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رهبرانقالب در دیداربا مجمع نمایندگان 
حوزه علمیه قم:

حوزه علمیه باید انقالبی بماند
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وزیر خارجه ایران که در سفر استرالیا به سر می برد، 
در کنفرانسی خبری در این کش��ور، به خبر خروج، 

بخشی از نیروهای روسیه از خاک سوریه...

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 
اصفهان با اش��اره به اینکه پروژه آکواری��وم ناژوان با 

مشارکت سرمایه گذار خارجی اجرا شده است...

رهبر انقالب فرمودند: اگربخواهیم 
نظام اس��المی همچنان»اسالمی 
وانقالب��ی« بمان��د بای��د ح��وزه 
علمیه،»انقالب��ی« بمان��د زی��را 
اگر ح��وزه علمیه انقالب��ی نماند، 
نظ��ام در خط��ر »انح��راف از 

انق��الب« ق��رار خواه��د گرفت. 
 حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر

معظم انقالب اسالمی در دیداربا 
اعضای مجمع نمایندگان طالب 
و فضالی حوزه علمیه قم با تبیین 

جایگاه و نقش بی بدیل...

اصفهان فض��ای بص��ری قدرتمندی دارد. ش��هری 
 با معم��اری قدرتمند ک��ه تصویرهای��ش ناخودآگاه 

اهالی اش را سیراب می کند.  طبیعی است...

برابری دی��ه زن و مرد ک��ه پیش ت��ر در الیحه بیمه 
شخص ثالث مطرح شده بود به تایید شورای نگهبان 

رسید.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس...

مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه  های اس��تان اصفهان 
گفت: پروژه نمایش��گاه ب��زرگ بین المللی اس��تان 

اصفهان ۲۲ بهمن سال آینده به بهره برداری...

رییس کانون هماهنگی ش��ورای اسالمی کار استان 
اصفهان ع��دم تعیین تکلی��ف قرارداده��ا را یکی از 

ضعف های وزارت کار دانست و گفت...

سرپرس��ت مرکز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی چهارمحال بختیاری گفت: ۱۰ اکیپ سیار 

به مجموع پایگاه های امداد و نجات این سازمان...

خروج نیروهای روسیه از 
سوریه اقدامی مثبت
»نوروزگاه« اصفهان نویدی خوش برای گردشگران؛ در جهت آتش بس

اگر شاه عباس هم بود به نوروزگاه چهلستون می آمد

عروس های دریایی به اصفهان 
آمدند

تکرار نقوش گنبدهای 
اصفهان در طراحی لباس

دیه زن و مـرد 
برابر شد

بهره برداری از نمایشگاه 
بزرگ اصفهان در ۲۲ بهمن ۹۵ 

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای 
کارگری موقت  هستند

آماده باش ۱۰  اکیپ سیار امدادی 
ویژه نوروز ۹۵ در استان
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اصفهان رتبه اول تولید گل نوروزی در کشور؛

گل شب بو، زینت بخش
هفت سین ایرانی ها
3
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رهبر انقــاب فرمودند: اگــر بخواهیم نظام اســامی 
همچنان»اســامی و انقابــی« بمانــد بایــد حوزه 
علمیه،»انقابــی« بماند زیرا اگر حــوزه علمیه انقابی 
نماند، نظام در خطر »انحراف از انقــاب« قرار خواهد 

گرفت.
 به گزارش مهــر، حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر

معظــم انقــاب اســامی در دیداربا اعضــای مجمع 
نماینــدگان طــاب و فضــای حــوزه علمیــه قم 
با تبییــن جایــگاه و نقــش بــی بدیــل و تأثیرگذار 
حــوزه علمیــه قــم در پیــروزی انقــاب اســامی 
 بــه برخــی تــاش هــا بــرای انقــاب زدایــی از 
حوزه های علمیه اشــاره و تأکید کردنــد: حوزه علمیه 
 قم باید همچنــان یک »حوزه انقابــی و مهد انقاب«

 باقی بماند و رسیدن به این هدف نیازمند اندیشه، تدبیر 
و برنامه ریزی دقیق است.

رهبر انقاب اسامی ســخنان خود را با بیان مقدمه ای 
درخصوص تأثیرگــذاری حوزه علمیه قــم در پیروزی 
انقاب اسامی و استمرار آن و نسبت حوزه علمیه قم با 
انقاب آغاز کردند و گفتند: دو جریان در شــکل گیری 
و پیروزی انقاب اســامی تأثیرگذاری آشکار داشتند 

۱- دانشگاه ۲- حوزه علمیه.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به وجود مبارزات 
 دانشــگاهی در نقاط مختلــف جهان بــه دلیل فضای 
طبیعی دانشــگاه ها و آشنایی دانشــجویان با مسایل 
روز افزودند: مبارزات دانشجویی در ایران، چه در دوره 
مبارزات اســامی و چه قبل از آن هم وجود داشت، اما 
مبارزات دانشجویی به دلیل دامنه محدود تأثیرگذاری 
 آن هیچگاه به یــک تحول و انقاب در کشــور منتهی

 نشد.
ایشــان تأثیرگذاری حرکــت و مبارزه دانشــگاهی در 
 پیــروزی انقاب اســامی را بــه دلیل حضــور عامل 
اصلی یعنی مبارزات روحانیت دانســتند و خاطرنشان 
کردند: ما قدردان مبارزات دانشجویان هستیم، اما اگر 
این مبارزات بدون حضور مبارزات روحانیت بود، قطعا 
به همان محیط دانشــگاه محدود می شد و به اتمام می 

رسید.
رهبر انقاب اسامی، »فراگیر بودن و تأثیرگذاری« را دو 
ویژگی حرکت روحانیت در انقاب اسامی برشمردند و 
افزودند: حوزه علمیه قم از دو بخش »مرجعیت و طاب« 
تشکیل شده است که امام )ره( به عنوان بخش مرجعیت، 

اعامیه می دادند و ســخنرانی می کردند اما آن بخشی 
که سخنان و دیدگاه های امام )ره( را به عمق جامعه و تا 
دور دست ترین مناطق رساند، روحانیت و طاب بودند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر حوزه علمیه 
قم نبود، حرکت امام )ره( شاید به موفقیت نمی رسید و 
این، نشان دهنده نقش حوزه علمیه قم در شکل گیری و 

استمرار انقاب اسامی است.
 ایشــان افزودند: آن نیرویی که مردم را بــه خیابان ها 
آورد و آن راهپیمایــی های بزرگ و میلیونی را شــکل 
داد، تأثیرگذاری طاب بود که فکر و نیت امام )ره( را در 

دورترین نقاط کشور نیز منتقل کردند.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه حلقه واسط میان 
امام )ره( و شکل گیری انقاب اســامی، حوزه علمیه 
 قم بود، خاطرنشــان کردند: با توجه بــه نقش ممتاز و

بی بدیل حوزه علمیه قم در پیروزی انقاب اســامی، 
اکنون انگیزه ها و طرح هایی بــرای »انقاب زدایی« از 

حوزه علمیه وجود دارد.
ایشــان با تأکید بر اینکه باید از هرگونه تاشــی برای 
»انقاب زدایی« از حوزه های علمیه احساس خطر کرد، 
افزودند: باید با فکر و تدبیر و برنامه ریزی حکمت آمیز، با 

این خطر مقابله کرد تا حوزه علمیه قم همواره یک حوزه 
انقابی و مهد انقاب باقی بماند و بینش و حرکت انقابی 

در آن توسعه یابد.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به شــیوه های مخالفت با 
انقاب افزودند: گاه به صراحت با اصل انقاب مخالفت 
می شــود، اما گاهی غیرمســتقیم با مبانــی و مبادی 
اعتقادی انقاب مخالفت می شود که باید در این زمینه 
حساس بود و تأکید مکرر بر ضرورت هوشیاری در مقابل 

استکبار و آمریکا به همین علت است.
مقام معظم رهبری علت اصلی مخالفت نظام ســلطه با 
جمهوری اســامی را ایســتادگی ایران در مقابل نظام 
ظالمانه جهانی برشمردند و خاطرنشان کردند: اگر این 
ایستادگی نباشد هر اسم و شــکلی داشته باشید، نظام 

سلطه با شما مخالفتی نخواهد داشت.
رهبر انقاب اســامی مخالفت با مبانی و مسایل مورد 
 تأکید امــام حکیم و بصیر و هوشــیار ملــت را از دیگر 
شیوه های مخالفت غیرمستقیم با انقاب و نظام اسامی 
خواندند و افزودنــد: معنای حقیقی تقابل سیاســی و 
تبلیغی با مبانی و تأکیدات امــام خمینی )ره(، ضدیت 
با اسام سیاسی و اســام نابی است که اولین بار پس از 

صدر اسام در ایران به تشکیل حکومت پرداخته است.
ایشــان در بیان راه حل مقابله با حرکتــی که تضعیف 
تفکر و روحیه انقابــی را در حوزه هــا دنبال می کند 
گفتنــد: مجموعه های دســت اندرکار حــوزه به ویژه 
مجمع نمایندگان طاب حوزه علمیــه قم می توانند با 
گسترش برنامه ریزی شــده ارتباط منظم و محتوایی با 
بدنه حوزه، تشــکیل گروه های فکری برای دستیابی به 
راه های صحیح ترویج تفکرات انقابی، شناسایی و حل 
مشــکات و شــبهات ذهنی طاب در این زمینه نقش 

مؤثری ایفا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای مجمع نمایندگان طاب را 
پدیده بسیار خوبی ارزیابی کردند که باید از لحاظ قانونی 
و جایگاهی و نیز از لحاظ درونــی و محتوایی تداوم یابد 

و تقویت شود.
ایشان افزودند: با این نگاه و با برنامه ریزی الزم و در پرتو 
فضل الهی صدها مدرس موفق و انقابی تربیت می شوند 
و با تکیه بر رابطه قلبی و معنوی طاب و مدرســین، در 
حوزه های علمیه،  تفکر و روحیه انقابی هرچه بیشــتر 

ترویج خواهد شد.
رهبر انقاب اسامی در پایان سخنانشان تأکید کردند: 
 با وجود برخی پدیده های نامطلوب در گوشــه و کنار،

 جهت گیری کلی حرکت کشور، خوب و رو به پیشرفت 
اســت و افق آینده به لطف پروردگار در همه زمینه ها 

روشن است.
پیش از سخنان رهبر انقاب اســامی، حجت االسام 
والمســلمین حســینی نژاد رییس مجمع نمایندگان 
طاب و فضای حوزه علمیه قم گزارشــی از طرح ها و 

فعالیت های این مجمع و برنامه های آن بیان کرد.

ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در 
برنامه »بدون خط خوردگی« با بیان اینکه به زودی نهمین 
اجاس کمیسیون مشترک ایران و ویتنام در تهران برگزار 
خواهد شد اظهار کرد: در حال حاضر کل وزارت خارجه در 

نقش معاونت اقتصادی ایفای وظیفه می کند.
وی با اشاره به سفر رییس جمهور ویتنام در راس یک هیئت 
سیاســی و اقتصادی و دیدارش با رییس جمهور کشورمان 
اظهار کرد: این سفر بعد از ۱۳ سال انجام شد و رییس جمهور 

ویتنام در جریان اقامت ســه روزه خود در ایران با تعدادی 
دیگر ازمقامات کشورمان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ویتنام مثل ایــران یک جنگ تمام عیار و 
همچنین دوران تحریم را تجربه و پشت سر گذاشته است و 
اکنون به صورت نسبی در دوران شکوفایی خود قرار دارد، 
خاطر نشان کرد:  مقامات دو کشــور برای گسترش روابط، 
دارای عزم جدی و عاقه مند هســتند که این روابط بیش 
از گذشــته افزایش پیدا کند.این دیپلمات ارشد کشورمان 
با بیان اینکه رییس جمهور ویتنام مذاکرات خوبی با آقای 
روحانی داشت و در مورد مســایل مختلف از جمله مسایل 
اقتصادی بین مقامات دو کشور رایزنی صورت گرفت گفت: 
در ســال ۲۰۱۴ میزان تجارت بین دو کشور حدود ۳۳۲ 
میلیون دالر بوده و این روند در سال ۲۰۱۵ به حدود ۳۵۰ 
میلیون دالر رسیده که بیش از ۹۰ درصد آن صادرات ایران 

به ویتنام است.
رحیم پور با بیان اینکه با توجه به رفع تحریم ها این پتانسیل  
وجود دارد که ســطح تبادالت دو کشــور بیش از گذشته 
افزایش پیدا کند و در این راســتا هدف گذاری دو میلیارد 
دالری تعیین شده اســت گفت: با توجه به توانمندی ها و 
پتانسیل های دو کشــور به نظر می رسد که این هدف قابل 

دسترسی باشد.
معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه با اشاره به عاقه مندی 

ویتنامی ها برای سرمایه گذاری در پروژه  »نفت دانان« در 
ایام به مبلغ ۱۲۰ میلیون دالر تصریح کرد:  نهمین اجاس 
کمیسیون مشــترک دو کشــور به زودی در تهران برگزار 
می شود. وی به جایگاه ویتنام در »آ سه آن« اشاره و تاکید 
کرد: ایران در تاش است که روابط خود را با کشورهای حوزه  
شرق آسیا و همچنین عضو آ سه آن که دارای اقتصادی پویا 
و بزرگ هستند، در زمینه های مختلف از جمله نفت و گاز 
گسترش دهد.رحیم پور با اشاره به صادرات ماهی ایران به 
ویتنام و برخی دیگر از کشــورهای آن منطقه تصریح کرد: 
یکی از مهم ترین هدف گذاری های سیاست خارجی کشور 
اقتصاد است.وی همچنین با بیان اینکه ویتنامی ها طالب قیر 
ایران هستند و این یکی از اقام مورد نیاز آنها برای راه سازی 
است گفت: آنها عاقه مند به صادرات محصوالت پتروشیمی 

ایران به کشورشان هستند.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان در ارتباط با بحث احیای 
معاونت اقتصادی در وزارت خارجه خاطر نشــان کرد:  در 
حال حاضر کل وزارت خارجه تبدیل به معاونت اقتصادی 
شده است. آقای ظریف در سفری که به جنوب شرقی آسیا و 
اقیانوسیه داشتند به جد، مسایل اقتصادی را پیگیری کرده 
و در حال حاضر به معاونت های منطقه ای در وزارت خارجه 
تکلیف شده است که به مســایل اقتصادی توجه بیشتری 

داشته باشند.

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اســامی گفت که غربی ها نگران خارج شدن انحصار 
از دستشان در مورد تسلیحات موشــکی هستند و به همین 
دلیل بعد از آزمایش های موشــکی ایران فضاسازی هایی را 
ایجاد کردند. حجت خدایی ســوری با اشاره به واکنش های 
غربی ها نسبت به آزمایش موشکی ایران گفت: آنچه غربی ها 
را ناراحت می کند این است که بعد از آنکه آنها توانسته اند به 
تکنولوژی هایی همچون موشــک های بالستیک دست پیدا 
کنند کشوری دیگر وارد شــده و می گوید که توانسته به این 
تکنولوژی ها دســت پیدا کند و خود قدرت تولید را دارد.وی 
ادامه داد: کشورهای غربی می دانند که این آزمایشات صرفا 
برای دفاع از کشــور است، اما باز هم دســتیابی به این دانش 
برای آنها گران تمام شده است. غربی ها نگران این هستند که 
انحصار از دست آنها خارج شود چون در این شرایط تهدیدات 
آنها موضوعیتی ندارد. آنها نگران این هستند که با این قدرت 
و تکنولوژی دیگر تهدیدات روی میزشان از حیز انتفاع خارج 
شود. این نگرانی برای آنها قابل احترام است، اما طبق دستور 
دینی قرآن و اعتقادی مان، ما در فکر دفاع از کشورمان هستیم. 
خداوند به ما عقل داده و گوش ما به این حرف ها بدهکار نیست.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان اینکه ایران بعد از پیروزی انقاب اسامی جنگ تحمیلی 

را پشت سرگذاشته است گفت: غربی ها آخرین امکانات را در 
اختیار دشمنان قرار دادند که عده زیادی از ملت ما شهید شد 
و ۳۰۰۰ میلیارد دالر خسارت به کشــور ما وارد شد و ما بعد 
از آن یاد گرفتیم که همواره برای دفاع از خود آماده باشــیم، 
اما آنها دچار تورم شــدند و فکر می کنند چــون ما در قضیه 
هسته ای می خواســتیم با آنها راه بیاییم در بقیه موضوعات 
هم با آنها راه می آییم و اما آنها باید بدانند ما زیر ســلطه قرار 
 نمی گیریم . ۳7 سال است که بها داده ایم و هیچ گاه این راه را 

برنمی گردیم.

به گزارش جام نیـــوز، وزیر خارجه ایران که در ســفر 
استرالیا به سر می برد، در کنفرانسی خبری در این کشور، 
به خبر خروج، بخشی از نیروهای روسیه از خاک سوریه 

واکنش نشان داد.
رییس جمهوری روسیه در یک جلسه با وزیر دفاع این 
کشور دستور خروج بخشی از نیروهای روسیه از خاک 

سوریه را صادر کرد. 
والدیمیر پوتین گفت که بخش بزرگی از اهداف نظامی 
روسیه در سوریه حاصل شده است. وی  همچنین اعام 
کرده که سامانه موشــکی جدیدی را در سوریه ایجاد 
خواهیم کــرد که موشــک های اس۴۰۰ را نیز در خود 

جای دارد.
موضوع سوریه و اقدام اخیر روسیه سبب طرح سوالی از 
محمدجواد ظریف در نشست خبری مشترک با همتای 

استرالیایی خود شد.
 وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره اقدام روسیه 
برای خروج بخشــی از نیروهای خود از سوریه واکنش 

نشان داد.
محمدجواد ظریف گفــت که اقدام روســیه در خروج 
بخشی از نیروهای خود باید به عنوان نشانه مثبتی برای 

آتش بس در سوریه تلقی و دیده شود.

دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد که اعام روسیه برای 
خروج بخشی از نیروهایش از سوریه نشان می دهد که 
آنها نیاز فوری و قریب الوقوع برای توسل به گزینه نظامی 

برای حفظ آتش بس نمی بینند.
آقای ظریف همچنین بر لزوم ادامــه مقابله با داعش و 
دیگر گروه های تروریستی در منطقه تاکید و اعام کرد 
که کشورهای مختلف و جامعه بین المللی باید سیگنال 
و پیام واضحی در قبال مقابله با این گروه های تروریستی 

ارایه دهند.

خروج نیروهای روسیه از سوریه اقدامی مثبت در جهت آتش بسغرب نگران شکستن انحصار تسلیحات موشکی است

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه:

کل وزارت امورخارجه تبدیل به معاونت اقتصادی شده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که هیچ یک از وزیران امور 
خارجه این اتحادیه خواســتار تحریم ایران برای برنامه موشــکی اش 

نشده اند.
 به گزارش ایســنا، وزیران امــور خارجــه اتحادیه اروپا در نشســت 
 شــورای روابط خارجی، موضــوع آزمایش های موشــکی اخیر ایران

 را در کنار دیگر مسایل داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار دادند.
فدریکا موگرینی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان 
این نشست به خبرنگاران گفت: ما با وزیران امور خارجه درباره اینکه در 
کدام زمینه ها و حوزه ها با ایران تعامل مجدد برقرار کنیم و روابط کامل 

خود را با این کشور از سر بگیریم، گفت وگو کردیم.
وی در ادامه با اشاره به آزمایش های موشکی اخیر ایران تاکید کرد که 
این آزمایشات نقض توافق هســته ای نبوده است، هر چند می تواند به 

افزایش تنش ها در منطقه کمک کند.
موگرینی تصریح کرد: این سازمان ملل است که باید درباره اینکه آیا این 
آزمایشات نقض قطعنامه شورای امنیت بوده اند یا خیر، تصمیم گیری 
کند. هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا خواســتار تحریم ایران به دلیل 

آزمایش های موشکی اش نشده اند.
براساس این گزارش، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تنها از آزمایشات 
موشــکی ایران انتقاد کرده اند اما به نظر می آید که تمایلی برای اتخاذ 

تصمیم علیه ایران نداشته اند.
اتحادیه اروپا پس از اجرای توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ که منجر 
به لغو تحریم های بین المللی علیه تهران شــد، اشتیاق بسیاری برای 
برقراری روابط دوباره با این کشور به ویژه در زمینه تجاری دارد. از این 
رو به نظر می آید اروپایی ها خواهان از دست دادن این فرصت ها و اعمال 

تحریم های دوباره علیه ایران نباشند.
به گزارش ایسنا، مقامات غربی و آمریکایی در واکنش به پرتاب آزمایشی 
چند موشک مختلف طی هفته  گذشته در ایران ضمن تاکید بر اینکه این 
آزمایش ها توافق هسته ای را نقض نکرده است، مدعی شدند که ایران 
خاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص برنامه 

جامع اقدام مشترک عمل کرده است.
 این در حالی اســت کــه محمدجــواد ظریــف وزیر امــور خارجه 
 کشــورمان ضمن رد این ادعاها تاکید کرد که آزمایش های موشــکی

  اخیر به هیــچ وجه قطعنامــه ۲۲۳۱ را نقض نکرده و ایــران همانند 
 هر کشــور دیگری که حق گســترش توان دفاعــی اش را دارد برای 
 توســعه ظرفیــت بازدارندگی اش بــه برنامه موشــکی خــود ادامه

 می دهد.
از ســوی دیگــر، شــورای امنیــت ســازمان ملــل نیــز بــا وجود 
فشــارهای زیاد رژیــم صهیونیســتی، آزمایش موشــکی ایــران را 
 ناقــض قطعنامــه ۲۲۳۱ ندانســت و هیــچ بیانیــه ای در این بــاره 

صادر نکرد.

 فرمانده کل ســپاه گفت: امــروز هدف دشــمنان از تقابــل با جبهه 
 مقاومت نیز محدود کردن انقاب اســامی و جلوگیری از گســترش 
 آن است که به یاری خدا این تهدید هم در حال تبدیل شدن به فرصت 

است.
 سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری فرمانده کل ســپاه در اولین 
 همایش هم اندیشــی همســران شــهدای مدافع حرم کــه به همت 
 اداره ایثارگران ســپاه در مجتمع فرهنگی الغدیر نیروی زمینی سپاه 
 برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها، 
 تشــکیل حکومت اســامی و در حاکمیت قرار گرفتن اسام را هدف

  نهایی تمامــی شــهدا از ائمــه معصومین)علیهم الســام( تاکنون 
عنوان و تصریح کرد: دفاع حضرت زهرا )س( از والیت در واقع دفاع از 
 اسام بود و امروز نیز شاهدیم که وصیت نامه های شهدا  مملو از توصیه 
به حفظ اسام، پشتیبانی از امام و ولی فقیه و حفظ و حراست از انقاب 

اسامی است.
 وی تصریح کــرد: در ســال های دفاع مقــدس هرچند دشــمنان با 
بهانه های واهی ایران اسامی را مورد تجاوز قرار دادند، اما هدف اصلی 
آنها جلوگیری از توسعه و گسترش انقاب اسامی در جهان بود و این 

تقابل تا به امروز نیز ادامه دارد.
 فرمانده کل سپاه با بیان اینکه ماهیت تهدیدات نظام سلطه و استکبار 
 علیه انقاب اســامی معطوف به حــوزه های سیاســی، فرهنگی و 
 اقتصادی شده اســت، خاطرنشــان کرد: به حمداهلل امروز تهدیدات 
 نظامی و حتــی امنیتــی علیه نظام مقــدس جمهوری اســامی به 
فرصت تبدیل شده و منجر به توسعه گفتمان انقاب اسامی در جهان 

گردیده است.
 وی افــزود: امــروز هدف دشــمنان از تقابل بــا جبهــه مقاومت نیز 
 محدود کردن انقاب اســامی و جلوگیری از گســترش آن اســت 
 که به یــاری خدا ایــن تهدید هم در حــال تبدیل شــدن به فرصت 

می باشد.
 سرلشــکر جعفری با تاکید بر اینکه ضرورت مانــدن در راه انقاب و 
 درک اهــداف آن روز به روز بیشــتر می شــود گفت: بــرای حفظ و 
 توســعه گفتمان انقــاب اســامی همه بایــد تاش کننــد و این 
 ضرورتی است که ادامه داشــته و تحقق آن با گذشت زمان سخت تر 

می شود.
وی نقش همســران شــهدا را در حرکت مجاهدان راه خــدا تعیین 
 کننده و اساسی برشــمرد و گفت: شــهدای ما در وصیت نامه ها خود 
 را مدیــون فــداکاری، ایثــار و گذشــت همسرانشــان مــی دانند 
 و این از افتخارات همســران شهداســت کــه برای حفظ، اســتمرار 

و تعمیق این راه نورانی تاش می کنند.
 فرمانده کل ســپاه در پایان ســخنانش بــا تاکید بر اینکه دشــمنان
  باورهــا و اعتقــادات ملت ایــران را هدف قــرار داده انــد، گفت: در

  این شــرایط جامعه مــا نیاز بــه توســعه و عمق بخشــی فرهنگ 
 ایثار، ازخودگذشــتگی و شــهادت دارد و همسران شــهدا می توانند

  در تبیین ایــن ویژگی هــای تعالی بخش نقــش ارزنــده ای را ایفا 
کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه  اروپا :

آزمایش موشکی ایران ناقض توافق 
هسته ای نبود 

سرلشکر جعفری:

هدف دشمن از تقابل با مقاومت، جلوگیری 
از گسترش انقالب اسالمی است

اخبار

رهبرانقالب در دیداربا مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم:

حـوزه علمیـه باید انقـالبی بمـاند
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معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه گفت: نداشــتن رویکرد مناسب در 
واردات محصوالت فوالدی، کاهش ظرفیت های بهره برداری شده و تعطیلی 
واحدهای تولیدی فوالدی کشور را در پی دارد. محمود اکبری با اعالم این 
 خبر، اظهار کرد: ظرفیت فعلــی تولید فوالد بیش از بازار مصرف اســت و 
تصمیم گیری نادرست در زمینه واردات فوالد، انگیزه سرمایه گذاری برای 

تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 را تحت تأثیر قرار می دهد.
وی افزود: مصرف ورق فوالدی کشور از 12 میلیون تن در سال 89 به حدود 
8/5 میلیون تن در سال 94 کاهش پیدا کرده، با این وجود ظرفیت تولید و 

عرضه محصول نهایی فوالد تخت در کشور حدود 14/5 میلیون تن است.
اکبری با بیان اینکه به طور قطع ظرفیت تولید محصوالت گرم با ضخامت زیر 
سه میلیمتر در کشور بیش از ظرفیت مصرف است، تصریح کرد: شرکت های 
فوالد مبارکه، نورد گیالن و نورد لوله اهواز آمادگی تولید محصول با ضخامت 
زیر سه میلیمتر را دارند.وی گفت: تولید خط سبای فوالد مبارکه اصفهان 
ســال آتی از 700 هزار تن به 1/5 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد و در 
شرایطی که ظرفیت بازار مصرف کاهش پیدا کرده، عرضه محصول نهایی 

فوالد مبارکه در محصوالت گرم سال آینده 700 هزار تن بیشتر می شود .
اکبری تاکید کرد: تمامی این عوامل نشان می دهد که ظرفیت تولید از مصرف 
پیشی گرفته است. معاون فروش و بازار یابی فوالد مبارکه گفت: سندیکای 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل در نامه اخیر خود بــه وزیر صنعت، معدن و 
تجارت عنوان کرده است که نیاز این صنعت به ورق های فوالدی با ضخامت 
زیر سه میلیمتر حدود 3/5میلیون تن است ودر صورتی که این سندیکا چنین 
اعداد و ارقامی را در اختیار دارد باید آمار رسمی صورت های مالی خود را ارایه 

دهند که در چه سالی این میزان تولید را داشته اند.
وی افزود: باید اطالعات مستند و مستدل در زمینه میزان تولید این صنعت 
و واردات ورق زیر سه میلیمتر از گمرک جمهوری اسالمی ایران به صورت 
رسمی اخذ شود تا مشخص گردد واردات محصوالت فوالدی و تولید آن با 
ضخامت زیر سه میلیمتر توسط اعضای لوله و پروفیل سندیکای پروفیل به 

طور دقیق چه میزان است.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه:

واردات فوالد نیازمند رویکرد 
اقتصادی مناسب است

3
 با نزدیک شدن به روزهای پایانی ســال جنب و جوش مردم نیز بیشتر می شود از 
خانــه تکانــی گرفتــه تــا خریــد پوشــاک، نــو کــردن لــوازم منــزل، 
رســیدگی بــه باغچــه و گلدان هــا و غیــره .یکــی از لــوازم یــا بــه قولــی 
پــای ثابــت ســال نــو و عیــد نــوروز خریــد گل شــب بو اســت. ایــن گل 
 از قدیم االیــام زینت بخش ســفره های هفت ســین ایرانی ها بوده و هرســاله با 

عطر افشانی سالی جدید را نوید می دهد.
شب بو گلی است که از اواسط اسفند ماه شکفته می شــود و تا اواسط اردیبهشت 
زیبایی خود را حفظ می کند. این گیاه زینتی از تیره شــب بویان است که در شب 

بسیار معطر و عطر دلپذیری دارد. به این گیاه شب انبوی نیز می گویند. 
رنگ های آن تشکیل شده از سفید، قرمز الکی، بنفش کمرنگ، عنابی روشن، زرد 

کمرنگ و گل های این گیاه دو نوع کم پر و پر پر است.
تولید 2 میلیون گل شب بو در نوروز 95 

رییس اتحادیه تولیدکنندگان گل اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان در رتبه های 
اول کشــور در تولید گل شب بو و رز قرار دارد، گفت: ســاالنه حدود 8 میلیون گل 
شب بو و 50 میلیون شاخه گل رز در این اســتان تولید و به استان های دیگر صادر 

می شود.
جعفر دالل باشی اظهار کرد: در حال حاضر کشاورزان حدود 2 میلیون گل شب بو 
برای نوروز 95 کاشته اند که بســیاری از این گل ها به سایر استان های کشور صادر 

می شود.
وی با بیان اینکه کشاورز در کاشت شب بو سود چندانی نمی کند، افزود: این گل از 
اواسط اسفند ماه شکفته می شود و تا اواسط اردیبهشت زیبایی خود را حفظ می کند 

و در دیگر فصول سال مانند گل رز پر سود نیست.
ریس اتحادیه تولیدکنندگان گل اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر شب بو برای 
نوروز امسال با توجه به کیفیت و پربودن گل از 5 هزار تا هزار تومان در سطح بازار 

اصفهان به فروش می رسد.
وی بیان کرد: اصفهان و البرز رقیب جدی یکدیگر در تولید گل در ایران محسوب 

می شوند.
داللباشی تاکید کرد: با کاهش سطح آب چاه ها در اثر خشکسالی در استان اصفهان، 
کیفیت آب چاه ها پایین آمده و به موضوعی جدی برای گلخانه داران تبدیل شــده 

است.
وی ادامه داد: این موضوع سبب خرید آب و حمل آن با تانکر به گلخانه ها و در نتیجه 

افزایش هزینه های تولیدکننده شده است.
رکود شدید بازار گل اصفهان

رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان با بیان اینکه امسال بازار گل در استان اصفهان 
در رکود شدید به سر می برد، گفت: متاســفانه وضعیت بازار فروش گل در استان 
خوب نیست. وی ادامه داد: البته اکنون با نزدیک شدن به عید نوروز عرضه و تقاضا در 
بازار گل افزایش یافته و امیدواریم در بازه زمانی نوروز با شرایط بهتری روبه رو شویم.

وی از استان های خراســان رضوی، خراسان جنوبی و شــیراز به عنوان مشتریان 
گل اســتان اصفهان نام بــرد و گفت: صادرات گل از این اســتان به اســتان های 
خراســان رضوی، خراســان جنوبی و شــیراز صورت می گیرد، اما در سال جاری 

درخواست گل این استان ها از استان اصفهان پایین آمده است.
داللباشی افزود: کشور هایی مانند ارمنستان، روسیه و قرقیزستان از مشتریان گل در 
استان اصفهان به شمار می آیند و تولیدکنندگان گل در استان با پخش گل با واسطه 

به تهران، آنها را به این کشور ها صادر می کنند.
رییس اتحادیه گل فروشان اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: درخواست گلخانه ها 
در ســطح اســتان پایین آمده و مســئوالن گلخانه ها کم ترین درخواســت را از 

تولید کنندگان گل دارند.

وی با اشــاره به فعالیت 400 واحد صنفی در این اتحادیــه، گفت: 400 واحد گل 
فروشی طبیعی، 100 واحد گل فروشی طبیعی و مصنوعی و 50 واحد صنفی گل 

فروشی مصنوعی در اصفهان به فعالیت مشغول هستند.
تولید سالیانه 10 میلیون و 300 هزار گلدان گل شب بو در استان اصفهان 

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: اصفهان سابقه 40 
ساله در تولید گل شب بو دارد که بیشــترین تولیدکنندگان این نوع گل زینتی در 

خمینی شهر فعالیت می کنند.
احمدرضا رییس زاده با اشاره به تولیدات گل های تزیینی، اظهار کرد: استان اصفهان 
با تولید سالیانه 10 میلیون و 300 هزار گلدان گل شب بو رتبه نخست کشوری را به 

خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه خمینی شهر بیشترین تولیدکننده گل شب بو را در سطح استان 
اصفهان دارد، بیان کرد: خمینی شــهر با تولید 10میلیون گلدان، اصفهان با تولید 
150 هزار گلدان، نجف آباد با تولید 150 هزار گلدان و فالورجان با تولید 20 هزار 

گلدان به ترتیب بیشترین تولیدکنندگان این نوع گل در استان هستند.
مدیــر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان تصریح کــرد عمده 

شهرستان های استان تولید کننده شب بو هستند.
وی با اشاره به اینکه تعداد تولیدکنندگان گل شب بو در استان اصفهان حدود 280 
نفر است، اظهار کرد: این نوع گل های تولیدی به غیر از بازار داخلی استان به سایر 

استان ها از جمله تهران و مرکزی نیز صادر می شود.

فعالیت بیش از 600 بهره بردار در تولید گل و گیاهان زینتی در اصفهان 
رییس زاده با اشاره به اینکه گلخانه داران استان اصفهان، امسال حدود 10 میلیون 
اصله درخت و درختچه های زینتی نیز تولید کردند، ادامه داد: این تعداد درخت در 

سال جاری با افزایش وسعت گلخانه ها از 27 به 30 هکتار در استان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تولید درخت و درختچه های زینتی امسال حدود یک میلیون اصله 
افزایش یافته است، افزود: بیش از ۶00 بهره بردار در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی 

در استان اصفهان فعالیت می کنند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان داشت: برگ نو، کاج ها، 
اقاقیا، سروها، چنار و زرشک زینتی از جمله درخت و درختچه های زینتی هستند 

که در شهرستان های فالورجان، خمینی شهر و اصفهان تولید می شوند.
لزوم ثبت برند گل شب بو اصفهان به نام خمینی شهر 

استاندار اصفهان گفت: شهرستان خمینی شهر با تولید بیش از 10 میلیون گلدان 
گل شب بو در سال به عنوان یک برند در استان و کشور محسوب می شود.

رسول زرگرپور اظهار کرد: از مسئوالن جهاد کشاورزی استان اصفهان می خواهم 
هرچه سریع تر برای ثبت برند گل شب بو به نام خمینی شهر اقدام کنند تا این برند 

برای استان و شهرستان تثبیت شود .
استاندار اصفهان با بیان اینکه برندسازی گل شب بوی خمینی شهر در راستای تولید 
محصوالت کشاورزی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است، افزود: ما به برگزاری 

جشنواره های محصوالت خاص در استان نیاز داریم.
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حال بازار نفت ،یک ساله خوب می شود؛

توافق نهایی ایران و روسیه در بازار نفت
ایران ایر و لوفتهانزا 

یادداشت تفاهم  همکاری  امضا  کردند
وزیر نفت با اشاره به برنامه ویژه یک ساله اوپک و غیر اوپکی ها برای بهبود شرایط 
بازار نفت، گفت: از ابزار تولید و کنترل عرضه برای بهبود شــرایط بازار استفاده 
می کنیم. بیژن زنگنه در تشــریح مهم ترین محورهای مذاکرات انجام گرفته با 
»الکساندر نواک« وزیر انرژی روسیه گفت: بخشی از مذاکرات با محوریت بازار نفت 
انجام شد و تحلیل دو کشور از وضعیت بازار نفت و آینده آن بسیار به هم نزدیک 
بود. وی با اعالم اینکه مواضع روسیه درباره بازگشت ایران به بازار نفت و همچنین 
بازگشت ثبات به بازار طالی سیاه دلگرم کننده و مثبت بود تصریح کرد: روسیه 
در قبال بازگشت نفت ایران به بازار، مواضع روشن و مثبتی داشت و این نشان می 
دهد که تبلیغات انجام شده خالف گفته های آقای نواک وزیرانرژی روسیه بوده 
است. زنگنه با بیان اینکه روسیه قصد دارد به منظور بازگشت ثبات به بازار نفت یک 
نقش مثبت، فعال و موثری داشته باشد تاکید کرد: در طول 17 و 18 سال گذشته 
که با مواضع  روسیه آشنا بودم امروز مثبت ترین مواضع روس ها را برای بهبود بازار 
نفت  دیدم. این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم وضع بازار را به حال 
خود رها کنیم شاید بازگشت ثبات به بازار به 1/5 تا 2 سال زمان نیاز دارد یادآور 
شد: با آن وجود در صورت دخالت کشــورهای بزرگ تولید کننده نفت در مدت 

زمان کمتر از یک سال امکان بازگشت ثبات به بازار وجود دارد.
زنگنه با یادآوری اینکه قصد داریم برای بازگشت ثبات به بازار نفت از ابزار تولید 

نفت و کنترل عرضه استفاده کنیم، بیان کرد: در صورت کنترل عرضه به صورت 
طبیعی ساالنه تقاضا برای خرید نفت افزایش می یابد.

وزیر نفت همچنین از اجرای طرح فریز و یا نگهداشــت تولیــد نفت به عنوان 
 گام اول بهبود شرایط بازار یاد کرد و خاطرنشــان کرد: این گام مثبتی است و از

 همکاری های روسیه و کشورهای عضو و غیر عضو اوپک حمایت می کنیم.

به گزارش تسنیم، شرکت های ایران ایر و لوفتهانزا یادداشت تفاهمی را 
برای افزایش همکاری ها بین دو شرکت به امضا رساندند. بر این اساس 
 دو طرف »فرصت های شــراکت و تجارت بیشــتر« را بررسی خواهند 

کرد.
گزارش ها از ایران حاکی اســت، دو طرف در خصوص کمک های گروه 
لوفتهانزا به طرف ایرانی در حوزه های مختلف از جمله تجدید ســاختار 
شــرکت و فناوری اطالعات گفت و گو کرده اند، اما بوریس اوگورسکی، 
 ســخنگوی لوفتهانزا گفت: جزییات بیشــتر در باره این توافق محرمانه

 است.
وی افزود: »ما از نزدیک تحوالت سیاســی مربوط بــه لغو تحریم های 
ایران و به خصوص تصمیمات اخیر اتحادیه اروپــا، آمریکا و کانادا برای 
برطرف کردن موانع تجارت و داد و ســتد با ایران را پیگیری می کردیم. 
 گروه لوفتهانزا در حال ارزیابــی تاثیرات لغو تحریم ها بر کســب و کار

 ماست.«
ایران اخیرا قراردادهــای مهمی را برای خرید هواپیما با شــرکت های 
ایرباس و آی تی آر به امضا رسانده است. به دلیل تحریم ها، ایران در سال 
 های گذشــته ناگزیر بود از هواپیماهای قدیمی و دست دوم در ناوگان

حمل و نقل هوایی خود استفاده کند و این مســئله موجب بروز سوانح 
هوایی مرگبار در سال های گذشته شده بود.

لوفتهانزا در دوره ای که ارتباطات بین ایران و آمریکا قطع بود، ارتباطات 
پروازی خود با ایران را حفظ کرده بود. این شرکت هوایی آلمانی یک پرواز 
روزانه بین فرانکفورت و آلمان و 3 پرواز هفتگی بین مونیخ و تهران دارد 
و شرکت آسترین ایرالینز، وابســته به لوفتهانزا نیز 10 پرواز هفتگی از 

وین به تهران دارد.
اوگورســکی افزود: »ما به دنبال گســترش پروازهــای منطقه ای در 
 خاورمیانه هســتیم.به عنــوان یک شــرکت جهانی، مــا از یک طرح 
 ســرمایه گذاری بلند مدت تبعیت مــی کنیم و همــواره عالقه مند به 

فرصت های جدیدهستیم.«
وی در پاسخ به ســوالی درباره گزارش ها در این خصوص که یک عضو 
دیگر گروه لوفتهانزا یعنی لوفتهانزا تکنیک در حال بررســی ایجاد یک 
مرکز نگهداری و تعمیرات در ایران است، از هرگونه اظهار نظر خودداری 
 کرد اما خاطر نشان کرد که »همین االن که ما داریم صحبت می کنیم،

 )این یادداشــت تفاهم( می تواند برای دیگر شــرکت ها و این شرکت 
مسافری معتبر باشد.«

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان اصفهان:

بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت  هستند
رییس کانون هماهنگی شــورای اســالمی کار 
اســتان اصفهان عدم تعیین تکلیف قراردادها را 
یکی از ضعف های وزارت کار دانست و گفت: بیش 

از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت است. 
احمدرضا معینی با بیان اینکه اکثر شرکت های 
صنعتی به دلیل رکود اقتصادی در کشور تعطیل 
شــده اند، اظهار کرد: نمی توانیــم آمار دقیقی از 
تعداد واحدهای تعطیلی ارایه کنیم، اما براساس 
رشد آمارهای دادرسی  موجود در هیئت های حل 
اختالف استان، تعطیلی واحدها در بخش صنعت 

روزبه روز افزایش می یابد. 
وی با انتقاد از اینکه بیش از 95 درصد قراردادهای 
کارگری موقت اســت، افزود: ضعف قانون و عدم 
نظارت وزارت تعاون و کار اســتان ها دلیل نبود 
قراردادهای مکتوب اســت و قــرارداد یک ماهه 
با کارگر و کسب سفته ســبب آشفتگی بازار کار 

می شود.
رییس کانون هماهنگی شــورای اســالمی کار 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه قانون کار فعلی 
مصوبه سال ۶9 اســت، بیان کرد: در تبصره یک 
و 2 ماده هفت این قانــون در خصوص کار دائم و 

مستمر و یا موقت توضیحاتی داده شده و وزارت 
کار را مکلف کرده در مدت ۶ ماه آیین نامه اجرایی 

آن را تدوین کند.
وی با انتقاد بر اینکه متاســفانه این قانون بعد از 
سال ها همچنان راکد مانده است، تصریح کرد: به 
دلیل این بی توجهی رفته رفته قراردادهای موقت 
از یک سال به سه، 2 و یک ماه کشیده شده است. 
معینی عدم تعیین تکلیــف قراردادها را یکی از 
ضعف های وزارت کار دانست و بیان کرد: وزرای 
بســیاری در طول این ســال ها تغییر کردند، اما 
هنوز آیین نامه اجرایــی قراردادهای کار تدوین 

نشده است.
وی یادآور شــد: در حال حاضر باالی 95 درصد 
قراردادهــای کارگری موقت هســتند که از این 
تعداد کمتــر از 5 درصد قراردادهــا باالی یک 

سال است.
وی اظهار کــرد: بســیاری از واحدهای صنعتی 
کوچــک و بزرگ بــه دلیل بــه صرفــه  نبودن 
حامل های انرژی، نیروهای کاری خود را تعدیل 
می کنند و این بیکاری گسترده ای در سطح کشور 

ایجاد می کند.

پس از میوه های قاچاقی؛

بادام هندی قاچاق هم رسید!
پس از قاچاق میوه  و حاشیه های آن، در آستانه عید 
نوروز، زمزمه هایی مبنی بر افزایش عرضه قاچاق برخی 
از اقالم آجیل همچون بادام هندی مطرح شــده که 
معاون اتاق اصناف تهران با تایید این مطلب، از تشدید 
نظارت ها خبر داد و تاکید کرد که بازرســان از همه 
واحدهای صنفی فاکتور خرید کاال را مطالبه می کنند 
و در صورت نداشــتن فاکتور، واحد صنفی مربوطه، 
متخلف شناخته و برابر قانون با آن برخورد می شود. 
حسین درودیان، اظهار کرد: با توجه به مصرف باالی 
میوه و آجیل در ایام نوروز بیشتر تخلفات، مربوط به 
میوه و آجیل اســت و در این بین اقالم قاچاق نیز به 

چشم می خورد.
وی افزود: بازرسان مربوطه در صورتی که با کاالهایی 
مواجه شوند که مشــکوک به قاچاق هستند فاکتور 
خرید را از آنها مطالبه می کنند و اگر فروشنده فاکتور 

را ارایه ندهد متخلف شناخته می شود.
درودیان در عین حال بیان کرد: بیشــتر تخلفات به 
دلیل عدم ارایه فاکتور خرید به بازرســان، عدم درج 

قیمت و عدم ارایه فاکتور به خریدار است.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران همچنین 
اظهار کرد: گشــت های ویــژه نــوروزی از روز 15 

اسفندماه کار خود را آغاز کردند و این نظارت ها که 
به صورت ویژه  انجام می شود تا روز 15 فروردین ماه 
سال 95 ادامه خواهد داشت.وی گفت: این گشت ها 
متشــکل از بازرســان و نمایندگانی از اتاق اصناف، 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت بهداشت 

است.
درودیان ادامه داد:  تا روز 21 اسفندماه نظارت های 
بیشتر با تمرکز بر نمایشگاه های بهاره صورت گرفت 
که همچنان به صورت جدی تری در همه واحدهای 

صنفی صورت می گیرد.

اصفهان رتبه اول تولید گل نوروزی در کشور؛

گلشببو،زینتبخش
هفتسینایرانیها

رییس سازمان میراث فرهنگی:

افزایش 2 برابری ظرفیت فرودگاه امام)ره(

رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی گفت: 
امیدواریــم با افتتاح ترمینال ســالم فرودگاه 

امام)ره(، ظرفیت این فرودگاه 2 برابر شود.
 مســعود ســلطانی فر در مراســم افتتــاح 
پروژه های توســعه فرودگاه مهرآبــاد با بیان 
اینکه توسعه گردشگری و اجرای سیاست های 
عمومی دولت به همگرایی 27 دستگاه نیازمند 
 اســت، گفت: از زمانی که گردشگر وارد کشور 
می شود، تا زمانی که از کشور خارج می شود 

27 ارگان به وی خدمات می دهند.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم با قراردادهای 
 جدیــد تعــداد هواپیماهــا افزایــش یابد،

 اظهار داشــت: ترمینال دو فرودگاه امام)ره( 
تا پایان ســال 95 به بهره برداری می رسد و 
ظرفیت این فرودگاه بــه دو برابر افزایش می 

یابد.
رییس ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
ادامــه داد: امیدواریم رتبه جذب گردشــگر 
خارجی در ایران افزایش یابد؛ چراکه از جهت 
وضعیت جاذبه های گردشگری رتبه 15 تا 20 
جهان را داریم، اما از نظر تعداد گردشــگر در 

رتبه 47 دنیا هستیم.
سلطانی فر با اشــاره به اینکه حدود 8 میلیارد 
 دالر درآمــد گردشــگری داریــم، گفــت: 
 در ایــن حــوزه رتبــه 3۶ دنیا را به دســت

 آورده ایم. 
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با 
اشاره به اینکه باید طبق هدف سند چشم انداز 
تا سال 1404 درآمد کشور از محل درآمدهای 
ارزی گردشــگری از 0/5 فعلی بــه 2 درصد 
افزایــش یابد، توضیــح داد: بایــد 5 میلیون 
گردشگر فعلی خارجی به 20 میلیون گردشگر 

برسد.
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عکس روز )پروازطاووس (

چند س��الی می ش��ود که ماهی قرمز به عنوان نماد نوروز و س��فره 
هفت س��ین، جای خودش را در خانه های ایرانیان باز کرده اس��ت. 
رسانه هایی که وظیفه شان آگاهی رسانی اس��ت، عمدتا خودشان 
دارند فرهنگی نادرس��ت را ترویج می دهند و حاضر نیستند کمی 
خالف جریان آب ش��نا کنند، چ��را که ممکن اس��ت خالف ذائقه 
مش��تریان )یا همان مخاطبان( باش��د و بنابراین مش��تریان را از 
دست بدهند. اما چرا ماهی قرمز نباید خرید؟ ده ها دلیل برای این 
کار وجود دارد که در اینجا برخی از مهم ترین ها را در چهار دس��ته 
»ایرانی نبودن این س��نت« »آسیب رس��اندن به محیط زیست« 
»بیماری زا بودن« و نهایتا و مهم تر از همه، »غیراخالقی بودن این 

عمل« مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ماهی قرمز، سنتی ایرانی نیست

در میان ده ها س��ند و مدرکی که در قالب نوروزنامه، س��فرنامه و 
نقاشی از سده های گذش��ته درباره نوروز به دستمان رسیده است، 
هیچکدام اشاره ای به ماهی قرمز نداشته اند. در حالی که سایر موارد 
را با دقت تش��ریح کرده اند. در این میان تابلویی که کمال الملک از 
هفت سین دوره قاجاری ترسیم کرد، نزدیک ترین سند است. البته 
منتقدان اش��اره دارند به اینکه ماهی به طور کلی در داس��تان ها و 
اساطیر ایران جایگاه ویژه ای داش��ته و ماهی قرمز در نقوش ایرانی 

و قالی های قدیمی دیده می ش��ود. همچنین س��نت 
خوردن پلوماهی در شب عید را نشانه ای 

از ارتباط ماهی با نوروز می دانند. با 
وجود این هیچکدام نتوانسته اند 
توضی��ح بدهند خ��وردن ماهی 
چه ارتباطی دارد با نگهداش��تن 
ماهی قرمز سر سفره؟ همچنین 

حیوانات بسیاری در اساطیر 
ایران جایگاه برجسته تری 
از ماه��ی قرمز دارن��د. اما 

چگون��ه از می��ان آن همه، 
ماهی قرم��ز را باید با نوروز 
مرتبط کرد؟ س��نت ماهی 
قرمز کمت��ر از یک س��ده 
پیش از چین و به ش��یوه ای 

تحریفی وارد ایران شد. یعنی 
گویا آنان در لحظه سال 
تحویلش��ان، ماه��ی را 
رها می کردند و ما آن را 

زندانی می کنیم. منتقدان در پاسخ به این 
بخش هم مدعی می شوند که ماهی قرمز از ایران 

به چین رفت و در آنجا به صورت اصالح نژاد شده، زنده 
مورد استفاده تزیینی قرار گرفت. باز هم اگر این ادعا درست باشد، 
ماهی قرمز در چین اصالح نژاد شد تا به صورت تزیینی مورد استفاده 
قرار بگیرد. هیچ مدرکی نش��ان نمی دهد که ماه��ی قرمز پیش از 
رفتن به چین )اگر واقعا از ایران به آنجا رفته باشد(، استفاده تزیینی 
به صورت زنده داشته است. به هر ترتیب در این چند ساله هیچ کدام 

از منتقدان نتوانسته اند کوچک ترین مدرکی درباره حضور تزیینی 
ماهی قرمز در سفره هفت س��ین ایران در طول تاریخ ارایه دهند. با 
وجود این در برابر جنبش��ی که خواهان تحریم خرید ماهی قرمز 
است، با طرح اتهاماتی واهی و بی اس��اس همچون »اینان مخالف 
نوروز و سنن ایرانی هستند و از ماهی قرمز شروع کرده اند« تالش 

می کنند تا پوششی بگذارند بر ناتوانی خودشان در پاسخ دادن.
آسیب به چرخه محیط زیست

بیشتر ماهی های خریداری ش��ده برای سفره هفت سین، در همان 
یکی دو روز نخس��ت می میرند. اما آن هایی که ندرتا تا سیزده بدر 
زنده می مانند، سرنوش��ت های متفاوتی خواهند داش��ت. در یکی 
از رایج ترین این سرنوشت ها، صاحبخانه ها )از اصطالح »صاحبان 
ماهی قرمز« اس��تفاده نمی کنم، چون هیچ موجود زنده ای نیاز به 
صاحب ندارد( ماهی قرمز را در نزدیک تری��ن رودخانه یا برکه رها 
می کنند تا به زعم خودشان ماهی را آزاد کرده باشند. فارغ از اینکه 

ماهی قرمز از انواع ماهی های تهاجمی است که به ویژه با خوردن 
تخم و نوزاد ماهی های دیگر، باع��ث کاهش جمعیت آن ها 
می شود. کارشناس��ان محیط زیست نسبت به این آسیب 

بارها هشدارهای الزم را داده اند.
می تواند باعث انتقال بیماری شود

نه تنها تماس دس��ت ک��ودک با ب��دن ماهی 
قرمز می تواند در انتق��ال بیماری به 
کودک موث��ر باش��د، بلکه 
آلودگی های��ی ک��ه از 
طری��ق فض��والت 

ه��ی  ما
وارد 

آب می ش��ود نیز می تواند باعث ایجاد برخی از ان��واع بیماری های 
پوستی ش��ود. باوجود اینکه موافقان خرید ماهی قرمز بر این نکته 
پافشاری می کنند که انتقال بیماری از ماهی قرمز به انسان در حد 
یک شایعه بی اساس است، اما همچنان هر ساله نزدیک ایام نوروز، 
پزشکان بسیاری هشدارهایش��ان را در این زمینه تکرار می کنند. 
همانگونه که امس��ال نیز بیان این هش��دارها از نخستین روزهای 

اسفندماه آغاز شده است.
خرید ماهی قرمز غیراخالقی است

اصلی ترین دلیلی که نویس��نده برای نخریدن ماه��ی قرمز بر آن 
تأکی��د دارد، غیراخالق��ی بودن خری��د ماهی قرمز اس��ت که در 
اینجا به ابعاد مختلف آن اش��اره خواهیم کرد. نخست اینکه بیشتر 

که خریداری می ش��وند، در ماهی ه��ای قرمزی 
روز نخس��ت می میرند یا به هم��ان یکی دو 

عبارت بهتر و دقیق تر، از س��وي ما انس��ان ها کش��ته می ش��وند. 
برآوردهای چند سال پیش نش��ان می داد که هر سال حدود هفت 
میلیون قطع��ه ماهی قرمز در ایام نوروز می میرن��د. اما اخیرا حتی 
آمارهای بسیار باالتر و تکان دهنده تری بیان شده است. نکته دوم به 
برخی از دالیل مرگ ماهی ها اشاره دارد. پژوهش ها نشان می دهد 
که ماهی نسبت به تکان های ش��دید، گرم و سرد بودن آب و امالح 
آب حساس است. مثال تکان ش��دید و ضربه زدن به تنگ می تواند 
باعث سکته این موجود ظریف شود. در حالی که می دانیم یکی از 
س��رگرمی های عمده کودکان در نوروز، ضربه زدن به تنگ ماهی 
قرمز و دیدن تالش و تقالی آن برای فرار کردن است. نکته بعدی در 
ارتباط با غیراخالقی بودن خرید ماهی قرمز، شرایط نگهداری آن 
است. حتی اگر آنگونه که چندسالی است عده ای تالش دارند تا به 
قول خودشان با فرهنگ سازی، شیوه مراقبت درست از ماهی قرمز 
را نشان دهند، بتوان این ماهی را زنده نگه داشت، زندانی کردن آن 
در تنگ بلورینی که اندازه و قطرش دو تا سه برابر طول بدن ماهی 
است، کاری است ناپسند. در بهترین حالت حتی اگر ماهی را پس 
از س��یزده بدر در برکه های مخصوص، حوض ی��ا آکواریوم رها 
کنند، معنایش این است که برای مدت 13 روز این ماهی را در 
شرایطی اسفناک به اسارت گرفته اند. آیا حاضریم برای چند 
لحظه خودمان را به جای ای��ن موجوداتی که خداوند آنان را 

آزاد آفریده، تصور کنیم؟
استدالل هاي نادرست

از همه اینها اندوه بارتر، توجیهاتی اس��ت که برخی در برابر این 
استدالل ها بیان می کنند: عده ای آنچنان حق به جانب 
جمله »مگر جان انسان ها در این دنیا ارزشی دارد 
که جان ماهی ارزش داشته باشد؟« را بیان 
می کنند که گوی��ی ماهی ها مقصر 
مرگ انس��ان ها بوده و هستند. 
ع��ده ای دیگر اش��اره می کنند 
که »گیرم بتوان جلوی 
خرید ماهی قرمز 
را گرف��ت؛ با 

این همه گاو و گوس��فند و حتی ماهی خوراکی که روزانه کش��ته 
می ش��وند تا از آنها تغذیه کنیم چ��ه می توان کرد؟ آی��ا آنها گناه 
ندارند؟« در اینج��ا نیز بین دو مبحث خل��ط کرده اند: در حالی که 
کش��تن ماهی خوراکی و دیگر جانوران حالل گوشت، برای تغذیه 
اس��ت و نیاز بدن به م��واد پروتئین��ی را تأمین می کن��د )هرچند 
متخصصان تغذیه بارها اش��اره کرده اند که س��رانه مصرف گوشت 
ایرانیان زیاد اس��ت و مصرف باالی گوش��ت هم پیامدهای منفی 
دارد(، خری��د ماهی قرمز هیچ س��ودی ندارد به جز فرو نش��اندن 
حس همه چیز خواه انسان. بد نیس��ت بدانیم برخی هم می گویند 
با نخریدن ماهی قرمز، عده ای محل درآمد و کسب و کارشان را از 
دس��ت می دهند. خرید و فروش حیوانات زنده و تزئینی، بخشی از 
تجارت س��یاه اس��ت که به بهای جان میلیون ها جاندار زنده تمام 

می شود.
 قرار نیست به بهای اسارت یا کشتن آنها، ما انسان های سودجو به 
خواسته های سیری ناپذیرمان برسیم. همچنین اشاره می کنند به 
اینکه ماهی قرمز و برخی از گونه ه��ای حیوانی دیگر که در خانه ها 
نگهداری می شوند، جزو گونه های تزیینی هستند که نمی توانند در 

طبیعت زنده بمانند و باید آنان را در خانه نگه داشت.
در واقع باید به این دسته یادآوری کرد که خداوند همه موجودات را 
زنده آفریده و در طبیعت رهایشان کرده است. این ما انسان ها بودیم 
که آنان را وابس��ته به خویش کرده و بعدها با تغییرات ژنتیکی در 
آن ها، گونه های جدیدی به وجود آوردیم که نظم طبیعت را بر هم 
زدند. خرید و فروش برخی گونه های نادر دیگر )همچون س��مندر 
لرستانی، الک پشت آبی و...( بهانه ای شده تا عده ای مدعی شوند 
تالش برای غیرموجه نش��ان دادن خرید ماهی قرمز باعث کشیده 

شدن مردم به سوی حیوانات دیگر شده است. 
این ادعا که هیچ سند و مدرکی ندارد، کامال نادرست است؛ چرا که 
اگر مردم را از ابتدا نسبت به خرید ماهی قرمز برحذر می داشتیم، 
بازاری برای خرید موجودات زنده دیگر به وجود نمی آمد. بنابراین 
قابل پیش بینی است که اگر خرید ماهی قرمز تداوم یابد، هر سال 
موجودات تازه ای در سفره هفت سین دیده شود. آخرین پرسش این 
خواهد بود که »با بهانه های ک��ودکان چه باید کرد؟ به جای ماهی 

قرمز چه چیزی را جایگزین کنیم؟«.
 پاسخ این است: هیچ چیز! همانگونه که طرفداران برده داری 
با شگفتی می پرسیدند اگر قانون ممنوعیت برده داری تصویب 
شود، پس چه کسی کارهای ما را انجام دهد )و این سخن اکنون 
مضحک به نظر می رسد(، مردم هم باید آگاه شوند که قرار نیست 
برای خوشی کوتاه مدت آنان، میلیون ها موجود زنده اسیر و کشته 
شوند. اتفاقا در برابر درخواس��ت کودکان برای خرید ماهی قرمز، 
باید از همین کودکی به آنان آموخت که جای هر حیوانی در زادگاه 
طبیعی اش در دل طبیعت است و با این فرهنگ سازی بزرگ شوند 
تا فردا به حق زندگی پلنگ و یوزپلنگ هم با دیده احترام بنگرند. در 
پایان، همچون چند سال گذشته، پیشنهاد مناظره از سوی کسانی 
که با ادعای دفاع از س��نت های ایرانی، خرید ماهی قرمز را ترویج 
می کنند، پاسخ مثبت می دهم و البته امیدوارم همانند گذشته، با 

امتناع آنان روبه رو نشوم!

دریچه

 بیش��تر م��ا ب��رای صرف��ه جوی��ی در مص��رف آب س��راغ »ب��اکالس تری��ن« و در عی��ن حال 
»س��اده ترین« روش ها می رویم!یعنی بدون آنکه صرفه جویی در مصرف آب را واقعا و در دنیای 
واقعی تجرب��ه نماییم،با حضور فعال در ش��بکه های مج��ازی نهایت تالش و کوش��ش خودمان 
را به خرج می دهیم ت��ا دیگران را از »بح��ران آب« و »فردا دیر اس��ت« آگاه س��ازیم!خوبی این 
نحوه مش��ارکت در صرفه جویی در مصرف آب این اس��ت ک��ه خود ما را چن��دان به زحمت نمی 
 اندازد. ضمن اینکه مانع از این می ش��ود که گل های زیبا و دوس��ت داش��تنیمان در اثر کم آبی و

  بی آبی تلف شوند، اجازه می دهد که یک دل س��یر از دوش گرفتن و استحمام و آب بازی در وان 
لذت ببریم!

در حالی که مطلع هستیم دیگران هم دس��ت کم به اندازه ما از روش های صرفه جویی در مصرف 
آب آگاهند،خودمان را به آن راه بزنیم و مدام برای این و آن نسخه چگونگی صرفه جویی در مصرف 

آب بپیچیم!
ش��اید این ماخوذ به حیا بودن ما ایرانی هاس��ت که باعث می ش��ود در پاسخ دوس��ت و آشنایی 
 که برایم��ان از یک ص��د راه صرف��ه جوی��ی در مصرف آب می نویس��د و یا دس��ت نوش��ته ها و 
دل نوشته های دیگران را ارسال می کند ، نپرسیم که دست کم یکی از آنها را امتحان کرده ای تا 
 به میزان سهولت و صعوبتش پی برده و بعد با گفتن »اصال س��خت نیست!« ،دیگران را توصیه به 

انجامش نمایی!
جالب اس��ت ک��ه اکثری��ت قریب ب��ه اتفاق م��ا م��ی دانیم که مش��کل ع��دم صرف��ه جویی در 
مصرف آب »علم��ی« نیس��ت و از »ناآگاهی« ب��ر نمی خیزد. مثال چنین نیس��ت ک��ه چون در 
 کش��ور م��ا ش��یرهای کاهن��ده مص��رف آب نیس��تند یا ک��م هس��تند ،دچ��ار »بح��ران آب« 

شده ایم! 
لذا باید تعج��ب کنیم که چ��را کوشش��ی در فرهنگ س��ازی صورت نم��ی گیرد تا ب��ه مردمی 

که خودش��ان صرفه جوی��ی در مص��رف آب را جدی نمی گیرند گوش��زد ش��ود که بد نیس��ت 
به مثاب��ه ض��رب المثل ه��ای »دوص��د گفته چ��ون نی��م کردار نیس��ت«و »ب��ه عم��ل کار بر 
آید به س��خندانی نیس��ت!«، به جای ارس��ال پیامک ه��ای انب��وه صرفه جوی��ی در مصرف آب 
به ای��ن و آن، یک��ی از پیامک ه��ای دریافت��ی اینچنینی را م��ورد توجه ق��رار داده و ب��ا مطالعه 
 دقیق آن ،به یک��ی از آنهای��ی که صرف��ه جویی در مص��رف آب را در عم��ل به کار م��ی بندند ، 

تبدیل شوند!
با این حس��اب اگر جدا و از صمی��م قلب خواهان آن هس��تیم که در حفظ و نگه��داری منابع آب 
محدود کش��ورمان قدمی برداریم،بهتر اس��ت در گام نخس��ت س��راغ قبض آبمان رفته و اوضاع 
 و اح��وال مایه حیات مصرف��ی خودم��ان را بررس��ی نماییم!آنگاه م��ی توانیم با عم��ل کردن به

 توصیه های فراوانی که به دیگران می کنیم تا مصرفش��ان را کم کنند، ارقام مندرج در قبض آب 
که نشانه مصرفمان هستند را به تدریج کاهش دهیم ! در این مرحله است که می توانیم خودمان 
را تست کرده و متوجه ش��ویم که بدون اینکه »س��رمای هوا« در کار باش��د و بی آنکه»مسافرت 
طوالنی« و مدت های مدید »در خانه نبودن« دس��ت و بالمان را برای مصرف زیاد آب بسته باشد 
مصرف آب را کاهش داده ایم! اینجاست که وقت آن فرا می رسد که این »کم شدگی« را در شبکه 
های اجتماعی به اش��تراک بگذاریم و بی آنکه نگران لو رفتن فتوش��اپی بودن روند مصرف آبمان 
باشیم, می توانیم »خواستن توانستن است!« و »ش��ما هم اگر بخواهید می توانید!« را ثابت کنیم 
! در این صورت حتی اگر دیگران هم شانه از زیر بار مس��ئولیت صرفه جویی در مصرف آب خالی 
کنند،قادریم از خود راضی و دلخوش باش��یم که واعظ غیر متعذ نبوده ایم و با گوش دادن پیش و 
بیش از دیگران به توصیه های خودمان،هر آنچه از دس��تمان بر می آمده را انجام داده ایم تا قبل 
 از آنکه به زودی و حس��ابی دیر بش��ود ، »بحران آب« گریبانمان را نچس��بد و »تشنگی« امانمان 

را نبرد! چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟

آسيب ماهـی قرمـز
 به چر خه محيط زیست
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 بوس�تان هرن�دی ب�ر اس�اس وعده های 
مس�ئوالن ش�هری از وجود معتادان پاک 
ش�ده و الله های رنگارنگ، خاطرات سیاه 
این بوستان را پنهان کرده است، اما حکایت 
همچنان باقی اس�ت. دور تا دور بوس�تان 
هرندی، که زمانی پاتوق جماعت ۲ و ۳ هزار 
نفری معتادان و کارتن خواب ها بود، نرده ای 
کشیدند که از گل کاری ها و زیبایی های تازه 

متولد شده آن حفاظت کند.
بوس�تان هرندی آنقدر به آرامش رس�یده 
و لباس جدی�د چنان برازنده آن اس�ت که 
باورت نمی ش�ود زمانی همین بوستان چه 

خاطرات سیاهی را به خودش دیده است.
اما چس�بیده به نرده های بیرونی بوستان، 
حکایت چیز دیگری است. در تقاطع خیابان 
هرندی و خزانه و کوچه ه�ای اطراف اولین 
چیزی که توی تاریکی شب جلوه می کند، 

رقص شعله هاست.
بار دیگر خیره بوس�تانی می شوم که طبق 
وعده مسئوالن واقعا محافظت و الله کاری 

 ش�ده اس�ت و هیچ معتادی ام�کان نفوذ 
به داخل آن را ندارد؛ دست مریزاد.

وعده مس�ئوالن اما انگار ب�رش الزم برای 
دیواره�ای بیرونی بوس�تان و خیابان های 
اطراف را نداش�ته اس�ت. ص�دای ناگهانی 
ترقه های�ی ک�ه به اس�تقبال چهارش�نبه 
س�وری رفته اند، بلند می ش�ود و شادی و 
ش�عف مثل موج پخش می ش�ود البه الی 
 جماعت معتادی که بی هیچ واهمه و نگرانی 
یک دست ش�ان ختم می ش�ود به پایپ و 
دس�ت دیگرش�ان ش�عله گردان شیشه و 

هروئین شده است.
س�راغ هرکدام ش�ان که می روی، حجمی 
از لباس ه�ای زه�وار دررفت�ه و بی مصرف 
جلوش�ان پهن زمین کرده اند ک�ه مثال به 
شغل شریف دستفروشی مشغولند. اما حتی 
محض رضای خدا، کسی یک بار هم لباس ها 
را برانداز نمی کند؛ اینجا جنس تجارت، چیز 

دیگری است.
نوره�ای آب�ی بی فروغ�ی که روی ش�عله  

فندک ها خودنمایی می کند، به حدی است 
که ش�وکه ات می کند. یک کلونی بزرگ از 
فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر 

در خیابان های اصلی جنوب شهر تهران.
این روزها خانه تکانی تکراری ترین تصویر 
محله های ش�هر تهران اس�ت، ام�ا به نظر 
می رس�د هرندی و اطراف آن نیاز به محله 
تکانی اساس�ی دارد. معتادانی ک�ه این بار 
نه بوستان که خیابان ها و کوچه های اصلی 
را قرق کرده اند. صورت هایی که سیاهی به 
آن ها ماسیده است، گونی های بزرگ زباله، 
نشئگی، خستگی و چشم هایی که بی هدف 
این سو و آن س�و، دو دو می زند، به تصویر 
 غالب محله های اطراف میدان ش�وش بدل
 ش�ده اس�ت و البد مردم این محالت باید 
 دلخ�وش بوس�تانی باش�ند که ت�وی آن 

الله کاری شده است.
 ام�ا س�یاه ترین تصوی�ری ک�ه می ش�ود 
در الب�ه الی این همه معتاد مش�اهده کرد، 
جوان هایی هس�تند که از تصوی�ر ژولیده 

 پیرمردان گونی به دوش و آواره چس�بیده 
به خود، نمی لرزند و عبرت نمی گیرند.

خیره جوانی می ش�وم که خودش را تورج 
معرفی می کن�د و عینکی ک�ه زده و مدل 
لباس�ی که پوش�یده، فقط تیپ نوستالژی 
دانش�جویی را تداع�ی می کن�د. هروئین 

می کشد.
۲۶ س�اله اس�ت و اولین ب�ار تری�اک را در 
 جشن فارغ التحصیلی با دوستانش تجربه 
کرده اس�ت؛ آن موقعی که به قول خودش 
مدرک مهندسی معدن را به دیوار زد. هنوز 
بزرگ ترین نگرانی اش این اس�ت که پدر و 
مادرش اعتیاد او را کش�ف کنند. می گوید: 
چند سال قبل حتی از شنیدن اسم هروئین 
وحشت داشتم، اما حاال گرفتار آن شده ام. 
تورج تنها یکی از جوان ه�ای این جماعت 
نشئه است. آن قدر جوان البه الی معتادها 
زیاد است که هر اس�می را صدا کنی، یکی 
 س�ر بلند می کند. کافی است فقط امتحان

 کنید.

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبر

 رییس کمیته ام��داد امام خمین��ی )ره( از راه اندازی۵۰ ش��عبه صندوق 
قرض الحسنه امداد در سال آینده خبر داد و گفت:۶۰ درصد مددجویان ما را 

زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهد.
سید پرویز فتاح افزود: سال جاری علی رغم کمک های دولت سال سختی 
بود و جامعه هدف ما همچنان دچار مشکل هستند و وضعیت آنها نسبت به 

قبل در این دولت نیز بهتر نشده است.
وی با اش��اره به اینکه امداد متکی به دولت نیس��ت، گفت: م��ا به مردم و 
کمک های آنها متکی هس��تیم، اما به دلیل تورم، رکود، تحریم و... با تمام 
تالش نتوانستیم در رفع تمامی مشکالت مددجویان اقداماتی انجام دهیم 
که البته وضعیت آنها بدتر نشده، اما بهتر نیز نشده است و در مجموع نیاز 

اقشار محروم بسیار بیشتر از تالش های ماست.
رییس کمیت��ه امداد ام��ام خمینی )ره( تصری��ح کرد: برای س��ال آینده 
برنامه هایی در جهت فقرزدایی نیازمندان و محرومان در دستور کار داریم 
که امیدواریم با کمک خیرین و مردم بتوانیم اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

وی گفت: مس��تمری مددجویان در دوره جدید قب��ل از حقوق کارکنان 
پرداخت می شود. این یکی از اقدامات کمیته امداد در جهت پرداخت سریع 

مستمری مددجویان بوده است.
 رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به اینکه هیچ دفتر جدیدی 
در خارج از کشور ایجاد نشده است، گفت: همچنین مبلغی نیز از درآمدهای 
مردمی ام��داد به خارج از کش��ور منتقل نمی ش��ود. وی در م��ورد دزدی 
از صندوق های صدقات گفت: ب��ه دلیل طراحی ای��ن صندوق ها تاکنون 
برخی از آنها مورد دستبرد و آس��یب قرار گرفته اند، بر همین اساس سال 
 آینده قفل ورودی تمامی صندوق های صدقات در سراس��ر کشور اصالح 
خواهد شد. رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به اینکه کمیته 
امداد با موسسات و خیریه ها تعامل خوبی دارد، افزود: بخشی از وظایف امداد 
به خیریه های مورد اعتماد واگذار شده است، اما بر اساس قانون نمی توانیم 
بر عملکرد آنها نظارت کنیم. رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره 
به اینکه۶۰ درصد جامعه هدف کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند، 
گفت: از یک میلیون و۸۰۰ هزار خانواده تحت  پوشش، یک میلیون خانواده 
زن سرپرست هستند که به دلیل طالق، فوت، زندانی شدن، متواری شدن 
و اعتیاد همسر، سرپرستی خانواده به عهده آنها قرار گرفته و در همین راستا 
کمیته امداد بسته تشویقی ازدواج را عالوه بر ارائه مشاوره در دستور کار دارد 
به طوری که در سال جاری کمتر از۱۰ هزار خانواده ازدواج مجدد کرده اند.

فتاح با اشاره به اینکه ساالنه ۷ هزار خانواده از چرخه حمایت امداد خارج 
می شوند، اظهار داشت: در سال جاری یک میلیون و۸۰۰ هزار خانواده تحت 
پوشش ما بودند، در حالی که آمار آنها هم اکنون به یک میلیون و۷۰۰ هزار 
نفر رسیده است و خروجی ما بیشتر از ورودی ها بوده است. وی از پرداخت 
۱۲۰ هزار وام اش��تغال به مددجویان خبر داد و گفت: س��ال گذشته۹۵۰ 
میلیارد تومان با همکاری بانک ها، وام قرض الحسنه به مددجویان پرداخت 

شد که امسال اعتبار آن به۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( خبر داد:

ایجاد ۵۰صندوق
 قرض الحسنه امداد

شیوه  تربیتی و چگونگی رفتار والدین با کودکان شان پیامدهای 
عمیق و بلندمدتی بر شخصیت روانی، عاطفی، اجتماعی و فکری 
آنان می گذارد. بی شک همه  والدین می خواهند فرزندانی سالم، 
ش��اداب، مودب و دارای اعتماد به نفس تربی��ت کنند. برخی از 
خانواده ها نگران لوس شدن فرزندان خود هستند، اما نمی دانند با 
به کار بردن چه شیوه  تربیتی می توانند از به وجود آمدن کودکی 

لوس پیشگیری کنند.
اگر تنها یک راه برای تربیت کودک وجود داشته باشد، بی شک 
آن راه » حفظ تعادل « است. همه ما آرزو داریم بچه های مودب، 
سالم و مس��تقلی تربیت کنیم؛ پس چه عاملی موجب می شود 
که ناگهان خود را در مقابل یک بچه لوس، بدخلق، خود محور، 

پرتوقع و بی مالحظه می بینیم؟
بعضی پدر و مادره��ا تصور می کنند اگر به کودک توجه نش��ان 
 دهند و اب��راز محبت کنن��د، باعث لوس ش��دن او می ش��وند، 
در حالی که بچه ه��ا به محبت نیاز دارند، درس��ت همان طور که 
به آب و غذا نیازمندند. محبت با لوس کردن تفاوت دارد. رابطه 
عاطفی سالم میان والدین و کودک، به روابط اجتماعی او در آینده 
شکل داده و در چگونگی اجتماعی ش��دن و کسب مهارت های 
اجتماعی تاثیر می گذارد. افرادی که در کودکی از محبت کافی 
بهره مند می ش��وند، هوش هیجانی باالیی داش��ته و می توانند 
در زندگی تصمیم ه��ای موثر بگیرند. اما چ��ه عاقبتی در انتظار 

بچه های لوس است؟
شکل گیری رفتارهای اعتیادآور

وقتی اس��باب بازی های زی��اد، هدایای متع��دد و خوراکی های 
موردعالقه کودک را بی حد و اندازه در اختیارش می گذاریم، به او 
یاد می دهیم معتاد شود! به این ترتیب، او وقتی بزرگ می شود، 
به فعالیت های��ی مانند ولخرجی برای پرک��ردن خال درونی اش 

معتاد است.
 بی اعتنایی به نیازهای دیگران

وقتی شما مدام تسلیم کودک می ش��وید و در حالی که نیازهای 
خودتان را ندیده گرفته اید، خواسته های او را برآورده می کنید، 
او یاد می گیرد که نادیده گرفت��ن نیازهای دیگران و آدمی لوس 
 و پرتوقع بودن، مجاز اس��ت. وقتی به خود احترام نمی گذارید، 
به فرزندان تان می آموزید که اف��رادی بی اعتنا به دیگران بوده و 

حرمت نگه دار نباشند.
 ناتوانی در برقراری ارتباط

لوس کردن ک��ودک نه تنها زندگ��ی را برای دیگ��ران نامطبوع 
می کند، بلکه خ��ود او نیز در دوس��ت یابی و عملکرد ش��ادمانه 
در زندگی، مش��کل پیدا می کند. ممکن اس��ت والدین یک بچه 
لوس همواره با او کن��ار بیایند، اما بچه ه��ای دیگر چنین کاری 
نخواهند کرد. والدین به زودی متوجه خواهند شد که فرزندشان 
دوستی های کوتاه مدت با دیگران برقرار می کند و مرتب به سراغ 
همبازی های دیگر می رود. این کودک در بزرگسالی نیز از توانایی 

برقراری ارتباط سالم ناتوان خواهد بود.
 ناتوانی از حل مشکالت

وقتی کودک لوس��ی بار می آورید، او عادت می کن��د که هر جا 

به مشکلی برخورد، به سراغ ش��ما بیاید تا مسائل را برایش حل 
کنید. با این روش، او هیچ وقت یاد نمی گیرد که چطور از خودش 
مراقبت کند و چطور از پس مس��ائلی که با آنها روبه رو می شود، 
برآید. توجه داشته باشید که شما همیش��ه نمی توانید همراه او 
باشید و همه چیز را برای او حل کنید. وقتی بزرگ شد، در محیط 
تحصیل، کار و در زندگی زناش��ویی اش فردی ب��ی اراده و ناتوان 

خواهد بود که همیشه محتاج حمایت و کمک دیگران است.
 پیشگیری از لوس شدن کودک

موقعی که ک��ودک به ج��ای اینک��ه آرام بخوابد س��روصدا راه 
می اندازد، موضوع لوس شدن او مطرح می شود.

شما او را بغل می کنید و راه می برید و گریه او موقتا قطع می شود، 
اما به محض اینکه او را س��ر جایش می گذارید، گریه اش شروع 
می ش��ود. بعضی می گویند اگر او را در آغوش بگیرید، اصطالحا 
بغلی می ش��ود و لوس بار می آی��د. در اینجا بای��د کمی مراقب 
رفتارتان باشید. وقتی کودک تان گریه نمی کند، او را در آغوش 
بگیرید و ببوس��ید. به این ترتیب، او مطمئن می ش��ود که برای 
دریافت محبت شما مجبور نیس��ت به گریه متوسل شود. وقتی 
کودک یک سالگی را پشت سر می  گذارد، کم کم خود را شخصی 
کوچک با خواسته های مخصوص به خود می بیند و حال زمانی 

است که مادر کمی سخت گیر شود.
تشویق  و مواخذه  چنانچه  به  موقع  و با اصول  درست  اعمال  شوند، 

می  توانند از لوس  شدن  کودکان  جلوگیری  کنند.
در خانواده ای  که  کودک  لوس  تربیت می شود، اثری  از روش های  

مواخذه  مناس��ب  دیده  نمی  ش��ود. این  نوع  خانواده ه��ا از لحاظ  
روان شناسی به  خانواده های  محبت  کننده افراطی یا آزاد گذارنده  
معروفند. برای تربیت صحیح، باید میزان  ایس��تادگی  و انعطاف  

خود را در برابر فرزندان مان  بررسی  کنیم.
بعضی  از والدین  پ��س  از مقاومتی  کوت��اه ، در مقابل  تقاضاهای  
فرزند تسلیم  می  شوند و خواسته  های  کودک  را به  همان  شکلی  
که  او می  خواهد ب��رآورده  می  کنن��د. در این حال��ت، کودکانی 
 باج گیر تربیت می شوند که یاد می گیرند با گریه و جار و جنجال 

به خواسته های خود دست پیدا کنند. 
برخی  از والدی��ن  تصور می کنند که  جدی  و قاط��ع  بودن  به  این  
 معناست  که  پرخاش��گر باش��یم  و با زور و خش��ونت  مواردی  را 
به  کودک تحمیل  کنیم. حال  آنکه  در مقوله  های  تربیتی، قاطع  و 
جدی  بودن  به  این  معناست  که  از اصول  پیروی  کنیم  و قوانینی  
برای  فرزندان مان  داشته  باش��یم. ضمن اینکه وجود ثبات  رفتار 
در والدین  ضروری  است. در مورد چیزهایی مثل ساعت خواب یا 

مسائل ایمنی، قاطعانه برخورد کنید.
در م��ورد چیزهای کم اهمی��ت، می توانید بچه را ب��ه حال خود 
بگذاری��د، مثال چه اش��کالی دارد بگذارید بلوز قرمز را با ش��لوار 

سبز بپوشد؟
توجه داشته باش��ید مواخذه کودک  بایس��تی  در منزل  و به  طور 

خصوصی  صورت  گیرد.
 پدر و مادر متحدی باشید

ش��ما و همس��رتان در مورد موقعیت هایی که نی��از به قاطعیت 
یا نرمش دارد، باید مقررات واحدی داش��ته باش��ید. اگر یکی از 
والدین قاطع و دیگری بسیار مداراگر باشد، کودک در مورد آنچه 
می تواند داشته باش��د و آنچه نمی تواند داشته باشد، بسیار گیج 
می شود و وقتی کمی بزرگ تر شود، برای به دست آوردن چیزی 
که می خواهد، از یکی از والدین علیه دیگری سو استفاده می کند.

 به تدریج تغییر رویه دهید
اگر کودک شما قبال رفتار لوسی داشته که می خواهید آن را تغییر 
دهید، رویه ضد لوس کردن خودت��ان را به آرامی پیش ببرید که 
به او شوک وارد نشود. برای مثال، اگر بچه شما عادت دارد وقتی 
با هم به سوپرمارکت می روید، چند ش��کالت و آبنبات چوبی و 
بیسکوییت بردارد، به مرور تعداد آبنبات هایی که اجازه می دهید 
بردارد، کم کنید تا زمانی که تنها اجازه داشته باشد یک شکالت 

یا آبنبات انتخاب کند.
 از تقویت مثبت استفاده کنید

قبل از اینکه با هم به میهمانی یا خرید بروید، به کودک بگویید: 
»می دانم که وقتی من و تو با هم خرید برویم، تو پسر خیلی خوبی 
خواهی بود « و اگر واقعا رفتار خوبی داش��ت، او را تحسین کنید 
و پیش دوستان و فامیل طوری که به گوش خودش برسد، از او 

تعریف و تمجید کنید. 
 با توضیح دادن، احساسات او را تصدیق کنید

برای مثال، بگویید: » من احساس��ات تو را درک می کنم. سخت 
است نتوانی آنچه را دوست داری، به دست بیاوری، اما در خانواده 
ما جش��ن تولد و عید زمان هدیه گرفتن بچه هاست، پس باید تا 

آن موقع صبر کنی. «

چـرا نبـاید کودکمـان را لـوس بـار بیـاوریم؟

فروش مواد زیرپوشش دستفروشی؛

خیابان هایی که علنی درآن هروئین می کشند

با موافقت شورای نگهبان؛

دیه زن و مرد برابر شد

برابری دیه زن و مرد که پیش تر در الیحه 
بیمه شخص ثالث مطرح شده بود به تایید 

شورای نگهبان رسید.
س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: برابری دیه زن و مرد 
پیش تر در الیحه بیمه شخص ثالث مطرح 
شده بود و خوشبختانه شورای نگهبان این 
الیحه را تایید ک��رد؛ به عبارتی، ش��ورای 
 نگهبان براب��ری دی��ه زن و م��رد را تایید 

کرده است.

وی افزود: توجیه م��ا در ب��اره برابری دیه 
زن و م��رد این ب��ود ک��ه برخ��ی از بانوان 
سرپرس��ت خان��واده هس��تند و زمان��ی 
ک��ه دچ��ار حادث��ه می ش��وند و از بی��ن 
 م��ی رون��د،  بازمان��دگان آنها به مش��کل 

برمی خورند.
زارع تاکید کرد :  پ��س از اجرای قانون بیمه 
شخص ثالث و با نظر ش��ورای نگهبان، این 
موضوع به دولت ابالغ می ش��ود و ۱۵ روز 

پس از ابالغ قابل اجراست.

 1۰1۲ نفر در حوادث رانندگی 
استان اصفهان جان باختند

مدیرکل پزش��کی قانونی اس��تان اصفهان 
 گف��ت: در ۱۱ ماه��ه امس��ال، ۱۰۱۲ نف��ر 
بر اثر حوادث رانندگی استان اصفهان جان 
خود را از دس��ت دادند که ۷۸ درصد از آنها  
 مرد بودند. دکت��ر علی س��لیمان پور اظهار 
 ک��رد: از ابت��دای س��ال ج��اری ت��ا پایان 
بهمن ماه، تع��داد یک ه��زار و ۱۲ نفر بر اثر 
ح��وادث رانندگی در اس��تان اصفهان جان 
خود را از دست دادند که از این تعداد، ۷۸۸ 
 نفر مرد و ۲۲4 نف��ر زن بودن��د. وی افزود: 

 در این مدت، بیشتر تلفات رانندگی مربوط 
ب��ه جاده ه��ای برون ش��هری ب��ا ۵۷۹ نفر، 
مسیرهای درون شهری 3۹۲ نفر، جاده های 
روستایی ۲۵ نفر و جاده های خارج از استان 
۱۶ نفر بوده است. مدیرکل پزشکی قانونی 
اس��تان اصفهان تصریح ک��رد: در ۱۱ ماهه 
امس��ال،۲۱ ه��زار و۱۰۰ مص��دوم حوادث 
ترافیکی شامل ۱۵ هزار و 3۶۱ مرد و ۵ هزار 
و ۷3۹ زن به مراکز پزش��کی قانونی استان 

اصفهان مراجعه کردند.

سخنگوی ناجا خبر داد:

کشف 7۰۰۰ کیلوگوم مواد محترقه و بازداشت 1۳۰4 تن
سخنگوی ناجا در آستانه چهارشنبه آخر سال از کشف۷۰۰۰ کیلوگوم 

مواد محترقه و بازداشت ۱3۰4 تن در این رابطه خبر داد.
س��ردار منتظرالمهدی در آخرین نشست خبری س��ال ۹4 در این باره 
گفت: خوش��بختانه با هوش��یاری و مشارکت ش��هروندان آمار حوادث 

چهارشنبه سوری کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به کشف۷۰۰۰ کیلو مواد محترقه در کل کشور از کاهش ۸ 

درصدی این کشفیات خبر داد.
وی در عین حال به افزایش ۱3۲ درصدی دستگیرش��دگان در این باره 
 اش��اره و تعداد افراد بازداشت ش��ده را ۱3۰4 نفر بیان کرد که تعدادی 

از آنها ب��ه مراج��ع قضایی 
معرفی شده اند.

وی همچنین شعار نوروزی 
امسال ناجا را پلیس، مردم، 
نظم و قانونمندی و نش��اط 

بهاری بیان کرد.
س��خنگوی ناجا به استقرار 
ن��وروزی  چ��ادر   ۲۰۰۰ 
در سراسر کشور اشاره کرد 
 و افزود:4۰۰ چادر نوروزی 
در ته��ران اس��تقرار پی��دا 

خواهد کرد.
 وی با اش��اره به کاهش سرقت در سال جاری و تش��کیل قرارگاه مبارزه 
با س��رقت عنوان کرد: بیش از ۵۲ درصد س��رقت ها را سرقت های خرد 
ش��امل می ش��ود و بیش از۵۰ درصد س��رقت ها نیز توس��ط معتادین 
انجام ش��ده اس��ت. منتظرالمه��دی در ادامه از ش��هروندان ب��ه ویژه 
مس��افران نوروزی خواس��ت که به هیچ عن��وان پول نقد و اش��یا گران 
 قیم��ت را در منزل نگهداری نکنن��د و به صندوق ه��ای امانات بانک ها 
بسپارند. سخنگوی ناجا همچنین در ادامه گزارش عملکرد پلیس های 
ناجا در س��ال جاری در بیان گزارش عملکرد پلیس امنی��ت از تذکر و 
یا توقیف 3۰ ه��زار خودرو 
که موجب ناامنی و س��لب 
آس����ایش ش����هروندان 
ش���ده ب���ود خب���ر داد. 
منتظرالمه��دی اظهار کرد: 
در سال جاری4۰۰۰ خودرو 
 و۱۰۰۰ موت��ور س��یکلت 
به ناوگان ناجا افزوده شد و 
براین اس��اس توان تحرک 
زمینی پلی��س افزایش۸۰ 

درصدی را شاهد بود.
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تلویزیون

نوروز ۹۵ »عیدانه عمو پورنگ« به صورت زنده مهمان مخاطبان خود 
در شبکه دو سیما می شود.

 این برنامه با تنوع خاص و اضافه ش��دن آیتم ه��ا و ایده های جدید، 
مخاطبان کودک و نوجوان این شبکه را همراهی می کند.

از این گروه برنامه س��از تاکنون برنامه هایی چون محله گل و بلبل، 
هزار و ش��صت و ش��ونزده، کتابخانه پورنگ و ... روی آنتن شبکه دو 

رفته است.
پخش مجموع��ه تلویزیونی »عیدانه عمو پورنگ« از پنجش��نبه ۲۷ 
اسفند ماه س��اعت ۱۷ شروع ش��ده و ایام نوروز نیز در همین ساعت 

قابل مشاهده است. 
بازپخش این برنامه ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز بعد خواهد بود.

برنامه »خندوانه« به طراحی و کارگردان��ی رامبد جوان که پیش از 
این دو فصل از آن به تهیه کنندگی جواد فرحانی تولید ش��ده بود در 
فصل سوم به تهیه کنندگی س��یدعلی احمدی از شبکه نسیم روی 

آنتن می رود.
اولین قس��مت از برنامه »خندوانه« دیشب ش��ب چهارشنبه سوری 
۲۵ اس��فندماه روی آنتن رفت و تا جمعه هر شب ساعت ۲۳ پخش 

می شود.
جمعه ها و ش��نبه ها نیز مجموعه نمایش��ی »دورهمی« روی آنتن 

شبکه نسیم می رود. 
بعد از آن هر هفته یکشنبه تا پنجش��نبه برنامه »خندوانه« به پخش 

خواهد رسید.
سومین فصل از »خندوانه« با تغییرات جدیدی روی آنتن می رود از 
جمله اینکه استودیو برنامه بزرگ تر شده و تعداد مهمانان حضوری 

نیز افزایش یافته است.

اولین قسمت از برنامه »هفت س��ینو بچین« با موضوع چهارشنبه سوری دیشب 
ساعت ۲۳ و بعد از سریال »همسفر با خورشید« روی آنتن رفت.

 علیرضا آقایی تهیه کننده »هفت س��ینو بچین« با اعالم این خبر گفت: در آستانه 
چهارشنبه آخر سال و حوادثی که متاسفانه در اثر بازی با مواد محترقه و انفجاری 
در جای جای کشور رخ می دهد، حمید گلی، محمد مس��لمی و علی فروتن، آثار 
منفی و تبعات سوئی که آتش بازی های پایان سال کام برخی هموطنان را تلخ می 
کند را با اجرای قطعات نمایش��ی طنز توضیح دادند. آقایی افزود: دوقلوها، گل به 
سرا گل پسرا، آقای بامزه با اجرای علیرضا خمسه و مسابقه هفت سین از آیتم های 
اصلی برنامه »هفت سینو بچین« است. وی بیان کرد: ما هر شب در بخش استودیو 
اصلی در برنامه ای که دکوری شاداب و زیبا دارد، یک مهمان ویژه هم داریم.  برنامه 

»هفت سینو بچین« از امروز هرشب پس از سریال شبانه روی آنتن خواهد رفت.

دریچه

» هفت سینو بچین«  با اجرای 
فیتیله ای ها به روی آنتن رفت

با اجرای برنامه عیدانه؛

عموپورنگ به شبکه دو می آید

در شبکه نسیم؛

»خندوانه« روی آنتن رفت

نگاهی به مستند »زخم«

مستندی سردرگم با پتانسیلی که هدر می رود
مستند »زخم« مهدی موسوی که در بازنمایش آثار برگزیده نهمین سینمای 
حقیقت در خانه مستند اصفهان اکران ش��د، به مصایب مادری می پردازد که 

کودکی عقب مانده دارد.
 ش��وهر این زن او را ترک کرده و زن از لحاظ مالی هم در مضیقه است. زن که 
در آران و بیدگل اصفهان زندگی می کند، برای کنترل فرزندش که رفتارهای 
غیرقابل کنترلی دارد و ممکن است به خودش آسیب بزند، او را در قفسی بزرگ 

در خانه اش زندانی کرده است.
حبس بچه در قفس، اما باعث ناآرامی بیش��تر او و ایجاد س��ر و صدا و شکایت 
همسایه ها شده است. این مس��تند را باید از نوع مشاهده گر دانست، اثری که 
بدون استفاده از نریش��ن یا دخالت فیلمس��از در وقایع، بدون واسطه حوادث 
زندگی این زن و پسرش و شخصیت های آنها را تصویر می کند. مادر این پسر با 
وجود شکایت همسایه ها حاضر نیست فرزندش را به بهزیستی بدهد، اما جالب 
است که برخالف پیش فرض های رایج، علت خودداری او عشق مادری نیست، 
بلکه آن طور که از صحبت های همس��ایه ها و کارمندان بهزیستی برمی آید، 
زن بچه را در نزد خود نگهداری می کند تا از این طریق برای خرید داروهای او 
از همسایه ها پول بگیرد. در واقع در طول فیلم براساس بدرفتاری های مادر با 

پسرش و بی توجهی او به نظافت، خورد و خوراک و داروهای او به نظر می رسد 
پسر بیش��تر بهانه ای برای پول گرفتن مادر از اطرافیان است، اما اشکال فیلم 
در این است که انگیزه مادر را به خوبی باز نکرده و فیلمساز به شکلی سردرگم 
تنها وضعیت پادرهوای این مادر و پس��ر را به طور کلی تصویر می کند. این در 
حالی است که شخصیت مادر با موقعیت های تحقیر شدن زیادی روبه رو بوده، 
همس��رش او را رها کرده و پیرمردی او را در مدت کوتاهی صیغه و سپس رها 
می کند. س��هم این زن از مادری یک فرزند عقب مانده اس��ت و همسایه ها با 
 او مش��کل دارند و معتقدند برای فرزندش مادری نمی کند و نگهداری از او را 
بهانه ای برای پول گرفتن از دیگران قرار داده است. همه اینها پتانسیل ساخت 
ش��خصیتی عقده ای و متناقض را فراهم می کند که به دنبال انتقام گرفتن از 
محیط اطرافش است. فیلمساز می توانست با تمرکز روی ساخت یک مستند 
پرتره، وجوه ش��خصیتی این زن را آش��کار کن��د، اما در مس��تند فعلی گرچه 
تصویری بی پروا از یک محیط خشن می بینیم که هیچ وابستگی عاطفی بین 
آدم هایش وجود ندارد، اما معلوم نیست حرف فیلم و ایده مرکزی آن چیست. 
این پادرهوایی خود را در پایان نداش��تن فیلم و نبود پایان بندی در آن بیشتر 

نشان می دهد.

»زمانی »جشن سوری« )چهارشنبه س��وری( را با برپایی آتش دور هم جشن 
می گرفتند، بعدها با ورود باروت از چین، آتش افروزی هم به این جشن اضافه 
ش��د و حاال با ورود مواد محترقه از همان کش��ور چین این جش��ن را به آتش 

می کشند!«
یک پژوهشگر فرهنگی درباره اس��تفاده از مواد محترقه در مراسم چهارشنبه 
سوری می گوید: ما از قدیم سابقه  استفاده از باروت و آتش افروزی را در ایران 
داش��تیم و باروت را از چین تهی��ه می کردیم، اما به کار ب��ردن مواد منفجره و 
صداهای نابه هنجار با واژه جشن همخوانی ندارد؛ جشن های ایرانی چند ویژگی 
از جمله نیایش یزدان، کمک به دیگران با س��فره اندازی و پخش کردن آجیل 
داشت، از طرفی شاد کردن مردم یکی از ویژگی های دیگر این جشن بوده است، 

نه اینکه برای آنها دلهره به ارمغان بیاوریم.
کیومرث فالحی درباره پیشینه آیین چهارشنبه سوری بیان می کند: در ایران 
باستان هفته وجود نداشت. سال ۱۲ ماه بود، هر ماه سی روز و هر روز یک اسم 
داشت. تقویم ایرانی ۱۲ ماه سی روزه داشت و از ۳6۰ روز پنج روز باقی می ماند و 
مردم به عنوان پیشواز نوروز این روزها را جشن می گرفتند. هرکدام از این روزها 
مراسمی داشت و یکی از آنها جشن س��وری بود که بعد از اسالم به چهارشنبه 
سوری معروف شد؛ این پنج روز به پنجه دزدیده شده و بعد از اسالم به خمسه 
مستقرقه شهرت پیدا کرده است. مردم در این پنج روز کارناوال های شادی برپا 

می کردند و برای نوروز آماده می شدند.
این پژوهشگر بیان می کند: در نقاط دیگر ایران از جمله آذربایجان، کردستان، 
یزد در شب سال نو بر بام آتش روشن می کنند که همان جشن فروهرهای نیک 
یا عید مردگان است. می گویند این جشن به این دلیل برگزار می شده که روان 
نیاکان به خانه عزیزانشان برمی گردد، در این زمان خانه ها باید تمیز باشد و روی 
بام آتش روش��ن کنند که نیاکان بتوانند راه را پیدا کنند. همچنین اگر کسی 
قرضی داشته باشد باید آن را ادا کند تا نیاکان خوشحال شوند. این مراسم در 

حال حاضر به اسم جمعه آخر سال باقی مانده است.
این پژوهشگر اظهار می کند: چهارشنبه س��وری مراسمی دارد و بین ایرانیان 
در نقاط مختلف شایع است. یکی از آنها رسم »سمنو پزان« است که به عنوان 
خوراک اصلی نوروزی آماده می شده، این رسم همچنان در نقاط مختلف ایران، 

افغانستان و تاجیکستان همچنان وجود دارد.
فالحی درباره رسم دیگر این جش��ن می گوید: دیگری »آتش افروزی« است 
که در همه جا از جمله کردس��تان ع��راق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنس��تان و 
افغانستان برگزار می شود. مورد دیگر »شکستن تخم مرغ« است. در ایران قدیم 
به شورچشمی باور داشتند به همین دلیل برای دفع چشم زخم در چهارشنبه 

سوری تخم مرغ می شکستند و این رسم هنوز هم وجود دارد.
این مدرس دانشگاه فال گوش ایستادن را یکی دیگر از مراسم این جشن می داند 
و بیان می کند: مردم با ایستادن در گذرگاه ها، پنهانی به صحبت های دیگران 
گوش می دادند، اگر کلمات شادی را می شنیدند آن را به فال نیک می گرفتند 
و اگر از ناکامی ها می شنیدند دلگیر می شدند و آن را خوب نمی دانستند. رسم 
گرفتن فال حافظ در این شب هم خبر گرفتن برای س��ال آینده است. گاهی 

اوقات در تورهای گردشگری هم این رسم انجام می شود.
رسمی که زنان آن را به جا می آورند

فالحی ادامه می دهد: »مراس��م قاش��ق زنی« نیز یکی دیگر از مراس��م شب 
چهارشنبه سوری است که معموال زنان آن را انجام می دادند. زنان چادر سرشان 
 می کردند و بعد از آنکه خودشان را می پوش��اندند با یک قاشق روی کاسه ای 
می زدند و درخانه ای را به صدا در می آوردند و با دادن کاس��ه به صاحب خانه، 
کمی گندم یا آذوقه خشک دریافت می کردند. در این رسم فرد قاشق زن باید 
حتما ناآشنا باقی می ماند. معموال در رسم قاشق زن به هفت خانه سر می زدند 
و بعد از دریافت آذوقه آشی به نام »ابو دردا« یا »زین العابدین« به نیت شفای 

بیماران می پختند و بین مردم فرودست پخش می کردند.

اصفه��ان فضای بص��ری قدرتمن��دی دارد. ش��هری با 
معماری قدرتمند که تصویرهایش ناخودآگاه اهالی اش 

را سیراب می کند.
 طبیعی اس��ت که این قدرت بصری ب��ر هنرهای امروز 
این ش��هر تاثیر گذاش��ته باش��د. طراحی لب��اس یکی 
از این هنرهاس��ت. اصفه��ان نس��اجی قدرتمندی در 
 گذشته داشته و می توان با الهام از هنرهای سنتی آن، 
 لباس های متف��اوت ام��روزی طراحی ک��رد. طراحی

 لباس هایی ب��ا الهام از طرح های س��نتی و اس��لیمی 
اصفهان و امروزی کردنش��ان ش��اید بتواند در این شهر 
مشتری زیادی پیدا کند. حرکت های جسته و گریخته 
هم در این زمینه البته شده و نمایش��گاه های طراحی 
لباس داش��ته ایم، اما برای کس��انی ک��ه از لباس های 
تکراری بازار خس��ته ش��ده اند و به دنب��ال لباس های 
متفاوت و خاص می گردند ه��م مغازه هایی ویژه وجود 
دارد. شاید مشهورترین برند طراحی لباس در اصفهان، 

بانوجی باشد. 
لباس هایی با رنگ و بوی ایرانی

سمیرا حس��ینی مدیر برند »بانوجی« در اصفهان است 
که در زمینه طراحی لباس، زیورآالت و صنایع دس��تی 
هنری فعالیت می کند. او که کارش را با چاپ دس��تی 
شروع کرده، می گوید که وقتی این شیوه طراحی لباس 
و جواهر را شروع کرده، لباس ها و جواهرات سنتی کم 
بود و توجه زیادی جلب می ک��رد. او پارچه قلمکار خام 
می گرفته و با آن ش��ال و روس��ری طراح��ی می کرده 
 اس��ت. ابتدا کارهایش را در نمایش��گاه ارایه داده و بعد 
مغازه ای راه انداخته، حسینی می گوید: در ابتدا اقبال 
 چندانی به کارمان نمی ش��د، چون متف��اوت و نو بود. 
نمی خواستم از هر طرحی اس��تفاده کنم. فرهنگ ما از 
نظر بصری بسیار غنی است و ما از طرح های فرش، ابنیه 
و حتی تصویرس��ازی های کتاب ها متناسب با زمینه 

پارچه برای چاپ دستی اس��تفاده می کردیم. به 
 مش��تری هایمان هم این دغدغه ه��ا را توضیح
 می دادیم، اما آن زمان ش��اید در طول دو هفته 
هم یک نفر نمی آمد به فروشگاه سر بزند. برایم 
مهم است لباس هایی که تولید می کنم، رنگ و 
بوی ایرانی داشته و کاری به بازار نداشته باشد. 
ممکن اس��ت آدم های کمی آن را بپوش��ند، اما 

به این فکر می کنی��م که خودم��ان از چه چیزی 
خوش��مان می آید. نگاهمان به مشتری بازاری 
 نیس��ت، همین ک��ه مش��تری وقت��ی کاری را 
می بیند خوشحال می شود، کافی است. مشتری 
خودمان را داریم و سعی می کنیم از نظر سطح 

کیفی مش��تری را راضی نگه داریم. سعی می کنیم 
لباس هایمان مس��تقل از طراحی از نظر ظاهر با ایرانی 
بودن همخوانی داشته باش��د. بانوجی جایی مخصوص 
به من اس��ت و می خواهم آنچه را دوس��ت دارم، داشته 

باش��م. بچه های عالقه مند را دور ه��م جمع می کنم 
 تا محصوالت بهتری داش��ته باش��یم. در ح��ال حاضر 
مش��تری هایمان از همه قشری هس��تند، در حالی که 
پیش از این بیش��تر تیپ ه��ای هنری بودن��د. فضای 
اجتماع��ی متفاوت ش��ده و حتی خانم ه��ای خانه دار 
مشتری ما ش��ده اند. پیش از این فقط به متفاوت بودن 
 اهمیت می دادیم، اما اکنون به راحت پوش��ی هم فکر

 می کنیم.لباس های ما س��نتی نیس��ت. ما لباس های 
طراحی شده ایرانی داریم که خودمان طراحی می کنیم. 
وی درباره زمان ارایه کارهایش هم می گوید: کارهایمان 
را به شکل فصلی ارایه می دهیم. هر فصل ۲ تا ۳ سری 
لباس طراحی می کنیم. البته تولیدات دیگری از جمله 
سایر محصوالت صنایع دستی چون زیورآالت، نقاشی، 
کار چوب و عکس هم داریم که به چشم یک اثر هنری 
به آن می نگری��م. ما محصوالتمان را هم در فروش��گاه 

خودمان و هم در جاهای دیگر عرضه می کنیم.
 صدای دفتین مادربزرگ

هنوز خیلی با اس��تانداردهای موفقی��ت فاصله داریم. 
اکنون فقط در اصفهان برند هستیم، اما خیلی راه است 
تا یک برند موفق باش��یم. الزمه موفقی��ت تنها فروش 
باال نیست، این اس��ت که بتوانیم مدت زیادی با حفظ 
اس��تانداردها کار کنیم و مش��تری خودمان را داشته 

باشیم. عکس هایی که با لباس هایمان می گیریم، 
بیش��تر از آن که برای جذب مشتری باشد، برای 

آن اس��ت که یک نمونه از کارمان را ثبت شده 
داشته باش��یم. این عکس ها بیشتر معرفی 

 روح کار اس��ت. م��ا از م��دل های 

حرفه ای اس��تفاده نمی کنیم، مدل هایمان ژست ها و 
آرایش های آنچنانی ندارند تا وقتی مخاطب به آنها نگاه 
می کند، حس لباس را دریافت کند، ببیند که آدم های 
معمولی مثل خودش آنها را پوش��یده اند. مدل های ما 
س��اده اند، لباس هایمان هم بدون ادا و اصول هستند. 

م��ادر ب��زرگ م��ن قالی 
های هنری م��ی بافت، 

ای��ن باعث ش��د که 
چشم من با طرح 
ه��ا و رنگ های 
آش��نا  خاصی 
ش��ود. صدای 
بافت��ن قال��ی، 
خف��ت و دفتین 

زدن همیشه 

همچون آهنگی در گوشم است. همیشه به پیشرفت فکر 
می کنم. ما برند بانوجی را ایجاد نکردیم که فقط لباس 
داشته باش��یم، دوس��ت داریم هر چیز عجیب و غریب 
که دلمان خواست، درس��ت کنیم و بفروشیم. همیشه 
چیزهایی که دوست داشتیم در بازار نبود یا خیلی مجلل 
و سنگین بودند یا کارهای اسپرتی که از مدل های غربی 
الگو گرفته بود و روح نداشت. در نهایت کاری که هم به 
جیب و هم به سلیقه مان بخورد، وجود نداشت، اما حاال 
خودمان خواسته هایمان را می سازیم و دوست داریم هر 

چه بیشتر گسترش دهیم.
جشنواره عکس»سیب« از س��وی مدیریت تفریحی و مدیریت هنری 

سازمان فرهنگی تفریحی برگزار می شود.
مدیر امور تفریحی س��ازمان فرهنگی تفریحی با اع��الم این خبر گفت: 
این جش��نواره با هدف ایجاد ش��ور و نش��اط در بین عموم خانواده ها 
 ویژه تم��ام س��نین، در دو بخش حرف��ه ای و ش��هروندی برنامه ریزی 

شده است.
سید ابراهیم حسینی اظهار داش��ت: ثبت لبخند مردم در تمامی ابعاد 
موجود شهری که بتواند با بیان حس زندگی و به دور از هرگونه تصنع، 
اثر مثبتی بر مخاط��ب خود بگ��ذارد از دیگر اهداف جش��نواره عکس 
»سیب« است که به منظور افزایش شور و نشاط در شهر همراه با لبخند 
رضایت در س��ه محور ثبت خنده و ش��ادی در خان��واده، ثبت لحظات 
 شاد به صورت خودگرفت)سلفی( و خوش��رویی در تعامالت اجتماعی 

برگزار می شود.
وی افزود: عالقه مندان به ش��رکت در این جش��نواره ت��ا ۳۰ فروردین 
 ماه ۹۵ فرصت دارند عکس های خود را در بخ��ش حرفه ای با دوربین 
 حرف��ه ای)ت��ک عک��س و مجموعه عک��س( و بخ��ش ش��هروندی با 

دوربین های خانگی و تلفن همراه ارسال کنند.
مدیر ام��ور تفریح��ی تصری��ح کرد: ارس��ال آث���ار از طریق س��ای�ت 
jashnvareh.sib@gmail. و ایمی��ل esfahanfarhang.ir
 com  انجام می گیرد.ش��هروندانی که دسترس��ی ب��ه اینترنت ندارند

 می توانند از طریق تحویل س��ی دی به دبیرخانه جش��نواره در محل 
کتابخانه مرکزی اقدام کنند.

حس��ینی ادامه داد: شرکت در این جش��نواره برای عموم آزاد و رایگان 
بوده و تصاویر ارسالی می تواند سیاه و س��فید یا رنگی باشد که تصاویر 
ارسالی نباید دارای امضا، پاس��پارتو، قاب، واترمارک و لوگو و یا هر متن 

دیگری باشد.
وی گفت: ارایه تندیس جش��نواره و مبلغ یک میلیون تومان به سه اثر 
برتر در بخ��ش حرفه ای، ارایه تندیس جش��نواره و مبلغ س��یصد هزار 
تومان به س��ه اثر برتر در بخش ش��هروندی و ارایه گواهی ش��رکت در 
نمایشگاه و مبلغ یک صدهزار تومان حق تالیف به تمامی آثار راه یافته 
 در نمایش��گاه از جمله جوایز در نظر گرفته ش��ده برای این جش��نواره 

است.
وی اظهار داشت: آثار ارسالی جشنواره اردیبهشت ۱۳۹۵ داوری شده و 
آثار برگزیده از ۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت ماه در قالب نمایشگاهی مورد بازدید 
عموم شهروندان قرار می گیرد و ۳۱ اردیبهش��ت ماه مراسم اختتامیه 

جشنواره برگزار می شود.
حس��ینی خاطرنش��ان ک�رد: ع�الق�ه من�دان ب�رای کس�ب اطالعات 
بیشتر در خصوص جشن�واره عکس »س��ی�ب« می توانن�د به سای�ت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

 نمایشگاه آثار صنایع دستی اساتید برجسته هنری، در موزه هنرهای معاصر افتتاح 
می ش��ود. مدیر موزه هنرهای معاصر با بیان این خبر گفت: بیش از ۹۰ اثر هنری در 
زمینه صنایع دستی شامل قلمزنی، زری بافی، مجسمه فوالدی، سفال، ملیله دوزی، 

خاتم سازی، شعربافی و ... در این نمایشگاه قرار گرفته است.
محمدرضا رهب��ری افزود: مهدی علم��داری، جهانگیر آیتی، کیقباد بذرافش��ان، 
محمدعلی قضاوی و مرتضی جعفری از جمله اساتید بنام و برجسته ای هستند که 
به ترتیب در زمینه قلمزنی، مجسمه فوالدی، مشبک فلز، گره چینی و قلمکارسازی 
آثار خود را ارایه کرده اند. وی تصریح کرد: این نمایشگاه از ۲۵ اسفندماه ساعت ۱۰ 
صبح در گالری شماره یک موزه هنرهای معاصر واقع در خیابان استانداری افتتاح 
شد. وی اظهار داشت: تعداد شش کارگاه هنرهای دستی نیز به منظور آشنایی دقیق 
و علمی گردشگران با روند تولید هنرهای سنتی در ایام نوروز در محل موزه هنرهای 
 معاصر اصفهان برگزار می شود. گفتنی است؛ عالقه مندان تا ۲۰ فروردین ماه ۹۵

 می توانند همه روزه از س��اعت ۹ صبح تا ۱۹ بعدازظهر به م��وزه هنرهای معاصر 
مراجعه کنند.

فیلم سینمایی آزادی مشروط که توسط حس��ین مهکام  کارگردانی شده در سینما 
خانواده اصفهان اکران شد.این فیلم  روایتی از داستان زندگی یک خانواده در سه شبانه 
روز است که با مضمون اجتماعی روز و با محوریت توجه به زیرساخت های اجتماعی، 

فرهنگی، اخالقی در جامعه ساخته شده است.
هنگامه قاضیانی، رامبد جوان، ش��اهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، 
علیرضا مظفری، محمد کارت، محمد علی کیانی، بهاران بنی احمدی و میثم غنی 
زاده در این فیلم ب��ه ایفای نقش می پردازن��د. کیانوش عیاری مش��اور کارگردانی 
 این پ��روژه را ب��ر عهده داش��ته و برنامه ری��ز و دس��تیار کارگردانی آن نیز توس��ط 

علی مالقلی پور انجام شده است.

با محوریت خوشرویی در تعامالت اجتماعی؛

جشنواره عکس »سیب« 
برگزار می شود

در گالری یک موزه هنرهای معاصر اصفهان؛

نمایشگاه آثار صنایع دستی اساتید 
برجسته هنری برگزار می شود

اکران فیلم جدید؛

آزادی مشروط به سینما خانواده آمد

وقتی چینی ها جشن ایرانی را به آتش کشیدند
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اخبار کوتاه

رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری گفت: پیک بهاری با عنوان بهارانه در مدارس ابتدایی 
استان توزیع می ش��ود. رحمان شکوهی، اظهار داش��ت: بیش از 100 هزار 
جلد بهارانه به مدارس شهرستان های سراس��ر استان در بین دانش آموزان 
پیش دبستانی و دبستانی توزیع می شود. وی با اش��اره به مشارکت دبیران 
شهرستان های سراس��ر اس��تان در تدوین محتوای پیک های بهاری افزود: 
برای نخستین بار پیک های بهاری با مش��ارکت بیش از 50 دبیر در سراسر 
استان تدوین شده است. رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره 
ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیک بهاری پایه 
پیش   دبستانی از سوی کمیته تولید محتوای استان، پایه اول از سوی ناحیه 
یک ش��هرکرد، پایه دوم از سوی سامان و کیار، پایه س��وم از سوی فارسان، 
پایه چهارم از سوی لردگان و مناطق فالرد، خان میرزا و عشایر، پایه پنجم 
از سوی بروجن، گندمان و بلداحی و پایه شش��م از سوی ناحیه 2 شهرکرد 
تدوین شده است. ش��کوهی با اش��اره به محتوای پیک های بهاری گفت: با 
توجه به نظرسنجی انجام شده از دبیران، دانش آموزان و اولیای آنها محتوای 
پیک های بهاری شامل آشنایی با آداب و رسوم، فرهنگ و تاریخ، سرگرمی و 
مرور درسی است. وی خاطرنشان کرد: پیک های بهاری نیز شامل پیام های 
آموزشی با مشارکت دستگاه های اجرایی از جمله منابع طبیعی، استاندارد، 

برق، گاز، محیط زیست و پارک علم و فناوری است.

»سیف اهلل فیاضی« اظهار کرد: در آستانه عید نوروز 15 هزار کیلوگرم انواع گز، 
شامل سکه ای، لقمه ای، شکالتی، رژیمی، زعفرانی و آردی در بلداجی پایتخت 
گز ایران تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی شد. وی با اشاره به تداوم تولید 
گز تا پایان اسفندماه در این شهر، افزود: گز بلداجی به علت کیفیت و مرغوبیت، 
بهترین نوع گز ایران است که عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور به کشورهای 
آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس و به صورت چمدانی به اروپا و آمریکا صادر 
می شود. فرماندار شهرس��تان بروجن تصریح کرد: گز بلداجی توانسته نشان 
ستاره طالیی ژنو را کس��ب کند و به رقیب شیرینی و شکالت های سوئیسی 
در منطقه تبدیل شود. فیاضی با بیان این که 100 کارگاه بزرگ تولید گز در 
شهر بلداجی فعال است، خاطرنش��ان کرد: این تعداد کارگاه، زمینه اشتغال 
افزون بر 6000 نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است. به گفته وی، گز یکی از 
شیرینی های محلی است که از ترکیب انگبین، سفیده تخم مرغ و مغز پسته یا 
بادام تولید می شود. گز سهم 10 درصدی از صادرات نیم میلیارد دالری صنعت 

شیرینی و شکالت کشور را دارد.

رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی آموزش و پرورش :

 پیک بهاری با عنوان »بهارانه« 
توزیع می شود

فرماندار شهرستان بروجن:

تولید 15 هزار کیلو گز
در پایتخت گز ایران

ابالغ رای
کالسه پرونده: 94-827 شماره دادنامه: 1130-94/12/3 مرجع رسیدگی: شعبه 
27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شهین بدخشیان به نشانی اصفهان، خ 
سروش کوچه شهید محلوچی بن بست ش��هریور پالک 62، خوانده: رضا باقری 
حسین آبادی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک شماره 
457169-94/3/10 به مبل��غ 35/500/000 ریال به انضمام خس��ارات قانونی و 
خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه های نش��ر آگهی، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می¬نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی خانم 
شهین بدخشیان به طرفیت آقای رضا باقری حسین آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 
35/500/000 ریال وجه چک به ش��ماره 457169 م��ورخ 94/3/10 به عهده بانک 
تجارت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان 
ازخود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجا رت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/500/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 325/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی  و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )94/3/10( تا تاریخ اجرای حکم و 
هزینه های نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باش��د و در خصوص درخواس��ت تامین خواسته با توجه به 
عدم واریز هزینه خس��ارت احتمالی قرار رد دادخواس��ت خواهان صادر و اعالم 
می گردد. م الف: 36104 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالس��ه پرونده: 94-1085 ش��ماره دادنامه: 1839-94/10/23 تاریخ رسیدگی: 
94/9/30 ، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
حمیدرضا احمدی به نشانی اصفهان میدان امام پالک 155، خوانده: رسول جعفری 
طاوسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجور معوقه، گردشگار: پس از 
ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست  آقای حمیدرضا 
احمدی به طرفیت  آقای رسول جعفری طاوسی و به خواسته اجور معوقه از تاریخ 
94/4/15 لغایت زمان تخلیه بانضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به محتویات 
پرونده و اجاره نامه و فتوکپی برابر با اصل اجرای احکام حقوقی و صورتجلسه 
مورخه 94/9/30 و اینکه خوانده مجهول المکان که از طریق نشر آگهی اقدام شده 
و در جلسه رس��یدگی حضور ندارد و دلیلی در رابطه با اجور معوقه ارائه ننموده 
است شورا خواسته بار ثابت تشخیص و با استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون  
آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خواهان به مبلغ 72/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ 160/000 ریال هزینه دادرسی و خس��ارات تاخیر تادیه از 
تاریخ 94/4/15 لغایت 94/8/18 صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل رس��یدگی تجدید نظر در دادگاه¬ه��ای حقوقی عمومی اصفهان 
می باشد. م الف: 36083 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

شماره: 94-1084 کالسه پرونده: 2054/94 ش��ماره دادنامه: 94/12/17-2300 
تاریخ رس��یدگی: 94/12/15 ، مرجع رس��یدگی: شعبه 45 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حمید رضا احمدی به نش��انی اصفهان می��دان امام پالک 155، 
خوانده: رسول جعفری طاوسی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه اجور 

معوقه از تاریخ 94/1/15 لغایت 94/4/15 )به مدت س��ه ماه(، گردش��گار: پس از 
ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا 
احمدی به طرفیت آقای رسول جعفری طاوسی به خواسته مطالبه اجور معوقه از 
تاریخ 94/1/15 لغایت 94/4/15 )به مدت س��ه ماه( با توجه به محتویات پرونده و 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و قرارداد اجاره ارائه شده و با عنایت به اینکه 
خوانده در جلسه حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرکی که دال بر تکذیب ادعای 
خواهان باشد به شعبه ارائه ننموده اس��ت و اصل بر عدم پرداخت دین می باشد. 
شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد ماده 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال بابت 
اجاره بها از تا ری��خ 94/1/15 لغایت 94/4/15 به مدت س��ه ماه صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و مدت بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی می باشد. 
م الف: 36082 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ رای

کالسه پرونده: 500/94 ش��ماره دادنامه: 1181-94/7/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
هشت شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید عسگری فرزند سید رضا 
به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد)ع( ایزوگام عسگری، خوانده: 
ایوب دالوری اصل فرزند خدابخش به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
5/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 599862-88/11/27 بانک صادرات 
به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری فرزند سید رضا به طرفیت آقای ایوب 
دالوری اصل فرزند خدابخش به خواسته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه چک 
به ش��ماره 599862 مورخ 88/11/27 به عهده بانک صادرات ای��ران به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان ازخود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجا رت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
های نشر آگهی و 165/000 بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )88/11/27( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 36075 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالسه پرونده: 501/94 ش��ماره دادنامه: 1186-94/7/16 مرجع رسیدگی: شعبه 
هشت شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید عسگری فرزند سید رضا 
به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد)ع( ایزوگام عسگری، خوانده: 
فخرالدین کریمی فرزند نورا... به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 810141-88/7/30 بانک ملت به مبلغ 5/500/000 ریال 
به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای س��ید مجید عسگری فرزند س��ید رضا به طرفیت آقای 
فخرالدین کریمی فرزند نورا... به خواسته مطالبه مبلغ 5/500/000 ریال وجه چک 
به ش��ماره 810141 مورخ 88/7/30 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات 

قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان ازخود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجا رت و 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 5/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های نشر آگهی و 
165/000 بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )88/7/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف: 36074 شعبه هشتم حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالسه پرونده اصلی: 770/94 ش��ماره دادنامه: 922-94/9/30 تاریخ رسیدگی: 
94/9/8 ، مرجع رسیدگی کننده: شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای حسین صادقی به نشانی شاپور آباد- خیابان ش��هدا- کوچه شهید حسین 
بلوئی پالک 18 ، خوانده: آق��ای مهدی  آبدار اصفهانی به نش��انی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 94/9/8 شعبه 23 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 770/94 و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح  آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای حسین صدقی به طرفیت آقای مهدی 
آبدار اصفهانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 8/900/000 ریال موضوع یک فقره چک 
به شماره 515903 مورخ 94/7/18 به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ وفق ماده 70 در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه 
و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز 
و اقامه ننموده، ش��ورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به 
مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 8/900/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 345/000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 94/7/18( تا زمان 
وصول بر اس��اس آخرین ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی محس��وب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.  م الف: 36071 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالسه پرونده: 94-653 ش��ماره دادنامه: 739-94/7/28 ، مرجع رسیدگی: شعبه 
هجدهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علیرضا صفدری به نش��انی خ 
پروین، چهار راه صباحی مجتمع اداری  آفتابگ��ردان، طبقه دوم، واحد 6، خوانده: 
امین عظیمی به نش��انی اصفهان، ملک ش��هر، خ بهاران، چهار راه ایثار، بن بست 
آذر، خواس��ته: مطالبه، گردش��گار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن 
به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخ��ذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت علیرضا صفدری به طرفیت امین 
عظیمی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
501008-93/7/5 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه ش��ورا حاضر نشده و در قبال دعوی و 
مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز 
حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 

315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 180/000 به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خس��ارات تاخیر و تادیه از تا ریخ سررسید چک لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در این 
شعبه خواهد بود. م الف: 36070 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
آگهی حصروراثت

12/443 آقای محمدعلی فتوحی دارای شناسنامه شماره 231 به شرح دادخواست 
به کالسه 94/ 502 ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده شادروان امید فتوحی السیبی بشناسنامه 1374 در تاریخ 1394/5/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار برادر و دو خواهر که عبارتند از: 1- محمدعلی فتوحی شماره شناسنامه 
231 متولد 46/9/1 برادر متوفی 2- محمود فتوحی به ش��ماره شناسنامه 4 متولد 
42/1/15 برادر متوفی 3- س��عید فتوحی السیبی به ش��ماره شناسنامه 3 متولد 
58/6/1 برادر متوفی 4- حس��ین فتوحی به شماره شناس��نامه 1 متولد 48/1/17 
برادر متوفی 5- فرشته فتوحی السیبی به شماره شناسنامه 1 متولد 51/9/3 خواهر 
متوفی 6- ام البنین فتوحی السیبی به شماره شناسنامه 35 متولد 40/1/1 خواهر 
متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م/الف 958 رئیس شعبه اول شورای حل اختالف اردستان
آگهی حصروراثت

12/441 خانم نس��رین توالیی دارای شناسنامه ش��ماره 46 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 94/ 493 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده ش��ادروان حسین توالئی بشناس��نامه 123 در تاریخ 1394/11/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1- نسرین توالئی فرزند حسین شناسنامه ش��ماره 46 متولد 1354 صادره از 
نطنز فرزند دختر 2- سوسن توالئی فرزند حسین شناسنامه شماره 3743 متولد 
1347 صادره از نطن��ز فرزند دختر 3- زهره توالئی فرزند حس��ین شناس��نامه 
شماره 26 متولد 1342 صادره از نطنز فرزند دختر 4- میترا توالئی فرزند حسین 
شناسنامه شماره 906 متولد 1350 صادره از شهرکرد فرزند دختر 5- حمیدرضا 
توالئی فرزند حسین شناس��نامه ش��ماره 44 متولد 1345 صادره از نطنز فرزند 
پسر 6- علیرضا توالئی فرزند حس��ین شناسنامه شماره 33 متولد 1356 صادره 
از نطنز فرزند پسر 7- حسن توالئی فرزند حس��ین شناسنامه شماره 160 متولد 
1358 صادره از نطنز فرزند پسر 8- زهرا عبادالهی فرزند دخیل حسین شناسنامه 
شماره 88 متولد 1321 صادره از نطنز همس��ر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م/الف 410 رئیس ش��عبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف نطنز 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده کالسه: 940810 خواهان: ناصر ش��ماعی فرزند ابراهیم به نشانی زواره، 
بلوار رهبر، کوی آزاده، پالک 360. خوانده: حسین فخاری سجودی فرزند عباس 
فعال مجهول المکان خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و استماع شهادت 
شهود خواهانبه تاریخ 94/9/1 دادخواستی با خواسته فوق به طرفیت حسین فخاری 
سجودی تقدیم این شعبه نموده که به کالسه فوق ثبت و براز روز 95/1/30 ساعت 
8/30 تعیین وقت رسیدگی شده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مستندا 
به ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب 
جهت ابالغ به خوانده مذکور یک مرتبه آگهی می ش��ود نامبرده می تواند از تاریخ 
انتشار آگهی جهت دریافت نسخه های ثانی و ضمائم دادخواست به دفتر شعبه اول 
دادگاه حقوقی زواره مراجعه نماید و یا در وقت رسیدگی فوق در این دادگاه حاضر 
شود در غیر این صورت دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید. م الف 957 شعبه اول 

دادگاه حقوقی بخش زواره

خبر

 علیرض��ا ش��فیع زاده مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری در جلس��ه هیئت مدیره شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان بر اهمیت و جایگاه بخش صنعت در رشد و توسعه 
 اس��تان تأکید کرد و اظهار داش��ت: سیاس��ت دولت تدبی��ر و امید

 سیاست حمایتی کامل از تولیدکنندگان و صنعت است و بر ماست 
 تا برای تس��هیل فعالیت صاحبان صنای��ع و تولیدکنندگان تالش

 کنیم.
وی افزود: رونق اس��تان و ایجاد ثبات اقتصادی در گرو فعالیت این 
بخش بوده و ما به عن��وان یکی از متولیان صنعت در اس��تان باید با 
رفع مش��کالت و حمایت ویژه در بخش زیر س��اخت ها از واحدهای 
تولیدی و صنعتی، زمینه  رشد و فعالیت صنعتگران را بیش از پیش 

فراهم کنیم.
 مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی چهارمح��ال و بختیاری

 با اش��اره به ابالغ سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی از س��وی رهبر 
 فرزانه انقالب بیان کرد: سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی تنها برای

  ش��رایط کنونی نیس��ت بلک��ه سیاس��ت اس��تراتژیک بلند مدت 
برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی است.

شفیع زاده با اشاره به عملکرد ش��هرک صنعتی در شهرک صنعتی 
شهرکرد خاطر نش��ان کرد: حفر یک حلقه چاه، شروع پروژه انتقال 
 آب، اجرای پروژه اس��تحصال پس��اب، اجرای پ��روژه آبیاری تحت

 فش��ار، طراحی تصفیه خانه ش��هرک، ایجاد خط بای پس تصفیه 
خانه و به روز رسانی سیستم قدیمی آن، تکمیل پروژه پست 63 به 
20 کیلو ولت شهرک، تکمیل روشنایی فاز یک و 3 شهرک صنعتی 
 از جمله اقدامات انجام ش��ده در ش��هرک صنعتی ش��هرکرد بوده

 است.
وی گفت: مجموعه این ش��رکت در اس��تان ب��ه نمایندگی از دولت 
تدبیر و امید رسالت آماده سازی زیرس��اخت های توسعه صنعتی را 
 برعهده دارند و در قبال ایجاد شهرک و به موجب آن ایجاد اشتغال،

  رفع بی��کاری و تامی��ن نیازه��ای م��ردم در آینده نزدی��ک اتفاق 
می افتد.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان:

ثبات اقتصاد در گرو حمایت از 
شهرک های صنعتی

 سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحال بختیاری گفت: 10 اکیپ س��یار به مجموع 
پایگاه های امداد و نجات این س��ازمان در ایام نوروز ۹5 

افزوده می شود.
فرامرز ش��اهین در جلس��ه ای با حضور رییس و معاونان 
دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان دستگاه های اجرایی 
اس��تان با بیان اینکه هم اکنون 42 پایگاه اورژانس 115 
در سطح استان فعال است، اظهار داشت: از این تعداد 27 

مورد پایگاه اورژانس جاده ای و مابقی شهری هستند.
 وی اف��زود: با توجه ب��ه کمبود نی��رو در ای��ن پایگاه ها، 
هالل احمر می توان��د به عنوان قوای کمکی بخش��ی از 
کمبودها را جبران و با همکاری مستمر در حفظ آمادگی 

این مجموعه برای ایام نوروز کمک کند.
 سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحال بختی��اری بیان کرد: با اج��رای طرح پایگاه 
سالمت نوروزی، نیروهای پرستار خانم و آقا در محل های 
پر ازدحام و ورودی شهرها استقرار یافته و امسال قریب 

به 50 پزشک در این طرح همکاری می کنند.
ش��اهین تصریح کرد: بیش از یک هزار نیروی تخصصی 
و غیر تخصصی امدادگر در طرح پایگاه سالمت نوروزی 
حضور دارند ک��ه از تعداد پایگاه های دای��ر 5 مورد آن با 
توجه به حجم باالی تردد در مسیر شهرکرد به خوزستان 

در جاده لردگان استقرار می یابند.
وی با بیان اینکه آگاهی مردم اس��تان س��ال گذش��ته 
س��بب دورماندن آنان از حوادث چهارشنبه سوری شد، 
گفت: خوش��بختانه فرهنگ غنی و آگاهی عمیق مردم 
و از س��وی دیگر آمادگی دس��تگاه های خدمت رسان و 
 هوشیاری و تالش مأموران نیروی انتظامی سبب شد تا 
خانواده ها  شاهد وقوع حوادث ناگوار چهارشنبه سوری 

نباشند.
 سرپرس��ت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

چهارمحال بختیاری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد 
و انجام هماهنگی های الزم با س��ایر دستگاه های متولی 
حفظ امنیت و سالمت جامعه افزود: امسال نیز این مرکز 
آمادگی الزم برای ارایه خدم��ات به مصدومان احتمالی 

حوادث چهارشنبه سوری را دارا بود.
شاهین بیان کرد: تمامی آمبوالنس های مرکز فوریت های 
پزشکی اس��تان در میادین و نقاط مختلف شهر مستقر 
شدند که در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی بتوانند 

سریعا وارد عمل شوند.

سرپرست مرکز مدیریت فوریت های پزشکی خبر داد:

آماده باش ۱۰  اکیپ سیار امدادی
ویژه نوروز ۹۵ در استان

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری 
گفت: ایمن سازی روستاها در استان نیازمند 

تامین اعتبار است.
سهراب رییسی، در ش��ورای تامین مسکن 
استان اظهار داشت: 35 روستای در معرض 
خطر در اس��تان شناسایی ش��ده که برای 
ایمن س��ازی آنها نیازمن��د تامی��ن اعتبار 
هس��تیم. وی افزود: مکان یاب��ی، مطالعه و 
برآورد سرریز 4 روستای حاشیه زاینده رود 
به مس��احت 330 هکتار با همکاری منابع 

طبیعی استان انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه کمبود زمین مهم ترین مشکل 
در تامین مسکن اس��تان است، بیان کرد: از 
محل ماده 4، تعدادی زمین در نقاط شهری 
و روستایی استان تملک شده است، ولی با 

وجود امکانات الزم برای پرداخت تسهیالت 
مسکن، با مشکل مواجه هستیم.

رییسی خاطرنش��ان کرد: برای راه اندازی و 
احداث مسافرکاشانه در 5 روستای با قابلیت 
گردشگری، به منظور توس��عه گردشگری 
و بهب��ود اقتصاد مردم، آمادگ��ی الزم برای 

پرداخت تسهیالت را داریم.
وی کمک بانک ها به این نهاد را خوب عنوان 
و تصریح کرد:  از 3 هزار سهمیه این استان 
 درخصوص بهسازی مس��کن مهر، بیش از

 2 هزار مورد آن به بانک ها ابالغ شده است 
که همه درحال پرداخت هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: ۹۹5 مورد از سهمیه های ابالغی 
هنوز تعیین تکلیف نشده است که از استاندار 

تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان؛
ایمن سـازی روستـاها 

نیازمنـد تأمین اعتبـار اسـت
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با حضور نمایندگان پلیس فتا، معاونت تنظیم مقررات و دادستانی کشور، مقرر شد؛
داشتن بیش از 7 سیم کارت فعال ممنوع

شرکت HTC واقعیت مجازی را بیشتر حقیقت می بخشد؛
با دستکش های واقعیت مجازی تجربه ای جدید داشته باشید

یک مقام مسئول در ناجا گفت: هیچ فردی نمی تواند بیش از ۷ سیم کارت 
فعال داشته باشد و سیم کارت های هشتم به بعد، توسط اپراتورها سوزانده 
می شود. رییس پلیس فتا ناجا با اشاره به تالش پلیس، دادستانی و وزارت 
ارتباطات برای از رده خارج کردن س��یم کارت های بی نام و نشان، از ثبت 
 ۱۱ هزار س��یم کارت یک��ی از اپراتورهای تلفن همراه به ن��ام فردی که به 
هیچ وجه از این موضوع اطالع نداش��ت، خبر داد. س��ردار کمال هادیانفر 
با اش��اره به تالش پلیس فتا برای روش��ن کردن اصالت س��یم کارت های 
تلفن هم��راه برخی اپراتورها در کش��ور، با اعالم خبر وج��ود 2/5 میلیون 
سیم کارت بی نام و نشان در سال گذشته در کشور، اظهار کرد: کسانی که 
نمی خواستند هویت شان شناسایی شود به راحتی با پرداخت ۴ هزار تومان 
بیش از نرخ سیم کارت های دارای هویت، اقدام به خرید این سیم کارت ها 
 از دکه های روزنامه فروش��ی می کردن��د. رییس پلیس فتا ناج��ا ادامه داد: 
ما در گزارش خود از وضعیت موجود که به همکاران مان در معاونت تنظیم 
 مقررات وزارت ارتباطات و دادس��تانی کشور ارائه ش��د عنوان کردیم که 
در حال حاضر فردی در کشور وجود دارد که بدون اطالع خودش و با جعل 
و سو اس��تفاده از عنوان وی، بیش از ۱۱ هزار س��یم کارت به نامش ثبت و 
فعال شده است. وی افزود: در جلسات برگزار شده مقرر شد که هیچ فردی 
نمی تواند بیش از ۷ سیم کارت فعال داشته باشد و سیم کارت های هشتم 

 به بعد، توس��ط اپراتورها سوزانده ش��ود تا هر کس به این امر معترض بود، 
با مراجعه به اپراتورها، اعتراض خود را عنوان کرده و دالیل لزوم در اختیار 
داشتن این سیم کارت ها را عنوان کند. هادیانفر گفت: در حال حاضر پلیس 
فتا به شدت به دنبال حذف سیم کارت های بدون نام و نشان در کشور است 
و خوشبختانه تعداد این س��یم کارت ها نیز به شدت کاهش پیدا کرده و در 
تالش��یم تا با نام و نشان دار کردن تمام س��یم کارت های موجود در کشور، 
امکان سواستفاده از سیم کارت های تلفن همراه را به حداقل ممکن برسانیم.

با اس��تفاده از دس��تکش های Manus VR می توانید به انجام بازی های 
واقعیت مجازی در هدست Vive بپردازید.

 سازنده این دستکش وعده داده که با کمک آنها می توانید به طور طبیعی 
از انگش��ت های خود برای انجام حرکت ها و کنترل ب��ازی ها در محیط 
مجازی بهره ببرید. این دس��تکش فعال فقط با هدس��ت واقعیت مجازی 
Vive ش��رکت HTC کار می کند و از تکنولوژی ردیابی حرکت موسوم به 

Lighthouse بهره می برد.
قرار شده است پیش فروش کیت توسعه دهندگان این محصول از سه ماهه 

دوم امسال و با قیمت25۰ دالر آغاز شود.
البته توس��عه دهندگان کیت خریداری ش��ده را در س��ه ماهه سوم سال 
دریافت خواهند کرد. این کیت شامل یک دانگل USB، یک جفت دستکش 
 HTC Vive قابل شست و شو، یک جفت مچ بند برای نگهداری کنترلر های

و یک SDK متن باز می شود.
باتری این دس��تکش ت��ا ۸ س��اعت دوام خواهد داش��ت و همچنین یک 
 موتور ویبره قابل برنامه ریزی برای الق��ای فیدبک های الزم در آن تعبیه 
شده است. Manus VR یک استارت آپ هلندیست که کار خود را از سال 

2۰۱۴ آغاز کرده است.
 آنها از ابتدا هدف خود را توس��عه اولین دس��تکش ه��ای کنترلر مجازی 

 به صورت تجاری قرار داده بودند و حاال به نظر می رس��د بعد از دو س��ال 
به هدف خود رسیده اند.

شرکت مذکور قرار است در کنفرانس توسعه دهندگان بازی در هفته بعد 
حاضر شود، بنابراین به زودی می توان نگاه نزدیکی به این کنترلر جذاب 

و میزان کارایی آن داشت.
طبق اعالم HTC قرار است عرضه هدست واقعیت مجازی Vive از روز 5 

آوریل ) ۱۷ فروردین ( آغاز شود. 

مجری طرح کالن ملی باتری های لیتیومی از آخرین وضعیت 
این طرح خبر داد و گفت: امیدواریم این نوع باتری ها تا ۳ سال 
دیگر به مرحله تولید صنعتی برسند. با توجه به اینکه موضوع 
طرح های کالن تقریبا دو سالی است به سوژه ای تبدیل شده که 
اجرایی شدن یا نشدن آن چند ارگان را درگیر کرده است، در این 
میان تنها مجریان طرح هستند که می توانند قضاوتی عادالنه از 
روند اجرایی طرح بدهند. بر همین اساس، مهر گفتگویی با دکتر 
مهران جوانبخت، مجری طرح کالن ملی » کسب دانش فنی، 
بومی سازی و تولید صنعتی باتری های لیتیومی در کشور « و 
رییس پژوهشگاه انرژی های نو دانشگاه امیرکبیر داشته است.

جوانبخت در پاس��خ به این س��وال که میزان پیش��رفت این 
 طرح کالن ملی از زمان تصویب تا کنون چگونه اس��ت، گفت: 
طرح های کالن ملی به لحاظ ابعاد و دس��تاوردهایی که از آنها 
انتظار می رود دارای پیچیدگی ها و مشکالتی در اجرا هستند 
که از آن جمله می توان به اعتب��ارات ناچیز دولتی، کند بودن 
 بخش ه��ای دولتی، ریس��ک باالی س��رمایه گ��ذاری در این 
طرح ها، س��طح باالی فن��اوری و نبود مدل مش��خصی برای 
 توس��عه فناوری با مش��ارکت بهره ب��رداران مختل��ف در این 
طرح ها اش��اره کرد. امروزه از نظر علمی دستاوردهای بسیار 
خوبی در کشور در مقایسه با سایر کشورها به دست آمده ولی 
از نظر س��طح فناوری فاصله با کشورهای پیش��رو زیاد است. 
در کش��ورهای توس��عه یافته چندین دهه روی توس��عه یک 
فناوری س��رمایه گزاری می کنند تا محص��والت آن فناوری 

 به ب��ازار برس��د ولی در کش��ور ما حوصل��ه مدی��ران اجرایی 
در حوزه های پژوهش��ی پایین اس��ت. طرح کالن باتری های 
لیتیومی در راستای توس��عه فناوری و به کارگیری باتری های 
لیتیومی در شبکه های برق )باتری های با توان چند مگاوات(، 
نیروگاه ها، انرژی پراکن��ده و خودروهای برق��ی و هیبریدی، 
صنایع مخابراتی و دفاعی در ش��ورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری به تصویب رسیده اس��ت. جوانبخت ادامه داد: امروزه 
 س��رمایه گذاری های بزرگی در کش��ورهای توس��عه یافته و 
در حال توس��عه در این زمینه صورت گرفته به نحوی که اکثر 
 ۱25-2۰۰ KWh/$ کشورها برای سال2۰2۰ میالدی قیمت
را هدف گذاری کرده اند. برخی از این کش��ورها س��الیانه بیش 
از 2 میلیارد دالر در زمینه ارتقای فن��اوری و تولید باتری های 
لیتیومی سرمایه گذاری می کنند. وی تاکید کرد: توجه به این 
نکته مهم است که کش��ور باید در برنامه ای جامع و منسجم و 
باتوجه به ظرفیت ها و پتانسیل های خود در بازار های بین المللی 
مزیت های نسبی در زمینه تولید ایجاد کند تا امکان تولید رقابتی 
فراهم شود. جوانبخت  گفت: درهر حال اگر تخصیص اعتبارات 
در طرح های کالن به صورت یک س��رمایه گذاری برای آینده 
دیده ش��ود تا صرفه جویی در هزینه های دولت، قطعا وضعیت 

طرح های کالن بهتر خواهد شد.
دکت��ر جوانبخت در پاس��خ به س��وال این که چ��ه راهکاری 
جهت رفع موانع اجرایی ش��دن این ط��رح کالن ملی دارید، 
گفت: برنامه های خوبی در کش��ور وجود دارد که در حد شعار 

باقی مانده اند. کافی اس��ت این برنامه ها اجرایی ش��وند.دکتر 
جوانبخت در رابط��ه با نحوه اجرای سیاس��ت ه��ای اقتصاد 
مقاومتی گفت: بر اس��اس بررس��ی های کمیسیون تخصصی 
 ان��رژی ش��ورای عال��ی عل��وم تحقیق��ات و فن��اوری یکی از 
اولویت ه��ای ح��وزه انرژی در کش��ور بر اس��اس سیاس��ت 
 های اقتص��اد مقاومتی ذخیره س��ازهای ان��رژی الکتریکی و 

باتری های پیشرفته لیتیومی است.
 مهران جوانبخ��ت در رابط��ه با نح��وه حمایت ه��ای دولتی 
از طرح ه��ای کالن ملی به خص��وص طرح توس��عه فناوری و 
 تولید باتری های لیتیومی نیز گف��ت: درهرحال در این طرح 
بر اساس سیاست های کمیته راهبری طرح کالن سعی شده 
تا از حداکثر ظرفیت های ملی و بین المللی در توسعه فناوری 
و تولید باتری های لیتیومی استفاده شود. برای تامین بخشی 
از اعتبارات م��ورد نیاز نیز مذاکراتی با برخ��ی از صندوق های 
 توس��عه فناوری و س��رمایه گ��زاران بخش خصوصی ش��روع 
 ش��ده اس��ت. چندین جلس��ه با مراکز تحقیقاتی معتبر دنیا 
از جمله فرانهوف��ر آلمان نیز برگزار ش��ده ت��ا در زمینه های 
پژوهشی مورد توافق پروژه های مش��ترکی تعریف و اجرایی 
شود. کادر علمی و اجرایی طرح هم مهم اس��ت. در این طرح 
 یک بان��ک اطالعات��ی از همه پژوهش��گران کش��ور در حوزه 

باتری های لیتیومی ایجاد شده است.
 جوانبخت در رابطه با س��ابقه ای��ن طرح اضافه ک��رد: بیش از 
ده سال اس��ت که موضوع تولید خودروهای برقی و هیبریدی 

در کش��ور مطرح اس��ت و پروژه هایی محدودی هم در کشور 
انجام شده اس��ت. مهم ترین فناوری در این خودروها مربوط 
به پک باتری های لیتیومی اس��ت. در حدود5۰ درصد قیمت 
 خودرو هم مربوط به همین پک باتری اس��ت. ای��ن باتری ها 
در حوزه ذخیره سازی انرژی های تجدیدپذیر نیز سال هاست 
در دنیا استفاده شده و بیش از2۰ س��ال عمر دارند. دستیابی 
 به دس��تاوردهای این طرح باعث می ش��ود توس��عه کش��ور 
در حوزه  فن��اوری های پ��اک بیش��تر و از واردات محصوالت 
خارج��ی جلوگیری ش��ود. مه��ران جوانبخ��ت در خصوص 
 بودج��ه و میزان پیش��رفت ط��رح توس��عه فن��اوری و تولید 
باتری ه��ای لیتیومی گفت: تاکنون حدود ی��ک درصد اعتبار 
طرح در اختیار دانشگاه قرار گرفته اس��ت. پیشرفت فیزیکی 
 این طرح کالن تا ش��هریور نود و چهار ۱۶/5درصد بوده است. 
از جمله دستاوردهای این طرح کالن تاکنون » تدوین نقشه راه 
توسعه فناوری ذخیره س��ازهای انرژی الکتریکی و باتری های 
لیتیومی در کشور «، » احداث یک واحد صنعتی- تحقیقاتی 
باتری های لیتیوم ی��ون برای تولید س��الیانه ۳ الی 5  میلیون 
آمپر ساعت «، » احداث و تجهییز یک آزمایشگاه کنترل کیفی 
باتری های لیتیومی در بخش صنعت «، دستیابی به دانش فنی 
تولید ماده کاتدی LFP در مقیاس آزمایشگاهی « بوده است. وی 
افزود: بر اساس برنامه زمانبندی طرح که سال ۱۳۹2 تدوین شد 
اجرای طرح ۳ تا 5 سال پیش بینی ش��د که با توجه به اینکه دو 
سال از تصویب این طرح می گذرد از برنامه ریزی عقب هستیم.

جوانبخت در رابطه با س��وال این ک��ه آیا برای ای��ن باتری ها 
جایگزینی وجود دارد یا نه، گفت: باتری های پیشرفته لیتیومی 
 در بس��یاری از صنایع جایگزین��ی ندارند و عدم توس��عه این 
باتری ها عقب ماندگی آن صنعت را به هم��راه دارد. در برخی 
از صنایع هم باتری های لیتیومی با باتری های سرب اسیدی 
که در کشور طول عمر حدود 2 سال دارند جایگزین شده اند. 
مهران جوانبخت ضمن تاکید بر قرار دادن اولویت تیم اجرایی 
خود در این طرح بر بومی سازی مواد کاتدی و الکترولیت، اعالم 
کرد: از نظر فنی، بومی سازی مواد کاتدی و الکترولیت مهم ترین 
اولویت طرح کالن ملی اس��ت. از طرفی تیم اجرایی به دنبال 
ایجاد همکاری های بین المللی در پیشبرد اهداف طرح است. 
وی ضمن تاکید بر کافی بودن زیرساخت های فعلی گفت: باید 

زیرساخت های موجود تکمیل و تقویت شود.
دکتر جوانبخت در رابطه با صرفه جویی ارزی این طرح گفت: 
پیش بینی می ش��ود که با توجه به نیاز واقعی کشور تا ۳ سال 
آینده، سالیانه۱۰۰۰ مگاوات ساعت باتری لیتیومی در کشور 
نیاز است که البته اگر صنایع تجدیدپذیر و حمل و نقل برقی و 
هیبریدی در کشور گسترش پیدا نکند، نیاز به این باتری ها هم 
کمتر خواهد شد؛ بنابراین تولید این باتری ها در کشور عالوه بر 
توس��عه صنعت برق، تجدیدپذیر و خ��ودرو برقی و هیبریدی 
موجب صرف��ه جویی حداق��ل25۰ میلیون دالر در س��ال در 
آینده ای نزدیک ش��ود. جوانبخت در پای��ان از زمان اتمام این 
طرح سخن گفت و افزود: انتظار داریم طی ۳ سال دیگر پروژه 
تکمیل شود و تولید صنعتی باتری های لیتیومی متناسب با نیاز 

واقعی در کشور آغاز شود.

خبر

س��رانجام موش��ک پروتون چند روز قب��ل از پایگاه فضای��ی بایکنور 
قزاقزستان پرتاب شد تا همراه خود فضاپیمای اگزومارس را در سفری 
۷ ماهه به مدار مریخ برس��اند. یکی از اهداف پروژه مش��ترک سازمان 
فضایی اروپا و آژانس فضایی روسیه کشف حیات در سیاره سرخ است. 
حداقل ۱2 ساعت دیگر طول می کش��د تا موفقیت پرتاب این موشک 
عظیم تایید شود و اکنون به تدریج مراحل این پرتاب بررسی می شود. 
موشک پروتون که پرتاب شده است حامل مدارگرد TGO و مریخ نشین 
اسکیاپارلی اس��ت که قرار اس��ت هر دو آن ها در ماه اکتبر سال جاری 

میالدی )مهرماه( به مریخ برسند.
این پروژه تجربه ای بس��یار مهم برای س��ازمان فضایی اروپا و آژانس 
فضایی روس��یه اس��ت و فناوری های این دو س��ازمان فضایی را مورد 
آزمون جدی در قیاس با ناسا قرار می دهد. ناسا تجربه ای بسیار درباره 
مریخ دارد، اما این اقدام یک ماموریت مهم به ویژه برای روسیه است. 
 مدارگردی که به مریخ فرس��تاده شده یک کاوش��گر آزمایشی را هم 
به سطح سیاره  سرخ ارس��ال خواهد کرد. با رسیدن به مریخ، مدارگرد 
TGO بالفاصل��ه از همان م��داری که قرار گرفته ش��روع ب��ه تحقیق 
درباره اتمس��فر مریخ به ویژه برای کش��ف گاز متان در اتمسفر سیاره 
سرخ می کند. کش��ف گاز متان می تواند به عنوان یک نشانه  از وجود 
احتمالی حیات در گذشته یا حال مریخ تلقی شود. همچنین به دنبال 
 این جستجو مریخ نش��ین اسکیاپارلی روی س��طح مریخ فرود می آید 
تا فناوری های فرود روی سطح سیاره را برای فاز دوم ماموریت آزمایش 
کند. مدارگ��ردی که پرت��اب ش��ده Trace Gas Orbiter نام دارد و 
با اس��تفاده از تجهیزاتی که دارد، می تواند از گازهای اتمس��فر مریخ، 
اطالعات زیادی کس��ب کند. میزان غلظت گاز متان در مریخ، بسیار 
کم تخمین زده می شود، اما کشف این گاز موضوعی بسیار مهم است. 
بر روی زمین۹۰ درصد گاز متان به وسیله فعالیت جانداران به وجود 
می آید. به همین خاطر وجود متان در مریخ هم می تواند احتماال نشانه 

فعالیت بیولوژیک یا حیات فرازمینی باشد.
با این وجود کشف متان یک دلیل قاطع به معنای وجود حیات در حال 

حاضر مریخ نیست.
 به گفته دانش��مندان گاز متان تنها می تواند یک نش��انه باش��د و نیاز 
به تحقیقات گس��ترده بعدی دارد. ام��ا احتمال کش��ف گاز متان در 
اتمسفر مریخ بسیاری از دانش��مندان را هیجان زده کرده است. وجود 
 گاز متان در اتمسفر مریخ همیشه یک مسئله مورد سوال دانشمندان 
بوده اس��ت. مریخ نورد کنجکاوی ناس��ا و فضاپیمای مارس اکسپرس 
متعلق به سازمان فضایی اروپا پیش از این ردپاهایی از متان را در مریخ 

رصد کرده بودند، اما دالیل قابل اتکایی نبودند.
کشف متان با دالیل غیرقابل رد یک کشف بزرگ خواهد بود. این پرتاب 
در واقع آغاز فاز اول ماموریت اگزومارس اس��ت. قرار است در فاز دوم 
این ماموریت در سال 2۰۱۸ یک مریخ نورد پیشرفته تر برای جستجو 

به دنبال حیات روی سطح این سیاره فرود  آید.

در پروژه ای مشترک بین اروپا و روسیه؛

فضاپیما اگزومارس برای جستجوی 
حیات در مریخ پرتاب شد

آخرین وضعیت یک طرح کالن ملی؛

تولید صنعتی باتری لیتیومی تا ۳ سال دیگر

با وجود گذشت 5 سال از سونامی که سواحلی شرقی ژاپن 
را در هم کوبید و باعث شد نیروگاه اتمی دائیچی فوکوشیما 
منفجر شده و در خود ذوب شود، هنوز عملیات زیادی نیاز 

دارد تا این منطقه از آلودگی های اتمی پاک شود.
 TEPCO ش��رکت نیروی الکتریکی توکیو که به اختصار
خوانده می شود، مسئولیت اداره این نیروگاه را برعهده دارد. 
این شرکت تاکنون توانسته یک ساختمان را از میله های 
سوختی پاکسازی کند، اما در ساختمان های دیگر به علت 

آن که در خود ذوب شده اند، تا االن اتفاقی نیفتاده است.
چند روز پی��ش این ش��رکت 5 روبات را برای پاکس��ازی 
ساختمان های ذوب شده فرستاده بود، اما این روبات ها هم 
نتوانستند به علت فعال بودن میله های سوختی در نتیجه 
وجود گرما و س��طح رادیواکتیویته باال، ب��ه میله ها حتی 

نزدیک هم شوند.
شاید برای شرکت تپکو نزدیک به دو سال طول بکشد که 
 روباتی بس��ازد و بتواند به کمک آن به میله های سوختی 
در ساختمان ها نزدیک شود. طبق نظر مدیر انهدام شرکت 
تپکو، نائوهیرو ماسودا، گرمای حاصل از فعالیت های رادیو 
اکتیویته به قدری باال اس��ت که سیس��تم سیم کشی های 
 روبات ها را ذوب می کن��د. اما تنها راه حل نزدیک ش��دن 

به میله های سوختی همین روبات ها هستند.
مش��کل دیگری که در راه انهدام میله های س��وختی قرار 
دارد این است که جای آن ها به طور دقیق در ساختمان ها 

مشخص نیست و تا االن هر راهی که برای تعیین موقعیت 
آن ها تعیین ک��رده بودند، موثر نبوده اس��ت. در این میان 
نگرانی هایی هم برای آلوده ش��دن آب ه��ای زیرزمینی و 

آب های اقیانوس وجود دارد. در فوریه سال جاری طرحی 
اجرایی شد که دیوار یخی نام داشت و توانستند به وسیله 
آن برای نجات آب های زیرزمینی اقداماتی کنند، اما گفته 

می شود که اجرای این طرح دیر ش��ده و ابهاماتی را برای 
موثر بودن آن ایجاد کرده است. ماسودا همچنین از دیوار 
دریایی هم سخن گفته تا بتوانند از آلوده شدن آب اقیانوس 

جلوگیری کنند، اما هیچ اش��اره ای نسبت به وجود نشت 
مواد رادیواکتیو به دریا نداشته است.

عالوه بر تمام این موارد باید به مخ��اذن آب خنک کننده 
راکتورها نیز اشاره کرد.

در این مخاذن میلیون ها لیتر آب رادیوکتیویته وجود دارد 
که برای خنک سازی قلب راکتورها از آن ها استفاده می شد 
و ش��رکت TEPCO هنوز برای خالی ک��ردن این مخاذن 

برنامه ای ندارد.
متاسفانه آب این مخاذن تا کن�ون ب�ه دریا و اقیانوس نشت 

داشته است. 
تخمین زده شده ک�ه فرآیند پاکس�ازی این نیروگاه۳۰ تا 
۴۰ سال زمان نیاز دارد، ام�ا ش�رک�ت TEPCO به دلیل آن 
که کار خود را در پاکسازی دیر شروع کرده است، از طرف 

دولت ژاپن بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارش شده که شرکت توشیبا روبات هایی را آماده کرده 
که بهتر و موثرت��ر از روبات های قبلی عم��ل می کند، اما 
TEPCO هنوز باید برای جمع آوری میله های  س��وختی 
فعال چاره ای بیندیش��د چون به ظاهر روبات های جدید 
 توش��یبا ه��م نمی توانند ب��ه میله های س��وختی نزدیک 

شوند. 
این میله ها در حال حاضر به شدت محیط زیست را آلوده 
می کنند و از خود تشعش��عات اتمی بس��یاری در محیط 

متصاعد می کنند.

نیروگاه فوکوشیما همچنان محیط زیست را آلوده می کند؛

روبات ها هم نتوانستند موثر واقع شوند
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 رییس اتحادیه صنف حوله بافان شهرس��تان خمینی ش��هر از ورشکس��تگی 
سه کارخانه بزرگ نخ ریسی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: وضعیت بازار 

حوله بافی نسبت به سال قبل،50 درصد کاهش فروش داشت.
مصطفی رضایی اظهارکرد: حدود 15 سال است که بحث انتقال کارگاه های 
حوله بافی از محله آدریان مطرح شده اما عملی نشد، هر چند در سال 1392 

کلنگ آن نیز در شهرک برق و الکترونیک به زمین خورد.
وی از قول یکی از مس��ئوالن شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان 
 در انتقال حوله بافان در س��ال 1395 به ش��هرک یاد ش��ده خبر داد و افزود: 
در محله نخست قرار اس��ت که به حدود90 بافنده حوله زمین هایی با وسعت 
بین500 تا یک هزار متر مربع واگذار شود، البته طراحی نهایی شهرک هنوز 
انجام نشده است. رییس اتحادیه صنف حوله بافان شهرستان درباره وضعیت 
بازار فروش این کاال در س��ال جاری، گفت: رکود بی س��ابقه ای در این زمینه 
شاهد بودیم، به طوری که می توان مدعی ش��د بازار حوله امسال به خصوص 
در فصل زمستان جان نداشت و نس��بت به سال گذشته50 درصد  این جنس 
کمتر فروخته ش��د. رضایی کمب��ود نقدینگی و افزایش چک برگش��تی را از 
دیگر معضالت دانس��ت و اظهار کرد: نخ پنبه ای ماده اولیه حوله بافی اس��ت 
 ولی در سال جاری تعداد س��ه کارخانه بزرگ نخ ریسی کشور که یکی از آنها 
در اس��تان اصفهان بود به ورشکس��تگی رس��یدند. وی اضافه کرد: در زمینه 
رنگرزی حوله در سال های اخیر به پیشرفت هایی دست پیدا کرده ایم، اما باید 

تالش در این زمینه بهتر از گذشته شود.

 فرمان��دار آران و بی��دگل گف��ت: ش��هدا ب��رای اس��الم و نظ��ام مق��دس 
جمهوری اسالمی، غرور و بالندگی را به ارمغان آوردند.

ابوالفضل معینی نژاد اظهار کرد:  روز تشکیل بنیاد ش��هید بیانگر مقام واال و 
با عظمت شهدا و نمایانگر ارزش و قداست خون ش��هیدان در به ثمر رسیدن 
 انقالب اس��المی ایران اس��ت. وی افزود: ش��هدای س��رافراز با حماس��ه های 
جاودان شان تاریخ را مبهوت هنر نمایی خویش ساختند و برای اسالم و ایران، 

غرور و بالندگی را به ارمغان آوردند.
فرمان��دار آران و بیدگل با بیان اینکه آس��ایش و آرامش و عزت و س��ربلندی 
امروز ایران اس��المی در عرصه های ملی و بین المللی به برکت خون ش��هدا و 
 جانفشانی ایثارگران است، خاطرنش��ان کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 
خدمت گزاری به خانواده شهدا به عنوان تکلیفی شرعی برای حفظ و پاسداری 

از ارزش ها است.
معینی نژاد با تاکید بر برگزاری باش��کوه تر برنامه های روز بزرگداش��ت شهدا 
گفت: باید با استفاده از ظرفیت های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی اهمیت 
این روز بیش��تر برای مردم تبیین ش��ده تا تحقق این موضوع منجر به ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه شود. 
وی تصریح ک��رد: مردم انقالبي و دارالش��هداي آران و بی��دگل با تقدیم۷20 
ش��هید گلگون کفن و کس��ب رتبه نخس��ت ایثارگري، در کمال هوشیاري و 
بصیرت از خون هاي گرانقدر ش��هدا با تمام توان حراس��ت و حفاظت و چون 
 همیشه در حفظ ارزش هاي انقالب اس��المي، آرمان هاي امام خمیني)ره( و

مقام معظم رهبري دفاع خواهند کرد.

مسئول جمع آوری مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
 آران و بی��دگل از جمع آوری س��ه میلی��ارد و500 میلی��ون ریال زکات 

در سال زراعی 94 خبر داد.
احسان تقی زاده در آران و بیدگل اظهار کرد: میزان زکات جمع آوری شده 
در سال جاری نسبت به مورد مشابه سال گذشته با یک کاهش چشمگیر 

حدود2۷0 درصد کاهش داشته است.
 وی با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته 15 میلی��ارد ری��ال از محل زکات 
جمع آوری ش��ده بود، افزود: حذف معادل زکات یا همان زکات تشویقی 

مهم ترین عامل زکات جمع آوری شده در آران و بیدگل است.
تقی زاده تصری��ح کرد: در م��دت چند س��ال اخیر برنامه ه��ای مختلف 
 ترویجی و کالس های آموزشی زیادی برای ترویج فرهنگ پرداخت زکات

 آران و بیدگل با حضور امام جمعه شهرس��تان برگزار ش��د که نتیجه آن 
سال گذش��ته با کس��ب رتبه دوم اس��تان اصفهان در جمع آوری زکات 
مشخص شد. وی خاطر نشان کرد: با وجود این برنامه های متنوع و گسترده 
 امس��ال با حذف معادل زکات به یکباره ش��اهد کاهش چش��مگیر زکات 

در همه نقاط کشور و از جمله شهرستان آران و بیدگل هستیم.

ورشکستگی سه کارخانه بزرگ
نخ ریسی کشور

 شهدا برای کشور غرور و بالندگی 
را به ارمغان آوردند

جمع آوری سه میلیارد و 500 میلیون 
ریال زکات در آران و بیدگل

اخبار کوتاه
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فرماندار گلپایگان در جلس��ه س��تاد تس��هیالت 
نوروزی شهرس��تان که در فرمان��داری گلپایگان 
برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه 
سال جدید هس��تیم ستاد تس��هیالت سفرهای 
ن��وروزی گلپایگان با تش��کیل10 کمیته مختلف 
بسترهای مناس��بی را برای رفاه حال مسافران و 

گردشگران انجام داده است.
حس��ین فراس��ت تصریح کرد: تمام دستگاه های 
خدمات رسان و امدادی شهرستان گلپایگان در ایام 
نوروز به صورت ش��بانه روزی برای خدمت رسانی 
 ب��ه مس��افران در حال��ت آماده  ب��اش هس��تند و 
به همین منظور نیز لیس��ت کشیک دستگاه های 
خدمات رس��ان و ام��دادی مانن��د اداره آب، برق، 
گاز، مخابرات، شبکه بهداشت و درمان و صنعت، 
معدن و تجارت، شهرداری ها به فرمانداری ارسال 

شده است.
فرمان��دار گلپایگان اذعان کرد: از 2۷ اس��فند ماه 
تا پایان تعطیالت نوروز کمپ  راهنمای مس��افر و 

گردشگران و ایستگاه امنیت و سالمت در ورودی 
شهر از سمت خمین به گلپایگان و همچنین محور 

موته به گلپایگان مستقر خواهند شد.
وی با بیان اینکه 6 آموزشگاه برای اسکان مسافران 
نوروزی و گردش��گران در ش��هر گلپایگان تجهیز 
شده اس��ت، تصریح کرد: ظرفیت پذیرش مسافر 
در هر ی��ک از این آموزش��گاه ها 500 نفر اس��ت. 
فراست ادامه داد: دبیرستان دخترانه الزهرا )س( 
جنب آموزش و پرورش، مدرس��ه ابتدایی صحت 
در کوچه مس��جد حاجی، مدرسه استثنایی امید، 
خوابگاه سید محسن حس��ینی و مدرسه پسرانه 
معلم در ش��هر گلپایگان در بلوار سلمان فارسی و 
مدرسه دخترانه امید برای اسکان مسافران نوروزی 

پیش بینی شده است.
وی تاکید داش��ت: به ش��هرداری ها توصیه شده 
هرگون��ه انج��ام عملی��ات حف��اری و پروژه های 
عمرانی جدید ت��ا پایان تعطیالت ن��وروز متوقف 
 ش��ود. فرماندار گلپایگان با اش��اره به توزیع میوه 

ش��ب عید ش��هروندان گفت: با هم��کاری اداره 
 جهاد کش��اورزی و تعاون روس��تایی برای توزیع 
میوه ش��ب عید 45 تن پرتقال تامس��ون شمال و 
25 تن سیب با قیمت مناسب در شهر گلپایگان، 
گوگد، گلشهر و سعیدآباد در نظر گرفته شده که تا 
پایان اسفندماه توزیع خواهد شد. وی ادامه داد: در 
صورت استقبال مردم در باال بودن کیفیت میوه ها 
برای تهیه میوه سفارش جدید ارسال خواهد شد.

مسئول اتحادیه صنف رس��توران دارهای شهرستان 
شاهین شهر و میمه در حاشیه جلسه ستاد تسهیالت 
س��فرهای نوروزی ک��ه در فرمانداری شهرس��تان 
شاهین شهر و میمه برگزار شد در جمع خبرنگاران 
 با تبریک ف��را رس��یدن س��ال جدید اظه��ار کرد: 
به مناسبت فرا رسیدن سال 1395 اتحادیه صنفی 
رستوران دارها، تاالرها و کافی شاپ های شاهین شهر 
و میمه تمهیدات ویژه ای جه��ت ارائه خدمات بهتر 
به عموم مردم این شهرس��تان و همچنین مسافران 
نوروزی از 25 اسفند تا 25 فروردین 1395 به صورت 
شبانه روزی اندیشیده است. بهرام عارفیان به برخی 
از این تمهیدات اندیشیده شده از سوی اتحادیه اشاره 
کرد و افزود: بازرس��ی های س��رزده توسط بازرسین 
ویژه این اتحادیه جهت کنترل قیمت ها و همچنین 
رعایت نکات و مسائل بهداشتی رستوران ها و تاالرها 

از جمله فعالیت های اتحادیه است.
مسئول اتحادیه صنف رستوران دارهای شاهین شهر 
و میمه خاطرنشان کرد: بازرسین در نظر گرفته شده 

از س��وی اتحادیه در طول تعطیالت نوروزی موظف 
شده اند که به صورت کتبی گزارش های روزانه بازدید 
امکان مختلف را به اتحادیه ارسال کنند. وی تاکید 
کرد: از مردم شاهین شهر و میمه به خصوص مسافران 
 نوروزی خواهش��مندیم چنانچه در صورت مراجعه 
به رس��توران، تاالر، کافی ش��اپ و یا س��فره خانه ای 
تخلفی را در حوزه گران فروش��ی یا رعایت مس��ائل 
بهداشتی مش��اهده کردند می توانند با سامانه 124 
سازمان بازرسی اداره صنعت و معدن استان اصفهان 
و یا با شماره همراه 09131194538 با ما در میان 
بگذارند تا سریع نسبت به آن اقدام و مرجع متخلف را 

به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کنیم.
عارفیان با بیان اینکه نزدیک به1۷0 نفر عضو اتحادیه 
رس��توران دارها، تاالرها و کافی شاپ های شهرستان 
شاهین شهر و میمه هستند، تصریح کرد: رستوران ها، 
کافی شاپ ها، تاالرها و سفره خانه های فعال و دارای 
 مج��وز از این اتحادی��ه در ایام نوروز ح��ق هیچ گونه

 اضافه قیمتی را تا زمان ابالغ بخش نامه های افزایش 

قیمت در سال آینده از سوی دولت را ندارند و چنانچه 
در این زمینه تخلفی مشاهده یا گزارش شود به شدت 
 با آن برخ��ورد می کنیم. به��رام عارفی��ان در پایان 
یادآور ش��د: بن��ا به دس��تور فرمان��دار و دادس��تان 
شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه هیچ رس��توران یا 
س��فره خانه ای مجاز عرضه س��رویس قلیان نیست 
 و چنانچ��ه کس��ی بخواهد از ای��ن دس��تور ابالغی 

سرپیچی کند برابر قانون با او برخورد خواهد شد.

مسئوالن شهرضا امکانات الزم برای ارائه خدمات به میهمانان 
و مسافران نوروزی را بسیج کرده اند. در آستانه عید نوروز مردم 
بیش��تر به وضعیت اقتصادی خود فکر می کنند شاید در طول 
سال بتوان از کنار برخی از مسائل و مشکالت اقتصادی گذشت، 
 اما نوروز و افزایش آمار دیدوبازدیدها و خری��د لوازم موردنیاز، 
از تغییر دکوراس��یون خانه تا خرید وس��ایل موردنیاز ازجمله 
لباس و آجیل، ش��یرینی و میوه، وضعیت را دگرگون می کند و 
 مردم در واقع مجبورند پذیرای میهمان باشند. با نزدیک شدن 
به ایام پایانی سال، شهرضا همچون سایر شهرهای کشور حال و 
هوای نوروزی به خود گرفته است. با نزدیک شدن به ایام مبارک 
عید باستانی ایران بازارچه های شهر نیز لحظه به لحظه شلوغ تر 
می شوند و بازار کس��به ها هم داغ تر و پر رونق تر از روزهای قبل 
می شود. قسمتی از خیابان های شهر شهرضا به ماهی فروشانی 
تعلق گرفته که با فروش ماهی های قرمز سر سفره هفت سین، 
 ش��ادی و نش��اط را به مردم انتقال می کنند، ماهی هایی که با 
جست و خیز خود کودکان را راغب می کنند تا مادران و پدران را 
به خرید آن ها وادار کنند. تنها ماهی قرمز، عید را تداعی نمی کند 
و در کنار آن سفره های هفت سین، سبزه وغیره نیز جای خالی 
خود را به مردم تداعی می کنند، با عبور از کنار ماهی فروش��ان 
غرفه هایی به چش��م می خورد که بازار عید را پررنگ تر کرده  و 
این جای خالی ها را هم پر می کنند. شهرستان شهرضا با توجه 
به موقعیت جغرافیایی خود و قرار گرفتن در کریدور ش��مال به 
جنوب کشور هر ساله در ایام نوروز پذیرای بیش از یک میلیون 
مسافر هستند که این شهر را مدتی برای اقامت خود برمی گزینند 
تا استراحتی کنند و این ش��هر را به مقصد جنوب ترک کنند. 

ش��هرضا از جمله ش��هرهای قدیمی منطقه اصفهان است که 
 در شاهراه ارتباطی 5 اس��تان بزرگ کش��ور، فارس، اصفهان،

 کهگیلوی��ه و بویراحم��د، چهارمح��ال و بختیاری و ی��زد قرار 
گرفته است.

آمادگی شهرضا برای پذیرایی از مسافران نوروزی
فرماندار شهرضا با اشاره به آمادگی کامل شهرستان شهرضا برای 
پذیرایی از مسافران نوروزی، اظهار داشت: تمامی دستگاه های 
خدمت رسان در ایام نوروز در شهرستان شهرضا از آمادگی کامل 
برخوردار هس��تند. محس��ن گالبی گفت: باید تمام دستگاه ها 
برخورد شایسته و مودبانه با شهروندان و مسافران داشته باشند 
تا ظرفیت بزرگی که در شهرستان شهرضا وجود دارد به خوبی 
انعکاس داده شود و مسافران با سفر به شهرستان خاطره خوشی 
داشته باشند. وی با بیان اینکه سالمت مردم و مسافران نوروزی از 
اهمیت زیادی برخوردار است، بیان کرد: تمامی دستگاه ها مکلف 
هستند اگر مسافری به شهرستان سفر کند، آمادگی کامل برای 
پذیرایی را داشته باشند. فرماندار ش��هرضا با بیان اینکه در ایام 
نوروز تمامی بیمارستان ها، اورژانس ها و مراکز خدمات درمانی 
 موظف هس��تند آمادگی الزم برای خدمت رس��انی به مردم را 
داش��ته باش��ند، گفت: ش��رکت های تعمی��رات خ��ودرو باید 
 نمایندگی ه��ای مج��از آنها به صورت کش��یک فعال باش��ند. 
وی با بی��ان اینکه مراکز عرضه س��وخت باید از مواد س��وختی 
کافی برخوردار باش��ند، افزود: بانک ها در ایام نوروز باید تمامی 
خودپردازه��ا را کنترل کرده تا هم��ه از پول کاف��ی برخوردار 
باشند. گالبی با اشاره به اینکه شهرداری  باید به تمیزی مبلمان 
ش��هری، پارک ها و فضاهای س��بز اهمیت زیادی دهد، اظهار 

 داشت: دستگاه های خدمت رسان هر آنچه در توان دارند برای 
خدمت رسانی به مسافران نوروزی انجام دهند.

 تشدید طرح نظارتی بازرسی از اصناف شهرضا
رییس اتاق اصناف ش��هرضا با اشاره به طرح تش��دید بازرسی 
و نظارت ب��ر قیمت ه��ا در ایام ن��وروز می گوید: ه��دف از این 
 طرح پیش��گیری و برخورد با تخلف��ات اقتصادی در آس��تانه 
عید نوروز 95 اس��ت. ابراهیم س��بزواری افزود: از 15 اس��فند 
امسال تا 15 فروردین 95 بازرس��ی ها و نظارت به  صورت فوق 
العاده در ح��وزه کنترل قیم��ت و کیفیت کااله��ا و خدمات و 
برخورد با کاالهای قاچاق انجام می ش��ود. وی افزود: براساس 
طرح نظارتی ویژه نوروز برای نظ��ارت مطمئن بر بازار کاالهای 
پرمصرف بازرس��ان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف 
در کل شهرس��تان به کنترل بازار می پردازند و س��امانه 124 
دریافت ش��کایات مردمی نیز به صورت 24 ساعته فعال است. 
 سبزواری گفت: در صورت وصول شکایت و گزارش شهروندان 
از هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروش��ی، کم فروشی و 
تقلب، عدم صدور فاکتور و سایر موارد در کمترین زمان ممکن 

مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 شهرداری شهرضا به استقبال بهار رفت

شهردار شهرضا با اشاره به اقدامات ش��هرداری در آستانه سال 
نو گفت: برنامه های شهرداری در آستانه سال جدید به گونه ای 
طراحی و برنامه ریزی ش��ده که بهترین خدم��ات را در اختیار 
گردشگران و مس��افران قرار دهد. رحیم جافری افزود: در رونق 
صنعت گردش��گری و توریس��م عالوه بر طبیعت زیبا و متنوع، 
آداب و رسوم، پیشینه تاریخی و فرهنگی، عوامل مهمی همچون 

آماده بودن زیرس��اخت های گردشگری و پیش بینی تمهیدات 
الزم برای حضور میهمانان و گردشگران موثر و مورد نیاز است. 
 وی گفت: شهرداری در آستانه س��ال نو با پاکسازی شهر اقدام 
به ساخت المان و نصب در سطح شهر، رنگ آمیزی، برنامه ریزی 

برای پذیرایی مسافرین نوروزی می کند. 
 بخش بهداشت و درمان شهرضا در آمادگی کامل

رییس شبکه بهداش��ت و درمان ش��هرضا در رابطه با اقدامات 
این مرکز در ای��ام نوروزگفت: بیمارس��تان های شهرس��تان، 
آزمایشگاه ها، درمانگاه ها، دندانپزش��کی ها و مراکز ارائه کننده 
خدمات به مسافران به صورت فعال با اعالم برنامه دقیق کشیک 
آماده ارائه خدمات به مسافران و ساکنان استان در ایام تعطیالت 
نوروز است. حجت ا... تنهایی افزود: برای روستاهای اسفرجان، 
هونجان و کهرویه نیز برنامه بهداش��تی، پزشکی در نظر داریم 
 و کلینیک های دندانپزشکی سطح ش��هر نیز از ساعت 8 صبح 
 تا 8 شب دایر اس��ت. رییس شبکه بهداش��ت و درمان شهرضا 
بیان کرد: شهرضا دارای 24 داروخانه و دو داروخانه شبانه روزی 

است و 4 درمانگاه خصوصی در ایام نوروز کشیک هستند.
 اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی در شهرضا

رییس جمعیت هالل احمر ش��هرضا نیز با اش��اره ب��ه آمادگی 
این نه��اد در ایام ن��وروز  می گوید: ط��رح ملی ام��داد و نجات 
 نوروزی جمعیت هالل احمر شهرستان ش��هرضا از 25 اسفند 
 تا 15 فرودین 95 در غال��ب پایگاه ها و ایس��تگاه های نوروزی 
در سطح شهرس��تان شهرضا اجرا می شود. حس��ام سجادی با 
بیان اینکه 2 پایگاه جاده ای در ایام نوروز آماده هس��تند، بیان 
کرد: امسال با هالل احمر شهرس��تان آباده هماهنگی کرده ایم 
تا کس��انی که از سمت جنوب به شمال کش��ور سفر می کنند، 

نقشه های شهرستان شهرضا در اختیار آنها قرار داده شود.
 50 مدرسه شهرضا آماده اسکان مسافران نوروزی

 ریی��س اداره آموزش وپ��رورش ش��هرضا ب��ا بی��ان اینک��ه
  آم��وزش و پرورش مقدم��ات پذیرای��ی از مس��افران نوروزی 
به شهرس��تان ش��هرضا را فراهم کرده، می گوید: از سوی ستاد 
 اسکان مس��افران نوروزی ش��هرضا بیش از400 کالس درس 
در 50 مدرسه شهرستان برای اس��کان مسافران نوروزی آماده 
شده است. احمد ملکیان افزود: از تاریخ 9 اسفندماه 94 سایت 
 اس��کان به آدرس eskan.medu.ir برای ثبت نام هموطنان 
 باز بوده و محل اسکان اولیه مس��افران در محل کارخانه نوین 

از تاریخ 25 اسفند لغایت13فروردین 95 انجام می شود. 
وی با بیان اینکه بیشتر مسافران شهرضا اقامت یک شبه دارند، 
خاطرنشان کرد: به غیر از خانواده های فرهنگی، سایر مسافران 
 نیز با در نظر گرفتن اولویت خانواده ه��ای فرهنگی، می توانند 
از امکانات س��تاد اس��کان نوروزی آموزش و پرورش ش��هرضا 

استفاده کنند.
یکی از فعالیت های مهم و سازنده مسئوالن شهرستان شهرضا 
در سال های گذشته ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی در راستای 
آسایش هم وطنان بوده تا جایی که براساس نظرسنجی های به 
عمل آمده این شهرستان همواره جزو رتبه های برتر استان از نظر 

امکانات و زیر ساخت های الزم برای مسافران به شمار می رود.

شهرضا به استقبال بهار رفت؛

اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی در شهرضا

معاون فرماندار تیران و کرون در جلسه شورای ترافیک 
 شهرس��تان تیران و کرون با اش��اره ب��ه فعالیت های

 ن��وروزی شهرس��تان اظهار داش��ت: ایس��تگاه های 
 س��المت و نوروزی در س��طح جاده های شهرس��تان 

 تیران و ک��رون برپا می ش��ود. عبدا... بنه��ری افزود: 
ایجاد این ایس��تگاه های س��المت در جه��ت معرفی 
شهرستان و پیشگیری از تصادفات انجام می شود که 
یکی از این ایستگاه ها با پیگیری بخش خصوصی است.

 مع��اون فرمان��دار تی��ران و ک��رون اذع��ان داش��ت: 
 کاهش تصادفات با رفع خستگی و تست سالمت انجام 
 می ش��ود که دس��تگاه های امداد و خدمات��ی در این 

پایگاه های خدمات رسانی می کنند.
 وی اف��زود: بخ��ش عم��ده تصادف��ات ب��ه دلی��ل 
خ��واب آلودگی، واژگونی ناش��ی از خ��واب آلودگی و 
س��رعت باال اس��ت که این خواب آلودگ��ی را با ایجاد 
 ایس��تگاه های س��المت و نوروزی و دعوت رانندگان 

به استراحت در این مرکز می توان کاهش داد.
بنه�ری ب���ر اج�رای قوانی�ن و مق��ررات تاکید کرد و 
گفت: شرکت های حمل و نقلی باید به صورت کام�ل 
قوانین را رعایت کنن�د ک�ه ای�ن ع�دم رعای�ت ق�وانین 
و مق��ررات به هیچ دلیل��ی از رانندگان وس��ایل نقلیه 

پذیرفته نیست.
وی اذعان داش��ت: پایبندی به قانون ضروری است و 
نباید بی توجهی به قانون و مقررات از سوی مسئوالن 
در ارائ��ه مجوز ها و رانن��دگان در انج��ام وظیفه خود 
 صورت گی��رد زیرا که بح��ران های غی��ر قابل جبران 

به همراه دارد.
 بنهری ب��ر س��اماندهی خط تاکس��ی وی��ژه تیران و

 نجف آباد تاکید کرد و گفت: رعایت قوانین و مقررات 
در این خصوص ضروری اس��ت و قوانین حمل و نقل و 

پایانه ها و پلیس راه باید اجرایی شود.
 فرامرز بیگدل��ی، دبیر ش��ورای ترافیک شهرس��تان 

تیران و کرون با بیان اینکه 39 تاکس��ی در خط تیران 
 به نجف آباد فعالی��ت می کنند  ، گفت: تاکس��ی های 
 بی��ن ش��هری بای��د هم��ه پ��الک تاکس��ی عمومی 

داشته باشند تا اینکه در این مسیر تردد کنند.
 دبیر ش��ورای ترافی��ک شهرس��تان تی��ران و کرون 
تصریح کرد: داشتن صورتحس��اب، کارت هوشمند و 
دفت�رچ�ه س��الم�ت ب�رای رانن�دگان تاکس���ی این 
خط الزامی است زیرا در صورت بروز حادثه نتایج بدی 
 برای رانندگان این خط و مس��ئوالن ک��ه مجوز تردد 

داده اند وجود دارد.
 فرامرز بیگدل��ی، دبیر ش��ورای ترافیک شهرس��تان 
تیران و ک��رون، در این رابطه اذعان داش��ت: بس��تر 
 برای واگذاری خودروهای جدید ب��رای بهبود ناوگان 
حمل و نقل بین شهری با ارائه تسهیالت بانکی وجود 
دارد که متقاضیان می توانند به با تکمیل مدارک خود 

در این خط فعال شوند.
محمدرضا احتش�ام زاده ش��هردار تیران نی�ز گف�ت: 
تاکسی های خ�ط تی�ران ب�ه نج�ف آب�اد سه�م باالیی 
از مس��افران را جا به ج�ا می کنند که ساماندهی این 
خط الزم اس��ت و همکاری مس��ئوالن در حل مشکل 

آنها ضروری است.
شهردار تیران اظهار داشت: 23 تاکسی درون شهری 
در سطح شهر تیران فعالیت می کنند که وضعیت آنها 

تا حدی ساماندهی شده است.

برپایی ایستگاه سالمت در شهرستان تیران و کرون 

رستوران ها در ایام نوروز حق هیچ گونه افزایش قیمتی ندارند آمادگی 6 آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی در گلپایگان
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 تخم بلدرچین خواص بس��یار زیادی برای سالمتی س��المندان دارد و 
 می توان��د تاثی��رات مطلوب��ی روی بدن این اف��راد بگذارد پیش��نهاد

می دهیم برای پیشگیری از بروز آلزایمر مصرف این تخم بلدرچین را 
فراموش نکنید.

فواید فراوان تخم بلدرچین
یک متخصص تغذیه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد 
مطلوب تخم بلدرچین روی حافظه انسان، گفت: افراد مسن و افرادی 
که در معرض بیماری آلزایمر هستند، از تخم بلدرچین در برنامه غذایی 

خود استفاده کنند.
تینا جعفری اظهار کرد: تخم بلدرچین برای درمان ناراحتی های اعصاب 

و تقویت سیستم ایمنی مفیداست.
وی در ادامه افزود: وجود عناصر معدنی کمیاب و ویتامین ها به خصوص 
ویتامین E باعث شده که تخم بلدرچین برای درمان بعضی از بیماری ها 
 مانند بیماری های گوارش��ی، س��نگ کلیه، صفرا و فش��ارخون مفید

باشد.
جعفری با اش��اره به عملک��رد مطلوب تخ��م بلدرچی��ن روی حافظه 
انسان، خاطر نش��ان کرد: افراد مس��ن و افرادی که در معرض بیماری 
 آلزایمر هس��تند ، از تخ��م بلدرچی��ن در برنامه غذایی خود اس��تفاده 

کنند.
 وی افزود: مصرف مداوم تخم بلدرچین به کاهش تجمع مواد سمی در 

خون و کاهش تجمع فلزات سنگین کمک می کند.
 این متخصص تغذیه تصریح کرد: س��فیده تخم بلدرچین منبع خوب 
فسفر، مس، روی، اس��یدهای آمینه و زرده آن شامل اسیدهای چرب 
ضروری است. جعفری با اشاره به اینکه  ارزش غذایی تخم بلدرچین در 
مقایسه با تخم مرغ  به مراتب باالتر است، اظهار کرد: یک تخم بلدرچین 
هر چند که از لحاظ وزنی حدود یک پنجم وزن تخم مرغ معمولی ) 11 
 گرم( را دارد، ولی نس��بت به تخم مرغ معمولی 3 برابر خواص تغذیه ای 

دارد.

فواید
تخم بلدرچین

افرادی که در شهرهای پرجمعیت و آلوده زندگی می کنند باید برای محافظت از پوست 

خود در برابر آلودگی و دود، حتما از روغن های صورت استفاده کنند.
اگر با این ذهنیت روبه رو هستید که روغن، پوست صورت شما را منهدم می کند، بهتر 
است یک تجدید نظر جدی در افکارتان داشته باشید. شاید برای تان جالب باشد اگر 
بدانید مردمان مصر باستان، پوست صورت خود را با روغن مورینگال شفاف و شاداب 
نگه می داش��تند و این روزها دوباره این راز زیبایی پوست سربرآورده و به قول معروف 

آپ دیت شده است. 
بنا بر ادعای بهترین متخصصان پوست در سراسر دنیا، روغن پوست شاید کلید گمشده 

مراقبت های پوستی روزمره شما باشد. این » باید« را جدی بگیرید.
 آنها می توانند چروک های شما را محو کنند...

حتما می دانید که اشعه ماورای بنفش در مقدار زیاد می تواند چه بالیی بر سر پوست 
ش��ما بیاورد. نتیجه، چین و چروک و البته نقاط قرمزی است که روی پوست صورت 
جاخوش می کند. در همین راستا برخی روغن های صورت انباشته از آنتی اکسیدان 
هستند که در نتیجه می توانند ضد پیری هم باشند؛ بنابراین اگر پوست صورت شما از 
نور خورشید و خشکی آسیب دیده است روغنی با پایه ویتامین E مانند روغن آرگان 

یا گل پامچال را انتخاب کنید.
 آنها آبرسان های قدرتمندی هستند...

کاهش دمای هوا ناخودآگاه رطوبت پوست صورت شما را می گیرد. روغن های صورت 
درواقع بهترین پادزهر برای این مشکل هس��تند. در همین راستا، پوست هایی که از 
شدت خشکی قرمز شده اند یا گونه هایی که خشکی زده و قرمزی شان به چشم می آید 
می توانند از روغن صورت استفاده کنند. این روغن ها که اصوال گیاهی هم هستند در 
چنین مواقعی می توانند خیلی بهتر از لوسیون های مرطوب کننده به کار شما بیایند؛ 

البته پوست های نرم تر باید از روغن نارگیل برای نواحی خشک صورت استفاده کنند. 
روغن بادام باید برای پوست های حساس تر استفاده شود.

 آنها واقعا از پوست شما محافظت می کنند...
از آنجایی که روغن ها   لیپوفیلیک یا چربی گرا هستند، به راحتی به منافذ پوست شما 
نفوذ می کنند. در همین راستا آب و سایر مرطوب کننده ها را نیز با خود به منافذ پوستی 
می برند در حالی که مواد سمی و خطرناک برای پوست شما را خارج از منافذ پوست نگه 
می دارند. این روغن ها ضمن استحکام حایل های محافظتی پوستی، سلول های پوستی 
را هم قوی تر می کنند؛ به خصوص افرادی که در ش��هرهای پرجمعیت و آلوده زندگی 
می کنند باید برای محافظت از پوست خود در برابر آلودگی و دود، حتما از روغن های 

صورت استفاده کنند.
 آنها بهترین چاشنی برای آرایش هستند...

روغن های صورت مانند تخم کدو، این قابلیت را دارند که خیلی سریع در سرتاسر پوست 
پخش شوند و دقیقا آن قسمت هایی از صورت را که خش��ک شده اند، رطوبت رسانی 
کنند. به این ترتیب آنها صورت ش��ما را حجم می دهند و در نتیجه  فضای مناسبی را 

برای نشستن آرایش روی پوست صورت مهیا می کنند. 
 آنها منافذ پوست شما را می بندند...

برای بس��تن منافذ پوس��ت می توانید طبیعی ترین راهکارها را انتخ��اب کنید. انواع 
روغن هایی که برای درمان های پوستی مورد استفاده قرار می گیرند می توانند گزینه 
مناسبی برای بستن منافذ پوستی باشند. از جمله روغن کنجد که یکی از غنی ترین 
روغن ها در بهره مندی از آنتی اکسیدان است، انتخاب مناسبی در جهت استفاده برای 

بستن منافذ پوستی است.

همه ما دوس��ت داریم که پوست جوان،ش��اداب و بدون کک ومک داشته 
باشیم. ،برای شادابی و جوان ماندن باید غذا های پروتئین ساز پوست مانند 
 کالژن و االس��تین مصرف کرد.این پروتئین ها،چین و چ��روک را از بین

 می برد و از افتادگی پوس��ت پیش گیری می کند.نبود کالژن،پوس��ت را 
نازک،شل و افتاده می کند.عالوه برروند پیری عوامل دیگری که به پوست 
آسیب می رس��اند تابش خورشید،اس��تعمال دخانیات،استرس،آلودگی 
هوا و… است.برای داشتن پوس��ت جوان عالوه بر کرم باید از مواد غذایی 

مناسب نیز استفاده کرد:
سیر:

این ماده غذایی درست مانند آمپول بوتاکس عمل می کند با این تفاوت که 
طبیعی است.کالژن،نوعی پروتئین پوست است که ساختار پوست را حفظ 
می کند. اما باباال رفتن سن، این پروتئین از بین می رود و چین و چروک ها 

روی صورت ظاهر می شود. 
سیر غنی از سولفوراس��ت و به تولید کالژن در پوست کمک می کند. سیر 
حاوی ماده کالژن ساز دیگری نیز به نام اسید لیپوئیک و تورین است که به 

بدن در ترمیم کالژن آسیب دیده کمک می کند.
فلفل تند:

 غنی از ویتامین اس��ت و روند ش��کل گیری کالژن را در پوس��ت تحریک 
می کند. همچنین غن��ی از ویتامین ها ی متعدد و مواد معدنی اس��ت. از 
آنجا که در زمان پخت خاصیت خود را از دست می دهد ،فلفل را به ساالد 

اضافه کنید.
توت ها:

انواع توت از جمله توت فرنگی، تمشک و توت سیاه با مقابله با رادیکال های 

 آزاد که به پوس��ت آسیب می رس��اند،باعث جوان ماندن و شادابی پوست 
می شود. عالوه بر آن در ایجاد کالژن بر پوست نیز نقش دارد .

دانه سویا:
غنی از هورمون های گیاهی است که به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند 
و به این ترتیب به تولید کالژن در پوس��ت کمک می کند. با مصرف سویا 
مواد سمی وآنزیم هایی که باعث پیری می شوند از پوست دفع می گردند.

لوبیا:
به بدن در تولید اس��ید هیالورونیک کمک می کند؛ اس��یدهیالورونیک از 
 بروز چین و چ��روک در صورت و عالیم پیری در قس��مت های دیگر بدن 

پیش گیری می کند. برای حفظ شادابی پوست باید لوبیا مصرف کنید.
سبزی های قرمز رنگ:

چغندر قرمز، فلفل، گوجه فرنگی و … غنی از آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن 
هستند . این مواد غذایی تمامی مواد سمی را از پوست دفع می کنند و به 
این ترتیب باعث تولید کالژن می شوند. همچنین این سبزی ها از پوست 

در برابر آسیب نور آفتاب نیز محافظت می کنند.
ماهی سالمون:

این ماهی غنی ازاسیدهای چرب امگا-3 است که به بدن در ساخت کالژن 
واالستین کمک می کند. این دو ماده با باال رفتن سن باعث سفت شدن و 
جوان سازی پوست می شود. مصرف هفته ای یک بار ماهی قزل آال، ماهی 

تن و سالمون ، به حفظ شادابی پوست کمک می کند.
طالبی:

میوه ای غنی از ویتامین A است که با ایجاد کالژن باعث شادابی و طراوت 
پوست می شود.

دریچه

بس��یاري از خانم ها در دوران گذش��ته براي رنگ کردن موهاي خود و آراسته 
به نظر رسیدن دس��ت به دامن انواع و اقسام گیاهان دارویي مي شدند . شما هم 
اگر می خواهید مدتی به موهایتان اس��تراحت بدهید بد نیس��ت رنگ موهای 

طبیعی را تجربه کنید.
اگر به سراغ مادربزرگ خود بروید و از او در این باره بپرسید، قطعا بیش از 10 گیاه 
دارویي با رنگ هاي متفاوت و زیبا را به ش��ما معرفي مي کند که استفاده از آنها 
موجب تغییر رنگ موها و ایجاد تغییر در ظاهر ش��ما مي شود. پیش از تولید و 
عرضه رنگ موهاي شیمیایي در جهان بس��یاري از زنان در کشورهاي مختلف 
متناس��ب با نوع فرهنگ و رویش گیاهان دارویي همان منطقه از این خاصیت 

گیاهان دارویي براي رنگ کردن موهاي خود استفاده مي کردند. 
این افراد از حنا براي حنایي کردن موها، از روناس براي مشکي کردن و از دانه هاي 
قهوه براي قهوه اي کردن موهاي خود استفاده مي کردند. در این مقاله  شما را با 
برخي از رنگ موهاي طبیعي که از گیاهان دارویي تهیه مي شوند، آشنا مي کنیم. 
رنگ موهایي که به راحتي در آشپزخانه شما تهیه مي شوند و کاربردي موثر و 

سالم در حفظ شادابي و نشاط مو و تغییر رنگ آنها دارد. 
 تست رنگ طبیعي بر موها

نکته اي که پیش از رنگ کردن موها با گیاهان طبیعي باید به آن دقت کرد این 
اس��ت که همیش��ه قبل از رنگ کردن کل موها با گیاه دارویي مورد نظر، بهتر 
اس��ت آن گیاه دارویي را روي بخش کوچکي از موهاي تان امتحان کنید. براي 
این منظور کافي است کمي از موهاي س��رتان را بچینید و روي آن رنگ مورد 

دست نظر را امتحان کنید. در این حالت اگر از رنگ به 
آمده احساس رضایت داشتید آن را روي 

موهاي تان بگذارید. بهترین 
ش��رایط براي رنگ 

ک��ردن موها 
ب��ا عصاره 

گیاهان 

طبیعي آن است که در محیطي که به دماي بدن نزدیک است و به اصطالح 37 
درجه سانتي گراد دما دارد موهاي خود را رنگ کنید. در این حالت نتیجه بهتري 

بعد از رنگ کردن موها به دست مي آید.
 رنگ بور با گیاه اسپرک 

اگر در گروه افرادي قرار دارید که از رنگ هاي روش��ن ل��ذت مي برید و تصمیم 
دارید رنگ موي خود را به رنگ زرد یا بور در آورید بهترین روش استفاده از گیاه 
 اسپرک است. گیاه اسپرک انواع مختلفي دارد که از میان آن ها تنها یک نوع براي 
رنگ آمیزي موي س��ر مناس��ب اس��ت. بنابراین هنگام تهیه این گیاه حتما به 
فروشنده توصیه کنید که اس��پرک براي رنگ مو نیاز دارید. براي تهیه عصاره 
اسپرک نیز الزم اس��ت 4 قاش��ق غذاخوري از آن را در 3 لیوان آب بجوشانید و 
پس ازصاف کردن و س��رد شدن آن را روي موهاي خود ماس��اژ دهید. با ماساژ 
این عصاره روي موهاي تان به مرور موها به رنگ زرد و پس از آن به رنگ بور در 

مي آیند.
 با موهاي سفید چه کنیم؟

پیش از پیدایش رنگ هاي شیمیایي در جهان بسیاري از مردم از گیاهان دارویي 
مختلف براي رنگ آمیزي موهاي خود استفاده مي کردند. امروزه نیز بسیاري از 
درمانگران طب سنتي استفاده از این رنگ هاي طبیعي و گیاهي را در مقایسه با 
رنگ هاي شیمیایي که استعمال آن ها عوارض جانبي نیز به همراه دارد، توصیه 
مي کنند. این درمانگران براي پوشاندن تار موهاي سفید به مراجعان خود توصیه 
مي کنند 2 قاشق غذاخوري تنباکو را با 2 لیوان آب به مدت نیم ساعت بجوشانند 
و سپس موهاي خود را با محلول خنک شده تنباکو ماساژ دهند تا تارهاي موي 

سفید شده به رنگ مشکي در آیند.
 مشكي پرکالغي با روناس

اگر تمای��ل دارید موهاي تان را به رنگ مش��کي تی��ره یا به اصطالح 
پرکالغي در آورید، توصیه مي کنی��م از محلول گیاه دارویي 
روناس اس��تفاده کنید. این محل��ول مي تواند در مدت 
زمان کوتاهي رنگي تیره و مش��کي به تار موي ش��ما 
ببخشد. براي تهیه این محلول کافي است 4 قاشق 
غذاخوري رون��اس را در 3 لی��وان آب بریزید و 
آن را روي ح��رارت ق��رار دهید 
ت��ا بجوش��د. این 
را  محل��ول 
از  پس 

سرد شدن روي موهاي تان ماساژ دهید. پیش از این مردم بسیاري در شرق آسیا 
و شمال آفریقا از این گیاه براي رنگ آمیزي پارچه استفاده مي کردند. 

 هاي الیت آبي با گیاه دارویي
افرادي که تارموي سفید دارند و تعداد این تار موها در سر آن ها به حدي است که 
موجب نارضایتي آن ها مي شود، مي توانند براي از بین بردن این مسئله از عصاره 

گیاه آقطي براي جلوه بیشتر موهاي شان استفاده کنند. 
براي این منظور کافي است گیاه آقطي را از نزدیک ترین عطاري به منزل خود 
تهیه کنید و آن را با نیم لیتر آب روي حرارت مالیم بگذارید تا بجوشد. پس از 10 
دقیقه عصاره اي از این گیاه به دست مي آید که ماساژ این عصاره روي سر و موها 
موجب تیره رنگ شدن موهاي سفید مي ش��ود. البته باید توجه داشت که گیاه 
آقطي به دلیل توناژ آبي که در خود دارد موجب آبي شدن تارهاي سفید شده و 

جلوه اي خاص به موهاي شما مي بخشد.
 موهاي طالیي با عصاره گل بابونه

افرادي که عالقه مندند موهایي طالیي رنگ داشته باشند مي توانند از عصاره گل 
بابونه و گل ریواس براي این منظور کمک بگیرند. ترکیب این 2 عصاره یکي از 
بهترین رنگ موهاي طبیعي براي افرادي است که موهاي سفید دارند. ماساژ این 

عصاره بر موهاي سفید و بي رنگ موجب طالیي شدن موها مي شود. 
براي تهیه این عصاره تنها باید 5 قاشق گل بابونه و 5 قاشق گل ریواس را درون 
3 لیوان آب بریزید و این مخلوط را روي حرارت مالیم قرار دهید تا آماده شود. 
بعد از گذشت 20 دقیقه که گل بابونه در آب جوشید این محلول آماده است. آن 
را صاف کرده و پس از خنک شدن روي موهاي خود ماساژ دهید. این کار را تکرار 

کنید تا رنگ طالیي مورد عالقه تان روي موها ظاهر شود.
 حنا، معروف ترین رنگ طبیعي جهان

حنا یکي از معروف ترین و پرمصرف ترین گیاهاني است که براي تغییر رنگ موها 
و روشن کردن آن ها توس��ط زنان در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي گیرد. 
افرادي که عالقه مند به استفاده از رنگ هاي طبیعي و بي خطر براي سالمت شان 
هستند تمایل زیادي به استفاده از این رنگ دارند. رنگي که نه تنها موجب قرمزي 
پوست و التهاب پوست سرشان نمي ش��ود بلکه به ترمیم ساقه موها و ضخیم تر 

شدن آن ها کمک کرده و خواص درماني فوق العاده اي براي مو دارد. 
افرادي که موهاي تیره رنگ دارند با کمک حن��ا مي توانند رنگ موهاي خود را 
به قهوه اي نزدیک کنند. رنگ حنا وقتي روي موه��اي تیره رنگ قرار مي گیرد 
آن ها را قهوه اي تیره و براق مي کند. این رنگ درصورتي که روي موهاي روشن 
امتحان شود متناسب با روش��ني مو به رنگ هاي قهوه اي روشن، حنایي و قرمز 

تبدیل مي شود.
 رنگ طبیعي براي دوستداران رنگ مسي

افرادي که عالقه مند به رنگ موي مسي هستند مي توانند از یک نسخه گیاهي 
بسیار ساده براي به دست آوردن این رنگ براي موهاي شان استفاده 
کنند. براي تهیه این ترکیب کافي است که به ترکیب گل ریواس و 

گل بابونه مقداري حنا اضافه کنید. 
براي ای��ن منظور کافي اس��ت به میزان مس��اوي 
)4 قاش��ق غذاخوري( از هر 3 گی��اه دارویي 
گل ریواس، گل بابونه و حنا را در ظرف 
ریخت��ه و آن را با 3 لی��وان آب مخلوط 
کرده و روي ح��رارت بگذاری��د. پس از 
جوشیدن این مخلوط آن را صاف کنید و روي 
موهاي تان ماس��اژ دهید. این ترکیب موجب به دست 

آمدن رنگ مسي شده و جلوه زیبایي به موهاي تان مي دهد.

بیشتر بدانیم

نكته ها

یکي از گیاهان نام آشنا براي ایراني ها، اسپند اس��ت. دانه این گیاه در 
خانه  سوزانده مي شود و دود غلیظ آن براي ضدعفوني هوا، دور کننده 
حش��رات، خوش��بوکننده فضا و ب��ه ب��اور برخي حت��ي خنثي کردن 

چشم زخم و... مورد استفاده قرار مي گیرد.
عالوه بر تمام این موارد، در آس��یا از دانه هاي اسپند به عنوان ضدانگل 

کرم کش و کشنده آمیب استفاده مي کنند.
اسپند در سایر کشورها نیز طرفدار دارد؛ مردم یونان از اسپند به عنوان 

قاعده آور، کرم کش، مسکن و خواب آور استفاده مي کنند.
در گذش��ته در هند براي س��فلیس و در آفریقا نیز براي تب از اس��پند 
اس��تفاده مي کردند؛گرچ��ه مص��رف خوراک��ي ای��ن گی��اه مي تواند 
مس��موم کننده باش��د، اما بعضي از افراد محلي در این کشورها هنوز 
از آن براي درمان آسم، کولیک، تب، س��نگ هاي صفراوي، سکسکه، 
زردي، ماالریا، دردهاي عصبي، پارکینسون، افتادگي رحم، روماتیسم و 

بیماري هاي ادراري � تناسلي استفاده مي کنند.
اس��پند براي افراد گرم مزاج مضر اس��ت و اگر افرادي که مزاج گرم و 
خشک دارند، حتي مقادیر کمي از آن را بخورند دچار مشکل خواهند 

شد.
جوشانده اسپند با عس��ل و روغن کنجد، به ش��دت حالت تهوع ایجاد 
مي کند. این گیاه در افراد گرم مزاج باعث سردرد و حالت تهوع مي شود.

 عوارض جانبي
معموال از گیاه اسپند بیشتر به عنوان خوشبوکننده هوا استفاده مي شود 
و شکل خوراکي آن کمتر مورد اس��تفاده قرار مي گیرد، چرا که مصرف 
ناصحیح آن باعث عوارضي چون تشنج، تهوع، سکسکه، ترشح بیش از 

حد بزاق و تضعیف سیستم اعصاب مرکزي مي شود.
سمي بودن این گیاه به اندازه اي است که حتي حیوانات هم با مصرف 
آن دچار مس��مومیت مي ش��وند و مواردي از مرگ و میر حیوانات نیز 

گزارش شده است.
مطالعات جدید درباره خواص دود دانه هاي اسپند، ثابت  مي کند که این 
ماده عفوني کننده اس��ت و در قدیم براي کاهش تاثیر میزان سم  گیاه 

اسپند آن  را چند بار در آب  خیس مي کردند.

آشنایی با خواص درماني اسپند

چرا باید از روغن صورت استفاده کنید؟

بهترين رنگ موي جهان در آشپزخانه شما!

بوتاکس پوست، با میوه ها!
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مفاد آرا
12/243 آگهی موضوع ماده 3 قانون و م�اده 13 آیین نامه اجرایی قانون 
تعی�ی�ن تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 

رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ه��ای زاینده رود و اصفهان امروز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باش��ند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

1 - رای ش��ماره 139460302015003678 مورخ 94/10/10  پروین اسدی ریزی 
فرزند کاظم نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 164/84 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شماره 139460302015003778 مورخ 94/10/24  حجت اله سبکتکین 
فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/55 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
3 - رای ش��ماره 139460302015003780 م��ورخ 94/10/24  طیب��ه مظفری 
بوحمیدی فرزند سکران نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 134/89 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای ش��ماره 139460302015003785 مورخ 94/10/24  ش��یرین جعفری 
چرمیهنی فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/13 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
5 - رای ش��ماره 139460302015003786 مورخ 94/10/24  رضا البرزی ریزی 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 159/63 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شماره 139460302015003799 مورخ 94/10/26  ام لیال صادقی کله 
مسلمانی فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 349/50 
مترمربع مفروزی از پالک 348 - اصلی  واقع در کله مس��لمان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم صادقی .
7 - رای ش��ماره 139460302015003800 مورخ 94/10/26  محمد علی عابدی 
چرمهینی فرزند صفدر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/70 
مترمربع مفروزی از پالک 370/40  واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس امینی چرمهینی .

8 - رای ش��ماره 139460302015003801 م��ورخ 94/10/26  زلفعل��ی لطفی 
چرمهینی فرزند خدامراد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
409/40 مترمربع مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی 

محمدی چرمهینی .
9 - رای ش��ماره 139460302015003811 مورخ 94/10/26  رمضان عباس��ی 
فرتخونی فرزند عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128/93 
مترمربع مفروزی از پالک 121/72  واقع در قلعه قاسم بخش 9 ثبت اصفهان 
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید رضا صدیقی قلعه قاسمی .

10 - رای ش��ماره 139460302015003813 م��ورخ 94/10/27  علیرضا موذنی 
بیس��تگانی فرزند قدیرعلی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
139/03 مترمربع مف��روزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیس��تگان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی حسن موذنی 

بیستگانی .
11 - رای شماره 139460302015003822 مورخ 94/10/27  محمد براتی ریزی 
فرزند محمد رضا نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 184/58 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
12 - رای ش��ماره 139460302015003823 م��ورخ 94/10/27  فرزان��ه مهدی 
خشوئی فرزند رمضان نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 238/78 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی  واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
94  کری��م  /10 13 - رای ش��ماره 139460302015003824 م��ورخ 27/
کریمی رک��ن آب��ادی فرزن��د حس��نعلی نس��بت ب��ه 3 دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 238/78 مترمرب��ع مف��روزی 
 از پ��الک 107 - اصل��ی  واق��ع در زرین ش��هر بخ��ش 9 ثب��ت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
14 - رای ش��ماره 139460302015003829 مورخ 94/10/28  ابوالقاسم حسن 
خانی ریزی فرزند جواد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 99/67 
مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی .
15 - رای شماره 139460302015003834 مورخ 94/10/28  علیرضا شیخ پور 
باباشیخعلی فرزند عزیزاله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
288/47 مترمربع مف��روزی از پالک 1943 - اصلی  واقع در باباش��یخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی عزیزاله 

شیخ پور باباشیخعلی .
16 - رای شماره 139460302015003841 مورخ 94/10/28  زهرا عباسی قلعه 
قاسمی فرزند محمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 340/27 
مترمربع مفروزی از پالک 111 - اصلی واقع در حاجی آباد قلعه قاسم بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا ملک 

زاده قلعه قاسمی .
17 - رای ش��ماره 139460302015003842 مورخ 94/10/28  خداداد سلیمانی 
عادگانی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1525/25 
مترمربع مفروزی از پالک 348 - اصلی واقع در کله مس��لمان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن شیبانی .
18 - رای شماره 139460302015003844 مورخ 94/10/28 رجبعلی قلعه بکی 
ریزی فرزند حسین نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 123/33 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی  واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139460302015003849 مورخ 94/10/28 نعمت اله خدادادی 
شهرکی فرزند خیراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146/29 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
20 - رای شماره 139460302015003856 مورخ 94/10/28 رضا عابدی فرزند 
اسمعیل نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 184/24 مترمربع 

مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 
الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

21 - رای ش��ماره 139460302015003863 م��ورخ 94/10/28 مه��دی 
کرم��ی ورنامخواس��تی فرزن��د غالمعل��ی نس��بت ب��ه 4 دانگ مش��اع 
از شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 188/82 مترمرب��ع مفروزی 
 از پ��الک 107 - اصل��ی واق��ع در زری��ن ش��هر بخ��ش 9 ثب��ت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
22 – رای ش��ماره 139460302015003864 م��ورخ 94/10/28 فاطم��ه 
کرم��ی ورنامخواس��تی فرزن��د خداک��رم نس��بت ب��ه 2 دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 188/82 مترمرب��ع مف��روزی 
 از پ��الک 107 - اصل��ی واق��ع در زری��ن ش��هر بخ��ش 9 ثب��ت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
23 - رای ش��ماره 139460302015003865 مورخ 94/10/28 صدیقه سلیمیان 
ریزی فرزند مصطفی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/43 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
24 - رای ش��ماره 139460302015003866 مورخ 94/10/28 ولی اله سلیمیان 
ریزی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/91 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
25 - رای ش��ماره 139460302015003871 م��ورخ 94/10/29 مه��دی کریمی 
فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/12 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
26 - رای شماره 139460302015003876 مورخ 94/10/29 زهرا صالحی ریزی 
فرزند علی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 533/14 مترمربع 
مفروزی از پالک 325 - اصلی واقع در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد محمدی چم آسمانی .
 94 /10 /29 م��ورخ   139460302015003877 ش��ماره  رای   -  27
غالمحس��ین فتاحی س��ده فرزند عوضعلی نس��بت به3 دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 239/90 مترمرب��ع مف��روزی 
 از پ��الک 107 - اصل��ی واق��ع در زری��ن ش��هر بخ��ش 9 ثب��ت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
28 - رای ش��ماره 139460302015003879 مورخ 94/10/29 عوضعلی فتاحی 
سده فرزند رضا نسبت به3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
239/90 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
29 - رای شماره 139460302015003881 مورخ 94/10/29  رمضانعلی رحیمی 
باباشیخعلی فرزند حس��ن نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
98/52 مترمربع مفروزی از پالک 1943 - اصلی  واقع در باباشیخعلی بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی حسن رحیمی 

باباشیخعلی .
30 - رای شماره 139460302015004085 مورخ 94/11/21  رستم صادقی کله 
مسلمانی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129/94 
مترمربع مفروزی از پالک 348 - اصلی  واقع در کله مس��لمان بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رس��می عزیزاله صادقی کله 

مسلمانی .
31 - رای شماره 139460302015004086 مورخ 94/11/21  احسان رستگارنیا 
فرزند محمد جواد نس��بت به شش��دانگ یک درب باغ به مساحت 978/25 
مترمربع پالک 131/628 واقع در باغبادران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فرج اله بهادران باغبادرانی .
32 - رای شماره 139460302015004087 مورخ 94/11/21 علی اصغر طاهری 
ریزی فرزند مهدی قلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 884/16 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
33 - رای ش��ماره 139460302015004096 مورخ 94/11/24  علی یار قاسمی 
بیس��تگانی فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
377/26 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیستگان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فضل اله قاسمی.
34 - رای ش��ماره 139460302015004097 مورخ 94/11/24  س��عید صادقی 
کله مسلمانی فرزند محمود نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
1227/73 مترمربع مفروزی از پالک 348 - اصلی  واقع در کله مسلمان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کلبعلی صادقی 

کله مسلمانی .
35 - رای ش��ماره 139460302015004100 م��ورخ 94/11/25  مهی��ن رنجبر 
کاهریزی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265/65 
مترمربع مفروزی از پالک 372/6  واقع در قریه کاریز بخش 9 ثبت اصفهان 
مع الواس��طه خریداری شده از مالک رس��می حاجتعلی رنجبر کاهریزی و 

حجت اله رنجبر کاهریزی .
36 - رای ش��ماره 139460302015004101 مورخ 94/11/25  حجت اله طاهری 
کله مس��یحی فرزند یوسف نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
176/86 مترمربع مف��روزی از پالک 351 -  اصلی واقع در قریه کله مس��یح 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی یوسف 

طاهری کله مسیحی .
37 - رای ش��ماره 139460302015004102 مورخ 94/11/25  غالمرضا رفیعی 
چرمهینی فرزند نجاتعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
84/65 مترمربع مفروزی از پالک 370/38 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 
10 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی شرف قدیمی 

چرمهینی .
38 - رای ش��ماره 139460302015004103 مورخ 94/11/25  نجاتعلی رفیعی 
چرمهینی فرزند قلی نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 413/46 
مترمربع مفروزی از پالک 370/38 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شرف قدیمی چرمهینی .

39 - رای ش��ماره 139460302015004106 م��ورخ 94/11/25  عزیزاله جعفری 
چرمهینی فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 360/82 
مترمربع پالک 366/229 واقع در چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حیدر ابراهیمی چرمهینی .
40 - رای ش��ماره 139460302015004108 مورخ 94/11/25 عذرا کریمی ریزی 
فرزند رضا نسبت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
113/13 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
41 - رای ش��ماره 139460302015004109 م��ورخ 94/11/25 اس��داله 
گنجی��ان ری��زی فرزن��د مان��ده عل��ی نس��بت ب��ه 3 دان��گ مش��اع از 
شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 113/13 مترمرب��ع مف��روزی 
 از پ��الک 107 - اصل��ی واق��ع در زری��ن ش��هر بخ��ش 9 ثب��ت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
42 - رای شماره 139460302015004110 مورخ 94/11/25 مختار مختاری فرزند 
مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199 مترمربع مفروزی 
از پالک 320 - اصلی واقع در ملک آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد رضا مختاری ملک آبادی .
43 - رای شماره 139460302015004118 مورخ 94/11/26 سیف اله سبکتکین 
ریزی فرزند عبداله نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 131/78 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
44 - رای شماره 139460302015004120 مورخ 94/11/26 شکراله سلطانیان 
سده فرزند احمد نسبت به شش��دانگ یکباب انبار به مساحت 14983/73 
مترمربع مفروزی از پالک 53 - اصلی واقع در اشیان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اقدس ایرانپور مبارکه .
45 - رای شماره 139460302015004121 مورخ 94/11/26 فرهاد مدحی فرزند 
عباسعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مس��احت 154/20 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
46 - رای شماره 139460302015004127 مورخ 94/11/27 عبدالخالق مومنی 
بهجت آبادی فرزند عبدالغفار نس��بت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه به مس��احت 251/19 مترمربع مفروزی از پالک 373 - اصلی واقع در 
بهجت آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عبدالغفار مومنی .
46 - رای ش��ماره 139460302015004128 م��ورخ 94/11/27 ابراهیم مبارکه 
فرزند یداله نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب کارگاه به مساحت 47/19 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
47 - رای ش��ماره 139460302015004129 مورخ 94/11/27 فرنگیس عزیزی 
ملک آبادی فرزند نادعلی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
489/52 مترمربع مفروزی از پالک 320 - اصل��ی واقع در ملک آباد بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی میرزا قلی جهاندار 

ملک آبادی .
48 - رای شماره 139460302015004130 مورخ 94/11/27 رمضانعلی خادمیان 
ریزی فرزند قدرت اله نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 328/78 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
49 - رای شماره 139460302015004131 مورخ 94/11/27 حبیب اله طالب زاده 
فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 216/24 مترمربع 
مفروزی از پالک 255/1 - اصلی واقع در سعید آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاج آقا علی فرقانی .
50 - رای ش��ماره 139460302015004132 مورخ 94/11/27  اشرف احمدپور 
فرزند عزت اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 414/88 مترمربع 
مفروزی از پالک 379 - اصلی  واقع در نصیرآب��اد چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کربالیی حیدر امیری .
51 - رای ش��ماره 139460302015004134 مورخ 94/11/27 حسین بیدکانی 
بختیاروند فرزند کمال نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 137 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
52 - رای ش��ماره 139460302015004137 مورخ 94/11/27  مصطفی ش��یر 
محمدی فرزند باقر نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 151/84 
مترمربع مفروزی از پ��الک 1943 - اصلی  واقع در باباش��یخعلی بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی محمد علی شیر 

محمدی .
53 - رای شماره 139460302015004140 مورخ 94/11/27 حسین توانگر ریزی 
فرزند رمضان نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 187 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
54 - رای ش��ماره 139460302015004141 م��ورخ 94/11/27  باقر س��لیمی 
باباش��یخعلی فرزند ابراهیم نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 
384/97 مترمربع مفروزی از پ��الک 1943 - اصلی  واقع در باباش��یخعلی 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی ابراهیم 

سلیمی باباشیخعلی .
55 - رای شماره 139460302015004149 مورخ 94/11/28 اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان لنجان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه 
معروف به موقوفه حاج مرتض��ی روحانی به مس��احت 126/03 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
56 - رای شماره 139460302015004150 مورخ 94/11/28 اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ موقوفه خانه عالم مسجد النبی 
زرین شهر به مساحت 185/87 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع 
در زرین ش��هر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان .
57 - رای شماره 139460302015004151 مورخ 94/11/28 اکبر سلیمیان ریزی 
فرزند علی محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 121/28 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
58 - رای شماره 139460302015004152 مورخ 94/11/28 رضا سلیمیان ریزی 
فرزند علی محمد نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 121/28 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
94 امی��ر  /11 59 - رای ش��ماره 139460302015004153 م��ورخ 28/
س��لیمیان ری��زی فرزن��د عل��ی محم��د نس��بت ب��ه 2 دانگ مش��اع از 
شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 121/28 مترمرب��ع مفروزی از 
 پ��الک 107 - اصل��ی واق��ع در زری��ن ش��هر بخ��ش 9 ثب��ت اصفه��ان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
60 - رای شماره 139460302015004162 مورخ 94/11/28 جواد شریفی ریزی 
فرزند مهدیقلی نس��بت به 2/5 دانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب خانه به 
مساحت 115/58 مترمربع مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر 
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواس��طه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح 

قهرمان .
64 - رای شماره 139460302015004161 مورخ 94/11/28  محسن شامحمدی 
نیالوره فرزند فریبرز نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 117/60 
مترمربع مفروزی از پالک 106 - اصلی  واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حبیب اله مدحی ریزی .

62 - رای شماره 139460302015004164 مورخ 94/11/28 نادعلی شهریار فرزند 
رمضانعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 109/42 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
63 - رای ش��ماره 139460302015004168 مورخ 94/11/28 پروانه مختاریان 
ریزی فرزند کریم نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 108/18 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

64 - رای شماره 139460302015004174 مورخ 94/11/29 جعفر خانی خشوئی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 178/22 مترمربع 
مفروزی از پالک 262 - اصلی واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی کمال عسگری .
94  ایم��ان  65 - رای ش��ماره 139460302015004180 م��ورخ 11/29/
صدران��ی بیس��تگانی فرزن��د اکب��ر نس��بت ب��ه 3 دان��گ مش��اع از 
شش��دانگ یکب��اب خان��ه ب��ه مس��احت 278/45 مترمرب��ع مف��روزی 
 از پ��الک 338 - اصل��ی واق��ع در بیس��تگان بخ��ش 9 ثب��ت اصفه��ان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر آقا صدرائی .
66 - رای ش��ماره 139460302015004181 م��ورخ 94/11/29  اکب��ر صدرائی 
بیس��تگانی فرزند میرزا آقا نس��بت به 3 دانگ مشاع از شش��دانگ یکباب 
خانه به مس��احت 278/45 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع در 
بیستگان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حیدر آقا صدرائی .
67 - رای ش��ماره 139460302015004182 مورخ 94/11/29  ابراهیم ابراهیمی 
چرمهینی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 374/71 
مترمربع مفروزی از پالک 370/2 واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت 
اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی حس��ین امینی فرد 

چرمهینی .
68 - رای شماره 139460302015004185 مورخ 94/11/29 زهرا سبکتکین ریزی 
فرزند احمد نسبت به شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 157/47 مترمربع 
مفروزی از پالک 107 - اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
69 - رای شماره 139460302015004186 مورخ 94/11/29 جعفر خانی خشوئی 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 340/95 مترمربع 
مفروزی از پالک 262 - اصلی واقع در قریه خشوییه بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسماعیل عسگری .
70 - رای ش��ماره 139460302015004193 مورخ 94/11/29  عباسعلی موذنی 
فرزند براتعلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
283/15 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیس��تگان بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد قلی کریمی .

71 - رای ش��ماره 139460302015004194 مورخ 94/11/29  س��میه قاسمی 
فرزند مهراب نسبت به 3 دانگ مش��اع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
283/15 مترمربع مفروزی از پالک 338 - اصلی واقع در بیس��تگان بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد قلی کریمی .

72 - رای شماره 139460302015004196 مورخ 94/11/29 محمد جواد عمرانی 
ریزی فرزند احمد نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 293/82 
مترمربع مفروزی از پ��الک 107 - اصلی واقع در زرین ش��هر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
73 - رای ش��ماره 139460302015004197 م��ورخ 94/11/29  مری��م نجف��ی 
چرمهینی فرزند درویش��علی نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان به 
مساحت 95/10 مترمربع مفروزی از پالک 1423 - اصلی  واقع در امین آباد 
چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

رضا امینی چرمهینی .
74 - رای ش��ماره 139460302015004199 م��ورخ 94/11/29  لیال چرمهینی 
مورکانی فرزند صفرعلی نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 
285/60 مترمربع مفروزی از پالک 348 - اصلی واقع در کله مسلمان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی لطفعلی سلطانی 

کله مسلمانی .
75 - رای شماره 139460302015004283 مورخ 94/12/06  عباس اکبری فرزند 
حسین نس��بت به شش��دانگ یکباب خانه به مس��احت 620/27 مترمربع 
مفروزی از پ��الک 279 - اصلی واق��ع در قریه زرد خش��وییه بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسداله ضیائی .
76 - رای ش��ماره 139460302015004284 م��ورخ 94/12/06  مهن��از بابائی 
چرمهینی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248/20 
مترمربع مفروزی از پالک 375 - اصلی  واقع در گنج آباد چرمهین بخش 10 
ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری ش��ده از مالک رسمی علی اکبر امینی 

چرمهینی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهارشنبه  مورخ 94/12/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه  مورخ 94/12/26

محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان
ابالغ وقت رسیدگی

12/442 در خصوص پرونده کالسه 1232/94 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت منصور عرب مختاری تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/5 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه 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:36073 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/440 نظر به اینکه سند مالکیت سه سهم مشاع از 1120 سهم ششدانگ 
مزرعه ماربی��ن پالک ثبتی ش��ماره 132 اصلی برزاوند واق��ع در بخش 17 
اصفهان ذیل ثبت 5732 در صفحه 314 دفتر 96 امالک به نام زینب فتوحی 
احدی از ورثه سید محمد علی نیماد فتوحی ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 94/12/19-94030339801901 
 به انضمام دو برگ استشهاد محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 35. 11

-94/12/12 به گواهی دفترخانه 49 زواره رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده است و درخواست صدورالمثنی 
سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده  120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر 
کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف:952 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

اعالم مفقودی 
اینجانب لیال دروند عراقی  مالک خودرو سمند مدل 1390 
به شماره شاسی NAACR 1 HS7CF  501545 شماره 
موتور 14790040395 و شماره پالک ایران53 - 159ب72 به 
علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( کارت و برگ سبز 

تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.
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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: طرح آرامش بهاری 
ویژه مســافران نوروزی در ۳۵۰ بقعه استان اصفهان به مدت ۱۷ روز 

برگزار می شود.
 حجت االسالم رضا صادقی در این ارتباط اظهار داشت: طرح آرامش 
بهاری به منظور اســتفاده از ظرفیت های بقاع متبرکه و تبدیل آن به 

قطب فرهنگی به اجرا در می آید.
وی بیان داشت: به دنبال اجرای این طرح خیمه های معرفت و مشاوره 

خانواده در بقاع مورد نظر برپا می شود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اعالم کرد: ارتقای سطح 
فرهنگی و دینی و همچنین ارایه تسهیالت الزم به مسافران نوروزی از 

دیگر اهداف اجرای این طرح است.
وی بیان داشت: برپایی غرفه های حجاب و عفاف، مسابقات فرهنگی، 
نمایشــگاه آرامش بهاری،  ایســتگاه های صلواتی، اســکان مهمانان 
نوروزی، برنامه ســخنرانی و ادعیه خوانی و برنامه ویژه تحویل سال 
در کنار امامزادگان شــاخص دیگر فعالیت های برنامه ریزی شده در 

این طرح است.
توزیع ۲۰ هزار نقشه امامزاده در بین مسافران نوروزی

وی تأکیــد کــرد: امنیت بقــاع و مســافران، نظافــت امامزاده ها و 
خدمات رسانی ویژه از جمله راهنمایی زائران با ۲۰ هزار نقشه امامزاده 
که در طول این طرح توزیع خواهد شد؛ تمهیداتی است که اداره اوقاف 

و امور خیریه استان اصفهان در نظر گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه این طرح 
طی این سال ها با همکاری سازمان آموزش و پرورش، میراث فرهنگی 
و اســتانداری انجام می گیرد، گفت: این طرح ۶ ســال است به همت 
ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور اجرا می شــود و استان اصفهان 
 در دو ســال اخیر رتبه اول کشــوری را در اجرای این طرح به دست 

آورده است.
صادقی تصریح کرد: امســال یک هزار و ۶۰ ســند مالکیت موقوفات 
 به ثبت رســیده و در ایــن زمینه رتبه ســوم کشــوری را در اختیار 

داریم.
وی با بیان اینکه تا پایان ســال مرکز حفظ مجازی استان اصفهان در 
کنار مقبره عالمه مجلسی افتتاح می شــود، بیان داشت: شهروندانی 
که برای حضــور در کالس های حفظ قرآن مشــکل دارند می توانند 
 از طریــق شــبکه مجــازی در طرح حفــظ مجازی قرآن شــرکت 

کنند.
بیش از ۲۰۰ موقوفه جدید در سال وقف شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به تعداد وقف های 
انجام شــده در ســال جاری اظهار کرد: ۲۸۳ موقوفه جدید در سال 
۹۴ توسط مردم وقف شد که نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۹۳ 
بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته که حاکی از فرهنگ ســازی وقف در 

جامعه است.

اجرای طرح آرامش بهاری ویژه 
مسافران نوروزی در ۳۵۰ بقعه اصفهان

این روزها کاخ چهلســتون میزبان ویــژه برنامه 
فرهنگی »نوروزگاه« اصفهان است که با مشارکت 
شهرداری اصفهان و میراث فرهنگی برپا شده است.

دختران و پســران کودک و نوجوان با لباس های 
محلی دورتا دور باغ بــه بازی های محلی، تفریح و 

شادی پرداختند.
مهــدی جمالــی نــژاد، مــرد همیشــه خندان 
 و پرتالش شــهر با گام های اســتوارش به همراه

 فریدون الهیــاری، مدیر کل میــراث فرهنگی و 
گردشــگری اصفهان به باغ موزه آمــد تا تالش و 

زحمات مجریان این برنامه را از نزدیک ببیند.
ابتــدای برنامه دختر کوچکی بــا لباس محلی در 
 مقابل مسئوالن ایســتاد و یکی از اشــعار زیبای

 زنده یاد اکبر جمشیدی را با لهجه شیرین اصفهانی 
خواند که با تشویق های مکرر شهردار روبه رو شد.

پس از آن دختران و پســران نوجوان با لباس های 
زیبای محلی بازی های سنتی و بومی را اجرا کردند 

و حاضران از این لحظات به وجد آمدند.
برنامه حاجی فیروز بــا هنرنمایی جوانان در ایوان 
عمارت چهلستون برگزار شد که در حرکات حاجی 
فیروزانه مدرن،پر بود از گوشــه و کنایه های ظلم 

شاهان به زیر دستان .
ســفره زیبای هفت ســین با مجموعه ای شکیل 

و دیدنی از آثار و صنایع دســتی اصفهان در کنار 
حوضه باغ موزه چهلستون توجه همگان را به خود 

جلب کرد.
جمالی نژاد دســت هایش را در دســت الهیاری 
گذاشت و در مقابل لنز دوربین عکاسان و در کنار 
سفره هفت ســین ایستاد تا ســال نو را به همت و 
همکاری یکدیگر آغازکنند و تصویــر آنها ثبت و 

جاودان شود.
 تصویری بدیــع از دو مردی که شــاید به جرات 
می توان گفت هماهنگی و همکاری سازمان های 
متبوعشــان را برای اولین بار در این سطح شاهد 

هستیم.
گوشــه گوشــه از حیاط چهلســتون برنامه های 
مختلفی برپــا بود و لباس های محلــی و تاریخی 
مردان و زنان انسان را به گذشته هایی دور می برد، 
گویی برگشته بودیم به زمان صفویه و قاجار و حاال 
اگر شاه عباس بار دیگر به چهلستون می آمد از این 

همه تنوع و رنگارنگی برنامه ها لذت می برد.
غرفه های متعدد صنایع دستی ایران و اصفهان در 
گوشه حیاط دیدنی بود. زنانی که جاجیم و گلیم و 
زری بافی می کردند تا میراث معنوی گذشته را احیا 
کنند. غرفه بختیاری های اصفهان با چیدمانی از 
کرک های رنگارنگ و گلیم و پشتی های گرد و کم 

حجم غرفه ای خاص بود و سرپرست غرفه خطاب 
به مســئوالن حاضر گفت: بختیاری ها به عنوان 
یکی از حمایت کنندگان مشروطه به سمت جنوب 
حرکت کردند و در استان های کشور مستقر شدند. 
آنها از قدیمی ترین ارکان پیروزی مشروطه بودند 
ولی متاسفانه ما در استان اصفهان نمی بینیم که 
بختیاری ها خانه مشروطه داشته باشند و سوال ما 
این است که سهم بختیاری ها و قوم لر در اصفهان 
کجاست. دیگر اینکه مقبره سرداران بختیاری مورد 
کم لطفی قرار گرفته از جمله سنگ  و آرامگاه سردار 
مریم بختیاری مادر شهید بزرگوار علی مردان خان 
بختیاری که در دو سال گذشته مقام معظم رهبری 
درباره او فرمایشاتی را داشته اند، سنگ ایشان در 
شان و منزلتش نیست. تنها زنی بوده است که در 
قوم لر برای مقابله با اســتبداد به پا خاست. ایجاد 
یک موزه در تکیه بختیاری ها نیز ضروری اســت 
و اختصاص نیروی انســانی در این محل نیز الزم 

می باشد.
پس از گفته های وی بختیاری هــا با زبان لری با 

مسئوالن خوش آمد گفتند.
 جمالی نــژاد و الهیاری با صبوری بــه داخل همه

 غرفه ها رفتند و از نزدیک با دستاوردها و آداب و 
رســوم مناطق مختلف ایران اسالمی آشنا شدند. 
شهردار گاهی به جای هنرمندان وارد کار می شد و 
در کنار هنرمندان قلمزنی می کرد و صحنه هایی 

زیبا را به تصویر می کشید.
در یکــی از غرفه ها زنان قــوم بختیاری آش دوغ 
درست کرده بودند و کشک و قارا برای پذیرایی از 
بازدید کنندگان روی میز چیده بودند. مســئوالن 
همراه توریست های خارجی و غرفه داران عکسی 

به یادگار پشت لنز دوربین ها ثبت کردند.
پس از برگزاری این برنامه های دیدنی، مسافرانی 
که پیش نوروز خود را در اصفهان می گذراندند به 
غرفه ها آمدند و با آداب و رســوم ایران و اصفهان 
آشنا شدند.در کنار این برنامه در میدان امام بازی 
چوگان به نمایش گذاشته شد و حاضران مجذوب 
جوالن اســب ها در بزرگ ترین میــدان تاریخی 
دنیا شــدند.برپایی چنین برنامه هایی که در لوای 
همراهی دو ســازمان مهم و تاثیر گذار شهرداری 
و میراث فرهنگی به حاضران ارایه شــد، در جذب 
 گردشــگر موثر اســت و می تواند بــرای اصفهان

 درآمد زایی را به همراه داشته باشد.
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مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: عبور و مرور 
شبانه وسایل نقلیه سنگین در شــماری از جاده های پرتردد استان 

اصفهان در ایام نوروز ۹۵ ممنوع شد.
 حجت اله غالمی بــا اعالم این خبــر، اظهار کرد: تردد انــواع تریلر 
و کامیون به غیر از حامالن موادســوختی و فاســد شــدنی یا دارای 
مجــوز از پلیس راهــور از ســاعت ۱۹ هــر روز تا هفــت صبح روز 
بعد در محورهــای ارتباطی » اصفهــان– یاســوج «، » جاده قدیم 
کاشــان- قم«، »آزادراه اصفهان-کاشــان- قم«، » جــاده نایین- 
 خــور- طبــس « و »محــور ارتباطی جنــدق- معلمــان« ممنوع 

است.
وی افزود: روزهای ۲۷ ،۲۸ و ۲۹ اسفند و نیز پنجم، ششم، ۱۲ و ۱۳ 
فروردین پرترددترین روزهای ایام نوروز اســت و بدین ســبب تردد 
شبانه وسایل نقلیه سنگین و باربر غیر از حامالن مواد سوختی و فاسد 
شدنی در راه های استان اصفهان در تاریخ ها و مسیرهای اعالم شده 

ممنوع است.
مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: بیشتر 
حوادث ناوگان باری در این استان اوایل بامداد و در هنگام عصر و شب 
اتفاق می افتد بنابراین تــردد انواع تریلر و کامیــون در این جاده ها 

ممنوع شده است.
 وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود کارگاه راهســازی بانــد دوم 
داران – الیگــودرز و کاهــش ظرفیــت تــردد در ایــن محــور، 
امــکان افزایــش ظرفیــت بــرای عبــور اتوبــوس هــای کاروان 
 راهیان نــور به عنــوان جایگزیــن محور ایــذه - شــهرکرد وجود

 ندارد.

در ایام نوروز 9۵ ؛

 تردد شبانه خودروهای سنگین
 در جاده های اصفهان ممنوع شد

»نوروزگاه« اصفهان نویدی خوش برای گردشگران؛

اگر شاه عباس هم بود به نوروزگاه چهلستون می آمد

معاون خانه مشروطیت اصفهان:

خانه مشروطیت آماده پذیرایی از 
گردشگران نوروزی است

مدیرکل حج و زیارت اصفهان ؛

 هر هفته ۱۳۰۰ اصفهانی به 
عتبات عالیات اعزام می شوند

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری استان: 

عروس های دریایی به اصفهان آمدند

معاون خانه مشــروطیت اصفهان گفت: یکی از اماکن تاریخی ارزشــمند 
 که در ایــام نوروز پذیــرای مســافران خواهد بــود، خانه مشــروطیت 

است.
مصطفی مرتضوی تصریح کرد: خانه مشروطه مطابق روال هر سال در ایام 

نوروز برنامه های ویژه ای را برگزار خواهد کرد.
وی ادامه داد: خانه مشــروطیت گنجینه ای از حوادث مشروطه و دوران 
 قبل از آن اســت که به صورت فضای فکــری مخاطبین خــاص خود را 

دارد.
معــاون خانه مشــروطیت اصفهان خاطرنشــان کرد: ما با بــه کارگیری 
راهنمایان متخصــص و آموزش دیــده اطالعات مدنظــر مجموعه را به 

مخاطبین منتقل می کنیم.
وی به برپایــی کارگاه های آموزشــی ویژه کــودکان و نوجوانان در خانه 
مشروطیت اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشــگاه کتاب نیز از دیگر ویژه 

برنامه های نوروز ۹۵ خانه مشروطیت است.
مرتضــوی با بیــان اینکه خانــه مشــروطیت در خیابان نشــاط ، کوچه 
شــماره ۱۴  واقع شــده اســت، افزود:  زمان بازدید از ســاعت ۹ صبح تا 
۷ شــب به صورت یکســره می باشــد و عالقه مندان مــی توانند جهت 
 کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن ۳۲۲۱۲۵۵۶ تمــاس حاصل 

کنند.

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: در ایام نــوروز هرهفته ۱۳۰۰ 
 نفر از هموطنان اصفهانی به صورت زمینــی و هوایی به عتبات عالیات اعزام 
می شوند.غالمعلی زاهدی در اصفهان پیرامون اعزام به عتبات عالیات در ایام 
نوروز اظهار داشت: سهمیه اصفهان نسبت به روال عادی گذشته ۲ برابر شده 

و هر هفته ۴۰ کاروان از اصفهان به عتبات عالیات اعزام می شوند. 
مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان بیــان کرد: اعزام متقاضیان ســفر 
به عتبات عالیات تا تاریخ ۱۰ اردیبهشــت ماه ســال آینده ادامه دارد. وی 
پیرامون اعزام حج تمتع گفت: دارندگان فیش حج تمتع تا تاریخ ۳۰ خرداد 

سال ۸۵ به مکه مکرمه و 
مدینه منوره باید با مراجعه 
به شــعب بانکی نسبت به 
اقدام وجه واریز کنند و با 
رفع مشــکالت حج تمتع 
ســال ۹۵ بــه این ســفر 
معنــوی اعزام می شــوند  
که به زودی سازمان حج و 
زیارت جزییات آن را اعالم 

می کند.

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه پروژه آکواریوم ناژوان با مشــارکت سرمایه گذار خارجی 
 اجرا شده اســت، گفت: امروز تونل آکواریوم ناژوان با حضور معاون
 

رییس جمهور به بهره برداری می رسد.
 مرتضی حســام نژاد اظهارکرد: پروژه آکواریوم ناژوان با مشارکت 

سرمایه گذار خارجی از شرکت ترکیه ای اجرا شده است.
وی هزینه اجرای این طرح را ۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
۵۰ درصد از هزینه این طرح از سوی شــهرداری و مابقی از سوی 

سرمایه گذار خارجی تامین شده است.
مدیر امور ســرمایه گذاری و مشــارکت های شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: احداث بنا و خاکبرداری بر عهده شهرداری و تکمیل و 
تجهیز ساختمان و خریداری موجودات زنده بر عهده سرمایه گذار 

خارجی بوده است.
حسام نژاد خاطرنشــان کرد: با توجه به تجربه باالی سرمایه گذار 
خارجی، تجهیز ساختمان با سرعت باالیی طی هفت ماه انجام شد.

وی اظهار کرد: بر اســاس توافق انجام شده درآمد حاصل از فروش 
بلیت آکواریوم منهای ۱۰درصد عوارض به مدت ۵ سال در اختیار 

سرمایه گذار خارجی قرار می گیرد.
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه آکواریوم ناژوان از نظر وسعت و تکنولوژی در کشور بی نظیر 
است، ادامه داد: این پروژه در مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در زیر زمین 

احداث شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه  های استان اصفهان گفت: پروژه 
زاینده 
رود

 
نمایشگاه بزرگ بین المللی استان اصفهان ۲۲ بهمن سال آینده 

به بهره برداری خواهد رسید.
رسول محققیان با اشــاره به اینکه پروژه بزرگ نمایشگاهی اصفهان پروژه ای 
ملی است و با تعامل بین مسئوالن اســتانی و ملی کلید خورده است، اظهار 
داشت: این پروژه با دستور شهردار اصفهان که بزرگ ترین سهامدار آن است 

قرار است تا ۲۲ بهمن سال ۹۵ به بهره برداری برسد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش سهام سهامدارانی همچون اتاق بازرگانی 
در دستور کار قرار دارد، ابراز داشــت: در حال حاضر اتاق بازگانی دارای هفت 
درصد سهام پروژه نمایشــگاه های بزرگ بین المللی اصفهان است و بر اساس 
وعده های داده شده از سوی رییس اتاق بازرگانی قرار است سهام این اتاق نیز 
از نمایشگاه بزرگ اصفهان افزایش یابد که امیدواریم به این وعده خود هر چه 
سریع تر عمل کنند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه  های استان اصفهان در ادامه 
با اشاره به اینکه واگذاری سهام شرکت نمایشگاه های بزرگ استان اصفهان به 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های استان اصفهان در دستور کار است، افزود: 
با توجه به دارا بودن بیش از ۱۰۰ شــهرداری در استان این امر در دستور کار 

قرار گرفته است.
پیشرفت ۳9 درصدی پروژه  نمایشگاه های بین المللی

وی در ادامه با اشــاره به اینکه با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته در حال 
حاضر پروژه نمایشگاه های بزرگ بین المللی اصفهان باید ۴۱ درصد پیشرفت 

داشته باشد، بیان داشت: این در حالی است که به دلیل کمبود اعتبارات این 
پروژه تاکنون با پیشرفت ۳۹ درصدی روبه رو بوده است.

اعالم فراخوان فاز دو شرکت نمایشگاه های استان اصفهان
محققیان در ادامه به اعالم فراخوان دومین فاز از شرکت نمایشگاه های استان 
اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: به دنبال این اعالم فراخوان، ۳۷ شرکت اعالم 
آمادگی کردند که پس از سنجش شرایط ۱۲ شرکت حایز شرایط شدند و در 
۲۲ فروردین سال آینده پس از بررســی نهایی عملیات اجرایی این پروژه نیز 

آغاز خواهد شد.
برپایی ۴۷ نمایشــگاه بین المللی و ملی در شرکت نمایشگاه  های 

استان اصفهان
وی به برپایی ۴۷ نمایشگاه بین المللی و ملی در شرکت نمایشگاه  های استان 
اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: همچنین این شرکت ۱۱ رویداد خارجی را نیز 
در کشورهایی همچون عمان،  هند، امارات متحده عربی، ترکمنستان، مالزی 
و اندونزی را رقم زده اســت. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان اصفهان 
به قطع یارانه ۱۰ الی ۱۵ درصدی دولت به شــرکت های متقاضی حضور در 
نمایشگاه  های بین المللی اشــاره کرد و افزود: ما این موضوع را بارها از طریق 
استاندار و ســازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیری کرده ایم و این در حالی 

است که هنوز اقدامی سازنده در این راستا انجام نشده است.
وی اضافه کرد: برای سال ۹۵ نیز شرکت نمایشــگاه  های استان اصفهان ۱۸ 
رویداد که شامل ۱۶ نمایشگاه بین المللی و دو تور می شود را در نظر گرفته است 
که امیدواریم با حمایت های دولت این اقدامات به بهترین نحوه صورت پذیرد.
شهرداری بیشترین اعتبار را برای پروژه شرکت نمایشگاه های استان 

پرداخت
محققیان در پاسخ به سوالی در خصوص میزان ســرمایه گذاری و تخصیص 
اعتبار شهرداری اصفهان در سال ۹۴ به این نمایشگاه و مبلغ پیش بینی شده 
برای سال آینده این پروژه توسط شــهرداری اصفهان ابراز داشت: شهرداری 
تنها ارگانی است که بیشــترین همکاری را برای بهره برداری از پروژه بزرگ 
نمایشگاهی اصفهان داشته و اتاق بازرگانی نیز نمکی بر آش ساخت نمایشگاه 

پاشیده است.
وی اعتبار هزینه شده در پروژه شــرکت بزرگ نمایشگاه های استان اصفهان 
را تاکنون شش میلیارد تومان اعالم کرد و ابراز داشت: همه این هزینه توسط 
شهرداری اصفهان پرداخت شده و دیگر سهامداران هزینه ای را برای این امر 
پرداخت نکرده اند ضمن اینکه اعتبار تخصیص یافته شهرداری به این پروژه در 
سال گذشته ۱۶ میلیارد تومان بوده و در سال ۹۵ نیز آنچه عنوان شده افزایش 

۱۰ میلیارد تومانی سرمایه  را از سوی شهرداری شاهد خواهیم بود.
مدیرعامل شــرکت نمایشگاه  های اســتان اصفهان افزود: با نشست هایی که 
با شهردار و اعضای شورای اســالمی شهر اصفهان داشــتیم ممانعتی برای 
تخصیص اعتبار برای بهره برداری از شرکت بزرگ نمایشگاه  های بین المللی 

استان اصفهان ندارند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های استان:

بهره برداری از نمایشگاه بزرگ اصفهان در ۲۲ بهمن 9۵ 
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بنیادکار - ذوب آهن، آخرین 
پرده از نمایش شاگردان یحیی در سال 94

فوتبال ایران 
به سرنوشت کویت دچار نشود

سیری در دنیای ورزش

ذوب آهن از هفته سوم لیگ  قهرمانان آسیا، امروز در تاشکند رو در روی بنیادکار 
ازبکستان قرار می گیرد. از هفته سوم لیگ قهرمانان آس��یا و در آخرین روز از این 
هفته ذوب آهن به عنوان آخرین نماینده ایران از ساعت 16 در تاشکند به مصاف 
بنیادکار ازبکستان می رود. ش��اگردان یحیی گل محمدی این روزها نتایج نسبتا 
خوبی را در لیگ برتر و آسیا کس��ب کردند و با روحیه بسیار خوبی مقابل سومین 
نماینده ازبکس��تان حاضر می ش��وند. ذوب آهن در حال حاضر در گروه خود با 4 
 امتیاز در رتب��ه دوم گروه B ق��رار دارد که این به دلیل تفاضل گل کمتر نس��بت 
به النصر عربستان است. شاگردان گل محمدی در دو بازی گذشته خود در آسیا یک 
پیروزی و یک تساوی مقابل لخویا به دست آوردند و پس از تراکتور، دومین نماینده 
 موفق ایران هستند. در این مسابقه ها ذوب آهنی ها یک گل به ثمر رساندند که آن را

 مهدی رجب زاده به ثمر رسانده و در مقابل هیچ گلی را دریافت  نکردند.
 ذوب آهن در بازی های لیگ و آس��یا عملکرد بهت��ری در بازی های خارج از خانه 

داشته و معموال بازی های این تیم با پیروزی همراه است.
در سوی مقابل بنیادکار از دو بازی اخیر یک پیروزی و یک شکست به دست آورده 
ولی در مقایسه با ذوب آهن شرایط مساعدی اما هنوز از شانس صعود به مرحله بعد 

برخوردار هستند. 

نهاد حاکم بر فوتبال جهان اعالم کرد با توجه به تعلیق فدراسیون  فوتبال کویت، 
 امکان برگ��زاری دیدارهای کوی��ت مقابل الئ��وس و کویت  مقابل ک��ره جنوبی 

در مقدماتی جام جهانی در حال حاضر میسر  نیست.
 این دیدارها قرار بود روزهای 24 و 29 مارس برگزار ش��ود. فوتبال کویت به علت 

دخالت دولت این کشور در مسائل فدراسیون در ماه اکتبر تعلیق  شد.
بازی کویت مقابل میانمار در ماه نوامبر نیز لغو ش��د و میانمار با نتیجه سه بر صفر 
 برنده اعالم ش��د. کویت در گروه رقابت های مقدماتی ج��ام جهانی 2018 بعد از 
کره جنوبی در جایگاه دوم قرار دارد. باید گفت که فیفا ترسناک است و با هیچ کس 
 شوخی ندارد. به محض اینکه دخالت مقامات دولتی در فوتبال را حس کند وارد 
 عم��ل م��ی ش��ود و اگ��ر خواس��ته های��ش اجرای��ی نش��ود رای ب��ه تعیل��ق 
خواهد داد و البته خواس��ته های فیفا کمتر پیش آمده جاه طلبانه و خود محورانه 

باشد و آن چیز که بر آن تاکید دارد مورد تایید همه و به سود فوتبال  است.
فیفا می گوید فوتبال برای همه و حتی موافق حضور سیاسی ها و حتی افراد دولتی 
در فوتبال است، اما از یک چیز بدش می آید و آن دخالت حاکمیت در فوتبال است.

از نگاه فیفا دولت نباید در فوتبال دخالت کند به ای��ن دلیل که اعتقاد دارد دولت 
قدرتمند است و اگر دخالت کند می تواند فوتبال را به هر سمت و سویی که دوست 
دارد ببرد در حالی که فوتبال باید خود مسیر خویش را انتخاب کند و فوتبالی پیش 
رود. ایران یک بار طعم تلخ تعلیق را چش��یده است و امید است که این بار به بهانه 
کنار زدن علی کفاشیان شائبه دخالت دولت در اداره فدراسیون فوتبال برای فیفا 
ایجاد نشود چرا که در غیر این صورت ما هم به سرنوشت کویت دچار خواهیم شد.

  ک��ی روش در لیس��ت اخیر چن��ان انقالب��ی عم��ل ک��رد و جوان ها را 
به تیم ملی معرفی کرد ک��ه این حرکت او را می ت��وان یک درس بزرگ 
 با این مفهوم دانس��ت که انگیزه مب��ارزه از نام های مطرح و سرش��ناس

 مهم تر است.
لیست اخیر کارلوس کی روش یک درس بزرگ برای همه مربیان ایرانی 
 بود. آنجا که با توجه به اعتبار و ق��درت حریف بازیکنانش را می چیند نه 
با نظر خودش و بدون تغییر. به لیست اخیر دقت کنید، کی روش می داند 
که با لژیونر ها و بازیکنان نامدار مقابل هند و عمان به دلیل نداشتن انگیزه 

به مشکل برخورد می کند. به لیست نگاه کنید:
1- امید ابراهیمی 2- محسن کریمی 3- سجاد شهباززاده )استقالل(، 4- 
علی عاشوری )استقالل خوزستان(، 5- سوشا مکانی 6- احمد نوراللهی 
7- کمال کامیابی نیا 8- مهدی طارمی 9-  رامین رضاییان 10-  فرشاد 
 احمدزاده 11-  محمد انص��اری )پرس��پولیس(، 12- مهرداد محمدی 
)راه آهن(، 13- مهدی ترابی )سایپا(، 14- داریوش شجاعیان )گسترش 
 فوالد(، 15- ع��زت ا... پورغ��از 16- محمدحس��ین کنعان��ی )ملوان(،
  17- س��ید جالل حس��ینی 18- وحید امیری 19-  علیرض��ا بیرانوند

 )نفت تهران(.
کی روش همه نامداره��ا و فیکس های مطلق را در لیس��ت ذخیره قرار 
 داده است. در واقع اولین نکته ای که کی روش به آن توجه کرده، انگیزه 
است. س��رمربی تیم ملی می داند این بازیکنان که او انتخاب کرده برای 
فیکس شدن در کنار کی روش همه وجود خود را خرج می کنند و با بیش 
از توان واقعی خود به میدان می روند، اما دیگرانی که خیال شان از فیکس 

بودن راحت است تمام وجود خود را خرج نخواهند کرد.
 این لیست تیم ملی در واقع متش��کل از بازیکنانی است که می خواهند 
از این فرصت اس��تفاده کنند و خود را از لژیونرها برتر نشان داده و نهایتا 

اینکه در دو بازی بین المللی مشتری های بین المللی پیدا کنند.
کی روش حتی بیش و پیش از آنک��ه تاکتیک ها و تمرین��ات را در نظر 

بگیرد، انگیزه ها را در نظر گرفته است و این بسیار مهم است.
درس بزرگ کی روش حاال این اس��ت: تیم ملی نه به یازده یا بیست و دو 
بازیکن که به وس��عت لیگ برتر اس��ت و هر کس خوب کار کند فرصت 
 خواهد داش��ت تا خودش را نش��ان دهد. ب��رای کی روش ن��ام ها بازی 

نمی کنند، او به دنبال انگیزه و توانایی است.

درس بزرگ کی روش در لیست اخیر تیم ملی؛

» انگیزه « بزرگ تر از نام ها

فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران 
دادگستری کل استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید خدمات پیمانکار تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیک و برق ساختمانهای 

خود در شهر اصفهان به شرح ذیل اقدام نماید. 
کارفرما: دادگستری کل استان اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان

موضوع: خرید خدمات تعمیر ونگهداری ساختمانهای دادگستری در شهر اصفهان شامل ساختمان مرکزی، ساختمان دادگستری 
بهارستان، مجتمع دادگاههای تجدید نظر، مجتمع شهید قدوسی، مجتمع شهید توالیی. 

گواهینامه صالحیت: به شرکتهای دارای گواهی صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اصناف 
در زمینه تعمیر و نگهداری تاسیسات اسناد ارزیابی تحویل می گردد. 

اسناد ارزیابی در دفتر فنی مهندسی دادگستری واقع در خیابان شهید نیکبخت اصفهان، ساختمان مرکزی دادگستری، اتاق 402 
 حداکثر تا تاریخ 95/1/14 به نمایندگان ش��رکتهایی که دارای معرفی نامه کتبی باش��ند با ارائه گواهی صالحیت ش��رکت تحویل 
می گردد. پیمانکار باید حداکثر تا 1395/1/29 نسبت به ارائه پیشنهاد خود به دبیرخانه دادگستری اتاق 425 ساختمان فوق االشعار 

اقدام نمایند. 

دادگستری کل استان اصفهان 

نوبت دوم 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز سالمت جامعه و آزمایشگاه مرکزی 
وابسته به شبکه بهداشت درمان شهرستان تیران و کرون به صورت سرجمع

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت 
www.afa.mui.ac.ir/khadamat /خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه :031-37923853

شماره تلفن  امور قراردادهای شبکه بهداشت درمان شهرستان تیران و کرون: 
031-42223300

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی:031-37924006

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  تعمیرات و بازسازی بخش های روانپزشکی مردان و 
زنان مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر)ع( به صورت فهرست بهاء

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت 
www.afa.mui.ac.ir/khadamat /خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه :031-37923853

ش��ماره تلفن  امور قراردادهای مراکز آموزش��ی درمانی ن��ور و حضرت علی 
اصغر)ع( : 22222127-031داخلی 244

شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت امور پشتیبانی:031-37924006

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

پروی��ز مظلومی در حاش��یه تمرین اس��تقالل، 
نشستی مطبوعاتی در حضور خبرنگاران برگزار 

کرد. 
از همه استقاللی ها ممنونم

 از حضور هم��ه خبرنگاران که در این یک س��ال 
 به تمرینات ما آمدند ممنونم، س��ال 94 بس��یار 
پر فراز و نشیب بود و خوشحالیم که در هر صورت 
 توانستیم صدرنش��ینی را حفظ کنیم و به فینال 
جام حذفی برس��یم و هواداران مان را خوشحال 
کنی��م، از ه��واداران، هیات مدی��ره، مدیرعامل 
 محت��رم، بازیکن��ان، کادر فنی، کادر پزش��کی، 
کادر تدارکات و ... تشکر می کنم صدرنشینی این 
تیم حاصل عملکرد همه آنها بوده است. امیدوارم 
سال 95 سال بس��یار خوب و پربرکتی برای همه 

مردم باشد. 
نباید یکی دو بازی را مالک قرار داد

بعضی از بازی های فراز و نشیب دارد، از نظر فنی 
نمی توان یکی دو بازی را مورد محاسبه قرار داد، 
ما گاهی وقت ها هم خوب بازی نمی کردیم، اما 
بازی های بس��یار خوب هم داش��ته ایم و در کل 
من از مجموعه تیم راضی هس��تم، خوشبختانه 
خیلی از بازی ها،  بچه ها بازی فوق العاده ای بازی 
 کردند، مانند بازی با س��پاهان در اصفهان، مگر 

می شود به آن س��پاهان پرقدرت در اصفهان سه 
 گل زد، در هر ص��ورت من از نتیج��ه کار و بازی 

بچه ها راضی هستم.
کمیته نقل و انتقاالت کار خود را انجام داد

در نیم فص��ل بازیکنان��ی را می خواس��تیم، اما 
بازیکنان مدنظر ما با باش��گاه های شان قرارداد 
 داشتند، بازیکن خوب که بیرون نمی ماند، ما هم با

 باش��گاه های ش��ان صحبت کردیم، اما موافقت 
نکردند، اصال این طور نیس��ت که بگوییم باشگاه 
 اس��تقالل کوتاهی ک��رده اس��ت، هم��ه اینجا
تالش شان را کردند، اما متاسفانه موفق نشدیم.

از کمیته نق��ل و انتقاالت هم ممنون��م، آنها کار 
 خودش��ان را کردند، م��ا در نیم فص��ل اول هم 
دو بازیکن خوب مان را غیر از مصدومیت از دست 
دادیم، هم جاس��م کرار و هم ریوال��دو بازیکنان 

خوبی بودند که از جمع ما جدا شدند. 
مردم همیشه سرمربی را می بینند

 البته مردم همیش��ه س��رمربی را می بینند، اما
 نتیجه ای که گرفته می شود حاصل جمع است، 
این طور نباید باشد که پیروزی ها برای بقیه باشد 

و شکست ها برای من. 
چرا ما نباید قهرمان شویم؟ 

االن هم���ه م���ی گوین���د م���ا 7 ب���ازی 

 س��نگین داری��م، ام��ا م��ن م��ی گوی��م اتفاقا 
 ب��ازی ه��ای راحت��ی داری��م، نگران��ی بای��د 
 در بازی ب��ا تیم ه��ای پایین جدولی باش��د که

می خواهند در لیگ بمانند. در ضمن ما تیم مان 
را جوان کردیم و راه افتادن تیمی که جوان است 

نیاز به زمان دارد. 
اول سهمیه و بعد قهرمانی

اول به سهمیه فکر می کنیم و سپس به قهرمانی، 
انصافا تا همین االن هم نتیجه گرفتیم و با حمایت 
همه هوادارها ب��ه دنبال این هس��تیم تا نتیجه 

بگیریم، کار سختی داریم، اما انشاهلل می توانیم.
به نظر کی روش احترام می گذارم

من به نظر ک��ی روش احترام می گ��ذارم او هم 
س��لیقه خ��ودش را دارد، ام��ا انتظ��ار من چیز 
 دیگری بود، از تیم صدر ج��دول تنها 3 بازیکن؟ 
 البته نظر من این است ما اگر بازیکن مصدوم مانند 
خسرو و چشمی نداشتیم قطعا بازیکنان بیشتری 

در تیم ملی داشتیم.
درگیری بازیکنان طبیعی است

 درگیری دو بازیکن با همدیگر کامال طبیعی است، 

درگیری بین دو بازیکن تیم من در تمرین اصال 
چیز مهمی نبود و خودتان ه��م دیدید که من با 
هر دو بازیکن برخورد کردم و  قائله جمع ش��د، 

من همیشه مثبت فکر می کنم و از طرفی 
 هم می دانم همیش��ه حواش��ی 

 در فوتب��ال وج��ود دارد و 
نمی توان کاری کرد فقط 
باید به فکر تیم بود و این 

حواشی را جمع کرد.
هی�چ مرب�ی ق�ول 

قهرمانی نمی دهد
ما شدیدا تالش می کنیم. 
من تیم را در شرایط خوبی 

در اختیار نگرفتم. برنامه ما 
جوانگرایی بود و احتیاج 

به زمان داریم 
تا این 

برنامه جا بیفتد. من به هیات مدیره قول کس��ب 
س��همیه داده بودم ولی خارج از آن برنامه ای که 
دادیم نتیجه گرفتیم. از روز اول هیچ قولی برای 
قهرمانی ن��داده بودیم. هیچ مرب��ی در دنیا قول 
قهرمانی نمی دهد، اما تالش می کنیم 

که به این مهم دست پیدا کنیم.
به من گفتند دو سال اینجا 

هستید
م��ن هربار ب��ا هی��ات مدیره 
صحبت کردم ب��ه من گفتند 
ش��ما دو س��ال اینجا هستید 
 و اص��ال حک��م دوس��اله به من 
داده اند. البته قرارداد سال دومم 
مشروط اس��ت. من هیچ شرطی 
ن��دارم و به ق��راردادم 

پایبندم.

مظلومی:

باالتر از قولی که داده بودم نتیجه گرفته ایم

 خ��وش خیال��ی و رویاپ��ردازی ع��ده ای، س��ودجویان را بر آن داش��ته 
در ازای پول، امیدهای توخالی بفروشند.

 در فوتبال ایران انواع و اقس��ام مش��کل ها و ناهنجاری ها پیدا می ش��ود. 
 این مس��ائل مختص ایران نیس��ت و در همه جای جهان پیدا می ش��ود 

با این حال انتظار می رود که بخشی از این مشکالت در ایران رخ ندهد.
هر کشوری که صاحب فوتبال اس��ت، نکات مثبت و منفی مخصوص به 
خود را در فوتبالش می بیند. مثال در ایران پرتاب نارنجک در ورزشگاه ها 
امری متداول است و هرچند به شدت مورد نقد و مخالفت قرار می گیرد، 
بارها تکرار شده است. در عوض، شور و شوق تماشاگران – اگر به ورزشگاه 
بروند – نس��بت به خیلی از کشورهای دیگر بیشتر اس��ت و همین نکته 
فوتبال باشگاهی و ملی ایران را دست کم در آسیا یک سر و گردن از سایر 

کشورها باالتر برده است.
 در میان هم��ه خوب ها و بده��ای دنیای فوتب��ال، ش��وربختانه در ایران 
 پدی��ده زش��ت و ویرانگ��ر ش��رط بندی و بخت آزمایی در س��طح کالن 
دیده می شود. روزی نیست که اخبار یا حاشیه ای از این دست در بازی های 

لیگ – از لیگ برتر تا دسته های پایین تر – شنیده نشود.
چندی پیش فعالیت مجموعه ای در حوزه بخت آزمایی و پیش بینی نتایج 
فوتبال حاشیه های زیادی ایجاد کرد. دخالت و سهیم بودن افرادی از بدنه 
فوتبال ایران و دست  اندرکاران سابق آن در این مجموعه حساسیت ها را 

نسبت به آن بیشتر کرده است.
همان زمان مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با صراحت اعالم کردند 

که این موسسه و مجموعه های مشابه آن مجوز فعالیت ندارند و باید کار و 
کاسبی شان را تعطیل کنند.

پس از آن که بحث ها علیه فعالیت این موسس��ه ش��دت گرفت، به ظاهر 
فعالیت آن کاهش پیدا کرد و کم کم تعطیل شد. می گوید به ظاهر چون 
تصور این موسسه فعال است و همچنان افرادی با آرزوی یک شبه پولدار 
ش��دن » تعرفه « های آن را پر می کنند و به امید ثروتمند ش��دن نتیجه 

بازی های فوتبال را دنبال می کنند.
آنچه این موسسه و سایر مجموعه های مشابه انجام می دهند نه نوید ثروت 
که نفیر محنت است؛ وقتی تفکر و تالش جای خود را به توهم و ساده لوحی 
می دهد، فقط جیب سودجویانی از این دست پر می شود و پشیزی عادی 

خوش خیال ها نمی شود.
بخت آزمایی و خیال پردازی نتیجه ای جز تلف ش��دن وقت و آسیب های 
روانی شدید به بار نمی آورد. فردی که هر هفته به امید دستیابی به ثروت 
برگه های بی ارزشی را می خرد و س��یاه می کند هم سرمایه اندک خود را 
هدر می دهد و هم دستش به جایی بند نمی شود. این افراد عاقبت هم ضرر 

مالی می کنند و هم آسیب معنوی می بینند.
هرچه ش��رکت کنندگان در این گونه بخت آزمایی ه��ای بیهوده خوش 
 خیالند. برگ��زار کنندگان آن ها باه��وش و فرصت طلبن��د. طمع همراه 
با حس نخوت و تنبلی برخی باعث شده که سودجویان با طرح مسائلی این 
چنین جیب آن ها را خالی کنند و نوید روزهای خوش را در ازای دریافت 

پول به آن ها بدهند؛ نویدی که امید می آورد، اما عمر را بر باد می دهد.

بخت آزمایی در فوتبال ایران؛ نوید روزهای خوش سیری چند؟

م الف:36723 م الف:36724
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اخطار اجرایی
شماره: 500/94 به موجب رای شماره  1627 تاریخ 94/9/12 حوزه 32 
ش شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مسعود حسن پور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته ) چک 9048377419 مورخ 
93/10/10( و مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم با احتس��اب نیم عشر 
دولتی، مشخصات محکوم له: مسعود خائفی به نشانی اصفهان، چهار 
راه ابن سینا، اول خیابان کمال، س��مت چپ، چاپ 110. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اج��را بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخ��ت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند ک��ه اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باش��د 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:36096 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرایی
شماره: 687/94 به موجب رای شماره  1115 تاریخ 94/6/26 حوزه 32 
ش شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه رسول رضائی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبل��غ 16/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ) چ��ک 517057 مورخ 
94/5/1( و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم با احتس��اب نیم عشر 
دولتی، مشخصات محکوم له: سید مجید عس��گری به نشانی اصفهان، 
زیار، جنب مسجد امام سجاد، ایزوگام عسگری. 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:36095 شعبه 32 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 441/94 به موجب رای شماره  915 تاریخ 94/6/2 حوزه 32 ش 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه کرامت حسین پور به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ) چک ش��ماره 379879 
مورخ 89/6/30( و پرداخت مبلغ 280/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم با 
احتساب نیم عشر دولتی، مش��خصات محکوم له: سید مجید عسگری 
به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد، ایزوگام عسگری. 
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:36094 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرایی
ش��ماره: 428/94 به موجب رای ش��ماره  832 تاریخ 94/5/26 حوزه 
32 ش شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه کوروش بابادی به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت 
به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته ) چک ش��ماره 
712042 مورخ 89/4/15( و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم با 
احتساب نیم عشر دولتی، مش��خصات محکوم له: سید مجید عسگری 
به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد، ایزوگام عسگری. 
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:36093 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرایی
شماره: 429/94 به موجب رای شماره  1330 تاریخ 94/7/30 حوزه 32 
ش شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیها 1- گنجعلی حس��ین پور 2- برزو حس��ین پور هر دو به نش��انی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت تضامن��ی مبلغ 18/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ) چک شماره 112437 مورخ 89/6/10( و مبلغ 
160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی. مشخصات 
محکوم له: سید مجید عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام 
سجاد، ایزوگام عسگری. 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 مف��اد 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:36092 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 2069/93 به موجب رای شماره 738 تاریخ 94/5/15 حوزه 32 
ش شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عباس عسگری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 24/100/000 ریال بابت اصل خواسته ) چک شماره 274545 مورخ 
90/2/17( و پرداخت 240/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چ��ک لغایت اجرای حکم با احتس��اب 
نیم عشر دولتی. مشخصات محکوم له: س��ید مجید عسگری به نشانی 
اصفهان، خ جی، خ مسجد علی شمالی پ 14. 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 مال��ی 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:36091 شعبه 32 حقوقی 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
ش��ماره: 1156/94 ش 13 به موجب رای شماره  1698 تاریخ 94/9/28 
حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مهدی خواجه به نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست ) 94/8/3( لغایت اجرای حکم و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرای اح��کام ) 600/000 ریال( در حق محکوم له حس��ین امین آبادی 
فرزند اسدا... به نش��انی خ پروین خ 24 متری دوم شیخ طوسی شرقی، 
کوچه حافظ بن گل مریم پ 334 همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اج��را بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخ��ت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند ک��ه اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باش��د 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:36090 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان

اخطار اجرایی
شماره: 367/94 ش 13 به موجب رای ش��ماره  1629 تاریخ 94/9/16 
حوزه 13 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه مصطفی مصطفائی کاکاوندی فرزند نوراهلل به نشانی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی با احتس��اب اجرا ) 600/000 ریال( و خسارت تاخیر 
تادی��ه از تاریخ سررس��ید چک ه��ای موص��وف ) 93/12/25 به مبلغ 
32/000/000 ریال و 94/1/20 به مبلغ 15/000/000 ریال( لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له جواد ملکوتی خواه فرزند رضا شغل پوشاک به 
نش��انی اصفهان، خ الله، کوی ش محس��نی، پ 249 همراه با نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت 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:36089 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 1212/94 به موجب رای ش��ماره  1725 تاریخ 94/9/29 حوزه 
اصفهان ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه امیر حس��ین توش��قانیان فرزند حس��ن به نشانی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به حکم به محکومیت خوانده به انتقال نه 
خودروی فوق الذکر ) به شماره انتظامی 332/13 ت 56 و شماره موتور 
12486028292 مدل 1386 به شماره شاسی 72502885(. مشخصات 
محکوم له: فراز یونسی به نشانی اصفهان خ سجاد، خ قائم مقام فراهانی 
کوچه 54 بن بست نگار پالک 132 طبقه 4. 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 مال��ی 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:36084 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

ش��ماره: 94-446 ش 45 به موجب رای ش��ماره  888 تاریخ 94/5/25 
حوزه 45 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
است محکوم علیه غالم خالدی به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
91/8/25 و محاسبه هزینه نشر آگهی با اجرا در حق محکوم له سید مجید 
عسگری به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد )ع( ایزوگام 
عسگری و 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 اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد 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:36081 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

ش��ماره: 94-443 ش 45 به موجب رای ش��ماره  890 تاریخ 94/5/25 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه فرش��ید خالدی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 160/000ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
89/4/30 و محاسبه هزینه نشر آگهی با اجرای احکام در حق محکوم له 
سید مجید عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد)ع(، 
ایزوگام عسگری و نیم عشر دولتی. 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 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36080 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

ش��ماره: 94-445 ش 45 به موجب رای ش��ماره  889 تاریخ 94/5/25 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه ش��رکت آرین یادگار بختیاری به نش��انی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال ببابت اصل خواسته 
و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تا ریخ 
سررسید چک 89/2/30 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له سید 
مجید عسگری به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مس��جد امام سجاد)ع(، 
ایزوگام عسگری و نیم عشر دولتی. 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 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36079 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

ش��ماره: 94-447 ش 45 به موجب رای ش��ماره  885 تاریخ 94/5/25 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه کرمعلی حسین پور به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبل��غ 20/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 160/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 91/6/1 محاسبه هزینه نشر آگهی از طریق اجرا در حق محکوم له 
سید مجید عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام سجاد)ع(، 
ایزوگام عسگری و نیم عشر دولتی. 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 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:36078 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 94-809 ش 45 به موجب رای ش��ماره  1316 تاریخ 94/7/28 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه س��ید مصطفی حسینی فارفانی به نش��انی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 90/12/20 و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال در 
حق محکوم له سید مجید عسگری به نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد 
امام سجاد)ع(، ایزوگام عسگری و 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:36077 شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شماره: 94-810 ش 45 به موجب رای ش��ماره  1315 تاریخ 94/7/28 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حمید قنبری مضود بیک )مس��عود بیک( به نشانی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید چک 93/4/20 لغایت زمان اجرای حکم و هزینه نشر 
آگهی به مبلغ 120/000 ریال در حق محکوم له س��ید مجید عسگری به 
نشانی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد)ع(، ایزوگام عسگری و 
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:36076 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

کالس��ه پرونده: 941121 ش��ماره دادنام��ه: 1812-94/11/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین جبلی 
قهجاورس��تانی به نشانی اصفهان قهجاورس��تان بلوار غدیر- غدیر 9 
پ 65 با وکالت بنت الهدی ش��اهمرادی به نش��انی اصفهان خ شریعتی 
مقابل درب بزرگ اورژانس بیمارستان شریعتی پ 34 واحد 2، خوانده: 
غالمرضا فرهادی لمر به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ سی 
و دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه دو فقره چک بانضمام خسارات، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حس��ین جبلی 
قهجاورستانی با وکالت بنت الهدی شاهمرادی به طرفیت آقای غالمرضا 
فرهادی لمر به خواسته مطالبه مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال 
وجه چک به شماره 933871- 93/9/10 و 933865-94/8/28 به عهده 
بانک ملی شعبه بلوار دانشگاه اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان ازخود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجا رت و 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 
سیصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 933871-93/9/10 و 933865-94/8/28( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
م الف: 36116 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالس��ه پرون��ده: 729/94 ش��ماره دادنام��ه: 1190-94/7/27 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نشانی اصفهان، زیار، خ مسجد امام سجاد، ایزوگام عسگری، 
خوانده: کاوه مهربان کهروئی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 6/800/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اخت��الف: در خصوص دعوی آقای 
سید مجید عس��گری به طرفیت آقای کاوه مهربان کهروئی به خواسته 
مطالبه 6/800/000 ریال وجه چک به شماره 667267-91/3/25 به عهده 

بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت  و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شش میلیون 
و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 91/3/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 36119 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالس��ه پرونده: 94-785 ش��ماره دادنام��ه: 1021-94/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد، ایزوگام 
عس��گری، خوانده: قنبر حسین پور به نش��انی مجهول المکان، شورا با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح  آتی مبادرت به صدور رای می نما ید. رای 
ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری به 
طرفیت آقای قنبر حسین پور به خواسته مطالبه 5/000/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره 505780 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توج��ه به محتویات پرون��ده و بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علی��ه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت  و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی و مبل��غ 170/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 89/1/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 36113 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالس��ه پرونده: 94-786 ش��ماره دادنام��ه: 1018-94/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد، ایزوگام 
عسگری، خوانده: سجاد رمضانی کهروئی به نش��انی مجهول المکان، 
شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح  آتی مبادرت به صدور رای می نما ید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سید مجید عسگری 
به طرفیت آقای سجاد رمضانی کهروئی به خواسته مطالبه 3/500/000 
ریال وجه چ��ک به ش��ماره 138/608516 به عهده بان��ک صادرات به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت  و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و مبلغ 175/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 91/5/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می-نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف: 36112 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای

کالس��ه پرونده: 94-974 ش��ماره دادنام��ه: 1305-94/7/30 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 5 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید مجید 
عسگری به نش��انی اصفهان، زیار، جنب مسجد امام س��جاد، ایزوگام 
عس��گری، خوانده: ش��کرخدا حس��ین پور فرزند یارعلی به نش��انی 
مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح  آتی مبادرت به صدور 
رای می نما ید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای سید 
مجید عسگری به طرفیت آقای ش��کرخدا حسین پور به خواسته مطالبه 
مبلغ 3/600/000 ریال وجه چک به شماره 1053-20000700 به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت  و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون 
و ششصد هزار ریال  بابت اصل خواسته و 180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نش��ر آگهی و تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف ) 86/11/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظ��ر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 36108 شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
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اخبار اخبار کوتاه 

انفجار و آتش س��وزی در مغازه س��یلندر پركنی واق��ع در خیابان اباذر 
خوراسگان منجر به مصدومیت سه نفر در داخل مغازه و يك آتش نشان 
شد. ساعت 21 و 52 دقیقه شب بود كه در تماسی با سامانه 125 ستاد 
فرماندهی عملیات آتش نش��انی اصفهان اعالم ش��د، يك مغازه فروش 
سیلندرهای 11 كیلويی و شارژ خودروهای ال پی جی واقع در خیابان 

اباذر خوراسگان دچار حريق شده است.
 سرآتش��یار حاجی باقری، افس��ر كش��یك در اين ماموريت اظهار كرد: 
علت اين حادثه كه در زمان پركردن مخزن سوخت خودرو رخ داد، نشتی 
گاز و سرايت به شعله، انفجار و آتش سوزی بود كه به تخريب كامل مغازه 

و سوختگی ۳ نفر از كسانی شد كه در داخل محوطه حضور داشتند.
 وی اف��زود: بالفاصل��ه پ��س از وق��وع حادث��ه، نیروهای آتش نش��ان 
از ايس��تگاه های ۴، 5 و 15 ب��ه محل اع��زام ش��دند و درحالي كه2۰۰ 
 سیلندر 11 كیلويی ديگر نیز در داخل مغازه وجود داشت، تالش كردند 
تا مخازن گاز سیلندرهايی كه والف آنها ذوب شده بود و گاز از داخل آنها 
ش��عله ور بود را خنك نگه دارند تا از انفجارهای بعدی جلوگیری كنند. 
حاجی باقری تصريح كرد: در اين حادثه، يكی از آتش نش��انان نیز دچار 
مصدومیت شد كه خوش��بختانه درحال حاضر در شرايط مساعد به سر 

می برد.

بر اثر بر خورد يك دستگاه سواري پرايد با وانت پیكان كه در محور 
»علويجه« واقع در جاده ش��اهین شهر - كاش��ان رخ داد، چهار نفر 

كشته و سه نفر مجروح شدند.
 سرهنگ غالمرضا شهرياري ريیس مركز اطالع رساني فرماندهي 
 انتظامي اس��تان اصفهان اظهار داشت: يك دس��تگاه سواري پرايد 
با وانت پیكان در محور علويج��ه برخورد كردند كه بالفاصله عوامل 
گشت پلیس راه شاهین شهر - كاشان  به محض اطالع از اين حادثه 
در محل حاضر شدند. وي افزود: در اثر شدت تصادف متاسفانه سه 
نفر از سرنشینان سواري پرايد  به علت شدت جراحات وارده در دم 
فوت كردند و راننده 65 ساله آن نیز بعد از انتقال به بیمارستان فوت 
كرد  و سه  نفر از سرنشینان وانت پیكان نیز به شدت مجروح شدند.

سرهنگ شهرياري، علت اصلي اين تصادف را انحراف به چپ سواري 
پرايد عنوان كرد و اظهار داشت: يكي از شايع ترين علت هاي تصادف 
كه باعث وقوع حوادث ناگواري از اين دست مي شوند، سبقت هاي 
غیر مجاز در راه هاي دو طرفه است كه به رانندگان توصیه مي كنیم 
با توجه به شلوغي جاده ها در ايام پاياني سال حتما با رعايت قوانین 

و مقررات و با سرعت مطمئنه به رانندگي بپردازند.

مردی كه با همدس��تی همس��رش، زن س��الخورده را برای سرقت 
طالهايش كش��ته و جس��دش را به آتش كش��یده بودند، جزيیات 

جنايت خود را تشريح كرد.
 س��رهنگ ولی ا... گنجیان مقدم، فرمانده انتظامی شهرس��تان آمل 
در اين باره گفت: بیست و دوم دی امسال خانواده ای با طرح شكايت 
در پلیس آگاهی مدعی شدند كه مادر6۰ ساله خانواده از بابل به آمل 
سفر كرده و ديگر بازنگشته است. با تحقیق از اين خانواده مشخص 
شد كه زن گمشده در جلسات قرائت قرآن حاضر می شد تا اين كه 
با زن5۰ ساله آملی در اين جلسات آشنا و به دعوت وی به آمل سفر 

كرده بود.
وی اضافه كرد: همزمان با تش��كیل پرونده قضاي��ی، زن میزبان به 
عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا اين كه 
روز بعد همراه ش��وهرش كه مرد میانسالی بود، دستگیر شد. آن دو 
با انتقال به پلیس آگاهی بازجويی و مدعی شدند كه زن سالخورده 

پس از ساعتی خانه آنها را ترک كرده و ديگر از او خبری نداشتند.
 فرمانده انتظام��ی آمل تصريح ك��رد: در ادامه تحقیقات پلیس��ی، 
اين زوج راز قتل زن سالخورده را فاش كردند. با تحقیق از اين زوج 
متهم مشخص شد كه مرد خانواده با مشاهده طالهای زن مهمان، 

نقشه قتل او ر ا طراحی كرده است.
گنجیان مقدم گفت: بر اس��اس نقشه، زن میانس��ال به بهانه خريد 
خانه را ترک كرده و شوهر جنايتكارش با ضربه هايی پیرزن را كشت 
و جس��دش را به آتش كش��ید. پس از بازگش��ت زن میانسال، زوج 
جنايتكار طالهای مقتول را سرقت كرده و با انتقال جسد به حاشیه 

شهر او را دوباره به آتش كشیدند. 
متهمان سپس طال ها را فروخته و با بخشی از پول به دست آمده دو 
گوش��ی تلفن همراه گران قیمت برای خود خريدند. با اعتراف اين 
زوج، آنها روانه بازداشتگاه پلیس ش��دند تا پس از ادامه تحقیقات و 
بازسازی صحنه جنايت روانه زندان شوند. در مرحله بعدی تحقیقات 
ماموران با حضور در محل رها شدن جس��د توسط متهمان، جسد 
س��وخته مقتول را در حاشیه شهر آمل كش��ف و به پزشكی قانونی 

منتقل كردند.

پدر كیف قاپی ايران كه با چهره گريم شده به مرد طالفروش حمله 
و كیف۳5۰ میلیونی او را س��رقت كرده بود، هنگام اخاذی از طعمه 

خود شناسايی شد.
 چندی پیش مردی با حضور در ش��عبه چهارم بازپرسی دادسرای 
ويژه س��رقت تهران از دو مرد به اتهام س��رقت كی��ف پر از طاليش 

شكايت كرد.
ش��اكی در اظهاراتش به پلیس گفت: من طالفروش كیفی هستم. 
چند روز پیش از شهر ايالم به تهران آمدم و چند كیلو طال به ارزش 
 ۳5۰ میلیون تومان خريدم تا در ش��هرم بفروش��م. قصد بازگشت 
به ش��هرمان را داش��تم كه در میانه راه دو مرد موتورسوار سد راهم 
ش��ده و پس از كتك زدن من و راننده تاكس��ی، كیف پ��ر از طال را 
دزديدند. با توجه به نحوه س��رقت مطمئن هس��تم آنها از بازار مرا 

تعقیب می كردند.
همزمان با تشكیل پرونده قضايی با دستور بازپرس عموزاد، ماموران 
پلیس آگاهی تحقیقات برای دستگیری سارقان كیف پر از طال را آغاز 
كردند. بررسی های محلی نشان داد، در محلی كه سرقت رخ داده، 

دوربین های مداربسته نصب بوده است.
در بازبینی دوربین ها مشخص شد تصوير دو مرد ثبت شده، اما به نظر 
می رسد يكی از آنها چهره اش گريم شده است بنابراين احتمال دادند 

اين سارق بايد از افراد سابقه دار باشد.
درحالی كه جست وجوی پلیس برای دستگیری دزدان ادامه داشت، 
دو هفته پیش ش��اكی با حضور در پلیس آگاهی اطالعات جديدی 
را در اختیار پلیس قرار داد و گف��ت: مردی چند بار با تلفن همراهم 
تماس گرفته و مدعی ش��ده اگر2۰ میلیون تومان پول تهیه كنم و 
به يك مرد خالفكار به نام عشقعلی بپردازم، او می تواند مشخصات 

سارق كیف طالها و نشانی مخفیگاهش را در اختیارم قرار دهد.
وی اضاف��ه ك��رد: نمی دانم میان س��ارقان كیف طالي��م و اين مرد 
چه ارتباطی وج��ود دارد. به او ش��ك دارم و گمان می كن��م آنها با 
هم همدست باش��ند. با اطالعات به دس��ت آمده روند رسیدگی به 
پرونده وارد مرحله جديدی ش��د. در اين مرحله ماموران زمانی كه 
 نام عش��قعلی، پدر كیف قاپ های ايران را از زبان مالباخته شنیدند، 
به يقین رسیدند كه او بايد در اين سرقت نقش داشته باشد بنابراين 
با تطبیق تصوير اين كیف قاپ حرفه ای با عكس های به دست آمده 
از دوربین مداربسته، معلوم شد چهره يكی از آنها كه گريم شده بود، 

شباهت بسیاری به عشقعلی دارد.
ماموران به تحقیقات در اين باره ادامه دادند و روز های پايانی هفته 
گذشته توانستند مخفی گاه او را شناسايی و وی را همراه همدستش 

دستگیر كنند.
متهمان با انتقال به پلیس آگاهی در بازجويی اظهارات ضد و نقیضی 
را مط��رح كردندتا اين كه قفل س��كوت پدرخوانده و همدس��تش 
شكست و معلوم شد عشقعلی با چهره گريم شده همراه همدستش 
با پرسه زدن مقابل طالفروشی ها، مرد طالفروش را هنگام خريد طال 
شناسايی كرده بود. با صدور قرار قانونی برای اين دو متهم، تحقیقات 

پلیس برای رازگشايی از ديگر سرقت های آنها ادامه دارد.

در خوراسگان اصفهان؛

انفجار در مغازه سيلندر پرکنی 
چهار نفر را مصدوم کرد

انحراف به چپ پرايد،
 4 کشته بر جاي گذاشت

نقشه زوج جنايتکار برای قتل 
پيرزن مهمان

ردپای پدرخوانده در سرقت 
کيف پر از طال

در ي��ك روز كاري فردي مونث حدود 18 س��اله 
توسط همكاران به اتاق مشاوره كالنتري راهنمايي 

شد كه شرح حال خودرا اينگونه بیان كرد:
از زمان كودكي با دوس��تانم بزرگ شدم ما بیشتر 
اوقات خود را باهم س��پري مي كرديم، در مقطع 
تحصیلي با هم بوديم حتي در درس خواندن با هم 

رقابت دوستانه و روياهاي مشترک داشتیم.
پدرم فردي متعصب بود و اعتقادات خاص خودش 
را داش��ت، معتقد بود كه دختر بايد در سن پايین 
ازدواج كند تا از خیلي بالها در امان باش��د، اصال 

تحصیل و روياهاي من برايش اهمیتي نداشت.
به اصرار پدرم با يكي از بس��تگانش ازدواج كردم، 
اصرار و سماجت من بي فايده بود او معتقد بود بعد 
 از ازدواج مهر همس��رم در دل من م��ي افتد و من 

به خاطر اين انتخاب از او تشكر مي كنم.
من اصال در فكر ازدواج نب��ودم و تنها دغدغه من 
درس خواندن بود، اما به اصرار خانواده با پس��ري 

ازدواج كردم كه چند سالي از من بزرگ تر بود.
 بر خالف انتظار پدرم بعد از ازدواج مهر همس��رم 
بر دلم ننشت و حتي رفتارهاي كودكانه او جدايي 
بین م��ا را دو چندان مي كرد. به ح��دي كه به هر 
بهانه اي او را از خودم مي رنجاندم و دور مي كردم.

بعد از مدتي به خانواده ام گفتم كه بااو احس��اس 
خوش��بختي نمي كنم و قصد جدايي از او را دارم 
كه با برخورد ش��ديد و تند آنها مواجه ش��دم كه 
تو هنوز چند ماهي نیس��ت كه ازدواج كرده اي و 
طالق در خانواده ما جايگاهي ندارد و از من اصرار 

و از آنها انكار.
حتي چند مرتبه به همسرم گفتم كه او را دوست 

ندارم، اما او هم توجهي ب��ه من نكرد، در اين چند 
ماه دائم حس��رت دوس��تانم را مي خوردم كه آنها 
مي توانند ادامه تحصیل بدهند و به روياهاي شان 
برسند، اما من بايد در تمام زندگیم حسرت بخورم.

تا اينكه چند ماه بعد از عقد من، يكي از دوس��تان 
صمیمي ام نیز مانند من تن به يك ازدواج تحمیلي 
داد. حدودا وضعیت من و او از هر نظر همانند هم 

بود.
 م��ا روياه��اي مش��ترک و بزرگ��ي داش��تیم كه 
با تحصی��ل و ت��الش محقق مي ش��د ك��ه حاال 
بخاطر خ��ود خواهي خانواده ه��اي مان روياهاي 
 دس��ت نیافتي ش��ده بود. من و او با حسرت تمام 
به ديگردوس��تانم كه هنوز مجرد بودند و مشغول 
درس خوان��دن، حس��ادت مي كردي��م و همین 
 باعث تشديد جدايي عاطفي ما از همسران مان و 

خانواده هاي مان شده بود.
براي خالصي از دنیاي واقعي به دنیاي مجازي پناه 
برديم، در يكي از ش��بكه هاي اجتماعي دوستم با 
پسري ارتباط برقرار كرده كه تمام زندگي خودش 
رابراي او تعريف كرده بود حتي از زندگي من هم 
به او گفته بود. او به دوستم پیشنهاد كرده بود كه 
براي اينكه م��ن هم از تنهاي��ي در بیايم و زندگي 
برايم آسان تر بش��ود با يكي از دوستانش آشنايم 
كند. وقتي كه دوستم اين پیش��نهاد را به من داد 
من هم بدون هیچ مقاومتي قبول كردم، هر روز از 
خانواده هاي مان و همسران مان دور مي شديم و 

به آن دو پسر نزديك تر.
حتي اين اواخر خانواده هاي مان هم مي دانستند 
 كه با آنها در ارتباطیم و همین شرايط را براي مان

 س��خت تر ك��رده ب��ود و آنها م��ا راتحت فش��ار 
گذاشته بودند.

به دوست پسرم گفتم كه مي خواهم پیش تو بیايم 
و با تو زندگي كنم، دوس��تم هم همین خواسته را 
داش��ت، يكي از دوس��تانم كه از تمام زندگي مان 
آگاه بود هرچقدر سعي كرد كه ما رامنصرف كند 
نتوانس��ت حتي به خانواده هاي م��ان حرفي نزد 

چون فكر مي كرد اصال اين كار را نمي كنیم.
 به امید يك زندگي بهتر و ب��دون دغدغه يك روز 
به بهان��ه خريد با دوس��تم از خانه بی��رون رفتیم 
 و قصد بازگش��ت نداش��تیم، به ش��هر آن دو پسر 

رفتیم.
چند روز بود كه در ش��هر آواره بودي��م آنها روزها 
پیش ما بودند و شبها به خانه هاي شان مي رفتند 
 و من و دوس��تم در خیاب��ان ها و پارک ه��ا آواره 

بوديم.
به پیشنهاد آنها در يك تولیدي مشغول كار شديم 
كه بتوانیم حداقل شرايط اقتصادي خوبي را فراهم 
كنیم، از رفتار خود پشیمان شده بوديم، دل مان 
مي خواس��ت به خانه هاي مان برگرديم، اما راهي 

براي بازگشت نداشتیم.
ت��ا اينك��ه پلیس ب��ه وس��یله اطالعاتي ك��ه نزد 
سايردوستانم داش��تیم توانس��ت ما را پیدا كند. 
 فقط خدا م��ي داند كه در اين م��دت چه رنجي را 
خانواده هاي مان تحم��ل كردند. ام��ا ديگر آبرو 
و زندگ��ي از دس��ت رفته م��ان ه��چ جايگزيني 
 ندارد، نمي دان��م در اين اش��تباه مقصر لجاجت 
خانواده هاي مان بود يا جواني ما كه حاال ما عبرت 

ديگران شديم.

 کشف 141 کيلو ترياك 
در تور ايست و بازرسي شهيد امامي

 دامـاد
 قربانی اختـالف خانوادگی شد

ريیس مركز اطالع رساني پلیس استان از كشف 1۴1 
كیلو و6۰۰ گرم ترياک و دس��تگیري س��ه سوداگر 

مرگ خبر داد.
 سرهنگ غالمرضا شهرياري گفت: ماموران مستقر 
در ايستگاه ايست و بازرسي ش��هید امامي شهرضا 
حین كنترل و نظارت بر خودروهاي عبوري به يك 
دس��تگاه پژو ۴۰5 مشكوک ش��دند و آن را متوقف 

كردند.
 وي ادامه داد: در بازرس��ي از اين خودرو، 7۴ كیلو 
 و7۰۰ گ��رم ترياک ك��ه در ب��اک خودرو جاس��از 

شده بود،كشف شد.
 اين مقام انتظامي بیان داشت: همچنین در عملیات 
 ديگري ماموران اين ايس��تگاه ايس��ت و بازرس��ي 
به يك خودروي نیسان يخچال دار مشكوک و آن را 

متوقف كردند.
 سرهنگ شهرياري اضافه كرد: 66 كیلو و9۰۰ گرم 
ترياک كه ب��ه طرز ماهران��ه اي در  بدنه اين خودرو 

جاساز شده بود، كشف شد.

 اين مقام مسئول اظهار داش��ت: در مجموع اين دو 
عملیات 1۴1 كیلو و6۰۰ گرم ترياک كش��ف شد و 
سه س��وداگر مرگ دس��تگیر كه جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.
ريیس مركز اطالع رساني پلیس استان اصفهان در 
پايان خاطرنشان كرد: نیروي انتظامي با قاچاقچیان 
مواد مخدر و سوداگران مرگ مبارزه قاطع و قانوني 

خواهد كرد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

 مرد جوان در درگی��ری با داماد خانواده ش��ان او را 
در شهرستان گناوه كشت.

چند روز پیش ماموران هنگام گش��تزنی در اطراف 
روستای گاودار از توابع بخش امام حسن شهرستان 
ديلم با يك دستگاه خودرو س��مند سوخته روبه رو 

شدند.
در بازرسی خودرو، جسد س��وخته مردی با دست و 

پای بسته در صندوق عقب پیدا شد.
 در ادامه تحقیقات پلیس، ماموران به س��رنخ هايی 
دس��ت پیدا كردند كه نش��ان می داد مقتول ساكن 
شهرستان گناوه بوده كه خانواده اش ناپديد شدن او 

را اطالع داده بودند.
در ادامه تحقیقات ماموران به اطالعاتی دست پیدا 
كردند كه نش��ان می داد، او ب��ا برادرزنش اختالف 
داش��ته و احتمال اين كه اين جنايت توسط وی رخ 

داده باشد، وجود دارد.
مرد جوان به عنوان تنها مظنون پرونده تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفت كه مشخص ش��د وی خانه اش را 

ترک كرده و كسی از او خبری ندارد.
متهم تحت تعقی��ب پلیس قرار گرفت و س��رانجام 
دس��تگیر ش��د و در بازجوي��ی ب��ه قت��ل دام��اد 
 خانواده ب��ا انگی��زه اخت��الف خانوادگ��ی اعتراف 

كرد. 
با تحقیق از متهم مشخص شد كه او ابتدا مقتول را 
 خفه كرده و سپس با همدس��تی برادرش، جسد را 

به آتش كشیده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از انهدام 
2 باند حرفه ای كه اقدام به س��رقت وجوه نقد مردم از جلوی 
بانك های س��طح كشور می كردند و كش��ف 2 و نیم میلیارد 

ريال از آنها خبر داد.
سرهنگ جهانگیر كريمی اظهار كرد: در پی شكايت تعدادی 
از شهروندان مبنی بر س��رقت وجوه نقد آنها از جلوی بانك، 
موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پايگاه غرب 
پلیس آگاهی اصفهان قرارگرفت. وی اف��زود: در تحقیقات 
صورت گرفته مش��خص شد كه س��رقت ها به صورت باندی 
انجام می ش��ود، به طوری كه يك نفر از اعضای باند در داخل 
بانك پرسه زده و پس از شناسايی مش��تريانی كه وجوه نقد 
زيادی را وصول می كردند به همدستانش در بیرون از بانك 
اطالع داده و سپس با همكاری آنها در يك فرصت مناسب، 

وجوه نقد شاكیان را از خودروی شان به سرقت می بردند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان، پنچر 
كردن خودروی ش��اكیان را يكی از اقدام��ات متهمان برای 
 عملی كردن نقشه سرقت خود عنوان كرد و گفت: اين افراد 
در بیشتر مواقع، طعمه هاي شان را تعقیب كرده و به محض 
اينكه فرد مورد نظر سر چهارراه مي ايستاد يا به پمپ بنزين 
مراجعه مي كرد و يا مشغول پنچرگیري مي شد، در يك لحظه 
درب خودرو را باز ك��رده و وجوه آنها را س��رقت مي كردند. 
كريمي به سرقت هاي خش��ن صورت گرفته توسط اعضاي 
اين 2 باند اشاره و تصريح كرد: گزارش هاي به دست آمده از 
مالباختگان نشان داده در مواردي كه شاكیان متوجه سرقت 

وجوه شان مي شدند و مقاومت مي كردند متهمان با نهايت 
خشونت و ضرب و شتم به وسیله قمه و چاقو وجوه را از آنان 

سرقت كرده و متواري مي شدند. 
وی خاطرنش��ان كرد: س��رانجام كارآگاهان با پیگیری های 
ويژه و اقدامات تخصصی 2 باند را شناسايي و در سه عملیات 

جداگانه تعداد هشت نفر كه بیشتر آنها غیر بومي و سابقه دار 
هستند را دستگیر كردند.

 مع��اون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان 
 اف��زود: تحقیقات نش��ان داد، اي��ن 2 باند عالوه بر س��رقت 
در شهرس��تان های اس��تان اصفه��ان در تع��دادی ديگر از 

استان های كشور نیز به اين نحو مرتكب جرم شدند. كريمی 
با بیان اينكه متهمان تاكنون به ده ها فقره س��رقت اعتراف 
كردند، گفت: از سارقان دستگیر شده، مقاديری مواد مخدر 
و چهار دس��تگاه خودرو، توقیف و بالغ ب��ر 2 میلیارد و5۰۰ 

میلیون ريال از حساب های آنان كشف شده است.
وی با بیان اينك��ه تع��دادی از مالباختگان در اي��ن پرونده 
شناسايی شدند، اظهار كرد: از تمام كسانی كه به اين نحو از 
آنان سرقت شده، درخواست می شود، برای پیگیری شكايت 

خود به پلیس آگاهی استان اصفهان مراجعه كنند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصريح 
كرد: با انهدام اين 2 باند، س��رقت های وج��وه نقد از جلوی 
بانك های سطح استان به صفر رسید، اما به هرحال از آنجا كه 
 مجرمان همیشه در كمین هستند به مردم توصیه می  كنیم 
با توجه به نزديك شدن به روزهای پايانی سال و نیاز به انتقال 
و جا به جايی پول، هوشیاری بیشتری داشته باشند تا در دام 

اين گونه مجرمان نیفتند.
كريمی، حمل و جابه جاي��ی پول نق��د را اقدامی خطرناک 
و زمینه ساز سرقت توس��ط مجرمان و س��ارقان عنوان كرد 
و افزود: به ش��هروندان توصیه می كنیم ب��راي جا به جايي 
وجوه از روش هاي الكترونیكي اس��تفاده كنند و در صورت 
ضرورت براي حمل وجوه به صورت نقدي مراقب باش��ند و 
هنگام تصادف، پنچرگیري و يا هر مش��كل ديگري درهاي 
خودرو را بس��ته و از نگهداري وجوه در مقاب��ل ديد ديگران 

خودداري كنند.
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روياهاي  ويران

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی؛

دو باند سرقت از مشتريان بانك های کشور 
در اصفهان منهدم شدند



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 امام صادق علیه السالم:
س��نگین ترین چیزی که روز قیامت در ترازوی 
 اعمال قرار داده می ش��ود صل��وات بر محمد و 

اهل بیت اوست.
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نوروز فرصتی برای گشت و گذار و تفریح اس��ت و در این میان خیلی ها دوست 
دارند نقاطی از کشور را ببینند که بکر و دیدنی هستند، البته در ایام نوروز شاید 

 کمتر محل گردش��گری پیدا شود که بازدیدکننده 
نداشته باشد، اما دیدن برخی نقاط در این 

فرصت می توان هیجان انگیز باشد.
در این گ��زارش 12 جاذبه بکر 

و کمتر ش��ناخته ش��ده از 
طبیعت ایران را به شما 

معرف��ی م��ی کنیم 
ک��ه در فص��ل بهار 
 دوچن��دان زیب��ا 
ش���وند:  م��ی 

)قسمت دوم(
6.آبشـــار 

گریت
آبش��ار گریت 
در روس���تای 
گریت در فاصله 

50 کیلومت��ری 
ن  س����تا ش��هر

خ��رم آب��اد و در۳0 
کیلومت��ری ایس��تگاه 

 راه آه��ن س��پید دش��ت 
در دره ای خ��وش آب و ه��وا و 

پوشیده از درختان انبوه بلوط قرار دارد. 
فاصله این آبشار تا بخش پاپی روستای گریت 

حدود یک ساعت پیاده روی است. این آبشار از جاذبه های 
طبیعی و گردشگری دیدنی استان لرستان محس��وب می شود. تا کنار 

آبشار جاده ماشین رو وجود دارد. ارتفاع آبشار 15 متر و عرض تاج آن 17 متر است. 
این آبشار در گویش محلی به » تاف هفت چشمه « معروف است. 

پوشش جنگلی اطراف آبشار در ختان بلوط، زالزالک و مو وجود دارد.
7. دریاچه کیو خرم آباد

دریاچه فصلی و طبیعی کی��و خرم آباد یکی از منحصرب��ه فردترین و زیباترین 
دریاچه های خود جوش استان لرستان و غرب کش��ور است که در شمال غربی 
شهر خرم آباد و در کنار بوس��تانی به همین نام واقع شده است و آب این دریاچه 
از سرچشمه های موجود در مخمل کوه از طریق چشمه های کف دریاچه تامین 

می شود.
مساحت دریاچه کیو حدود هفت هکتار و عمق آن در نقاط مختلف دریاچه بین 
سه تا هفت متر متغییر است و این دریاچه مکان زیبایی برای تفریح خانواده ها و 

جوانان برای قایق سواری و انجام ورزش های آبی است.
8.روستای زشک مشهد

این روستا در شهر شاندیز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 
1۳۸5، جمعیت آن 2171 نفر ) 5۳5خانوار ( بوده است. در تابستان جمعیت این 
روستا افزایش پیدا کرده و به حدود۸000 نفر می رسد. این روستا در امتداد 
جنوب شرقی رشته کوه بینالود و در سرچشمه دره شاندیز و۳0 

کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است.
منطقه توریستی و تفریحی ییالق 
زشک یکی از جمله 

روس����تاهای 
 گردش��گری ای��رن اس��ت. 

در دره ای زیبا از رشته کوه های البرز شمالی 
قرار گرفته است و با طبیعت بکر و زیبا ی خود با آب وهوایی 

خنک شرایط مناسبی را برای مردم شهر مشهد تامین کرده است.
9. آبشارهای دره سختی – فوسک

آبشارهای دره س��ختی ) فوس��ک ( در فاصله۳0 کیلومتری ش��هر کرمان و در 
 ضلع شمال شرقی کافر کوه است. این مس��یر دارای 15 کیلومتر جاده خاکی با 

شیب های تند و دره های عمیق است.
 آخرین روس��تای این منطقه فوس��ک نام دارد و از این منطقه پی��اده روی آغاز 
 می ش��ود. ادامه مس��یر رودخانه در دره س��ختی به آبش��ارها منتهی می شود. 

دره سختی به طولی حدود دو هزار متر و وسعتی بالغ بر هشتاد کیلومتر است.

10. دهستان پس قلعه و آبشار سوتک تهران
این آبشار در شمال غربی دربند و در نزدیکی دهستان پس قلعه واقع شده است. 
دهستان پس قلعه در انتهای منطقه ییالقی س��ربند و دربند، در دو کیلومتری 
شمیران قرار گرفته است. پس قلعه آنقدر زیباست که به محل ضیافت کوه و پرنده 
و آبشار معروف شده است. این روس��تا در دره ای پرآب قرار گرفته که هر هفته 

میزبان صدها گردشگر و کوهنورد است. 
از مهم ترین کوه های ای��ن منطقه می توان به بند یخچال اش��اره کرد. این کوه 
 که س��ال ها قبل بر اثر رانش زمین، در میان یک صخره بزرگ ایجاد شده است، 
محوطه ای وسیعی در شرق دره آبشار پس قلعه است که سنگ های بسیار 
بزرگی در اطراف آن پراکنده اس��ت. همچنین بند اوسون که 
ش��امل صخره هایی بلند در انته��ای باغ های 
دهکده پ��س قلعه اس��ت نیز از 
کوه های مش��هور 

منطقه اس��ت 
که به بند مگ��س نیز معروف 

است. این آبشار نیز در مس��یر کوهنوردی 
شیرپال و در امتداد مسیری است که آبش��ار اوسون واقع 

شده است. آبشار سوتک در فصل بهار نمایی بسیار جالب و تماشایی دارد.
11.آبشار بیشه

 در حوالی ایستگاه راه آهن بیشه در شهرس��تان دورود، آبشار بیشه خودنمایی 
می کند. درست ۳5 کیلومتر مانده به درود و 64 کیلومتر مانده تا خرم آباد. آبشار 
بیشه با20 متر عرض یکی از عریض ترین آبشارهای کشور است و همان طور که 
 از نام آن پیداست در میان بیشه ای قرار گرفته که هر سال گردشگران زیادی را 
به خود جذب می کند. اگر قصد بازدید از این آبش��ار را دارید می توانید مطمئن 
 باش��ید که امکانات اقامتی هم برای تان فراهم اس��ت و می توانید چند روزی را 
در کنار این آبشار سر کنید. 17 پالژ، 7 چادر و حتی بازارچه محلی و خانه بهداشت 
و پاسگاه انتظامی هم امکاناتی هستند که در مدت سفر می توانید از آنها استفاده 

کنید!
12.تنگه واشی

تنگه واشی یا همان تنگه ساواشی یکی از زیبا ترین جاذبه های گردشگری اطراف 
 تهران در تابستان است.»   تنگه واشی « مکانی با جاذبه های گردشگری است که 
در حدود 15 کیلومتری شمال غربی شهرستان فیروزکوه قرار گرفته و با داشتن 
آب و هوای مناسب در تابستان ها، میزبان جمعیت کثیری از مسافران و گردشگران 
است. ش��اید یکی از جذاب ترین بخش های س��فر به تنگه واشی حرکت در 
رودخانه ای است که در بین یک دره سنگی قرار دارد. با توجه به 
نزدیکی تنگه واشی به شهر تهران، امکان مسافرت 
یک روزه به این منطقه وجود دارد و 
به ویژه در تابستان هزاران 
نف��ر از س��اکنین 
استان تهران 
و دیگ��ر 

استان های 
اط��راف به این 
منطقه مس���افرت 

می کنند.

معرفی کتاب

رمان » خنده زار « نوش��ته محمد محمودی نورآب��ادی به عنوان کتاب 
سال پانزدهمین جایزه ش��هید حبیب غنی پور در حوزه انقالب و دفاع 

مقدس شناخته شد.
» خنده زار « با موضوع انقالب اسالمی نوشته شده و تالشی است برای 
به تصویر کش��یدن جریان فعالیت های انقالبی پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی در فضاهای روستا یی و عشایری. البته محمد محمودی نورآبادی 
داستان خود را به دور از نگاه های معمول در داستان های انقالب و خارج 
از فضای ش��هری رایج در این نوع قصه ها نوشته است. درواقع نویسنده 
کوشیده تبعات وقوع انقالب اسالمی را در یک محیط روستایی و در یک 

ایل به منزله نمونه  یکی از روستاهای انقالب اسالمی نشان دهد.
وقایع و رویدادهای رمان » خنده زار « در روس��تایی به نام » زارستان « 
واقع در استان فارس اتفاق می افتد و مخاطبان رمان شاهد مبارزات مردم 
روستا با ژاندارم های رژیم شاه خواهند بود. » زارستان « در »خنده زار« 
درواقع نماد ایران اس��ت و ش��خصیت های درگیر انقالب نیز در همین 
روستا به س��ر می برند. ظلم رییس پاس��گاه، کدخدا و ... نمادی از ظلم 
 ش��اه و حکومت به مردم روستاست. راوی این داس��تان، پسری ۸ ساله 
به نام » عیسی « است. در این رمان همچنین شخصیتی به نام »رستم« 
به عنوان نماد ملیت و » رضا « به عن��وان نماینده مذهب حضور دارند. 
اتفاقی که شاید در این گونه داستانی کم نظیر باشد، نقش فرهنگیان و 

معلمان در بیداری مردم روستاست که در میان روستاییان به روشنگری 
 و اطالع رس��انی می پردازند و این موضوع نمود ب��ارزی در » خنده زار « 

دارد.
محمد محمودی نورآبادی، نویسنده کتاب خواندنی » خنده زار «، متولد 

1۳49 روستای مهرنجان شهرستان ممسنی در استان فارس است. 
وی در پاییز سال 65 از مدرسه به جبهه رفت تا در دسته یک از گروهان 
دوم گردان حضرت فاطم��ه )س( به عنوان نارنجک انداز دس��ته ایفای 
وظیفه کن��د. بعد از آن ه��م در عملی��ات کربالی 4 و 5 ش��رکت کرد. 
محمودی نورآبادی از سال1۳70 به طور جدی وارد عرصه نوشتن شد. 

از او تاکنون بیش از20 اثر به چاپ رسیده است.

خنده زار
نوشته محمد محمودی نورآبادی

 

آشپزی

گوناگون

     

مواد الزم برای مرغ لیمویی: تکه های مرغ 1/5 تا 2 کیلوگرم، خالل 
پوست لیمو 4 قاشق چایخوری، عصاره لیموترش یک سوم فنجان، سیر 
له شده2 حبه، آویشن تازه خرد شده یک قاشق غذاخوری، رزماری تازه 
خرد شده2 قاش��ق چایخوری، نمک1 قاش��ق چایخوری، فلفل سیاه1 
قاشق چایخوری، کره ذوب شده2 قاشق غذاخوری، تکه های لیمو برای 

تزیین چند عدد.
طرز تهیه مرغ لیمویی: 

آب لیمو، خالل پوست لیمو، آویش��ن، رزماری، نمک و فلفل را در یک 
کاس��ه ریخته و خوب مخلوط کنید. با یک چاقوی تی��ز برش های 1/5 
س��انتیمتری داخل مرغ ها ایجاد کنید تا مایعی که در مرحله اول تهیه 
کرده ایم به خوبی در آن نف��وذ کند. تکه های مرغ را در کاس��ه ریخته 
و خوب بچرخانید. بعد کاس��ه را برای یک تا دو س��اعت داخل یخچال 
بگذارید. روی مرغ ها برشی ایجاد کنید و آن ها را داخل سسی که آماده 
کرده اید دو س��اعت در یخچال قرار بدهید. فر را ب��ا حرارت 425 درجه 
فارنهایت ) 200 درجه س��انتیگراد ( گرم کنید. مرغ ها را از داخل مایع 
بیرون آورده و در یک ردیف داخل سینی فر بچینید، طوری که قسمت 
پوست آن به سمت باال باش��د. مایع را نگه دارید. با استفاده از یک برس 

مخصوص آشپزی، کره را روی تکه های مرغ بمالید.
 به مدت ۳5 تا 45 دقیق��ه مرغ ها را داخل فر گذاش��ته تا پوس��ت آنها 
قهوه ای رنگ شده و عصاره اش خارج شود. در میانه این زمان یعنی20 
دقیقه بعد از پخت مقدار از مایعی که در مرحله اول آماده کرده و مرغ را در 
آن خواباندیم به آرامی روی هر تکه مرغ بریزید و درب فر را بسته تا پخت 
ادامه پیدا کند. بعد از اینکه مرغ ها را از فر بیرون آوردید، یک فویل روی 
آن قرار داده و ده دقیقه صبر کنید. بعد عصاره خارج شده از آنها را داخل 

ظرف سرو ریخته و مرغ ها را روی آنها قرار دهید.

در زمان ها مختلف رهبران مختلفی با رفتار مختلف گاه ظالم گاه مهربان 
و گاهی هم عجیب بر مردم حکوکت کرده اند.

 اغلب کارهای آن رهبران اس��ت که س��ینه به س��ینه گش��ته و امروزه 
در کتاب ها تاریخ ما بیان شده است.

 اما بعضی موارد هم هستند که در کتاب های تاریخ نیامده اند که اکنون 
در مورد آن ها می خوانیم.

1ـ   احمـق: فرانسه هم مانند کشورهای دیگر حاکمان متفاوتی داشته 
که بعضی از آن ها نه تنها به خاطر رفتارشان متفاوت بودند بلکه نام شان 

هم آن ها را از بقیه متمایز کرده است.
 از س��ال ۸9۸ ت��ا  س��ال 922 چارل��ز احم��ق کش��ور را اداره  

می کرده  است.
2ـ  آماده فرمانروایی نیسـت: همان طور که می دانیم در گذش��ته 
افراد فقط به خاطر اینکه در خانواده ش��اهی به دنیا آمده اند کنترل کل 

سرزمینی را برعهده داشتند.
 اما این موضوع همیش��ه خوب نبوده مانند » اثلرد ب��دون آمادگی « که 
در س��ال 9۸۳ تا 1016 حکومت کرد در حالی که نتوانست کشورش را 

برای مقابله با وایکینگ ها آماده کند.
۳ـ  تغییر عقیده: لویی پانزدهم در سال های 1715 تا 1774 فرمانروای 
فرانسه بود و مردم عالقه زیادی به او نداشتند. تا هنگامی که جان خود را 

از دست داد، به لوئیس نفرت انگیز شهرت داشت.
 ۴ـ  نه تقریبـا: هنری چهارم در تاریخ فرانسه ش��هرت زیادی داشته و 
به عنوان یکی از بزرگ ترین فرمانروایان یاد می ش��ود. او فرد نیرومندی 

بود که بعدها به رییس جرگه شادی شهرت پیدا کرد.
۵ـ  مرد شـرور: گروور کلواند تنها رییس جمهور آمریکا بود که دو بار 

ولی غیر پشت سر هم رییس جمهور شد.
 او به عنوان فردی کله شق و مصمم شناخته شده که نام مستعارش هم 

عمو جامبو بود.
 او به علت اینکه هم همس��رش و هم مادر خانمش را به ش��دت زده بود 

به عنوان بوفالوی وحشی شناخته شد.

مــرغ 
لیمـویی

حقایق عجیب 
درباره فرمانروایان تاریخ

مهارت های زندگی
تنگ ماهی از آن دس��ته اجزایی اس��ت ک��ه حتما بع��د از جمع کردن 
س��فره هفت س��ین هم می توانید از آن ب��ه عنوان یک ش��ی  تزیینی 
 دست س��از خودتان در گوش��ه ای از خانه یا روی میز پذیرایی استفاده 

کنید. 
اگر می خواهید تنگی را تزیین کرده و تا س��ال ها از آن استفاده کنید، 
مرسوم ترین شیوه، استفاده از تکنیک نقاشی روی شیشه یا همان ویترای 
اس��ت. برای این کار شیش��ه هایی را انتخاب کنید که روی شان حباب 
نداشته باشند. شما می توانید روی تمام سطوح شیشه ای نقاشی کنید؛ 
از یک سطح شیشه ای صاف گرفته تا یک بشقاب شیشه ای و استکان. 
برای شروع، اول تنگ ماهی را با مایع ظرفشویی و آب بشویید و خشک 
کنید. بعد تمام لکه های ریز روی آن را با پنبه آغشته به شیشه شوی یا 

الکل پاک کنید.
 طرح م��ورد نظرتان را ک��ه می توان��د طرح ی��ک ماهی یا ی��ک گل یا 
هر طرح انتزاعی ای باش��د کپی کنید یا اگر نقاشی تان خوب است، آن 
 را روی کاغذ بکشید و در زیر سطح شیشه با استفاده از نوار چسب ثابت 

کنید. 
برای نقاشی روی شیشه ش��ما به یک دورگیر که مانند خمیری پمادی 
شکل است، احتیاج دارید و همین طور رنگ های مخصوص شیشه که 
ضد آب هستند. شما باید با استفاده از دورگیر، دورتادور طرح را بکشید و 

اجازه دهید تا خشک شود و بعد از آن طرح را رنگ آمیزی کنید.

برای رنگ کردن به یک قلم سر گرد احتیاج دارید. رنگ های مورد نظر را 
کنار دست تان بچینید. مایع رنگ بسیار روان و رقیق است؛ پس مراقب 
باش��ید روی میز کار یا فرش تان نریزد چون پاک کردن آن غیر ممکن 
است. شیشه را روی سطح کار بگذارید. برای رنگ کردن یک تنگ گرد 

باید در چند مرحله این کار را انجام دهید. 

تزیین تنگ ماهی با یک ایده
جالب و زیبا

12 پیشنهاد 

نـوروزی 

بـرای 

گردشگری
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