ــتان  ــيد، اس ــم 9875/9 ريال رس ــه رق ــور ب در كل كش
ــتان فارس با  ــترين و اس ــا 17288/5 ريال بيش مركزى ب
ــور  ــال كمترين قيمت فروش را در كل كش 51037/7 ري
داشته اند. قيمت فروش خيار نسبت به سال 92 با كاهشى 

معادل 7/7 درصد روبه رو بوده است.

بر اسـاس اطالعـات مركز آمار ايران منتشر شد؛

قيمـت محصـوالت كشـاورزى  در سـال 1393
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هماهنگ کننده برنامه محیط زیس��ت خلیج فارس و دریای عمان 
)راپمی( گفت: ب��روز جنگ، کاهش آب های زیرزمینی و خش��ک 
شدن تاالب ها عواملی هس��تند که محیط زیست منطقه را تحت 
تاثیر قرار داده اند.  دکتر حس��ن محمدی با بیان اینکه ما وارث یک 
 محیط زیست ترد و شکننده هس��تیم افزود: این بحران در منطقه 
خلیج فارس می تواند بسیار معنادار باشد زیرا خلیج فارس دریایی 

حساس با عمق کم و شوری باال و بسیار شکننده است.
وی در کارگاه تخصصی محیط زیست دریایی و نقش اصحاب رسانه 
در تنویر افکار عمومی، اظهارکرد: به علت ش��رایط برداشت نفت و 
گاز و تردد نفتکش ها وضعیت محیط زیس��ت خلیج فارس بسیار 
 حساس شده است؛ در چند سال گذشته ۲۱ مورد نشت نفت بزرگ با 
بیش از صد میلیون بش��که در دنیا داش��تیم که هفت مورد آن در 

منطقه خلیج فارس رخ داده است.
محمدی ادامه داد: بزرگ ترین فاجعه نفتی در خلیج فارس در سال 
۱۹۹۱ رخ داد که براثر حمله عراق به کویت، ۱۱ میلیون بشکه نفت 

در این دریا تخلیه شد.
وی گفت: عالوه بر این مس��ایل، وجود کش��تی های غرق شده نیز 
مش��کالتی را به وجود آورده اس��ت که خارج کردن آنه��ا نیازمند 
داشتن یک برنامه جامع است در غیر این صورت برای محیط زیست 

خطرساز خواهند بود.
محمدی ادامه داد: در برخی از نقاط خلیج فارس دو کشتی بر روی 
هم در کف دریا قرار گرفته اند که این مس��اله برای محیط زیس��ت 
منطقه بسیار خطرناک تر است از این رو برای بیرون کشیدن آنها از 

محیط آبی برنامه جامعی تعریف کرده ایم.
وی افزود: راپمی دارای دو سیس��تم رصد در منطقه است که ورود 
 و خروج هر کش��تی را از طریق ماهواره رصد می کند و اگر تخلفی 

رخ دهد بالفاصله متخلف را دستگیر خواهیم کرد.
هماهنگ کننده برنامه محیط زیس��ت خلیج فارس و دریای عمان 
گفت: هزاران نوع پراکنده کننده نفت در دنیا وجود دارد که فقط به ۹ 
مورد از آنها اجازه مصرف در خلیج فارس و دریای عمان داده ایم؛ اینها 
کمتر آسیب به محیط زیست دریایی وارد می کنند.پراکنده کننده 
نفت موادی هستند که در صورت نشت عظیم نفت در منطقه ای از 
دریا مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد با اضافه شده به نفت غلظت 
آن را کم و خاصیت تخریبی آن را کاهش می دهد. محمدی گفت: 

ما تنها منطقه در دنیا هستیم که کمیس��یون هیدروگرافی به اسم 
راپمیرا با کمک سازمان هیدروگرافیک بین المللی ایجاد کرده ایم.

وی به پروتکل فالت قاره در راپمی اشاره کرد و گفت: در این پروتکل 
 روابط زلزله نگاری، ارزیابی زیس��ت محیط��ی و رعایت تمام اصول 

و اخذ مجوز برای بهره برداری مورد توجه قرار گرفته است.
محمدی ادامه داد: ۸۰۰ چاه نفت��ی در منطقه وجود دارد که بیش 
از ۷۰۰ چاه فعال است، میزان آب همراه با نفت ۴۰۰ درصد بیشتر 
از میزان نفت تولی��دی در عمر یک چاه نفت اس��ت، بنابراین نحوه 

استخراج و تصفیه آنها برای حفظ محیط زیست بسیار مهم است.
وی ادام��ه داد: همچنین برخ��ی از چاه های نفت ب��ه طور طبیعی 
 حاوی م��واد رادیواکتیو هس��تند که تمام اینها باید تصفیه ش��وند 
در غیر این صورت آب همراه نفت صدها مت��ر از دریاها را از زندگی 
ساقط می کند. محمدی گفت: همچنین پروتکلی در مورد پسماندها 
و مدیریت یکپارچ��ه فاضالب ها در راپمی وج��ود دارد، ۳۰ درصد 
 فاضالب منطق��ه بدون تصفی��ه وارد خلیج ف��ارس و دریای عمان 

می شود که این میزان در کشورهای عربی ۷۰ درصد است.
 به گفته وی، ۶۰ درصد فاضالب های ش��هری تصفیه نش��ده وارد 

دریای خزر می شود. 
محمدی گفت: حدود ۳۰ سال است با همکاری آزمایشگاه جهانی 
آژانس اتمی در موناکو به طور مش��ترک تمام آالینده ها در منطقه 
خلیج فارس و دریای عمان را بررس��ی و پایش م��ی کنیم از این رو 
 اطالعات کامل و جامع��ی در مورد محیط زیس��ت خلیج فارس و 

دریای عمان در اختیار داریم.
وی گف��ت: همچنی��ن در زمینه پایش ص��دف ها نیز ب��ا نهادهای 
مرتبط همکاری می کنیم که بی��ش از ۲۰۰ پارامتر آالینده در این 
 پایش بررسی می شود. محمدی درباره ورود مواد زائد خطرناک به 
خلیج فارس گفت: پروت��کل تهران ورود مواد زائ��د خطرناک را به 
منطقه ممنوع کرده است و یکی از مشکالت ما در سطح دنیا قاچاق 
مواد زائد خطرناک از دریاها است که درآمد برخی از کشورها از این 

راه بیشتر از درآمد ملی آنها است.
وی ادامه داد: یکی از دردس��رهای پلیس بین الملل تعقیب کردن 
کش��تی هایی اس��ت که می خواهند مواد زائد را در دریاها تخلیه 
کنند. محمدی گفت: تهیه پروتکل تنوع گونه ای را هم در دس��ت 
 داریم که در حال تکمیل کردن آن هستیم، هزار و ۱۰۰ گونه ماهی، 

۳۰۰ گونه دلفی��ن و وال و همچنین گاو دریای��ی که دارای دومین 
جمعیت بعد از استرالیا است را در خلیج فارس داریم. همچنین پنج 
گونه الک پش��ت دریایی نیز در این پهنه آبی زیست می کنند که 

متاسفانه تمام آنها جزو گونه های در خطر انقراض هستند.
وی تاکید کرد: تقابل میان توس��عه و محیط زیس��ت همیشه همه 
جای دنیا ب��وده و همچنان نیز ادامه دارد، تهاجم به دریا و خش��ک 
 کردن آن برای س��اخت فرودگاه و جاده برخی از چالش های مهم 

محیط زیست دریایی است.
محمدی ادامه داد: همچنین در رامپی در حال بررسی تاثیر ریزگردها 
بر روی آبزیان هستیم و برای آن طرح عملیاتی تعریف کرده ایم. وی 
به آب شیرین کن ها در منطقه اشاره کرد و گفت: تنها منبع تامین 
آب شرب برای کش��ورهای عربی آب شیرین کن ها هستند که آب 

آن از طریق خلیج فارس تامین می شود، آب این منطقه یک کاالی 
استراتژیک و بسیار گرانبها است و جانشینی ندارد بنابراین زندگی 

منطقه به خلیج فارس بستگی دارد.
محمدی گفت: ضوابط محکمی در مورد آب ش��یرین کن ها وجود 
دارد که مهم ترین آن محل اس��تقرار آب شیرین کن است که باید 
در محیطی بسیار باز و با جریانات بسیار سیال آب همراه باشد، زیرا 
اگر فعالیت آب شیرین کن بخواهد شوری آب در منطقه را باال ببرد 

جریان سیال آن را پخش کند.
وی گف��ت: اس��تفاده از فن��اوری در ایجاد آب ش��یرین ک��ن ها از 
 جمله انرژی خورش��یدی وجود دارد که پاک ت��ر خواهد بود.اولین 
آب شیرین کن خورشیدی را امارات چند سال پیش راه اندازی کرد 

و همچنان نیز فعالیت می کند.

 ریی��س دبیرخانه ش��ورای ملی ایمنی زیس��تی س��تاد توس��عه 
زیست فناوری، گفت: در کمیته حقوقی و ایمنی زیستی این ستاد 
خطر فرآورده ها و  محصوالت زیس��ت فناوری بر  محیط زیست و 

تنوع زیستی، ارزیابی و کنترل می شود.
ش��هاب  الدین منتظمی، رییس دبیرخانه ش��ورای مل��ی ایمنی 
 زیستی س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، بیان کرد: ارزیابی مخاطرات و مدیریت خطر 
احتمالی فرآورده ها و  محصوالت زیست فناوری بر  محیط زیست و 
تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات زیست محیطی پسماندهای ناشی 

ازفرآیند تولید و تجزیه، زباله و فاض��الب مراکز تولید محصوالت 
زیس��ت فناوری از مهم ترین اولویت هایی است که کمیته حقوقی 
و ایمنی زیس��تی س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی 
پیگیری می کن��د. وی افزود: نظارت بر رعایت دس��تورالعمل های 
زیس��ت محیطی و پایش دوره ای فرآیند تولید محصوالت زیست 
فناوری توسط شرکت ها و مراکز تولید و معرفی قوانین الزام آور برای 
استفاده صنایع مختلف از محصوالت و روش های زیست فناوری در 
حفظ محیط زیست، رفع آلودگی ها، کاهش خطرات و آسیب های 
ناش��ی از تولید م��واد خطرناک از دیگ��ر وظایفی اس��ت که جزء 

اولویت های کمیته محسوب می شود.
به گفته منتظمی، از دیگر اولویت های تعریف ش��ده برای کمیته، 
شناسایی و پایش آالینده های زیست محیطی با استفاده از روش های 
زیس��ت فناوری، تولید فرآورده های زیس��تی م��ورد نیاز صنعت 
نفت »مانند صمغ زانتان، امولس��یفایر و ِدامولس��یفایر زیس��تی، 
بایولوبریکانت« و توس��عه و اجرای فرآیند گوگردزدایی زیس��تی 
از گازه��ا »حذف ترکیبات گوگ��ردی مانند س��ولفید هیدروژن و 
اکسیدهای سولفور از گاز طبیعی یا گازهای خروجی صنایع« است. 
وی تصریح کرد: زیست پاالیی محیط های آلوده به ترکیبات نفتی، 
تصفیه زیستی پساب های ویژه صنعت نفت و حفاظت صنعتی به 
روش زیستی و کنترل عوامل زیستی مخرب نیز جزء اقداماتی است 

که برای کمیته تعیین شده است، اما در مدت شکل گیری کمیته، 
به دلیل مشکالت موجود هنوز نتوانسته ایم به اهداف تعریف شده 
برسیم. رییس دبیرخانه ش��ورای ملی ایمنی زیستی ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی در ادامه یادآور شد: در این کمیته قرار 
بر این شد که قوانین الزام آور برای اجرایی شدن مصوبات جلسات 
تعیین ش��ود، ولی هنوز موفق به این کار نش��ده ایم و نتوانسته ایم 

قوانین الزام آوری برای حفظ محیط زیست تعیین کنیم.
 وی اظهار کرد: اگر به کمیته ملی ایمنی زیس��تی س��تاد توس��عه 
زیست فناوری معاونت علمی توجه درست و مصوبات آن الزام آور 
شود، می توانیم کاری کنیم که صنعت به سراغ زیست فناوری بیاید 

و آالیندگی های خود را در محیط زیست کاهش دهد.

دراعماق فضا

این روزها اوضاع گل هایی که در ایستگاه فضایی بین المللی 
می روید چندان خوب نیست.

 اس��کات کلی از فضان��وردان س��اکن در ایس��تگاه فضایی 
بین المللی تصویری در اینس��تاگرام خود منتش��ر کرده و 
در زیر آن نوش��ته اس��ت: گیاهان ما وضعیت چندان خوبی 
 ندارند و این می تواند )نش��انه( مشکلی )در آینده( در مریخ 

باشد.
س��اکنان ایس��تگاه فضایی بین المللی در س��ال ۲۰۱۵ که 
روزه��ای پایانی آن را س��پری می کنیم گیاه��ان مختلفی 
را در این ایس��تگاه مداری پرورش داده اند اما دس��ته ای از 
آنها که در ای��ن تصویر هم دیده می ش��وند وضعیت خوبی 
 ندارند و این پرسش مطرح می ش��ود که داستان از چه قرار

 است؟
بخشی از گیاهانی که در ایستگاه فضایی بین المللی پرورش 
داده می شوند کاهوهایی هستند که دانشمندان پرورش آنها 
در مأموریت های آتی نظیر سفر به مریخ را از هم اکنون مورد 

مطالعه قرار می دهند. 
با این حال این کاهوها در شرایط خوبی هستند و گیاهانی 
که در این تصویر دیده می شود چیزی نیستند جز نوعی گل 
موسوم به Profusion zinnias که اینجا و بر روی زمین 

نیز به وفور یافت می شود.
به ط��ور کلی این گل بیش��تر ب��رای زیبایی پ��رورش داده 
 می ش��ود تا منبع غذا، ام��ا از دید علمی قاب��ل خوردن هم 

هست.
 ناس��ا درخصوص وضعیت این گل ه��ا که در ای��ن تصویر 
 ب��ه ش��کل نگ��ران کنن��ده ای ب��ه نظر م��ی رس��د اعالم 
 کرد: این گل ها به دلیل آنکه ب��ه پایان دوره حیات طبیعی

  ۶۰ روزه خ��ود نزدی��ک م��ی ش��وند ای��ن گونه ب��ه نظر 
می رسند.

 ای��ن گل ها نخس��تین گل هایی هس��تند که در ایس��تگاه 
 فضای��ی بی��ن الملل��ی پ��رورش داده ش��ده ان��د ت��ا 
فضانوردان با تجربیات به دس��ت آمده از فرآیند کاش��ت و 
پرورش آنها، وارد ف��از بعدی یعنی پ��رورش گوجه فرنگی 
 فضایی ش��وند. قرار اس��ت این اتفاق در س��ال ۲۰۱۷ روی 

دهد.
نکته جالب توجه اینجاس��ت که ب��ه دلیل نب��ود زنبور در 
ایستگاه فضایی بین المللی، فضانوردان فرآیند گرده افشانی 

را انجام می دهند.

کشاورزی فوق مدرن در فضا؛

 گل های ایستگاه فضایی 
بین المللی پژمرده شدند

هماهنگ کننده برنامه محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان:

وارث محیط زیست دریـایی شکننده هستیم

رییس پژوهش��گاه فضایی ای��ران از برنامه های این پژوهش��گاه 
 برای طراحی و س��اخت پایگاه پرتاب فضای��ی در منطقه چابهار 

خبر داد.
حسن حداد پور، درمراسم معارفه اش که با حضور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد برنامه های 

این پژوهشگاه را تا پایان برنامه ششم توسعه تشریح کرد.
طراحی ماهواره سنجش از دور در چند فاز تعریف شده است که تا 

پایان برنامه ششم سه فاز از آن عملیاتی می شود. 
همچنین پی��ش بینی م��ی کنیم ف��از نهایی طراحی و س��اخت 
 ماه��واره س��نجش از دور بوم��ی ت��ا س��ال ۱۴۰۴ اجرای��ی 

شود.
 وی با بیان اینکه فاز دوم ایجاد آزمایش��گاه فضایی را تا س��ال ۹۷ 
 به پای��ان می بری��م ادام��ه داد: در همین ح��ال س��امانه تعیین 
نقاط مداری تا سال ۹۸ پیاده سازی می شود. همچنین آزمایشگاه 

پروازی نیز تا سال ۹۹ اجرایی خواهد شد.
رییس پژوهش��گاه فضای��ی گفت: افق م��ا تا پایان برنامه شش��م 
توسعه راه اندازی پایگاه زمینی پرتاب ماهواره ای است که در این 
 زمینه طراحی فاز نخس��ت پایگاه پرتاب چابهار را در دس��تور کار 

قرار داده ایم.
 حدادپ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ایج��اد پای��گاه ه��ای پرت��اب 
 در تمامی کش��ورهای صاح��ب فن��اوری فضایی ج��زء الینفک 
 برنام��ه ه��ای فضایی محس��وب م��ی ش��ود، خاطرنش��ان کرد: 
این پایگاه به عنوان زیرساخت فضایی کشور باید راه اندازی شود 
که در این زمینه پژوهشگاه فضایی نسبت به طراحی سیستم آن 

اقدام می کند.
وی با اشاره به رئوس برنامه های پژوهشگاه فضایی تا پایان برنامه 
ششم خاطرنشان کرد: بازنگری نقشه راه پژوهشگاه فضایی ایران با 
تاکید بر شرایط پساتحریم و استفاده از شرایط بین المللی در این 

بخش از جمله برنامه های فضایی است.

 در همین حال قرار اس��ت تا پایان برنامه ششم ماهواره عملیاتی 
سنجش از دور، بومی و حتی االمکان ماهواره مخابراتی، عملیاتی 

شود.
رییس پژوهش��گاه فضای��ی از طراح��ی، س��اخت و تحویل دهی 
 محص��والت م��ورد نی��از بخ��ش فضای��ی کش��ور در چارچوب 
 نقش��ه راه و منطبق بر سیاس��ت ه��ای ابالغی س��ازمان فضایی 
 ایران به عن��وان یکی دیگ��ر از برنام��ه های این بخ��ش خبر داد 
 و گف��ت: در همین ح��ال توس��عه زیرس��اخت های م��ورد نیاز 
 بخ��ش فضای��ی کش��ور ب��رای بوم��ی س��ازی در دس��تور کار 

قرار دارد.
وی اظهار داش��ت: توس��عه ش��بکه آزمایش��گاهی فضایی نیز از 
 دیگ��ر برنامه های در دس��ت انج��ام پژوهش��گاه فضای��ی ایران

 است.

محققان پیش بینی کرده اند ت��ا پایان قرن حاضر، با تداوم 
گرم شدن زمین، فصل های خشک سال در منطقه آمازون 

طوالنی تر و شدیدتر خواهد شد.
سرنوشت جنگل آمازون که زیستگاه حدود ۳۰۰ میلیارد 
اصله درخت و تعیین کنن��ده آب و چرخه کربن کره زمین 

است در آینده خشک زمین به شدت نامعلوم است.
طبق پیش بین��ی برخی مطالعات، آمازون تا قبل از س��ال 
۲۰۵۰ متحم��ل مصیبت فاجعه باری خواهد ش��د. برخی 

دیگر معتقدند که این منطقه سالم باقی خواهد ماند. اما در 
حال حاضر دانشمندان عنوان می کنند که مدل های مورد 

استفاده در این مطالعات معیوب شده اند. 
به گفته آنها، بخش وسیعی از آمازون احتماال در واکنش به 
 تغییرات زیست محیطی متحمل چنین مشکالتی خواهد 

شد.
محققان دانش��گاه هاروارد با اس��تفاده از یک مدل جدید، 

واکنش درختان به تغییرات اقلیمی را دنبال می کنند. 

به منظور پیش بینی میزان تغییرات آمازون در آینده، این 
تیم تحقیقاتی مش��اهدات میدانی و برآوردهای مربوط به 

مدل را تلفیق نمودند.
 طبق پیش بینی این م��دل محققان، با طوالنی تر ش��دن
  فصل های خش��ک س��ال، جنگل ها زیس��ت ت��وده های

 بیشتری را از دس��ت خواهند داد و به تدریج در واکنش به 
تغییرات اقلیم��ی، جنگل ها تبدیل به دش��ت های هموار 

خواهند شد.

محققان ایرانی موفق به ساخت دستگاه سنجش فشردگی خاک شدند 
که به واسطه آن می توان امکان فشار سنجی خاک را تحت زاویه دلخواه 

به دست آورد. 
نیما لطیف التجار یکی از محققان طرح »دس��تگاه س��نجش فشردگی 
خاک« با بیان اینکه در زیر هر سطح الیه های متراکم خاک هوا محبوس 
 می ش��ود، گفت: برای تعیین دقی��ق ویژگی خاک و تاثی��ر آن بر روی 

رشد گیاه، سنجش میزان فشردگی خاک الزم است.
وی با بیان اینکه افزایش تراکم خاک، باع��ث کاهش خلل و فرج خاک 
 می ش��ود، اظهار داش��ت: از این طریق تهویه و اکسیژن خاک کاهش و 
دی اکسید کربن آن افزایش می یابد که این تغییرات باعث تاثیر منفی 
 رش��د گیاه خواهد ش��د. وی ادامه داد: همچنین در ش��رایط مرطوب، 
خاک های دارای مواد آلی زیاد در مقایسه با خاک های دارای مواد آلی 
کم مقاومت بیشتری به تراکم دارند و در شرایط خشک اکثر خاک های 

با مواد آلی کم، مقاومت بیشتری به تراکم خاک دارند.
لطیف التجار گفت: تراکم خاک باعث افزایش مقاومت به نفوذ خاک شده 
و ریشه را با مشکل مواجه می کند اگر این مقاومت از نیروی رشد ریشه 
بیشتر باشد رشد گیاه متوقف می شود. اجرای عملیات زیرشکنی بعد از 
برداشت نیز اگر چه بر وزن مخصوص ظاهری خاک موثر است اما اثرات 

آن بر افزایش منافذ درشت خاک ناچیز است.
به گفته وی، همچنین مقاومت مکانیکی خاک بعد از عملیات زیرشکنی 
چندان تغییر نمی کند و با افزایش س��ال های برداش��ت، رش��د ریشه 
محدودتر می شود؛ بنابراین بررسی پارامتر تراکم و مقاومت خاک امری 
ضروری است.وی با بیان اینکه از این رو موفق به ساخت دستگاه سنجش 
فشردگی خاک شدیم، افزود: دستگاه سنجش فشردگی خاک، توانایی 
اندازه گیری مقاومت خاک را بر حسب فاصله دارد و در هر داده برداری 
مقاومت خاک را از سطح خاک تا عمق ۸۰ سانتی متری نشان می دهد. 
وی در خصوص مزایای این دس��تگاه گفت: کالیبراس��یون هوش��مند، 
انجام آزمایش در زاویه دلخواه به دلیل تعادل سنجی الکترونیکی، تهیه 
 نقش��ه عملیاتی از زمین با اس��تفاده از GPS، قابلی��ت نمایش داده ها 

در لحظه از طریق نمایش��گر و وبس��ایت اینترنتی و  همچنین محاسبه 
درصد پوکی خاک از مزایای این دستگاه به شمار می رود.

به گفته لطیف التجار، همچنین این دس��تگاه نرم افزار واسطی دارد که 
می تواند اطالعات را از طریق بلوتوث دریاف��ت کند. البته ما می توانیم 
سنسور دما و رطوبت خاک را به این دس��تگاه اضافه کنیم و با استفاده 
از این دستگاه امکان فشار سنجی خاک را تحت زاویه دلخواه به دست 
آوریم. وی با بیان اینکه اکنون نمونه صنعتی دستگاه سنجش فشردگی 
خاک ساخته شده است، گفت: مراکزی که با کشاورزی سروکار دارند، 
آزمایشگاه های ژئو تکنیک، راه س��ازی، عمران و ... که نیاز به اطالعات 

خاک دارند می توانند از این دستگاه استفاده کنند.
این طرح با همکاری س��ینا لطیف التجار و احس��ان س��رائی رتبه سوم 
پژوهش های کاربردی در هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی را کسب 

کرده است.

اخبار

دریچه

رییس پژوهشگاه فضایی :

پایگاه پرتاب فضایی در چابهار راه اندازی می شود

بروز یک فاجعه زیست محیطی؛

جنگل آمازون تبدیل 
به دشت خواهد شد

توسط محققان کشور؛

دستگاه سنجش فشردگی خاک ساخته شد

خطر محصوالت زیست فناوری ارزیابی و کنترل می شود



خبر

رییس سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه طرح مدرسه دوستدار زندگی 
مداخله علمی ب��رای افزایش مهارت پذی��ری و توانمن��دی دانش آموزان، 
مربیان و والدین آنهاست، گفت: امیدواریم به زودی درکل کشور اجرا شود.

انوشیروان محسنی  بندپی درمراسم امضاء تفاهمنامه همکاری مشترک با 
وزارت آموزش و پرورش با عنوان » مدرسه دوس��تدار زندگی« با اشاره به 
اینکه اعتیاد روند رو به رشدی به خود گرفته و این آمارها نگران  کننده است، 
گفت: استراتژی بهزیستی پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و 
معلولیت است؛ بهزیستی در غربالگری شنوایی  سنجی پوشش ۶۳ درصدی 
در سال ۹۳ داشته است که هدف  گذاری ما برای سال ۹۴ رساندن این رقم 
به باالی ۹۰ درصد است؛ چنانکه درصددیم بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم 
که کودکان به محض تولد مورد غربالگری شنوایی قرار بگیرند تا با تشخیص 

بهنگام از ناشنوایی و کم شنوایی آنان جلوگیری شود.
وی درباره غربالگری تنبلی چشم، افزود: تنبلی چشم یکی از مهم ترین علل 
کم بینایی و نابینایی افراد زیر ۲۰ سال است و هدف گذاری بهزیستی رساندن 

آمار این غربالگری ها به بیش از ۸۵ درصد در سال جاری است.
محسنی  بند پی، ادامه داد: غربالگری ش��نوایی، بینایی و آزمایش پیش از 
ازدواج را به صورت پایلوت در اس��تان کرمان اجباری کردیم به طوری که 
تا نوزادی غربالگری شنوایی نکند، از شناسنامه برخوردار نشود؛ تا کودکی 
غربالگری بینایی نکند در مدرسه ثبت نام نش��ود و تا زوجی آزمایش های 
ژنتیک انجام ندهند، ازدواج آنها ثبت نشود؛ بنابراین تمامی این اقدامات به 
نوعی فرهنگ سازی هس��تند در جهت جلوگیری از شیوع و بروز معلولیت 
در کشور که امید است این دست از اقدامات در تمامی استان های کشور به 

انجام برسد تا بتوان از معلول زایی جلوگیری کنیم .
معاون وزیر و رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور، طرح »مدرسه دوستدار 
 زندگی« را مداخل��ه ای علمی ب��رای افزایش مهارت  پذی��ری و توانمندی 
دانش آموزان، مربیان و والدین برش��مرد و درپایان یادآورشد: این طرح به 
صورت پایلوت در ۱۰مدرسه )۵ مدرسه دخترانه و ۵ مدرسه پسرانه( استان 
تهران اجرایی می شود که پس از دریافت خروجی موفقیت آمیز به مدارس 

کشور تعمیم داده می شود.

طرح »مدرسه دوستدار زندگی« 
دبیر کارگ��روه س��اماندهی م��د و لباس گف��ت: ما در اجرایی می شود

 حوزه مد و لباس نیازمند قانون جدی��د و حتی نیازمند 
آیین نامه اجرایی جدید نیز نیستیم بلکه نیازمند مجری 
قانون هستیم. کارگروه س��اماندهی مد و لباس وظیفه 
کاربردی کردن مد را ندارد و این وظیفه وزارت صنعت 

است.
حمید قبادی در مراس��م اختتامیه جشنواره مد و لباس 
دانشجویی که در محل موزه هنرهای معاصر و با حضور 
معاون رییس جمه��ور در امور زنان و خان��واده و برخی 
مسووالن برگزار شد، گفت: در خصوص تناسب و جایگاه 
این جشنواره باید گفت به سمتی حرکت می کند که با 
مسابقه طراحی لباس جشنواره فجر همپایی داشته باشد 

که در نوع خود ستودنی است.
 وی ادام��ه داد: اتف��اق خوب��ی ک��ه دراین جش��نواره 
 افت��اد ای��ن اس��ت ک��ه از ظرفیت ه��ای موج��ود 
 کش��ور بهره گرفت��ه ش��ود و م��ا می بینیم ک��ه تعداد 
 زی��ادی از مراک��ز علم��ی در ای��ن رخ��داد فرهنگ��ی 
مش��ارکت دارن��د و از ابت��دای کار قطع��ا فعالیت های 
توسعه ای و نگاه بزرگی را به این مجموعه خواهیم داشت 
چرا که نگاه به ظرفیت دانش��جویی نگاهی جریان ساز و 
پیشرویانه اس��ت با وجود اینکه ممکن است با اشکال و 
نکاتی زیادی همراه باش��د اما باید به س��متی برویم که 
مسائل و مشکالت مطرح ش��ده و برای آنها راهکار ارائه 

شود.
 وی اف��زود: این جش��نواره ابت��دای راه اس��ت و نیاز به 
توسعه دارد ارتباط و توجه هنرمندان و بازار از نیازهای 
اساس��ی حوزه دانش��گاهی اس��ت و ن��گاه ب��ازار محور 
 باید در میان طراحان فراهم ش��ود چرا ک��ه بحث بازار 
یکی از مشکالت بسیار جدی در حوزه مد و لباس کشور 

است.
دبیر کار گروه س��اماندهی مد و لباس گفت: پیش��نهاد 
 بن��ده ب��رای ق��وام و توس��عه فعالیت های م��د و لباس 
دانش��جویی راه ان��دازی اتحادی��ه دانش��جویان طراح 
 در کش��ورهای اس��المی اس��ت ک��ه می توان��د امید را 
 در بی��ن طراح��ان توس��عه دهد م��ا در یک م��اه اخیر 
توانستیم در تاتارستان روس��یه در میان سایر کشورها 
رتبه اول را در طراحی کسب کنیم و این نشان می دهد 
که ما بای��د در دنیا نمونه ه��ای ایرانی و اس��المی خود 
را برای جهانی��ان عرضه کنی��م چرا که ه��م اکنون در 
 بسیاری از مواقع مد از بیرون وارد می شود که اگر بتوانیم 
خودمان این کار را انجام دهی��م می توانیم صادرکننده 

مد باشیم.
قبادی تصریح کرد: تا پیش از این دانش��جو فقط وظیفه 

بر سر کالس رفتن را داشت اما هم اکنون خودش حرفی 
برای گفتن دارد.

 وی با اش��اره ب��ه صحبت ه��ای معاون ریی��س جمهور 
در امور زنان و خانواده مبنی بر اینکه قانون راهکارهای 
گسترش عفاف و حجاب نیازمند اصالح و بازبینی است، 
گفت: ما نیاز ب��ه قانون و آیین نامه اجرای��ی نداریم بلکه 
نیاز به اجرا ش��دن این قانون داریم، قانون به قدر کافی 

پویا است.
دبیر کار گروه ساماندهی مد و لباس خطاب به موالوردی 
گفت: بدانید که اقتصاد حوزه پوش��اک و مد در کش��ور 
بالغ بر ۲۰ میلیارد دالر است که کمی بیش از یک سوم 
بودجه کل کش��ور اس��ت ما هم اکنون راجع به عددی 
صحبت می کنیم که در ش��ئونات زندگی انس��ان مؤثر 

است.
قبادی گفت: س��ال گذش��ته بیش از 7 میلیون و ۲۵۰ 
 هزار نس��خه لب��اس مبتن��ی بر اص��ول اس��المی وارد 
بازار ش��ده اس��ت و ما هم اکنون این تغییرات را شاهد 
هستیم، ما هم معتقدیم که قانون راهکارهای گسترش 
 عف��اف و حج��اب نیازمن��د اصالح اس��ت چ��را که مد 
در تمام دنیا مبتنی بر فرهنگ اس��ت اما م��د را باید به 
 عن��وان یک عنص��ر ثابت در کن��ار مؤلفه ه��ای مؤثری 
 مانن��د امنی��ت مل��ی مط��رح ش��ود چ��را ک��ه ورود 
یک بنر در س��ردر خیابان ها بیان کنن��ده قدرت نرم آن 

کشور اس��ت اما متأسفانه در کش��ور ما برای استفاده از 
عنوان های مجعول تالش می شود و برندهای رسمی در 
کشور ما به ۵ عدد نیز نمی رس��د و این عدد یک فاجعه 

است.
وی تصری��ح کرد: اینکه م��ا تالش های خ��ود را نبینیم 
و م��دام در طب��ل ناموفقیت ه��ا بزنیم آب در آس��یاب 
قاچاقچیان ریختن است بهتر است موفقیت ها را ببینیم 

و برای رفع نقایص تالش کنیم.
قبادی خطاب به معاون رییس جمه��ور در امور زنان و 
خانواده گفت: کار گروه س��اماندهی مد و لباس وظیفه 
کاربردی ک��ردن مدها را ن��دارد و وزارت صنعت در این 
زمینه مسوولیت دارد همچنین وزیر بهداشت باید بداند 
مقوله لباس چه تأثیری بر روی سالمت مردم به خصوص 

بانوان دارد.
 در ادام��ه ای��ن مراس��م الل��ه افتخ��اری نماین��ده 
مجلس شورای اس��المی نیز گفت: لباس هم پوشاننده 
بدن اس��ت و هم باعث هویت انسان و زینت انسان است 
و می تواند از فکر متعالی، اس��تقالل و خودباوری انسان 

خبر دهد.
وی گفت: در چند سال گذش��ته وقتی بحث مد و لباس 
مطرح می شد بسیاری با آن مخالفت می کردند اما معتقد 
بودیم در فرهنگ دینی و اس��المی م��ا وحدت در عین 
کثرت وجود دارد و در عین حال هر کدام از اس��تان ها با 

اقوام مختلف در لباس های خ��ود زیبایی های خاصی را 
دارند که ما باید بر آنها تکیه کنیم.

 ای��ن نماین��ده مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: 
با توجه به فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری در اس��تان 
 همدان و تأکید بر مد و لباس قانونی گذاش��ته ش��د که 
 تمام مس��ووالن بای��د ب��رای اجرایی ک��ردن آن تالش 
 کنند که البته بخش��ی از این قانون نیازمن��د بازنگری 

است.
در ادامه فاطم��ه مهاجرانی دبیر جش��نواره مد و لباس 
دانش��جویی گفت: بازار پوش��اک به دلیل درگیر کردن 
بازارها باال و پایین دس��تی قس��مت زیادی از صنایع را 
درگیر می کند باالی هزار میلی��ارد دالر ارزش این بازار 

است.
 وی اف��زود: 7۵ درص��د از مناب��ع ان��رژی دنی��ا در 
اختیار ۲۳ درصد از جمعیت دنیاس��ت که این جمعیت 
 را مسلمانان تش��کیل می دهند و س��هم این ۲۳ درصد 
 از خل��ق ث��روت تنه��ا ۵ درص��د اس��ت و این نش��ان 

می دهد .
مسلمانان باید از اس��تفاده از ثروت هایی مانند نفت دور 
شوند و به سمت صنعت هایی بروند که ثروت آفرین باشد. 
بازار برند حالل پوش��اک بازار بسیار بزرگی است ما چرا 

نتوانیم هفته مد اسالمی داشته باشیم.
 وی اف��زود: دبیرخان��ه جش��نواره م��د و لب��اس 
دانش��جویی اردیبهش��ت ماه کار خ��ود را آغ��از کرد و 
 چیزی در حدود ی��ک هزار و ۶۰۰ اثر ب��ه این دبیرخانه 
ارسال ش��د که ۲۸ مرکز دانش��گاهی در تولید این آثار 

نقش داشتند.
 وی اف��زود: متأس��فانه در کش��ور ما صنعت پوش��اک 
 دو دس��ته اس��ت افرادی ک��ه تولی��د انب��وه می کنند 
 و اف��رادی ک��ه در زیرزمین ه��ا تولید می کنن��د ایجاد 
ارتباط بین صنعت و دانش��گاه از اهداف این جش��نواره 

است.
ن��ی تصری��ح ک��رد: پ��س از داوری آث��ار  مهاجرا

  ۱۴۰ اث��ر قاب��ل نمای��ش به دس��ت آمد ک��ه خالقیت 
 و ن��وآوری یک��ی از مالک ه��ای داوری ب��ود اس��تفاده

  از م��واد اولی��ه مناس��ب، اس��تفاده از نق��وش و 
 آیتم های ایران��ی اس��المی، کاربرد صحی��ح تزئینات، 
دوخت کام��ل و قابل قبول از ش��اخص های داوری این 

آثار بود.
وی تصری��ح ک��رد: امیدواری��م ب��ه س��مت برگ��زاری 
جش��نواره های بین الملل��ی پوش��اک حرک��ت کنیم و 
جش��نواره مد و لباس دانش��جویی گام��ی در آغاز این 

مسیر باشد.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس:

در حوزه مد و لباس نیازمند قانون جدید نیستیم
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مفاد آرا
10/106 آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره 9833 هیأت : خانم کبری رازقی بیدگلی فرزند غالمحس��ین ش��ماره 
شناسنامه 123  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94/77 مترمربع شماره پالک 2207 
فرعی مجزا از ش��ماره 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسین مجیدی و عیسی اربابی
2(رأی شماره 11047 هیأت : آقای محمد اکوان فرزند حسین شماره شناسنامه 1770 
و خانم معصومه رحیمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 2243  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/36 مترمربع شماره پالک 2901 فرعی مجزا از 
شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
3(رأی ش��ماره 10831 هیأت : آقای قدس��یه عمرانی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 280 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 785/69 مترمربع به شماره 165 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
4(رأی ش��ماره 10741 هیأت : آقای مجید ش��بانیان بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 339 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 191/87 مترمربع شماره پالک 57 
فرعی مجزا از ش��ماره 4 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
5(رأی ش��ماره 11137 هیأت : آقای س��لمان عیاری بیدگلی فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناسنامه 719 و خانم س��میرا جوزائی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
6190020607  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 56/90 مترمربع شماره 
پالک 28 فرعی مجزا از ش��ماره 13 فرعی از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس عیاری
6(رأی ش��ماره 11135 هیأت : آقای محمد خورش��یدی بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 846 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 68/50 مترمربع شماره پالک 
47 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 286 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم سید مبرزا حسینی بیدگلی
7(رأی شماره 11136 هیأت : آقای محمد کاظم مبلغی فرزند عبداله شماره شناسنامه 
2849 با قیومیت خانم کبری عمی، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 156 مترمربع 
ش��ماره پالک 46 فرعی مجزا از ش��ماره 1 فرعی از پالک 286 اصل��ی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه مرحوم سید مبرزا حسینی بیدگلی
8(رأی شماره 11130 هیأت : آقای علی محد یونس��ی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناس��نامه 242 و خانم مهری س��ادات خزاقی فرزند محمد ش��ماره شناسنامه 5  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180/78 مترمربع شماره پالک 14 فرعی 
از پالک 444 اصلی و شماره 1و 2 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 444 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از خانم قمرنساء سلمانی بیدگلی 

و حسین حسین زاده زارع بیدگلی
9(رأی ش��ماره 11133 هیأت : آقای زهرا نمکی فرزند رمضان شماره شناسنامه 52 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 313/5 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 
3و4و قسمتی از 1 فرعی از پالک 586 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
10(رأی شماره 11119 هیأت : آقای رحمت اله باهو فرزند حسن شماره شناسنامه 263 
و خانم زهره شاه میرزائی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 208  )بترتیب نسبت 
به 2 و 4 دانگ مشاع( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187/30 مترمربع شماره پالک 
3 فرعی مجزا از پالک 1032 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
11(رأی ش��ماره 11208 هیأت : خانم اکرم حی��دری مقدم آرانی فرزند حیدر ش��ماره 
شناسنامه 551  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/65 مترمربع شماره پالک 1950 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه حیدر حیدری 

مقدم پور آرانی و خانم ربابه بخشی کالهی آرانی
12(رأی شماره 11050 هیأت : خانم طاهره گلی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
9174 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مس��احت 15/7 مترمربع شماره پالک 8154 فرعی 
مجزا از ش��ماره 1241 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین توکلی
13(رأی شماره 11264هیأت : حسین شبان قمصری آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 
11743، ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 67.4 مترمربع شماره پالک 8166 فرعی مجزا 
از شماره 770 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از محمدتقی شبان قمصری
14(رأی شماره 11059 هیأت : آقای عباس شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
10722 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مس��احت 25/60 مترمربع شماره پالک 2677 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی محمد سعدآبادی
15(رأی ش��ماره 11114 هیأت : خانم محدثه مش��تاق فرزند اصغر شماره شناسنامه 
478  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 219 مترمربع شماره پالک 1694 فرعی مجزا از 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مانده علی اطاعت
16(رأی شماره 11112 هیأت : خانم رینب هارونی مقدم فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 
216 و آقای حسین گل پیرا فرزند حسن شماره شناسنامه 14  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 185/88 مترمربع ش��ماره پالک 1695 فرعی مجزا از شماره 
374 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
17(رأی شماره 10818 هیأت : آقای عباس بوجاری فرزند علی شماره شناسنامه 44 و 
خانم طاهره ابلی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 151 و آقای حسن بوجاری 
فرزند عباس شماره شناس��نامه 686 )بالسویه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
366/20 مترمربع شماره پالک 1691 فرعی مجزا از ش��ماره 376 فرعی از پالک 2640 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
18(رأی ش��ماره 11107 هیأت : آقای امان اله طالبی آرانی فرزند س��یف اله ش��ماره 
شناسنامه 55 و خانم کبری مرنجابی فرزند حسین شماره شناسنامه 39  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 133/45 مترمربع ش��ماره پالک 1079 فرعی مجزا 
از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وش��اد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
     تاریخ انتشار نوبت اول : 94/10/12

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/10/28
عباس عباس زادگان  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

ابالغ وقت رسیدگی 
10/247 کالس��ه پرونده:49/94د/اصل49 وقت رس��یدگی: روز سه ش��نبه 94/12/11 
ساعت 10 صبح. خواهان: مسعود فاضل حقیقی به طرفیت ستاد اجرایی - میرزاعلی 
سرمس��ت زاده – مرتضی قرنی ابراهیم کثیری همگی مجهول المکان محمد محمدی 
بربری فرشید آزاد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاه اصل 49 اصفه��ان نم��وده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان از دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان در مورخ فوق به دادگاه اصل 49 واقع در اصفهان – خیابان 
نیکبخت – دادگستری – طبقه اول – اتاق146 جهت رسیدگی در دادگاه مذکور مراجعه 

نمایند. م الف:25869 دادگاه ویژه اجرای اصل 49 اصفهان 
اخطار اجرایی

10/248 شماره:94-630ش7 به موجب رای شماره 958 تاریخ 94/5/30 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه محمدرضا 
فخرالدینی فرزند تقی به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت چهل و نه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و دویس��ت و چهل و پنج هزار ریال هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه مورخه 93/11/19 به مبلغ هفده 
میلیون ریال )93/12/24( به مبلغ هفده میلیون ریال و مورخه 93/10/24 به مبلغ پانزده 
میلیون ریال و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا به صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27948 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/249 ش��ماره:211/94ش12 به موجب رای ش��ماره 973 تاریخ 94/6/26 شعبه 12 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه روح ا... 
خادمه رضوی به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ هیجده میلیون 
و ششصد و سی هزار ریال طبق رسید عادی 1680-93/4/11 بابت اصل خواسته و 
مبلغ 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان غالمحسین جبارزارع 
به نش��انی اصفهان – خ.امیرکبیر – بعد از چهارراه هزاردستان – ج.تعمیرگاه وحدت 
– میل لنگ تراشی دی صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:27953 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اجراییه 

10/250 شماره اجراییه:9410426825300270 شماره پرونده: 9409986825300422 شماره 
بایگانی شعبه:940482 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9409976825300813 محکوم علیه لی��ال تلخابی فرزند محمدرضا به 
نشانی مجهواللمکان محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از 
تاریخ صدور چک تا زمان وصول براساس ش��اخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی که پس از محاس��به از طریق اجرای احکام مدنی وص��ول خواهد گردید و 
پرداخت کلیه خسارات دادرسی 6/500/000 ریال وفق مقررات در حق محکوم له ابراهیم 
قرهی قهی فرزند داراب به نش��انی اصفهان – خ.حکیم – بازار قلندرها – جنب سرای 
ستوده – پخش پوشاک آسیا – کدپستی 5659697127 پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال 

بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام 
مدنی(.2-ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال��ی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باش��د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول به طور مشروح و مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مال��ی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی1394(.مالف:27999 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

10/251 ش��ماره: 945/93 به موجب رای ش��ماره 114 تاریخ 94/3/4 شعبه 16 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سعید صالحی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک شماره 
967188 ازتاریخ سررسید 92/4/22 تا زمان پرداخت و مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه 
های دادرسی در حق خواهان مصطفی قره رئیسی به نش��انی اصفهان – اتوبان – 
چمران – کوی میثم – ش��قایق7- پالک22 و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:27929 شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/252 ش��ماره:565/94ح5 به موجب رای ش��ماره 951 تاریخ 94/5/31 شعبه پنجم 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعی��ت یافته اس��ت محکوم علیهم 
1- منصور ذوالفقاری س��یچانی فرزند غالمحسین به نش��انی اصفهان – چهارباغ 
باال – کاخ سعادت آباد – مجتمع اوسان – ط1- واحد113 نگهبانی مجتمع 2- شرکت 
صنایع نوین ایران به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت تضامنی به مبلغ 
دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از 89/8/2 تا زمان اجرای حکم و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه در حق محکوم له رضا رضوانی سیچانی فرزند یدا... به نشانی اصفهان 
– خ.پروین – بلوار سراج – جنب دبستان مکتبی – کوچه مینا – پ44 و همچنین نیم 
عشر حق االجرا در حق اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27927 شعبه پنجم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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کتاب »محکوم« زندگینامه جودی آریاس اس��ت ک��ه به قلم ژوان 
مارتینز و با همکاری نش��ر ویلیام مارو فوریه ۲۰۱۶ منتشر و روانه 

بازار کتاب می شود.
به نقل از نش��ر آمازون، این کتاب که زندگینام��ه و ماجرای زندانی 
شدن جودی اریاس به اتهام قتل همسرش را روایت می کند تازه ترین 
اثر ژوان مارتینز است که هنوز منتشر نشده، عالقمندان زیادی برای 

پیش خرید آن پیش قدم شده اند. 
مارتینزدراین کتاب ماجرای به قتل رس��یدن تراویس الکساندر را 
درخانه خود در ایالت آریزونای آمریکا روایت می کند. روایتی واقعی 
و منتشر نشده که مارتینز براساس مس��تندات وگفت وگوهایی که 
با جودی آریاس در زمان دادگاهش داشته به رشته تحریر در آورده 

است.
مارتینز دراین کتاب ماجرای زندگی ج��ودی را از دوران کودکی تا 
بزرگسالی نقل می کند والبته بخش زیادی از این زندگینامه به دوران 

جوانی و زمان نامزدی جودی با الکساندر می پردازد. 
ماجرای مرگ تراویس الکساندر درسال ۲۰۰۸ سرو صداهای زیادی 
به پا کرد. پلیس او را در منزل شخصی اش و در حالی پیدا کرد که با 

۲۹ ضربه چاقو به قتل رسیده است. 
س��رنخ های پلیس ردپای جودی آریاس نامزد سابق الکساندر را به 
ماجرا باز کرد و سرانجام جودی به عنوان متهم ردیف اول دادگاهی 

شد.
اگر چه جودی درجلسات دفاعش توانس��ت به مدت ۵ سال قاضی 
وهیات منصفه را تحت تاثیر قراردهد و ماج��را را طوری جلوه دهد 
که مرگ الکس��اندر اتفاقی بیش نب��وده و اوبه خاط��ر دفاع ازخود 
مجبوربه کشتن وی شده اس��ت، اما مدت زیادی نگذشت تا در ماه 
 می س��ال ۲۰۱۳ او به قتل عمد محکوم و حکم اعدام برایش صادر

 شد. 
اگرچه کمتر کسی است که ماجرای جودی آریاس را نشنیده باشد 
اما ژوان مارتینز درکتاب »محکوم« تنه��ا به روند ماجرا و چگونگی 
بروزقتل نپرداخته اس��ت، او تالش کرده ب��ا مرورزندگی جودی از 
دوران کودکی و نوجوانی و آش��نایی با الکساندر و چگونگی نامزدی 

آنها نقطه هایی کورازاین پرونده را موشکافانه بررسی کند.
مارتینز دراین کتاب روایتی از ماجرای قتل الکساندر را از زبان جودی 
آریانس مطرح می کند که پیش ازاین هیچ نشریه وکتابی آن را نقل 
نکرده است.کتاب محکوم به قلم ژوان مارتینز شانزدهم فوریه ۲۰۱۶ 
 و با همکاری نشر ویلیام مارو به زبان انگلیس��ی ترجمه و روانه بازار

می شود. 
این اثر ۳۸۴ صفحه دارد و به قیمت ۱۹ دالر و با جلد گالینگور روانه 

بازار کتاب می شود.

حنانه خلفی نابغه قرآنی کشوراست که سال گذشته رتبه اول حفظ 
در سی وهفتمین مسابقات سراسری قرآن کریم را کسب کرده است. 
صوت زیبای او باعث شده تا برای اولین بار درکشور تالوت کل قرآن 

او ضبط و توزیع شود.
حنانه خلفی حافظ کل قرآن کریم است. اواکنون هشت  ساله است 
و مقام های بسیاری را کسب کرده که مهم  ترین آنها،  نفر اول حفظ 
قرآن در سی وهفتمین دوره مسابقات سراس��ری قرآن کریم بوده 

است.
پدرش می گوید: از وقتی مادرش حنانه را ب��اردار بود، برای او قرآن 

می خواندیم. 
وقتی به دنیا آمد تا سه  س��الگی روی بالشتک هایی که قرآن پخش 
می کردند، می خوابید. بعد ازآن متوجه شدیم که آیات و سوره ها را 
به  خوبی از حفظ می    خواند. آیات قرآن ازهمان نوزادی درناخودآگاه 

ذهنش نقش بسته بود. 
برنامه ریزی دقیقی کردی��م و او را به دارالقرآن فرس��تادیم تا ابتدا 
روخوانی و روان خوانی قرآن را یاد بگیرد. حنانه ۴ساله بود که دیگر 

سواد خواندن داشت اما نوشتن را بلد نبود.
آقای خلفی ادامه داد: دوره روخوانی و روان خوانی، یک س��ال طول 
کشید و پس از آن، حفظ قرآن را ش��روع کردیم. حنانه توانست در 
دوسال حافظ کل قرآن شود. البته حفظ اومتفاوت است و حالت های 

مختلفی را می شود از اوپرسید تا به تالوت آیات بپردازد.
حنانه خلفی با رهبرانقالب نیز دیداری داشته و به ایشان قول داده 

است تا به  زودی ترجمه کل قرآن را یاد بگیرد.
 اواکنون به ترجمه هفت جزء قرآن مسلط ش��ده است. مادرحنانه 
درباره توزیع وانتش��ار فایل های صوتی حنانه از رهبر انقالب کسب 
اجازه می  کند که ایشان نیز موافقت می  کنند. حاال قرار است تا برای 
اولین بار درکشور، تالوت کل قرآن توس��ط یک دختر ایرانی ضبط 

و توزیع شود. 
او دوخواهر ویک برادرب��زرگ  تر ازخود که هرس��ه نیزحافظ قرآن 
هستند، دارد، خواهران و برادرانی که پس از ازدواج مستقل شده اند و 
حاال حنانه که بیش از۲۰ سال اختالف سنی با خواهران و برادر خود 

دارد، تک فرزند خانواده شده است 
حنانه که استاد »سبزعلی« را اولین اس��تاد قرآن خود معرفی کرد 
و بخشی از موفقیت های خود را مدیون تشویق های استاد سبزعلی 
می داند، می گوید: عالوه بر حضور مرتب در جلس��ات و کالس های 
قرآن اس��تاد س��بزعلی در کالس های قرآن اس��اتیدی دیگری از 
جمله س��عید طوس��ی، محمدرضا پورزرگری، منصور قصری زاده، 
احمد ابوالقاسمی، سیدمحسن خدام حسینی، حسین اخوان اقدم، 

محمدمهدی بحرالعلوم و... نیز حضور داشته ام.

ایل بختیاری آریایی ن��ژاد و ازعش��ایر کوچر وکهن 
ایرانی اند که از قرن های شش��م و هفتم قبل از میالد 
در دامنه ه��ای کوه های زاگرس و اط��راف رودخانه 
کارون می زیس��ته  اند و قلمروامروزی آنان اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری و مناطقی ازاس��تان های 
اصفهان، کهگیلویه و خوزس��تان و جنوب لرس��تان 
اس��ت. زبان بختیاری ریش��ه در زبان پهلوی دارد و 
بختیاری شاخه ای از لران)لر بزرگ( شامل دو گروه 
هفت  لنگ )بهداروند، دروکی، سه  دهستانی، بابادی 
...( و چهارلنگ )موگویی، محمد صالحی و ممزایی، 

کندل  رو، زلکی، میوند ... ( هستند که معیشت آنان 
از راه دامپروری و شکارگری تامین می شود و ساختار 
سنتی ایلی آنان بر اساس قسمت طایفه، تیره، تش، 
اوالد )کری��و( بهون )خانوار( اس��ت و اطالق لنگ به 
معنی واحد مالیتی ) لنگ = پای مادیان( و تقس��یم 
آنان به دو گروه به احتمال ازعهد صفویه بوده باشد. 
بختیاری ها مردمانی شیفته اسب و شکار و کوهند و 
دالوری و ش��جاعت از خصایص بارز آنانست. مبارزه 
با افغان ه��ا در۱۱۳۴هج��ری قم��ری و مخالفت با 
س��ران قاجار و شرکت درنهضت مش��روطه و مقابله 
با اس��تعمار بیگانگان و مخالفت ب��ا حکومت پهلوی 
نش��انگرموثر بودن بختیاری ها درحیات سیاس��ی و 

تاریخ ایران است. 
موسیقی بختیاری متنوع و آواز خوانی در آن شاخص 
است. )متر آزاد مشخص( مضامین آوازها از توصیف 
طبیعت و رنج و مرارت زندگی کوچ  نش��ینی و اندوه 
هجران و فراق یار و دیار تا ستایش عشق و زیبایی را 
در بر می گیرد. رواج منظومه های تغزلی ادب فارسی 

) لیلی و مجنون و خسرو و ش��یرین( و منظومه های 
بومی ای��ل و تقدس و س��تایش پهلوانان حماس��ی 
با وجود ۱۰۰ ش��اهنامه خوان حرف��ه ای در مناطق 
مختلف بختیاری و س��تایش قهرمان��ان و دالوران و 
سرداران ایل در آوازهای مختص رویدادهای تاریخی 
معاصر )نظیر علی داد، ابوالقاسم خان( نشانگر عالقه 
بختیاری ها به حفظ میراث های ادبی و موسیقیایی و 

فرهنگ و تاریخ خود است.
بخشی از موسیقی با مترمش��خص شامل ترانه های 
 = shep = عروسی است که همراه دست زدن ) شپ
تنگه = Tenge ( توسط زنان و گاهی با دایره )بیشتر 
در شهرها و روستاها( اجرا می شود. موسیقی سازی 
مختص مراسم ش��ادی و سرور بیش��تر برای اجرای 
آهن��گ های رقص��ی و نی��ز مراس��م س��وگواری ) 
پرس��ه = پرس( با کرنا، س��رنا و دهل اجرا می شود. 
کمانچه  نوازی درهفتاد هشتاد س��ال اخیر به تاثیر 
از عاش��یق های قش��قایی و مطرب های دوره گرد و 
نیز رس��انه ها در شهرکرد مرکز اس��تان چهارمحال 
و بختیاری و س��ایر ش��هرها ) بن ، بروجن ... ( رایج 
ش��ده که با آنها آهنگ های چهارمحال��ی ، ترکی و 
بختیاری و موسیقی دستگاهی ایران ) رنگ ها و چهار 
مضراب و برخی دستگاها و آوازها نظیر شور ، دشتی 
، همایون، کردبیات، چهارگاه، سه گاه، و ماهور را که 
به موس��یقی بختیاری نزدیک ترن��د( اجرا می کنند. 
تار و تنبک را مطرب ها رواج داده ان��د. نی  هفت  بند 
یا چوپانی خاص عشایر کوچرو و نگهدار گله است و 

رپورتوار آن درحال حاضر روبه اضمحالل می باشد.
تحقیق در موس��یقی بختی��اری با وس��عت و تنوع 

موسیقی یک سرزمین گسترده یکی از دشوارترین 
تحقیقات موسیقیایی حوزه ی موسیقی شناسی قومی 
ایران به شمار می رود و با توجه به نتایج تحقیقات این 
مجموعه می توان جغرافیایی موسیقیایی بختیاری را 

در چهار حوزه بررسی و طبقه بندی کرد:
          الف( حوزه ی مرکزی : موس��یقی عش��ایر کوچ 
روی دامنه ه��ای زاگ��رس در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری یعن��ی منطقه جنگلی بازف��ت ، کوهرنگ، 
چلگرد، شیخ علی خان و روستاهای حاشیه زاگرس 
ده چشمه، کران، گوشه باباحیدر، اردل که به  سبب 

موقعیت دشوارجغرافیایی اصیل تر باقی مانده اند.
          ب( ح��وزه ی غرب��ی: موس��یقی بختیاری های 
شمال خوزس��تان و یکجانشینان مس��جد سلیمان، 
اللی، رامهرمز ایذه، دزفول، اندیمشک، شوشتر، اهواز 
و اطراف آن را ش��امل می ش��ود که منطقه قشالقی 

کوچروان حوزه مرکز اند.
          ج( حوزه جنوبی: منطقه ل��ردگان، خان  میرزا، 
جوانمردی تا ش��مال کهگیلویه که موس��یقی آن با 

موسیقی حوزه مرکزی و غربی تفاوت دارد.
          د( حوزه ی شمالی: مختص جنوب لرستان، ازنا، 
الیگودرز، ده  بهار، چشمه پر، بر بورود و شمال استان 
چهارمحال و بختیاری و روس��تاهای پشتکوه نظیر، 
خویه، صالح کوتاه، عینا، کلوشه، دورک و اطراف آن 
است که به سبب حضوراکثریت طوایف چهارلنگ با 
گویش زانی و لحن متفاوت موسیقیایی با حوزه های 
س��ه گانه مذکور و با ص��رف  نظ��ر از تاثیر پذیری از 
موسیقی لرستان )لرهای کوچک( مجموعه مجزایی 

از موسیقی بختیاری را شامل می شوند.
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ژوان مارتینز از ناگفته ها نوشت؛

جودی چگونه تبدیل به قاتلی 
مخوف شد؟

حنانه خلفی نابغه قرآنی کشور؛

تالوت کل قرآن با صدای دختر نابغه 
ایرانی در راه است

دریچه  فراخوان

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات گفت: آثار راه یافته به 
بخش مسابقه جشنواره پنجم بنا بر اعالم اعضای هیأت انتخاب این جشنواره 
نیمه دوم دی ماه اعالم خواهد شد. به گزارش زاینده رود، امیر حسین عشاقی 
دبیراجرایی پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با اشاره به ارسال بیش 
از دو هزار و ۲۰۰ اثر به دبیرخانه این جش��نواره اظهار داش��ت: اعضای هیأت 
انتخاب این دوره از جشنواره حسنات از ۱۵ مهر ماه و پس از پایان مهلت ارسال 
آثار کار خود را آغاز کرده اند. وی با بیان اینکه بازبینی آثار در بخش مس��ابقه 
در سه س��طح ملی، تجربی و تجربه نخست انجام شده اس��ت، افزود: اعضای 
هیات انتخاب در بازه زمانی س��ه ماهه آثار رس��یده به دبیرخانه جشنواره را 

مورد بازبینی قرار داده و نتایج خود را برای جمع بندی نهایی اعالم کرده  اند.
دبیر اجرایی پنجمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات با اش��اره به اینکه 
بخش داستانی با ۹۵۷ اثر بیش��ترین حجم آثار رسیده را به خود را اختصاص 
داده است، گفت: بخش مستند نیز با ۳۷۲ اثر در رتبه بعدی تعداد آثار ارسالی 
قرار داشته است. وی در ادامه با اشاره به ارس��ال ۱۶۱ اثر در بخش پویانمایی 
جشنواره پنجم ابراز داشت: همچنین ۷۱۰ فیلم نامه نیز به دبیرخانه جشنواره 

پنجم ارسال شده است.
عشاقی در ادامه با بیان اینکه بازبینی آثار در هیأت انتخاب در بخش مستند، 
داستانی و پویانمایی به پایان رسیده اس��ت، اظهار داشت: در بخش فیلم نامه 
نیز جمع بندی نهایی در حال انجام اس��ت. وی اضافه کرد: نتایج نهایی بخش 
 مس��ابقه جش��نواره پنجم بنا بر اعالم اعض��ای هیأت انتخاب این جش��نواره 
نیمه دوم دی ماه بر روی سایت جشنواره به آدرس hasanatfilm.ir  اعالم 

خواهد شد.
دبیر اجرایی جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات در ادامه با اش��اره به اینکه 
هنرمندانی که آثار خود را برای این دوره از جشنواره حسنات ارسال کرده اند 
با نگاه جدیدتری به مصادیق احسان و نیکوکاری پرداخته اند، اضافه کرد: این 
نگاه در بخش داستانی و انیمیش��ن بیش از بخش های دیگر ملموس بود. وی 
ادامه داد: هنرمندان اس��تان های تهران و اصفهان بیش��ترین آثار راه یافته به 
بخش مسابقه پنجمین جشنواره حسنات را به خود اختصاص داده اند.  گفتنی 
است که پنجمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حس��نات از ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه 

برگزار خواهد شد.

اداره کل حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان تهران ب��ا همکاری 
ش��رکت آس��ان پرداخت، دانش��گاه علمی و کاربردی و موسسه 
 هنرهای تجسمی بروا اقدام به برگزاری جشنواره پوستر و عکس 
» نفس��های ش��هر « به مناس��بت هفته ی هوای پاک می نماید. 
دبیر علمی این جش��نواره دکتر محمد هادی حیدرزاده مدیرکل 

حفاظت محیط زیست استان تهران است.
زمان و مهلت ارسال آثار : ۱ دی ماه لغایت ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴

زمان انتخاب آثار برگزیده توسط هیات انتخاب : ۱ بهمن ۱۳۹۴
زمان انتخاب نفرات اول تا س��وم هر بخش توسط هیات داوران: 

۲ بهمن ۱۳۹۴
زمان برگزاری مراسم اختتامیه : ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴

ش��رکت در جش��نواره برای عموم هنرمندان در گروه های سنی 
مختلف و کلیه عکاسان اعم از حرفه ای و آماتور آزاد است.

 آث��ار بای��د در ارتباط ب��ا محورهای جش��نواره پوس��تر و عکس
نفس های شهر باشد.هر ش��رکت کننده مجاز است در هر بخش 
حداکثر ۵ اثر به دبیرخانه ارسال نماید. آثار ارسالی می توانند به 

صورت فردی یا گروهی ارسال گردند. 
حق انتش��ار و تکثیر آثار برگزیده به »جش��نواره پوستر و عکس 
»نفس های ش��هر« تعلق دارد و برگزار کنن��دگان مجاز به بهره 

گیری مادی و معنوی از آثارهستند.
  متقاضیان شرکت در جشنواره پوستر و عکس نفس های شهر ، 

می بایست در asanpardakht.ir/nafas ثبت نام نمایند.

درآیین گشایش جشنواره »خاتم«، از مجید مجیدی، کارگردان 
 فیل��م »محمد رس��ول اهلل )ص(« و یاس��ین حجازی، نویس��نده 

»کتاب قاف« تقدیرشد.
علی اکب��ر اش��عری، ریی��س ش��ورای راهب��ردی جش��نواره 
»خاتم« درخص��وص چگونگی برگ��زاری این جش��نواره گفته 
است: جش��نواره خاتم، جش��نواره ای اس��ت که در گام اول خود 
به برگزاری مس��ابقه ای ب��ا تکیه بر داس��تان های کوتاه نوش��ته 
ش��ده با محوری��ت پیامب��ر اک��رم )ص( می پ��ردازد. اش��عری 
 گف��ت : فراخ��وان ای��ن جش��نواره درآین��ده نزدی��ک اع��الم 

می شود.
به گفته علی اکبراش��عری، رییس ش��ورای راهبردی جش��نواره 
 »خات��م«، »این جش��نواره ب��ا هم��کاری بنی��اد ارش��اد و رفاه 
امام صادق )ع(، موسسه شهر کتاب و انجمن ناشران ادبیات دفاع 

مقدس، برگزار می شود.

دبیراجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات:

آثار راه یافته به بخش مسابقه جشنواره 
دی ماه اعالم می شود

فراخوان جشنواره پوستر
 و عکس »نفس های شهر«

جشنواره  خاتم  از یاسین حجازی  و 
مجید   مجیدی تجلیل کرد

بزرگداشت مهدی فخیم زاده درسی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

س��ی و چهارمین جش��نواره فیلم فجر از مه��دی فخی��م زاده بازیگر و 
کارگردان سینمای ایران تقدیر خواهد کرد. 

 به گ��زارش ارتباطات و اطالع رس��انی جش��نواره فیلم فج��ر، به پاس 
یک عمر فعالی��ت هنری مهدی فخیم زاده، بزرگداش��ت ای��ن بازیگر و 
کارگردان سینما در س��ی و چهارمین جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد 

شد و جشنواره فیلم فجر از این بازیگر سینما تقدیر خواهد کرد.

مهدی فخیم زاده فارغ التحصیل رشته ادبیات فرانسه از دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهران اس��ت. وي فعالیت هنری خود را از س��ال ۱۳۴۸ با تئاتر 
آغاز کرد و از سال ۱۳۵۱ وارد سینما شد. فخیم زاده کارگردانی ۱۸ فیلم 

سینمایی را در کارنامه کاري خود دارد.
وي همچنین ۳۲در فیلم سینمایی به ایفاي نقش پرداخته که از جمله 
آن مي توان به بازي در فیلم های مسافران مهتاب، تاواریش، ساده لوح، 

همسفر، همسر و آذر شهدخت پرویز و دیگران اشاره کرد.
در کارنامه کاري فخیم زاده کارگردانی و بازیگری در بیش از ۱۰ مجموعه 
تلویزیونی از جمله تنهاترین س��ردار، والیت عش��ق، خ��واب و بیدار و 

مختارنامه نیز دیده می شود.
نقش آفرینی در مجموعه دندون ط��ال به کارگردانی داوود میرباقری در 

شبکه نمایش خانگی از دیگر فعالیت های این بازیگر سینما است.
دریافت دیپل��م افتخار بهتری��ن فیلمنامه برای فیلم »ش��تاب زده« در 
دهمین جشنواره فیلم فجر) سال ۱۳۷۰(، تقدیر برای نوشتن فیلمنامه 
 »همس��ر« در دوازدهمین جش��نواره فیلم فجر)س��ال ۱۳۷۲ (، تقدیر 
به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و برای بازی در فیلم »تاواریش« 
در دوازدهمین جشنواره فیلم فجر)سال ۱۳۷۲ ( از دیگر افتخارات این 

بازیگر سینما است.
همسرفخیم زاده خانم نسرین مقانلو بازیگرسینما،تئاترو تلویزیون است.

 بازیگری که بدون تجربه حس مادری درنقش ها 
مادری می کند

قدیمی ها او را با مجموعه تلوزیونی » آینه« و امروزی ها نیز او را با نقش » زیور« 
درسریال » شمس العماره « می  شناسند. مرجانه گلچین متولد ۲ اسفند ۱۳۴۷ 
اس��ت. بازیگری که خواهر او » منیژه گلچین « و دخترعمویش مرحوم  » نادیا 
دلدار گلچین « است. با اینکه در نوجوانی به هنرستان موسیقی رفت و در رشته 
تخصصی نوازندگی تئاتر، فارغ التحصیل ش��د اما به عرصه بازیگری درس��ینما 

وتلویزیون پیوست.
او با تش��ویق خواهرش منیژه که در آن زم��ان بازیگر بود به تئات��ر آمد و اولین 
تجربه اش درمجموعه تلویزیونی » آیینه«رقم خورد. ب��ازی » گلچین« درابتدا 
درژانرجدی و موقعیت های اجتماعی بوده اس��ت اما ازس��ریال » زیرزمین« بود 
که مرجانه رنگ جدیدی به بازی خ��ود داد و کمدی را هم تجربه کرد و بعد ازآن 
بازی های متفاوت و درخشان را از او شاهد بودیم. بازی او درفیلم » شب بیست و 
نهم « و » چش��م هایم برای تو« هنوزهم درذهن مخاطب مانده است با این حال 
بازی درفیلم های کریم آتش��ی، )همس��رش که تهیه کننده و کارگردان سینما 

است( درسال ۷۴ و ۷۵ شاید بدترین نمره در کارنامه هنری او باشد.
با این حال این بازیگرپیشکسوت با گذش��ت ۳ دهه ازعمربازیگری خود توانسته 

موفقیت و جذابیت های بازی هایش را به همگان عرضه کند.
فیلم های سینمایی : خنده در باران )۱۳۸۹( متهم )۱۳۷۵( دام )۱۳۷۴( سالم به 
انتظار )۱۳۷۴( بی قرار )۱۳۷۳( عروسی خون )۱۳۷۳( مجازات )۱۳۷۳( ضربه 
طوفان )۱۳۷۲( چشم هایم برای تو )۱۳۷۱( چهارشنبه عزیز )۱۳۷۱( دو نیمه 

س��یب )۱۳۷۰( دیدار در استانبول )۱۳۷۰( دو سرنوش��ت )۱۳۶۸( رانده شده 
)۱۳۶۸( شب بیس��ت و نهم )۱۳۶۸( در نقش محترم پرنده کوچک خوشبختی 

)۱۳۶۶( گل مریم )۱۳۶۶( قصه زندگی )۱۳۶۵(
نکته جالب در مورد این هنرمند س��ینما، تئاترو تلویزیون این است که با وجود 
اینکه مرجانه گلچین در زندگی متاهلی خود صاحب فرزندی نشده اما این روزها 
وبا وارد شدن به دهه میانسالی زندگی اش درنقش های مادرکماکان می درخشد.

تاالرافتخار

موس�یقی بختیاری ؛

نوایـی ازدل کـوه های  زاگـرس
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خبراخبار کوتاه

 مدیرکل بهزیستی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: هم زمان با آغاز 
دهه فجر ۲ مرکز مش��اوره، یک مرکز س��المندان و ۲ کارگاه تولیدی در 
 استان به بهره برداری می رسد. محمد میرزایی اظهار داشت: هم زمان با آغاز 
دهه فجر یک مرکز سالمندان در شهرستان لردگان با ظرفیت نگهداری از 
50 سالمند، مرکز مشاوره غیردولتی در شهرکرد، مرکز مشاوره حضوری 
غیردولتی در ش��هرکرد و ۲ کارگاه تولیدی ویژه معلوالن به بهره برداری 
می رس��د. وی با بیان اینک��ه ۲ کارگاه تولیدی در راس��تای اجرای طرح 
توانبخشی مبتنی بر جامعه در روستاهای استان به بهره برداری می رسند، 
افزود: ارائه خدمات رایگان توانبخش��ی توسط مراکز دولتی و غیردولتی و 
 ارائه خدمات مش��اوره خانوادگی در زمینه ژنتیک و اعتیاد با تخفیف ویژه 

از دیگر برنامه های اداره بهزیستی استان در ایام دهه فجر است.
 مدیرکل بهزیس��تی اس��تان چهارمحال و بختی��اری با اش��اره به اجرای 
 طرح توانبخش��ی مبتنی بر جامعه در اس��تان از س��ال 87 گفت: اجرای 
طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه سبب تسهیل حضور معلوالن در جامعه 
است که ش��امل مجموعه اقدامات در راس��تای افزایش توان فرد مبتال به 

نقص برای دست یابی به استقالل زیستی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
 میرزایی خاطرنش��ان کرد: توانبخش��ی مبتنی بر جامعه از طریق تالش  
به هم پیوسته افراد معلول، خانواده های آنها، اعضای جامعه و ارائه خدمات 

مناسب و ویژه بهداشتی، آموزش، حرفه ای و اجتماعی تحقق می یابد. 
وی با اشاره به فعالیت 15 کارگاه تولیدی در روستاهای استان در راستای 
اجرای طرح توانبخش��ی مبتنی بر جامعه اف��زود: کارگاه های تولیدی در 
زمینه های باف��ت تابلو فرش، دوخت لباس های محلی، خیاطی و کش��ت 
گیاهان دارویی فعالیت و زمینه اش��تغال ۲35 ناتوان جس��می � حرکتی 

را فراهم کرده اند.
مدیرکل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون بیش 
از 15 هزار معلول از خدمات این طرح بهره مند ش��ده اند، افزود: تش��کیل 
صندوق اشتغال معلوالن، توانمندسازی سالمندان در روستاها، طرح بیمه 
تأمین اجتماعی روستایی برای ۲15 ناتوان جسمی � حرکتی، اجرای طرح 
غربالگری اوتیس��م در مناطق روستایی اس��تان از دیگر برنامه های طرح 

توانبخشی مبتنی بر جامعه است.

چهارقلوهای اهل روس��تای وانان از توابع بخش الران شهرس��تان شهرکرد 
 همزمان با جش��ن تولد یک س��الگی به همت خیران و گ��روه های جهادی 

خانه دار شدند. 
همزمان با روز بصیرت و هفته وحدت، جش��ن تولد یک سالگی چهارقلوهای 
روستای وانان با افتتاح خانه مسکونی آنها ش��یرین شد. فرمانده سپاه ناحیه 
شهرکرد درآیین واگذاری منزل مس��کونی به این خانواده گفت: ساخت این 
منزل مسکونی در متراژ 110 متر مربع از 10 خرداد با اعتبار 4۲0میلیون ریال 
آغاز و در کمتر از هفت ماه تکمیل و به این خانواده تحویل داده شد. سرهنگ 
پاس��دار مهران مرادی افزود: در راس��تای محرومیت زدایی و مردم یاری، با 
تالش گروه های جهادی بس��یج و کمک های خیران کلنگ ساخت یک باب 
منزل مس��کونی برای یکی دیگر از نیازمندان روستای وانان نیز به زمین زده 
شد و عملیات ساخت این واحد آغاز شد. سال گذشته یک بانوی وانانی پس از 
هشت سال انتظار و درمان نازایی، در نخستین زایمان خود صاحب چهار فرزند 
که سه دختر و یک پسر هستند، شد.  پدر این چهارقلوها، مددجوی ناشنوا و 
مستمری بگیر دائمی بهزیستی است و در بدو تولد فرزندانش، یک فرد خیر 
متقاضی نگهداری دو فرزند این خانواده ش��د که مادر خانواده با این موضوع 
مخالفت کرد. روستای وانان از توابع بخش الران شهرستان شهرکرد در فاصله 

حدود 30 کیلومتری مرکز استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

هماهنگ کننده تیم پیوند اعض��اء چهارمحال و بختیاری، از اهدای عضویک 
بیمار مرگ مغزی ساکن فرخشهر از توابع مرکز استان چهارمحال وبختیاری 
خبرداد.  زهرا س��یاح گفت: محمد کاوه بیمار مرگ مغزی 3۲ س��اله ساکن 
 فرخش��هر از توابع ش��هرکرد ش��نبه پنج��م دی ماه ب��ر اثر تص��ادف دچار 

ضربه مغزی شده بود.
وی گفت: این بیماربه بیمارستان امام علی علیه الس��الم فرخشهر منتقل و 
در بخش آی سی یو این بیمارس��تان تحت مراقبت ویژه قرار گرفت. به گفته 
 وی، پس از چه��ار روز مراقبت ویژه ب��ا تایید مرگ مغزی این بیمار توس��ط 
تیم پزش��کی و اعالم رضایت خانواده، کبد و کلیه های وی برای پیوند به سه 
بیمار نیازمند جداسازی شد. سیاح گفت: اعضای اهدای این بیمارمرگ مغزی 
پس از جداسازی به اس��تان فارس ارسال شد. س��یاح تصریح کرد: دریافت 
کنندگان از اس��تان هایی که اهدای عضو در آن صورت می گیرد در اولویت 
دریافت اعضای اهدایی هستند. وی همچنین از شهروندانی که با گذشت خود 
موجب ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو و برطرف شدن بخشی از درد 
و رنج بیماران و خانواده های نیازمندان به پیوند عضو می شوند، قدردانی کرد.  
استان چهارمحال وبختیاری به نس��بت جمعیت جزو استان های برتر کشور 
در زمینه اهداء عضو است و در دوره های مختلف زمانی جایگاه این استان بین 
رده های اول تا سوم اهداء عضو متغیر بوده است. از ابتدای سال جاری تا کنون 
این چهارمین اهدای عضو در بیمارستان امام علی علیه السالم فرخشهر است.

چهارقلوهای شهرکردی 
صاحب خانه شدند

مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد؛
افتتاح ۲ مرکز مشاوره و یک مرکز 

سالمندان

اهداء عضو، زندگی را به سه بیمار 
هدیه کرد

قاسم سلیمانی دشتکی بعدازظهرچهارشنبه 
 در نشست بررسی رفع موانع تولید در استان 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به اینکه 
موانع تولید در چهارمح��ال و بختیاری با 
تالش بیش��تر مدیران و همکاری مدیران 
واحد های تولیدی رفع خواهد شد، اظهار 
داش��ت: با همکاری و همیاری بسیاری از 
مشکالت سد راه تولید در استان برداشته 
می شود و اشتغال در س��طح استان ایجاد 
می ش��ود. وی افزود: هم اکنون جلس��ات 
بس��یاری در راس��تای رفع موانع تولید در 
این اس��تان برگزار ش��ده اس��ت که نتایج 
نش��ان می ده��د ه��م اکنون این مس��یر 
روند رو به رش��د را طی می کند. استاندار 

چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: فعال شدن بخش 
تولید و افزای��ش تولید واح��د های صنعتی اس��تان 
موجب افزایش اش��تغال در سطح اس��تان می شود. 
وی ادام��ه داد: بانک ها نقش مهمی در راس��تای حل 
مش��کالت واحد های تولیدی دارند که بانک ها باید 
در این خص��وص با توجه ب��ه قانون، زمینه تس��هیل 
 گری در پرداخت اقساط واحد های تولیدی را فراهم 

کنند. 
قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: نداشتن سرمایه در 
گردش مشکل بس��یاری از واحد های تولیدی استان 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که بانک ها در 
این مسیر نقش مهمی را دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: با افزایش 
 تولید زمینه توس��عه چهارمحال و بختی��اری فراهم 
می ش��ود. مش��کالت ش��ش واحد تولیدی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری برسی ش��د مدیر کل صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز در 
این نشست گفت: مشکالت شش واحد تولیدی استان 

چهارمحال و بختیاری در این نشست بررسی شد. 
نعیم امامی ادامه داد: در این نشست راهکارهای الزم 
برای حل مشکالت این ش��ش واحد تولیدی ارائه شد 

و تصمیم��ات الزم در ای��ن خصوص گرفته 
ش��د.وی در ادام��ه تاکید کرد: ه��م اکنون 
بسیاری از واحد های تولیدی استان با نیمی 
از توان تولیدی یا کمت��ر فعالیت می کنند 
که اگ��ر موانع تولید این واحد ها برداش��ته 
ش��ود، زمینه فعالی��ت آنها ت��ا 100درصد 
ظرفیت وج��ود دارد که محقق ش��دن این 
مهم ب��رای واحد ه��ای تولیدی، اش��تغال 
قاب��ل توجهی در اس��تان ایجاد م��ی کند. 
 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ادام��ه داد: توجه به 
واحد های تولیدی احداث ش��ده در سطح 
استان و افزایش ظرفیت آنها، می توان بدون 
س��رمایه گذاری و اح��داث کارخانه جدید 

اشتغال قابل توجهی در سطح استان ایجاد کرد. 
ظرفیت های اس�تان برای توس�عه مورد توجه 

قرار گیرد
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این نشست گفت: باید از ظرفیت های استان برای 
توسعه استان استفاده شود. سعید زمانیان ادامه داد: 
چهارمحال و بختیاری ظرفیت های قابل توجهی برای 
توسعه دارد که باید زمینه جذب سرمایه گذار در سطح 
این استان فراهم شود. وی ادامه داد: باید ظرفیت های 

استان برای جذب سرمایه گذار معرفی شود.

طرح تغییر الگوی مصرف سوخت جنگل نشینان 
چهارمحال و بختیاری با نص��ب آبگرمکن های 
خورشیدی از سال گذشته در شهرستان لردگان 
آغازش��د  که با نصب ای��ن ن��وع از آبگرمکن ها، 
مصرف چوب جنگلی به ویژه بلوط در روستاهای 
جنگل نشین کاهش یافته است.  مدیرکل دفتر 
فنی حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کش��ور روز چهارشنبه در بازدید از 
طرح های حفاظت جنگل در شهرستان لردگان 
گفت: پروژه مش��ارکتی تغییر الگوی س��وخت 
جنگل نش��ینان به منظ��ور جلوگی��ری از قطع 
 درخت��ان جنگلی ب��رای تأمین س��وخت انجام 
می شود.  بهمن افراس��یابی اظهار داشت: استان 
چهارمحال و بختیاری پیش��تاز اجرای این طرح 

در کش��ور بوده و هم اینک الگویی ب��رای دیگر 
استان ها شده است. به گفته وی، سازمان جنگل 
ها با ارائه پ��روژه ای به عنوان نص��ب آبگرمکن 
 های خورش��یدی با رفع بخش��ی از نی��از انرژی 
جنگل نش��ینان، وابس��تگی آنان را به استفاده 
از چ��وب و هیزم کاه��ش می دهد.  افراس��یابی 
ادامه داد: کش��ور ایران به لح��اظ دریافت انرژی 
خورش��یدی در جهان در باالتری��ن رده ها قرار 
دارد و میزان تابش خورشید در ایران بین 1800 
تا ۲۲00 کیلو وات س��اعت در مترمربع در سال 
تخمین زده ش��ده اس��ت. مدی��رکل دفتر فنی 
حفاظت و حمایت س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری کش��ور افزود: در اکثر نقاط کش��ور 
بیش از 300 روز آفتابی وجود دارد که اس��تفاده 

از انرژی های نو به دلیل دارا ب��ودن هزینه های 
پایین می تواند از آلودگی های زیس��ت محیطی 
بکاهد.  افراسیابی تصریح کرد: امسال 9 میلیارد 
ریال اعتبار ملی برای چهارمحال و بختیاری برای 
صیانت از جنگل ها با اجرای طرح های کمربند 
حفاظتی و تامین انرژی ن��و اختصاص می یابد. 
مدیرکل منابع طبیعی چهارمح��ال و بختیاری 
نیز گفت: طرح نصب آبگرمکن های خورشیدی با 
هدف جلوگیری از قطع درختان و حفظ پوشش 
جنگلی از سال گذشته ابتدا از شهرستان لردگان 
در این استان آغاز شد. علی محمدی مقدم اظهار 
کرد: هم اکنون ۲0 هزار بهره بردار جنگل نشین 
در اس��تان وجود دارد که پنج هزارخانوار از این 

تعداد از سوخت های فسیلی استفاده می کنند.

چهارمحال وبختیاری، پیشتاز بهره گیری از انرژی های نو
 برای حفظ منابع طبیعی

مزایده 
10/253 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اردستان در نظر دارد دراجرای مفاد 
اجراییه درپرونده کالسه 55/94 مدنی به موجب آقای جواد ملکی فرزند علی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 5/616/000 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له آقای 
ایراندوست فرزند عزت اله و پرداخت مبلغ 490/000 ریال نیم عشر هزینه اجرا در حق 
صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه به معرفی اموال نموده اس��ت لذا اموال 
توقیفی را به شرح ذیل از طریق مزایده به فروش می رساند هفتاد عدد کارتن آجر دوغ 
آبی هر کدام به مبلغ 150/000 ریال. س��ینک ظرف ش��ویی به مبلغ 2/000/000 ریال. 
بیس��ت و ش��ش متر موزاییک به مبلغ 2/500/000 ریال. متقاضیان خرید می توانند 
در روز مزایده درجلس��ه حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال مذکور 
را که آگهی شده مالحظه نمایند اموال فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین 
پیشنهاد را ارایه نمایند برنده مزایده باید کل بها را فی المجلس به عنوان سپرده به واحد 
اجرای احکام تسلیم نماید. تاریخ مزایده:94/10/29 ساعت 09:00صبح. مکان مزایده: 
واحد اجرای احکام دادگستری اردستان.م الف:847 اجرای احکام حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان
ابالغ وقت رسیدگی

10/254 در خصوص پرونده کالسه 478/94 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس اس��کندری – عباس عابدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/11/14 ساعت 5عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27954 شعبه 

25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/256 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1260 خواهان شهرام سهرابی دادخواستی 
مبنی بر جهت استماع ش��هادت ش��هود به طرفیت مهدی ربیعی تقدیم نموده است 
وقت رس��یدگی برای مورخه 94/11/14 س��اعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27937 

شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/257 در خصوص پرونده کالس��ه 293/94 خواهان محمد میرزایی دادخواس��تی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 399ب75 به طرفیت زهرا 
استادعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/11/14 ساعت 3/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27924 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/258 در خصوص پرونده کالس��ه 94-681 خواهان امین ابراهیمی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه 3/280/000 ریال یک فقره چک به طرفیت اصغر س��لیمی تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 94/11/17 س��اعت 4/30عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:27926 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
10/259 در خصوص پرونده کالس��ه 679/94 خواهان امین ابراهیمی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به طرفیت کیوان اس��کندری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/11/17 ساعت 4عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:27925 شعبه 15 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/260 در خصوص پرونده کالسه 903/94 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
سمیه س��لیمانی و نجمه محمدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- اکبر 
اصفهانی پور 2- مصطفی اصفهانی پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 94/11/17 ساعت 4:00 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27915 

شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/261 در خصوص پرونده کالسه 319/94 خواهان جواد رحیم سلمانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علیرضا رهنما موس��یانی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای مورخه 94/11/17 ساعت 15/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27914 

شعبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/262 در خصوص پرونده کالس��ه 1032/94 خواهان حس��ین داوری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت پریوش خوارزمی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز یکش��نبه مورخه 94/11/18 س��اعت 10:30صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:27917 

شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/263 در خصوص پرونده کالس��ه 1567/94 خواهان ش��رکت ماسه ریخته گری 
چیروک با مدیریت محسن غفوری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت سیروان 
رشیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/11/19 ساعت 9صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:27940 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/264 در خص��وص پرونده کالس��ه 940789 خواهان آقای غالمحس��ین جبارزارع 

دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای محمدمهدی حق دوست تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود برای روز سه شنبه مورخ 94/11/20 
ساعت 12صبح تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف:27920 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
10/265 شماره ابالغیه:9410100350809993 شماره پرونده:9409980350800095 شماره 
بایگانی شعبه:940114 خواهان/شاکی اکبر رئیسی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم علی قوه عود به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرس��ی و تامین خواس��ته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 8 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9409980350800095 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/11/24 و س��اعت 10:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:27965 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/266 در خصوص پرون��ده کالس��ه 1599/94 خواهان محمد جواد گل ش��یرازی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت محمد رضایی آدریانی و امیر خورشت 
پز تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 94/11/24 ساعت 8/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:27951 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

10/267 در خصوص پرونده کالس��ه 880/94 خواهان حسن قاسم پور دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفیت 1- صادق شاکری 2- غالمرضا حبیبی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/11/24 ساعت 4 عصر تعیین گردیده 
اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد 
– اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:27916 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/268 شماره درخواست:9410460362000004 ش��ماره پرونده:9409980362001556 
شماره بایگانی شعبه:941594 نظر به اینکه آقایان مجید اصالنی فرزند محمد و سجاد 
اصالنی فرزندمجید متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع به شماره پرونده 941594 
شعبه اول دادیاری دادسرای اصفهان می باشد باتوجه به مجهول المکان بودن و عدم 
حضور نامبردگان در این شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم دعوت 
به عمل می آیدجهت رس��یدگی ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد.م الف:27967 شعبه 1 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان)مجتمع4(

احضار 
10/269 شماره درخواست:9410460358300047 ش��ماره پرونده:9409980358301290 
شماره بایگانی ش��عبه:941322 در پرونده کالسه 941322 ش��عبه چهارم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان آقای داود زارع شکایتی علیه آقای امیر بخشایی 
فرزند بهمن دائر بر اخالل در نظام اقتصادی کش��ور از طریق فعالیت در شرکتهای 
هرمی مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور این دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:27964 شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ 

10/270 شماره درخواست:9410460359500097 ش��ماره پرونده:9409980359500747 
شماره بایگانی شعبه:940791 نظر به اینکه متهم علی شاه محمد رحیم از طرف این 
دادس��را در پرونده 940791ب16 به اتهام کالهبرداری حسب شکایت لیال دادور فرزند 
کسری تحت تعقیب است ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:27963 شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 

شهرستان اصفهان)مجتمع2(
ابالغ 

10/271 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 940838 بنا به درخواست حسن رادهوش و 
عبدالرضا رادهوش به طرفیت ناصر حیدری با موضوع مطالبه خس��ارت باتوجه به 
ارجاع امر به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوسیله به خواندگان فوق 
الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 
کارشناس��ی و اعالم نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان – خیابان آتشگاه – 
مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان. م الف:27922 شعبه 9 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ 

10/272 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 940802 بنا به درخواست مژگان امینی پور 
به طرفیت حس��نعلی اس��ماعیلی با موضوع مطالبه خس��ارت باتوجه به ارجاع امر 
به کارشناسی و وصول نظریه کارشناسی لذا بدینوس��یله به خواندگان فوق الذکر 
که مجهول المکان می باش��ند اخطار می گ��ردد ظرف یک هفته جه��ت رویت نظریه 
کارشناس��ی و اعالم نظر به آدرس ذیل مراجعه نمایید. اصفهان – خیابان آتش��گاه 
– مجتمع ش��ماره 2 ش��وراهای حل اختالف اصفهان. م الف:27928 شعبه 5 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ 

10/273 ش��ماره ابالغیه:9410100350511018 ش��ماره پرون��ده:9409980350500619 
شماره بایگانی شعبه:940680 خواهان/ش��اکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم محمد عرفانی و سیدجعفر مفضلی به خواسته 
مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خس��ارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت مالحظه نظریه کارشناسی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال خیابان ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9409980350500619 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان 1- سید 
جعفر مغضلی فرزند حسین و 2- محمد عرفانی فرزند اسداله و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در جهت مالحظه 
نظریه کارشناس��ی در وقت مقرر ف��وق حاضر گردد.م الف:27971 ش��عبه 5 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

استاندار:

موانع تولیـد  با تالش مدیران رفـع خواهد شـد
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محص��والت واقعی��ت مج��ازیVR و واقعی��ت اف��زوده
"AR ب��ا ورود هولولنز مایکروس��افت وارد فاز ت��ازه ای از 
و  2015 ش��د  اختراع��ات در س��ال  و  بداع��ات   ا

در سال 2016 شدت انفجاری به خود خواهد گرفت.
هنگام معرفی هدس��ت هولولنز توس��ط مایکروسافت و 
نمایش س��اخت ماین کرافت با آن دنی��ای جدیدی را به 
سازندگان نوین نشان داد و دنیای گیم را در حالت تئوریک 

منقلب نمود.
 سیس��تم تعاملی بدون س��یم، آینده دنی��ای کامپیوتر را 
 توس��ط مای��کل فیت��س مونت��ز و دونک��ن ب��ل ب��ه 
رخ کش��ید و نش��ان دادند که آینده آموزش، پزش��کی را 

می توان با توسعه هولولنز مایکروسافت به خوبی جلو برد.
 Oculus و VR پلی استیشن ،HTC Vive ،سامسونگ
Rift بعد از هولولنز مایکروسافت نوید خوبی را در دنیای 

فناوری می دهند.

ایلون ماسک نام خود را در ردیف سازنده برتر 
محصوالت Cool در جه��ان مطرح کرده و از 
شیر مرغ تا آدمیزاد آن هم از نوع فوق مدرنش 
را چه با پی پال، هایپرلوپ، موشک فالکون 9 و 
خودروهای جدید مدل اس برای بشر به ارمغان 

آورده است.
اما تس��ا مدل ایکس اتومبیل تمام الکتریکی 
در سایز خانوادگی با درهای عقب بالدار است 
که ایمنی را به ط��ور کامل برای سرنش��ینان 

 SUVرقم زده اس��ت. این اولین ماشین از نوع
تمام برقی است که 5 س��تاره کیفیت را از آن 

خودکرده است.
مدل ایکس در دو ن��وع 90D و P90D راهی 
بازار ش��ده و س��فر ت��ا ص��د آن 3و7 ثانیه رخ 
می دهد و ت��ا 413 کیلومتر هم س��رعت دارد. 
قیمت آن 132 هزار دالر تعیین ش��ده و مدل 
 SUV 142 هزار دالر و س��ریع ترین P90D

جهان است که صفرتا صد آن 3/2 ثانیه است.

هرچند یو اس بی تایپ س��ی قب��ل از 2015 
توس��عه پیداکرده اس��ت ام��ا همین که بدون 
مش��کل کابل را در هر حالتی وصل می کنید و 
سرعت نقل وانتقال آن به 10 گیگابیت بر ثانیه 
می رسد و فیلم 4K را در کسری از ثانیه از یک 
هارد به هارد بع��دی جابه جا می کن��د، ابداع 

بزرگی محسوب می شود.
یو اس بی تایپ س ضمن اینکه س��رعت شارژ 
را باالبرده ، به دلیل اینک��ه می تواند 100 وات 

انرژی را نیز منتقل کند، به وسیله آن می توان 
سایر ابزار را روشن کرد.

اپل یو اس بی تایپ س��ی را با مک بوک شروع 
 کرد و برخی معتقدند دلی��ل وجود یک پورت 
یو اس بی تایپ سی این است که به دلیل رفتن 
کاربران به سوی محیط کلود، خیلی ضرورتی 
به داش��تن پورت بیشتر نیس��ت. سال 2015 
گوشی هایی مانند نکس��وس 6P و 5X نیز از 

این پورت بهره بردند.

آیفون 6 اس به یک دلیل ابداعانه ترین آیفون بعد از سال 
2007 است و آن چیزی نیست جز: تاچ سه بعدی!

ب��رای  متف��اوت  کام��ا  راه��ی  س��ه بعدی   ت��اچ 
رابط کاربری در آیفون محسوب می ش��ود و مجموعه ای 
از دس��تورات با فش��ار انگشتان دس��ت، زندگی با گوشی 
هوشمند را برای شما متفاوت و کاما لذت بخش می کند.

آیفون 6 اس حس��گری دارد که فاصله بین کاور نمایشگر 
و بک لیت کیبورد را تش��خیص می دهد. کاور شیش��ه ای 
کمی انعطاف پذیر اس��ت: یعنی کاربر با فشار می تواند آن 
راکمی خم کند.بسیاری از سازندگان تصمیم گرفته اند تا 
 در سال 2016 محصوالت جدید خود را همراه با فناوری 
ت��اچ س��ه بعدی عرض��ه کنن��د و اوج آن را در کنفرانس 
جهانی موبای��ل بارس��لونا  MWC 2016 خواهیم دید. 
تاچ س��ه بعدی همچنان برای گیم س��ازان جذاب است و 
 باید دید چه تحوالت مثبتی در این زمینه در سال 2016 

رخ می دهد.

ویندوز 8 و 8/1 و بدون اینکه خبری از ویندوز 
9 شود، یک راست ویندوز 10 که ویژگی های 
 خ��وب وین��دوز 7 را داش��ت مایکروس��افت 
 را ب��ه ای��ده یکپارچگ��ی سیس��تم عامل 
س��خت افزارهای  هم��ه  روی   وین��دوز 
 موبای��ل و دس��کتاپ و تبل��ت نزدی��ک 

ساخت.
دسکتاپ مجازی و مولتی تسکینگ روی آن، 
اتصال بهتر ب��ه ایکس باکس وان، بازگش��ت 

 منوی اس��تارت، اکشن س��نتر راحت، ظهور 
اپ ه��ا در کنت��رل پنل وین��دوز، ب��اال رفتن 
کیفی��ت اپ ه��ا ویژگی ه��ای خ��وب ویندوز 
 10 ب��ود ک��ه برخ��ی ویژگی ه��ای منف��ی 
را نیز )مانند کمی اپ ها و کندی به روزرسانی 
توسط توسعه دهندگان، از دست دادن برخی 
ویژگی ه��ای وین��دوز 8/1 و گران ب��ودن در 
 صورت خرید مستقیم و بدون آپگرید( در خود 

جای داد.

هرس��ال نس��بت ب��ه قب��ل، محص��والت 

 ش��گفت انگیز بیش��تری خلق می ش��ود و 

برای نوش��تن از گوش��ی ها تا ماشین های 

جدید نه ی��ک مقاله بلکه ی��ک کتاب الزم 

است.

 ب��ر ای��ن اس��اس کریس��تین لوپ��ر از 

 ورد ت��ک 5 محص��ول برت��ر را که س��ایر 

محص��والت 2016 را تح��ت تأثی��ر ق��رار 

می دهند را موردبررسی قرار داده که باهم 

مرور می کنیم:

آیفون 6 اس هدست هولولنزمایکروسافت

ویندوز 10 Type-C یو اس بی تسال مدل ایکس

س��ال 2015 به پایان رس��ید و بازار انتخاب بهترین های این سال مانند 
سال های گذشته بسیار داغ است، اندروید به عنوان یکی از محبوب ترین 
 سیستم عامل های دنیا هرس��اله میزبان بازی های بس��یار زیادی است 
 ام��ا تنها بعض��ی از آنه��ا می توانند لق��ب بهترین را به خ��ود اختصاص 

دهند.
atomas

شیمی دوست هستید یا نه؟ البته دوست داشتن شیمی برای این بازی 
 Atomas الزامی نیست اما اگر از دوست داران این علم باشید مطمئنا از
بیش��تر لذت می برید؛ اتم های هیدروژن پایه گذار دنیای کوچک ش��ما 
هس��تند، میان دو اتم مثبت و منفی هیدروژن هم جوشی ایجاد کنید و 
یک اتم هلیوم تولید نمایید، از هلیوم به لیتیوم برسید اما اینها چه ارزشی 
دارند؟ پس آن قدر اتم ها را با هم ترکیب کنید تا به طا برسید یا بهتر از 

آن پاتین درست کنید!
گیم پلی Atomas ممکن اس��ت در نگاه اول چندان جذاب نباشد اما 
مطمئن باشید پس از نصب می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند، عاوه 

بر این شما را با عناصر جدول اتمی آشنا خواهد کرد.
Vainglory

چ��ه انتظاری از ی��ک بازی داری��د: هیج��ان، گرافی��ک، گیم پلی؛ پس 
Vainglory را از دس��ت ندهید. Vainglory ترکیبی خوب از همه 

عناصر مورد نیاز برای یک بازی جذاب است.
حاصل دو سال تاش super evilmegacorp یک الگوی خوب برای 
ساخت بازی های همراه است، این بازی در ابتدا برای iOS عرضه شد و 

پس از کسب موفقیت نسخه اندروید آن نیز از راه رسید.
به موفقیت های کوچک قانع نشوید، ارتش خود را تجهیز کنید تا در هر 

کارزاری پیروز میدان باشید، امپراتوری بزرگ خود را بزرگ تر کنید.
2 Hardest Game Ever

مطمئنا Hardest Game Ever 2، سخت ترین بازی تاریخ نیست، 

اما یکی از مفرح ترین آنهاس��ت، در این بازی این عکس العمل شماست 
که حرف نخس��ت را می زن��د، Hardest Game Ever 2 از تعدادی 
مینی گیم تشکیل شده که س��رعت واکنش شما را می سنجد، این بازی 
بیشتر برای اسمارت فون ها ساخته شده است تا تبلت ها برای همین در 

تبلت وضوح تصویر مناسبی ندارد.
BazaarWire Defuser

پای خنثی کردن بمب در میان است، پس بهتر است خونسردی خود را 
حفط کنید، نجات و یا نابودی سیاره در دستان شماست بنابراین کاما 
محتاط باشید، یک اشتباه و بوووووم! کلیدها و دکمه های متفاوتی وجود 
دارند که با پیدا کردن رواب��ط بین آنها می توانید از س��د هرگونه بمبی 

عبور کنید.
80 مرحله و هرک��دام 80 ثانیه همه چیز ب��رای بازی کردن در یک فیلم 

اکشن مناسب است.
Forsaken World Mobile

وارد جهانی اساطیری ش��وید و طعم مرگ را به دشمنان تان بچشانید و 
دارایی های شان را غارت کنید، Forsaken World Mobile در ابتدا 
برای کامپیوتر ساخته ش��ده بود اما هم اکنون در دیوایس های همراه در 
دسترس است. این بازی برای اسمارت فون های با رم 2 گیگابایتی مناسب 

است و البته حجم بسیار زیادی دارد.
Luna League Soccer

شاید FIFA و PES در دنیای کنسول ها حرف اول را بزنند اما مطمئنا 
 Luna League ،در اس��مارت فون ها حرف زیادی برای گفتن ندارند
Soccer یک بازی فوتبال هیجان انگیز و پر از ضربات فوق العاده قدرتمند 
و آمیخته به جادو است، شش رقیب به مبارزه با یکدیگر می پردازند تا دنیا 
را در تسخیر خود درآورند اما این بار نه به وسیله جنگ بلکه با فوتبال بازی 
کردن. در این کارزار حضور پیدا کنید ساح تان پاس  دادن، شوت کردن 

و گل زدن است، چه جنگ زیبایی؛ کاش همه جنگ ها این گونه بودند.

5 Dungeon Hunter
در Dungeon Hunter 5 ش��ما یک رزمنده هستید و باید به جنگ 
موجودات شیطانی بروید تا Kingdom of Valenthia را از چنگ 
اهریمن نجات دهید، جنگجوی تان را از میان 4 قهرمان انتخاب کنید و 

به جنگ تاریکی بروید.
 جالب تری��ن بخ��ش ای��ن ب��ازی Strongholds ن��ام دارد، در ای��ن 
بخش ش��ما کنترل یک کمپ را در اختیار دارید و باید در آن ارتش��ی 

از هیوالها را تربی��ت کنید و به جنگ ب��ا دیگر کاربران 
بپردازید.

Dungeon Hunter 5 ساخته استودیو گیم الفت 
و در س��بک RPG اس��ت، این بازی عاوه بر گرافیک 

خوب، گیم پلی جذاب و اعتیادآوری دارد.
Crossy Road

Crossy Road را می ت��وان ترکیب��ی بی نظیر از 
ب��ازی Frogger و تمپل ران دانس��ت، گرافیک 
این بازی شاید مهم ترین نقطه قوت آن محسوب 
 Crossy شود، جهان بی انتها، سه بعدی و ساده

Road به خوبی می تواند ی��ادآور بازی های قدیمی 
باش��د، در عین حال تمامی شخصیت ها و اش��یا به زیبایی 
 طراحی ش��ده اند.گیم پلی این بازی بس��یار س��اده است، 
 تنه��ا کاری ک��ه می بایس��ت در Crossy Road انجام 
دهید این اس��ت که کاراکت��ر ب��ازی را از خیاب��ان و میان 

اتومبیل ه��ا، قطاره��ا و دیگ��ر موان��ع رد کنی��د، س��که ها 
 را جم��ع آوری کنی��د ت��ا بتوانی��د کاراکتره��ای جدی��د را 

باز کنید.
BazaarSkyward

در نگاه اول Skyward بسیار شبیه به Monument Valley است، 
اما پس از نصب آن متوجه خواهید ش��د که در Skyward همه چیز 
متفاوت اس��ت، در ابتدا دو دایره آبی و قرمز در اختیار شماس��ت، با 
انتخاب درست مس��یرها، دایره ها را به س��مت باال هدایت کنید و تا 

می توانید باال بروید.

برترین بازی های اندرویدی سال 2015

محققان ایرانی موفق به طراحی و ساخت سیستمی برای هوشمند سازی 
منازل شدند که از طریق شبکه بی سیم اینترنت »وای فای« عمل می کند.

علی مقدس، یکی از محققان یک ش��رکت دانش بنی��ان و فارغ التحصیل 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد در خصوص »سیستم هوشمند سازی منازل 
از طریق وای فای« گفت: با نصب این سیستم در منازل می توان به هنگام 

خالی بودن خانه، از وضعیت آن مطلع شد.
وی افزود: با پیش��رفت تکنولوژی به طور مداوم شاهد ظهور فناوری های 
جدید در زندگی هستیم که هوشمند سازی منازل هم در راستای پیشرفت 

فناوری است. ساختمان های هوشمند، س��ازه هایی هستند که کنترل و 
مدیریت آن به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.

 این محقق با بیان اینکه کنترل خانه با هوش��مند س��ازی منازل آسان تر 
 می ش��ود، اف��زود: از ای��ن سیس��تم می ت��وان به ج��ای دوربی��ن های 
مدار بسته استفاده کرد چرا که دوربین های مدار بسته نظم خانه را به هم 

می ریزند.
مقدس اظهار داشت: این سیستم به هنگامی که خانه خالی است و تلفن یا 
زنگ درب به صدا در بیاید، سریعا و در آن واحد از طریق وای فای به صاحب 

خانه هشدار می دهد.
وی با بیان اینکه سیستم هوشمند سازی منزل از طریق کدی تعریف شده 
به صاحبخانه هشدار می دهد، عنوان کرد: همچنین می توان این سیستم 
را طوری تنظیم کرد که اتفاقات منزل را به سیستم اندرویدی تلفن همراه 

اطاع دهد.
مقدس اظهار داشت: تفاوت اصلی خانه های هوشمند با خانه های معمولی 
در این است که همه وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند 

و با یک دستگاه مرکزی کنترل می شوند.
به گفته این فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اس��امی مشهد، هشدار و اخطار 
اتفاقات منزل از طریق مودم سیستم هوشمند س��ازی منزل امکان پذیر 

است.

توسط محققان کشورمان صورت گرفت؛

ساخت سیستم هوشمند سازی منازل در ایران
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  برگزاری چهارمین ایستگاه 
سینمای هنر و تجربه کاشان با» خواب تلخ« امام جمعه گلپای��گان گفت: ایج��اد مرکز نگه��داری از 

س��المندان و معل��والن در گلپایگان ضروری اس��ت زیرا 
نگهداری از معلولین در یک مرکز از نیازهای اساسی جامعه 

محسوب می شود.
حج��ت االس��ام محمدرض��ا اس��ماعیلی در آیی��ن 
 تجلی��ل از دان��ش آم��وزان و مربی��ان موسس��ه  خیریه 
 فاطمه الزهراکه با حضور فرماندار، مدیریت اداره بهزیستی،

 اعضای ش��ورای ش��هر و جمعی از خیری��ن و نیکوکاران 
شهرس��تان گلپایگان در محل س��اختمان این مؤسسه 
برگزار شد، با تقدیر از زحمات و تاش های صورت گرفته 
از س��وی هیات مدیره و اف��رادی که با نام و بی نش��ان به 
موسس��ه خیریه فاطمه الزهرا )س( در راستای نگهداری 
از کودکان ب��ی سرپرس��ت و دیگر اقدام��ات آن کمک و 
یاری می کنند، اظهار داش��ت: این امور ب��رای افرادی که 
 به دنبال آن هس��تند باقیات و صالح��ات در دنیا و آخرت

 خواهد داشت.
امام جمعه گلپایگان خطاب به دانش آموزان این موسسه 
اظهار داش��ت: توقع و تقاضای افرادی که در این موسسه 
دخیل هس��تند خوب درس خواندن ش��ما و ش��کوفایی 
 اس��تعداد، قابلی��ت و توانمندی ت��ان با اس��تفاده از این 
فرصت طایی یعنی اس��تفاده از این امکانات اس��ت؛ لذا 
ممکن است در جامعه افرادی داش��ته باشیم که حتی با 
داشتن پدر و مادر نیز این گونه از آنها حمایت و برای شان 

زحمت کشیده نشود.
وی با اشاره به اینکه ش��ما دانش آموزان امانت در دست 
متولیان و دس��ت اندرکاران این موسسه خیریه هستید، 
تصریح کرد: تمام هّم و غم این بزرگواران و اهتمام شان بر 
این است تا بتوانند نسبت به تأمین نیازهای شما و آسایش 
در راستای کسب علم و دانش و رشد و شکوفایی  مثمرثمر 

واقع شوید.
نماینده ولی فقی��ه در گلپایگان با اذعان ب��ه اینکه وجود 
مرکز نگهداری از س��المندان و معلوالن الزم است، افزود: 
نگه��داری از معلولین در یک مرکز حتی ب��رای کودکان 
با توجه به مش��کات عدیده ای که برای خانواده ها دارد 
ضروری است که دوستان قدم خیر بردارند و برای ساخت 
مرکز نگهداری معلوالن با حمایت و همکاری بهزیس��تی 

کشور اقدام کنند.
 وی ب��ا تقدی��ر از دس��ت ان��درکاران موسس��ه خیری��ه 
فاطمه الزهرا )س( و ضمن آمادگی خود و دیگر مسوولین 
شهرستان در راستای کمک در این امر خطیر اظهار کرد: 
یکی از بهترین کارهایی که در جامعه برای رفاه شهروندان 
و آحاد جامعه صورت می گیرد امور خیری است که شما 
دست اندرکار آن هستید که امیدواریم در این امر موفق و 

خداوند نیز عنایت خود را برای پیش��رفت امور برای تان 
مهیا سازد.

۱۶۰۰ معلول چشم انتظار اقدام خیران برای ساخت 
محل نگهداری آنها

 در ادامه محمد عباس��ی اظهار داش��ت: این موسس��ه از 
 س��ال ۸۱ با همت جمع��ی از خیری��ن و نیک��وکاران با

دو ه��دف ب��زرگ نگهبان��ی و تعلی��م و تعل��م فرزندان 
عزیز ب��ی سرپرس��ت و بعض��ا بدسرپرس��ت و همچنین 
نگه��داری و توانبخش��ی معل��والن و رس��یدگی ب��ه 
مس��تمندان ش��کل گرفت که تاکنون در این راستا پس 
از ۱۴ س��ال فعالیت موفقی��ت آمیز و چش��مگیر کانون 
 ک��ودکان بی سرپرس��ت ب��ا مدیری��ت آقای ش��یرانی و

 سه نفر از مربیان به صورت شبانه روزی سرپرستی فرزندان 
عزیز را برعهده دارند و با وجود تمامی دغدغه ها و مشکات 

موفق به کسب رتبه اول در استان شدند.
عباس��ی با تقدیر از مربیان و دس��ت ان��درکاران آموزش 
 ب��ه دانش آم��وزان این موسس��ه اظهار کرد: امید اس��ت
 دانش آموزان با اس��تعداد و ب��ا اراده که در این موسس��ه

 به سر می برند با حمایت شما خیرین و بزرگواران بتوانند 
مدارج عالی و خوبی را در راستای کسب علم به دست آورند.

 رییس هیات مدیره موسس��ه خیریه فاطمه الزهرا )س( 
با اشاره به وضعیت نامطلوب نگهداری معلولین شهرستان 
در خانواده ها تصریح کرد: نگهداری معل��ول در خانواده 
خصوصا برای پدران و مادران که کهولت س��ن هم دارند 
کاری بسیار مشکل و طاقت فرساست و این در حالی است 
که ما در شهرستان فاقد مرکز نگهداری از معلولین هستیم.

 عباس��ی با بیان اینکه حدود یک ه��زار و ۶۰۰ معلول در 
رده های سنی مختلف در شهرستان گلپایگان وجود دارد، 
افزود: امید است با همراهی خیرین به ویژه گلپایگانی های 

مقیم اقصی نقاط کشور نس��بت به اقدام برای این پروژه 
مهم دست موسس��ه خیریه فاطمه الزهرا )س( را گرفته 
و در راس��تای کمک به خانواده هایی که مجبور هستند 
فرزندان معلول خود را برای نگهداری به ش��هرهای دیگر 
بفرس��تند، اقدام عاجل صورت گیرد چون امر سرکش��ی 
برای خانواده های دارای معلول که کهولت سن نیز دارند، 

بسیار مشکل است.
بیش از ۱۰۰ فارغ التحصیل در خانه کودک و نوجوان 

تحت پوشش موسسه خیریه فاطمه الزهرا
در ادامه علی ش��یرانی با بیان اینکه این موسس��ه از بدو 
تاس��یس حدود ۱۰۰ نفر از عزیزان دان��ش آموز را پس از 
طی مراحل فارغ التحصیلی ترخیص کرده اس��ت، افزود: 
 سعی ما بر این است تا با ارتباط یکی از اعضای خانواده این 
دانش آموزان نس��بت ب��ه برنامه ری��زی آین��ده آنها نیز 
رایزنی داش��ته باش��یم چراکه هر چند در ای��ن مرکز به 
 این فرزندان محبت ش��ود مانند نفس گ��رم خانواده آنها

 نخواهد بود.مدیریت نگهداری ک��ودکان و دانش آموزان 
بی سرپرست موسسه خیریه حضرت فاطمه الزهرا )س( 
با اشاره به اینکه در سال گذش��ته ۱۲ نفر از دانش آموزان 
در حال تحصیل با نمرات بس��یار باال قبول شده و در حال 
تحصیل در رده های باالتر هس��تند، اف��زود: ۹ نفر از این 
دانش آموزان نیز در حال ادامه تحصیل بوده و سال آینده 

نیز در چنین برنامه ای از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.
ش��یرانی ضمن مخالفت با واگذاری شغل به این کودکان 
تاکید کرد: هدف از نگهداری این فرزن��دان در این مرکز 
فقط تحصیل بوده و در این مرکز تنها افرادی که اشتیاق به 
تحصیل و کسب علم داشته باشند نگهداری از آنها صورت 
 می گیرد و این امر باعث ش��ده که این دان��ش آموزان با 

معدل های باال در این مرکز نگهداری شوند.

 ثبت نام ۱۰۰ نفر
 در نهضت سواد آموزی شهرضا

مردم آران و بیدگل ۱2 هزار سی سی 
خون اهدا کردند

لزوم توجه مسووالن به فرهنگ سازی
 در خصوص رعایت نکات ایمنی

رییس اداره آموزش و پرورش شهرضا گفت: توس��عه فعالیت های سواد آموزی 
 و ارتقاء س��طح دانش عمومی، مهم تری��ن و اصلی ترین مولفه های پیش��رفت و 
توسعه کشور، در امور زیر بنایی است.احمد ملکیان، اظهار کرد: در سال تحصیلی 
جاری در شهرستان ش��هرضا حدود ۴5۰ نفر شامل ۱۰۰ نفر در دوره عمومی و 
35۰ نفر در دوره انتقال تحت پوشش خدمات سازمان نهضت سواد آموزی قرار 
گرفته اند. وی تصریح کرد: فعالیت های سازمان نهضت سواد آموزی در سه سطح 
سوادآموزی، انتقال و تحکیم  سازماندهی و اجرا می شود. در دوره سواد آموزی 

که معادل سوم ابتدایی است، افراد بزرگسال، حداقل سواد را می آموزند.
ریی��س اداره آم��وزش و پرورش ش��هرضا ادام��ه داد: ه��دف از اج��رای دوره  
 سوادآموزی، کسب مهارت های خواندن و نوشتن، انجام محاسبات ریاضی در حد 
چهار عمل اصلی و آش��نایی بیش��تر با مع��ارف دینی و فرهنگ اس��امی ویژه 
بزرگساالن است.ملکیان گفت: در دومین دوره آموزشی نهضت سوادآموزی که 
دوره انتقال نام دارد و معادل س��ال ششم ابتدایی اس��ت، فرصت ادامه تحصیل 
 برای کس��انی که دوره س��واد آموزی را گذرانده اند یا کس��انی که فاقد شرایط

 ادامه تحصیل در نظام رسمی آموزش و پرورش هستند، فراهم می شود.
وی افزود: هدف از اجرای دوره انتقال گس��ترش مهارت های خواندن و نوشتن، 
 به کارگیری دس��تورات دینی در زندگی فردی و اجتماعی و آش��نایی بیشتر با 

مفاهیم ریاضی و رشد بینش اجتماعی و فرهنگی بزرگساالن است.
رییس اداره آموزش و پرورش شهرضا گفت: دوره تحکیم نهضت سواد آموزی، 
ویژه افرادی است که دارای مدرک دوره س��واد آموزی بوده و به هر دلیلی  قادر 
به ادامه تحصیل در دوره انتقال نیستند، طراحی این دوره با هدف جلوگیری از 

فراموشی سوادآموزان انجام شده است.

رییس جمعیت هال احمر آران و بیدگل گفت: مردم و مس��ووالن شهرس��تان 
 هم زمان با هفته ایمنی در برابر زلزله و بایای طبیعی ۱۲ هزار س��ی سی خون
  اهدا کردند. مجی��د طاهری تعداد متقاضی��ان اهدای خ��ون را 3۰ نفر اعام و

  اظهار ک��رد: اهدای خ��ون در این شهرس��تان با اس��تقبال خوب ش��هروندان 
روبه رو شد به طوری که مردم و مسووالن این شهرستان هم زمان با هفته ایمنی 

در برابر زلزله و بایای طبیعی ۱۲ هزار سی سی خون اهدا کردند.
وی افزود: این حرکت خداپس��ندانه مردم شهرس��تان برای یاری رس��اندن به 
بیماران نیازمند خونی و هم چنین حفظ سامتی جسمی و نشاط روحی با کمک 

شبکه بهداشت و درمان، هال احمر اجرا شده است.
 یکی از خواس��ته های م��ردم شهرس��تان آران و بیدگل از مس��ووالن اداره کل

 انتقال خون اس��تان اصفهان دایر کردن پایگاه انتقال خون دائم در شهرستان 
 اس��ت که با توجه به قرارگرفتن این پایگاه فقط در شهرس��تان کاش��ان، مردم

 آران و بیدگل مجبورند برای اهدای خون به این شهرستان بروند.

دبیر اجرایی سینمای هنر و تجربه در کاشان از برگزاری چهارمین جلسه اکران و 
نقد و بررسی فیلم های سینمای هنر و تجربه در مجتمع سینمایی کاشان خبر داد.

  حمیدرضا آخوند نصیری با اعام این مطلب افزود: اکران و جلس��ه نقد و بررسی 
فیلم سینمایی خواب تلخ به کارگردانی محس��ن امیریوسفی امروز ساعت ۱۸ با 

حضور کارگردان این فیلم در مجتمع سینمایی کاشان برگزار  می شود.
 وی با تاکید بر اینکه خواب تلخ س��اخته س��ال ۱3۸۲ اس��ت، این فیلم در تاریخ

 ۲ آذر ۱3۹۴ در سینماهای ایران اکران ش��د، خواب تلخ، از نظر ساختار روایی در 
سینمای ایران، فیلمی متفاوت و آوانگارد اس��ت و امیریوسفی در آن با رویکردی 

طنزآمیز به شکاف مدرنیته و سنت در جامعه ایران پرداخته است.
این هنرمند تئاتر در ادامه اذعان داشت: خواب تلخ حضور موفقی در جشنواره های 
جهانی داشت و مورد توجه منتقدان بین المللی قرار گرفت. این فیلم نخستین بار در 
سال ۲۰۰۴ در بخش دو هفته کارگردان های جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و 
عاوه بر دریافت جایزه نگاه جوان این بخش، نامزد دریافت دوربین طایی کن هم 
شد. آخوند نصیری ادامه داد: خواب تلخ سپس در بیش از ۴۰ جشنواره  بین المللی 
به نمایش درآمد و برنده جوایزی چون جایزه اسکندر طایی جشنواره تسالونیکی 
 و جایزه فیپرش��ی )فدراس��یون بین المللی منتقدین( ش��د. با این حال، به رغم

 موفقیت های جهانی اش موفق به دریافت پروانه  نمایش از وزارت ارش��اد نشد و 
تا قبل از سال ۱3۹۴،جز در برخی محافل سینمایی به صورت عمومی به نمایش 

درنیامد.

امام جمعه گلپایگان:

ضرورت ایجاد مرکز نگهداری از سالمندان و معلوالن در گلپایگان

فرماندار شهرس��تان لنج��ان گفت: مدی��ران و مس��ووالن دس��تگاه ها باید به 
فرهنگ سازی در خصوص رعایت نکات ایمنی توجه ویژه ای داشته باشند.

 سید محسن س��جاد در نشس��ت با مس��ووالن شهرس��تان اظهار کرد: امنیت 
اساسی ترین شرط یک جامعه سالم بوده و توجه به این موضوع از اهمیت باالیی 

برخوردار است. 
فرماندار شهرس��تان لنجان با اش��اره به فرا رسیدن فصل زمس��تان تأکید کرد: 
 مدیران و مس��ووالن دس��تگاه ها باید به فرهنگ س��ازی در خص��وص رعایت 

نکات ایمنی توجه ویژه ای داشته باشند.
 وی آم��وزش و فرهنگ س��ازی را ی��ک اص��ل در تم��ام برنامه ه��ا دانس��ت و

خاطر نش��ان کرد: بدون آموزش صحیح نمی توان انتظار خروجی خوبی داشته 
باشیم و بهترین زمان برای آموزش،همان سنین کودکی و از طریق مدارس رقم 
می خورد. سجاد با توجه به اهمیت آموزش رعایت نکات ایمنی در اقشار مختلف 
متذکر شد: سهل انگاری و دقت نکردن در بحث سامت خسارات جبران ناپذیری 

را به دنبال خواهد داشت و هزینه های گزافی را متحمل خواهیم شد.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد: برخی از مش��کات جاده ای شهرستان لنجان 
مربوط به سنوات گذشته بوده که برای حل آنها نیازمند تصمیم گیری کان در 

این خصوص هستیم.

ابالغ 
10/274 شماره ابالغیه:9410100350511373 شماره پرونده:9409980350500482 شماره 
بایگانی شعبه:940530 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 
آقای رسول هاشمی که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش��ماره 9409970350501303 صادره از ش��عبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 
940530ح5 محکوم به پرداخت مبلغ 210/000/000 و هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد 
در حق محکوم له آقای رس��ول هاش��می و نیم عشر دولتی ش��ده اید ظرف ده روز 
از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.م الف:28004 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

10/275 شماره ابالغیه:9410100350511374 شماره پرونده:9409980350500452 شماره 
بایگانی شعبه:940500 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 
آقای محسن ناصری که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
ش��ماره 9409970350501254 صادره از ش��عبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده شماره 
940500 محکوم به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال و هزینه دادرسی و دیرکرد در حق 
محکوم له آقای ابراهیم قرهی و نیم عش��ر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزین��ه اجرایی اقدام خواهد 

نمود.م الف:28005 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ 

10/276 شماره ابالغیه:9410100350511214 شماره پرونده:9009980350501312 شماره 
بایگانی ش��عبه:901370 خواهان/شاکی آس��تان قدس رضوی اصفهان دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم محمود رضی پور و ش��هرداری اصفهان به خواسته ابطال 
سند رس��می )موضوع س��ند ملک اس��ت( و اثبات وقفیت تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت مالحظه نظریه کارشناس��ی به شعبه 5 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 
9009980350501312 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن و ساعت تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده محمود رضی پور و درخواس��ت خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/

متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
مالحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد.م الف:28007 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/277 ش��ماره ابالغیه:9410100361708944 ش��ماره پرون��ده:9409980361700334 
شماره بایگانی ش��عبه:940369 خواهان ذبیح اله افش��اری چیگانی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خس��ارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 
2 اتاق ش��ماره 214 ارجاع و به کالس��ه 9409980361700393 ثبت گردیده که به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن ظرف مدت یک ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسبت به 

مالحظه نظریه کارشناسی و اخذ رونوشت آن چنانچه اعتراضی به نظریه کارشناسی 
دارند در مهلت مقرر در ش��عبه حاضر گردند.م الف:28016 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

10/278 ش��ماره ابالغیه:9410100361708863 ش��ماره پرون��ده:9409980361700393 
شماره بایگانی شعبه:940430 خواهان/شاکی ایران شهبازی جانمحمدی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان اصغر کاش��ی و مرتضی مطاع به خواس��ته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خس��ارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700393 ثبت گردیده که به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن ظرف مدت یک ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسبت 
به مالحظه نظریه کارشناسی و اخذ رونوشت آن در وقت مقرر فوق چنانچه اعتراضی 
به نظریه کارشناسی دارند در مهلت مقرر در شعبه حاضر گردند. الف:28018 شعبه 

28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/279 شماره ابالغیه:9410100361708972 شماره پرونده:9409980361700267 شماره 
بایگانی شعبه:940297 خواهان حسین ناصری پیدنی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و 
به کالسه 9409980361700393 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک ماه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسبت به مالحظه نظریه کارشناسی و اخذ 
رونوش��ت آن چنانچه اعتراضی به نظریه کارشناسی دارند در مهلت مقرر در شعبه 

حاضر گردند.م الف:28017 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ 

10/280 شماره ابالغیه:9410100361708928 شماره پرونده:9409980361700263 شماره 
بایگانی ش��عبه:940293 خواهان مرید ارشدی نیا دادخواس��تی به طرفیت خواندگان 
اصغر کاشی و مرتضی مطاع به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و 
به کالسه 9409980361700393 ثبت گردیده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مدت یک ماه به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسبت به مالحظه نظریه کارشناسی 
و اخذ رونوش��ت آن چنانچه اعتراضی به نظریه کارشناسی دارند در مهلت مقرر در 
شعبه حاضر گردند.م الف:28015 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
10/281 شماره:631/94ش7 به موجب رای شماره 959 تاریخ 94/5/21 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه محمدرضا 

فخرالدینی فرزند تقی به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت بیس��ت 
میلیون و ششصد و شصت و هش��ت هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و نود 
هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 
مورخه 94/4/7 لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق اجرا به صندوق دولت. 
مشخصات محکوم له: علی محبوب فرزند رضا به نش��انی اصفهان – خیابان امام 
خمینی – شاهپور جدید – صنعت یک – پالک67. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27947 شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/282 شماره:903/94ش13 به موجب رای ش��ماره 1311 تاریخ 94/7/28 شعبه 13 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علی 
محمد احمدی فرزند جعفر ش��غل آزاد فعال مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 36/200/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 165/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک )93/4/10( لغایت زمان وصول 
و هزینه نشر آگهی با احتس��اب اجرای احکام در حق محکوم له ابراهیم قرهی قهی 
فرزند داراب شغل آزاد به نشانی اصفهان – خ.حکیم – بازار باغ قلندرها – جنب سرای 
ستوده – پخش آسیا همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27942 شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/283 شماره:421/94ش13 به موجب رای ش��ماره 1273 تاریخ 94/7/27 شعبه 13 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مریم 
ابراهیمی فیلوری فرزند حس��ین به نش��انی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 200/000 ریال )دویست هزار ریال( بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسیدچک موصوف )93/5/15( لغایت زمان وصول 
در حق محکوم له غالمرضا دانشمند با وکالت مع الواسطه از طرف محبوبه کنعانی 
با وکالت حسین محمدیان و نفیس��ه عرب زاده به نشانی اصفهان – خ.شیخ صدوق 
شمالی – خ.شیخ مفید – س��اختمان عقیق – طبقه اول – واحد یک همراه با نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:27941 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

10/284 شماره:12/94 به موجب رای ش��ماره 1317 تاریخ 94/7/30 شعبه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حبیب قیدرلو به 
نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید مدل 86 به شماره انتظامی 
43-637م89 در حق خواهان حمیدرضا س��لمانی به نش��انی یزدان ش��هر – خ.اول 

ش��رقی – چهارراه دوم – پالک80 و پرداخت مبلغ 350/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
با احتساب نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:27938 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

10/285 ش��ماره دادنامه:9409976825301236 ش��ماره پرونده:9409986825300679 
شماره بایگانی ش��عبه:940765 خواهان: آقای محمد شریفی اصفهانی فرزند رسول 
به نش��انی اصفهان – خ.معراج – جنب بانک صادرات – ک.مل��ی 1270107771 تلفن 
09132121004 ک.پ 8199864456 خوانده: آقای امیر جهانگیری فرزند علی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه چک رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای محمد شریفی اصفهانی فرزند رس��ول به طرفیت آقای امیر جهانگیری 
فرزند علی مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ پنج میلیارد ریال بابت وجه یک فقره چک به 
شماره 2453717/222 مورخ 93/11/20 به انضمام خسارت دادرسی و بدوا صدور حکم 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به مفاد دادخواست خواهان و استشهادیه 
پیوست آن و اظهارات گواهان در جلسه دادرس��ی که همگی داللت بر صحت ادعای 
خواهان مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی جهت پرداخت هزینه دادرسی می نماید 
و با توجه به مفاد گواهینامه عدم پرداخت ص��ادره از بانک محال علیه و وجود اصل 
چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده می نماید و نظر به اینکه خوانده 
باوصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در برابر دعوی 
خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان 
که حکایت اس��تمرار دین می نماید دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا 
به مواد 519و194و198و504و508و513 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2قانون اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام ضمن صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 
در تمام مراحل رس��یدگی مربوط به این دعوی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنج میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و دویست و 
نود هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
تا زمان وصول دین در حق خواهان محکوم می نماید خواهان مکلف است به محض 
وصول اولین قسمت از محکوم به هزینه دادرسی را فورا به خزانه دولت پرداخت نماید 
این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان است.م 

الف:28000 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

10/299 ش��ماره:1394/04/156180-1394/10/7 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب خانه و باغچه پالک شماره 391 فرعی از شماره 53-اصلی واقع در افوشته جزء 
بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسن قربی فرزند 
علی و غیره در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنج ش��نبه مورخ 94/11/8 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:94/10/12 م الف:305 عباس��علی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک نطنز
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 طبق یک مطالع��ه جدی��د، کاهش مصرف نم��ک در بیم��اران قلبی 
می تواند خطر مرگ یا بستری شدن در بیمارستان را برای آنها به همراه 

داشته باشد.
دهه های متمادی است که پزش��کان توصیه می کنند بیماران مبتال 
به نارس��ایی قلبی برای حفظ س��المت خود میزان مصرف نمک شان 
 را کاهش دهن��د، اما مطالعه جدی��د محققان این توصیه را نادرس��ت 

می داند.
به تازگی محققان مرکز پزشکی دانشگاه راش ش��یکاگو دریافتند که 
بیماران مبتال به نارسایی قلبی متوسط که از رژیم غذایی حاوی میزان 
سدیم اندک پیروی می کنند در مقایسه با بیماران دارای شرایط مشابه 
که میزان مصرف نمک ش��ان را محدود نکرده بودند ۸۵ درصد بیشتر 
در معرض مرگ یا بستری شدن در بیمارستان به خاطر بیماری قلبی 

قرار داشتند.
دکتر »رامی دوکی«، سرپرست تیم تحقیق، با اشاره به یافته های این 
مطالعه هشدار می دهد که این تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی قرار 
دارد و بدین معنا نیس��ت که از این پس بیماران قلبی مجاز به استفاده 

نامحدود از نمک هستند.
به گفته این محققان، هنوز آزمایشات بالینی زیادی برای اثبات درستی 

این فرضیه الزم است.
محققان ای��ن مطالعه برای انجام ای��ن آزمایش، داده ه��ای مربوط به 
معاینات بالینی ۸۳۳ بیمار مبتال به نارسایی قلبی را به مدت سه سال 
دنبال کردند و با استفاده از پرسش��نامه هایی میزان مصرف نمک آنها 

را تحت نظر داشتند.
آنها ۱۳۰ نفر از بیماران دارای رژیم غذایی محدود از لحاظ سدیم را با 
۱۳۰ بیمار بدون محدودیت مصرف مقایسه نمودند. در حدود ۴۲ درصد 
از بیمارن قلبی دارای رژیم غذایی محدود از لحاظ سدیم در طول این 
مدت فوت کرده یا در بیمارستان بس��تری شدند، در حالی که این رقم 

برای بیماران بدون رعایت این رژیم غذایی ۲۶ درصد بود.

فرضیه جدید کارشناسان؛

کاهش مصرف نمک برای بیماران 
قلبی مضر است
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 اف��راد ب��ا نارس��ایی کلی��ه در مع��رض خط��ر ب��االی مش��کالت قلبی 
هس��تند و مهم ترین علت مرگ و میر در بیماران کلیوی، بیماری های 

قلبی است.
قلب و کلیه ارگان های مهم در بدن هستند. 

 اگر ی��ک عض��و از کار بیفت��د دیگ��ر اعض��ای  بدن تح��ت تاثی��ر قرار
 می گیرند.

اگر قلب پمپاژ خود را متوقف کند قلب از خون پر می ش��ود و فشار خون 
باال می رود وبه همین سبب خون در کلیه انباشته شده و اکسیژن خون 

کاهش می یابد.
 ش��یوه زندگ��ی و تغیی��ر رژی��م غذای��ی ب��رای حف��ظ س��المت قلب 
و عروق و کاهش خطر بیماری های قلب برای بیم��اران کلیوی یک امر 

ضروری است.
فالوانول کاکائو اثرات مثبتی بر عملکرد رگ های خونی در افراد با عملکرد 

کلیوی سالم می گذارد.
 فالوان��ول موج��ود در کاکائو و ش��کالت س��یاه بخش��ی از ی��ک گروه 
ب��زرگ ت��ر از ترکیباتی به ن��ام فالونوئید اس��ت که به ط��ور طبیعی در 
غذاه��ای گیاهی وج��ود دارد فالوان��ول در چ��ای نیز یافت می ش��ود، 
 ام��ا  در دانه کاکائ��و یک ترکی��ب خاص ومنحص��ر به ف��رد از آن یافت 

می شود.
 با توجه ب��ه گ��زارش از دانش��گاه تافت��ز در دانش��گاه مدف��ورد آمریکا 
 دانش��مندان دریافته اند ک��ه فالوان��ول کاکائو تاثیرمثبتی بر سیس��تم 
 گردش خون م��ی گذارند و  به حف��ظ انعطاف پذیری ش��ریان ها کمک 

می کند. 
در این گزارش آمده که در س��ال ۲۰۱۳، کمیس��یون اتحادیه اروپا ادعا 
بهداش��تی که ۲۰۰ میلی گرم فالوانول کاکائو می تواند  به حفظ قابلیت 
ارتجاعی رگ های خونی کمک کند تا جریان خون به حالت طبیعی باز 

گردد.
این معادل ۲/۵ گرم از فالونون پودر کاکائو و یا ۱۰ گرم از فالونون شکالت 

تیره است.
دکتر تینوشراساف از بیمارستان دانشگاهی در اسن آلمان و همکارانش 
 مزایای فالوانول کاکائو در بیماران مبتال به مش��کالت کلیوی را تس��ت 

کردند.
 ب��ه۵7 بیم��ار دیالی��زی ی��ک نوش��یدنی غن��ی از فالوان��ول کاکائ��و 
)9۰۰ میل��ی گرم در روز( و به گروهی دیگر نوش��یدنی ب��دون فالوانول 
کاکائو اما با محتوای تغذیه مشابه نوشیدنی گروه اول اما بدون فالوانول 

کاکائو داده شد.
 پس از ۳۰ روز، محققان دریافتند که فالوان��ول کاکائوبه بهبود عملکرد 
رگ های خونی وکاهش  فش��ار خون دیاس��تولیک  کمک می کند. این 

اثرات در گروه دوم مشاهده نشد
 در س��رمقاله هم��راه، دکت��ر کارمینزکالل��ی و دکت��ر فرانسیس��کا 
 ماالماچ��ی از موسس��ه مل��ی ش��ورای پژوه��ش فیزیول��وژی بالین��ی 
 در ایتالی��ا  اش��اره کردن��د ک��ه ب��ار بیم��اری ه��ای قلب��ی عروق��ی 
 در بیم��اران دیالی��زی  ویرانگر اس��ت ک��ه مداخل��ه فالوان��ول کاکائو 
 امی��د بخ��ش و س��زاوار توج��ه کام��ل توس��ط جامع��ه نفرول��وژی

 است.

کلیه ای سالم با کاکائو

در اینجا ۳ درمان طبیعی و خانگی برای از بین بردن و کاهش منافذ پوستی را برای 
شما آماده کرده ایم.

منافذ باز و بزرگی که بر روی پوست ایجاد می شود معموال سبب کاهش زیبایی شده و 
موجب نگرانی افراد می شوند. بسیاری ار این منافذ پوستی بیشتر در افرادی که پوست 
چرب دارند به وجود می آید و ممکن اس��ت که به آکنه و جوش های سرسیاه مربوط 
باش��د. چربی زیاد همراه با باکتری ها و گردوخاک های محیط موجب مسدود شدن 
منافذ پوست می شود. عالوه بر این جوش های سر سیاه باعث می شوند که این منافذ 

پوستی بزر گ تر و مشخص تر به نظر بیایند.
قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض تابش نور خورش��ید به علت آسیب رساندن به 
کالژن ها سبب به وجود آمدن منافذ پوستی باز می شود. بروز این منافذ پوستی باز 
باعث کاهش حالت ارتجاعی پوست می شود و با افزایش سن این منافذ افزایش می یابد. 
ژنتیک، فشار روحی و عدم مراقبت کافی از پوست می تواند سبب بروز این منافذ شود.

با محصوالت زیبایی آرایشی می توان این منافذ پوستی را درمان کرد اما فراموش نکنید 
که این منافذ پوستی بخش طبیعی از بدن شما هستند و نمی تواند آنها را کامال از بین 
برد. بهتر است برای درمان آنها از راه های طبیعی و خانگی استفاده کنید که در اینجا 

به برترین روش های طبیعی براب از بین بردن آن ها اشاره می کنیم.
1-یخ

یخ به علت تاثیرات سفت کنندگی که بر پوست دارد، یکی از آسان ترین و موثرترین 
درمان های خانگی برای کوچک کردن منافذ پوستی و کاهش آنها محسوب می شود. 
اس��تفاده از یخ قبل از آرایش می تواند به کوچک کردن منافذ پوستی بزرگ کمک 
کند. عالوه بر این یخ می تواند باعث تقویت سیستم گردش خون و افزایش سالمت 

پوست می شود.
برای این کار می توانید چند قطعه یخ را در دستمالی تمیز قرار دهید و آن را به مدت 

۱۵ تا ۳۰ دقیقه روی پوست خود بگذارید.

این کار را روزانه به مدت چند روز انجام دهید. می توانید زمانی که اولین اثرات مثبت 
آن را روی پوس��ت خود حس کردید انج��ام این کار را متوقف کنی��د. عالوه بر این، 
می توانید روزی یک مرتبه صورت خود را با  آب بسیار سرد بشویید. اگر قطعات یخ را 
قبل از استفاده به مدتی کوتاه در چای سبز و آبمیوه هایی همچون آب سیب و خیار 

بگذارید اثرات مثبت آن افزایش می یابد.

2-سرکه سیب
سرکه س��یب به علت خواص متعددی که دارد موجب سفت شدن پوست و کاهش 
منافذ پوستی می ش��ود و میزان پی اچ پوس��ت  را نیز تنظیم می کند. عالوه بر این، 
 سرکه سیب به علت خواص ضد التهاب و ضدعفونی کننده ای که دارد در درمان این

منافذ پوستی بسیار موثر است.
برای این کار می توانید مقدار مساوی از سرکه س��یب و آب را با هم مخلوط کنید و 
پنبه ای را به آن محلول آغشته کنید و آن را به نقاطی از پوست تان که منافذ پوستی 
دارد اضافه کنید و آن را چند دقیقه در آن حالت نگه دارید و س��پس پوست خود را 
خشک کنید. سپس به پوست تان مرطوب کننده بزنید. در چند روز اثرات مثبت آن 

را خواهید دید.
3-سفیده تخم مرغ

سفیده تخم مرغ به طور گس��ترده ای منافذ پوس��تی را جمع و کوچک می کند زیرا 
خواص سفت کنندگی دارد.

ماسک سفیده تخم مرغ همچنین برای کاهش چربی اضافی پوست های چرب بسیار 
مفید است. برای درست کردن ماسک تخم مرغ ابتدا سفیده تخم مرغ را جدا کنید و 
آن را روی پوس��ت خود پخش کنید و بگذارید که خشک شود. سپس آن را بشویید 

و پاک کنید.
برای اینکه نتایج بهتری بگیرید می توانید بعد از گذاش��تن آن بر روی صورت چند 
دستمال روی آن بگذارید و بعد از خشک شدن ماسک، دستمال ها را بردارید. این کار 

را یک یا ۲بار در هفته به طور منظم تکرار کنید. 
می توانید سفیده تخم مرغ را با آب نصف لیمو مخلوط کنید و آن را روی پوست خود 
قرار دهید و به مدت ۱۰ دقیقه آن را به همان حال بگذارید تا خشک شود. سپس آن 

را با آب خنک بشویید. به مدت ۱ ماه این کار را چندبار در طول هفته تکرار کنید.

 پایگاه اینترنتی دیلی میل با انتشار یک گزارش ۱۰ ماده غذایی را به عنوان 
سالم ترین خوراکی ها در سیاره زمین معرفی کرده است.

در این گزارش ۱۰ خوراکی مذکور به ترتیب معرفی شده است:
انواع لیمو: تنها یک عدد لیمو حاوی بی��ش از ۱۰۰ درصد نیاز روزانه فرد 
به ویتامین C اس��ت و به افزایش سطح کلس��ترول خوب HDL و تقویت 
اس��تخوان ها کمک می کند. فالونوئیدهای مرکبات که در انواع لیمو یافت 
می شود، مانع از رشد سلول های سرطانی اس��ت و باعث می شوند که این 

میوه به صورت یک ضد التهاب عمل می کند.
بروکلی: یک ساقه متوس��ط بروکلی حاوی بیش از ۱۰۰ درصد نیاز روزانه 
انسان به ویتامین k و تقریبا ۲۰۰درصد دوز روزانه توصیه شده ویتامین سی 
است که هر دو این ویتامین ها از مواد مغذی ضروری برای استخوان سازی 
محسوب می ش��وند. مصرف این مقدار بروکلی به دفع سرطان های متعدد 

نیز کمک می کند.
ش�کالت تلخ: پودر کاکائو غنی از فالونوئیدها و آنتی اکسیدانی است که 

کلسترول بد را کاهش و سطح کلسترول خوب را افزایش می دهد.
سیب زمینی: یک سیب زمینی قرمز حاوی ۶۶ میکروگرم فوالت سازنده 

سلول است که میزان آن تقریبا به اندازه یک فنجان اسفناج یا کلم بروکلی 
است. یک سیب زمینی شیرین نیز تقریبا حاوی هشت برابر نیاز روزانه انسان 
به ویتامین A است که برای مبارزه با سرطان و تقویت سیستم ایمنی بدن 

الزم است.
ماهی س�المون: ماهی س��المون منبع بزرگی از اس��یدهای چرب امگا ۳ 
است که با کاهش خطر ابتال به افس��ردگی، بیماری قلبی و سرطان ارتباط 
 دارد.یک وعده سه انسی )۸۵/۰۴گرم( س��المون حاوی تقریبا ۵۰ درصد از 
دوز روزانه انسان به نیاس��ین اس��ت که از ابتال به بیماری آلزایمر و کاهش 

حافظه پیشگیری می کند.
گردو: گردو در میان همه آجیل ها حاوی بیشترین میزان اسیدهای چرب 
امگا ۳ است که به کاهش کلسترول کمک می کند. نشان داده شده است که 

امگا ۳ باعث بهبود وضعیت روانی و مبارزه با سرطان می شود.

آووکادو: آووکادو مملو از چربی های سالم است و در یک مطالعه ثابت شده 
است که کلسترول را تا حدود ۲۲ درصد کاهش می دهد. یک عدد آووکادو 
بیش از ۴۰ درصد نیاز روزانه انسان به فوالت را تامین می کند که می تواند 

خطر ابتال به بیماری قلبی را کاهش دهد.
سیر: سیر یک مبارز قوی با بیماری ها محس��وب می شود و می تواند مانع 
 Allicin رشد باکتری ها ش��ود. یک ترکیب موجود در سیر به نام آلیسین
می تواند به عنوان یک ضد التهاب قوی عمل کند و مش��خص ش��ده است 
 که ای��ن ترکیب ب��ه پایین آوردن کلس��ترول و س��طح فش��ار خون کمک 

می کند.
اسفناج: اسفناج حاوی لوتئین و زیگزانتین، دو آنتی اکسیدان تقویت کننده 
سیستم ایمنی است که برای سالمت چشم مهم است. تحقیقات اخیر نشان 
 داده است که اس��فناج در میان میوه ها و س��بزیجاتی که با سرطان مبارزه 

می کنند، موثرترین است.
انواع لوبیا: مصرف یک وعده حبوبات )لوبیا، نخودفرنگی و عدس( چهار بار 
در هفته خطر ابتال به بیماری قلبی را ۲۲ درصد کاهش می دهد. این رویه 

خطر ابتال به سرطان سینه را نیز کاهش می دهد.

بهداشت فردی

دریچه

تنفس عمی��ق، بیوفیدبک و 
مدیتیشن همه تکنیک های 
مدیریت استرس هستند که 

بدن را آرام ک��رده، عضالت را 
شل می کنند و به آرام شدن درد 

کمک می نمایند.
 با ورزش اندورفین 
خود را افزایش دهید

یک دور معیوب گیر افتاده اید، در 
به خاطر دردی که دارید ورزش نمی کنید اما همین ورزش نکردن باعث 
می شود حجم و قوای عضالت خود را از دست بدهید و دردتان شدیدتر شود. 
خوشبختانه حتی ورزش کم نیز موجب ترشح اندورفین می شود. اندورفین 
ماده شیمیایی در مغز اس��ت که خلق را بهبود بخش��یده و به عنوان مسکن 
طبیعی عمل می کند. از پزشک خود بپرسید آیا ورزش های قدرتی، هوازی یا 

کششی موجب بهتر شدن بدن و آرام شدن دردتان می شود.
تنفس عمیق، مدیتیشن و بیوفیدبک

ش��اید به نظر بدیهی برس��د ام��ا عده بس��یار کم��ی از ما مدت 
 کوتاهی کارمان را کنار می گذاریم و زمانی را صرف آرام سازی ذهن 
می نماییم. تنفس عمیق، بیوفیدبک و مدیتیشن همه تکنیک های مدیریت 

اس��ترس هس��تند که ب��دن را آرام کرده، 
عضالت را شل می کنند و به آرام شدن 
درد کمک می نمایند. با پزشک خود 
صحبت کنی��د و درباره ای��ن موارد 
 بیش��تر یاد بگیری��د. در عین حال، 
می توانید چشمان خود را ببندید، 
بدن تان را ش��ل کنی��د، بر تنفس 
خود تمرکز کنید و به آرامی دم و 

بازدم انجام دهید.
   از مص�رف 
اجتناب  الکل 

کنید
خواب خوب و مناسب 
در شب به آرام شدن 
اس��ترس درد بر بدن 
کمک می کند. اگر چه 
ل��کل ممکن  ا
کمک  است 

کند به خواب بروید اما این خواب سطحی بوده و 
خواب مرحله رم )حرکت سریع چشم( را که بسیار مهم 
است کاهش می دهد و حتی ممکن است شما را بیدار کند و نتیجه 

این است که استراحت مناسبی در شب نخواهید داشت.
 سیگار را ترک کنید

برخی از افراد ممکن است با سیگار کشیدن احساس کنند موقتا 
درد و استرسشان کاهش می یابد. در واقع خود سیگار در بلند مدت 
در ایجاد درد مزمن در شما نقش دارد. سیگار کشیدن فرایند التیام در بدن را 
آهسته می کند، گردش خون را دچار اشکال می نماید و خطر تحلیل دیسک 
کمر را افزایش می دهد )وضعیتی که یکی از عوامل کمردرد است(. اگر برای 
 ترک سیگار نیاز به انگیزه دارید، کاهش درد می تواند یکی از انگیزه های شما

 باشد. 
از پزشک درباره برنامه ها و داروهای کمک به ترک سیگار جویا شوید.

بدن خود را با تغذیه بهتر تقویت کنید
 اگ��ر درد مزمن داری��د باید ه��ر کاری م��ی توانید بکنی��د تا به

 بدن ت��ان کمک کنی��د نه اینک��ه جل��وی عملک��رد درس��ت آن را بگیرید. 
یک راه قوی نگه داشتن بدن این است که رژیم غذایی متعادل داشته باشید. 
 رژیم غذایی متعادل به حفظ س��طح قن��د خون و وزن کم��ک کرده و خطر 
بیماری ه��ای قلبی را کاهش می ده��د و به گوارش یاری می رس��اند. برای 
 رژیم غذایی س��الم غذاهای سرش��ار از غالت کامل، محصوالت غذایی تازه و 

پروتئین های کم چرب مصرف کنید.
 دفتر ثبت روزانه به پزش�ک شما کمک می کند بهتر به 

شما یاری برساند
با داشتن دفتر ثبت روزانه می توانید به پزشک خود کمک کنید وضعیت شما 
را بهتر شناخته و درمان موثرتری برای درد مزمن شما تجویز کند. در پایان 
 هر روز نمره درد خود را در مقیاس ۱ تا ۱۰ ثبت کنید. س��پس اش��اره کنید 
که در آن روز چه کارهایی انجام داده اید و این فعالیت ها چه احساسی به شما 
داده اند. دفعه بعدی که به پزش��ک مراجعه کردید، این دفتر را همراه با خود 

ببرید و در باره عالئم و احساسات تان با او صحبت کنید.
      برنامه ریزی کنید، محدوده تعیین کنید

با مراقبت و توجه به س��المت هیجانی و فیزیکی بهتر می توانید درد  
خود را مدیریت کنید. به این معنی که مثال زمانی که نیاز به استراحت دارید به 
مهمانی یا برنامه های دیگر نروید یا برنامه منظم ماساژ برای خود ترتیب دهید 
یا با دوستان خود برنامه مهمانی ش��ام تنظیم کنید تا از نظر روحی احساس 
بهتری داشته باش��ید. اینکه چطور به خود رسیدگی کنید در مورد هر کسی 

متفاوت است و بستگی به خود شما دارد.
 ذهن خود را متوجه چیزهای دیگر کنید

حتما می دانید توجه به درد آن را ش��دیدتر م��ی کند، به همین 
علت یکی از موثرتری��ن تجویزها برای آرام کردن درد این اس��ت 
که خود را ب��ا فعالیت هایی که ذهن ت��ان را از درد دور کند، 
مش��غول کنید. به فعالیت هایی که دوست دارید وارد 
شوید، مثال دوره آموزشی که دوست دارید بروید، 
 به گروه مورد عالقه خود بپیوندید و فعال باشید. 
حتی اگر درد را نتوانی��د کنترل کنید، می توانید 
بقیه زندگی خود را تحت کنت��رل بگیرید، پس از 

همین حاال شروع کنید.
داروهای خود را بشناسید

 داروهایی که مصرف می کنی��د را بشناس��ید و بدانید چه کاری 
برای تان انجام می دهند و چه عوارضی دارند. سپس درباره گزینه های درمانی 
دیگر تحقیق کنید. هدف شما این است که میزان فعالیت و نیز خلق طبیعی 
داشته باشید. اگر با این داروهای مصرف به این هدف نمی رسید، ممکن است 
درمان دیگری برای شما موثرتر باشد. باید در زمینه درمان خود فعال باشید، 

سوال بپرسید و به دنبال پاسخ آن بگردید.
شما تنها نیستید

افراد زیادی همانند شما )یک نفر از هر سه نفر( دچار درد مزمن 
هس��تند بنابراین به هیچ وجه تنها نیس��تید. برای غلبه بر درد مزمن خود از 
دیگران کمک بگیرید. به دوستان و خانواده بگویید چه احساسی دارید چون 
در غیر این صورت آنها در این باره چی��زی نمی دانند. از آنها کمک بخواهید. 
درباره وضعیت خود بیشتر بدانید و سپس چیزهایی را که می دانید با دیگران 

در میان بگذارید.

۱۰ راهکار ساده برای تسکین درد

ماسک های خانگی معجزه گر
 برای منافذ باز پوست

بیشتر بدانیم

خوراکی های سالم در سیاره زمین
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دريچه داستان تاريخى

ــيدند.  ــمان مي درخش ــتاره ها در دل آس ــك. س ــب يود و تاري ش
ــود و او هم چون  ــب جمعه اي ديگر ب ــن بود. ش دل عالمه هم روش
ــوق زيارت مواليش حسين  ــه يكه و تنها در دل بيابان به ش هميش

(عليه السالم) مي رفت. 
ــد غريبه پياده  ــمان بود و عظمت پروردگارش. نفهمي مبهوت آس
كي و چطور همراهش شد! به خود كه آمد ديد دارد با او از هر دري 
ــه اين طور حيفش  ــه فراتر از آن بود ك مي گويد. اما نه، كالم غريب
ــايل  ــش مي باريد انگار! تصميم گرفت از مس كند. عظمت از كالم
ــد. هرچه مي گفت غريبه بي درنگ پاسخ مي داد. همه  علمي بپرس
آن مشكالت علمي اي را كه جمع كرده بود تا روزي از عالمي جواب 

بگيرد حاال داشت حل مي شد. 
ــه طور! مگر  ــاده بود:«آخر چ ــه تالطم افت ــي در دل عالمه ب درياي

مي شود!؟»
اما جوابي براي سؤال خود پيدا نمي كرد. باز پرسيد، پرسيد و پرسيد، 
ــد. اين بار غريبه نظري خالف  چون تشنه اي كه به آب رسيده باش
فتواي عالمه داد و او با همه حيرتش نتوانست سكوت كند. به نظرش 
ــن را نمي پذيرم،  ــود، گفت:«من اي ــالف اصل و قاعده ب اين فتوا خ
ــيخ  حديثي طبق اين فتوا نداريم.» غريبه لبخندي زد و گفت: «ش
طوسي در تهذيب حديثي در اين باره آورده است.» عالمه باز لجاجت 
كرد، گفت:«نه، به ياد ندارم آن را در تهذيب ديده باشم.» غريبه كه 
سرشار آرامش بود پاسخ داد:«از اول آن نسخه تهذيب كه داري فالن 

قدر بشمار، در فالن صفحه و فالن سطر حديث را خواهي ديد.»
عالمه باز در شگفت ماند، توان حرف زدن نداشت. مات و مبهوت به 
چهره غريبه نگاه مي كرد. خيره شده بود به چشم هاي معصومش و 
ــت.  زيرلب زمزمه مي كرد:«خداوندا! چه عظمتي در اين چشم هاس
ــت در اين نگاه كه اين طور ذوبم مي كند؟ كيست اين غريبه  چيس
ــت در دل اين صحرا؟ نكند ... نكند او همان  ــده اس كه هم پايم ش
گمشده اي است كه سال هاست به دنبالش هستم! نكند ...» تنش به 
لرزه درآمد. تازيانه از دستش به زمين افتاد. نتوانست تحمل بياورد، 

پرسيد:«آيا در زمان غيبت، ديدار امام عصر ممكن است؟» 
ــد تا تازيانه را از زمين بردارد. دل در سينه عالمه نبود  غريبه خم ش
ــت. غريبه قد راست كرد و  ــخ خواهد داد، نمي دانس ديگر. چه پاس
ــت. نگاهي به چهره آرام و  ــت هاي عالمه گذاش تازيانه را ميان دس
بي قرار عالمه كرد، گفت:«چگونه نمي توان ديد حال آنكه دست او 

ميان دست توست؟!»
يكباره آسمان و ستارگانش را همه در برابر خود ديد: گويا خورشيد 
ميان دست هايش بود كه حرارتش داشت اين طور ذوبش مي كرد.
پرده اشك، چشم هاي عالمه را پوشاند. تاب نياورد ديگر. خود را از 
باالي مركب پايين انداخت تا بر پاي مواليش بوسه بزند. مي خواست 
ــه التهاب و  ــم اش ديگر تاب اين هم ــوق. جس قالب تهي كند از ش

اضطراب و عشق را نياورد، از هوش رفت.
ــرت، كاش زودتر  ــك دنيا حس ــم كه بازكرد، خودش بود و ي چش

شناخته بود آن غريبه آشنا را.

ــوى امام على (ع)ادامه  ــول خدا(ص) طرح آموزه هاى مهدويت، از س پس از رحلت رس
يافت، پس از طرح مباحث عام در قرآن و آموزش هاى گسترده و همه  جانبه رسول (ص)، 
ــاير ائمه هدى(ع) نيز ادامه يافت، تأكيد بر وقوع فتنه ها و  طرح اين آموزه ها از سوى س
شمارش آنها تا قيام قائم، ترسيم اوضاع بد آينده و عصر غيبت و حكمت آن؛ جامعه جوان 
شيعى در عصر خالفت على(ع) از حضور امام معصوم بهره مند است و تصويرى از آينده 
پرفراز و نشيب خود ندارد؛ آينده اى كه در آن حكومت هاى جور با فتنه هاى رنگارنگ، 
اين جامعه جوان را به چالش خواهد كشيد. بى خبرى و ناآمادگى براى آينده مى تواند 

زمينه ساز حركت هاى كور باشد و انحطاط و انهدام را به دنبال آورد.
در اين ميان تأكيدهاى على(ع)بر وقوع فتنه هاى گسترده در آينده، شناخت و توجه، 
آمادگى و حتى انتظار را به دنبال آورد و ظرفيت و تحمل را افزايش داد، اين آگاهى هاى 
پيشاپيش حتى توانست ايمان و تسليم مؤمنان را افزايش دهد، به مناسبت عيد سعيد 

غديرخم تنها به گوشه اى از احاديث مهدوى اميرالمؤمنين(ع) اشاره مى كنيم:
امام على(ع) از نسب امام مهدى(عج) مى گويد

در البه الى سخنان امام على(ع) روايات زيادى در زمينه معرفى نسب امام زمان (عج) 
ــه دسته تقسيم  ــم مى  خورد كه به يك بيان مجموعه اين قبيل از روايات به س به چش
ــمتى  ــان معرفى مى  كنند، در قس ــد خودش ــى از آن ها او را فرزن ــوند. در بخش مى  ش
ــته  اى از روايات  ــرت فاطمه (س) و باالخره در دس ديگر آن حضرت را از فرزندان حض

حضرت مهدى (عج) را از اوالد امام حسين (ع) معرفى كرده  اند.
ــب (ع) وقتى كه از  ــن ابيطال ــد: اميرالمؤمنين على ب ــر(ع) مى  فرماين ــام محمدباق ام
جنگ نهروان به كوفه برگشتند، براى مردم خطبه  اى خواندند... در آن خطبه نخست 
خدا را سپاس گفتند و درود به روان پيامبر(ص) فرستادند و نعمت  هايى را كه خداوند 
به رسولش و بر خود آن حضرت عنايت كرده است يكى يكى شمردند، سپس در ادامه 
ــن امت از فرزندان  ــت كه مهدى اي فرمودند: از جمله نعمت  هاى خداوند بر من آن اس
ــنيد كه على بن ابيطالب (ع) مى  فرمود: مهدى مردى از ما  ــت. زر بن حبيش ش من اس

اهل بيت و از فرزندان حضرت فاطمه زهرا است. 
امام رضا(ع) از پدر بزرگوارش موسى بن جعفر(ع) و او نيز از پدرش... او از امام حسين (ع) 
ــت كه آن حضرت  ــرت از اميرالمؤمنين على بن ابيطالب (ع) روايت كرده اس و آن حض
ــين (ع) فرمودند: نهمين فرزند تو اى حسين! قائم بر حق(مهدى )  خطاب به امام حس

است.
امام على(ع) آخرين ذخيره الهى را چگونه صدا مى كردند

ــارك امام زمان (ع)  ــخنان امام على (ع) با روش  هاى مختلفى از نام مب در مجموعه س
ــته شده است، در  ــود. در يك مورد تصريح به نام آن حضرت غير جايز دانس ياد مى  ش
ــخن به ميان مى  آيد و باالخره در مورد ديگر به صراحت  ــاره س مورد ديگر از آن با اش

نام مخصوص بيان مى  شود.
جابربن يزيد جعفى مى  گويد: از امام باقر(ع) شنيدم كه مى  فرمود: روزى عمر بن خطاب 
به اميرالمؤمنين (ع) گفت: اى پسر ابوطالب! نام مهدى چيست؟ آن را براى من بيان كن.

ــم او را نمى  گويم، چون حبيب و خليل من(رسول اكرم(ص))  امام على (ع) فرمود: اس
ــى بيان نكنم تا اينكه خداوند وى را مبعوث و  با من عهد كرده است اسم او را براى كس
ــت كه خداوند عّزوجّل علم آن را نزد پيامبرش امانت و  ظاهر گرداند و اين از امورى اس

وديعه نهاده است.
ــمه اسم  « ...عن على بن ابيطالب قال: المهدى مولده بالمدينة من اهل بيت النبى اس
ــد، او از اهل بيت پيامبر  ــدى در مدينه به دنيا مى  آي نبى»، امام على(ع) فرمودند: مه
ــت.«عن على (ع) قال: اسم المهدىُّ  ــم با يكى از پيامبران اس اكرم(ص) است و هم اس

محمد»، حضرت على (ع) فرمود: اسم حضرت مهدى ، محمد است.
احوال مردم آخرالزمان

شايد بتوان گفت كه بيشترين مطالب مربوط به معارف امام زمان (عج) از زبان حضرت 
على (ع) نقل شده است، به تبيين اوضاع آخرالزمان و وقايعى كه در آن دوره پيش مى  آيد 
ــامدها چگونگى مقابله با آن  ها را نيز  اختصاص دارد، آن حضرت ضمن تشريح آن پيش
بيان مى  كنند، اين حوادث شامل مسائل فرهنگى، اجتماعى، اخالقى، تربيتى و طبيعى 
ــخن چين  ها مقرب خواهند شد و افراد بدكار،  مى  شود. روزى خواهد آمد كه در آن س
زيرك خوانده مى  شوند، افراد باانصاف را ناتوان به حساب مى  آورند، صدقه و انفاق در راه 
خدا را غرامت پندارند و صله رحم و آمد و شد با خويشاوندان را با منت انجام مى  دهند 
و بندگى و اطاعت خدا را وسيله فخرفروشى براى مردم قرار مى  دهند. در چنين زمانى 

حكومت با مشورت زنان و امارت كودكان و تدبير خواجگان انجام مى  گيرد.
اصبغ بن نباته مى  گويد: شنيدم كه اميرالمؤمنين (ع) فرمودند: در آخرالزمان كه بدترين 
زمان ها است، در موقعى كه روز قيامت نزديك شود، زنانى ظاهر مى  شوند بدون حجاب، 
در حالى كه زينت  هاى آن  ها پيداست، در انظار عمومى رفت و آمد مى  كنند، آنها از دين 
ــوند  ــتند) و به امور فتنه  انگيز وارد مى  ش خارج مى  گردند،(به احكام دينى پايبند نيس
ــهوات و لذت  جويى  ها روى مى  آورند، حرام  هاى خدا را حالل مى  شمارند.  و به سوى ش

اين گونه از زنان در جهنم خواهند ماند.

ــيعه و سنى، كه قيام شكوهمند آن  طبق روايات متواتر از طريق ش
مصلح جهانى از سرزمين و از مسجد الحرام، كنار كعبه معظمه آغاز 
ــد و تعداد 313 نفر از اصحاب او كه فرماندهان لشكرى و  خواهد ش
كشورى آن حضرت هستند، در ميان ركن و مقام با آن حضرت بيعت 
مى كنند، آن گاه تعداد 10 هزار نفر تكميل مى شود و وجود مقدس 
حضرت بقية اهللا(عج) با سپاه 10 هزار نفرى از مكه حركت مى كنند 

و به اصالح جهان مى پردازند.
ــن! حضرت  ــد: اى آقاى م ــادق(ع) مى پرس ــل از حضرت ص مفّض

مهدى(عج) از كجا و چگونه ظهور مى كند؟
حضرت فرمودند:«اى مفضل! او به تنهايى ظهور مى كند و به تنهايى 

كنار كعبه مى آيد و به تنهايى شب را در آنجا مى گذراند».
ــد، به  ــه در آي ــون مهدى ب ــد: «چ ــرى مى فرماي ــت ديگ در رواي
ــت به مقام ابراهيم بايستد. دو  مسجدالحرام رود، رو به كعبه و پش
ركعت نماز گزارد، آنگاه فرياد برآورد: اى مردمان! منم يادگار امام و 
يادگار نوح و يادگار ابراهيم و يادگار اسماعيل. منم يادگار موسى و 

عيسى و محمد... منم صاحب قرآن و زنده كننده سنت... 
رسول اكرم(ص) مى فرمايد: او (امام زمان) كسى است كه از ياران و 
شيعيانش غايب مى شود، غيبتى كه در آن غيبت كسى در اعتقاد به 
امامت حضرت ثابت نمى ماند، مگر كسى كه خدا قلبش را به ايمان 

آزموده باشد.
ــم من، و اين دو فرزندم (حسن  امام على(ع) مى فرمايد: به خدا قس
ــد، خداوند در آخرالزمان مردمى از  ــهيد خواهيم ش ــين) ش و حس
ــت و او مدتى غايب  ــى ما بر خواهد انگيخ فرزندانم را به خونخواه
خواهد شد تا مردم آزمايش شوند و گمراهان جدا گردند تا جايى كه 

نادان مى گويد: خداوند ديگر نيازى به آل محمد ندارد.
ــت. ــين(ع) مى فرمايد: براى امام مهدى(عج) غيبتى اس امام حس
در اين غيبت برخى از دين بر مى گردند و برخى ثابت قدم مى مانند،

هركس در اين غيبت صبر كند و بر مشكالتى كه از سوى دشمنان 
ــتقامت كند، به قدرى از اجر خداوند بهره مند  ــود اس ايجاد مى ش
مى شود كه انگار در كنار پيامبر(ص) با شمشير با دشمنان جنگيده 

است.

داستان ديدار امام زمان (ع) ظهـور نـور

داستان تاريخى

وقتى حضرت عيسى عليه السالم از خداونددر خواست كرد كسى را 
به او نشان دهد كه نزد خدا محبوب تر از او باشد، خداوند عيسى را به 

پيرزنى كه در كنار دريا زندگى مى كرد راهنمايى نمود. 
ــراغ آن خانم آمد، ديد در خرابه اى  وقتى عيسى عليه السالم به س
زندگى مى كند وبا بدنى فلج و چشمانى نابينا در گوشه اى رها شده 

است. 
وقتى حضرت عيسى عليه السالم جلوتر رفت ودّقت كرد، ديد پيرزن 
ــكرت كه نعمت دادى، كرم كردى،  ــت:خدايا ش مشغول ذكرى اس

زيبايى دادى، كرامت  دادى.
حضرت عيسى عليه السالم تعجب كرد كه اوبا اين بدن فلج كه فقط 

دهانش كار مى كند، چرا چنين ستايش مى كند؟ 
با خود گفت كه او از اولياى خداست ومن بى اجازه وارد خرابه شدم؛ 

برگردم، اجازه بگيرم وبعد داخل شوم. 
الُم عليُك يا أَمَه اهللا»  به دم خرابه بازگشت و گفت: « السَّ

الم يا روح اهللا». پيرزن گفت: « وعليك السَّ
عيسى پرسيد: خانم! مگر مرا مى بينى؟

گفت: نه. 
پرسيد: پس از كجا دانستى كه من روح اهللا هستم؟ 

پيرزن گفت: همان خدايى كه به تو گفت مرا ببين، به من هم گفت 
چه كسى مى آيد. 

ــيد: خداوند به  ــد وپرس ــم وارد خرابه ش ــازه آن خان ــى با اج عيس
ــّكر تو براى ــى كنى؟ تش ــّكر م ــت كه اين قدر تش ــه داده اس تو چ
چيست؟ پيرزن گفت: يا عيسى، آن چه به من داده بود از من گرفت، 
ــت؟ آيا وقتى مى خواست آن را از من  آيا همين طور پس گرفته اس

بگيرد، به من نگاه كرد وپس گرفت؟ 
عيسى فرمود: آرى، اّول به تو نگاه كرده وبعد پس گرفته است. 

ــم. خدا اين نگاه رابه ديگرى  پيرزن گفت: من به همان نگاه او خوش
نداشته وبه من كرده است؛ پس جاى شكر دارد.

آغاز عمليات  حضرت عيسى عليه السالم
متوسط محمد رسول  اهللا (ص) 

رحلت فقيه اصولي 
«آيت  اهللا فياض زنجاني» 

رحلت عالم رباني 
«آيت  اهللا مالمحمد باقر فشاركي» 

ــول اهللا(ص) در تاريخ دوازدهم دي ماه 1360 با رمز  ــط محمدرس عمليات متوس
ــمن و  ــول اهللا (ص)» با هدف انهدام نيروهاي دش مقدس «الاله االاهللا، محمد رس
ــود در كردستان  ــان دادن قدرت نفوذي و تهاجمي ايران در منطقه غرب نوس نش
صورت گرفت و تا سيزدهم دي ماه به طول انجاميد. در اين عمليات، نيروهاي سپاه، 
ضمن عبور از مناطق كوهستاني و تله هاي انفجاري، به مصاف دشمن بعث رفتند. 
با عبور شجاعانه رزمندگان از مرزهاي بين المللي، پايگاه هاي بعثيان و ضد انقالب 
در اين منطقه درهم كوبيده شده و مقر فرماندهي يكي از تيپ هاي دشمن منهدم 
گرديد. رزمندگان اسالم، پس از پيشروي به داخل شهرهاي عراق، ضربات سختي 
ــه اين عمليات به صورت  ــمن وارد آوردند. در نهايت از آن جا ك به پايگاه هاي دش
انهدامي، پيش بيني شده بود، تثبيت موضع صورت نگرفت و رزمندگان پس از پايان 

ماموريت، پيروزمندانه به پايگاه هاي خود در داخل خاك وطن بازگشتند. 
اين عمليات، آرامش دشمن را در غرب كشور بر هم زد و به رژيم بعث نشان داد كه از 
اين پس، نيروهاي متجاوز عراق در هيچ منطقه از خاك ايران، از حمالت نيروهاي 

جمهوري اسالمي ايران، مصون نيستند.

آيت اهللا فياض مدرس زنجاني در سال 1247ش (1285ق) در يكي از روستاهاي 
اطراف زنجان به دنيا آمد. 

ــپس در  ــتفاده برد. س وي در ابتدا از محضر پدر مجتهدش آخوند مالمحمد اس
تهران در حلقه درس بزرگاني همچون ميرزا ابوالحسن جلوه و ميرزا محمدحسن 
آشتياني، دروس حكمت، فقه، اصول، كالم، منطق و تفسير را آموخت و در علوم 

عقلي و نقلي مهارت يافت. 
ــيخ هادي  ــي درس عالمه ش ــال نيز در عتبات از كرس آيت اهللا زنجاني چند س
تهراني و استادان ديگر بهره جست و خود فقيهي محقق و متبّحر گشت. ايشان 
ــي سال در زنجان  ــال 1287ش (1326ق) تا پايان عمر به مدت بيش از س از س
اقامت گزيد و مرجع تقليد آن ديار شد. وي در طي اين سال ها يكي از مرّوجين و 
مدرسين بزرگ مكتب تشيع و از نظر اجتماعي، ملجأ و پناهگاه مردم عصر خويش 

به شمار مي رفت. 
آيت اهللا فياض زنجاني سرانجام در دوازدهم دي ماه 1320ش برابر با چهاردهم 

ذي حجه 1360ق بدرود حيات گفت و در زنجان به خاك سپرده شد.

ــاركي در حدود سال 1207ش (1244ق) در  آيت اهللا مالمحمدباقر فش
ــه مدارج باالي  ــس از طي دروس حوزوي، ب اصفهان به دنيا آمد. وي پ
ــاد و تدريس و تاليف همت گماشت.  علمي دست يافت و به وعظ و ارش
ــاركي به غير ازمراتب علمي، از دو جنبه بوده است:  شهرت آيت اهللا فش
ــا كه آداب  ــات جذاب و رس ــردم با بيان ــاد م ــيله منبر و ارش اول به وس
ــب زنده داري شب هاي  زندگي و اخالق را مطرح مي كرد. دوم احيا و ش
ــت فوالد اصفهان  ــجد مصالي تخ جمعه و خواندن دعاي كميل در مس
به هنگام سحر مي باشد به طوري كه اين سنت پس از سال ها از درگذشت 
او، توسط ديگران ادامه يافت. همچنين وي داراي محفل درسي پر رونقي 
بوده كه شاگردان وي را بالغ بر يكصد نفر ذكر كرده اند. از اين عالم رباني 

كتب متعددي بر جاي مانده است. 
ــرانجام در دوازدهم دي ماه 1275ش برابر با  مالمحمدباقر فشاركي س
ــالگي بدرود حيات گفت و در  ــم رجب 1314ق در 68 س بيست و شش

اصفهان به خاك سپرده شد.

ــيه از طرف دربار تزار  ــر ارتش روس ــرهنگ) لياخوف افس پالكونيك (س
ــاه فرماندهى  ــلطنت محمدعلى ش ــد و در زمان س به ايران اعزام گردي

بريگاد مركزى قواى قزاق را عهده دار شد.
ــت ايران براى  ــك از مقامات وق ــل وزير جنگ و هيچ ي لياخوف در مقاب
ــب تكليف  ــتقيما از پطرزبورگ كس ــود و مس ــووليتى قائل نب خود مس

مى كرد. 
وى در 22 جمادى االولى سال 1326ق از طرف محمدعلى شاه به سمت 
فرماندار نظامى تهران منصوب شد و در 23 جمادى االولى به دستور شاه 
ــى كه در خدمت محمدعلى شاه بود و  و توصيه «سرگى شابشال» روس
ــيه در ايران، مجلس شوراى ملى را به توپ  «گارتويك» وزيرمختار روس

بست.
ــاختمان مجلس شوراى ملى توسط قزاقان مسلح  در روز 2 تير 1287 س
ــدف حمله قرار گرفت و  ــل لياخوف با توپخانه ه روس به فرماندهى كلن

آسيب ديد.
بر اثر اين واقعه جمعى از نمايندگان مجلس را متفرق ساخت و عده اى را 
ــدند و دست به تخريب و غارت زدند و  كشت و قواى قزاق وارد مجلس ش

لياخوف از طرف محمدعلى شاه مورد قدردانى قرار گرفت.
لياخوف تا روز اول رجب سال 1327ق در خدمت محمدعلى شاه بود، ولى 
ــط مجاهدان، تسليم اردوى مشروطه خواهان شد  پس از فتح تهران توس
و از طرف عليقلى خان سردار اسعد و محمدولى خان سپهساالر تنكابنى 
فاتحان مشروطه خواه تهران، تحت حفاظت يوسف خان اميرمجاهد قرار 
ــود. لياخوف، سوم رجب  گرفت تا مورد حمله مشروطه خواهان واقع نش
ــاالر وزير جنگ كرد و به  ــتعفاى خود را تسليم سپهس سال 1327ق اس
ــال 1917 ميالدى (1326ق) كه انقالب روسيه  پطرزبورگ رفت. در س
ــت و چون تزار سقوط كرد به «باتوم»  پديد آمد به ژنرال «نيكين» پيوس

گريخت و در آنجا توسط سه تن گرجى كشته شد.
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در چنين روزى

عاقبت فرماندهى كه مجلس را به توپ بست

احـوال 
مردم آخرالزمـان

 به روايت 
اميرالمؤمنين(ع)



اخبار کوتاه

محمدعلی احم��دی گفت: در راس��تای کاهش آلودگ��ی هوا، 60 
دس��تگاه اتوبوس دودزا از چرخه حمل و نقل عمومی شهر اصفهان 

خارج شده است.
وی افزود: با توجه به س��هم باالی وس��ایل حمل و نقل عمومی در 
کاهش آلودگی هوا، با مساعدت شهرداری سال آینده 450 دستگاه 
اتوبوس ش��هری به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر اصفهان اضافه 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در بخش دیگر 
س��خنان خود از تجهیز 100دس��تگاه اتوبوس به سیس��تم کنترل 
الکترونیک خبرداد و اظهارکرد: تا پایان س��ال ج��اری کل ناوگان 
اتوبوسرانی به سیستم کنترل الکترونیک و اطالع رسانی ایستگاه ها 

مجهز می شوند.
احمدی با اشاره به اینکه نصب این سامانه برای رفاه حال شهروندان 
به ویژه نابینایان انجام شده است، افزود: گاهی اوقات نارسایی های 
مخابراتی در این سیستم اختالل ایجاد می کند، بنابراین از مسووالن 
شرکت مخابرات درخواست می ش��ود که نقاطی را که ارتباط های 
مخابراتی برقرار نمی شوند، تکمیل کنند تا اطالع رسانی های الزم 

درون اتوبوس ها به صورت منظم انجام شود.
وی یادآور ش��د: در ایس��تگاه های اتوب��وس نیز با نص��ب تابلوهای 
مخصوص، درصدد هستیم با همکاری س��ازمان فاوا و حمل و نقل 
ش��هرداری اصفهان، س��امانه زمانبندی رس��یدن اتوبوس ها را به 

شهروندان اطالع دهیم.

مدی��ر منطقه یک ش��هرداري اصفهان گفت: اح��داث خیابان آیت 
 اهلل ظهیرالسالم حد فاصل مسجد س��ید تا میرداماد تکمیل و آماده

 بهره برداری است .
حمیدرضا فرهنگ عنوان کرد: ادامه خیابان پنج رمضان تحت عنوان 
آیت اهلل ظهیر السالم به طول حدود 400 متر و عرض متغیر 18 تا 
24 متر با هزینه اجرایی بالغ بر یک میلیارد تومان احداث شده است.

وی با اش��اره به اینکه این خیابان در دل بافت فرسوده واقع شده از 
این رو احداث این خیابان تاثیر بس��زایي در نوس��ازي بافت قدیمي 
این محدوده دارد، افزود: احداث این خیابان در کاهش بار ترافیکي 

خیابان مسجد سید نقش بسزایی دارد.
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث ادامه خیابان 
پنج رمضان حدفاصل خیابان هاي میرداماد تا طالقاني نیز در سال 

آینده انجام مي شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان:

60 دستگاه اتوبوس دودزا از چرخه 
حمل و نقل خارج شد

خیابان آیت اهلل ظهیرالسالم آماده 
بهره برداری است

اس��تان  منطق��ه ای  آب  مدیرعام��ل 
اصفه��ان گف��ت: در ش��رایط کنون��ی 
تنه��ا س��همیه آب زیس��ت محیط��ی 
 در رودخان��ه زاین��د رود  جری��ان دارد و ت��ا زمان��ی که 
منابع آبی برای تامین آب ش��رب وارد مرحله خطرناک 
 نش��ود ب��ا خروجی س��ه مت��ر مکع��ب جری��ان خواهد 

داشت.
به گزارش خبرنگار زاینده رود، هاشم امینی مدیرعامل آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان در نشست خبری به مناسبت 
هفتمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب 
اظهار داشت: همانگونه که بارها بیان شده بخش زیادی 
 از بیالن آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود و

 بر این اساس باید با اس��تفاده از تکنولوژی روز دنیا  این 
مساله را به خوبی مدیریت کنیم.

معضل فرسودگی شبکه های فاضالب شهر اصفهان 
 وی مش��کل دیگ��ر ش��رکت آب و فاض��الب را ری��زش 
این ش��بکه در نقاطی از اصفه��ان به دلیل فرس��ودگی 
برشمرد و ابراز داش��ت: پس از گذشت 5 دهه از تاسیس 
شرکت آب و فاضالب یکی از مشکالت ما فرسودگی این 
شبکه ها است که نمی توان آنها را به روش نوین بازسازی 

کرد.
 امین��ی گف��ت: در ارتب��اط ب��ا ای��ن ش��بکه ها مانن��د 
خیابان نظر با قطر یک هزار و 200 متر مجبور به استفاده 
از همان روش های قدیمی هس��تیم ام��ا در خیابان های 

دیگر بازسازی به روش های جدید انجام می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به عدم تامین اعتبارت دولتی در 
این زمینه از محل فاینانس چی��ن با اعتبار 170 میلیارد 
تومان، خط بازس��ازی فعال شده است و در مراحل انجام 

است.
مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان تاکید کرد: آب 
و فاضالب اصفهان نخس��تین شرکتی اس��ت که سامانه 
تله متری و مدیریت هوشمند را بنا نهاده است که در حال 

گسترش آن به مابقی شهرهای استان نیز هستیم.
اصالح شبکه های آب استان اصفهان 

امینی با بیان اینکه اصالح شبکه های آب استان اصفهان 
در دس��تور کار قرار دارد و ح��دود 150 کیلومتر اصالح 
شبکه در طی یک سال گذش��ته انجام شده است ، گفت: 
سال گذشته خط انتقال آب از درچه تا فلکه دروازه تهران 
اجرایی شد که در توزیع آب در تابس��تان گذشته بسیار 

کمک کننده بود.
وی با توجه به اتفاقاتی مانند ورود گازوییل به آب شرب و 
کدورت رودخانه پس از بارندگی در سال گذشته که منجر 
به قطع آب در نقاطی از شهر شده بود، بیان داشت: درباره 
کدورت آب کارهای تحقیقی انجام شد و اکنون می توانیم 

با تکنولوژی های روز دنیا کدورت را مهار کنیم.
 مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفهان تاکید کرد: در 
بحث ورود مواد نفتی و گازوئیلی به رودخانه نیز الزم است 
برخورد کانون های آالیندگی مانند ویالهای این محدوده 
انجام شود اما برای رفع خطر و به منظور پدافند غیرعامل 
سامانه دوم تامین آب ش��رب اصفهان باید زودتر در مدار 
قرار گیرد تا دغدغه مردم  درباره بحران هایی از این دست 

رفع شود.
استفاده از ابزار فرهنگی در زمینه مدیریت آب

امینی تصریح کرد: معتقدم نبای��د از ابزار فرهنگی مانند 
ارائ��ه کتاب و اس��تفاده از رس��انه های دیجیت��ال مانند 
انیمیش��ن، فیلم و عک��س  در حوزه مدیری��ت آب غافل 
نشویم و رسانه ها نیز نقش ویژه ای در این  فرهنگ سازی 

در زمینه دارند.
اجرای پروژه تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 

همچنی��ن مس��عود میرمحمد صادق��ی با بی��ان اینکه 
در ش��رایط کنون��ی مدیری��ت مناب��ع آب در کش��ور از 
اهمیت خاص��ی برخوردار اس��ت، اظهار داش��ت: پروژه 
 تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از مهم ترین برنامه های 
وزارت نیرو است و در این ارتباط دست خود را به سمت 
صنعتگران داخلی دراز می کنیم تا در مواردی مانند نصب 
کنتور هوشمند در چاه های دارای پروانه وارد عمل شوند 
چراکه اکنون در زمینه س��اخت این کنتورها در مضیقه 

هستیم. 

وی ادام��ه داد: بحث ه��ای کنترل کیف��ی در منابع آب 
اهمیت زیادی دارد و الزم است با جدیت در زمینه کنترل 
و ساختن ابزار دقیق اندازه گیری متناسب با صنعت آب و 

آبفا وارد عمل شویم.
مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهانتصریح کرد: در این 
برهه که کنترل، نگهداری، تعمیرات سازه های موجود از 
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت نیازهای سخت افزاری و 

نرم افزاری در این زمینه باید شناسایی شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سال 
گذشته در سرشاخه ها بارندگی خوب و بیشتر از میانگین 
درازمدت داش��تیم، ابراز داش��ت: بارش های زمستانی و 
بهاری بسیار مهم هستند و سال گذشته وضعیت بارندگی 

در بهار در سرچشمه های زاینده رود مطلوب بوده است.
تمام�ی آب مصرف�ی س�ال ج�اری از منابع س�د 

زاینده رود بوده است
میرمحمدصادقی  افزود: زمانی ک��ه این گونه بارش های 
بیش��تر از میانگین درازمدت رخ می هد ب��ه دلیل امکان 
اس��تفاده از آب های میان حوضه ای صرفه جویی خوبی 
در مصرف آب انجام می شود اما امسال تمام آب استفاده 

شده، از منابع سد زاینده رود تامین شده است.
وی در ارتباط با میزان آبی که اکنون در رودخانه جریان 
دارد، ابراز داش��ت: هر آبی که در زاینده رود رها می شود 
مطابق با مصوبه ش��ورای هماهنگی حوض��ه زاینده رود 
است و ما موظف به انجام آن هستیم.مدیرعامل شرکت 

آب منطقه ای اس��تان اصفه��ان ادامه داد: در این ش��ورا 
وزیر نیرو، اس��تانداران س��ه اس��تان یزد، چهارمحال و 
بختی��اری و اصفهان و معاون��ان چن��د وزارتخانه مانند 
صنایع، کش��اورزی،  س��ازمان حفاظت محیط زیست و 
س��ازمان مدیریت حضور دارند و برنامه هایی که در این 
کمیته مصوب می ش��ود با فرض میزان بارندگی خاصی 
 طرح می ش��ود و بر این اس��اس این برنامه امکان تغییر 

دارد.
امتداد جریان آب زیست محیطی در رودخانه زاینده رود  
وی با بیان اینکه زمان باز و بسته شدن رودخانه زاینده رود 
در این کمیته تصمیم گیری می شود، گفت: آبی که اکنون 
در رودخانه جاری است آب زیست محیطی )شامل تمام 
مس��یر رودخانه و تاالب گاوخونی( اس��ت و تا زمانی که 
منابع آبی وارد مرحله خطرناک نش��ود با خروجی 3 متر 

مکعب جریان خواهد داشت.
میرمحمدصادقی در ارتباط با پلمپ  و پرکردن چاه های 
غیرمجاز در اصفهان ابراز داشت: وزارت نیرو برنامه 5 ساله 
برای جلوگیری از کاهش منابع آب اس��تراتژیک دارد و 
امسال وزارت نیرو برای تعادل بخشی آب پرکردن 400 
چاه را برعهده ما گذاش��ته و تاکنون بی��ش از 500 چاه 
پر شده اس��ت .وی  تصریح کرد: البته اس��تاندار اصفهان 
دستور داده است تا میزان 400 چاه وزارت نیرو به 700 
چاه افزایش پیدا کند که البته به دلیل معضالت اجتماعی  

کار سختی در این ارتباط پیش رو داریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اس��تان اصفهان اضافه 
کرد: از سویی دیگر با تکنولوژی امروزی، چاه زدن بسیار 
آسان است و بر این اساس نیازمند پاالیش و کنترل مداوم  

در این ارتباط هستیم.
نصب 800 کنتور بر چاه های مجاز

وی گفت: همچنین 800 کنتور بر چاه های مجاز بس��ته 
شده است تا میزان برداشت ها کنترل شود و تا پایان سال 

برنامه نصب 4 هزار کنتور را در دستور کار داریم.
 گفتنی است هفتمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات 
آب و فاضالب با حضور 70 مشارکت کننده از استان های 
اصفهان، تهران، گیالن، خوزستان، خراسان، آذربایجان 

غربی، البرز، قزوین، فارس و یزد برگزار شد.
 در ای��ن نمایش��گاه محصوالت��ی مانن��د مخ��ازن آب،

 آب شیرین کن و مواد ش��یمیایی مرتبط ، سیستم های 
تصفیه آب و فاض��الب، سیس��تم های پمپ��اژ، انتقال و 
آبرسانی، ش��بکه های توزیع، سیس��تم های جمع آوری 
فاضالب و تصفیه خانه، سیس��تم های آبیاری و زهکشی، 
آبی��اری قط��ره ای، سیس��تم های آزمایش��گاهی، انواع 
شیرآالت صنعتی، پمپ های صنعتی و اتصاالت مرتبط، 

فیلترهای صنعتی و غیره ارائه شد.
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امتداد جریان آب زیست محیطی در رودخانه زاینده رود  

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان با بیان اینکه این مجمع با هدف ایجاد همدلی، 
وفاق و وحدت میان نیروهای وفادار به انقالب و نظام شکل گرفته است، گفت: 
انتخابات برای مجمع اصولگرایان، ایس��تگاه پایانی نیست ولی ایستگاه مهمی 

است.
حجت االس��الم علیرضا باطنی در نشس��ت خبری با عنوان »اع��الم مواضع و 
برنامه های مجمع اصولگرایان اصفهان« اظهار کرد: روز 9 دی حماسه ماندگار و 

جریان ساز بود و چشم نظام سلطه، استکبار و فتنه را کور کرد.
وی با بیان اینکه ما دو رخداد بزرگ یک��ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 
انتخابات مجلس شورای اس��المی را پیش رو داریم، گفت: کاری که با عنوان 
تشکیل مجمع اصولگرایان از ماه ها قبل آغاز شده صرفا با هدف رسیدن به این 

دو ایستگاه انتخاباتی نیست.
دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان با اشاره به اینکه از مدت ها قبل نیاز به وحدت 
جامعه اصولگرایان به بیان های مختلف توس��ط جریانات سیاس��ی اصولگرای 
اس��تان ابراز می ش��د و دغدغه افراد بس��یار زیادی از این جامعه بود، تصریح 
 کرد: یکی از اهداف اصلی تش��کیل مجمع اصولگرایان اصفهان، تحقق این امر 

است.
وی ادامه داد: برای پاسخ به نیاز یاد شده، سه نفر از روحانیون شاخص اصفهان 
اعم از حجت االس��الم حسین بهش��تی نژاد، حجت االسالم س��الک و آیت اهلل 
ابوالحس��ن مهدوی پیش��گام ش��دند و حرکتی را برای تحق��ق وحدت میان 

تشکل ها، گروها و اشخاص حقیقی اصولگرا آغاز کردند.
 باطنی با بیان اینکه این حرکت برای تش��کیل مجمع اصولگرایان، در اصفهان 
پیش از تهران آغاز شده است، ابراز کرد: این اقدام با هدف ایجاد همدلی، وفاق 
و وحدت می��ان نیروهای وفادار به انقالب و نظام ش��کل گرفته اس��ت و بدین 
منظور از همه گروه های و جریانات تاثیرگذار اصولگرای اس��تان برای رسیدن 

به وحدت دعوت شد.
وی با بیان اینکه همه اعضای مجمع اصولگرایان بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
انتخابات، ایستگاه پایانی برای مجمع اصولگرایان نیست، ولی ایستگاه مهمی 
است، گفت: جریان اصولگرایان یک دایره فراخی است که شامل همه دلدادگان 

به نظام جمهوری اسالمی ایران، والیت فقیه و قانون اساسی است.
دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان در توضیح گروه ها و تش��کل های اصولگرایی 
 که عضو این مجمع ش��ده اند و منش��ور مجمع اصولگرایی را قب��ول کرده اند، 
 عنوان کرد: دفاتر اصفهان وفاداران انقالب اس��المی، حزب موتلفه اس��المی، 
 کان��ون فارغ التحصیالن ش��به ق��اره هند، کانون اندیش��ه و تمدن اس��المی، 
 جبهه پای��داری، جمعی��ت پیش��گامان انقالب، همی��اران انقالب اس��المی، 
رویش نیروه��ای انق��الب، جامعه ائم��ه جماع��ات و فضالی ح��وزه، جامعه 
 اس��المی فرهنگی��ان، ورزش��کاران، مهندس��ین و جمعی��ت ایثارگ��ران، 
انجمن اسالمی پزشکان و جوانان متحد اس��المی و جمعیت رهپویان انقالب 

اسالمی است.

کارگاه زریبافی هنرستان هنرهای زیبا اصفهان پس از 17 سال بازگشایی شد.
هنرستان هنرهای زیبا اصفهان که از دیرباز مرکز آموزش تخصصی رشته های 
مختلف هنری و صنایع دس��تی در اصفهان است و اساتید بزرگ و برجسته در 
این رش��ته ها هر یک در دورانی از هنرجویان و سپس از مدرسین و اساتید آن 
بوده اند، 17 سال شاهد تعطیلی کارگاه زریبافی، یکی از هنرهای صنایع دستی 

در اصفهان بود.
این کارگاه آموزشی که پیش از این توسط استاد شمسعلی، از اساتید بزرگ و 
برجسته هنر زریبافی در اصفهان ویژه هنرجویان این رشته اداره می شد، سال ها 
به گرد و غبار سنگین فراموشی آغشته بود. تا اینکه چندی پیش با پیگیری یکی 

از هنرجویان این رشته و با سرمایه شخصی وی بازگشایی شد.
فریبا داوری گفت: کارگاه زریبافی هنرس��تان هنرهای زیبا از 17 سال قبل با 
بازنشسته شدن استاد شمسعلی با تعطیلی مواجه بود و هنرجویانی که عالقمند 
به یادگیری این رش��ته بودند باید در کارگاه خصوصی اساتید خود به آموزش 

می پرداختند.
وی ادامه داد: وقتی که من به همراه دوستانم برای بازگشایی این کارگاه اقدام 
کرده و با مس��ووالن هنرس��تان گفتگو کردیم، نظر آنها بر این بود که ابریشم 
مورد نیاز کارگاه را در اختیار ما بگذارند و با این حساب در قراردادی که میان 
ما وضع می شود س��ود حاصل از برپایی کارگاه به صورت 50 درصدی میان ما 

تقسیم شود.

این هنرمند که مدت 7 سال در محضر استاد شمسعلی به یادگیری هنر زریبافی 
پرداخته افزود: در نهایت به نظر می رسید که بهتر است روند بازگشایی کارگاه 
بدون حمایت هنرستان انجام شود و بنابراین من با سرمایه شخصی ام نسبت 

به این کار اقدام کردم.
وی از سرمایه گذاری مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان جهت راه اندازی کارگاه 
خبر داد و عنوان کرد: این کارگاه از ای��ن پس در اختیار عالقمندان به این هنر 
قرار دارد و بر اس��اس قراردادی که میان دانش��گاه پیام نور کهندژ و هنرستان 
هنرهای زیبا وضع شده، دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند برای اتمام دوره 

هنر زریبافی خود به این کارگاه مراجعه کنند.
گفتنی است؛ زریبافی از هنرهای ملی ایرانیان است که از زمان هخامنشیان و 
سپس در زمان ساسانیان بافتن پرده ها و پارچه های زری رواج داشته و برای 

تزئین کاخ های سالطین به کار می رفته است.
این بافته سنتی نیز مانند بسیاری از پارچه های سنتی از دو گروه نخ تارو پود 
تشکیل شده است. در زری بافی سنتی هم نخ تار وهم نخ پود از جنس ابریشم 
بوده و وقتی پارچه بافته می شود از شفافیت و لطافت خاصی برخوردار می شود.

برای بافت این پارچه از رنگ بندی پیچیده ای استفاده نمی کنند. برای نخ تار 
در نهایت از دو رنگ و برای نخ پود از شش رنگ استفاده می شود. از جمله نکات 
مهم در بافت پارچه زربفت استفاده از نخ های نازک طال و نقره است. عامل دیگر 
پیچیدگی طرح و نقش پارچه است که به کمک همان چند رنگ تولید می شود.

دبیر مجمع اصولگرایان اصفهان:

انتخابات، ایستگاه مهمی برای وحدت در مجمع اصولگرایان است
پس از تعطیلی 17 ساله؛

کارگاه زریبافی هنرستان هنرهای زیبا بازگشایی شد

شهردار اصفهان از برنامه ریزی جدی مدیریت شهری این 
شهر برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری در اصفهان 

خبر داد.
 مهد ی جمالی نژاد گفت: برای اولین بار است که شهرداری 
اصفهان برای جذب گردشگر برنامه ریزی مدون و علمی 
دارد و در همی��ن زمینه ب��ه دور از هر گونه ش��عار زدگی 
 امیدواری��م روزه��ای خ��وب گردش��گری را در اصفهان

 رقم بزنیم.
وی همچنین اظهار ک��رد: برای اولین بار در تاریخ ش��هر 
اصفهان شاهد استقبال گسترده و بی سابقه دانشگاهیان 
نس��بت به طرح ها و برنامه های شهری اصفهان هستیم و 
بر همین اس��اس تاکنون 11 تفاهمنامه با مراکز علمی و 
دانشگاهی شهر به امضا رسیده که این موضوع نیز در این 

فرصت محدود، چشمگیر است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: دو مرکز نوآوری و خالقیت 
و فن آوری های نوین برای اولین بار در شهرداری اصفهان 
راه اندازی ش��ده و با توجه به این که ای��ن دو مرکز کامال 
رویکرد علمی دارن��د، زمینه پیوند ش��هرداری اصفهان با 

مراکز علمی،دانشگاهی ، حوزوی و ... را ایجاد کرده است.
جمالی نژاد با تاکید بر اینکه کیفیت گرایی در برنامه های 
مدیریت ش��هری اصفهان قرار گرفته است،خاطرنش��ان 
کرد:ارائه خدمات ش��هری ب��ا کیفیت،ارائ��ه برنامه های 
فرهنگی با محوری��ت مس��اجد،ارتقای وضعیت خدماتی 
که به ش��هروندان ارائه می شود و اس��تفاده از خالقیت و 
فن آوری در زیرساخت های شهری بخشی از این کیفیت 

گرایی ها تلقی می شود.
شهردار اصفهان همچنین طرح هر 
هفته چند افتتاح را در سراسر ایران 
بی نظیر خوان��د و افزود:این موضوع 
نش��ان می دهد که قطار پروژه های 
عمرانی، فرهنگی و خدماتی  ش��هر 
اصفهان بدون توقف و با سرعت باال 
در حال حرکت اس��ت و ب��ه عنوان 
هدیه ای از سوی مدیران شهری به 

شهروندان می باشد.
وی اضافه کرد: یک��ی از برنامه های 
مهم ش��هرداری اصفه��ان در حال 
حاضر تدوین الیحه بودجه و تنظیم 
برنامه اصفهان 1400 می باش��د که 

جلس��ات مرتبط با این موض��وع از ماه های گذش��ته در 
معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان آغاز شده و حدود 
60 جلس��ه کاری با تدوین 1800 برنام��ه در موضوعاتی 
همچ��ون درآمد،اعتبارات جاری ، اعتب��ارات عمرانی و ... 

تشکیل گردیده است.
راه اندازی دو مددسرا برای اسکان کارتن خواب ها

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه وضعیت 
کارتن خوابی یکی از معضالت کالنش��هرها اس��ت، گفت: 
ش��هرداری انصافا در برخورد با کارتن خوابی ورود جدی 
پیدا کرده است و این معضل در اصفهان بسیار کم مشاهده 

می شود.
ش��هردار اصفهان با بیان اینکه دو مددس��را ب��ا همکاری 

بهزیس��تی ب��رای این اف��راد در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت، افزود: 
مددس��رای بانوان در ملک شهر 
و مرکز فضیلت مخصوص آقایان 
در منطقه 10 در نظر گرفته شده 
اس��ت.جمالی نژاد تاکی��د کرد: 
ایجاد این دو مرکز، فضایی برای 
کارتن خ��واب ها ایج��اد می کند 
تا چن��د روزی اس��کان یابند اما 
ش��هروندان و خیرین باید در این 
راس��تا کمک کنند تا این معضل 

حل شود.
اج��الس تورگردان��ان جهان در 

اصفهان برگزار می شود
وی با اشاره به اینکه شهرداری همت خود را به کاربسته تا 
ورود گردشگران و سرمایه گذاران خارجی از حالت شعار 
خ��ارج و عملیاتی ش��ود، ادامه داد: هفته گذش��ته معاون 
جهانی تورگردانان از اصفهان بازدید داش��تند و قرار است 
اج��الس تورگردانان جه��ان در س��ال 2017در اصفهان 

برگزار شود.

حجم زیادی از فعالیت های عمرانی در حال اجراست
 شهردار اصفهان با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری ها 
گفت: شهرداری به عنوان خادم مردم خود را ملزم می داند 

که به صورت شبانه روزی به مردم خدمات ارائه دهد.
جمالی نژاد افزود: ش��هرداری ب��ا این ش��رایط اقتصادی 
هیچکدام از پروژه های خود را تعطیل نکرده و با قوت حجم 
زیادی از پروژه های عمرانی، فرهنگی و ترافیکی را در دست 
اجرا دارد البته مشارکت شهروندان در اداره و توسعه شهر 
بسیار موثر است.شهردار اصفهان در بخش دیگر سخنان 
خود از برگزاری جشنواره ش��هر پژوهی در اصفهان سخن 
به می��ان آورد و تصریح کرد: 600 اثر ش��امل مقاله، طرح 
پژوهشی، پایان نامه ارسال ش��ده که از میان آنها، 45 اثر 
برگزیده انتخاب شده اس��ت.جمالی نژاد با بیان اینکه 11 
تفاهم نامه با دانشگاه های اصفهان، خوراسگان، هنر، مرکز 
علمی و تحقیقاتی و غیره امضا شده است، خاطرنشان کرد: 
دانشجویان می توانند پایان نامه های مربوط به موضوعات 
ش��هری را به صورت کاربردی ارائه دهند چ��را که گاهی 
ممکن است طرح هایی ارائه ش��ود که قابلیت اجرا نداشته 
باش��د.وی اظهارکرد: س��بد خدمات فرهنگی، عمرانی و 
خدماتی در شهر اصفهان در حال عرضه به شهروندان است 

و امیدواریم این مهم با شیب تندی انجام شود.
ش��هردار اصفهان در پایان گفت: اقدامات شهرداری تنها 
محدود به پروژه های عمرانی نیست و برنامه های فرهنگی 
زیادی در دست اجراست و به زودی خبرهای خوبی در این 

حوزه به شهروندان ارائه می کنیم.

شهردار اصفهان:

برای توسعه گردشگری در اصفهان برنامه عملیاتی داریم

زاینده
  رود:
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 در حال حاضر اســتان اصفهان از نظر سرانه فضاهای 
ورزشی رتبه پایینی را در بین استان های کشور به خود 
اختصاص داده است. درحالی که سرانه ورزشی هر فرد 
در قانون برنامه پنجم توسعه دو و نیم متر مربع پیش بینی شده اما این 
ســرانه در اصفهان کمتر از سی و یک صدم متر مربع است که فاصله 

زیادی با استاندارد تعریف شده دارد.
 مشکالت مالی ورزش استان اصفهان و مسدود بودن حساب های اداره 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان به دلیل شکایات معارضان ورزشگاه 
نقش جهان موجب شد تا پروژه های ورزشی زیادی به صورت نیمه کاره 

رها شود که تعداد تقریبی آنها به 300 پروژه می رسد.
 ایــن پروژه ها که پیشــرفت فیزیکی متفاوتی دارنــد، به دلیل توقف 
عملیات احداث با خطر تخریب مواجه شــده اند و بــا ادامه این روند 
هزینه های صورت گرفته برای این پروژه ها عمال بی اســتفاده مانده و 

سودی به حال ورزش استان نخواهد داشت.
 استخر سه گانه بین المللی اصفهان

در دهکده المپیــک اصفهان، یکی از بخش هایی کــه از همان ابتدا 
مورد توجه قرار گرفت، اســتخر ســه گانه بین المللــی بود.  قرار بود 
این اســتخر پس از استخر مجموعه ورزشی آزادی بزرگ ترین استخر 
کشور باشد که در آینده میزبان مسابقه های بین المللی شنا، شیرجه 

و واترپلو شود.
امــا در حال حاضر بودجــه الزم برای تکمیل این پــروژه اختصاص 
پیــدا نکرده و آخرین باری که اصفهانــی ها در مورد وضعیت تکمیل 
این اســتخر خبرهایی را شــنیدند، مربوط به سه سال قبل است که 
مدیرعامل سابق شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی از استخر 

سه گانه بین المللی اصفهان دیدن کرد.
 مهندس ترکاشــوند باحضور در محل اســتخر سه گانه بین المللی از 
آخرین وضعیت این آگاهی پیدا کرد اما همان زمان نیز ســاخت این 
پروژه موقتا متوقف شــد و قرار بود شــرکت توسعه ونگهداری اماکن 
ورزشــی دراین خصوص تصمیم گیری کند و البته این مسئول سابق 
قول مســاعد داد که همزمان با بهره برداری از ورزشــگاه بزرگ نقش 
جهان، از این ورزشگاه نیز بهره برداری شود که البته به نظر نمی رسد 

این مسئله امکان تحقق داشته باشد.
پیست دوچرخه سواری نقش جهان

شــرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشــی ، تصمیم به ایجاد 6 پیست 
دوچرخه ســواری در سطح کشور گرفته اســت که دو پیست چوبی و 
 چهار پیســت باقی مانده ســیمانی خواهد بود، همچنین نبود پیست 
دو و میدانی مناسب برای تمرین ورزشکاران اصفهانی از گذشته یکی 
از دغدغه های مهم رکابزنان شــهر بوده اســت تا اینکه  در سال 92 

کلنگ احداث پیست دوچرخه سواری نقش جهان به زمین خورد.
بر اساس زمان بندی، قرار بود این طرح طی مدت 24 ماه به بهره برداری 
برســد که البته در حال حاضر بیش از دو سال از زمان کلنگ خوردن 
سپری می شود اما همچنان خبری از بهره برداری نیست و فعال روند 

تکمیل پروژه متوقف شده است.
خانه شمشیربازی اصفهان

کلنگ خانه شمشیربازی اصفهان ســال90 به زمین خورد و قرار بود 
ظرف دو سال به یکی از استانداردترین سالن های شمشیربازی کشور 
تبدیل شــود اما ماه هاست که عملیات احداث این پروژه متوقف شده 

و فعال نیز گویا بودجه ای در کار نیست.
خانه شمشــیربازی از سالن شمشــیربازی با مساحت ۸60 متر مربع، 
ساختمان اداری با مساحت 300متر مربع، چهار رختکن، اتاق مربیان، 
ســوئیت مربی، سالن بدنسازی و اتاق ســمعی و بصری تشکیل شده 
است و تا مرحله سفت کاری نیز پروژه سرعت خوبی داشت اما از مهر 
ماه ســال 91 پروژه به دلیل نبود بودجه رو به تعطیلی رفت و سپس 

وارد مرحله تعطیلی مطلق شد.
بــرآورد اولیه برای تکمیل پروژه ، حدود 200 میلیون تومان بود اما با 
تعطیل شــدن عملیات تکمیل و باال رفتن تورم  به نظر نمی رســد با 
بودجــه 500 میلیونی نیز بتوان این پروژه را تمام کرد و البته ناگفته 
پیداســت که اگر روند توقف فعلی ادامه داشته باشد، فرسودگی پروژه 

را به همراه خواهد داشت .
پیست دو و میدانی نقش جهان

یکی ازسازه های در نظر گرفته شده در ورزشگاه نقش جهان، پیست 
دو و میدانی این ورزشــگاه بود. تا سال ها پیست دو و میدانی انقالب 
به عنوان تنها پیست استاندارد در اختیار تمرینات ورزشکاران و دونده 
های اصفهانی بود اما با تخریب کفپوش این پیست، ایده ایجاد پیست 
دیگری مطرح شــد و ایجاد پیست دو و میدانی نقش جهان در دستور 

کار قرار گرفت.
این پیســت دو سال قبل و در زمان سفر وزیر سابق ورزش به اصفهان 
مورد بهره برداری قرار گرفت اما در حال حاضر استفاده خاصی از آن 

نمی شود و عمال در لیست پروژه های نیمه تکمیل قرار دارد.
در حال حاضر به این علت که   نقش جهان محوطه کارگاهی محسوب 
می شود بنا به دالیل ایمنی، امکان تمرین ورزشکاران بر روی پیست 
این ورزشــگاه وجود ندارد و در شــرایط فعلی نگرانــی های زیادی 
بابت تخریب آن وجود دارد اما مســئله اصلی اینجاســت که تکمیل 
 این پیســت و بهره برداری از آن، در گروئ تکمیل ورزشــگاه بزرگ 

قرار گرفته است.
زمین گلف نقش جهان

زمین گلف نقش جهان، تفاوت عمده ای با ســایر پروژه های یاد شده 
در این گزارش دارد زیرا این زمین سال ها قبل به بهره برداری رسیده 
و مورد اســتفاده قرار می گرفت اما بی توجهی به بازسازی این زمین، 

موجب شد تا در مرحله تخریب کامل قرار بگیرد.
زمین گلف نقش جهان را می توان به نوعی یکی از استانداردترین زمین 
های گلف کشــور دانست که حدود دو دهه قبل و در زمان مدیر کلی 
بهمن البرزی در اداره تربیت بدنی استان اصفهان به بهره برداری رسید 
و طی سال های گذشته هر ساله بودجه ای برای بازسازی و ترمیم این 
زمین در نظر گرفته می شد که این اتفاق طی دو سال گذشته به وقوع 
 نپیوســت ، از این رو در حال حاضراین زمین در آستانه تخریب کامل 
 قرار گرفته است.این زمین البته در حال حاضر برای تمرینات مورد استفاده 
قرار می گیرد اما شــرایط اســتانداردی ندارد و با ادامه روند فعلی از 
لیســت پروژه های ورزشی استان خارج خواهد شد، در صورتی که با 
ورود مســئوالن مرتبط به بازسازی ورزشگاه، می توان با صرف هزینه 
ای معمول، زمین گلف نقش جهان را از خطر تخریب کامل و بایگانی 

شدن در تاریخ نجات داد.

گذارش

زاینده رود بررسی می کند؛
پروژه هایی که قبل از بهره برداری 
در آستانه تخریب قرار گرفته اند!

متولــد سکســویل  گابریــل   موســیما 
5 مارس 1353 در شهر ســوتوو آفریقای جنوبی 
 است که تاجر، سیاست مدار و یک رهبر کاریزماتیک 
اســت. البتــه توجــه ویــژه بــه ورزش کاراتــه 
 در جوانــی باعــث شــد بــه او لقــب »توکیو« 

داده شود. 
آفریقــای جنوبی  فوتبــال  فدراســیون   رییــس 
بــه خاطر فعالیت ضــد آپارتاید در ســال 19۷5 
به کشــور روســیه تبعید شــد اما توانست در آن 
 کشور در رشته مهندســی نظامی فارغ التحصیل 

شود.
یک ســال بعد و با بازگشــت به آفریقای جنوبی، 
در برخــورد بــا نیروهــای امنیتــی بــه همراه 
دســتیارانش دستگیر شــد که پس از محاکمه ای 
که 2 ســال طول کشــید، به زندانــی در جزیره 
روبن فرســتاده شــد و 13 ســال در آنجا و کنار 
 چهره هایی همچون نلسون ماندال دوران اسارت را 

سپری کرد.
 بعــد از انتخابــات عمومــی دموکراتیــک که در 
ســال 1994 برگزار شــد، به عنــوان چهره برتر 

اســتان گائوتنگ انتخاب شد و ســال 2009 در 
گزینه های ریاســت جمهوری آفریقای جنوبی قرار 
 گرفت. در ســال 2010 عضو کمیتــه برنامه ریزی 
جــام جهانی آفریقــای جنوبی بــود و همزمان با 
جاکوب زوما رییس جمهور این کشــور، به عنوان 
وزیر به فعالیت های بشر دوستانه ادامه داد؛ مردی 

که دستی در تجارت و استخراج الماس هم دارد.

ژروم شــامپاین در 15 ژوئــن 195۸ در پاریــس 
 بــه دنیــا آمــد و در ســال 19۸1 از انســتیتو 
مطالعات سیاســی پاریــس فارغ التحصیل شــد 
 و یک ســال بعد بــه وزارت امور خارجه فرانســه 
 راه یافــت؛ هرچند ســال های 19۷6 تــا 19۸3

به عنوان خبرنــگار فوتبال در برخی رســانه های 
فرانســه فعالیــت کــرد و طرفــدار تیــم فوتبال 
در  فرانســه  قهرمانــی  اســت.   ســنت آتین 
جام جهانی 199۸، زمینه ســاز حضــور دیپلمات 
دهه های ۸0 و 90 میالدی این کشــور اروپایی به 
فیفا شد و تا سال 2010 با عناوین مختلف از جمله 
مدیر روابط بین الملل فیفا، مشاور سپ بالتر و ... در 
این ارگان فعالیت کرد. وی سپس به عنوان مشاور 
با کمیته المپیک فلسطین و فدراسیون های فوتبال 
کوزوو، ترکیه و ... به عنوان مشــاور همکاری کرد و 
منشــا اتفاقات خاص و جذاب برای فیفا بوده است 
از جمله برگزاری مراسم 100 سالگی تاسیس فیفا، 
برقراری ارتباط دوستانه بین فدراسیون های عضو، 
پشــتیبانی از فدراسیون فلســطین، توجه ویژه به 
پیشرفت فوتبال آفریفا و توسعه رصدخانه فوتبال...

این فرانسوی سیاســت مدار انتخابات سال 2015 
فیفا را به چالش کشــید اما به دلیل عدم حمایت 
مالی نتوانســت در آن انتخابات شــرکت کند و در 
میانه راه انصرافش را اعالم کرد؛ مردی که گاردین 
او را به عنوان بهترین جانشــین سپ بالتر معرفی 
کرده و یکی از اهدافش پس انتخاب شدن، گرفتن 

میزبانی جام جهانی 2022 از قطر است.

امیر علی بن حســین که متولد 23 دسامبر 19۷5 
است، ســومین پسر ملک حســین پادشاه اردن و 

دومین فرزند او از ملکه علیا، زن سومش است. 
او که از ششم ژانویه سال 2011، نایب رییس فیفا 
برای قاره آسیا شــده، نشان »لژیون دونور« را هم 

کسب کرده است. 
نشــان »لژیــون دونور« باالترین نشــان کشــور 
فرانسه اســت که ناپلئون بناپارت در سال 1۸02 
 آن را بنیان گذاشــت و پایین ترین رده آن شوالیه 

است.
شاهزاده اردنی که از سال 1999 رییس فدراسیون 
 فوتبال کشــورش شــده، حاال قصد دارد صندلی 
نایب رییســی اش را با ریاســت عوض کرد؛ آن هم 
درحالی که میشل پالتینی نیز از او حمایت و اعالم 
کرده برای کسب رای اعضای اتحادیه فوتبال اروپا 

به این چهره آسیایی کمک می کند.
نایب رییس فیفا که با انتشار کامل گزارش مایکل 
گارســیا درباره اتهام فساد در روند اعطای میزبانی 

جام های جهانی 201۸ و 2022 به قطر و روســیه 
موافق بود، برای دومین بار اســت که برای ریاست 

فیفا تالش می کند. 
وی که در انتخابــات قبلی با حمایت یوفا ۷3 رای 
 آورد، در کمیتــه اجرایــی یوفا نیز حضور داشــته 

است.

جیانــی اینفانیتو که متولــد 23 مارس 19۷0 در 
شهر بریچ سوئیس است؛ هرچند مدیر سوئیسی در 
فوتبال اســت ولی اصلیتی ایتالیایی دارد. دبیرکل 
فعلی یوفا که از ســال 1999 وارد این نهاد شــد، 
پیشینه حضور در کمیته انضباطی، کمیته اجرایی، 
 کمیتــه حقوقــی یوفا و کمیته اصالحــات فیفا را 

دارد.
ایــن چهره دو ملیتی که در دانشــگاه فیریبرد در 
رشته حقوق تحصیل کرده و به زبان های انگلیسی، 
فرانســوی، آلمانی، اســپانیایی و ایتالیایی تسلط 
کامــل دارد، به عنوان مجری قرعه کشــی مراحل 
مختلف لیگ قهرمانان اروپا شــناخته می شود که 
پیش از حضور در یوفــا، دبیرکلی مرکز تحقیقات 
بین المللی ورزش در دانشــگاه نیوشاتل را به عهده 

داشت.
لوئیس فیگو ســتاره پرتغالی پیشــین جهان پس 
 از انصــراف از حضــور در انتخابــات فیفــا و کنار 
 گذاشــته شــدن میشــل پالتینی، اعــالم کرد از 

جیانی اینفانیتو حمایــت می کند. روبرتو کارلوس 
چهره مشــهور فوتبال برزیل نیــز از انتخاب این 
چهره به عنوان رییس فیفا اســتقبال کرده است؛ 
 کاندیدایی که قول داده اســت در صورت انتخاب 
به عنوان رییس فیفا، تعداد تیم های شرکت کننده 

در جام جهانی را به 40 تیم افزایش می دهد.

موســی حســن بیلیتی که ششــم آوریل ســال 
 196۷ در شــهر ســاکلپیا بــه دنیــا آمــد، در 
تیم فوتبال ماتانگا کشورش هم بازی کرده و درحال 
 حاضر رییس فدراســیون فوتبال لیبری را برعهده 

دارد. 
 هــدف اصلــی او بــرای حضــور انتخابــات فیفا 
کسب شهرت اســت زیرا نمی توان شانس چندانی 

برایش قائل بود.
این چهره بلند پرواز 4۸ ســاله، یکی از چهره های 
قاره آفریقا بود که در ســال 2002 برای رســیدن 
عیسی هیاتو به ریاست فیفا تالش می کرد؛ آن هم 

با هدف تغییر فوتبال. 
البتــه کنفدراســیون فوتبــال آفریقــا اعالم کرد 
کــه او را در زمینــه »صداقت« تاییــد نمی کند، 

 به همین دلیــل از کاندیداتــوری اش نیز حمایت 
نکرده است.

شــیخ ســلمان بن ابراهیم آل خلیفــه متولد دوم 
نوامبــر 1965 در خانواده ای ســلطنتی در بحرین 
است که پس از عضویت در کمیته انضباطی رییس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، در سال 2013 به عنوان 

رییس AFC انتخاب شد.
در دهــه ۸0 در تیم های محلــی بحرین هم بازی 
می کــرد، در دوران طالیی فوتبــال بحرین رییس 
فدراســیون این کشــور بود که رسیدن به پلی آف 
جام جهانی 2006 آلمان و کســب عنوان چهارمی 
جــام ملت های 200۷ آســیا از افتخاراتش در این 

فدراسیون است.
دیدبان  حقوق بشــر از همدســتی اش در بازداشت 
150 ورزشگار بحرینی در سال های گذشته سخن 
گفته انــد، اتفاقی که برایش دردســرهایی را ایجاد 

کرده و ممکن اســت موفقیتش در انتخابات آینده 
فیفا را تحت الشعاع قرار دهد.

پیرمرد آفریقایی؛ هم بند نلسون ماندال دیپلمات فرانسوی که خبرنگار فوتبالی بود

مرد دو ملیتی، وکیلی که مورد حمایت ستاره هاستشاهزاده اردنی، شوالیه ای که یک بار شکست خورد

سیاه پوستی که مورد تایید آفریقایی ها نیست شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه و ماجرای پول های عربی

محرومیت ســپ بالتر و میشــل پالتینی فرصــت را در 
اختیار شــش چهره بین المللی قرار داد تا برای رسیدن به 
پست ریاست فدراســیون جهانی فوتبال - فیفا - در اوایل 

اسفندماه جاری با یکدیگر به رقابت بپردازند.
 تمــام آرزوهــای میشــل پالتینــی برای نشســتن روی 
تخت پادشــاهی فوتبال جهان که همان صندلی ریاســت 
 فیفــا اســت، بــا رای آخریــن روز پاییز کمیتــه اخالق 
قاضــی  رفــت.  بربــاد  فوتبــال  جهانــی   فدراســیون 
»هانس یواخیم اکرت« آلمانی که ریاســت کمیته اخالق 
فیفا را عهده دار اســت، در بیانیه  دوشــنبه 30 آذرماه، از 

محرومیت هشت ساله سپ بالتر و میشل پالتینی از حضور 
در فعالیت هــای فوتبالی خبر داد و رییس پیشــین فیفا و 
یوفا را به ترتیب به پرداخت 50 و ۸0 هزار فرانک سوئیس 

جریمه کرد.
این گرداب با انتخاب بحث برانگیز روسیه و قطر به عنوان 
میزبانان جام جهانی فوتبال در ســال های 201۸ و 2022 

و علنی شدن پشــت پرده های فساد در فیفا آغاز شد و در 
نهایت باعث غرق شــدن رییس و گزینه اصلی ریاســت بر 
این نهاد مهم بین المللی شــد؛ نهادی کــه قدرتمندترین 
نهاد ورزشــی جهان است و مدعی مقابله با فساد و دخالت 

دولت ها در فوتبال بوده و هست.
با کنار رفتن میشل پالتینی که از سال 200۷ ریاست یوفا 
را برعهده داشــت، برای انتخاب ریاست فیفا که روز جمعه 
هفتم اسفندماه )26 اسفندماه( برگزار می شود؛ چهره های 
جدیدی با هــم رقابت خواهند کرد تا نهمین رییس تاریخ 

فیفا انتخاب شود.

گزارشی از گزینه های ریاست فیفا؛

چه کسی رییس جدید فیفا می شود؟

پنجاه و هشتمین شهرآورد اصفهان بین دو تیم فوتبال سپاهان و ذوب آهن در 
فوالدشــهر به تساوی یک بر یک انجامید تا دو تیم به کسب یک امتیاز از این 

دیدار حساس بسنده کرده باشند.
شهرآورد اصفهان بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن که در چارچوب هفته هفدهم 
لیگ برتر در ورزشــگاه فوالدشهر برگزار می شــد، در نیمه اول به تساوی یک 
بر یک انجامید، اما در نیمه دوم نیز توپی از خط دروازه ها نگذشت تا با همان 

نتیجه این بازی به پایان برسد.
احسان پهلوان هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در دقیقه 14 اولین گل این دیدار 

حساس را به ثمر رساند؛ شــوت این بازیکن با برخورد به پای محمد روشندل 
مدافع ســپاهان از باالی دستان رحمان احمدی دروازه بان این تیم وارد دروازه 
سپاهان شد.در دقیقه 41 نیمه اول، محمدرضا خلعتبری مهاجم سپاهان روی 

پاس دقیق محرم نویدکیا با یک شوت محکم نتیجه را به تساوی کشاند.
تالش های دو تیم برای به ثمر رســاندن گل برتری در نیمه دوم ادامه یافت و 
زردپوشان سپاهان و ســفید پوشان ذوب آهن صحنه های مختلفی را بر روی 

دروازه های یکدیگر خلق کردند.
در نیمه دوم هم زمان میزان درگیری های فیزیکی و خطاهای بازیکنان دو تیم 

بر روی بازیکنان حریف شدت یافت.
ایگور اســتیماچ ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان تیم خود را با ترکیب رحمان 
احمدی) دروازه بان(، محرم نویدکیا، رســول نویدکیــا، محمدرضا خلعتبری، 
عبداهلل کرمی، علی کریمی، فوزیل موســایف، مهدی شریفی، محمد روشندل، 

هادی عقیلی و محمدعلی احمدی، راهی میدان کرده بود.
 یحیی گل محمدی ســرمربی ذوب آهن نیز از رشــید مظاهری)دروازه بان(، 
علی حمــام، هادی محمــدی، حجت حق وردی، ولید اســماعیل، احســان 
پهلوان،مرتضی تبریزی،مهدی مهدی پور، قاســم حدادی فر ،مهدی رجب زاده 
و مســعود حســن زاده به عنوان 11 بازیکن ترکیب اصلی خود در این دیدار 

استفاده کرده بود.
 حســین زرگر قضاوت شــهرآورد اصفهان را برعهده داشــت و سجاد طوری و 

مهدی عالیقدر وی را در امر قضاوت یاری می رسانند. 
از نکات حاشــیه ای نیمه اول می توان به درگیری هواداران دو تیم با یکدیگر 
و کندن برخی از صندلی های ورزشــگاه فوالد شــهر اشاره کرد که با مداخله 

نیروهای انتظامی حاضر در ورزشگاه فوالدشهر، پایان یافت.

تیــم فوتبال پرســپولیس با پیــروزی برابر قهرمان نیــم فصل، رقیب 
ســنتی اش را قبل از دیدار برابر ملوان صدرنشــین لیگ برتر کرد. این 
پیروزی در شــرایطی بدست آمد که تماشــاگران زیادی در ورزشگاه 
حضور داشتند.پرسپولیس با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید و با این 

پیروزی موقتا به رده پنجم در جدول رده بندی صعود کرد.
 امید عالیشــاه در دقیقه 1۷ و مهــدی طارمی در دقیقه 4۸ برای تیم 
فوتبال پرســپولیس گل زنی کردند.از همان ابتدای دیدار پرسپولیس 
بازی را پرهیجان شــروع کرد.در دقیقه 1۷ این نیمه و با یک تاکتیک 
تمرین شــده، رضائیان توپ را به درون شش قدم استقالل خوزستان 
ارسال کرد تا عالیشاه توپ را به تور دروازه استقالل خوزستان برساند.

پس از این گل آرام آرام پرسپولیس عقب نشست اما استقالل خوزستان 
هم نتوانست فشاری روی دروازه پرسپولیس ایجاد کند.

با شــروع نیمه دوم و در حالی که به نظر می رسید استقالل خوزستان 
قصد تالفی گل خورده را دارد، فرار مهدی طارمی از تله آفساید و ضربه 

نهایی او بازی را دو بر صفر به سود پرسپولیس کرد.
 پــس از این گل پرســپولیس فشــار حمــالت را با چاشــنی احتیاط 
در هم آمیخت تا اســتقالل خوزستان نتواند به در وازه این تیم نزدیک 

شود و یکی از آرام ترین روزهای دروازه بان پرسپولیس رقم بخورد.
 ایــن دیدار در نهایت بــا وجود کش و قوس های نیمــه دوم با نتیجه 

دو بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

پرسپولیس استقالل راصدرنشین کرددربی زیبا برنده نداشت

سمیه 
مصور
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آیا می دانستید؟ راز موفقیت

حضرت عیسی )علیه الســام( دنیا را دید به صورت عجوزه ای که قدش 
خمیده و چادر رنگین بر ســر انداخته و یک دست خود را به حنا خضاب و 
دست دیگر را به خون آغشته کرده است. عیسی فرمود چرا پشتت خمیده؟ 
گفت از بس که عمر کرده ام.فرمود که چرا چادر رنگین بر سر داری؟ گفت 

تا دل جوانان را با آن فریب دهم.
 فرمود که چرا به حنا خضاب کرده ای؟ گفت الحال شوهری گرفته ام.

 فرمود که چرا دســت دیگرت به خون آغشــته ای؟ گفت الحال شوهری 
کشته ام.  پس عرض کرد: یا روح اهلل! عجب این است که من پدر می کشم، 
پسر طالب من می شود و پسر می کشــم پدر طالب من می شود و عجب تر 
اینکه هنوز هیچکدام )از طالبان من( به وصال من نرســیده اند و بر بکارت 

خود باقی هستم.

به حکیمي گفتند: چه کسي از عداوت مردم سالم مي ماند؟
 جواب داد: آن کسي که هیچ خیر و شري از او ظاهر نشود.

 به جهت آنکه اگر خیر از او ظاهر شود اشرار با او دشمني کنند و اگر شر از او 
ظاهر شد اخیار با او دشمني کنند.

از حکیمي پرسیدند: نعمتي که بر صاحبش رشــک نبرند، یا بایي که بر 
گرفتارش دلسوزي نکنند مي شناسي؟

گفت: آري، آن نعمت تواضع است و آن با تکبر.

مردي سجاده عابدي را دزدید. عابد چون دید، دزد خجالت کشید و سجاده 
را واگذاشت و گفت: نمي دانستم که ســجاده از توست. عابد گفت: چگونه 

نمي دانستي که سجاده از تو نیست؟!

شعرحکایت

بر سر سنگ مزارم بنویس
روز قربان شدن عاطفه در چشم نگار

روز پژمردن گل فصل بهار
روز اعدام جنون بر سر دار

روز خوشبختي یار ...
راستي شعر یادت نرود
روي سنگم بنویس:

آي گل هاي فراموشي باغ!
مرگ از باغچه کوچک مان مي گذرد داس به دست

و گلي چون لبخند مي برد از بر ما

**********

عشق یعنی... 
عشق یعنی مستی و دیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر
عشق یعنی سجده با چشمان تر
عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی درجهان رسوا شدن

عشق یعنی سست و بی پروا شدن
عشق یعنی سوختن با ساختن
عشق یعنی زندگی را باختن
عشق یعنی انتظار و انتظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار
                                                                                                                        ادامه دارد...

کاریکاتور )بحران ازدواج وبی توجهی مسووالن(

جواب سودوکو  شماره 1765سودوکو  شماره 1766 

جواب معما 1765 معما 1766
کارهای بدون مطالعه و نقشــه و اعمــال ظاهری را که 
حقیقتی نداشته باشد الکی گویند. این اصطاح در رابطه 
با دروغ و دروغگویی هم به کار برده می شود وبه طور کلی 
هر چه که واقعیت نداشته باشــد و متکلم یا عامل عمل 
تظاهربه حقیقت و راستی کند در اصطاح عامیانه گفته 
می شود:» الکی می گوید« یا به عبارت دیگر :» کارهایش 

الکی است«.
 الک را به گفته عامه دهخدا موبیز وتنگ بیز و پرویزن 
وآردبیز هــم می گویند. الک از ســیم های باریک بافته 
می شود- مانند غربال- ولی ســوراخ های آن کوچک تر 
است. به همین جهت هر چیز را که از آن بگذرانند بیخته 
آن بســیار نرم اســت. در بعضی مناطق الک مویی هم 

معمول است که از موی یال یا دم اسب می بافند. سابقا که 
الک سیمی معمول نبوده ویا در مناطقی که الک سیمی 
نداشته اند ؛ پارچه های بسیار نازک پنبه ای را مانند الک 
ســیمی به چوب وصل می کردند وآرد وسایر چیزهای 
نرم را به منظور بیختن از آن عبور می دادند. شــادروان 
 عبداهلل مســتوفی راجع به علت تســمیه الکی چنین 
می نویسد:»پارچه پنبه ای، البته نه حاجب ماورا بود ونه 
دوام وقوامی داشت. به همین مناسبت پارچه های نازک 
بی دوام را هم الکی می گفتند. کم کم معنی مجازی الکی 
را منبســط کرده امروز در اصطاح عامیانه این توصیف 
را به کلیه چیزهای بی دوام و بی ثبات و بی ترتیب وبی 
تناسب و بی موقع و حتی اخبار بی اصل هم می دهند.«

شخصي دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به 
مبلغ  600000 تومان فروخت .

روي یکــي از آنهــا 20% ســود کــرد و روي 
دومي 20% ضرر کرد . آیا این شــخص در این 
 معامله ســود برده اســت یا ضرر کرده است یا 

هیچکدام؟
به چهارمین روز هفته چهارشنبه بگویند صحیح 

است یا چارشنبه؟ 
در گودالــی بــه طــول 4/2 متر و بــه عرض 

3/4متر،چند متر مکعب خاک وجود دارد؟ 
روش محاسبه را هم ذکر کنید!

بله ؛ او می تواند سه گاو، 41 غاز و 56 مرغ بخرد .
توضیح کامــل معمــای جالب قصــاب : اگه 
 تعداد گاو ها رو x ، تعداد غازهــا رو y و تعداد 
مرغ ها رو z در نظر بگیریــم، اون وقت داریم : 

100=4/15x+y+z      100=x+y+z
x)3/56(=z : از دو رابطه ی باال نتیجه می شود

ازآن جایی که تعداد حیوانــات باید یک عدد 
صحیح ) مثبت و غیر صفر ( باشد، تنها مقداری 
که x می تواند داشته باشد، مضرب های عدد 3 

خواهد بود .
41=y , 56=z : 3 خواهیم داشت=x مثا برای

که همین پاسخ صحیح می باشد.

معما

6 8 4 5 7 1 9 3 2 
2 7 3 6 4 9 1 8 5 
9 1 5 2 3 8 6 4 7 
3 4 9 7 1 5 8 2 6 
7 6 1 3 8 2 4 5 9 
8 5 2 4 9 6 3 7 1 
5 9 8 1 2 4 7 6 3 
4 2 7 9 6 3 5 1 8 
1 3 6 8 5 7 2 9 4 

 

  3  1 9  2  
      6 4  
9  5 8 2    7 
7 5    8 4 6 3 

    3     
3 6 9 7     2 
4     3 9  1 

 3 7       
 9  1 4  2   
 

الکـی

داستان

یادداشت های گلبول آبی

آیا می دانستید که گوش و بینی در تمام طول عمر انسان در حال رشد فاکتورهای موفقیت شغلي 
می باشند و بزرگ تر می شوند؟

آیا می دانستید که شش چپ، اندکی از شش راست کوچک تر است تا 
فضای کافی برای قرارگیری قلب فراهم آید؟

آیا می دانستید که CD در سال 1۹۸0 توسط سونی و فیلیپس اختراع 
شد؟

آیا می دانستید که اولین استفاده از دستگاه فکس در سال 1۸43 انجام 
شد؟

آیا می دانســتید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از 
شتر است؟

آیا می دانستید که جمعیت میمون های هند بالغ بر 50 میلیون است؟
آیا می دانستید که 350 هزار نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد؟

 آیا می دانســتید که نوشــابه های زرد رنگ، زیانبارتر از نوشــابه های 
سیاه رنگ هستند؟

آیا می دانستید اعصابي که در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصله زمین 
تا ماه است؟

آیا می دانستید که قلب انسان می تواند خون را 10 متر به بیرون پرتاب 
کند؟

آیا می دانستید که رکورد ضربه زدن به توپ پیگ پنگ در مدت زمان 
60 ثانیه 1۷3 ضربه است؟

آیا می دانســتید که در هر ثانیــه 5000 بیلیون الکتــرون به صفحه 
تلویزیون برخورد می کند تا تصویر را ایجاد کند؟

آیا می دانســتید کــه یک کوه آتشفشــان قــادر اســت ذرات ریز و 
 گردوغبــار را تــا ارتفــاع 50 کیلومتری بــه فضای اطــراف پرتاب 

کند؟
آیا می دانســتید که تعداد ســلول های گیرنده بویایی در ســگ های 

معمولی، یک میلیارد و در سگ های شکاری، 4 میلیارد عدد است؟
آیا می دانستید که انســان به طور طبیعی از چهار سالگی به بعد را در 

حافظه دارد. 
 آیامــی دانســتیدخاطرات قبــل از چهــار ســالگی از حافظه پاک 

می شود؟
آیا می دانســتید که یک فرد عادی در ظرف 24 ســاعت 22000 بار 
تنفس می کند و 12000 لیتر هوا استنشاق می کند که 2400 لیتر آن 

اکسیژن است؟
آیا می دانستید که زنبور برای تهیه 1 کیلو عسل باید 150 هزار بار شهد 
حمل کند، روی 10 میلیون گل بنشیند و مسافت معادل ۷ بار دور زمین 

را طی کند؟
آیا می دانســتید که اگر می خواهید از آرواره یک تمساح جان سالم به 
در ببرید، باید انگشت های تان را در چشمانش فرو کنید تا فورا به  شما 

اجازه فرار بدهد؟
آیا می دانستید که اگر برای رفع سوزش دهان توسط فلفل، آب بخورید 
 بی فایده اســت؟  چون فلفل نوعی روغن پایه اســت و بــا آب ترکیب 

نمی شود. 
آیا می دانستید برای رفع این سوزش باید نان بخورید؟  

بـــرای داشـــتن شرکتی موفق باید استعداد، طرز برخـــورد، و اهـداف 
مخـتــلف در نظر گرفته شود. بیشتر افراد معموال از مـقـوله تـبـلیغـات 
چــشم پوشی می کنند، در حالی که این مــورد به خصوص خود یکی از 

عوامل مهم به موفقیت رساندن بسیاری از بزرگان امر تجارت می باشد.
 برای رســیدن بـــه موفقیت باید خود را با تمام وسایل موفقیت افـــراد 
حـــرفه ای مـــــجهز کنید. البته منظور ما این نیســت که تمام درها و 
دیوارهای دفترکار خود را با مدارک دانشگاهی و افـــتخارات تحصیلی و 
آموزشگاهی پر کنید. داشتن دیپلم های جور واجور چیز خوبی است، اما 
به شــما هیچ کمکی نمی کنند که بتوانید بــازده کاری را باال ببرید و فرد 

کارآمدی جلوه کنید.
شما نیاز به چیزهای بیشتری دارید؛ در جهانی که ظواهر همه جا را احاطه 
کرده اند، لوازم جانبی و طریقه استفاده از آنهاست که موفقیت و شکست 

شما را نمایان می سازد. چنین امکاناتی به اندازه تحصیات مهم هستند.
به حساب آوردن مسائل جزئی

موکلین پر توان، کارفرما، مشتری، رؤســا به دنبال فرد فعالی هستند که 
توانایی عمل کردن را داشته باشــد. این توانایی به منزله نقطه عطفی در 
زندگی به شمار می رود و باعث ایجاد تمایز بین شما و سایرین شده در آخر 
نیز برای تان شهرت و شکوه را به ارمغان می آورد. من نام این قبیل نکات را 
کیت موفقیت شغلی گذاشته ام. شما نباید هیچ گاه منزل خود را بدون آنها 

به مقصد کار ترک نمایید.
شــاید هزینه تهیه برخی از آنها از ســایرین کمی بیشتر باشــد؛ اما این 
 موارد جزء سرمایه گذاری هایی هســتند که به هیچ وجه نمی توان از آنها 
صرف نظر کرد. برای اینکه شبکه ارتباطی شما به درستی پی ریزی شود، 
باید تمام تجهیزات الزم برای برقراری ارتباط را به همراه خود داشته باشید.

چهار وسیله مورد نیاز یک تاجر
 ســعی کنید همیشه یک دســت کت شلوار شیک بپوشــید، کفش های 
واکس زده به پا کنید و یک کیف سامسونت به دست گیرید. البته این موارد 
جزء اولویت های مقدماتی هستند و بعد از آن نیز موارد زیر را که به نام 4 

شگفت انگیزمشهور هستند، رعایت کنید.
کارت ویزیت

کارت های ویزیت برگ برنده هر موسسه بزرگ بازرگانی به شمار می روند. 
آنها به عنوان شناسنامه و برگ تعیین هویت و اصالت کارخانه ها هستند. و 
از آنجایی که چهره شغلی باید کمی محافظه کارانه باشد به همراه داشتن 

کارت انتخاب زیرکانه ای است. به عبارت دیگر : آن را جدی بگیرید.
به نکات اساســی توجه کنید )مثل نام، عنوان، نام شرکت، و شماره تلفن 
و آدرس و پســت الکترونیک( در حالی که رویدادهای ناخواســته را نیز 
کنترل می کنید. )مثا کارت شــما نباید تا شــود و یا لکه های چربی بر 
روی آن ریخته شده باشــد.( در انتخاب نوع کاغذ نیز دقت کنید و از خود 
 خساست به خرج ندهید. به خاطر داشته باشید که چون کارت ها می توانند 
ساختمان شغلی شما را پا بر جا نگه دارند به همین دلیل باید یک کاغذ با 
کیفیت انتخاب کنید، مثل کتان. این یک اجبار اســت. همچنین مطمئن 

شوید که جنس آن طوری است که به راحتی می توان روی آن نوشت.
                                                                                                                                            ادامه دارد...

حقیقت دنیا 

رفتار خنثي 

 بال و نعمت خاص

عابد و دزد

بر سر سنگ مزارم بنویس

 چند روز به کریسمس مانده بود که به یک مغازه رفتم 
تا برای نوه ی کوچکم عروســک بخرم. همان جا بود 
که پســرکی را دیدم که یک عروسک در بغل گرفت 
و به خانمی که همراهش بود گفــت: عمه جان... اما 
 زن با بی حوصلگی جواب داد: جیمی، من که گفتم 

پول مان نمی رسد!
 زن این را گفت و سپس به قســمت دیگر فروشگاه 
رفت. به آرامی از پسرک پرسیدم: عروسک را برای کی 

می خواهی بخری؟ با بغض گفت: برای خواهرم، 
ولی می خوام بدم به مادرم تا او این کادو 

را برای خواهرم ببرد. 
پرســیدم: مگــر خواهــرت 
کجاســت؟ پســرک جواب داد 
خواهرم رفته پیــش خدا، پدرم 

می گه مامان هم قراره به زودی بره 
پیش خدا.

 پســر ادامه داد: من به پدرم گفتم 
که از مامان بخواهد که تا برگشتنم 
از فروشــگاه منتظــر بماند. بعد 

عکس خودش را به من نشــان 
داد و گفت: این عکســم را هم 
به مامان می دهــم تا آن جا 
فراموشــم نکند، من مامانم را 

خیلی دوست دارم ولی پدرم می گوید 
که خواهــرم آن جا تنهاســت و غصه 

می خورد.  
پســر ســرش را پایین انداخت و دوباره 

موهای عروســک را نوازش کــرد. طوری 
که پســر متوجه نشود، دســت به جیبم 

بردم و یــک مشــت اســکناس بیــرون آوردم. از 
او پرســیدم: می خواهی یک بار دیگــر پول هایت 
 را بشــماریم، شــاید کافی باشــد! او با بــی میلی

 پول هایش را به من داد و گفت: فکر نمی کنم چند 
بار عمه آنها را شــمرد ولی هنوز خیلی کم اســت.

من شــروع به شــمردن پول هایش کــردم. بعد به 
 او گفتــم: این پول ها کــه خیلی زیاد اســت، حتما 

می توانی عروسک را بخری!
 پسر با شــادی گفت: آه خدایا متشــکرم که دعای 
 مرا شــنیدی! بعد رو بــه من کرد و گفــت: من دلم 
می خواهد که برای مادرم هم یک گل رز سفید بخرم، 
چون مامانم گل رز خیلی دوست دارد، آیا با این پول 

که خدا برایم فرستاده می توانم گل هم بخرم؟
 اشک از چشمانم سرازیر شــد، بدون اینکه به او نگاه 
کنم، گفتم: بله عزیزم، می توانی هر چه قدر 
که دوست داری برای مادرت گل بخری.

 چند دقیقه بعد عمه اش بر گشــت و 
من زود از پســر دور شدم و در شلوغی 

جمعیت خودم را پنهان کردم.
 فکر آن پسر حتی یک لحظه هم از ذهنم 

دور نمی شد؛ 
ناگهان یاد خبری افتادم که هفته ی پیش در 
روزنامه خوانده بودم: کامیونی با یک مادر و 
دختر تصادف کرد. دختر در جا کشته شده 

و حال مادر او هم بسیار وخیم است.
 فردای آن روز به بیمارستان رفتم تا 
خبری به دست آورم. پرستار بخش 
خبر نا گــواری به مــن داد: زن جوان 
دیشب از دنیا رفت.اصا نمی دانستم آیا این 
حادثه به پسر مربوط می شــود یا نه، حس 
عجیبی داشــتم. بی هیچ دلیلی به کلیســا 
رفتــم. در مجلس ترحیم کلیســا، تابوتی 
گذاشته بودند که رویش یک عروسک، یک 

شاخه گل رز سفید و یک عکس بود.

بحــران اقتصــادی تقریبا تموم 
شــده، اما هم اثراتش مونده، هم 
نگرانی از برگشــتنش. برای همین ما گزارشــگرمون رو 
فرستادیم به چندتا از کشورهای درگیر بحران اقتصادی 

که برامون از نظرات مردم درباره این پدیده بگه:
 عربستان: اوال شــما چرا هنوز زنده ای؟! بعدش یعنی 
نمی فهمی همه چی اسعار النفطه؟ اسعار بیاد پایین، من 
پایین، تو پایین، بحرین پایین، یمن پایین، کلهم پایین، 
سلیمان پر! االن شما اون آقا رو ببین که روی بشکه نشسته 
داره با چوب روی شن خطوطی رسم می کنه، اون مجنون 
نیست. اون عمروعاصه. داره حساب می کنه که ما الساعه 
خاص شدیم یا قراره خاص بشیم؟ بحران مالی مال ما 
نبود، مال مالی بود. مال ســومالی بود. وضع ما همیشه 
عالی بود، فرضا توی دســت انداز هم می افتاد چاره اش، 

مختصری ماست مالی بود. از وقتی نفت شیل !
پیدا شد وضع ما این شد، من به همه توصیه می کنم نفت 
شیل پیدا نکنن، هر کی  روهم نفت شیل پیدا کرد در جا 
قطع راس کنن یا بدن ما بدیم داعش قطع راسش کنه. ای 

امان از نفت شیل!
آمریکا: بله آقا جون بحران رو ما درست کردیم. جنسمون 
جوره، رنگ بندی هم داره. هم بحران اقتصادی داریم، هم 
سیاسی هم اجتماعی. تن خورش حرف نداره. من خودم 
از همین بحران اقتصادی بردم، خانواده خیلی خوششون 
اومد. یه مدت خونه در رهن بانک بود حاال به هر بدبختی 
شده قسطاش رو می دادیم.  بعد دیدیم بحران اقتصادی 
مد شده، خونه رو دادیم رفت. تو کاروان زندگی می کردیم 
با منزل و بچه ها.  آخر هفته ها بــا منزل می رفتیم کنار 
جنگل. یه حال خوشی داشــت، منزل رو می ذاشتیم تو 

منزل می بردیم صحرا. هم با منزل بودیم هم در منزل. شام 
درست می کردیم با جکی و جیل و رامکال می خوردیم. 
صفایی داشت. االن شما اون آقا رو نگاه کن که روی پالون 
 اسبش نشســته داره با سر شــش لولش مورچه ها رو له 
می کنه، اون جورج بوشه. داره نقشه می کشه واسه بحران 
بعدی. باباش بحران درست کرد، خودش بحران درست 
کرد. االن قراره داداشش هم بحران درست کنه. کا هرجا 
میرن بحرانی می شــه. یه بار اومده بودن مغازه ما، شب 
عید هم بود. گفتیم آقا یه دســت بحران اجتماعی داریم 
برازنده شماست، پوشید گفت نه! فقط بحران امنیتی. یقه 
اش هم برش انگلیسی داشــته باشه می خوام با یه جفت 
پوتین نظامی بپوشم.  گفتیم کجا به سامتی؟ گفت واسه 
عید قراره بریم عراق. من در پایان به همه توصیه می کنم 

وام مسکن نگیرن. ما وام مسکن گرفتیم این طوری شد.

ایستگاه ضرب المثل

عـروسـک

زاینده 
رود
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ابالغ رای 
10/286 ش��ماره دادنامه:9409970350500950 ش��ماره پرون��ده:9309980350501352 
شماره بایگانی شعبه:931458 خواهان: آقای احسان صدری فرزند محسن به نشانی 
شهرستان اصفهان – خ.ش��اپور جدید – خ.مش��یرالدوله – جنب پیمانکاری آبدار – 
فروش��گاه و تعمیرگاه مرکزی هوو)اخوان صدری( خوان��دگان:1- خانم محبوبه نیلی 
به نش��انی مجهول المکان 2- آقای علی بابایی 3- خانم مریم سامانی فرزند امان ا... 
همگی به نشانی شهرکرد – سامان – فرخ شهر – ک4 خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه وجه چک نظر به اوراق و محتویات 
پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان احسان صدری فرزند 
محسن به طرفیت خوانده 1- مریم سامانی فرزند امان ا... 2- علی بابایی3- محبوبه 
نیلی به خواسته مطالبه مبلغ 84/000/000 به استناد 2 فقره چک به شماره 1- 864997 
تاریخ 1393/08/10 و 2- 865000 به تاریخ 1393/11/07 و گواهیهای عدم پرداخت بانک 
محالی الیه دادگاه نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مستندات 
ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده ردیف اول نسبت به خواهان می نماید 
و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی 
در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته 
و مس��تندا به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310و313 قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به 
پرداخت مبلغ 84/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 3/460/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ  صدور چکها 
لغایت زمان پرداخت وج��ه در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید و در خصوص 
خواندگان ردیف دوم و سوم چون دعوی متوجه ایشان نیست مستندا به بند 4 ازماده 
84 قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد.م الف:28006 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ رای 

10/287 شماره دادنامه:9409970350501011 شماره پرونده:9309980350501355 شماره 
بایگانی شعبه:931461 خواهان: آقای سید احمد حسینی فرزند سید مهدی با وکالت 
آقای سید مهدی محبوبی فرزند سید محمود به نشانی اصفهان – خیابان میر – ابتدای 
خیابان آب250)مصلی( – نبش کاخ سعادت آباد شرقی –ساختمان پارسیان – طبقه 
اول – ش��ماره12 خوانده: آقای اکبر عبدی فرزند حس��ین به نش��انی مجهول المکان 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرس��ی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای مینماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی خواهان آقای سید احمد حسینی فرزند سید مهدی با وکالت آقای سید 
مهدی محبوبی به طرفیت خوانده آقای اکبر عبدی فرزند حسین در خصوص مطالبه 
مبلغ 130/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک به شماره 933424 به تاریخ 1393/11/19 
و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال الیه دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی خواهان 
و تصویر مصدق مس��تندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت 
به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده ب��ا وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ای��راد و دفاعی در قبال دع��وی خواهان به عمل نیاورده اس��ت فلذا دعوی 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 310و313 قانون تجارت و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
4/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت 
دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ  صدور چکها لغایت زمان پرداخت 
وجه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد.م الف:28009 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان

ابالغ رای 
10/288 شماره دادنامه:9409976825301233 شماره پرونده:9409986825300653 شماره 
بایگانی ش��عبه:940739 خواهان: آقای حامد رمضانی فرزند محرمعلی به نش��انی 
اصفهان – خ.طالقانی – بازار بزرگ کامپیوتر اصفهان – واحد106- ک.پ 8173736193-

ک.م1291967494-ت.ه 09133167918 خوانده: آقای موسی نوروزی فرزند عزیزاله به 
نشانی مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حامد رمضانی 
فرزند محرمعلی به طرفیت آقای موس��ی نوروزی فرزند عزیزاله به خواس��ته مطالبه 
وجه به مبلغ دویست و هش��تاد و پنج میلیون ریال بابت دو فقره چک به شماره های 
84465341 مورخ 94/5/25 به مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال و 844657 مورخ 
94/5/8 به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و 
نظر به اینکه خوانده در برابر دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و با توجه به 
بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 519و198و194 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد 310و313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و 
استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول براس��اس 
شاخص اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی و پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد 
و سی هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این 
رای غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس 
از آن تا 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف:28003 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

10/289 ش��ماره ابالغیه:9410100361709015 ش��ماره پرون��ده:9409980361700758 
شماره بایگانی شعبه:940832 خواهان/ش��اکی کیامرث نادری شورابی دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم رمضانعلی ش��فیعی و رحمان هادیان به خواس��ته اعتراض 
به عملی��ات اجرایی )موض��وع م��واد 146و147 قانون اج��رای احکام مدن��ی( تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 
9409980361700758 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/11/12 و س��اعت 10:00 
تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:28140 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
ابالغ تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه اصداری 

10/290 در خصوص پرونده کالس��ه 1056/93 خواهان محم��ود دهقانی وکیل خانم 
زهرا دهقانی دادخواستی مبنی بر تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه 94/9/16-889 
به طرفیت 1- مرتض��ی 2- علیرضا 3- محمدعلی 4- فاطم��ه 5- اقدس 6- ربابه 7- 
ابراهیم 8- مجتبی 9- ناهید 10- نیره 11- نفیسه 12- نسرین 13- رمضان 14- بتول 
15- صدیقه همگی دهقانی دس��تجردی 16- عفت مهدی پور تقدیم نموده است برای 
ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به تبادل لوایح اقدام نمایید با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:28060 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ 
10/291 شماره درخواست:9410460358500010 ش��ماره پرونده:9409980358500423 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940427 در پرونده کالسه 940427 ش��عبه ششم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 
اصفهان شکایتی علیه خانم آمنه مقدم دایر بر تغییر کاربری به نحو غیرمجاز مطرح 
نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهمه مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمه از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:28073 شعبه 6 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان اصفهان)مجتمع1(
ابالغ 

10/292 شماره ابالغنامه:9410100351309935 شماره پرونده:9009980351300301 شماره 
بایگانی شعبه:900303 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نوشین-دنیا – انوشیروان – 
مهدی – داریوش همگی مهدی قمصری و مریم ن��وری و ثریا خوش بین فرزند محمد 
به نش��انی تهران – میدان جمهوری اس��المی – ابتدای اتوبان نواب – برج شهاب یک 
– طبقه4- واحد141 مدارک پیوست: در خصوص تجدیدنظرخواهی وحید انجم شجاع 
و مهدی آقایی به طرفیت دنیا مهدی قمصری و نوشین مهدی قمصری و انوشیروان 
مهدی قمصری و مریم نوری و ثریا خوش بین و داریوش مهدی قمصری نس��بت به 
دادنامه شماره 553 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظرخواهی به شما ابالغ می ش��ود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده 
با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف:28112 شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ  

10/293 ش��ماره ابالغیه:9410100351508133 ش��ماره پرون��ده:9409980351500493 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940549 تجدیدنظرخواه محمدعلی رحیمی فر دادخواست 
تجدیدنظرخواه��ی از دادنام��ه 9409970351501064 به طرفی��ت تجدیدنظرخواندگان 
اس��ماعیل و علی هموله و مجید ی��زدی و محمد هارونی و س��عید هارونی و محمد 
سرائیان فرزند عباس و مهدی سرائیان و غالمرضا س��رائیان و غالمعلی سرائیان و 
پروین سرائیان فرزندان عباس و عزت یزدخواستی و فاطمه سرائیان فرزند حسین و 
توران سرائیان و محترم سرائیان و بدری سرائیان فرزندان حسین تقدیم دفتر دادگاه 
حقوقی شعبه 15 اصفهان نموده که به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان 
و درخواس��ت تجدیدنظرخواه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظرخواهی و 
ضمائم را دریافت و در مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی دفاعیات خود را در قالب تبادل 
لوایح کتبا به این دفتر تحویل نماید. م الف:28121 ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

10/294 شماره دادنامه:9409976837000273 شماره پرونده:9409980361500452 شماره 
بایگانی شعبه:940211 خواهان: خانم فخرالزمان زمان وزیری به نشانی خ.امام خمینی 
– خ.عاشق آباد – ش��هرک کوثر – ک.بالل – پ12 خوانده: آقای اصغر جعفری فرزند 
حسن به نشانی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم فخرالزمان وزیری فرزند 
جالل به طرفیت وراث مرحوم حسن جعفری به اس��امی 1- اصغر 2- علی 3- احمد 
4- اعظم 5- سیمین 6- پوران همگی جعفری فرزندان حسن به خواسته مطالبه اجرت 
المثل ایام زوجیت مالحظه می گردد در این پرونده خواهان در جلس��ه دادرسی بیان 

نموده است که )اوال من دعوی خود را نسبت به س��ایر خواندگان مسترد می نمایم و 
فقط دعوی خود را نسبت به احمد جعفری ادامه می دهم ثانیا دعوی به شرح دادخواست 
تقدیمی است با این توضیح که من زندگی مش��ترک را از 1330/6/1 شروع کردم و در 
تاریخ 85/6/17 همسرم حس��ن جعفری فوت نمود من ش��ش فرزند دارم من در طول 
زندگی مشترک تمام کارهای منزل را به دستور مرحوم همسرم انجام دادم و به فرزندان 
رس��یدگی کردم آنها را بزرگ کردم و قصد تبرع هم نداشتم لذا تقاضای مطالبه اجرت 
المثل ایام زندگی مش��ترک براساس نظریه کارشناسی س��هم االرث احمد جعفری از 
ماترک متوفی دارم درضمن من قرار کارشناسی صورت گرفته را قبول دارم( خواهان در 
اجرای ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی سوگند یاد نمود که اجرت المثل را دریافت 
نکرده است علیهذا دادگاه بدوا با توجه به اس��ترداد دعوی از ناحیه خواهان نسبت به 
خواندگان ردیف اول و دوم و سوم و پنجم و ششم مطابق صورت جلسه مورخ 94/8/4 
مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به 
خواندگان بیان شده صادر و اعالم می نماید و اما در خصوص دادخواست خواهان 
به طرفیت خوانده ردیف اول آقای احمد جعفری با توجه به محتویات پرونده من جمله 
شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی نظریه کارشناسی که 
مصون از اعتراض بوده گواهی انحصار وراثت پیوست اتیان سوگند از ناحیه خواهان 
عدم حضور خوانده جهت هرگونه دفاع موثر در رد ادعای خواهان نظریه مشاور محترم 
قضایی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 278 قانون آیین دادرسی 
مدنی و تبصره ماده 336 قانون مدنی حکم به پرداخت مبل��غ 71/127/777 ریال )که 
براساس گواهی انحصار وراثت( از ماترک متوفی به میزان سهم االرث خوانده محاسبه 
شده است و نیز به پرداخت هزینه دادرسی به میزان محکومیت صادر و اعالم می گردد 
رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیس��ت روز ازتاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و نس��بت به سایر خواندگان ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.م الف:27969 

شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان
ابالغ رای 

10/295 کالسه پرونده:447/94 شماره دادنامه:637-94/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد کفایت به نشانی اصفهان – سپاهان 
شهر – خوارزمی4- کوچه آذر – بن بس��ت غنچه – آخرین خانه – سمت چپ 37/2 
خوانده: اصغر ابراهیمی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای محم��د کفایت به طرفیت 
خوانده آقای اصغر ابراهیمی به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت پرداخت 
اقساط معوقه وام دریافتی توس��ط خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونی شامل 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه با توجه به شرح دادخواست و اظهارات خواهان 
در حین جلسه رس��یدگی مبنی بر اینکه اینجانب ضامن تسهیالت دریافتی توسط 
خوانده به شماره 4513359-701-1420 نزد بانک انصار شعبه مرکزی اصفهان گردیده 
که تاکنون به علت عدم پرداخت اقس��اط وام دریافتی مبالغ خواسته از اینجانب کسر 
گردیده است و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته 
و الیحه ای نیز ارائه ننموده اس��ت و پاسخ استعالم انجام ش��ده از بانک واگذارکننده 
تسهیالت طی نامه شماره 83 مورخ 94/8/16 که داللت بر کسر مبلغ 22490649 ریال از 
بابت اقساط معوقه وام دریافتی خوانده دارد لذا شورا با عنایت به جمیع جهات پرونده 
و با اس��تناد به مواد 198و519و521 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 22490649 ریال بابت خواس��ته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نش��ر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست که محاسبه آن بر طبق نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام شوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در خصوص الباقی 
خواسته به مبلغ 27509351 ریال با اس��تناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
عدم اس��تماع دعوی خواهان صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.م الف:27955 شعبه 25 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخبارکوتاه

»شورای اعطای آزادی مشروط« بار دیگر حکم کرد که تریسی کانلی 
پس از جنایت هولناکی که علیه نوزادش انجام داد، هنوز برای حضور در 
جامعه خطرناک است؛ بنابراین درخواست کانلی برای آزادی مشروط 

رد شد و وی باید دو سال دیگر پشت میله های زندان بماند.
تریسی کانلی 33 ساله، س��اکن ش��مال لندن، به خاطر زمینه سازی 
کردن مرگ فرزند 17 ماهه اش یا رها کردن وی به حال مرگ به زندان 
افتاد. هرچند مجوز آزادی مشروط به وی داده شد اما پس از تخطی از 
شرایط قید شده در مجوز به زندان ِچشایر بازگردانده شد. 8 سال پیش 
پرونده ی قتل پیتر کانلی افکار عمومی انگلیس را به شدت جریحه دار 
 ک��رد. در آن حادثه پیت��ر کوچک را ب��ا کمر و دنده های شکس��ته در

 تخت خواب س��فری اش پیدا کردند. بیش از 50 جای زخم به وسیله 
چاقو بر روی بدن این کودک وجود داشت که باعث شد طی هشت ماه 
پایانی زندگی پیتر، مددکاران اجتماعی و متخصصان پلیس 60 بار به 
مالقاتش بیایند.  به گفته ی قاضی استان کرامر این کودک در »وضعیت 
جس��مانی فوق العاده وخیمی« جانش را از دست داد به گونه ای که هر 
انسان معقولی که پرونده ی پزشکی و آسیب های عمدی وارده بر وی را 
مطالعه کند، وحشت زده می شود. او کانلی را فردی خودخواه و فریبکار 
می داند که سعی کرد مسووالن را گمراه کند زیرا روابط خود با نامزدش، 
استیون بیکر را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهد. گفتنی است، نامزد 

کانلی با اتهامی مشابه اتهام کانلی به زندان افتاد.

مرگ نوزاد 17 ماهه با 50 
ضربه چاقو

زوج جوان با انگیزه سرقت طالهای دختر شش ساله، او را 
از مقابل مهد کودکش ربوده و در آغل گوس��فندان زندانی 

کردند. زوج کودک ربا دختر بچه ر ا یک شبانه روز در آغلی 
در روستا زندانی کرده بودند.

ساعت 15 ششم دی امسال زوج جوانی با حضور در پلیس 
آگاهی شهرستان نی ریز استان فارس، از ربوده شدن دختر 
شش س��اله ش��ان به نام نیلوفر خبر دادند و برای آزادی او 
کمک خواستند. با تشکیل پرونده قضایی و آغاز تحقیقات 
اولیه مشخص شد دختر خردس��ال از مقابل مهد کودکش 
ربوده شده است. با کشف این سرنخ، ماموران برای به دست 
آوردن ردی از آدم رباها به تحقیق از مسووالن مهد کودک 
پرداختند که مش��خص شد، س��اعت 13 و 30 دقیقه روز 
حادثه زن جوانی در حالی که ماس��ک پزش��کی به صورت 
داشته، به مهد کودک آمده و مدعی ش��ده مادر نیلوفر در 
درمانگاه منتظر اوست و می خواهد او را پیش مادرش ببرد. 
او با فریب مسئوالن مهدکودک، دختر خردسال را تحویل 
گرفته و با سوار کردن به ترک موتورسیکلتی که مردجوانی 
راکب آن بوده، دختر خردسال را ربوده و ناپدید شده اند. با 
اطالعات به دس��ت، تصاویر چهره نگاری شده از زن و مرد 
کودک ربا به دست آمد و جستجو برای دستگیری آنها آغاز 

شد تا اینکه یک روز بعد از وقوع این کودک ربایی ردپای زن 
جوان در شهرک »وزیره« به دست آمد و او دستگیر شد.

زن 19 ساله با انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی با اظهارت 
ضد و نقیض مدعی شد از دختر خردسال خبر ندارد تا اینکه 
در مواجهه حضوری با مربی مه��د کودک، به ربودن دختر 
خردسال با همدستی شوهر 20 ساله اش اعتراف کرد. زن 
کودک ربا گفت: من و ش��وهرم در حال پرسه زنی در شهر 
بودیم که متوجه دختر بچه شدیم که طالی زیادی همراه 
داشت. شوهرم نقش��ه ربودن کودک را طراحی و اجرا کرد 
سپس طالهایش را سرقت کرده و به قیمت یک میلیون و 
500 هزار تومان فروختیم. کودک را به روستای سنگ زور 

منتقل و در یک آغل پنهان کردیم.
با اعتراف متهم زن ، شوهر20 س��اله وی نیز در ساختمان 
نیمه کاره ای شناس��ایی و دس��تگیر ش��د و در ادامه دختر 
خردسال نیز نجات یافت. تحقیقات نشان می داد زوج متهم، 
طالهای س��رقتی را به صاحب یک طالفروشی فروخته اند 
که او نیز دستگیر ش��د. زوج کودک ربا با صدور قرار قانونی 

روانه زندان شدند.

اخبارکوتاه

چهار متهم سابقه دار که به اتهام س��رقت از خانه ها تحت تعقیب پلیس 
بودند، پیش از دستبرد به خانه چند قاضی دستگیر شدند.

س��ردار احمدعلی گودرزی، فرمانده انتظامی اس��تان فارس در این باره 
گفت: س��ارقانی که ده فقره س��رقت حرف��ه ای را در ش��یراز انجام داده 
بودند، با هم��کاری پلیس فارس و مازندران در ش��یراز و آمل دس��تگیر 
شدند. پلیس مدت ها در تعقیب این س��ارقان بود. این سارقان حرفه ای 
با شناسایی خانه های خالی از س��کنه، پس از ورود به آنجا، با استفاده از 
»فرز« گاوصندوق های موجود در خانه ها را تخریب کرده و طال، جواهرات 
و پول نق��د موجود را به س��رقت می بردند. وی اضافه ک��رد: این افراد در 
یک فقره س��رقت از خانه ای در محدوده هفت تنان شیراز، بیش از 400 
 میلیون تومان جواهر و پول نقد را دزدیده و به قیمت بس��یار پایینی در 

اطراف تهران فروخته بودند.
گودرزی تصریح کرد: مجتبی و مصطفی، دو برادر 22 و 25 س��اله اهل و 
ساکن اطراف تهران، هنگامی که قصد سرقت از خانه چند قاضی در شهر 
آمل را داشتند، با همکاری و هوشیاری پلیس فارس و مازندران دستگیر 
ش��دند و همزمان دو همدس��ت آنان هم به نام های بهروز و محمد هر دو 
23 ساله، در شیراز شناسایی و بازداشت شدند. تاکنون ارزش اموالی که 

متهمان دزدیده اند 2 میلیارد تومان برآورد شده است.

نقشه دزدان برای دستبرد 
به خانه قضات

لکه های خون، راز قتل زن جوان را فاش کردقصاص، در انتظار عامالن سرقت از طال فروشی

دو م��رد ج��وان ک��ه در دس��تبرد 
مس��لحانه به طالفروش��ی در شهر 
مش��هد، مرد طالف��روش را از پای 
درآورده بودند، با حکم قضات دادگاه 
کیفری به قصاص، حبس و ش��الق 

محکوم شدند. 
این دو متهم شش��م آبان امسال به 
طالفروش��ی در خیاب��ان مفتح، 30 
متری طالب مشهد دس��تبرد زدند 
و با از پ��ای درآوردن طالفروش 34 
س��اله با ضربه چاقو با سرقت طالها 

گریختند.
تحقیقات پلیس نش��ان می داد که 
س��ارقان به ص��ورت خود ماس��ک 
آلودگی ه��وا زده و کاله لب��ه دار به 

سر داشتند. 
بعد از نیم ساعت از زیر کاپشن های 
خ��ود دو س��الح کلت و وینچس��تر 
بیرون آورده و با کشتن طالفروش، 
 دو کیل��و ط��ال دزدیده ان��د. آنه��ا 
تحت تعقیب پلیس ق��رار گرفتند و 

چند روز بعد دس��تگیر شدند. حامد 
و علیرضا با انتق��ال به پلیس آگاهی 
بازجوی��ی ش��دند و به این س��رقت 
مرگبار اعتراف ک��رده و روانه زندان 
ش��دند. چند روز پیش این دو متهم 
در دادگاه کیفری محاکمه شده و به 

این سرقت مرگبار اعتراف کردند. 
متهم��ان پ��س از آخرین دف��اع به 
زندان بازگش��تند و قاضی ش��عبه و 
مستش��اران دادگاه وارد شور شدند 
و متهم ردیف اول پرونده را به اتهام 
قتل طالف��روش به قص��اص و بابت 
همدس��تی در س��رقت مس��لحانه 
طالفروش��ی ب��ه حبس و ش��الق و 
متهم ردی��ف دوم پرون��ده را نیز به 
اتهام معاونت در قت��ل به حبس و از 
بابت مشارکت در سرقت به حبس و 

شالق محکوم کردند. 
این در حالی اس��ت که ب��ا اعتراض 
متهمان به رای ص��ادره، پرونده به 
دیوان عالی کشور ارسال خواهدشد.

لکه های خون در راه پله باعث ش��ک مرد 
میانس��ال ش��د. رد خون را گرف��ت و به 
واحد طبقه سوم رسید. همزمان نیز مرد 
همسایه از آپارتمان خارج شد. پتویی در 
دست داش��ت که از آن خون می چکید. 
مدیر ساختمان مطمئن بود حادثه ای تلخ 
در واحد شماره 3 رخ داده است، به همین 
دلیل سد راه مرد صاحبخانه شد. همچنین 
همزمان با تماس مدیر ساختمان، ماموران 
پلیس شهرری به خانه مورد نظر اعزام و با 
جسد تکه تکه ش��ده زنی روبه رو شدند. 
پس از دستگیری متهم به نام شایان، تیم 
جنایی روی فرش و دیوار متوجه لکه های 
خون شد. در ادامه جسد به پزشکی قانونی 
منتقل ش��د و متهم برای کشف راز قتل 
در اختیار کارآگاه��ان پلیس آگاهی قرار 
گرفت. ش��ایان که هیچ راهی برای فرار 
از مجازات نداش��ت در بازجویی به قتل 
اعتراف کرد و گفت: من با خودروی پرایدم 
مسافرکشی می کنم. چندی قبل مقتول 
را به عنوان مسافر سوار ماشین کردم که 
در طول مسیر از مش��کالتش در زندگی 

گفت و من هم دلم به حالش س��وخت و 
خانه ای در خیابان فدائیان اسالم برایش 
اجاره کردم. روز جنای��ت او با من تماس 
گرفت و ادعا کرد ب��رای کار مهمی باید با 
من صحبت کند. من هم از او خواستم به 

خانه ام بیاید. 
وی اضافه کرد: حوالی عصر سحر همراه 
پس��ر جوانی به اینجا آمد. پس��ر جوان با 
تهدید چاق��و از من خواس��ت همراه آنها 
به بنگاه بروم و اجاره خانه را به نام س��حر 
منتقل کنم. من مقاومت ک��ردم و با هم 
درگی��ر ش��دیم. چاقویی از آش��پزخانه 
برداشته و ضربه ای به سحر زدم که باعث 
مرگش شد. پسر جوان هم فرارکرد. بعد 
از قتل جسد را تکه تکه کردم تا بتوانم از 
ساختمان خارج کنم، اما رد خون و شک 
مدیر ساختمان راز قتل را فاش کرد. پس 
از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه 
قتل، برای ش��ایان به اتهام قتل عمدی و 
جنایت بر میت کیفرخواس��ت صادر شد 
و پرونده برای محاکمه در اختیار قضات 

دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.

ربودن دختر 6 ساله برای سرقت طال 

رییس پلیس آگاهي استان از دستگیري سارق حرفه اي منزل و کشف 
28 فقره سرقت خبر داد.

 سرهنگ ستار خسروي رییس پلیس آگاهي اصفهان گفت :در پي وقوع 
چند فقره س��رقت منزل در برخي از نقاط ش��هر اصفهان رسیدگي به 

موضوع در دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت .
 وي ادام��ه داد:مام��وران ب��ا تش��کیل تیمي وی��ژه تحقیق��ات خود را 
جهت شناسایي و دستگیري عوامل این سرقت آغاز و موفق شدند سارق 

را حین سرقت از انبار یک آپارتمان دستگیر کنند.
 این مقام انتظامي خاطرنش��ان ک��رد: متهم در بازجویي هاي پلیس��ي 

به 28 فقره سرقت از منازل در شهر اصفهان اعتراف کرد.
سرهنگ خسروي با اش��اره به تش��کیل پرونده در این زمینه و تحویل 
متهم به مق��ام قضائي به مردم، توصیه کرد : هنگام س��اخت و س��از به 
استحکام و ایمني س��اختمان به اندازه زیبایي آن اهمیت دهید، حفاظ 
دیوار ها را طوري تعبیه کنید که اگر تیر چراغ برق، علمک گاز، درخت 
یا ماشیني در کنار آن قرار داشت، س��ارقان نتوانند با باال رفتن از آنها از 
روي دیوار عبور کنند و از نگهداري وجوه نق��د و اموال باارزش زیاد در 

منزل خودداري کنید.

رییس پلیس راه اس��تان از توقیف س��واري پژو پارس با 30 میلیون و 
 30 هزار ریال جریمه پرداخت نش��ده و 77 فقره تخلف حادثه ساز خبر

 داد.
سرهنگ رضا رضایي رییس پلیس راه اس��تان اصفهان گفت :ماموران 
پلیس راه دامنه الیگودرز حین نظارت بر تردد خودروهاي عبوري یک 

دستگاه سواري پژو پارس پر تخلف را شناسایي و متوقف کردند.
 وي افزود: در اس��تعالم به عمل آمده مشخص ش��د این خودرو داراي

 30 میلی��ون و 30 هزار ریال جریمه پرداخت نش��ده و 77 فقره تخلف 
حادثه ساز است که بالفاصله به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ رضایي ادامه داد : بیشترین تخلفات ثبت شده براي این خودرو 
تجاوز به چپ از محور راه و سبقت غیر مجاز است.

رییس پلیس راه اصفهان در پایان خاطر نش��ان کرد : برابر تبصره ماده 
8 قانون رس��یدگي به تخلف��ات رانندگي در صورتي ک��ه مبلغ جریمه 
خودرویي به 10 میلیون ریال برسد پلیس راهنمایي و رانندگي مراتب را 
به مالک خودرو اعالم و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ ، مالک 
خودرو نس��بت به پرداخت جریمه اقدام نکند، خودرو توقیف و از تردد 

آن جلوگیري خواهد شد.

کشف 28 فقره سرقت منزل
 در اصفهان

در اصفهان؛

توقيف سواري پژو پارس
 با 30 ميليون ريال خالفي



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
 ب��ه زي��ادى نم��از و روزه و ح��ج و احس��ان و 
مناج��ات ش��بانه م��ردم ن��گاه نكني��د، بلكه به 

راستگويى و امانتدارى آنها توجه كنيد.
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آشپزی

گوناگون

   

تارت انار می تواند دسر متفاوتی برای مهمانی ها باشد. سعی کرده ایم که دستور 
آماده سازی تارت انار را با ساده ترین راه ممکن آموزش بدهیم.

 م�واد الزم:آرد ۱ پیمانه،ک��ره ۱۰۰ گرم،ش��کر ۱ قاش��ق غذاخ��وری،

تخم مرغ ۱ عدد،نمک ۱/4 قاشق چای خوری،ژله انار ۱ بسته،دانه انار  ۱/2 لیوان.
طرزتهيه: برای درس��ت کردن تارت ان��ار ابتدا آرد را با نم��ک الک می کنیم. 
 سپس در ظرف دیگری کره را با ۱ قاشق غذاخوری شکر می زنیم و تخم مرغ را

 اضافه م��ی کنیم .کرم لطیفی به دس��ت می آید.س��پس مخل��وط آرد را به آن 
 اضافه می کنی��م و ورز می دهی��م . در یک کیس��ه فریزر به م��دت 2۰ دقیقه

 می گذاری��م . در این فاصل��ه ف��ر را روی ۱8۰ درجه تنظیم م��ی کنیم.خمیر 
 را با وردن��ه به ضخامت نیم س��انت باز می کنی��م و روی قالب می کش��یم و به 
 مدت ۱5 دقیقه در ف��ر می گذاریم . بع��د دما را کم می کنیم ت��ا ۱5۰ درجه و 
 ۱۰ دقیقه دیگر می گذاریم تا طالیی ش��ود.برای درس��ت کردن کرم پاتیسیر،

 2 زرده تخم مرغ را با یک سوم لیوان شکر و نصف قاشق چایخوری وانیل خوب 
بزنید تا سفید شوند بعد 2 لیوان شیر را اضافه و مخلوط کنید. یک چهارم لیوان 
نشاسته را با یک قاشق آب سرد مخلوط و یکنواخت کنید و به مواد اضافه کنید.

حاال 2 قاش��ق آرد را داخل آن بریزید و روی ش��عله بگذارید و مدام هم بزنیدو 
حتی لحظه ای از آن غافل نشوید تا کمی غلیظ شود .بعد از روی شعله بردارید و 
بگذارید تا کامال سرد شود. برای درست کردن ترکیب ژله و انار، باید ژله را طبق 

دستور ولی با نصف لیوان آب کمتر درست کنیم و در یخچال بگذاریم.
 س��پس وقتی کمی خودش را گرفت ان��ار را به آن اضافه می کنی��م و در فاصله 
۱ ساعت دو س��ه بار هم می زنیم . کرم پاتیس��یر را داخل تارت می ریزیم و بعد 
مخلوط انار و ژله را روی آن می ریزیم و در یخچال می گذاریم تا خودش را بگیرد. 

تارت انار آماده است.

 کریس��مس نیز یکی از آن ش��ب هایی اس��ت ک��ه مردم هر کش��وری در 
کنار خانواده و دوستان شان ،شام متفاوتی را تهیه می کنند که اغلب بر اساس 
سنت های پیشین انتخاب ش��ده و هنوز هم آنها را روی میزهای شام شب 

کریسمس می توان دید.

در ادامه به نقاط مختلف دنیا سری می زنیم و خواهیم دید که شام انتخابی 
آنها برای کریسمس چه غذایی است:

اقيانوس�يه:با وجود اینکه اکثر نق��اط دنیا زمس��تان را تجربه می کنند 
اس��ترالیا هوایی تابس��تانی دارد و به خاطر وضعیت دمای��ی، مردم اغلب 
 در خانه نمی نش��ینند و به رس��توران هایی می روند ک��ه در آنها باربیکیو 

به راه است و گوشت بره ،بوقلمون و غذاهای دریایی در اولویت قرار دارند.
 مردم فیجی ان��واع پرندگان کباب ش��ده، م��رغ هایی که با س��یر و ادویه 
پر ش��ده اند و ماهی های��ی که با برگ موز پیچیده ش��ده اند را برای ش��ام 

کریسمس خود تهیه می کنند.
اروپا:گزینه اول بریتانیایی ها بوقلمون برای ش��ام و پودینگ تهیه شده از 
میوه های خشک برای دسر است.در بلغارستان مردم غذاهایی سالم مانند 
دلمه سبزیجات ،سوپ سبزیجات ادویه دار و کیک های میوه ای را ترجیح 
 می دهند. در ایتالیا به ویژه در جنوب آن رس��م اس��ت ک��ه هفت ماهی به 
 شکل های مختلف ترد ش��ده ،در ادویه خوابانده،ش��کم پر و... تهیه و سرو 
می شود.فرانسوی ها اما صدف آبدار،البستر نازک،گوشت و جگر غاز را بیشتر 

ترجیح می دهند.
  آمری�کای جنوبى:برزیل��ی ه��ا ه��م گزین��ه بوقلم��ون هم��راه ب��ا

برنج رنگی،ساالد تازه تهیه شده از میوه و آجیل را برای کریسمس دارند.
آرژانتینی ها میزی متن��وع از همه نق��اط  دنیا دارند مانند ش��یرینی پن 
 دالس مکزیک��ی ها،کی��ک پنوتونه ایتالیای��ی ها و همچنی��ن بوقلمون و

دلمه گوجه فرنگی.
آمریکا:آمریکایی ها س��نت بوقلمون خود را حفظ کرده ان��د و پس از آن 
نوشیدنی مخصوص شیر ،تخم مرغ و ش��کر و خامه ،همراه با ادویه فصل را 

می خورند.

فص�ل ان�ار
ب�ا ت�ارت ان�ار

وعده شام كریسمس در كشورهای گوناگون

خانه داری
لکه های زرد عرق روی لباس های رنگی و مشکی یکی از سرسخت ترین لکه ها 
در شستن لباس ها هستند. در این مقاله به شما آموزش می دهیم با چند ترکیب 

ساده خانگی از شر این لکه های عرق خالص شوید.
هیچ چیز نامطلوب تر از بوی عرق لباس نیست. اگر چه عرق کردن برای سالمت 
بدن خوب اس��ت اما بوی عرق باعث آزار اطرافیان می ش��ود. ع��الوه بر بدبویی و 
چس��بناک بودن عرق، لکه های س��فید یا زردرنگی روی لباس ب��ه جا می ماند. 
 برای حفظ بهداش��ت، باید به درس��تی از لباس نگهداری ش��ود که بهترین راه، 
شست و شوی منظم آن اس��ت اما گاهی با وجود شس��تن لباس، بوی نامطبوع 
 آن باقی می ماند. یکی از بهترین و آس��ان ترین روش ها، آویزان کردن لباس در 

هوای آزاد و در برابر نور خورشید است.
 جوش شيرین:

 جوش ش��یرین همیش��ه یک یار خوب برای پاک کردن اکثر لکه هاس��ت. برای
 از بین رفتن لکه های عرق می توانید 4 قاشق جوش شیرین را با یک چهارم لیوان 
آب مخلوط کنید تا محلول خمیری ش��کلی داشته باشید. به وسیله یک مسواک 
کهنه یا برس، محلول را روی لکه بمالید و بگذارید یک ساعتی روی لباس بماند؛ 
وقتی خمیر خشک شد، محل لکه را با آب سرد بشویید. می توانید به جای استفاده 
از آب، از سرکه سفید استفاده کنید، یعنی جوش شیرین را با سرکه مخلوط کنید تا 
خمیر شود و روی لباس بمالید؛ فقط فراموش نکنید که زودتر از یک ساعت لباس 
را بش��ویید. این روش برای یقه های لباس بهتر جواب می دهد.قبل از شستن، دو 
پیمانه جوش شیرین به مواد ش��وینده اضافه کنید. با اتخاذ این روش که روی هر 

نوع پارچه ای موثر اس��ت، هر نوع بویی از بین می رود.  براي پاک کردن لکه عرق 
 از یقه لباس از خمیر جوش ش��یرین و سرکه س��فید کمک بگیرید. این خمیر را 

بر محل مورد نظر بمالید، بعد از چند دقیقه به روش معمولي شست وشو دهید.

تركيبات جادویى برای از بين بردن 
لکه های عرق از روی لباس )1(

معرفی کتاب
کتاب »با پیامبر)ص(« به قلم »عایش��ه بنت الش��اطی« اثری است که 
درباره ی حضرت محمد)ص( پیامبر بزرگ جهان اسالم تحریر شده است.

کتاب حاضر سرگذش��ت وحوادث، رویدادها و جنگ ها و تاریخ زندگی 
پیامبر)ص( را به صورت تفصیلی ش��رح می دهد.عناوین موضوعات این 

کتاب عبارت اند از:
»والدت«؛  کعب��ه(«؛  و  )مک��ه  عتقی��ق  بی��ت  و  لق��ری  ا  »ام 
»از محل والدتش تا غ��ار حرا«؛ »هم��راه با محمد مصطف��ی در پایگاه 
 مبعث« ؛ »السابقون االولون«؛ »و اللیل اذا یغشی« ؛ »ام یقولون افتراه؟«؛ 
 »هج��رت ب��ه س��وی حبش��ه« ؛ »محاصره و س��ال ح��زن و ان��دوه« ؛ 
»معراج پیامب��ر«؛ »درهایی که محکم بس��ته ش��ده ب��ود«؛ »نجران و 
مدینه«؛ »بیعت عقبه و مس��یر حوادث« ؛ »هجرت... و تاریخ« ؛ »وضع 
و موقف مس��لمانان در میدان مبارزه و ابعاد مختلف آن« ؛ »جنگ بدر و 
مقدار و میزان نیروها«؛ »درس ها و عبرت هایی از جنگ بدر و پیامی از 
شهیدان«  »اسالم در جبهه های سه گانه«؛ »اما خیانت یهود«؛ »در جبهه 
قریشیان از صلح حدیبیه تا فتح مکه«؛ »با منافقان«؛ »مسیحیان نجران 
 و جریان شگفت انگیز مباهله« ؛ »حجه الوداع«؛ »پیامبر با امت خود وداع 

می کند«و »تعلیقات«.
در بخش��ی از این کتاب می خوانیم:» همان انسان شریف و آزاده ای که 
بنا بر عادت مألوف خود ش��ب ها به غار حراء می رفت، و موضع بت ها را 
در خانه کعبه زشت و منکر می دانست، و به یقین می دانست که زندگی 
مردم نمی تواند این گونه با جهل و گمراهی بگ��ذرد. از غار حرا همراه با 
طلوع سپیده دم بیرون آمد در حالی که از جانب پروردگار جهان به عنوان 

ختم رسالت ها و خاتم رسوالن خدا به پیامبری مأمور شده بود.
کلمات نخس��تینی ک��ه از راه وحی پ��روردگارش در آن ش��ب دریافت 

 نم��ود آغاز ی��ک کت��اب معجزی ش��د، و آی��ه و نش��انه پیامبر بش��ر و
 لوای عقیده ای گشت که تاریخ را جهت داد، و انسان را آزاد کرد، و امتی را 
 بنیان نهاد، و مشعل دار تمدنی بزرگ شد.مصطفی )ص( از غار حرا خارج 

شد...

با پيامبر)ص(

 با گسترش نفوذ شبکه های اجتماعی، »فالوئر« و »الیک« به دو شاخصه اصلی محبوبیت تبدیل شده اند و 
شاید جالب باشد بدانید این محبوبیت فقط به هنرمندان و ستاره ها تعلق ندارد!فضای مجازی و رقابت برای 
هر چه بیشتر دیده شدن باعث شده رقابتی بین کاربران راه بیفتد تا تالش کنند هر روز بر تعداد هواداران 
و الیک های خود اضافه کنند. بین تمام ستارگان سینما و فوتبال و حتی سیاست، کم نیستند کسانی که 
برای حیوانات خانگی شان هوادار جمع می کنند. حاال تعداد این حیوانات محبوب در فضای مجازی آن قدر 
زیاد شده که گاه صفحه آنها به لحاظ تعداد فالوئرها و میزان بازدید از صفحه شخصی بسیاری از ستارگان 

سبقت می گیرد.
گرامپى؛ گربه 1۰۰ ميليون دالری!

بسیاری از ستارگان سینما فالوئرهای میلیونی دارند؛ اما شاید باورکردنی نباشد که یک گربه از برخی از آنها 
پیشی گرفته باشد! این گربه که به »گرامپی« مشهور است، طی دو سال گذشته حدود ۱۰۰میلیون دالر 
درآمد داشته است.  گرامپی در صفحه رسمی خود در فیس بوک بیش از ۷ میلیون طرفدار  و در توئیتر نیز 
حدود 25۶ هزار نفر دنبال کننده  دارد. نام این  گربه که به معنای بدخلق، ترشرو، اخمو و عبوس است، به 
سرعت به اسم هنری این گربه بدل شد. حاال گرامپی عالوه بر هواداران میلیونی، بازیگر هم شده و به خاطر 

قیافه عجیب وغریبش پیشنهاد بازیگری زیادی داشته است!
اسنویى؛ گربه ای با 1۹۰هزار فالوئر در اینستاگرام

»اس��نویی« نام گربه معروفی اس��ت که با موهای خوش رنگ و کوتاه نه تنها در ش��بکه اجتماعی کشور 
 بومی خود چین ک��ه در کل دنیا هواخواهان زیادی پیدا کرده اس��ت. او قبال بی��ش از 2۷5هزار فالوئر در 
 شبکه اجتماعی چین به نام »ویبو« داشت و حاال چند ماهی اس��ت که بیش از ۱۹۰هزار فالوئر دیگر در 

شبکه اجتماعی اینستاگرم  دارد.
این گربه دو س��اله حتی صفح��ه اختصاصی مخصوص ب��ه خود در فیس ب��وک داش��ته و در آن صدها 
نفر ب��ه طور مرتب ب��رای دیدن عک��س هایی که ه��ر م��اه از او آپلود می ش��ود، به آن صفح��ه مراجعه 
 می کنند. ب��ا محبوبیت او ح��اال محبوبیت س��ایر گربه ه��ای معروف مج��ازی مثل گرامپ��ی به خطر

 افتاده است!

دو ميليون فالوئر فقط برای یک گربه!
ناال ،گربه بی پناهی است که وقتی تنها 5 ماه داشت توسط صاحب فعلی اش پیدا شد و در حدود 5 سال از 
عمر او می گذرد که تبدیل به محبوب ترین حیوان در فضای مجازی گشته است. چیزی که صاحب وی 

را هم شگفت زده کرده است. ناال اکنون عالوه بر صفحه اینستاگرام شخصی، وب سایت رسمی نیز دارد 
سگ بامزه شبکه های اجتماعى

این س��گ 4 ماهه آنقدر محبوب ش��ده اس��ت که تعداد دنب��ال کنندگان صفح��ه ی اینس��تاگرام او از 
 خیلی از کس��انی که در ش��بکه های مجازی فعالیت دارند، بیشتر اس��ت. عکس هایی که صاحب او در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد، بیش از ۱5 هزار الیک می خورد و صاحب او در مصاحبه ای 
گفت که دلیل ساختن صفحه ای در اینستاگرام برای این سگ به این دلیل بوده که فکر می کرده این سگ 

بیش از اندازه بامزه و دوست داشتنی است.
معروف ترین سگ دنيا

»بو« نام سگی پشمالوست که با یک عروسک مخملی نرم و دوست داشتنی هیچ تفاوتی ندارد و بامزه ترین 
سگ دنیاست. این سگ که سال 2۰۱۱ با گزارش شبکه سی ان ان ش��ناخته شد، االن بیش از 8 میلیون 
طرفدار در فیس��بوک دارد و آن قدر معروف شده که عروسک های او هم ساخته ش��ده و در بازار طرفدار 

پیدا کرده است.
دارسى؛ جوجه تيغى معروف اینستاگرام

پس از سگ و گربه، نوبت به جوجه تیغی معروف است که به حیوانات معروف اینستاگرام بپیوندد. افزایش 
محبوبیت »دارسی« از پنج سال پیش شروع شد؛ از زمانی که »شوتا تسوکاماتو« مالک آن عکس های این 

جوجه تیغی را در اینستاگرام قرار داد. دارسی االن بیش از ۳۰۰ هزار فالوئر دارد.
این كالغ عضو خانواده ماست!

»پنگوئن« نام کالغی است که با عکس های خود در اینستاگرام به سرعت معروف شد. این کالغ خیلی اتفاقی 
وارد یک خانواده استرالیایی شد و به یک عضو این خانواده تبدیل شد. آقای »بلوم« پدر خانواده، عکس های 

او را در اینستاگرام قرار داد تا در مدت کمی ۳هزار فالوئر برای او جمع کند.

حیـواناتی که در فضـای مجـازی فالـوئـر دارند!
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