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شهرداری دولت آباد 

علیرضا اطهری فر- شهردار دولت آباد 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

 آزمایش های موشکی ایران  به هیچ وجه 
ناقض  برجام نیست

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس م��ی گوید: 
موشک های بالستیک ایرانی قابلیت حمل کالهک هسته ای نداشته و خالف 

برجام و قطعنامه شورای امنیت نیست.
موش��ک بالس��تیک با برد متوسط اس��ت که توس��ط ایران طراحی و ساخته 
شده اس��ت. برخی منابع به برد2500 تا3000 کیلومتری این موشک اشاره 
کرده اند با این تفاس��یر این موش��ک توان ضربه زدن به دورتری��ن نقاط اروپا 
 را داراس��ت و بی��ش از70 درصد آس��یا را در تیرس توان موش��کی ایران قرار 
می دهد. ایران این موشک را اولین بار در رژه نیروی مسح خود در سالروز  حمله 

عراق به ایران به نمایش جهانیان گذاشت.
نوذر ش��فیعی با بیان اینکه ایران در حوزه موش��کی یکی از قدرت های جهان 
محسوب می شود، می افزاید: ساخت موشک یک تکنولوژی بومی برای ایران 
بوده و ما همواره روی پیش��رفت این صنعت کاره��ای تحقیقاتی خود را ادامه 
خواهیم داد. در حال حاضر نیروهای نظامی و تخصصی ما در حال کار روی برد 
و دقت موشک ها هستند و این امر طبیعی است که هرچه زمان پیش برود در 
حوزه دقت موشک ها به خصوص موشک بالس��تیکی پیشرفت کنیم که دنیا 
باید منتظر این پیشرفت ها باشد. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس آزمایش های موشکی ایران  به هیچ وجه ناقض برجام 
 و قطعنامه شورای امنیت نیست ضمن اینکه در برجام هیچ صحبتی از موشک و 

محدودیت های ساخت آن به میان نیامده است.
موش��ک ه��ای ایران��ی ب��ا وج��ود تکنول��وژی و دقت ب��االی خ��ود قابلیت 
 حم��ل س��الح های کش��تار جمع��ی و کاله��ک هس��ته ای را ن��دارد از 
 این رو هیچ کش��وری نمی تواند در آن نقصان بیاورد. قدر-110 نسخه بهبود 
داده ش��ده موش��ک معروف ایرانی ش��هاب 3 اس��ت.این موش��ک بر خالف 

 ش��هاب 3 از موت��وری 2 مرحل��ه ای بهره م��ی جوید ک��ه توانایی رس��یدن 
به بردی 3 هزار کیلومتر را ب��رای آن فراهم می آورد.اعتقاد بر این اس��ت که 
موتور اول این موش��ک س��وخت مایع و موتور دوم این موش��ک از س��وخت 
 جامد بهره می ب��رد. ایران در س��ال 2005 میالدی طراح��ی موتور جدیدی 
ب��ا س��وخت جام��د را ب��ه پای��ان رس��اند و بناب��ر مناب��ع ن��ا معتب��ر 
 احتم��اال از ای��ن موت��ور در طراح��ی گروه��ی از موش��ک ه��ا از جمل��ه

 110A,Ghadr-Ghadr,110-Ghadr-101 مورد استفاده قرار گرفته 
است.

البت��ه برخ��ی از وجود دو نس��خه از موش��ک ق��در نام ب��رده اند که نس��خه 
 دوم آن ب��ا ن��ام A 110-Ghadr  نامگ��ذاری ش��ده و از موت��وری س��ه 
 مرحله ای سود می برد. از دیگر تفاوت های این نسخه و نسخه A این موشک 
می توان به طول 19 الی20+  متری این موش��ک نسبت به طول 17/5 متری 

نوع اول اشاره کرد.
منابع غربی طبق سیاس��ت خود موش��ک قدر را به یک موش��ک چینی با نام 
M-18 ارتب��اط داده و قدر-110 را نوع ارتقا داده ش��ده این موش��ک چینی 
معرفی کرده و اعالم داشته موشک های شاهین پاکستان هم در زمره این گروه 

از موشک ها قرار می گیرند.
موش��ک قدر-110 قابلیت مانور  بهتری را نس��بت به ش��هاب 3 دارا اس��ت 
 و زمان آماده س��ازی آن برای ش��لیک نس��بت به نس��خ های اولیه شهاب 3 
پایین تر بوده و در حدود30 دقیقه است در حالی که در نسخه های اولیه شهاب 

این زمان بالغ بر چندین ساعت بود. 
 س��ر جنگی ای��ن موش��ک ماس��وره انفج��اری، ضربت��ی و مجاورتی اس��ت 

و به صورت عمود پرواز شلیک می شود.

با راه اندازی جایگاه های کوچک بنزین؛

طلسم صف های طوالنی 
بنزین شکسته شد

خواب سنگین بازار
 به مصوبه گرانی خودرو

 شیوع اعتیاد مجازی
 تا 10 سال آینده

 آمریکا دست از پا خطا کند 
ناوهایش غرق می شود

افزایش قیمت بنزین
 نه به صالح است نه عقالنی

حاشیه هایی که مجریان 
تلویزیون ساخته اند

پرسپولیس قهرمان می شود 
یا آبی پوشان؟
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اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه تا امروز 5۴ هزار 
نفر از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج سپرده 
خود را پس گرفته اند، گفت: تاکنون 2 هزار و 900 

میلیارد ریال به ۶5 درصد...

استاندار اصفهان:
 پرداخت سپرده ۵۴ هزار نفر 
از سرمایه گذاران ثامن الحجج
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حض��رت ابوالفضل العب��اس نخس��تین فرزند از 
ازدواج حضرت امیر المؤمنین علی)علیه السالم( 
و ام البنین بود. ایشان در روز چهارم شعبان  سال 

2۶ هجری در مدینه چشم به جهان گشودند...

به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع(:

پرتویی از زندگانی 
قمر بنی هاشم

حجت االس��الم حس��ن روحانی رییس جمهور در 
بیست و هفتمین سفر اس��تانی خود در جمع مردم 
کرمان اظهار داشت: برای من و هیئت دولت یازدهم 
در روز میالد باس��عادت امام سوم شیعیان، میهمان 
 مردم عزی��ز کرمان ب��ودن افتخاری بزرگ  اس��ت. 
وی افزود: سالم بر مردم غیور کرمان، شهر کریمان 

و س��الم بر اس��تان مردان دلیر در طول تاریخ ایران 
و به ویژه انقالب اس��المی. س��الم بر استان بهشت 
معادن ایران. سالم بر همه شخصیت های برجسته 
و فرهیخته از زنان و مردان در سرتاس��ر این استان.

رییس جمهور در جمع مردم کرمان ادامه داد: سالم 
بر شهدای کرمان به ویژه...

رییس جمهور در جمع مردم کرمان:

نخواهیم گذاشت اموال ایران 
به راحتی از حلقوم آمریکایی ها پایین رود
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گزارش زاینده رود ازکانون وکال؛

مافیای وکال در اصفهان
 وجود ندارد
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به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى رييس جمهور در 
بيست و هفتمين سفر استانى خود در جمع مردم كرمان اظهار 
داشت: براى من و هيئت دولت يازدهم در روز ميالد باسعادت 
ــيعيان، ميهمان مردم عزيز كرمان بودن افتخارى  امام سوم ش

بزرگ است.
ــالم بر مردم غيور كرمان، شهر كريمان و سالم بر  وى افزود: س
استان مردان دلير در طول تاريخ ايران و به ويژه انقالب اسالمى. 
سالم بر استان بهشت معادن ايران. سالم بر همه شخصيت هاى 

برجسته و فرهيخته از زنان و مردان در سرتاسر اين استان.
رييس جمهور در جمع مردم كرمان ادامه داد: سالم بر شهداى 
ــور ما،  كرمان به ويژه دكتر محمدجواد باهنر رييس دولت كش

مرد ادب، مرد علم و مرد اخالق.
روحانى تصريح كرد: البته استان شما افتخارات بزرگى در طول 
ــت و يكى از چهره هاى اين استان و  انقالب اسالمى داشته اس
چهره درخشان ايران، حضرت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى است؛ 
ــخصيت برجسته  يار ديرين امام (ره) و مقام معظم رهبرى، ش
در انقالب اسالمى كه سال ها به عنوان رييس مجلس شوراى 
ــال به عنوان رييس جمهور ايران و قريب  ــت س اسالمى و هش
ــال به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و  به 20 س
ــى خدمت كرده و اين همه ايثار و  فرمانده دوران جنگ تحميل
ــور عزيز ايران، مردم  فداكارى در دوران زندگى خود براى كش
و حتى دنياى اسالم انجام داد. اميدواريم مردم ما از وجود اين 

عالم پرافتخار بهره و استفاده ببرند.
وى يكى ديگر از افتخارات اين استان را سردار عزيز حاج قاسم 
سليمانى نام برد و گفت: آشنايى و رفاقتم با سردار سليمانى در 
دوران جنگ تحميلى است. اگر جاى جاى ايران و حتى خارج 
از ايران  افغانستان، عراق، سوريه، لبنان و فلسطين  را نگاه كنيم 

جاى پاى رشادت هاى سردار سليمانى را مشاهده مى كنيم.
ــعبان روز ميالد  ــوم ش ــاره به روز س ــى همچنين با اش روحان
ــيعيان، گفت: درود بر امام سوم شيعيان  باسعادت امام سوم ش
حضرت اباعبداهللا حسين (ع) كه همواره راهنماى ما در روزهاى 
سختى بود و مسير جهاد و مجاهدت را به ما آموخت و پرچم دار 

آزادى انسان ها بود.
ــداران انقالب اسالمى  رييس جمهور با اشاره به روز سپاه پاس
گفت: سپاه از روز اول انقالب تا به امروز هميشه در مشكالت، 
سختى ها و معضالت به عنوان نيروى پيشتاز اين ملت براى حل 

معضالت كشور بود.
وى افزود: از اول انقالب آن روز كه جنگ ناروا بر ما تحميل شد 
سپاه به عنوان يك نيروى قدرتمند و در كنارش بسيج از كشور 
ــكل داشتيم سپاه پيشتاز حل آن  حمايت كردند و هر كجا مش
ــپاه نه تنها مسئوليت امنيت كشور را  مشكل بود و امروز هم س
بر دوش دارد، بلكه امروز بار مسئوليت امنيت كشورهاى ديگر 
كه از ما درخواست مساعدت مى كنند هم به دوش مى كشد و 
ــادت حضور دارد. براى دفاع از  در آن ميدان ها هم با كمال رش

عتبات عاليات، حرم هاى مطهر ما در عراق  و سوريه، براى دفاع 
از مظلومان در لبنان و فلسطين و افغانستان و ساير نقاطى كه از 
ملت ايران درخواست كمك دارند، ما آرزوى سرافرازى بيشتر 
براى سپاه دالور و همچنين بسيج قهرمان در همه صحنه هاى 

جهاد و مقاومت و ايستادگى داريم.
ــيم،  ــناس باش رييس جمهور با بيان اينكه ما بايد موقعيت ش
ــرايط  ــدى در دوران رقابت ش ــته بن ــت: جناح بندى، دس گف
ــايه رقابت حزبى ــى آورد و در س ــراى ما به وجود م خوبى را ب
ــيم و پاى صندوق آرا با بينايى   مى توانيم بهترين ها را بشناس
ــئوليت انتخاب  ــراى پذيرفتن مس ــته تر را ب بهتر، افراد شايس

كنيم.
روحانى افزود: اما زمانى كه دوران رقابت هاى انتخاباتى گذشت، 
ديگر بحث جناح بندى، رقابت هاى ناصحيح انجام دادن زمانش 
گذشته است. بعد از دوران انتخابات، امروز روز وحدت است و 

روزى است كه همه بايد در صف واحد قرار بگيريم.
ــت كه مجلس و دولت بايد در  وى تاكيد كرد: امروز روزى اس
كنار هم به رفع مشكالت مردم بپردازند. مردم نه از دولت توقع 

اختالف دارند و نه از مجلس.
روحانى افزود:  بعد از آنكه ملت به مسئوليت خود به خوبى عمل 
كرد، خواست مردم از دولت و مجلس همكارى و همفكرى و در 

كنار هم قرار گرفتن است.
رييس جمهور با بيان اينكه من بسيار به مجلس دهم اميدوارم 
ــده و ماه آتى فعاليت  گفت: مجلس دهمى كه در روزهاى آين

خود را شروع خواهد كرد، انتظار ما اين است كه دولت و مجلس 
ــكالت ملت غيور ايران تالش  در كنار هم همسو براى رفع مش

كنند.
روحانى با بيان اينكه دولت امروز توانست با هدايت هاى رهبر 
فرهيخته انقالب و اتحاد مردم و دو قوه ديگر از يك پيچ تاريخى 
ــت هم داديم و برجام را به  ــت به دس عبور كند، گفت: ما دس

فرجام رسانديم.
ــه راحتى ــمنان ما ب ــر دنيا دش ــروز در سراس ــزود: دي وى اف
 مى توانستند ايران هراسى كنند عليه ايران حرف بزنند. امروز 
بهانه جويى هايى آنها آنقدر كم شده است كه سخن آنها نفوذى 
در ميان افكار عمومى جوامع و كشورهاى مختلف وجود ندارد. 
ــت كه بعد از برجام ديگر مجبور نيستيم براى  امروز روزى اس
خريدمان بدون رقابت تنها به يك يا دو كشور مراجعه كنيم و 
هر جنسى را با هر قيمت و هر كيفيتى به ما تحميل كند. امروز 

ميدان رقابت پيش روى ما باز شده است.
ــى خواهيم  ــه م ــوردى ك ــك م ــروز در ي ــه داد: ام وى ادام
ــور اعالم آمادگى براى سرمايه  سرمايه گذارى كنيم ده ها كش
ــور ما مى كنند. تا ديروز حتى پول ما را مسدود  گذارى در كش
ــذارى كنند، ده ها  ــرمايه گ مى كردند و براى آنكه در ايران س

شرط براى ما مى گذاشتند.
روحانى تاكيد كرد: مى گويند برجام چه كار كرده برجام دست 

ما را براى فعاليت باز كرده است.
وى گفت: سه ميليارد و 418 ميليون دالر بعد از برجام سرمايه 

ــرمايه گذارى براى  ــتقيم آغاز شده است. مجوز س گذارى مس
ــده و  ــارد دالر در طول اين چهار ماه صادر ش حدود 3/5ميلي

مشغول ساز و كار براى اجرايى كردن اين قراردادها هستيم.
وى با بيان اينكه امروز شرايط براى حركت ملت آغاز شده است، 
گفت: امروز روزى است كه بايد با وحدت و اتحاد دست به دست 
هم دهيم ،براى ساختن ايران آباد و آزاد. البته دولت ناچار است 
بار اهمال و خطاى سال هاى گذشته را هم بر دوش بگيرد.  به 

خطا و اشتباه پول مردم را در اختيار آمريكا قرار دادند.
ــا 87، 10 ماه فرصت  ــال 86 ت رييس جمهور ادامه داد: در س
ــيار بااليى براى اين پول  طاليى بوده در شرايطى كه خطر بس
وجود داشته و فرصت داشتند آن را از دست آمريكايى ها برانند، 
ــه به زودى كميته اى كه  اما اين اقدام صورت نگرفته وكه البت

تشكيل داده ايم گزارش خود را منتشر خواهد كرد.
روحانى در عين حال خاطر نشان كرد: ما نخواهيم گذاشت اين 
ــت به راحتى از حلقوم آمريكايى  پولى كه از آن ملت ايران اس

ها پايين برود.
ــن پرونده را به دادگاه  وى با بيان اينكه در آينده اى نزديك اي
ــوق ملت ايران،  ــرد، گفت: تا احقاق حق بين المللى خواهيم ب
مسير حقوقى و سياسى بانكى ما براى آنكه مال ملت به خزانه 

برگردد، از هيچ تالشى فروگذار نخواهيم كرد.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: امروز همه بايد دست به دست 
هم دهيم، وحدت و يگانگى مان را حفظ كنيم، در كنار يكديگر 

گوش به فرمان رهبرى و دست به دست هم خواهيم داد.
روحانى با بيان اينكه دوران انتخابات گذشته است، گفت: اين 
انتخابات با حضور پرشور شما به صورت افتخار آميز تمام شده 
است و امروز روز استفاده از فرصت هاى ديروز است. امروز بايد 

خودمان را براى يك حركت بزرگ آماده كنيم.
ــور گفت: ما در كنار مشكالت،  ــكالت كش وى با اشاره به مش

توانمندى هاى فراوانى هم داريم.
ــد و گفت: ان  ــور را معضل آب نامي ــكالت كش وى يكى از مش
ــل معضل آب  ــود را براى ح ــاءاهللا اين دولت همه تالش خ ش
ــت: من قول مى دهم صندوق  كرمان  خواهد كرد. روحانى گف
ــه كمك طرح هاى اين  ــعه با 2000 ميليارد تومان ب ملى توس

استان خواهد آمد.
ــتان،  ــروژه هاى دولت در اين اس ــاره به برنامه ها و پ وى با اش
گفت: اين استان بهشت معادن است و بايد سرمايه گذارى ها 

را بيشتر كنيم.
ــئله آب به بحث  ــان كرد: در كنار مس رييس جمهور خاطرنش
كشاورزى، آبيارى مدرن به ويژه آنچه كه در سال 95 بايد انجام 
دهيم، در شوراى عالى استان تبيين خواهد شد و مردم كرمان 

را در رفع مشكالتشان تنها نخواهيم گذاشت.
روحانى در پايان گفت: اين دولت 40 پروژه عمرانى براى استان 
ــر 968 ميليارد تومان در نظر  كرمان با اختصاص مبلغى بالغ ب

گرفته است.

خبر

معاون وزير خارجه آلمان گفت: ايران و آلمان توافق دارند كه راه حل نظامى 
براى سوريه وجود ندارد و اين كشور به يك راه حل مسالمت آميز با مشاركت 

مردم سوريه نياز دارد.
ــا على اكبر  ــيه ديدار ب ــر خارجه آلمان در حاش ــوس ادرر معاون وزي  مارك
ــتراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام  واليتى رييس مركز تحقيقات اس
ــور ايران  و آلمان نگرانى هاى  در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هر دو كش
زيادى درباره شرايط منطقه و بى ثباتى موجود دارند. با آقاى واليتى تنها در 
خصوص سوريه، عراق و يمن صحبت نكردم. اما اصل صحبت بنده در مورد 

اين سه كشور بود.
وى ادامه داد: ما هر دو توافق داريم كه راه حل نظامى براى سوريه وجود ندارد 
و به يك راه حل مسالمت آميز با مشاركت مردم سوريه نياز داريم و سازمان 

ملل مى تواند براى هدايت اين مسير را هموار كند.
ــوريه  ــيار مهم درباره س ــر خارجه آلمان تأكيد كرد: موضوع بس معاون وزي
دسترسى كمك هاى بشردوستانه و ايجاد روند سياسى است و دولت انتقالى 
ــود. ما هر دو تفاهم كامل داشتيم كه  براى آينده بهتر براى سوريه ايجاد ش
بايد با هرگونه تروريسم از جمله تروريسم دولتى مبارزه شود و در اين زمينه 
ــت از جمله گروه النصره كه نوعى به  ــوريه در حال مبارزه با تروريسم اس س
القاعده مرتبط است. هر دو اطمينان داريم كه طرفين در سوريه بايد سعى 
ــته باشند، صحبت  كنند به طرف هايى كه مى توانند بر آن تأثيرگذارى داش
ــوص بمباران  ــوريه در خص ــردم كه با دولت س ــت ك كنند و بنده درخواس
ــه اى و پيدا كردن راه حل  ــتفاده از بمب هاى خوش ــتان و عدم اس بيمارس

صحبت شود.
ادرر درباره تحوالت يمن يادآور شد: ما در خصوص يمن تبادل نظر كرديم 
ــت و  ــالمت آميز نياز اس ــتيم كه در يمن به راه حل مس و توافق عمده داش
ــتند و براى اين ــتيم كه طرفين يمنى در حال مذاكره هس ــحال هس خوش
ــت و براى بازسازى يمن در  ــالمت آميز نياز به ايجاد ثبات اس  راه حل مس

مراحل بعدى مايل هستيم همكارى بيشترى داشته باشيم. 
ــان هر دو اتفاق نظر  ــان كرد: درباره لبن وى درباره تحوالت لبنان خاطرنش
ــرع وقت بايد يك رييس جمهور جديد در كشور لبنان  ــتيم كه در اس داش
انتخاب شود و در اين زمينه نيز نياز به همكارى است و احزاب و جريان هاى 
مختلف بايد در اسرع وقت در خصوص انتخاب رييس جمهور لبنان به توافق 
برسند. معاون وزير خارجه آلمان در پايان گفت: لبنان در زمينه پناهجويان 

نيز مشكالت متعددى دارد و ما نياز به ثبات و امنيت در لبنان داريم.

معاون وزير خارجه آلمان در ديدار باواليتى:

براى سوريه «راه حل نظامى» وجود ندارد

ــته ما در خليج فارس تنها با آمريكا ــه دهه گذش ــردار فدوى گفت: در س س
ــا نيروى دريايى ما  ــچ نيروى ديگرى توانايى مقابله ب  رو در رو بوده ايم و هي

را ندارد.
ــت: منطقه  ــپاه گف ــدوى فرمانده نيروى دريايى س ــدار على ف دريادار پاس
ــت.  تنگه هرمز، خليج فارس و درياى عمان منطقه آب هاى بين المللى اس
ــند. ــته باش ــن منطقه مى توانند حضور داش ــورهاى مختلف نيز در اي كش
آمريكايى ها ،خليج فارس را به عنوان منطقه اى تعريف كرده اند كه براى آنان 
ــيطان بزرگ در اين منطقه معمولى  حكم منطقه حياتى را دارند. حضور ش
ــت. همين االن حول و حوش 60 فروند  نيست. آرايش منطقه طبيعى نيس

شناور از كشورهاى مختلف در خليج فارس حضور دارند.
ــناورها، پهپادها و ... را رصد  وى اظهار كرد: ما در تمام 24 ساعت روز اين ش
مى كنيم. انواع توانمندى و امكانات را براى اشراف اطالعاتى در اختيار داريم. 
گشت هاى مستقيم، پهپادها و ساير امكانات را براى اشراف اطالعاتى به كار 
ــپاه، نيروى  مى بنديم. مجموعه هاى مختلف نظام از جمله نيروى هوايى س

هوايى ارتش و ساير اركان اين كار را انجام مى دهند.
ــال هاى گذشته در  ــدند در س ــردار فدوى افزود: آمريكايى ها مجبور ش س
ــند. قسمت اعظمى  ــته باش محدوده اى كه ما تعيين مى كنيم حضور داش
ــرزمينى قرار دارد.  ــج فارس در محدوده آب هاى س از آبراه هاى اصلى خلي
ــالمى منعقد شد كه تغييراتى  كنوانسيون 1982 بعد از پيروزى انقالب اس
آمريكايى در كنوانسيون قبلى ها انجام دادند تا بتوانند محدوديت هايى كه 
مى توانست قبال وجود داشت كمتر شود. عبور از آبراه سرزمينى به لحاظ يكى 
ــت. عبور بى ضرر اين است كه ضررى براى  از آن پارامترها عبور بى ضرر اس
كشور ساحلى نداشته باشد. مشخصا مصداق عبور بى ضرر براى آمريكايى ها 
وجود ندارد. سال هاست كه آمريكايى ها از آبراه هاى ايران عبور نمى كنند.

ــخنانش افزود: از اوايل سال 1394 به  ــردار فدوى در بخش ديگرى از س س
آمريكايى ها اعالم كرديم اينجا خليج فارس است و بايد با ما فارسى صحبت 
كنند. آنها اين كار را مى كنند. حتى پس از دستگيرى ملوانان آمريكايى ها 

اكثر آنان فارسى صحبت مى كردند.
فرمانده نيروى دريايى سپاه با هشدار به آمريكايى ها گفت: آنان بايد مواظبت 
كنند مبادا پهپادها و هواپيماهايشان در فضاى هوايى ما حضور داشته باشند. 
ما عبور آمريكايى ها در هواى سرزمينى را نيز بى ضرر نمى دانيم و مطمئنا 

در اين زمينه از فضاى سرزمينى خودمان دفاع خواهيم كرد.
ــت از پا خطا كنند  ــا اطمينان دارند كه اگر دس وى اظهار كرد: آمريكايى ه
ناوهايشان در خليج فارس غرق خواهند شد. آمريكايى ها به آسيب پذيرى 

خودشان در برابر قايق هاى تندرو سپاه وقوف دارند. 
ــپاه نيز گفت:  ــتاوردهاى نيروى دريايى س ــردار فدوى در خصوص دس س
ــت، اما ما قول داده بوديم كه  حداكثر سرعت ناوهاى آمريكايى 31 نات هس
ــانيم. در اواخر بهمن ماه سال گذشته ما سرعت را از 60 نات به 80 نات برس
 آزمايش هاى خودمان را در مورد شناورهاى با سرعت 80 نات انجام داديم و 

به اين سرعت دست پيدا كرديم.

سردار فدوى:

آمريكا دست از پا خطا كند 
ناوهايش غرق مى شود

خبر

رييس جمهور در جمع مردم كرمان:

نخواهيم گذاشت اموال ايران به راحتى از حلقوم آمريكايى ها پايين رود

وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ايران مى  گويد: سامانه 
راهبردى دفاع موشكى اس-300 روسيه در اختيار پدافند 

هوايى جمهورى اسالمى قرار گرفته است.
 سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان گفت: «امروز با توفيق 
ــتم پدافندى راهبردى اس-300 را  الهى توانسته ايم سيس
ــتم،  در خدمت فرماندهى پدافند هوايى قرار دهيم و سيس
ــدى را در داخل  ــتم پدافن ــرد و عملكرد  همان سيس كارك
ــال آن را به خط توليد وارد خواهيم  طراحى كرده ايم و امس

كرد.»
ــامانه بومى پدافند هوايى  ــاره به اين  كه ساخت س وى با اش
ــامانه  ــت، افزود: «اين س ــاور 373» در مراحل آخر اس «ب
ــتيك، كروز، پهپاد و  ــك هاى بالس كه قابليت مقابله با موش
ــال ساخته و در خط توليد  هواپيماهاى جنگى را دارد، امس
قرار مى گيرد.» به گفته دهقان اين سامانه برد بلند مى تواند 

همزمان با چند هدف درگير شود.
ــامانه هاى ديگرى نيز در حوزه كشف،  وزير دفاع گفت: «س

رهگيرى و درگيرى نيز در داخل ساخته مى شود.»
ــام اس-300 داخلى  ــه ن ــه «ما چيزى ب ــا بيان اين ك وى ب

نداريم»، افزود: «در سيستم هاى پدافندى معموال براى برد 
و ارتفاع و قابليت درگيرى با اهداف مختلف تعريفاتى انجام 
ــتيك اين سيستم ها به  ــود كه در اهداف كروز و بالس مى ش
سمت پيچيده تر شدن مى رود و قابليت هاى باالترى را براى 

توليد و طراحى مى طلبد.»
ــزارى را تهيه و توليد  ــتم هاى نرم اف دهقان گفت: ما سيس
ــرار دارد و  ــدى نهايى ق ــه جمع بن ــه در مرحل كرده ايم ك
ــده و آن ها را در خط توليد قرار  اميدواريم امسال نهايى ش
ــتيبانى نيروهاى مسلح از نمايشگاه  دهيم. وزير دفاع و پش
ــى خاتم االنبيا(ص)  ــد هواي ــتاوردهاى قرارگاه پدافن دس

بازديد كرد.
ــتاوردهاى  ــگاه مجموعه اى از توليدات و دس در اين نمايش
ــر نورى،  ــالش، ون فيب ــامانه ت ــرارگاه با نام هاى س اين ق
ــكتر بومى  ــامانه تروپواس ــايبرى، س خودروى تاكتيكى س
ــامانه ارتباطى  ــيلتر ارتباط سيار، س تاكتيكى، مجموعه ش
ــاد  ــاد VSTT، پهپ ــور، پهپ ــرل فك ــى و كنت فرمانده
ــر به نمايش  ــامانه ارتباط تاكتيكى مطلع الفج كيهان و س

درآمد.

سردار دهقان: 

سامانه اس-300 در اختيار پدافند هوايى است

رييس سازمان انرژى اتمى از ادامه مذاكره براى فروش آب 
سنگين به آمريكا خبر داد و گفت: اين فرآيند در جريان است، 
قرار بود كه آب سنگين برود، اما بعد از قضيه 2 ميليارد دالر 
ــتيم و بايد نحوه  احتياط كرديم. فعال در حال مذاكره هس

پرداخت پول كامال مشخص شود.
علي اكبر صالحي در حاشيه مراسم چهلمين كنگره ساالنه 
جامعه جراحان ايران گفت: سازمان انرژي اتمي توجه ويژه 
اي به حوزه سالمت دارد و از سرريز تجارب اندوخته شده در 

اين سازمان در حوزه هاي مختلف استفاده مي شود. 
ــي از تجهيزات  ــال اخير يك ــه س وي ادامه داد: در دو- س
گلوگاهي و بسيار مهم يعني سانتريفيوژهاي پاپيوالر را به 
وزارت بهداشت تحويل داديم و امسال هم سانتريفيوژهاي 

زونال و اولترا را تحويل داديم.
رييس سازمان انرژي اتمي اضافه كرد: اين تجهيزات براي 
ساخت داروهاي نوتركيب و جديد و جداسازي پروتئين ها، 

RND و DNA به كار گرفته مي شود.
ــن تركيبات را  ــن المللي اي ــر در بازار بي صالحي افزود: اگ
خريداري كنيم، كشورهاي دارنده، اين تجهيزات را در اختيار 

كسي قرار نمي دهند و لذا ما وارد اين عرصه شديم.
وي در ادامه به توليد راديوكيت ها اشاره كرد و اظهارداشت: 
بيش از 20 مورد راديوكيت هاي مختلف تشخيصي و درماني 
ــكي خدمات ارايه ــه 150 مركز پزش را توليد مي كنيم و ب

ــن FDG پدها  ــه داد: عالوه بر اي ــم. صالحي ادام  مي كني
ــارد تومان در  ــن اينكه 250 ميلي را تامين مي كنيم. ضم
حوزه GMP و GPP سرمايه گذاري مي كنيم تا با كمك 
ــعه ملي راديوداروها را در غالب GMP توليد صندوق توس

 كنيم.
 رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اين كه مقدمات راه اندازي 
اين مركز فراهم شده اظهاراميدواري كرد: امسال اين مركز

 راه اندازي شود.
ــتان پزشكي هسته اي با  به گفته صالحي تاسيس بيمارس
بهره گيري از مدرن ترين تجهيزات موجود از ديگر اقدامات 
سازمان انرژي اتمي است كه البته راه اندازي آن حدود چهار 

الي پنج سال طول مي كشد.
رييس سازمان انرژي اتمي همچنين از گفت و گوها با روسيه 

براي فروش آب سنگين خبر داد.

رييس سازمان انرژى اتمى:

احتياط در فروش آب سنگين به آمريكا 

ــت تخصصى تبيين انديشه هاى مقام معظم  سردار حسين سالمى در حاشيه نشس
ــين (ع)  در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در خصوص  رهبرى در دانشگاه امام حس
ــود كه اين يك تغيير و تحول تاكتيكى است و اثر  وضعيت خان طومان بايد گفته ش

استراتژيك در مجموعه ميدان ندارد.
وى افزود: ما در مجموع درباره وضعيت ميدانى سوريه آينده مطمئنى را سراغ داريم. ما 
نظام سوريه را بخشى از جبهه مقاومت مى دانيم و بر اوضاع كامال مسلط هستيم و اين 

تغيير تاكتيكى كوچك نمى تواند اثرى بر صحنه جغرافيايى نبرد بزرگ داشته باشد.
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: هر چند تالش مى شود اين قطعاتى كه در روزهاى 

اخير تكفيرى ها اشغال كردند، بازپس گرفته شود.
وى پيرامون توان جبهه مقاومت گفت: محور مقاومت از انسجام بااليى نسبت به گذشته 
برخوردار است و حزب اهللا لبنان يك واقعيت دفاعى نيرومند در جهان اسالم است كه 

امروز همه مسلمانان به وجود او افتخار مى كنند.
ــته  ــبت به گذش ــطينى جهادى از كفايت بهترى نس ــالمى گفت: جريانات فلس س

برخوردارند.
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: صحنه ميدانى و سياسى در سوريه ابدا مطابق ميل 
سياسى قدرت هاى مداخله گرى چون آمريكا و اروپا و متحدان منطقه اى آنها پيش 

نرفته است.
سالمى پيرامون چالش امنيتى پيش روى جمهورى اسالمى در برهه كنونى گفت: در 

طول 37 سال گذشته، دشمنى هاى بزرگى فراروى نظام وجود داشته كه شناسايى 
شدند و نقطه كانونى همه اين دشمنى ها سياست هاى رژيم هاى متعددى است كه 

در آمريكا روى كار آمدند.
وى افزود: در حقيقت سياست سلطه طلبانه آمريكا و متحدان غربى و منطقه اى آنها 
ــالم و تمايل آنها براى از بين بردن هويت اسالمى ملت هاى مسلمان و  در جهان اس
ــه قدرت طلبانه جهانى  ــورهاى اسالمى در يك نقش ادغام كردن نقشه سياسى كش

آمريكايى هاست.
سالمى تصريح كرد: البته چالش هايى مثل تهديدات رژيم صهيونيستى عليه لبنان 
و سوريه و يا خوى تجاوز طلبانه آنها عليه فلسطينيان جزو چالش هاى كنونى جهان 

اسالم است.
ــناريوهاى  ــروزى انقالب تا امروز در مقابل س ــا از همان ابتداى پي وى اضافه كرد: م
ــمنان كوچك و بزرگمان به خصوص آمريكا به اندازه كافى سازه هاى مستحكم  دش
قدرت ايجاد كرده ايم و ملت ما دشمنان خود را شناسايى كرده و به بركت رهبرى هاى 
امام و رهبرى از يك اقتدار امنيتى و قدرت بازدارندگى موثر و نيرومند و از توان دفاعى 

اطمينان بخشى برخوردار هستيم.
ــالمى هم قادر است در مقابل  ــپاه تأكيد كرد: امروز نظام اس جانشين فرمانده كل س
تهديداتى كه مستقيما امنيت ملى ما را در معرض آسيب قرار مى دهد و هم در دفاع 
از مظلومان جهان كه تحت تهاجم كشورهاى خارجى يا گروه هاى تكفيرى هستند، 
ــورمان در وضعيت  دفاع كند. بنابراين تراز امنيتى و بازدارندگى و قدرت دفاعى كش
ــته خود در هر لحظه اى امروز تواناتر  ــبت به گذش بسيار اطمينان بخشى است و نس
هستيم و قادريم از ارزش هاى حياتى و منافع ملى و دستاوردهاى انقالب و تماميت 

ارضى نظام دفاع كنيم.
سالمى تأكيد كرد: اين يك واقعيتى است كه دشمنان ما هم اين قدرت دفاعى ما را 

ــا مى دانند از تماميت قدرت ما  پذيرفته اند، هرچند آنچه كه آنها از واقعيت قدرت م
ــيال و جوشان است كه در تكامل خود  بسيار كم تر است؛ چراكه قدرت ما، قدرتى س

توقف ناپذير است.
ــركاى آن متوجه  وى پيرامون وضعيت جبهه مقاومت، گفت: امروز آمريكايى ها و ش
شدند اگر بخواهند به روش هاى گذشته ادامه دهند، نظام امنيتى آنان نيز فروخواهد 

پاشيد.
بنابراين وضعيت در عراق رو به آرامش و بهبود نسبى پيش مى رود و اميدهاى خوبى 
براى آرامش بخشى سياسى در عراق وجود دارد. در يمن نيز عربستان به هيچ نتيجه 
موفقيت آميزى دست پيدا نكرده و چشم انداز مبهم و نامعينى كه ناشى از عدم توانايى 

سعودى ها در ترسيم صحنه استراتژيك يمن است، مشاهده مى شود.
جانشين فرمانده كل سپاه افزود: در ساير بالد اسالم مسلمانان به يك بيدارى و شعور 
سياسى رسيده اند و همه جبهه مقاومت فعال است. وقتى مسلمانان بيدار،  آگاه و در 
صحنه هستند ما هيچ نگرانى نداريم. به همين دليل معتقديم مسير بيدارى راهبردى 

جهان اسالم در حال طى شدن است.
سالمى در پاسخ به اين سوال كه در شرايط فعلى نيروهاى مسلح چگونه مى خواهند 
ــد، گفت: ذخاير  ــاى عمان دفاع كنن ــج فارس و دري ــق حاكميت ايران در خلي از ح
ــازه هاى قدرت دفاعى ما در فضا و قدرت دفاعى ما چه موشكى و چه دريايى و چه س

ــرايط را به لحاظ اطالعاتى رصد  ــيج مردمى ما كامال آماده هستند و ش  زمينى و بس
مى كنند.

ــت ــرايط احتمال قوى نبرد اس ــواره در ش ــا هم ــى يگان هاى م ــزود: آمادگ وى اف
به همين دليل ما هيچ گونه نگرانى در خصوص تهديدات خارجى نداريم. در صحنه 
داخلى هم ملت ما كامال بصير و هوشيار هستند و از انقالب شان در هر شرايطى دفاع 

مى كنند.

سردار سالمى:

خان  طومان بازپس گرفته مى شود
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رییس انجمن انرژی بادی ایران:

مسائل کالن اقتصادی عامل بی توجهی
به صنعت انرژی بادی است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به واحدهای نیمه فعال صنعتی اصفهان پرداخت می شود

رییس انجمن انرژی ب��ادی ایران گفت: دلیل عدم توجه به توس��عه صنعت انرژی 
بادی در کشور به دلیل مشکالت موجود در بخش کالن اقتصاد و پایین بودن رشد 

اقتصادی کشور است.
سیدهاش��م اورعی در چهارمین همایش استاني توس��عه انرژي بادي ایران گفت: 
پتانسیل بسیار باالیی در کشور ما برای ایجاد انرژی های خورشید و باد وجود دارد که 

متاسفانه تاکنون به هر دلیل به آن پرداخته نشده است.
وی دلیل عدم اس��تفاده از این منابع خدادادی و ب��ا ارزش را فرهنگی و اقتصادی 
برشمرد و بیان داشت: در جوامع توس��عه محور، موفقیت اقتصادی بر منبای کار و 
تالش موثر است در حالی که در کشور ما این قضیه وارونه بوده و موفقیت اقتصادی 

ضد ارزش است که آن هم ریشه در فرهنگ ما دارد.
 رییس انجمن انرژی بادی ایران پرداختن به فرهنگ توس��عه و توسعه فرهنگی را 
پیش نیاز توسعه اقتصادی دانست و گفت: با توجه به این منابع خدادادی فراوان و 
دست یافتنی ونیز نیروی انسانی خوب و دارای پتانسیل باال به طور کلی از توسعه 

جهانی عقب مانده ایم که این مشکل نیز به خاطر وابستگی به اقتصاد نفت است.
 وی نپرداختن به توسعه صنعت انرژی بادی در کشور را به خاطر مشکالت موجود 
در بخش کالن اقتصاد و پایین بودن رش��د اقتصادی کش��ور دانس��ت و افزود: در 
 کشور ما پول وجود دارد، اما این پول به طرف فرهنگ مصرف و مسائل دیگر سوق 

داده شده است.
به گفته اورعی، اگر دلیل ضدتوسعه بودن فرهنگ خود را در درآمد نفتي دنبال کنیم، 
نفت یك منبع و موهبت طبیعي است و انرژي هاي تجدیدپذیر نیز کامال طبیعي 

و خدادادي است. 
وي افزود: اگر نگاه و نگرش ما توسعه محور نباشد و فرهنگ استفاده از منابع طبیعي 
به طور عمومي رواج پیدا نکند اس��تفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر نیز همان نتایج 

درآمد نفتي را به بار خواهد آورد.
رییس انجمن انرژی بادی ایران گفت: در این ص��ورت نیز انرژي هاي تجدیدپذیر 

جایگزین کار و تالش مي شود و عقب ماندگي فرهنگي را عمیق تر مي کند.
وی افزود: مادامی که به توانمندی ها و داشته های خود در جهت توسعه اقتصادی و 
اجتماعی توجه نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید و انتظار موفقیت اقتصادی 

بیشتر به معجز شبیه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان از اجرای طرح شناسایی واحدهای 
نیمه فعال خبر داد و گفت: اختصاص میزان تسهیالت به این طرح در کل کشور ۱۶ 
هزار میلیارد تومان و سهم استان از این تس��هیالت، حدود یك هزار میلیارد تومان 
در سال جاری است. محمدجواد بگی در دیدار با هیئت امنای شهرک های صنعتی 
 فعال اس��تان، اظهار داش��ت: بنابر فرمایش��ات رهبر انقالب و نام گذاری سال 95 
با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و تاکید ایشان به توجه وی ژه به صنایع کوچك 
و متوس��ط و همچنین تاکیدات رییس جمهور در راس��تای تشکیل کارگروه هایی 
برای رفع مشکالت صنایع کوچك و متوسط کشور، تشکیل دو کارگروه در سطح 
وزارتخانه با عنوان کارگروه ویژه پایش قراردادهای راکد در شهرک های صنعتی و 
کارگروه رونق بنگاه های کوچك و متوسط اقتصادی اجرایی شد. وی افزود: در این 
راستا به روز رسانی آمار و اطالعات در سطح کشور و در سطح استان برای شناسایی 
واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد و طرح های در دست اجرا و نیمه تمام  در اولویت 

کشور و همچنین استان اصفهان قرار دارد.
بگی خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه منابع محدود و متقاضی نامحدود اس��ت، 
 بنابراین صنایع و طرح هایی که مشمول این ویژگی ها هستند در اولویت ما قرار دارند. 
وی بیان کرد: طرح های در زنجیره تامین به عنوان مکمل که تولیدکننده مواد اولیه 
برای واحدهای دیگر هستند، عضو خوش��ه صنعتی بوده و بازار مناسب و محصول 
صادراتی دارند، به راه اندازی واحدهای دان��ش بنیان، فناورانه و صنایع نوین کمك 
کرده و ایجاد ارزش افزوده باال کنند و همچنین واحدهای بدهکاری که در آس��تانه 
تملك توسط بانك ها قرار دارند در اولویت به شمار می روند. بگی افزود: به دلیل اینکه 

قصد داریم شناسایی و دسته بندی مشکالت فراروی واحدهای صنعتی کوچك که 
زیر50 نفر اشتغال دارند به سرعت انجام شود، خواستاریم که صنعتگران چه در داخل 
و چه در خارج از شهرک های صنعتی اقداماتی را انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: 
پیگیری ها باید از مسیر مراجعه به وب سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان و 
تکمیل فرمی که در این وب سایت قرار گرفته است، باشد، مراجعه به دبیرخانه این 
کارگروه مستقر در شرکت شهرک های صنعتی اصفهان، مراجعه به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان و ادارات تابعه در شهرستان ها، خانه صنعت، معدن و تجارت 
و شعب شهرستان ها و همچنین ش��رکت های خدماتی و هیئت امنای شهرک های 

صنعتی نیز از دیگر راه های پیگیری است.

خبر خبر 

علی طیب نیا که از سهم ۱٧ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی 
کشور خبر داد، اصناف را جزو بخش هایی می داند که دولت کمترین 

حضور را در آن دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجمین اجالس سراسری دوره ششم 
هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: اصناف و کشاورزی 
در ایران جزو حوزه هایی هس��تند که دولت کمترین حضور را در آن 
بخش ها دارد و در واقع کمتر از سایر بخش ها تحت کنترل نهادهای 

دولتی، شبه دولتی و عمومی است.
 سامانه مکانیزه فروش عامل عدالت مالیاتی

وی اظهار کرد: س��امانه مکانیزه فروش که اکنون در حال کار بوده و 
تکمیل آن در دست وزارت اقتصاد است کمك خواهد کرد که عدالت 
مالیاتی برقرار ش��ود چون تاکنون ب��دون اتکا به اطالع��ات مالیات 
تعیین می ش��ده و این موضوع منجر به آن شده که مالیات به صورت 

کورکورانه دریافت شود.
طیب نیا افزود: وقتی مالیات به صورت کورکورانه دریافت شود مثل 
تیری می ماند که رها ش��ده و به کس��انی بر می خورد که در تیررس 
قرار دارند ولی با اس��تفاده از این س��امانه اطالعات اقتصادی فعاالن 
اقتصادی مبنای تشخیص مالیات خواهند بود و سازمان امور مالیاتی 
می تواند از اطالعات مودیان اس��تفاده کرده و برای مالیات رسانی از 

آنها دریافت کند.
وی افزود: این س��امانه مکانیزه فروش ارتباط بین مودیان و ماموران 
مالیاتی را قطع خواهد کرد جایی که زمینه  تعامل بین مودی مالیاتی 
و مامور مالیاتی وجود دارد، مالیات س��تانی به ش��کل ش��فاف انجام 

نخواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از س��خنانش با تاکید بر لزوم 
توجه بنگاه های کوچك و متوس��ط در تولید ناخالص داخلی اظهار 
کرد: اکنون که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، ایتالیا و غیره حدود 
30 تا50 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از بنگاه های کوچك و 
متوسط تامین می کند و نقش این بنگاه ها در ایجاد اشتغال این کشور 

نیز قابل توجه است.
طیب نیا با تاکید بر لزوم توجه به بنگاه های کوچك و متوسط افزود: 
اکنون در شرایطی هستیم که ایجاد رش��د در بخش های نفت و گاز 
نمی تواند برای کشورمان ایجاد اش��تغال کند، در نتیجه برای ایجاد 
اشتغال به صنایع کوچك و متوس��ط توجه کنیم و این موضوع جزو 

استراتژی ها و راهبردهای مهم اقتصادی کشور است.
وی همچنین توجه به نقش بی بدیل اصناف را مورد اشاره قرار داد و 
اظهار کرد: در کشور حدود دو میلیون واحد صنفی در 39٧ شهرستان 
کشور وجود دارد که با احتساب واحد های بدون پروانه به حدود سه 
میلیون واحد صنفی می رس��د. این واحد های صنفی ش��ش میلیون 

شغل ایجاد کرده و ۱٧ درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می کنند.

رییس فدراسیون صنایع هنگ کنگ گفت: این فدراسیون برای همکاری 
با ش��رکت پاالیش نفت اصفهان عالقه مند اس��ت و در ای��ن زمینه عزم 

جدی دارند.
دانیل چنگ با اش��اره به اینکه برای توس��عه رواب��ط و تقویت همکاری 
 های راهبردی با جمهوری اس��المی ایران بس��یار عالقه مندیم و توافق 
هس��ته ای زمینه تقویت این همکاری ها را فراهم کرده اس��ت، تصریح 
 کرد: توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، توسعه همکاری های ایران و 
هنگ کنگ در عرصه صنعت را فراهم کرده و فرصت بس��یار خوبی برای 

رونق اقتصادی طرفین را به وجود آورده است. 
وی که در جریان بازدید از شرکت پاالیش نفت اصفهان سخن می گفت، 
افزود: این بازدید، شروع همکاری فدراسیون صنایع هنگ کنگ با شرکت 

پاالیش نفت اصفهان است. 
مدیر کاالی شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با بیان اینکه به دنبال توافق 
هس��ته ای و اجرایی ش��دن برجام، فصل جدیدی در روابط بین المللی 
ایران به ویژه در زمینه اقتصادی آغاز ش��ده است، افزود: شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بزرگ ترین ش��رکت پاالیش��ی ایران در زمینه تنوع تولید 

محصوالت نفتی است.
مجید شهس��واری اضافه کرد: خوش��بختانه پس از واگ��ذاری به بخش 
خصوصی از سال ۱38٧ توانسته است با موفقیت فرآورده های تولیدی 

خود را در بازار بورس به فروش برساند.
 وی گفت: این شرکت 23 درصد فرآورده نفتی کشور را تولید می کند و 
 ب��ا راه ان��دازی کام��ل مجتمع بنزین س��ازی که در س��ال گذش��ته به 
بهره برداری رسید، روزانه 8/5 میلیون لیتر بنزین یورو 4 عرضه می کند. 
مدیر کاالی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان ادامه داد: اکنون کشورهای 
بسیاری به دنبال دستیابی به بازار بزرگ اقتصادی ایران هستند و در این 
میان هنگ کنگ که در زمان تحریم رابطه خوبی با ایران داش��ته است، 

شانس بیشتری دارد. 
 شهس��واری تصریح ک��رد: هنگ گنك م��ی تواند از ای��ن فرصت جدید 
به خوبی اس��تفاده کند و با توجه به اینکه یک��ی از آزادترین اقتصادهای 
جهان را دارد ما نیز مشتاقیم که با فدراسیون صنایع هنگ کنگ همکاری 

دو سویه داشته باشیم.
بازدید اعضای فدراس��یون صنایع هنگ کنگ از ش��رکت پاالیش نفت 

اصفهان در پی اجرایی شدن برجام و شرایط پسا تحریم انجام شد. 
 ای��ن بازدید به منظ��ور تقویت روابط و گس��ترش تعام��الت طرفین در

زمینه های اقتصادی، بانکی و آشنایی این هیئت با فعالیت های شرکت 
پاالیش نفت اصفهان صورت گرفت.

 هیئت تجاری و اقتصادی هنگ کنگ درزمینه های پوش��اک، نساجی، 
مواد غذایی و نوش��یدنی، ساخت و ساز و گردش��گری، مدیریت صنعت 
توریسم، تجارت الکترونیك، چرم، لباس و مد، ساخت و ساز پروژه های 

ذخیره انرژی، سیستم فاضالب، بسته بندی و بانکداری فعالیت دارند.

طیب نیا: 

دولت کمترین حضور را
در اصناف دارد

فدراسیون صنایع هنگ کنگ:

به همکاری با شرکت پاالیش نفت 
اصفهان عالقه مندیم

 آمار تولی��د خودروه��ای داخل��ی ط��ی فروردین  امس��ال، 
در حالی اعالم شد که طبق آن، س��ه خودروساز بزرگ کشور 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذش��ته کاهش ۶/3 درصدی 
را در محصوالت سواری تجربه کردند. افزایش قیمت خودرو 
در حالی صورت گرفت که بازار آن از س��ال گذش��ته در رکود 
به سر می برد و ش��هروندان به دو دلیل کیفیت پایین و قیمت 
 باال، خودرو خری��داری نمی کنن��د. دولت با توج��ه به رکود 
در بازار خودرو با تحریك تقاضای عمومی توانست خودروهای 
انبار شده خودروس��ازان انحصاری را به فروش برساند، اما این 
پایان کار نبود و با افزایش قیمت هفته گذش��ته، دوباره مردم 
به خودروسازان پش��ت کردند. نمی توان آینده روشنی برای 
 صنعتی که دولت و نظام بانکی به کم��ك آن می آیند تا مردم 
از خودروهای بی کیفی��ت آن خریداری کنن��د، متصور بود. 
شورای رقابت یکی از اصلی ترین بازیگران این مشکالت است 
که همواره از وظایف خود چشم می پوشد و به نفع خودروسازان 
عمل می کند. افزای��ش قیمت خودرو با توج��ه به کیفیت بد 
همیشگی باعث شد تا بازار به گرانی خودرو سرد شود و انبارهای 
خودروسازان همچنان پر از خودروهای بی کیفیت باقی بماند. 
 این افزایش قیم��ت در حالی صورت گرفت که ب��ازار خودرو 
 در رک��ود ق��رار داش��ته و خودروه��ای خودروس��ازان در 
انبارهای شان باد کرده بود. خودروسازان پیش تر در ماه های 
 پایانی سال گذشته با اعطای وام توانس��تند انبارهای خود را 
تا ح��دودی خالی کنن��د و خودروهای خود را به اس��م طرح 
تحریك تقاضا بفروشند. بازار خودرو مدت هاست که در رکود 
به سر می برد و مردم به دالیل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، 
کیفیت پایین و قیمت باالی خودروهای دو خودروساز، اشتیاق 
چندانی به خرید نش��ان نمی دهند. وقتی بازار در رکود به سر 
می برد چه اصراری به افزایش قیمت وجود دارد؟ این موضوعی 
بود که رییس ش��ورای رقابت چندی پیش اع��الم کرده بود و 
خودروسازان نیز با او همراه شده و تاکید داشتند چندان مایل 
 به افزایش قیمت محصوالت خود نیس��تند و ثبات در بازار را 
به تش��دید رکود ترجیح می دهند. خودروسازان همواره 
بر این عقیده بودند که نباید بازار به حال چند س��ال اخیر 
بازگ��ردد، چرا که همه از آش��فتگی بازار ض��رر می کنند. 
خودروس��ازان در سال گذشته بر اثر فش��ار رکودی که بر 
آنها وارد شده بود، خواستار اس��تفاده از منابع بانکی شده 
بودند، اما هم اکنون مشخص نیست با وجود عبرت از بازار 
در سال گذشته چرا همچنان به افزایش قیمت اصرار دارند. 
برای بازاری که دولت و نظام بانکی به کمك آن می آیند تا 
مردم خودرو بخرند نمی توان آینده خوبی در نظر گرفت و 
اولین چیزی که به ذهن همه می رسد تداوم رکود در بازار 
خودرو اس��ت. با این اوصاف هیچ کس ب��ه افزایش قیمت 
راضی نیست، اما قیمت خودرو حداقل روی کاغذ همچنان 

افزایش پیدا می کند!

شورای رقابت منتظر درخواست خودروسازان 
مسئله افزایش قیمت خودرو مسئله ای است که سال هاست 
مورد بحث بسیاری از کارشناسان است. بحث بر سر این است 
که ش��ورای رقابت به چه منظور رای موافق به افزایش قیمت 
خودرو داده، در حالی که هم کیفیت خودروها بس��یار پایین 
بوده و هم اینکه بازار در رکود قرار دارد. شورای رقابت چند راه 
برای تعیین قیمت جدید داشته که آسان ترین و بدترین راه را 
انتخاب کرده است. این شورا باید شرایط بازار را بررسی کند و 

پس از آن رای به افزایش یا کاهش قیمت خودرو دهد.
این در حالیست که ش��ورای رقابت به خوبی از اوضاع بازار که 
رکود بر آن حاکم است، مطلع است، اما اعضای شورا به شکل 
کامال عجیبی هزینه های تولید دو خودروساز را به جای رکود 
در بازار مالک و معیار قرار داده است. به عبارت دیگر، شورای 
رقابت با توجه به افزایش قیمت هزینه های تولید خودروسازان، 

صالح دیده که قیمت ها را افزایش دهد. 
شورای رقابت در حالی این اقدام را انجام داده که به خیال خود 

بهترین و منصفانه ترین تصمیم را اتخاذ کرده است.
 هزینه ه��ای تولید م��واردی مانن��د افزایش تعرف��ه واردات 
مواد اولیه، باالرفتن دس��تمزد کارگران و تورم عمومی است 
که با در نظر گرفتن این عوامل تصمیم می گیرند که در چنین 
ش��رایطی باید افزایش قیمت صورت گیرد. این طبیعی است 
 که در شرایطی که بازار در رکود به سر می برد مردم نقدینگی 
در اختیار ندارند تا بتوانند خودرو خریداری کنند. با این شرایط 
افزایش قیمت عین خودکشی است، چرا که با این اقدام، فقط 
 رکود عمیق تر می ش��ود و در چنین ش��رایطی ب��ازار داللی و 
واس��طه گری بیش از پیش گسترده تر ش��ده و جلوگیری از 
آشفته بازار خودرو می تواند بسیار سخت باشد. همه این مسائل 
در حالیست که دو سال اس��ت همه فریاد می زنند باید قیمت 
خودرو تثبیت شود، اما برای آن هیچ اقدامی صورت نمی گیرد.

برخالف رکودی که در بازار خودرو وجود دارد و سال هاس��ت 
همه بر این عقیده اند که بازار خ��ودرو نیازمند تثبیت قیمت 
است، همچنان خودروسازان با ارایه اسنادی افزایش قیمت را 

رقم می زنند، اما آمار تولید محصول سواری در سه خودروساز 
بزرگ کشور با نبود تقاضا در ابتدای سال جاری روبه رو است.

 افت 6/3 درصدی تولید خودرو در فروردین امسال
در فروردین امس��ال 5۶ هزار و 4٧9 دستگاه خودرو در کشور 
تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/3 درصد افت 
داشته است. همچنین در نخستین ماه امسال 52 هزار و ۱9۱ 
دستگاه سواری در کشور تولید شد که نسبت به فروردین 94 
با کاهش ٧/5 درصدی روبه رو بوده است. طی فروردین امسال، 
تولید وانت در کش��ور به س��ه هزار و990 دس��تگاه رسید که 
رشد 39/2 درصدی را نسبت به فروردین 94 نشان می دهد. 
در مقابل، تولید اتوبوس با کاهش 8٧.3 درصدی نس��بت به 
فروردین سال گذش��ته به 9 دستگاه رس��ید. در مورد تولید 
کامیونت، کامیون و کش��نده نیز باید به اف��ت ۶۶/۶ درصدی 
تولید طی نخستین ماه امس��ال اشاره کنیم به طوری که تنها 
289 دستگاه از این خودروها در کشور به تولید رسید. تولید 
مینی بوس و میدل باس نیز با اف��ت۱00 درصدی همراه بود و 

در فروردین امسال هیچ خودرویی در این بخش تولید نشد. 
 کاهش 7/9 درصدی تولید سایپا 

در م��ورد محصوالت س��ایپا نیز بای��د به اف��ت ٧/9 درصدی 
 تولید ان��واع خودرو در این گروه خودروس��ازی اش��اره کنیم 
به طوری که در فروردین امسال تنها 2۱ هزار و 2۶2 دستگاه 
خودرو توسط سایپا به تولید رسید. تولید سواری در گروه سایپا 
نیز طی نخستین ماه امس��ال به ۱9 هزار و 84 دستگاه رسید 
که افت 9/8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 
می دهد. به این ترتیب تولید خودرو در سایپا افت بیشتری را 
نسبت به ایران خودرو تجربه کرده است. سه خودروساز بزرگ 
کشور همچنین در مقایسه با اسفند سال گذشته، در مجموع 
4۱/۶ درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند و در حالت تفکیکی 
نیز ایران خودرو 42/2، سایپا 3٧/۶ و پارس خودرو 45/9 درصد 
افت تولی��د را در کارنامه خود به ثبت رس��انده اند. در مجموع 
سایپا و پارس خودرو توانس��ته اند تولید این محصول چینی را 

در مقایسه با فروردین سال گذشته، بیش از ۱2/5 برابر کنند.

رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز موافقت 
نسبت به ادامه عرضه تك نرخی بنزین، درباره مصوبه بنزینی مجلس 
تصریح کرد که افزایش قیمت بنزین در این مقطع نه به صالح بوده 

و نه منطقی است.
محمد چگینی در گفت وگو با خبرگزاری ایس��نا، با اشاره به اینکه 
ناهماهنگی و عدم تعادل در تغییر قیمت بنزین نارضایتی عمومی 
را در پی دارد، اظهار کرد: نرخ بنزین در کشور در حال حاضر به نرخ 
جهانی آن نزدیك ش��ده است و الزم اس��ت روی اصالح نرخ دیگر 
حامل های انرژی کار شود. وی درباره مصوبه مجلس شورای اسالمی 
 در راستای حفظ کارت س��وخت و دو نرخی کردن بنزین با اشاره 
به اینکه ابتدا باید مسئله تعدیل قیمت های سوخت ریشه یابی شده 
و مشخص شود که از کجا نشأت می گیرد، گفت:  سیاست های کالن 
 کشور در بحث کاهش ش��دت انرژی در بخش های مختلف تاکید 
بر آن دارد که با اقدامات قیمتی و غیرقیمتی ش��دت انرژی کاهش 
داده ش��ود که مبحث هدفمند س��ازی یارانه ه��ا مبتنی بر همین 
تعدیل ها صورت گرف��ت. رییس کمیته انرژی مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، ادامه داد: بنابراین جهت گیری به سمت واقعی کردن 

قیمت ها یك بحث سیاستی است، منتهی منظور از حامل های انرژی 
فقط بنزین نیست. نفت گاز یا همان گازوییل، LPG یا همان گاز 
مایع و نفت کوره هم از اقسام حامل های انرژی هستند. پس بنابراین 
ما در اقدام��ات خود باید تع��ادل را میان این حامل ه��ا نیز رعایت 
کنیم. چگینی با اشاره به اینکه در س��ال های اخیر با افزایش های 
 متوالی قیمت بنزین، نرخ آن به حدود ف��وب در خلیج فارس برای 
مصرف کننده داخلی رسیده اس��ت، عنوان کرد: با این اقدام تقریبا 
 قاچاق بنزی��ن به خارج از کش��ور به ح��د ناچیزی رس��یده و این 
به معنی رس��یدن حدودی بنزین به قیمت واقعی خود است. البته 
در کش��ورهایی مانند ترکیه و یا سایر کشورهای فاقد منابع انرژی، 
مالیات های کربن روی مصرف س��وخت نیز اعمال می شود که به 
 طور مثال ممکن اس��ت بنزین در ترکیه تا لیتری 4 هزار تومان هم 
 فروخته ش��ود ولی نرخی که به عنوان نرخ اصل��ی تجارت جهانی 
در حال حاضر مورد نظر اس��ت، مقداری نزدی��ك به همین نرخی 
اس��ت که ما فعال به مصرف کننده داخلی عرضه می کنیم. رییس 
کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر عدم امکان 
 فش��ار آوردن به نرخ بنزین به عنوان حاملی ک��ه تمام آحاد جامعه 

با آن س��ر وکار دارند، خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن ناهماهنگی و عدم 
 تعادل در افزایش قیمت ممکن اس��ت نارضایتی عمومی را در پی 
داشته باشد و بنابراین الزم است به بررسی وضعیت سایر حامل های 
 انرژی نیز پرداخته ش��ود.چگینی با اش��اره به اینکه دولت سالیانه 
در حدود بیش از 25 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش 
بنزین به مردم، درآمد دارد، گفت: عالوه بر این در حدود 34 میلیارد 

لیتر در سال هم گازوییل تولید می شود که بعد از اجرای طرح کارت 
سوخت برای خودروهای سنگین گازوییل سوز، بخشی از این رقم 
باقی ماند و توانستیم حدود ۶ میلیارد لیتر گازوییل نیز صادر کنیم.

 وی افزود: ولی به هر جهت گازویی��ل این حجم تولید و مصرف که 
به 28 میلیارد لیتر می رسد، در سال گذش��ته تنها 8 هزار میلیارد 
 توم��ان عایدی برای دولت داش��ته اس��ت ب��ه عبارت��ی گازوییل 

در ایران لیتری سیصد تومان است در این درحالیست که این رقم 
در ترکیه به حدود پنج هزار تومان می رس��د و ای��ن اختالف زیاد 
قیمتی مسلما قاچاق را تشویق خواهد کرد و همچنین مسبب عدم 
مصرف بهینه این حام��ل انرژی خواهد بود. ریی��س کمیته انرژی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: بنابراین اگر به دنبال 
 ایجاد منبع درآمد برای دولت هس��تیم و همزمان قصد پیش روی 
به سمت اجرای سیاست ها را داریم می بایست به دنبال واقعی کردن 
 قیمت حامل هایی که از نرخ اصلی عقب مانده اند، باش��یم.چگینی 
 با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در این مقطع نه به صالح اس��ت 
و نه عقالنی، اظهار کرد: در این شرایط باید تمرکز خود را روی نفت 
گاز یا همان گازوییل قرار دهیم و کارشناس��ان تا جایی که کشش 
بازار و تکلیف سیاس��تی را در نظر می گیرند با واقعی کردن قیمت 
گازوییل مانند بنزین در جهت ارضای سیاست ها تالش کنند. وی 
مدیریت گازوییل را به مراتب از مدیریت بحث بنزین ساده تر دانست 
و گفت: گازویل نس��بت به بنزین تاثیر مستقیم کمتری بر زندگی 
 مردم دارد. پیشنهاد ما از منظر سیاس��تی اصالح قیمت گازوییل 

است.

رییس کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

افزایش قیمت بنزین نه به صالح است نه عقالنی

گزارشی در پی کاهش 6/3 درصدی تولید خودروسازان؛

خواب سنگین بازار به مصوبه گرانی خودرو
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عكس روز(درختان مينياتورى )

ــنواره بين المللي فيلم سبز همزمان  پنجمين جش
با سراسر كشور  از 24 تا 30 ارديبشهت در اصفهان 

برگزار مي شود.
ــت با حضور  ــنواره قرار اس آيين افتتاحيه اين جش
مديران استاني و چهره هاي علمي ، فرهنگي ،ورزشي 
و هنري اصفهان در تاريخ 95/2/24  عصر جمعه در 
ــتان  ــازي اس تاالر اجتماعات اداره كل راه و شهرس

برگزار شود.
ــتان  ــنواره در اصفهان در نگارس فيلم هاي اين جش
ــژه متخصصين ،عالقه مندان و  امام خميني (ره) وي
دوستداران محيط زيست به عنوان مركز جشنواره 
واقع در ميدان فيض، سالن شماره دو، كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوانان ويژه اين گروه سني واقع 
در خيابان كاشاني اكران مي شود.يك سالن هم نيز 
ــاير گروه ها  ــنواره براي س به اكران فيلم هاي جش

اختصاص خواهد يافت.
ــي، از  ــي و نقد بررس ــزاري چهارگاركاه آموزش برگ

ــنواره در استان اصفهان  برنامه هاي جنبي اين جش
است.

حدود سي فيلم در بخش هاي« مستند بين الملل»، 
ــن» و  ــتند ملي»، فيلم هاي« كوتاه و انيميش «مس
ــهرها و مراكز ــران در ش ــتاني» براي اك «بلند داس

 استان ها در نظر گرفته شده است.
جشنواره فيلم سبزبه منظور ترويج فرهنگ حفاظت 
از محيط زيست با ابزار و بيان هنري و نيز شناسايي 
آثار ارزشمند در توجه بخشيدن به حفاظت محيط 
زيست و توسعه آگاهي مردم در گستره بين المللي 

برگزار مي شود.
اين جشنواره سه هدف آگاه سازي مردم و مسئوالن 
در حوزه حفاظت محيط زيست، ايجاد زمينه ارتباط 
هنرمندان با مردم در اين حوزه و ترويج محصوالت 

فرهنگي، هنري، سينمايي را دنبال مي كند.
ــازمان در اجراي اين جشنواره  ــت اصلي س  سياس
ــت،  ــت از محيط زيس ــردم در صيان ــاركت م مش

ــراي حفظ اين  ــئوالن ب برانگيختن درك و باور مس
حوزه است.

اين جشنواره در دو بخش فيلم و هنرهاي تجسمي 
برگزار مي شود كه در بخش فيلم نيز خود در دوگروه 
ــالوه بر آن از  ــود. ع ملي و بين المللي برگزار مي ش
ــنواره برگزاري كارگاه ها،  ــر جش ــاي ديگ برنامه ه
ــاي  ــخنراني ه ــمينارها و س ــا، س ــش ه هماي
ــازمان هاي مردم  ــور پرنگ و موثر س مرتبط و حض

نهاد است.
ــبز در ــي فيم س ــن الملل ــنواره بي ــن جش پنجمي

ــن داريم،  ــك زمي ــعار «تنها ي ــال 1377 با ش  س
ــنواره  ــد. دور دوم جش ــاز ش ــم» آغ حفظش كني
ــت در آيينه  ــعار «محيط زيس در سال 1379 با ش
ــوم در سال 1381 با  گفت و گوي تمدن ها»، دور س
ــعه پايدار» و دور چهارم در  شعار «انسان محور توس
ــعار «آموزش براي توسعه پايدار»  سال 1384 با ش

برگزار شد.

خبرخبر

ــاره به بهبودى وضعيت درياچه  رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اش
اروميه گفت: سطح آب اين درياچه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 40 

سانتيمتر افزايش داشته و مساحت درياچه 5 برابر شده است.
ــترك ايران و  ــمينار مش ــكار معاون رييس جمهور در اولين س معصومه ابت
ژاپن، با عنوان «زنان، صلح و توسعه پايدار» كه با همكارى معاونت آموزش 
ــى و بين المللى ــر اطالعاتى سياس ــت جمهورى، دفت و زنان خانواده رياس
 سياست خارجه و همچنين بنياد صلح ساساكاواى ژاپن برگزار شد، حضور 

يافت.
وى با ابراز خرسندى از اينكه با بارندگى هاى مناسب در شمال غرب كشور، 
وضعيت درياچه اروميه نسبت به سال گذشته بهبود يافته است، خاطرنشان 
ــه اروميه، اليروبى  ــوب، تامين حقابه درياچ كرد: عالوه بر بارندگى هاى خ
ــه و همچنين اصالح الگوى  ــيل هاى منتهى به درياچه ارومي و بازكردن مس
ــاورزى، امروز شاهد بهبود وضعيت  كشت و تغيير شيوه هاى آبيارى در كش

درياچه اروميه هستيم.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: بعد از تصويب اهداف توسعه 
پايدار در سطح جهانى، به 5 هدف در اين برنامه توجه ويژه اى صورت گرفت.

ــاره به توجه دولت يازدهم به بحث محيط زيست گفت:  ابتكار در ادامه با اش
از ابتداى دولت يازدهم دولت رويكرد جدى نسبت به محيط زيست داشته 
است و برنامه هاى خوبى براى بهبود شرايط محيط زيست و همچنين نقش 

زنان و حفاظت از محيط زيست دارد.
ــى از راهبردهاى دولت  ــت را يك معاون رييس جمهور توجه به محيط زيس
يازدهم دانست و افزود: عالوه بر تفاهم نامه خوبى كه در اين زمينه با معاونت 

رياست جمهورى داريم، چند برنامه اجرايى موفق هم انجام داده ايم.
ــاى موفق را  ــى از اين برنامه ه ــت يك ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
ــت و  ــدوده درياچه اروميه دانس ــاكن در مح ــتايى س توان افزايى زنان روس
ــاورزى پايدار ايفاى  گفت: اين زنان با يك برنامه آموزشى توانستند در كش
ــاورزى و سازمان محيط  نقش كنند. اين برنامه با همكارى وزارت جهاد كش
ــده و موفق ــده و كارهاى مثبتى در تغيير اقليم اجرايى ش ــت انجام ش زيس

 بوده است.
ــده و در جهت  ــتايى آموزش دي ــن برنامه زنان روس ــكار ادامه داد: در اي ابت
توان افزايى آنها و جايگزينى كشاورزى پايدار اقدامات مهمى صورت گرفته و 

همين امر به احياى درياچه اروميه نيز كمك كرده است.
ــه گفت: حداقل 40  ــندى از بهبود وضعيت درياچه ارومي وى با ابراز خرس
ــبت به سال  ــطح آب درياچه اروميه اضافه شده است، نس ــانتيمتر به س س
گذشته مساحت آن 5 برابر شده و اين امر تحقق وعده اى است كه با لطف خدا 

بارش هاى باران و تالش دولت و مردم محقق شده است.
ــان كرد: دولت عالوه بر  ــت خاطرنش ــازمان حفاظت محيط زيس رييس س
ــت و اين  ــته اس ــت، اقدامات عملى فراوانى هم داش وعده هايى كه داده اس
ــت و ما در جهت توان افزايى زنان براى توسعه پايدار  روند ادامه خواهد داش
تالش هاى زيادى را انجام داده ايم. اين آموزش ها در جهت توانبخشى و حفظ 

محيط زيست بوده است.

معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست گفت: اگرچه 
پيش بينى ها تا سال 2020 افزايش 70 تا 80 سانتيمترى تراز آب خزر 
را نشان مى دهد، اما از سال 2006 همچنان شاهد كاهش تراز آب خزر 

از 3 تا 5 سانتيمتر هستيم.
ــى تغيير اقليم و درياى خزر افزود: در   پروين فرشچى در كارگاه آموزش
نواحى جنوبى درياى خزر كاهش تراز آب تا حدود 18 سانتيمتر مشاهده 

شده كه موجب كاهش عمق تاالب هاى ساحلى شده است.
وى با تاكيد بر اهميت توجه به تراز آبى درياها و اقيانوس ها اظهار كرد: 
ــانات آب دريا را تا 6 ماه آينده  علم كنونى فقط توانسته پيش بينى نوس

انجام دهد.
ــانات سطح آب درياى خزر بسيار  فرشچى ادامه داد: در طول تاريخ نوس
پيچيده و ناشناخته بوده است حتى نوساناتى در حد منفى و مثبت 7 نيز 

داشته ، يعنى 7 متر كاهش و 7 متر افزايش داشته است.
وى گفت: تاكنون تئورى هاى گوناكونى در رابطه با داليل نوسانات آب 
درياى خزر مانند چشمه هاى كف دريا، حركات تكنوتيكى صفحه هاى 
ــدن درياى آرال و فعاليت هاى بشرى مانند احداث  كف دريا، خشك ش
سدها و ايجاد خليج قره بوغاز و تغييرات باالنس آب دريا و تعادل ورودى 

آبها به دريا و خروجى از طريق تبخير ارايه شده است.
فرشچى افزود: تغييرات اقليم و نوسانات آب درياى خزر اثرات گسترده 
ــعه منطقه دارد و تبعات زيست محيطى،  اى بر جمعيت ، اقتصاد و توس
ــانات آب دريا در اين منطقه  اقتصادى، اجتماعى و تغييرات اقليم و نوس
ــفانه تاكنون به خوبى مورد مطالعه قرار نگرفته  چند بعدى بوده و متاس

است.
ــر فعاليت هاى  ــانات آب دريا ب ــرات اقليم و نوس وى گفت: اثرات تغيي
ــيرين كن ها ،  ــى، تصفيه فاضالب، آب ش ــاورزى، واحدهاى صنعت كش
ــتقر در سواحل در سال هاى  خطوط ارتباطى و واحدهاى مسكونى مس

گذشته بسيار گسترده بوده است.
وى با تاكيد بر اينكه نوسانات آب درياى خزر مى تواند باعث بروز سيل در 
مناطق پست سواحل شمالى آن شود افزود: سيل مى تواند مناطق تحت 
بهره بردارى نفت و گاز در مناطق ساحلى به خصوص چاه هاى نفت رها 
ــمالى درياى خزر را مورد تهديد آلودگى قرار دهد،  ــواحل ش شده در س

همچنين اثرات بر كيفيت آب آشاميدنى نيز بسيار حاير اهميت است.
ــازمان حفاظت محيط زيست گفت: از  معاون محيط زيست دريايى س
آنجايى كه كشورهاى حاشيه درياى خزر عضو كنوانسيون تهران ، قرارداد 
ــى تغيير اقليم  ــيون چارچوب ــاى هيدرومتئولوژى، كنوانس همكارى ه
ــس در خصوص  ــت پاري ــتند و تعهد به اجراى نشس ــازمان ملل هس س
ــكان ايجاد كميته ــه اى را دارند بايد ام ــار گازهاى گلخان كاهش انتش
 منطقه اى تغييرات اقليم و نوسانات سطح آب درياى خزر را مورد بررسى

 قرار دهند.
فرشچى اظهار كرد: ماهيت اصلى اين كميته تهيه اطالعات و داده هاى 
علمى در رابطه با تغييرات اقليم و نوسانات آب دريا و در اختيار گذاشتن 

آن به سياست گذاران است.

ابتكار در اولين سمينار مشترك ايران و ژاپن خبر داد؛

افزايش 40 سانتيمترى درياچه اروميه
كاهش تراز آب خزر از 2006 تاكنون

دريچه

نصف جهان آماده برگزاري پنجمين جشنواره بين المللي فيلم سبز

به مناسبت روز جهانى پرندگان مهاجر، مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره 
ــور، از روند شكارغيرمجاز اين پرندگان در  به تلفات پرندگان مهاجر در اثر خشكى تاالب هاى كش

فريدونكنار انتقاد كرد.
اسماعيل كهرم با اشاره به اينكه پرنده هاى مهاجر را در همه فصل هاى سال در كشور داريم، گفت: 
ــور ما، پرندگان به دليل سرماى بيش از حد سيبرى در  به دليل قرار گرفتن سيبرى در شمال كش

زمستان به ايران سفر مى كنند.
ــامل پرندگان آبزى مثل اردك ها، غازها، قوها، درناها،  وى با بيان اينكه پرندگان مهاجر بيشتر ش
حاجى لك لك ها، حواصيل ها و... است، اظهار كرد: حدود چهار ميليون پرنده از سيبرى به هنگام 
سرماى شديد و كمبود غذا مهاجرت مى كنند، به عبارتى اگر غذاى كافى در سيبرى باشد، پرندگان 

دست به اين مسافرت نمى زنند.
اين فعال محيط زيست افزود: وقتى كه دما زير 30 درجه باشد تمام حشرات و گياهان و غالت از بين 
ــور مى آيند و از اينجا در بخش هاى  مى روند، بنابراين پرندگان به خاطر نداشتن غذا به شمال كش

مختلف كشور پخش شده و به سمت تاالب ها مى روند چون دماى كشور ما معتدل تر است.
ــاره به اينكه مهاجرت پرندگان به دليل دماى  ــازمان حفاظت محيط زيست با اش مشاور رييس س
معتدل كشور ما صورت مى گيرد، گفت: با كمال تاسف به دليل خشك شدن تاالب ها اين پرندگان 

آواره مى شوند و تلفات زيادى به آنها وارد مى شود.
كهرم در ادامه با ابراز ناراحتى از عاقبت پرندگان مهاجر در تاالب هاى كشور افزود: پرندگانى هم كه 
ــت صيادان غيرمجاز و متخلف مى افتند، فريدونكنار از جمله مناطقى است  زنده مى مانند زير دس
كه در آن در حق پرندگان مهاجر جفا مى شود و با اين روند فريدونكنار به شهر كشتارگاه پرندگان 

مهاجر تبديل مى شود.

ــه كه داراى  ــت اظهار كرد: برخى بومى هاى منطق ــازمان حفاظت محيط زيس ــاور رييس س مش
ــتند، اقدام به نصب تور هوايى بر باالى زمين هاى خود، به منظور شكار  زمين هاى كشت برنج هس
ــكارچيان متخلف ادعا  ــت. ش ــتن تور هوايى قدغن اس پرندگان مهاجر مى كنند، در حالى كه بس
مى كنند كه صاحب زمين هستند و قباله دارند و مى توانند باالى آن تورهوايى نصب كنند و اين كار، 
مثل اين است كه مالك يك خانه در خانه اش قاچاق هروئين انجام دهد و ادعا كند خانه خودم است 

و سند خانه را دارم درحالى كه تخلف، تخلف است.
ــود، گفت: اين تور به  ــوب مى ش ــر اينكه تور هوايى در همه جاى دنيا تخلف محس كهرم با تاكيد ب
ــت و برخى تورهاى هوايى تا 200 ميليون تومان  لحاظ اندازه تقريبا 100 برابر يك تور واليبال اس
ــكارچيان متخلف براى نصب تور هوايى به مدت سه ماه، هشت ميليون  هم قيمت دارد و برخى ش

تومان اجاره مى دهند.
ــيوع آنفوالنزاى مرغى، مجوز شكار پرندگان مهاجر صادر  وى با بيان اينكه در دو مورد به دليل ش
نشد، ولى در اين سال ها نيز شكار پرندگان در فريدونكنار صورت مى گرفت، اظهار كرد: سه ماه قبل 
طى اقدامى، به همراهى مديركل حفاظت محيط زيست استان مازندران، فرماندارى فريدونكنار و 
جمعى از محيط بانان و نيروهاى انتظامى به قصد جمع كردن تورهاى هوايى به فريدونكنار رفتيم 

ولى در بين راه، از استاندارى تلفن شد كه از رفتن به فريدونكنار اجتناب كنيد.
مشاور رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه استاندارى مازندران به دليل نارضايتى 
ــزود: در نتيجه  ــاز خوددارى كردند، اف ــكارچيان غيرمج و اعتراض مردم از برخورد و مقابله با ش
ــتگيرى افراد متخلف توسط مسئوالن محيط  اقدامات محيط زيست بى نتيجه ماند، بنابراين دس
زيست و معرفى آنها به دستگاه قضايى و رها شدن اين افراد متخلف يك چرخه معيوب و نافرجام 

است.

انتقاد از قتل عام پرندگان در فريدونكنار
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خبر به اندازه کافی شوک آور است؛ متوسط زمان گفت وگوی 
والدین و فرزندان در شبانه روز فقط 25 دقیقه! این درحالی 
 ا ست که همین زمان برای ارتباط میان همسران کمتر از20 
دقیقه عنوان می شود و این یعنی روابط میان اعضای خانواده 

ایرانی به مرز هشدار رسیده است.
گرچه در کاهش ارتب��اط میان گروهی در خان��واده عوامل 
متعددی مانند چندپیشگی والدین، مشغله های انفرادی و 
توسعه ارتباط افراد به بیرون خانواده دخیل است، اما از نقش 
رس��انه ها در کاهش گفت وگوی روزانه افراد باهم، نمی توان 

به سادگی گذشت.
توس��عه ارتباطات موبایلی و مجازی در چند سال اخیر نوع 
جدیدی از ارتباطات میان فردی را شکل داده که بارها درباره 

آن قلم فرسایی شده است.
این که فضای مجازی و غرق شدن افراد در گرداب شبکه های 
اجتماعی و کانال های تلگرام به تنهایی آنها دامن زده، این که 
روابط میان افراد خانواده شکل جزیره ای به خود گرفته که 
آنها به تنهایی می خندند، به تنهایی گریه می کنند و حتی به 
تنهایی وارد بحث های مورد عالقه ش��ان در محیط مجازی 

می شوند و باالخره این که فضای مجازی به غریبگی اعضای 
خانواده و دوری عواطف منجر شده، مباحث به ظاهر تکراری 
هست که بارها کارشناسان نسبت به آنها هشدار داده اند، اما 

راه حل چیست؟
آیا در براب��ر وقوع چنی��ن پدی��ده ای بای��د در انتظار قطع 
ش��بکه های مجازی بود، آیا دولت ها مجازند ارتباطات افراد 
را مهار کنند، مثال آنها را به اجبار وادار کنند تا باهم بیش��تر 
حرف بزنند؟ یا شاید با سهمیه بندی و کم و زیاد کردن سرعت 
اینترنت، میزان دسترسی جامعه به فضای مجازی را محدود 
کنند؟ همه می دانیم که راهکارهای مطرح شده به شوخی 

شبیه است.
 میزان ارتباط کالمی ما در خانواده کم ش��ده، با وجودی که 
تا یک دهه قبل به ارتباط شفاهی خود در مطالعات فرهنگی 
مباهات می کردیم، فقط به این دلیل که برای ورود به عصر 
فناوری اطالعات و ارتباطات، مهارت و آموزش های الزم را 
ندیده ایم از ارتباطات سنتی ناگهان به فضای پرزرق و برقی 

گام گذاشتیم و درآن گم شدیم.
کارشناس��ان می گویند، پیش از آن که از کاهش گفت وگو 

میان والدین و فرزندان نگران باش��یم، باید از نبود مفاهمه 
میان والدین حتی در نخستین س��ال های زندگی مشترک 

متاسف باشیم.
آسیب شناس��ی ها در این حوزه نش��ان می دهد، مهم ترین 
پیامد نبود فضای گفت وگو و گم ش��دن اعضای خانواده در 
 دنیای مجازی، به ضعف آموزش کودکان در برقراری ارتباط 

با فرزندان در سنین کودکی و نوجوانی می انجامد.
نداشتن روحیه همکاری جمعی و انجام کارگروهی، استبداد 
شخصیتی و نبود روح انتقادپذیری، تنهایی و گوشه گیری، 
اس��ترس و اضطراب ناش��ی از این تنهای��ی و باالخره بروز 
رفتارهای خش��ن و غیرمنتظره از مهم ترین پیامدهای این 
آمار به ظاهر ساده است. بنابراین برای استفاده از این فناوری 
باید برنامه داشت، آموزش دید و راهکاری خلق کرد که افسار 
 آن نه با قوای قهریه که به دس��ت نهادهای آموزشی آن هم 
از اوان کودکی است. فرزندان باید با دنیای فناوری و مجازی 
 آشنا باشند ولی شناخت مرزها و نحوه استفاده ازآن، آنها را 
با دنیای واقعی نیز آشتی می دهد و جامعه را از وضعیت قرمز 

ارتباطات میان فردی دور می کند.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان؛

اعالم آمادگی کمیته فرهنگ شهروندی 
برای مشارکت در طرح های فرهنگی

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد:

اعالم نتایج اولیه آزمون دکتری 
سال ۹۵ دانشگاه آزاد هفته آینده 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

ارایه خدمات در حوزه های مختلف
از برنامه های مهم توانمندسازی مددجویان است

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

نکته خبر

پیش��وایان معصوم، عالی ترین نمونه رهبری در جهان هس��تند 
 و هم��ه صف��ات پیش��وایی در وج��ود مبارک ش��ان ب��ه کمال 
رسیده است. همچنان که این بزرگواران در رهبری بی نظیرند، در 
میان پیروان شان نیز کسانی پیدا می شوند که در رهروی و پیروی 
از پیش��وایان معصوم، مرتبه ای عالی و بی نظیر دارند، به عبارت 
دیگر، معصومی��ن)ع( پیروانی دارند که نمونه اع��ال برای چگونه 
پیروی کردن از پیشوایان الهی هستند. در حقیقت، این گونه افراد 

درس پیروی از معصوم را به طور عملی به دیگران می آموزند.
» وفا « از مهم ترین صفات انسانی است و معیاری برای شناختن 
نیکان است. این صفت زمانی پسندیده تر است که انسان نسبت 

به میثاق خدایی وفادار باشد.
 وفاداری نس��بت به پیش��وای معصوم از مهم تری��ن مصداق وفا 
 به میثاق الهی اس��ت و حضرت باب الحوائج عب��اس بن علی )ع( 
 تا پای جان به میثاق خویش وف��ادار ماند. به طوری که از آن پس 
در تاریخ تشیع به عنوان مظهر وفا شناخته شده و وفاداری به نام 

آن بزرگوار مترادف شده است.
 یکی از مه��م ترین عنص��ری که انس��ان را وادار به دف��اع از حق 
 می کند، » غیرت « اس��ت. غی��رت نیروی محرکه وجود انس��ان 
در برابر س��تم، ظلم و تجاوز به نوامیس الهی اس��ت. آن کس که 
 شعله غیرت وجودش را روشن کرده است، در برابر ناحق بی تفاوت 
نمی شنید و تا پای جان پیش می رود. گذشته از این، غیرت نشان 
عفت شخص اس��ت و به تعبیر امام علی )ع(، عفت مرد، به مقدار 

غیرت اوست.
حضرت ب��اب الحوائج این صف��ت واال را به حد کم��ال دارا بودند 
وغیرت به وجودش سرافراز اس��ت. گرچه کربال تجلی گاه غیرت 
بود و غیورترین مردان تاریخ ش��کوه غیرت را در آن جا به نمایش 
گذاشتند ولی غیرت عباس بن علی )ع( در دفاع از حق برجستگی 

دیگری داشت.
آن بزرگوار در دفاع از حریم والیت آنچنان جانبازی نشان داد که 

تاریخ نمونه ای برای آن ندارد.
به هر حال، جانباز قهرمان کربال، همه صفاتی را که یک پیرو واقعی 

معصوم باید داشته باشد، دارا بود.
او آموزگاری است که چگونگی پیروی از والیت و جانبازی در راه 
حقیقت را به دیگران آموخته اس��ت. همین امر سبب شده است 
که در روز قیامت همه شهدا بر مقام و منزلت آن بزرگ مرد تاریخ 
غطبه بخورند. همچنان که حضرت سجاد)ع( می فرماید:» عمویم 
عباس در پیشگاه خداوند منزلتی دارد که در روز قیامت همه شهدا 
غبطه اش را می خورند. سالروز والدت جانباز سترگ کربال را که 
مظهر غیرت و شجاعت است به همه پیروان والیت به ویژه جانبازان 

رشید و دالور میهنمان تبریک می گوییم.

رییس جمعیت هالل احمر با استناد به داده های به دست آمده از ١٤١ 
کش��ور آس��یب دیده از حوادث در س��ال های ١٩٨١ تا 2002، گفت: 
متاسفانه زنان و کودکان ١٤ بار بیشتر از مردان در معرض مرگ در زمان 

وقوع حوادث و سوانح قرار دارند.
دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در نخستین س��مپوزیوم مشترک ایران 
 و ژاپن ب��ا موضوع » زن��ان، صلح و توس��عه پایدار « درب��اره نقش زنان 
در مدیریت بحران، گفت: حوادث و س��وانح هر ساله زندگی میلیون ها 
تن در جهان را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد، اما در این میان برخی 
افراد و گروه ها از جمله زنان، کودکان، کهنساالن، معلوالن، پناهندگان 
 و ... بیش از دیگران تحت تاثیر آثار منفی ح��وادث قرار می گیرند. وی 
با اشاره به این که با توجه به آسیب پذیری بیشتر زنان از سوانح و حوادث، 
هم اکنون نقش زن��ان در مدیریت بحران بیش از گذش��ته مورد توجه 
نهادهای مس��ئول مدیریت بحران و کاهش خط��ر در جوامع مختلف 
قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در س��ند » سندای « که جامع ترین 
و مهم ترین سند برای کاهش خطر و مدیریت بحران است، بر این مهم 
تاکید شده که کاهش خطر بالیا مستلزم رویکردهای پیشگیرانه وسیع 
و مردم محورتر اس��ت و عالوه بر نقش راهب��ردی، تقنینی و هماهنگی 
دولت ها باید ذی نفعان از جمله زنان و کودکان و نوجوانان، افراد معلول، 
فقیر، مهاج��ران، مردم بوم��ی، داوطلبان، صاحبان حرف و مش��اغل و 
کهنس��االن در طراحی و اجرای سیاس��ت ها و برنامه ها و استانداردها، 

ارتباط و مشارکت داشته باشند.
نقش کلیدی زنان در موفقیت برنامه های مدیریت بحران

ریی��س جمعی��ت هالل احم��ر تاکی��د ک��رد: زن��ان نقش بنی��ادی و 
تعیین کننده ای در تقویت ابعاد اجتماع��ی مدیریت بحران و در نتیجه 
موفقیت سیاست ها و برنامه های کوتاه و بلندمدت پیشگیری و کاهش 
ریسک و آثار منفی حوادث و س��وانح داشته و عالوه بر آن نقش کلیدی 
در برنامه ریزی و اج��رای مدیریت بحران ایفا می کنند. بر این اس��اس 
موضوع زنان و مدیریت بحران باید در دو سطح زنان به  عنوان گروه های 
آسیب پذیر خاص در س��وانح و حوادث و زنان به  عنوان عوامل اساسی 

پیشگیری و کاهش خطر بالیا و مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.
ضیایی عنوان کرد: زنان به عنوان بخش مهم س��رمایه اجتماعی، نقش 
اساسی در تقویت همبس��تگی اجتماعی و تقویت پیوستگی اجتماعی 
ایفا می کنند و این مهم تاثیر شگرفی بر مفهوم فرهنگ ایمنی در سطح 
 زندگی ف��ردی و اجتماعی دارد. بناب��ر اعالم رواب��ط عمومی جمعیت 
هالل احم��ر، وی گفت: نقش زن��ان در حوزه مدیری��ت بحران محدود 
به وقوع حوادث طبیعی بزرگ نیس��ت، بلکه ظرفیت ه��ا و توانایی های 
ذاتی زنان کمک ب��زرگ و تاثیرگ��ذاری به پیش��گیری و کاهش همه 
آس��یب پذیری ها و چالش های اجتماعی و کمک در جهت کاهش فقر، 
رفع بی سوادی، پیشگیری و رفع اعتیاد، حمایت از کودکان بی سرپرست 

و خیابانی، پاسداری و احیای محیط  زیست و مانند آن دارد.

نتایج اولیه آزمون دکتری سال ٩5 دانشگاه آزاد هفته آینده اعالم می شود.
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد از اعالم نتیجه اولیه و زمان 
دعوت به مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری س��ال ٩5 دانشگاه آزاد در هفته 
آینده خبر داد. فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه آزاد گفت: نتیجه اولیه آزمون دکتری دانشگاه آزاد هفته آینده اعالم 

می شود.
وی افزود: همزمان با اعالم نتایج اولیه از داوطلبان واجد ش��رایط برای انجام 

مصاحبه دعوت می شود.
آزمون دکتری تخصصی سال ٩5 دانشگاه آزاد ٩ بهمن ماه سال ٩٤ برگزار شد.

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: ارای��ه خدمات ب��رای توانمندی 
مددجویان در حوزه های آموزشی، تحصیلی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، سالمت 

و حرفه آموزی از برنامه های مهم در حوزه توانمندسازی مددجویان است.
سعید صادقی در جلسه هم اندیش��ی در حوزه امور اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان ضمن تبریک اعیاد ش��عبانیه، ابراز کرد:  هدف از برگزاری این جلسه، 
هم آموزی و بازآموزی دس��تورالعمل ها، تبیین سیاس��ت ها و اس��تراتژی های 
سال ٩5 و همچنین بررسی مجدد ش��رح وظایف کارشناسان امور اجتماعی و 
روسای شهرستان ها به عنوان ناظران بر امور شهرستان هاست. وی افزود: یکی 
از برنامه های مهم در حوزه توانمندسازی مددجویان شامل ارایه خدمات برای 
توانمندی مددجویان در حوزه های آموزش��ی، تحصیلی، اقتصادی، فرهنگی، 

دینی، سالمت و حرفه آموزی است.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با تاکید به نظارت مستمر بر مراکز بهزیستی، 
خاطرنشان کرد: روسا و کارشناسان بهزیس��تی شهرستان ها باید در خصوص 
کنترل اصول ایمنی، بهداشتی و اداری در مراکز غیردولتی به صورت دوره ای 
بازدید داشته باشند. صادقی با اشاره بر لزوم حسن خلق و حفظ کرامت کارکنان 
و مددجویان، اظهار کرد: در سالی که از س��وی رهبر فرزانه به عنوان » اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل « معرفی شده است، نظارت مطلوب و نیز افزایش سطح 

کیفیت ارایه خدمات، مستلزم عزم جدی همه کارکنان در سطح استان است.

همچنین مرضیه فرش��اد ضم��ن قدردان��ی از عملکرد مطلوب همه رؤس��ا و 
کارشناس��ان امور اجتماعی بهزیستی شهرستان ها در س��ال ٩٤، به بررسی و 

آسیب شناسی نقایص عملکردی سال گذشته پرداخت.
معاون امور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان اصفهان با بیان تبیین استراتژی ها و 
برنامه های سال جاری، خواستار تالش و جدیت در راستای اجرای هر چه بهتر 

این برنامه ها شد.
گفتنی است؛ در پایان جلسه، کارشناسان و روسای شهرستان ها، پیشنهادات و 
انتقادات خود را مطرح کرده و مسئوالن حاضر در این خصوص راهنمایی هایی 

را ارایه کردند.

 دبیر کمیته فرهنگ شهروندی ش��هرداری اصفهان از آمادگی این دبیرخانه 
در اجرای طرح های فرهنگی به صورت مشارکتی در مناطق ١5 گانه خبر داد.  
سعید امامی اظهارکرد: ترویج فرهنگ شهروندی به صورت مشارکتی موجب 
تجمیع ظرفیت های مختلف و اثر بخشی بیشتری خواهد شد. وی تصریح کرد: 
در این راستا این کمیته برای مشارکت در اجرای طرح های فرهنگی که موجب 

ارتقای فرهنگ شهروندی شود، استقبال می کند.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان اجرای طرح های فرهنگی بر 
اساس نیاز هر منطقه را از رویکرد های اصلی این کمیته در سال جاری عنوان 
کرد و افزود: معاونان فرهنگی مناطق اصفهان می توانند بر اس��اس نیازهای 
 منطقه خود برای تعریف طرح های مش��ترک فرهنگی با ای��ن کمیته اقدام 

کنند.  
امامی، تولید محصول با کیفی��ت و فاخر را  از اهداف اصل��ی کمیته فرهنگ 
ش��هروندی اعالم کرد و افزود: در ح��ال حاضر محصول ه��ای فرهنگی این 
دبیرخانه به صورت مجازی درسایت shahrvandi.net ارایه شده است  که 
عالقه مندان برای کس��ب اطالع از این تولیدات می توانند به آدرس یاد شده 
مراجعه کنند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر از تولیدات فرهنگی و 
برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان می توانند با شماره 

3٤٤67360 تماس بگیرند.

 به مناسبت والدت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز

رییس جمعیت هالل احمر:

نقش کلیدی زنان در موفقیت 
برنامه های مدیریت بحران

فضای مجازی و شبکه های مجازی با تمام  ضریب نفوذ باالیی 
که میان خانواده ه��ای ایرانی برای خود دس��ت و پا کرده اند، 
آس��یب های روانی جدی ای هم بر کاربران شان وارد می کنند 

که انکار این تبعات، به نوعی چشم بستن روی واقعیات است.
تف��رق و جدایی افکن��دن میان اعض��ای خان��واده و تاثیرات 
س��و بر کنش های روان��ی و حت��ی جس��مانی و فیزیولوژیک 
کارب��ران، تنه��ا بخش��ی از تبع��ات غیرقابل جب��ران فضای 
مجازی و ش��بکه های برآمده از آن اس��ت. اس��تفاده بی رویه 
و غیرهدفمن��د از این فضا می  تواند نوعی وابس��تگی ش��دید 
موسوم به اعتیاد اینترنتی را در پی داش��ته باشد که عوارضی 
به مراتب مهلک ت��ر و وخیم تر از آنچه در ب��اال ذکرش رفت، با 

خود دارد. سرعت پایین اینترنت در ایران با همه 
 ایرادها و کاستی هایش موجب شده این معضل 
در کش��ور ما دس��ت کم تا امروز نمود چندانی 

 نداشته باش��د، اما در کشورهای دیگر 
به خصوص در شرق آسیا، کار را به 

جایی رسانده که دولتمردان را 
وادار کرده مراکزی برای رفع 

این مشکل و به عبارت 
ت��رک  دقیق ت��ر، 

اعتی��اد به فضای 
مجازی تاسیس 

کند.
دکت��ر علی اصغر 

کی��ا اعتق��اد دارد تا 
ده س��ال آینده کشور ما نیز 
به ش��کل جدی با این پدیده 

شوم و نامبارک دست به گریبان 
خواه��د ش��د و از همین ح��اال باید 

فکری اساس��ی کرد برای رفع و حل این اعتیاد 
با عوارض سو بی شمارش. این استاد ارتباطات اجتماعی البته 
معتقد اس��ت فضای مجازی دارای کارکردهای مثبتی حتی 
برای خانواده های ایرانی اس��ت که باید با کاربران و خانواده ها 

در میان گذاشت.
 والدین حق  دارند  نگران باشند

دکتر علی اصغر کیا در نشست تخصصی آسیب های شبکه های 
اجتماعی ب��ا محوری��ت آس��یب های روانی این ش��بکه ها بر 
خانواده های ایرانی نسبت به ش��یوع اعتیاد به فضای مجازی 

میان ایرانیان تا ده سال آینده خبر داد.
این عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی گفت: 
واقعیت این اس��ت که ورود فضای مجازی به جوامع بش��ری 
عالوه بر کارکردهای مثبت��ش دارای تبعات منفی به خصوص 
برای خانواده هاس��ت. فضای مجازی امروز یک فضای دوگانه 
دارد ک��ه دارای دو نقش و کارکرد اس��ت؛ هم س��ودمند و هم 

منحرف کننده. در عین حال، قابلیت س��و استفاده هم در این 
فضا وجود دارد. خبرگ��زاری رویترز در س��ال 2005 گزارش 
کرد میزان کالهبرداری در فضای مجازی به نس��بت گذشته 
2 برابر شده اس��ت. همراه با گس��ترش فضای مجازی، زمینه 
سو  استفاده هم در این فضا فراهم ش��ده است. اصوال افزایش 
 کالهبرداری ها و س��و اس��تفاده ها باع��ث به وج��ود آمدن و 
مطرح شدن مبحث جرایم سایبری شد. در هر صورت، فضای 

مجازی، کارکردهای متفاوت و متناقضی دارد.  
 نوبت به ما هم می رسد

این اس��تاد و مدرس علوم ارتباطات اجتماع��ی به مقوله مهم 
اعتیاد مجازی اش��اره و تصریح ک��رد: این معضل در کش��ور 
ما هنوز چنان پررنگ نش��ده اس��ت، اما در کش��ورهایی 

مانند چی��ن و کره جنوبی کار چن��ان باال گرفته 
که کمپ ه��ا و درمانگاه های ترک اعتی��اد اینترنتی راه اندازی 
ش��ده اس��ت. ش��اید تا ده س��ال دیگر نوبت به کش��ور ما هم 
برس��د. عواملی در شکل گیری اعتیاد س��ایبری نقش آفرینی 
می کنند که مهم ترین ش��ان عبارتن��د از: ماجراجویی، تمایل 
به تجربه کردن یا همان جس��ت وجوی تجربه، عدم ممانعت 
 و حساس��یت و زودرنج��ی در مقابل دلتنگ��ی و ماللت. اینها 
 از جمله عواملی هس��تند ک��ه باعث ب��روز و تس��ریع اعتیاد 

به فضای مجازی می شوند.
وی با برش��مردن تبعات س��و فض��ای مجازی و ش��بکه های 
اجتماعی گفت: وس��واس های فکری و عمل��ی مانند نگرانی 
از آنالین نش��دن یک دوس��ت از جمله این عوارض محسوب 
می ش��ود. یکی دیگر از این تبعات، هرزه نگری است که فضای 
مجازی نقش مهمی در تس��ریع و تس��هیل ک��ردن آن بازی 

می کند. آزارگ��ری و رفتارهای ضد اجتماع��ی هم یکی دیگر 
از نتایج اس��تفاده افراطی و نادرس��ت از فضای مجازی است. 
سال2000 تحقیقی در کش��ور آلمان صورت گرفت که نتایج 
 آن نش��ان می داد دوس��ت یابی های اینترنتی اث��رات مخربی 
بر زندگی های مشترک گذاشته و حتی باعث جدایی زوجین 
و از هم پاش��یدن خانواده ها شده اس��ت. در پاره ای مواقع هم 

رسوایی های اینترنتی رقم خورده است.
 لزوم آموزش  سواد رسانه ای

به گفته دکتر کیا، فضای مجازی پدیده تقریبا جدیدی است که 
روابط درون خانواده  را تحت تاثیر قرار می دهد. احتمال دارد در 
صورت دو سال استفاده مدام از این فضا، روابط درون خانوادگی 
دستخوش چالش و مشکل 
شود.  این استاد دانشگاه 
ادامه داد: ب��رای مقابله 
با این چال��ش و معضل 
 جدی، باید خانواده ها را 
ب��ه ی��ک ن��وع توانمندی 
برخورد با فضای مجازی مسلح 
کرد که به الگوی سواد رسانه ای 
تعبیر می ش��ود. ب��ه عبارت 
دیگر، کاربران ش��بکه های 
اجتماعی باید مهارت های 
الزم ب��رای اس��تفاده از 
فناوری ه��ای اطالعاتی 
را کس��ب کنند. برای نیل 

هدف مهم، چند راهکار وجود به این 
دارد که مهم ترینش آموزش و پیشگیری در مراکز 
آموزشی و دانشگاه های کشور است که باید به شکل 

جدی در این حوزه ورود کنند. 
 برخورد هیجان زده با پدیده های تازه 

شاید زمینه تاریخی باعث شده بیش��تر به کارکردهای منفی 
فضای مجازی پرداخته و یک رویکرد محتاطانه و هشداردهنده 
نسبت به آن اتخاذ شود. با این حال، باید به ابعاد مثبت این فضا 
هم پرداخت. از آنجا که ما بیشتر مصرف کننده فضای مجازی 
هس��تیم تا تولیدکننده و مولد، در نتیجه بیشتر تبعات منفی 
 آن را برجسته می کنیم. اگر استفاده از این فضا قانونمند شده 
 و کارکرده��ا و عوارض��ش ب��ه ش��کل توام��ان آم��وزش 
داده ش��ود، بس��یاری از معض��الت و مش��کالت کنون��ی 
 ح��ل خواهد ش��د. متاس��فانه فرهن��گ از تکنول��وژی عقب 
 مان��ده اس��ت. ای��راد اینجاس��ت ک��ه کارب��ران ایران��ی 
 در مواجهه با هر پدیده تازه ای، به ش��کل هیجان زده وارد آن 
می ش��وند و فعالیت می کنند. برای هر پدی��ده جدیدی باید 
فرهنگس��ازی الزم صورت گی��رد و حتی قان��ون و قاعده ای 

تعریف شود.

هشدار!

 شیوع اعتیاد مجازی تا 10 سال آینده

خانواده در بن بست گفت وگو و مفاهمه
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رييس انجمن تئاتر و هنرهاى نمايشى استان اصفهان با اشاره برگزارى جشنواره 
« ارديبهشت تئاتر اصفهان » در روز 29 ارديبهشت گفت: در اين روز تفاهم نامه 

طنز اصفهان با حضور معاون وزير ارشاد امضا مى شود.
هوشنگ جمشيديان با اشاره به برگزارى جشنواره«ارديبهشت تئاتر اصفهان» 
ــنبه 29  ــت تئاتر اصفهان » روز چهارش ــت: ويژه برنامه « ارديبهش اظهار داش
ــالمى و هنرمندان و  ــت ماه با حضور معاون وزير فرهنگ و ارشاد اس ارديبهش

پيشكسوتان تئاتر استان اصفهان در تاالر هنر اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: اجراى تئاتر « از نو شكفتن » به كارگردانى جهانبخش سلطانى ويژه 
هنرمندان از مهم ترين برنامه هاى جشنواره « ارديبهشت تئاتر اصفهان » در روز 

جوان و ميالد حضرت على اكبر (ع) است.
ــتان اصفهان با بيان اينكه در اين  ــى اس رييس انجمن تئاتر و هنرهاى نمايش
ــود، تصريح كرد:  ــر اصفهان تجليل مى ش ــهداى تئات ويژه برنامه از خانواده ش
ــى گروه هاى مختلف تئاتر  ــوتان، بازيگران و عوامل فن در اين برنامه از پيشكس
استان تجليل مى شود. وى از امضاى تفاهم نامه طنز اصفهان خبر داد و بيان كرد: 
اين تفاهم نامه توسط معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، شهردارى اصفهان و 
مديركل ارشاد استان امضا خواهد شد كه هدف از امضاى اين تفاهم نامه حمايت 
از چاپ كتاب هاى طنز، نمايش هاى صحنه اى و خيابانى طنز و هنرمندان فعال 
ــيديان با بيان اينكه ما به دنبال آشتى مردم  ــبك از تئاتر است. جمش در اين س
اصفهان با تئاتر هستيم، خاطرنشان كرد: انجمن تئاتر و هنرهاى نمايشى استان 
اصفهان به دنبال ايجاد امنيت روانى و روحى براى هنرمندان تئاتر استان است 

كه در حال حاضر مشكل تهيه كننده براى گروه هاى نمايشى رفع شده است.

ــى موزه و ميراث  ــتان اصفهان گفت: روز جهان رييس انجمن موزه داران اس
فرهنگى همه ساله در 18 ماه مى برابر با 28 ارديبهشت ماه برگزار مى شود كه 
شعار در نظر گرفته شده از سوى شوراى بين المللى موزه ها (ايكوم) در سال 

جارى، موزه ها و چشم انداز فرهنگى است.
عباس نكويى افزود: بر اين اساس، انجمن موزه داران استان اصفهان همايشى 
ــه اين همايش  ــى درنظر گرفته ك ــم انداز فرهنگ ــوان موزه ها و چش را با عن
با همكارى موزه آموزش و پروش و اداره كل ميراث فرهنگى در روز سه شنبه 

28 ارديبهشت ماه و از ساعت 9 صبح تا 12 برگزار خواهد شد.
ــد: پيش از اين، فراخوانى براى ارايه مقاله در 7 موضوع مرتبط  وى يادآور ش
ــتان منتشر شد كه ــوى انجمن موزه داران اس با موزه و ميراث فرهنگى از س
ــده، در كارگروه انجمن مورد بررسى قرار گرفته و 3 مقاله   مقاله هاى ارايه ش
ــاير مقاالت  ــد، ضمن اين كه س برگزيده، در اين همايش معرفى خواهند ش
ــركت كننده نيز در « فصلنامه گنج » كه از سوى انجمن موزه داران استان  ش

اصفهان منتشر مى شود، درج خواهند شد.

رييس انجمن هنرهاى نمايشى اصفهان خبر داد: 

امضاى تفاهم نامه طنز در جشنواره 
«ارديبهشت تئاتر اصفهان»

همايش موزه ها و چشم انداز فرهنگى 
برگزار مى شود

اخبارفرهنگى شهر

اخبار موسيقى

ــم  ــد » فيل ــنگ زن ــر هوش ــت « امي ــى و رواي ــل فن ــان مراح ــا پاي ب
« منا بى بازگشت » براى پروانه نمايش به سازمان سينمايى ارسال خواهد شد.

ــت! » كه به زاويه جديدى از فاجعه منا  فيلم مستند سينمايى« منا... بى برگش
بر اساس قصه اى مستند  مى پردازد، در كنار تصاوير واقعى ثانيه هاى پردرد و رنج 
خانواده هاى قربانيان اين فاجعه را به تصوير مى كشاند. قصه «منا... بى برگشت!» 
ــط خانواده اش است كه  ــن توس ــم وليمه حاج محس در رابطه با  تدارك مراس
در حين اين تدارك... همچنين در اين فيلم در كنار شخصيت هاى واقعى داستان 
از بازيگران ديگرى در شكل گيرى اين فيلم براى به تصوير كشيدن هر چه بهتر 

روايت قصه و حس عميق مخاطب استفاده شده است. 
ــردان: فريد   ــنده و كارگ ــد از: نويس ــن فيلم عبارتن ــى از عوامل  قطعى اي برخ
ــرى طرح و ــن ملكى/ مج ــد/ گريم: محس ــنگ زن ــى زاده/ راوى: امير هوش ول
ــه فوژان فيلم/ روابط عمومى فوژان: سعيد گلزار/ بازيگران:  تهيه كننده: موسس
ــين فتحى زاده/ مبينا نامور/ آرش محمد خانى / مريم فتحى زاده/ سلمان  حس

عليزاده/ حسن كوهى/ حامد ملكى / ماريا صابرى و مجيد مظفرى.

ــه كارگردانى  ــادرى » ( دودكش 2 ) ب ــه تلويزيونى « پ تصويربردارى مجموع
محمد حسين لطيفى و تهيه كنندگى سيد محمود رضوى به پايان رسيد.

ــب  ــنبه ش ــكانس پايانى مجموعه تلويزيونى « پادرى » ( دودكش 2 ) يكش س
ــن اصلى اين مجموعه در خيابان وصال با حضور  19 ارديبهشت ماه در لوكيش
هومن برق نورد، امير حسين رستمى، بهنام تشكر، سيما تيرانداز، نگار عابدى، 
مجيد ياسر و ... به پايان رسيد. همچنين تدوين اين فيلم توسط رضا بهار انگيز 
انجام مى شود و شهرام كيور هم صداگذارى را بر عهده دارد. در اين سريال هومن 
ــيما تيرانداز، اميرحسين رستمى، نگار عابدى، مجيد  برق نورد، بهنام تشكر، س
ياسر، ابراهيم آبادى، كريم قربانى، شهين تسليمى، محمدرضا شيرخانلو، ياس 
نوروزى، بازيگر خردسال زينب فالحت پيشه با حضور جمشيد مشايخى به ايفاى 

نقش مى پردازند. 
در خالصه داستان « پادرى » ( دودكش 2 ) آمده است: قاليشويى مشتاق تعطيل 
شده است. فيروز مشتاق در ايام نزديك به نوروز به خاطر از دست نرفتن اعتبار 
ــعى مى كند با اجاره يك قاليشويى ديگر   قاليشويى و حفظ مشتريان سابق، س
كارش را پى بگيرد. او كه با انبوهى از فرش هاى نشسته روبه رو است، دردسرهاى 

جديدى برايش رخ مى دهد.

گروه موسيقي آرپا به رهبري دكتر آربي بابوميان به اجراى موسيقى متن 
فيلم و كارتون در سالن فرشچيان مي پردازد.  

ــيقي آرپا به رهبري دكتر آربي بابوميان30 و 31  ارديبهشت  گروه موس
ساعت30 :20 به اجراى موسيقى متن فيلم و كارتون درسالن فرشچيان 

مي پردازد. 
آرپا كه در موسيقى كالسيك اصفهان فعاليت برجسته  اى دارد با مديريت 

بابوميان كارهاى ارزشمندى را ارايه داده است. 
گروه آرپا در10 ساله گذشته با آموزش به جوانان اصفهان و تشكيل يك 
گروه اركستر سمفونيك پركار بوده است و در رونق موسيقى در اصفهان 

فعال بوده است. 
شايان ذكر است در اين كنسرت120 قطعه از بهترين و خاطره انگيز ترين

ــت و ...  اجرا  ــو، پت وم ــل، پينوكي ــا از جمله؛ حاج زنبور عس كارتون ه
ــا مانند ــهور دني ــن فيلم اثرهاي مش ــيقي مت ــود همچنين موس مي ش

پدر خوانده نواخته خواهد شد.

ــى فيلم«21 اينچ »  ــاس تيتراژ پايان موزيك  ويدئوى « كرمچاله » براس
منتشر شد. 

ــط گروه هنرى  ــوى « كرمچاله » كه توس ــك ويدئ فيلم 21 اينچ، موزي
ــاخته شده، منتشر ــيقى فيلم«21 اينچ » س نك روى قطعه پايانى موس

 شد.
ــن ــان و اولي ــوذر صفاري ــاخته اب ــن س ــچ » اولي ــك اين ــت و ي « بيس

ــال 79  ــه در س ــت ك ــران اس ــينماى اي ــال س ــد ديجيت ــم بلن فيل
ساخته شد و سرانجام در سال 94 در گروه هنر و تجربه فرصت اكران پيدا 

كرد.
در خالصه داستان آمده است در زمان پخش يك مسابقه زنده تلويزيونى 
افرادى كه درون استوديوى پخش مسابقه حضور دارند، توسط يك گروه 
به گروگان گرفته مى شوند و گروگان گيرها قصد دارند به هر ترتيب شده 

جلوى قطع شدن برنامه  را بگيرند. 
ــفر فيلم  ــب با اتمس ــوى كرمچاله كه تصاوير آن متناس در موزيك ويدئ
«21 اينچ » است، بازيگران اين فيلم بعد از 15 سال بار ديگر گرد هم آمده  

و به ايفاى نقش پرداخته اند.
ــيقى ابوذر صفاريان ساخته شده داستان  در اين كليپ كه با صدا و موس
ــر روايت ــيوه اى ديگ ــون 21 اينچ به ش ــك تلويزي ــرى در ي گروگانگي

مى شود.
ــتر  ــكان، انگش ــش از اين خوانندگى تيتراژ فيلم « اش ابوذر صفاريان پي
ــهرام مكرى  ــه كارگردانى ش ــر » را كه ب ــتان ديگ ــرك و چند داس متب
ــت، به عهده داشته و  ــته در گروه هنر و تجربه اكران شده اس سال گذش
ــازى فيلم هاى سينمايى  ــيقى اين فيلم به آهنگس عالوه بر ساخت موس
ــغول  ــاى كندولوس » مرحوم ايرج كريمى مش ديگرى همچون « باغ ه

بوده است.

مستند منا... بى برگشت ! 
آماده نمايش شد

تصويربردارى « پادرى » به پايان رسيد

هنرنمايي گروه موسيقي آرپا با اجراي 
موسيقي متن فيلم و كارتون

ورود موسيقايى به پرونده يك 
گروگان گيرى پس از 15 سال!

چگونه كودكان را به مطالعه تشويق كنيم؟

اتفاقى كه فرزاد حسنى در برنامه اكسير رقم زد و واكنش هايى 
ــت بار ديگر نگاه مردم به مجريان برنامه هاى  كه به دنبال داش
ــئون  ــأن و ش ــرده و حاال همه از ش ــى را جدى تر ك تلويزيون

يك مجرى تلويزيون و بايد ها و نبايد هايش حرف مى زنند.
رفتار فرزاد حسنى در برنامه  اكسير با واكنش تند افراد خاص و 
عام جامعه در شبكه هاى مجازى مواجه شده و حاال او زير تيغ 
ــت كه پيش ازاين نيز در اندازه هاى كوچك ترى  انتقاداتى اس
ــى او را تبديل به چهره اى  ــه بود و براى مدت گريبانش را گرفت

پرحاشيه در راديو و تلويزيون كرد. 
بااين حال حاشيه هاى مجريان تلويزيونى طى سال هاى اخير 
ــا در برنامه هاى  ــدا ازآنچه روى آنتن زنده ي اصال كم نبوده، ج
ــات بيرون  ــده، اتفاق ــدى رخ داده و بعضا بزرگ نمايى ش تولي
ــز آن ها را  ــرون از محيط جام جم ني ــون و زندگى بي از تلويزي
ــان  ــتجو كردن نام ش ــى تبديل كرده كه با جس به چهره هاي

در موتورهاى جست و جو به موارد مختلفى برخورد مى كنيد. 
مجموع اين داده ها اما سبب مى شود مجريان تلويزيونى مثل 
بازيگران، خواننده و فوتباليست ها و ورزشكاران مطرح در زمره 
ــلبريتى ها قرارگرفته و هر اتفاق مربوط به آن ها باعث شود  س
ــان را قضاوت كنند و شبكه هاى اجتماعى  مردم رفتار هاى ش

محلى براى نقدشان باشد. 
به همين مناسبت شايد بد نباشد حواشى چند مجرى مشهور 
ــى كنيم و ببينيم در دروان حرفه اى  طى سال هاى اخير بررس

اين آدم هاى حاال شناخته شده چه گذشته است:  
كافه، مظلومى، ضيا 

على ضيا؛ پسر جوان چشم رنگى اهل كاشان كه براى اولين بار 
مثل جوان هاى امروزى لباس مى پوشيد و آستين هايش را تا 
آرنج تا مى كرد تا غير از گفتار و رفتارش در پوشش هم متفاوت 
ــيد تا جايى كه كلى طرفدار  باشد خيلى زود به محبوبيت رس
نوجوان پيدا كرد و كار به جايى رسيد كه هوادارانش با هواداران 
عليخانى در شبكه هاى مجازى و سايت ها، جنگ و جدلى جانانه 

راه انداختند كه ضيا فالن است و بيسار. 
ــى از گفت و گو هايش  ــن على ضيا ( كه در برخ بااين حال همي
ــده و ناراحتى هايى به مخاطبش تحميل  ــائلى را باعث ش مس
ــى در يك جمع  ــر همراه ــته به خاط ــال گذش كرده بود ) س
ــيه دوران كارى اش را تجربه كرد.  هوادارى، بزرگ ترين حاش
ــات پايانى با يك گل  ــرخابى هاى تهران تا لحظ دربى رفت س
ــپوليس در دقيقه 96  به سود استقالل در جريان بود كه پرس
ــيد. اين گل باعث شد ضيا و برخى دوستان  به گل مساوى رس
ــغول تماشاى بازى بودند، از خود  بازيگرش كه در كافه اى مش
بى خود شده و مثل سكوهاى ورزشگاه عليه حريف ديرينه شان 
ــرمربى  ــعار ها البته پرويز مظلومى س ــعار دهند. در اين ش ش
ــيبل قرارگرفته و همراهى ضيا با اين شعار ها  استقالل هم س
ــر بزرگى براش به وجود آورد. انتشار فيلم اين شادمانى  دردس
عجيب باعث شد حمالت و انتقادهاى زيادى عليه اين مجرى 
جوان صورت گيرد و البته ممنوع التصوير شود. بعد از مدتى ضيا 
شخصا سراغ مظلومى رفت و از او دلجويى و معذرت خواهى كرد 
ندامت نامه اى نوشت تا روى آنتن برگردد و البته مادرش او را 

از فوتبال ديدن محروم كند! 
ماجراى ماه عسل 

ــى عليخانى  ــاى داغ و جنجال ــان عليخانى؛ گفت و گوه احس
با ميهمان هايش در برنامه ماه عسل و البته برنامه هاى تحويل 
سال نو يكى دو بار برايش دردسرساز شد. عليخانى كه باپشتكار 
ــى به مقابل  ــت صحنه برنامه هاى اجتماع ــاال از پش و هوش ب
دوربين رسيد و محبوبيت و شهرت زيادى به دست آورد يك بار 
ــد بروند از محله رييس جمهور  به خاطر گفتن اينكه مردم باي
ــال قبل با دو برنامه  ــيه رفت و س گوجه فرنگى بخرند به حاش
ماه عسل در كانون توجه قرار گرفت. دعوت از يك مدل لباس 
عروس به برنامه و حاشيه هايى كه اين مسئله ايجاد كرد به عالوه 
ــران مجرد و  ــريابى دخت صحبت هاى عليخانى درباره همس

نگرانى اش از اين مسئله، داستان ساز شد. 
ــرد حرف زد  ــاره دختران مج ــى از برنامه هايش درب او دريك
و به آن ها گوشزد كرد كه به دليل كمبود شوهر به خواستگاران 
ــا پيام هاى اعتراض آميز  خود جواب مثبت دهند. اين حرف ه

متعددى را براى اين برنامــــه به همراه داشت تا جايى 
كه عليخانى مجبور شد توضيحاتى را در مورد 

اين توصيه خود مطرح كند. 
كل كل با رادان

ــنى؛ مجرى همواره آراسته  فرزاد حس
سيما كه البته تصور مى كند به لحاظ 
ــاى مختلفى ازجمله  دانش در حوزه ه
ادبيات، شعر، سينما، تئا تر، ترانه سرايى، 
موسيقى، بازيگرى و... اطالعات جامعى 

ــه  ــه تن ــر مقول دارد و در ه
به تنه بزرگان آن هنر 

ــواره  ــد هم مى زن
مجـرى جنجالى 
ــيه اى  و پرحاش
ــت.  ــوده اس ب
حســــــنى 
ــال 86 در  س
ــو  گفت و گ
ــردار  با س
رادان در 

برنامـــه

له پشتى  كو
را  ــى  انتقاداتـ

ــورد  ــه برخ ــبت ب نس
ــوران نيروى  ــد مام ب
ــردم و  ــى با م انتظام
ــرح كرد  خودش مط
ــين  كه باوجود تحس
عمومى، دردسرهاى 

زيادى برايش داشت و باعث شد پس از مدتى شانس حضور در 
كوله پشتى و تلويزيون را از دست بدهد و ممنوع التصوير شود. 

ــال تحويل به دوران  حسنى كم كم با راديو و اجراى برنامه س
يكه تازى اش در بين مجريان خوش سروزبان سيما نزديك شد، 
اما اتفاقات عجيب وغريب جدايى اش از آزاده نامدارى بار ديگر 
او را به حاشيه كشاند. تصوير منتشرشده از همسر سابقش كه 
با ضرب و شتم حسنى به روز بدى افتاده بود و البته پست هاى 
جنجالى نامدارى او را به قهقرا برد. هرچند حسنى هم جوابيه اى 
ــز را از بيخ و بن تكذيب كرد،  مفصل به نامدارى داد و همه چي
ــائل زندگى خصوصى اش  اما باوجود تاكيد بر اينكه نبايد مس
ــانه اى شود، اما  ــيما ارجاع داده شود و البته رس به مديران س
خودش بد تر اين آش را هم زد و با طرح مسائلى براى تكذيب 

حرف هاى نامدارى اوضاع را خراب تر كرد. 
يك سال بعدازآن ماجرا ها حسنى با برنامه اكسير به تلويزيون 
ــركت كننده در اين مسابقه دوباره  برگشت و با تحقير فرد ش
به چهره منفورى در تلويزيون تبديل شد. هرچند او با انتشار 
ــعى در تلطيف فضاى موجود دارد،  پشت صحنه اين برنامه س

ــدى وارد اما به همين پشت صحنه هم نقدهاى  ج
است و ظاهرا او، بار ديگــر 

ــــور خود را  آش ش
ــم زده و اوضاع  هـ
ــر  خراب تـ را 

كرده است. 

ماجراى توييت مجرى خندوانه 
ــه با خندوانه و  ــرى - بازيگر - كارگردانى ك رامبد جوان؛ مج
كارهاى نو تازه اش به محبوبيت زيادى در بين عامه و مخاطبان 
ــى پور را جا  ــى عادل فردوس ــت پيدا كرد و حت تلويزيون دس
گذاشت هم از حاشيه ها دور نبوده و هرازگاهى درگير مسائلى 
مى شود كه شدت اين گيرودارها او را تا مرز پاسخ هاى عجيب 
و ناشى از عصبانيت پيش مى برد. جوان كه در فضاى مجازى 
ــائلى كه مردم  ــمگيرى دارد مدتى به خاطر مس فعاليت چش
در ارتباط با ميهمان هاى برنامه اش مطرح مى كردند واكنش 
ــيه مربوط به رامبد جوان هم  ــان داد. آخرين حاش تندى نش
ــاى آيت اهللا  ــورد. حرف ه ــر رقم خ ــن روزهاى اخي در همي
ــروصداى زيادى به  ــاره خنده به هر قيمتى كه س خاتمى درب
پا كرد زمينه ساز اين حواشى شد. خيلى زود خبر رسيد رامبد 
در توييترش به اين اظهارات جواب داده، اما خودش اين مسئله 
ــت خودش را ملزم به پاسخگويى  را تكذيب كرد و تاكيد داش
نمى داند و اگر قرار بر اين كار باشد مسئوالن تلويزيون اين كار 
را انجام مى دهند. جوان پيش از اين اتفاق آدرس توييترش را 

ــته بود،  اما پس از آن در صفحه  اينستاگرامش  گذاش
ــتن حساب  ــرى در توييتر را داش كارب

ــرد  ــب ك ــن تكذي ــه اي ــت ك و گف
ــم با  ــت ه ــازى و به تويي تصويرس
خلق شده است.كمك فوتوشاپ 

كودكان معموال از والدين الگو مى گيرند و مطالعه و كتابخوانى از جمله 
ــويق فرزندان  ــت كه پدر و مادر نقش فراوانى در تش فعاليت هايى اس

به مطالعه دارند.
حجت االسالم امين فرهنگى در باره اينكه چگونه كودكان و نوجوانان 
را به خواندن كتاب تشويق كنيم، گفت: اگر كودك مطالعه را در رفتار 
والدين بيابد، از آنان الگو مى گيرد و به مطالعه و خواندن كتاب گرايش 

پيدا مى كند.
ــاور خانواده افزود: از آنجايى كه كتابخوانى يكى از مهم ترين   اين مش
ــواده ها نگاه  ــت خان ــمار مى رود، الزم اس ــان به ش نيازهاى روح انس

ــند و در درجه اول به اهميت آن پى ببرند،  ــته باش ويژه اى به آن داش
چرا كه نقش تربيتى كودكان را والدين آنها ايفا مى كنند.

ــه نگاهى خاص  ــبت به مطالع ــر والدين فرزند، نس ــه داد: اگ وى ادام
داشته باشند، مسلما در برنامه تربيتى فرزندشان، جايگاهى خاص براى 

اين موضوع در نظر مى گيرند.
ــت: در قدم دوم بايد والدين ضمن  حجت االسالم فرهنگى  اظهار داش
برنامه ريزى براى مطالعه كودكان شان، خود اهل مطالعه باشند و روزانه 
يا هفتگى ساعاتى را براى اين امر اختصاص دهند، اين مرحله اهميت 
به سزايى دارد و كودك بيش از توصيه والدين به رفتار آنها، توجه دارد 
ــد، از آنان الگو مى گيرد و به مطالعه و  و اگر مطالعه را در رفتار آنها بياب

خواندن كتاب گرايش پيدا مى كند.
ــت و آن اين است  وى تصريح كرد: قدم بعدى برنامه ريزى صحيح اس
كه والدين بدانند، فرزندشان در سنين مختلف به چه كتابى عالقه مند 
است؟ و چه كتابى مناسب اوست؟ و چه ميزان براى مطالعه اش بهتر 

است زمان صرف كند؟
اين مشاور خانواده قدم آخر براى تشويق و تربيت فرزند براى مطالعه 
را در نظر گرفتن موارد تشويقى براى او دانست به اين معنا كه به ازاى 
ــون، جوايزى را برايش  مطالعه او درموضوعات مختلف و كتب گوناگ
ــتر او  در نظر گيرند و فرصت هايى براى انگيزه پيدا كردن هرچه بيش

فراهم آورند.

ــنواره كن حضور دارد  ــن « آنتراكت » كه در بازار فيلم جش كارگردان انيميش
ــت كه در يك روز 13  ــرباز صهيونيستى دانس ــتان اين اثر را درباره يك س داس
ــن با اشاره  ــاند. محمدرضا خردمندان، كارگردان انيميش كودك را به قتل رس
ــم  ــازار فيل ــى وى در ب ــه كارگردان ــت » ب ــن « آنتراك ــه انيميش ــه اينك ب
ــاه با مدت  ــن كوت ــود، گفت: اين فيلم، يك انميش ــنواره كن ارايه مى ش جش
ــت. وى ادامه داد:  ــده اس ــاخته ش ــه به صورت 3D س ــت ك زمان 5 دقيقه اس
ــرباز رژيم  ــت كه يك س ــاره ادعايى اس ــت » درب ــن « آنتراك موضوع انيميش
ــرباز كه يك تك تيرانداز  ــت. اين س ــتى در جنگ با غزه داشته اس صهيونيس
ــورد هدف گلوله  ــطينى را در يك روز م ــت، ادعا كرده بود 13 كودك فلس اس
ــر توضيح داد:  ــاخت اث ــت. اين كارگردان درباره روند س ــته اس قرار داده و كش
ــده من بود و ــول انجاميد برعه ــال به ط ــن كه يك س كارگردانى اين انيميش

ــى هنرى و فنى كار  ــفاه انجام داد. كارگردان  تهيه كنندگى آن را محمدرضا ش
برعهده بهزاد رجبى پور بود و « آنتراكت » محصول باشگاه فيلم سوره است.

وى در پاسخ به اين پرسش كه چرا نام « آنتراكت » را براى اين اثر انتخاب كرد، 
تاكيد كرد: اين انيميشن بين دو قطعه موسيقى روايت مى شود، به همين دليل 
نام آن را « آنتراكت » گذاشتيم. اين نويسنده و كارگردان توضيح داد: ساخت اين 
اثر تازه به پايان رسيده است و حوزه هنرى مسئوليت پخش آن را برعهده دارد. 
البته اين نگرانى وجود دارد با توجه به اينكه « آنتراكت » شناسنامه دار است و 
بر اساس يك ادعاى واقعى شكل گرفته با بى مهرى هايى در فضاى بين المللى 

روبه رو شود.
خردمندان در پايان گفت: اين انيميشن براى مخاطب بين الملل و مخاطبانى 
ــده و اميدوارم به دست آن دسته  ــت، ساخته ش كه با سانسور اخبار مواجه اس

از مخاطبان ما كه در خارج از كشور هستند، برسد. 
انيميشن كوتاه «آنتراكت» به نويسندگى و كارگردانى سيدمحمدرضا خردمندان 
از تازه ترين محصوالت باشگاه فيلم سوره حوزه هنرى است. باشگاه فيلم سوره 
به همراه اين اثر، 6 فيلم كوتاه ديگر خود را براى معرفى در بازار جهانى به كن راهى 
كرده است. « آنتراكت » برگرفته از «entract» كلمه اى فرانسوى و به معناى 
حدفاصل بين دو پرده موسيقى است. فيلم نيز در فاصله بين دو قطعه موسيقى 
روايت مى شود. ايده آنتراكت برگرفته از داستان تك تيراندازى اسرائيلى است 
ــتاگرام خود ــتى در صفحه اينس ــار پس كه در جريان جنگ 2014 غزه با انتش

 ادعا كرد در يك روز توانسته 13 كودك فلسطينى را هدف قرار دهد.

انيميشن ايرانى سراغ قاتل 13 كودك فلسطينى رفت

ــته بود،  اما پس از آن در صفحه  اينستاگرامش  گذاش
ــرى در توييتر را  كارب
ــن  ــه اي ــت ك و گف
ــازى و به  تصويرس

خلق شده است.

اما به همين پشت صحنه هم نقدهاى 
است و ظاهرا او، بار ديگــر 

ــدى وارد  ــدى وارد ج در صفحه  اينستاگرامش ج
ــتن حساب  داش

ــرد  ــب ك تكذي
ــم با  ــت ه تويي
كمك فوتوشاپ 

متعددى را براى اين برنامــــه به همراه داشت تا جايى 
كه عليخانى مجبور شد توضيحاتى را در مورد 

اين توصيه خود مطرح كند. 
كل كل با رادان

ــنى؛ مجرى همواره آراسته  فرزاد حس
سيما كه البته تصور مى كند به لحاظ 
ــاى مختلفى ازجمله  دانش در حوزه ه
ادبيات، شعر، سينما، تئا تر، ترانه سرايى، 
موسيقى، بازيگرى و... اطالعات جامعى 

ــه  ــه تن ــر مقول دارد و در ه
به تنه بزرگان آن هنر 

ــواره  ــد هم مى زن
مجـرى جنجالى 
ــيه اى  و پرحاش
ــت.  ــوده اس ب
حســــــنى 
86 در 
ــو  گفت و گ
ــردار  با س
رادان در 

له پشتى  كو
را  ــى  انتقاداتـ

ــورد  ــه برخ ــبت ب نس
ــوران نيروى  ــد مام ب
ــردم و  ــى با م انتظام

ــعى در تلطيف فضاى موجود دارد،  پشت صحنه اين برنامه س
اما به همين پشت صحنه هم نقدهاى اما به همين پشت صحنه هم نقدهاى 

است و ظاهرا او، بار ديگــر 
ــــور خود را  آش ش
ــم زده و اوضاع  هـ
ــر  خراب تـ را 

كرده است. 

حاشيه هايى كه مجريان تلويزيون ساخته اند
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اخبارخبر

ــاره  ــال و بختيارى با اش ــم چهارمح ــپاه قمربنى هاش ــده س فرمان
ــپاه گفت: قدرت بازدارندگى سپاه  به دامنه گسترده فعاليت هاى س

تنها در زمينه ابزار نظامى نيست.
ــين(ع)  ــزاز پرچم امام حس ــم اهت ــليمانى در مراس رضا محمدس
ــا تبريك  ــد، ب ــهركرد برگزار ش ــين (ع) ش كه در ميدان امام حس
ــايه  ــهدا، در س ــپاه در پرتو سيدالش ــار كرد: س ــعبانيه اظه ايام ش
ــان و  ــر ايم ــه ب ــا تكي ــى و ب ــور انقالب ــا ش ــف، ب ــاس تكلي احس
ــف مى پردازد  ــاى مختل ــوه به فعاليت ه ــخ همچون ك اعتقاد راس
ــم را اندازه گيرى  ــوه عظي ــه اين ك ــى نمى تواند دامن ــچ قدرت و هي

كند.
ــال و بختيارى  ــم چهارمح ــرت قمربنى هاش ــپاه حض ــده س فرمان
ــال  ــت س ــتن تجارب هش ــا داش ــداران ب ــپاه پاس ــه داد: س ادام
ــود را  ــالت خ ــالمى رس ــه انقالب اس ــار ده ــدس و چه ــاع مق دف
ــام  ــه انج ــه واليت فقي ــت ب ــت صداق ــتگى و در نهاي ــه شايس ب

مى دهد.
ــه اطهار ــل به ائم ــوكل به خدا و توس ــپاه با ت  وى با بيان اينكه س

ــت كه  ــپاه داراى يك طول و عرض اس ــزود: س فعاليت مى كند، اف
ــنى از واليت فقيه ــجام آن دارد و انسجام خط روش آن نشان از انس

است.
ــخصى از قدرت سپاه  ــليمانى عنوان كرد: هيچ برآورد مش محمدس
ــپاه مانند اقيانوسى عميق  ــت؛ چراكه س وجود ندارد و نخواهد داش
ــاف الهى به پيروزى  ــت و تنها در پرتو الط داراى عمقى نايافتنى اس

نائل مى شويم.
ــداد ابزار  ــپاه تنها در تع ــدرت بازدارندگى س ــرد: ق ــح ك وى تصري
ــق و ارادتى است  ــى از قدرت بى پايان عش ــت بلكه ناش نظامى نيس
ــا بى نهايت امتداد ــان را ت ــار دارد و اين ارادت انس ــه ائمه اطه كه ب

مى بخشد.
ــال و بختيارى ــم چهارمح ــرت قمربنى هاش ــپاه حض ــده س فرمان

ــال  ــه اتص ــورى و روحي ــان، خدامح ــپاه را ايم ــى س ــر اصل عنص
ــجره  ــت: واليت فقيه ش ــمرد و گف ــت برش ــدا از طريق والي به خ
ــرون  ــروز بي ــخت پي ــاى س ــه از آزمون ه ــت ك ــه اى اس طيب
ــتكبار مبارزه  ــدن پرچم واليت مدارى با اس ــته ش آمده و با برافراش

مى كند.
ــان  ــپاه خاطرنش ــيع فعاليت هاى س ــه وس ــه دامن ــاره ب وى با اش
ــين(ع)  ــا امام حس ــم مقدس ب ــن پرچ ــيله اي ــروز به  وس كرد: ام
ــال  ــن كرب ــه خوني ــم حادث ــازه نمى دهي ــم و اج ــان مى بندي پيم
ــود دفاع ــادات خ ــان از اعتق ــاى ج ــا پ ــود و ت ــرار ش ــاره تك دوب
ــاى ــرو آرمان ه ــه دل در گ ــانى را ك ــام كس ــم و پي  مى كني

ــتكبار و صهيونيسم جهانى   سيدالشهدا دارند به تمام جهانيان، اس
مى رسانيم.

معاون سياسى امنيتى استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: حفظ سالمتى 
مهم ترين راه پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى خاص است.

خدابخش مرادى در همايش آموزشى سرطان در سالن غدير اداره كل فرهنگ 
ــالمى چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: حفظ سالمتى در پى  و ارشاد اس

توجه به خود مراقبتى محقق مى شود.
ــالمتى خود حساس باشند و  وى بيان داشت: افراد جامعه بايد نسبت به س

توجه ويژه داشته باشند.
معاون سياسى امنيتى استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به اينكه دولت 
ــالمت جامعه باال برود، تاكيد كرد: آشنايى مردم  ــت كه س به دنبال اين اس
ــش بيمارى ها از جمله  با علل بيمارى ها نقش مهمى در جلوگيرى از افزاي
ــت: بايد تالش كنيم كه  بيمارى هاى خاص در جامعه دارد. وى اظهار داش
ــيم و تك تك افراد در جامعه در مسير اين هدف  جامعه اى سالم داشته باش

تالش كنند.
ــد:  ــال و بختيارى يادآور ش ــتاندار چهارمح ــى اس ــى امنيت معاون سياس
ــت  ــوزه بهداش ــت در ح ــت دول ــى فعالي ــيارى ط ــاى بس ــالش ه ت
ــت و درمان  ــه وضعيت بهداش ــده ك ــتان انجام ش ــور و اس و درمان در كش
ــش  ــت. خدابخ ــده اس ــوردار ش ــى برخ ــيارى خوب ــت بس از وضعي
ــى مردم در  ــى در افزايش آگاه ــش مهم ــانه ها نق ــرادى تاكيد كرد: رس م
ــد از ظرفيت ــد و باي ــا دارن ــوارض آنه ــا و ع ــارى ه ــل بيم ــوص عل خص

 رسانه ها در اين زمينه بيشتر استفاده كرد.

ــال و بختيارى  ــتان چهارمح ــالل احمر اس ــر عامل جمعيت ه مدي
ــط جمعيت  ــته توس ــال گذش ــالمت در س ــادر س ــت: 148 چ گف
ــده  ــتان برپا ش ــارى در اين اس ــال و بختي ــر چهارمح ــالل احم ه

است.
محمد فروغى،اظهار داشت: اين چادر ها در مناسبت هاى مختلف در 

نقاط گوناگون استان داير شده است.
ــخيص برخى ــردم در خصوص تش ــن چادر ها به م وى افزود: در اي
ــده ــانى ش ــار خون و... خدمات رس ــارى ها از جمله ديابت، فش  بيم

 است.
مدير عامل جمعيت هالل احمر استان چهارمحال و بختيارى افزود: 
15 هزار نفر از مردم استان در سال گذشته از خدمات اين چادرهاى 

سالمت در سطح استان بهره مند شده اند.
ــوى  ــدود 100 ميليون تومان در اين حوزه از س فروغى ادامه داد: ح

جمعيت هالل احمر استان چهارمحال و بختيارى هزينه شده است.

فرمانده سپاه قمربنى هاشم استان:

هيچ قدرتى نمى تواند دامنه فعاليت 
سپاه را اندازه گيرى كند

معاون استاندار چهارمحال و بختيارى:

حفظ سالمتى مهم ترين راه 
پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاست

مدير عامل هالل احمر استان:

برپايى 148 چادر سالمت 
در چهارمحال و بختيارى

ــالم محمدعلى نكونام در مراسم اهتزاز  حجت االس
ــبت روز پاسدار با  ــين (ع) به مناس پرچم  امام حس
تبريك آغاز ماه شعبان و والدت با سعادت حضرت 
امام حسين (ع) گفت: ميالد با سعادت حضرت امام 
حسين(ع)  و روز پاسدار و بعد از آن اعياد يكى پس 
ــعبان عيدى بزرگ  از ديگرى و خود ماه پربركت ش
ــارك و تعالى به اهل  ــت كه خداى تب و عظيمى اس
ــت تا از اين ظرفيت  معرفت و اهل دل عطا كرده اس
ــتفاده كنند و تقرب بيشتر به  نورانى ماه شعبان اس
خداى تبارك و تعالى داشته باشند و هر چه بيشتر 
ــوند و زمينه  ــياطين و نفس دور ش از شيطان و ش
ــان را در اين ماه ها فراهم ارتقاى همه جانبه خودش

 سازند.
ــت اهتزار ــت و ماهي ــهركرد حقيق  امام جمعه ش
ــين(ع) در اين مكان ــام حس ــاله پرچم ام  همه س

ــت و  ــت عصم ــل بي ــا اه ــدد» ب ــت مج  را «بيع
ــن پرچم  ــون كه اي ــت: اكن ــد و گف ــارت خوان طه
ــداى متعال  ــت از خ ــرار گرفته اس ــر ما ق باالى س
ــرما  ــن پرچم را باالى س ــه  تا ابد اي مى خواهيم ك
ــدارد، تا به  ــم نگه ب ــا را زير اين پرچ قرار دهد و م
ــيم و با همه يزيديان  اين پرچم بباليم و مقاوم باش
ــتكبار  ــم  و اس ــه ظل ــم و هم ــاى عال و معاويه ه
ــين(ع)  ــرت اباعبداهللا الحس ــه حض همان گونه ك

جنگيد، بجنگيم و ايستادگى كنيم.
ــال مى خواهيم همان گونه  وى افزود: از خداى متع
كه حسينيان عالم در همه سختى ها، نازيبايى ها و 
تحريم ها ايستادگى كردند ما نيز بتوانيم تحريم ها، 
ــتكبران را  ــارهاى مس ــه و فش ــا،  هجم نازيبايى ه
ــم و يك بار هم  ــمن نه بگويي تحمل كنيم و به دش
ــمنان  ــر آنها نزنيم كه دش ــت در براب لبخند رضاي

ــتيم و مى خواهيم با  ــاس كنند ما با آنها هس احس
ــپاريم و از آنها كمك آنها بپيونديم و دل به آنها بس

 بگيريم.
ــرد: اقتضاى  ــتان تاكيد ك نماينده ولى فقيه در اس
پرچم حسينى آنچنان مقاومت و آنچنان ايستادگى 
است كه مدام و مستمر دشمن مأيوس و در وحشت 

و اضطراب و هراس باشد.
ــت انداختن  ــه ترس و وحش ــد كردن و ب وى نا امي
ــيج  ــپاه و بس ــيس س ــمنان را نيز هدف از تاس دش
دانست و تصريح كرد: بسيجيان و سپاهيان ما  براى 
ــت هم داده اند و در كنار هم  ــت به دس همين دس
ايستاده اند و يك ايران مقاوم شكل داده اند تا دشمن 
را بلرزانند و بترسانند و دشمن را در وحشت و هراس 

نگه بدارند.
نكونام تاكيدكرد: اسالم انقالبى يعنى «نه گفتن به 
آمريكا، صهيونيست، نفاق و نه گفتن به همه آنهايى 
ــينى ما بجنگند و  كه مى خواهند با ارزش هاى حس
اين  اسالم انقالبى ماست و ما به اين اسالم انقالبى 
ــدا مى خواهيم با  مى باليم و افتخار مى كنيم و از خ
اين اسالم انقالبى زنده باشيم و با اين اسالم انقالبى 

بميريم و با اين اسالم انقالبى محشور بشويم.
ــالم انقالبى يعنى  ــهركرد گفت: اس ــام جمعه ش ام
ــرآن، واليت و  ــتادگى زير پرچم ق «مقاومت و ايس
اهل بيت براى هميشه افتخار ماست.» راه اين است و 
راهى غير از اين نداريم. اين راه را حضرت اباعبداهللا 

الحسين (عليه السالم) براى ما ترسيم كردند.

نماينده ولى فقيه در استان:

اهتزار پرچم امام حسين(ع)، بيعت مجدد با اهل بيت است

فقدان سند مالكيت
2/379 شماره صادره: 1395/43/221768 نظر به اينكه سند مالكيت يك 
سهم مشاع از سيزده سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 1515 فرعى از 
11 اصلى واقع در بخش 14 ثبت اصفهان ذيل ثبت 52299 در صفحه 454 
دفتر امالك جلد 419 به نام حميدرضا صابرى نيا تحت شــماره چاپى 
مسلســل 525679 ثبت و صادر و تســليم گرديده است سپس نامبرده 
با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده 854765 مورخ 1395/02/01 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره 
54306 مورخ 1395/02/01 به گواهى دفترخانه 36 اصفهان رسيده است 
مدعى است كه سند مالكيت آن به علت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى 
صدور المثناى ســند مالكيت ملك فوق نموده اند لذا  مراتب به اســتناد 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامــه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 

خواهد شد. 
م الف: 4998 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان 

حصر وراثت
2/382 آقــاى حبيــب فدائى داراى شناســنامه شــماره 65  به شــرح 
دادخواست به كالسة 95/ 78 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى حق 
اختالف تيران از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان شوكت شــريفى افجانى به شناسنامه 
25 در تاريخ 1391/9/1 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- حبيــب فدائى، ش.ش 65، 
2- حميد فدائى، ش.ش 1147 به عنوان فرزندان ذكور متوفى، 3- فاطمه 
فدائى به شــماره كدملى 5490067845 به عنوان فرزنــد اناث متوفى، 
4- احمد فدائى ، ش.ش 24 به عنوان همســر متوفى و غير از نامبردگان 
متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:35 شعبه 1 حقوقى 

شوراى حل اختالف تيران 
فقدان سند مالكيت

2/369 شماره صادره: 1395/43/216121 نظر به اينكه سند مالكيت سه 
سهم و دو – سوم سهم مشاع از پنجاه سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 
563 فرعى از 5 اصلى واقع در بخش 14 اصفهــان ذيل ثبت 61017 در 
صفحه 539 دفتر امالك جلد 461 به نام عبدالوهاب اطيار تحت شــماره 
چاپى مسلســل 210756 ثبت و صادر و تســليم گرديده اســت وراث 
نامبرده به موجب گواهى حصر وراثت 1097 مــورخ 1384/07/24 با 
ارائه درخواست كتبى به شــماره وارده: 747760 مورخ 1394/11/18 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلى كه امضا شهود آن ذيل شماره 
30683 مورخ 1394/11/11 به گواهى دفترخانه 137 اصفهان رســيده 
است  مدعى است كه سند مالكيت آن به علت جابجايى مفقود گرديده است 
و درخواست صدور المثناى سند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا  مراتب 
به اســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در 

يك نوبت آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 4699 اداره ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان 

ابالغ اجرائيه
شــماره پرونــده:1/ 920400212700057 شــماره بايگانى شــعبه: 
9200057 شماره آگهى ابالغيه: 139403802127000056 بدينوسيله 
به آقايان ابوالحسن، امين اله، حميد، محمد طاهر و مهرداد آريانا و خانم 
ها توران بگى، شــكوفه، فاطمه، ســهيال، زهرا همگى خيمه كبود وارث 
مرحوم غالمعباس خيمه كبود كه طبق آدرس متن سند ساكنين شهرضا 
خيابان صاحب الزمان كوى شــهيد مدينه پالك 144 و برگ تقاضانامه 
ساكنين: شهرضا ميدان شهيد يوسفيان خيابان حكيم الهى نان فانتزى 
اميد كه برابر گزارش مامور ابالغ امــكان ابالغ واقعى در آدرس مذكور 
به شما وجود نداشــته اســت ابالغ مى شود طبق ســند رهنى شماره 
65040 مورخ 1376/12/27 تنظيمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 
4 شهرضا غالمعباس خيمه كبود مورث شما مبلغ دويست و نود و سه 
ميليون و چهارصد هزار ريال از تسهيالت بانك كشاورزى شعبه سميرم 
استفاده نموده كه در قبال استفاده از تسهيالت مذكور تمامت 9/5 حبه 
مشاع از 72 حبه ششــدانگ مزرعه رودآباد به شماره 306 اصلى واقع 
در بخش سه ثبتى شهرضا بخش يك ثبتى شــهرضا ملكى مورث شما 
در رهن و وثيقه بانك مذكور قرار گرفته و به موجب سند شماره 27010 
مورخ 1384/12/08 دفتر 6 ســميرم تمامت 2/2 حبه مشاع آن با حفظ 
كليه تعهدات و شــرايط رهنى مندرج در ســند رهنى به صفى اله ظفرى 
انتقال گرديده است و به علت عدم پرداخت بدهى اجرائيه به مبلغ هفتصد 
و شصت و شش ميليون و هشتصد و هفتاد هزار و نهصد و پنجاه و نه 
ريال بابت اصل طلب، ديركرد و ســود تا تاريخ 1392/02/23 كه از اين 
تاريخ به بعد روزانه مبلغ هشــتاد و چهار هزار و دويســت و هشتاد و 
پنج ريال جريمه خســارت به آن اضافه مى گردد صادر وپرونده تحت 
شماره بايگانى 9200057 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا تشكيل 
و در جريان رسيدگى است كه برابر قانون اصالحى ماده 34 اصالحى 
قانونى ثبت و آئين نامه اجرائى مربوطه اقدام خواهد شــد لذا به استناد 
ماده 19 آئين نامه اجراى مفاد اســناد رســمى مصــوب 1387 مراتب 
جهت ابالغ به شما يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشــر مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهى عمليات 
اجرائى جريان خواهد يافت. يوسفيان مسئول واحد اجراى اسناد رسمى 

شهرضا
ابالغ اجراييه

2/385 شــماره اجرائيــه: 9510420361700064 شــماره پرونــده: 
9409980361700738 شــماره بايگانــى شــعبه: 940809 بموجب 
درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510090361700448 
و شــماره دادنامه مربوطــه 9409970361702026 محكوم عليه على 
مهدى حســين آبادى فرزند مصطفى مجهول المكان محكوم اســت به 
شرح دادنامه ذيل اجراييه و نيز پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق 
دولت و درحق محكوم له احمد كاظمى فرزند جعفر به نشانى اصفهان- خ 
رزمنــدگان- خ اصفهان ويال بن صفــا پ16. راى دادگاه:  درخصوص 

دعوى آقاى احمد كاظمى فرزند جعفر به طرفيت آقاى على مهدى حسين 
آبــادى فرزند مصطفى به خواســته مطالبه مبلــغ 76800000 ريال به 
استناد يك فقره چك به شــماره 996816/49- 94/4/15 و گواهى عدم 
پرداخت صادره از بانك محال عليه به انضمام خســارات دادرســى و 
تاخير تاديه دادگاه با توجه به دادخواســت تقديمــى و تصوير مصدق 
مستندات ابرازى خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده به خواهان 
مى نمايد و نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر 
نگرديده و ايراد و دفاعى در قبال دعوى خواهان به عمل نياورده اســت 
فلذا دعوى خواهان را به نظر ثابت دانســته و مستندا به مواد 198، 515 
و 519 قانون آيين دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 76/800/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/544/000 
ريال به عنوان خسارات دادرسى طبق تعرفه و خسارت تاخير تاديه وفق 
شاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ سررسيد لغايت هنگام پرداخت 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز 
ديگر قابل تجديدنظر درمحاكم تجديدنظر اســتان اصفهان مى باشــد. 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-  ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانــون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه 
نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعــداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان 
وجوه نقدى كه به هر عنــوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى 
ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاى مذكور و 
كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد  و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشت مى شــود (مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى و ماده  ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار 
از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هردو مجازات مى شــود. ( ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت 
مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود 
آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه 
يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. ( تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) م الف 4540 مهدى حاجيلو رئيس 

شعبه  28دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/381 شماره : 1395/43/217647 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
ساختمان پالك شماره 27/1986 مجزى شده از پالك 68 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان كه در اجراى مقررات قانونــى تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى به موجب راى شماره 
139460302025034961 -1394/6/9 هيــات دوم به نام خليل راضى 
فرزند حسين در جريان ثبت است  و عمليات تحديد حدود قانونى آن به 

عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1395/03/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/02/22 م الف: 5000 رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
حصر وراثت

2/380 آقاى ناصر خدامى جاجائى داراى شناســنامه شماره 227  به 
شرح دادخواست به كالسة 95/ 79 شعبه اول حقوقى و حسبى شوراى 
حق اختالف تيران از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان بتول پاكدامن بشناســنامه 4770 
در تاريــخ 1395/2/5 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- رضوان خدامى جاجائى، 
ش.ش 46 ، 2- فاطمه خدامى جاجائى به شــماره ملى 5490031735 به 
عنوان فرزندان اناث متوفى ، 3- حميد رضا خدامى جاجائى، ش.ش 40، 
4- عليرضا خدامى جاجائــى، ش.ش 173، 5- جواد خدامى، ش.ش 25، 
6- ناصر خدامى جاجائى،ش.ش 227 به عنوان فرزندان ذكور متوفى  و 
به غير از نامبردگان وراث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:33 شعبه 1 

حقوقى و حسبى شوراى حل اختالف تيران 
ابالغ وقت رسيدگى

2/356 در خصوص پرونده كالسه 95-207 خواهان فيروز خدارحمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 1- مرتضى ايزدپرست 2- بلقيس 
صفرى تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى روز ســه شنبه مورخ 
95/4/1  ساعت 9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:3765 شــعبه 7 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/357 در خصوص پرونده كالســه 95-201 خواهان مالى و اعتبارى 
عسگريه با وكالت آقاى ياسر شيروانى دادخواستى مبنى بر مطالبه به 
طرفيت عماد ماليرى پور- يحيى جمشيدى غالم شدر تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 95/4/1  ســاعت 10/30 صبح تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:3779 
شــعبه 8 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 

مديركل غله استان چهار محال و بختيارى گفت: 
ــتان از 15 خردادماه  خريد تضمينى گندم در اس
ــود 65 هزار  ــى مى ش ــود و پيش بين ــاز مى ش آغ
ــال و بختيارى  ــاورزان چهارمح ــدم از كش تن گن

خريدارى شود.
ــاره به مراكز خريد تضمينى  كى قباد قنبرى، با اش
گندم اظهار داشت: 8 مركز خريد تضمينى گندم 
ــهركرد، بروجن، اردل، نافچ،  در شهرستان هاى ش

ــان و لردگان گندم  را با قيمت مشخص شده  فارس
خريدارى مى كنند.

وى با اشاره به قيمت پايه گندم افزود: قيمت پايه 
گندم معمولى  هزار و 275 ريال و قيمت پايه گندم 
ــامل 4 درصد افت  دوروم  هزار و 368 ريال كه ش
مفيد (علف)، 2 درصد افت غيرمفيد (شن و خاك) 
ــت كه به هر ميزان افت  ــن زدگى اس و 2 درصد س

بيشتر باشد از قيمت گندم نيز كاسته مى شود.

مديركل غله استان چهار محال و بختيارى با بيان 
اينكه گندم تنها از كشاورزانى خريدارى مى شود 
كه از طرف جهاد كشاورزى معرفى شده اند، گفت: 
ــود 65 هزار تن گندم از مجموع  پيش بينى مى ش

112 هزار تن خريدارى شود.
ــان كرد: امسال 38 هزار هكتار از  قنبرى خاطرنش
زمين هاى كشاورزى به كشت گندم ديم و 24 هزار 

هكتار به كشت گندم آبى اختصاص يافته است.

مديركل غله استان عنوان كرد:
پيش بينى خريد 65 هزار تن گندم از كشاورزان چهارمحال و بختيارى
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روز گذش��ته در مقاله همی��ن صفحه گفتیم که مش��کل ایالن 
 OpenAI ماس��ک و همکار دیگرش برای راه اندازی فن��اوری
در جمع آوری افراد و متخصصان حوزه ه��وش مصنوعی بود تا 
جایی که توانستند نظر ایلیا ساتس��کور را که یکی از کارمندان 
بخش هوش مصنوعی Google Brain بود، به منظور همکاری 
با آنها جلب کنند، اما هنوز تیم مورد نیاز آنها برای فراهم کردن 

نقطه نظرات ایالن ماسک کامل نشده بود.
سنت شکنی آغاز می شود!

بروکمن که در جریان جلس��ه کنفرانس هوش مصنوعی برگزار 
شده در مونترال سخت تحت تاثیر حرف های ماسک، آلتمن و 
باقی حاضران ق��رار گرفته بود موافقت خود را ب��ا راه اندازی آن 
شرکت اعالم داشت و در ادامه به صورت تمام وقت در این پروژه 
مشغول به کار شد. او برای آنکه تیم خود را بزرگ تر کند با یوشا 
بنجیو یکی از دانشمندان دانشگاه مونترال وارد همکاری شد که 
از بنیانگذاران جنبش یادگیری عمیق هم محس��وب می شود. 
Geoff Hinton و Yann LeCun دو تن دیگ��ر از بزرگان این 
حوزه هستند که به ترتیب در گوگل و فیسبوک مشغول به کارند 
اما شخص بنجیو بیش��تر تمایل دارد در محیط های آکادمیک 
فعالیت داشته باشد و از صنعت و تجارت به دور باشد. از همین 
رو، بنجیو فهرستی از اس��اتید و صاحب نام های این حوزه را در 
اختیار بروکمن قرار داد تا با آنها وارد مذاکره شود و خوشبختانه 
بروکمن هم توانس��ت ظرف تنها یک هفته با اغل��ب آنها دیدار 
کند. بسیاری از دانش��مندانی که بروکمن با آنها وارد گفت وگو 
شد این ایده را دوست داشتند، اما از خطر کردن می ترسیدند. 
بنیانگذار OpenAI در ادامه، ده نفر از افرادی که بیشتر از همه 
تمایل به همکاری با آنها را داش��تند انتخاب نمود و آنها را برای 
معارفه و آش��نایی بیشتر با پروژه به جلس��ه ای دوستانه دعوت 
کرد و در پایان جلس��ه از محققان منتخب خود درخواست کرد 
که به آزمایش��گاه او بپیوندند و برای تصمیم گیری س��ه هفته 
زمان در اختیارش��ان قرار داد. در پایان موعد مقرر 9 نفر از این 
افراد آمادگی خود را برای هم��کاری با OpenAI اعالم کردند و 
حتی پیش��نهادات مالی هنگفتی که از سوی دیگر شرکت های 
فعال در »س��یلیکون ولی« دریافت کرده بودند هم نتوانس��ت 
آنها را از هدفش��ان منصرف نماید. ساتس��کور که پیش تر برای 
گوگل کار می کرد، می گوید: آنها خیلی ت��الش کردند که مرا 
نگه دارند و تصمیم گیری در این باره ابدا کار ساده ای نبود، اما 
در پایان تصمیم گرفتم که با OpenAI اوال به خاطر اش��خاص 
معتبر و شناخته شده ای که در آن گروه حاضر بودند و دوما آن 
که به خاطر ماموریتش، همکاری کن��م. به این ترتیب، جنبش 
یادگیری عمیق با اهالی دانش��گاه آغاز ش��د. از آن سو، با تحقق 
شبکه های عصبی عمیق، شرکت هایی نظیر گوگل، فیسبوک 
و مایکروسافت نیز مدتی بود که به این حوزه ورود کرده بودند. 
افرادی نظیر Hinton و LeCun مراکز دانشگاهی را ترک کردند 
تا از منابع عظیم ش��رکت هایی نظیر گوگل و فیس��بوک بهره 

مند شوند. البته این اش��خاص همچنان عالقه مند هستند که 
 LeCun .همکاری ش��ان با متفکران این حوزه را حف��ظ کنند
در توضیح این تمایل می گوید:تحقیق��ات در زمینه یادگیری 
عمیق نیازمند جریان آزاد ایده هاست و وقتی بخواهید در خفا 
و به صورت پنهانی تحقیق کنید از دیگ��ران عقب می افتید. به 
همین خاطر است که حاال ش��رکت های بزرگ بخش عظیمی 
از تحقیقات خود در زمینه هوش مصنوعی را با هم به اش��تراک 
می گذارند و این تغییر بسیار بزرگی برای آنها و خصوصا گوگل 

محسوب می شود.
 محدودیت های مرزهای باز هوش مصنوعی

این باز بودن هوش مصنوعی و اشتراک گذاری دستاوردهایش 
ایده بس��یار خوبی اس��ت، اما بعید نیس��ت روزی که در آن 

 دانش��مندان OpenAI با هم��ان محدودیت هایی
 روبه رو ش��وند که پیش تر در شرکت های قبلی 

وجود داش��ت. باز ب��ودن و علنی ب��ودن هم 
محدودیت های خود را دارد و چشم انداز 

بلند مدت برای هوش مصنوعی تنها 
موضوعی نیس��ت که در این میانه 

اهمیت می یابد. OpenAI یک 
سازمان خیریه نیست. شرکت 
های تح��ت مدیریت ماس��ک 
احتم��اال باالتری��ن به��ره را از 

دس��تاوردهای این اس��تارتاپ 
خواهند داش��ت و وای کامبینیتور 

و ش��رکت های تحت سرپرس��تی اش 
هم همی��ن گونه ان��د. LeCun می گوید 
قطعا اهداف دیگری هم وجود دارند که با 

ایده آل های OpenAI در تناقض باش��ند. 
این آزمایش��گاه یک نهاد غیرانتفاعی است، 

 اما از س��ویی هم به وای کامبینیتور می رس��د و 
آدم هایی هم که در آن مشغولند درس��ت مانند آنها 

که در صنعت فعالی��ت دارند، پول دریافت م��ی کنند. آن طور 
که بروکمن گفته، حقوقی که دانش��مندان و پژوهش��گران این 
اس��تارتاپ دریافت می کنند با رقم های نجومی پیش��نهادی 
 از س��وی ش��رکت های��ی نظیر گ��وگل ی��ا فیس��بوک برابری 
نمی کند، اما این آزمایش��گاه »پرداختی خوب��ی« را برای آنها 
درنظر گرفته و اعالم کرده که در عوض پیش��نهادات بزرگی که 
رد کرده اند، مقداری سهام به آنها بدهد )اول در وای کامبینیتور 
و س��پس اس��پیس اکس(. بروکم��ن همچنین خاطر نش��ان 
 کرده که OpenAI قرار نیس��ت امتیازات خاص��ی را در اختیار

 ش��رکت های خواهرش قرار دهد و در ع��وض یک موجودیت 
 تحقیقاتی اس��ت نه مش��اوره ای. با این هم��ه، او تایید کرد که

 چش��م اندازه ایدآل گرای این آزمایش��گاه نیز محدودیت های 
خود را دارد. این شرکت احتماال همه محصوالتش را به صورت 

متن باز در نم��ی آورد،  اما بخش اعظم��ی از تحقیقاتش را یا از 
طریق مقاله و یا س��رویس های اینترنتی با دیگران به اشتراک 
می گذارد. ساتس��کور و بروکمن همچنین خاطر نشان کردند 
که بخش اعظمی از کارهای صورت گرفته توسط OpenAI به 
صورت متن باز در خواهد آمد. آنها تاکید کردند که چنین اتفاقی 
در آینده نزدیک رخ نمی دهد، اما احتمال بروز تغییر در تاکتیک 

ها و سیاست های کاری در هر زمانی وجود دارد.
 مشکل ابر هوش

وقتی ماسک و آلتمن OpenAI را راه اندازی کردند این پروژه 
را راهی 

برای 
خنثی سازی تهدیدات 
ناش��ی از ابرهوش مصنوعی 
مخرب قلم��داد نمودن��د. البته چنین 
هوشی ممکن اس��ت که از تالش های صورت 
گرفته توسط اس��تارتاپ راه اندازی شده شان 
سر در بیاورد، اما آنها اصرار دارند که هرگونه 
 تهدی��دی ب��ا راه ان��دازی OpenAI ک��م 

زیرا تکنولوژی های ارایه ش��ده توسط آن می شود 
کس��ی مفید خواهد بود. آلتم��ن در این باره ب��رای ه��ر 

گفت: ما باور داریم اینکه هوش های مصنوعی در جهت متوقف 
کردن بازیگران و موجودیت های بد بسیار محتمل تر است، اما 
همه هم طرفدار ایده اش��تراک گذاری دستاوردهای این حوزه 
نیستند. نیک باس��تروم فیلسوف دانشگاه آکس��فورد که مانند 

ماسک نس��بت به خطرات هوش مصنوعی هش��دارهایی داده 
است به این نکته اش��اره نموده که اگر بدون محدودیت حاصل 
تحقیقات خود را در اختیار همه قرار دهید، بازیگران بد ممکن 
است به آنها دسترس��ی پیدا کرده و در جهت اهداف شوم خود 
آنها را به خدمت بگیرند. او از سویی هم هشدار می دهد که اگر 
OpenAI تکنولوژی و دس��تاوردهایش را ب��رای خود نگه دارد 
آنگاه تفاوتی با گوگل ، فیس��بوک و نام هایی مانند اینها ندارد. 
وی در ادامه می گوید: ماهیت غیرانتفاعی این شرکت می تواند 
اوضاع را تغییر دهد و قدرت واقعی اش در آن است که می تواند 
به معیاری برای سنجش گوگل و فیس��بوک بدل شود و از تک 

قطبی شدن هوش مصنوعی جلوگیری نماید.
 شبکه عصبی در علوم رایانه چیست؟

اصطالح شبکه عصبی درس��ت است که از 
نام ش��بکه عصبی موجودات در علوم 
زیستی به خصوص انسان گرفته شده 
اس��ت، اما باید بدانی��د که این 
شبکه در رایانه ها شبیه سازی 
شده و علوم رایانه توسط آن 
توانسته خیلی خوب خود 
را در هوش مصنوعی به 
منظور یادگیری تقویت 
کند، اما موضوع را برای 
خودتان خیلی س��خت 
نکنید. ش��بکه عصبی را 
می ت��وان نوعی الگوریتم 
برنامه نویسی دانست. فقط 
به خاط��ر آنک��ه از رفتارهای 
شبکه های عصبی موجودات زنده 

س  قتب��ا گرفته، آن را به این نام مزین نموده اند. ا
ولی اگر در بط��ن آن بدانید چه اتفاقی می افتد ش��ما هم بدون 
شک هیجان زده خواهید ش��د. به بیان خیلی ساده در سیستم 
 عصبی انس��ان ها س��لول هایی وجود دارند که ن��ورون نامیده 
می شوند. این نورون ها از بخش های مختلفی تشکیل می شوند 
که ش��امل دندریت، آکس��ون، نوکلئوس یا همان مرکز سلول 
عصب��ی و موارد دیگر می ش��ود. س��لول های عصب��ی یا همان 
رش��ته های عصبی به دنبال هم متصل هس��تند تا یک مس��یر 
عصبی را برای انتق��ال پیام در بدن ایجاد کنند. وقتی س��لولی 
توسط سلول قبلی خود تحریک می ش��ود اصطالحا باید آتش 
کند تا بتواند س��لول بعدی خود را تحریک کند. در علوم رایانه 
این س��لول های عصبی جزیی مس��تقل از برنامه شبکه عصبی 
هس��تند. اگر بخواهیم به صورت کاربردی توضیح دهیم فرض 
کنید می خواهیم در یک تصویر عددی را تش��خیص دهیم که 
چه عددی اس��ت. برای مثال عدد در تصویر 2 هس��ت یا 3. در 
شبکه های عصبی روش های مختلفی برای حل مسئله که اینجا 

تشخیص عدد است، وجود دارد. یکی از روش ها این است که به 
ازای هر نقطه از تصویر یک س��لول عصبی را برنامه ریزی کنیم. 
بنابراین شبکه عصبی در همکاری تمام سلول های خود می تواند 
بگوید که در تصویر چه عددی قرار دارد. شبکه عصبی در رایانه ها 
قبل از اینکه عملیاتی ش��وند، فرآیندی بای��د روی آنها صورت 
بگیرد که به نام تمرین از آن یاد می شود. به این معنی که در مثال 
قبل باید چندین تصویر از اعداد 2 یا 3 را به شبکه خود بدهیم تا 
شبکه یاد بگیرد که در اشکال مختلف، مخدوش یا سالم، همراه 
با نویز در تصویر یا معوج اعداد 2 یا 3 به چه شکلی است تا بتواند 
در ادامه کارش این اعداد را تشخیص دهد. هر چه بیشتر شبکه 
خود را تمرین دهید بیشتر هم می توانید روی آن اطمینان کنید، 

اما این فرآیند زمان زیادی را هم به خود اختصاص می دهد.
PARC تداعی کننده OpenAI 

بروکمن اعالم کرده که OpenAI کار خود را با تحقیق در مورد 
یادگیری تقویت شده آغاز می کند؛ روشی که در آن، ماشین ها 
با تکرار چندین باره امور و تشخیص روشی که بهترین نتیجه را 
به بار می دهد، انجام فعالیت ه��ای مختلف را یاد می گیرند. اما 
هدف ابتدایی دیگر »یادگیری نظارت نش��ده« نام دارد؛ ایجاد 
ماش��ین هایی که می توانند به خودی خود ی��اد بگیرند؛ بدون 
آنکه برای این منظور به نظارت انسان نیاز داشته باشند. امروزه 
یادگیری عمیق به واسطه داده هایی محقق می شود که با دقت 
برچس��ب گذاری ش��ده اند. به این ترتیب اگر بخواهید به یک 
شبکه عصبی یاد دهید که عکس گربه های مختلف را تشخیص 
دهد، باید به اندازه کافی نمونه و مثال را در اختیارش گذاش��ته 
باش��یدو آن نمونه ها باید تح��ت عنوان عکس گربه برچس��ب 
گذاری شده باشند. در واقع این ش��یوه یادگیری تحت نظارت 
انسانی است که کار برچس��ب گذاری داده ها را بر عهده داشته 
 OpenAI است، اما درست مانند بسیاری محققان دیگر، هدف
ایجاد ش��بکه های عصبی اس��ت ک��ه بتوانند ب��دون داده های 
برچس��ب گذاری ش��ده نیز یاد بگیرند. بروکمن م��ی گوید اگر 
 یادگیری نظارت نش��ده به سطح خوبی برس��د آنگاه ماشین ها 
م��ی توانند درس��ت مانند انس��ان وبگ��ردی کنن��د و در مورد 
موضوعات مدنظرش��ان خودش��ان یاد بگیرن��د. او از این بابت 
OpenAI را به ش��رکت PARC )زیرش��اخه زیراکس( تش��بیه 
کرد که در دهه 1970 میالدی راه اندازی ش��د. تحقیقات این 
شرکت و نتایج آن به صورت باز در اختیار دیگران قرار داده می 
شد و مس��یر را برای ورود فناوری های دیگر هموار کرد، از رابط 
های کاربری گرافیکی گرفته ت��ا پرینترهای لیزری. PARC در 
اصل به زیراکس تعلق داش��ت، اما اطالع��ات و یافته هایش در 
اختیار خیلی از ش��رکت ها از جمله اپل قرار گرف��ت زیرا جابز 
مرحوم ارتباط نزدیکی با واحد تحقیقات این شرکت داشت. حاال 
بروکمن، آلتمن و ماسک مصمم هستند تا با جذب دانشمندان و 
پژوهشگران بیشتر در این حوزه هدفی مانند زیراکس و شرکت 

تابعه آن را دنبال نمایند.

در شهر زوگ سوییس اتفاق افتاد؛

استفاده آزمایشی از پول مجازی بیت کوین
منشاء آتش سوزی بزرگ در کانادا تعیین می شود؛

پهپادها مامور شدند!
با استفاده از سلول های بنیادی اتفاق افتاد؛

جلوگیری از انقراض کرگدن های سفید
از این پس س��اکنان ش��هر زوگ )Zug( واقع در 
کشور سوئیس می توانند از پول مجازی بیت کوین 
برای پرداخت هزینه خدمات ش��هری اس��تفاده 
کنند. بر اس��اس گفته های شهردار این شهر، این 
طرح آزمایش��ی با هدف کمک به وضع اقتصادی 
کارآفرینان و تسهیل فعالیت های آنها به اجرا در 
خواهد آمد. مردم زوگ طی ای��ن دوره می توانند 
تا س��قف 200 فرانک )حدود ۶00 هزار تومان(، 
از بیت کوین ب��رای دریافت انواع خدمات عمومی 
هزینه کنند. بعد از پایان دوره آزمایش��ی، شورای 
ش��هر نتایج اجرای ط��رح را جم��ع آوری و مزایا 
و مش��کالت اس��تفاده از بیت کوین به جای پول 
حقیقی را بررسی می کند. پس از آن، در خصوص 
اجرای دائم��ی طرح فوق تصمی��م گیری خواهد 
شد. در صورت موفقیت، س��رویس های بیشتری 
از این پول پشتیبانی کرده و سقف پرداخت 200 
فرانکی نیز برداشته می شود. برخورد دولت های 
مختلف با این پدیده متفاوت بوده است؛ در روسیه 

بدبینی هایی در خص��وص غیرقابل ردیابی بودن 
معام��الت مبتنی بر بی��ت کوین وج��ود دارد، در 
حالی که سوئیسی ها با دید مثبت و سهل انگارانه 
 با آن برخورد می کنند. ش��هر زوگ ب��ا میزبانی از 
کمپانی ه��ای مختلف فع��ال در زمین��ه امنیت 
اطالعات، تالش دارد به Crypto Valley تبدیل 
 Ethereum ،Monetas شود. شرکت هایی چون
Proton Mail، و Silent Circle در ای��ن ناحیه 

فعالیت می کنند.

در حالی که هنوز آتش سوزی بزرگ جنگل های 
آلبرتا در کانادا مهار نشده، مقامات محلی تصمیم 
گرفته اند با استفاده از پهپادهای بهینه سازی شده، 
محل آغاز این آتش سوزی مهیب و علت شروع آن 
را کش��ف کنند. دولت در این کار از کمک کمپانی 
Elevated Robotic Services به��ره خواه��د 
گرفت. این شرکت متخصص در شناسایی معادن 
و جانمایی پ��روژه های عمرانی بزرگ با اس��تفاده 
از پهپادهاست. قرار اس��ت تعدادی پهپاد ساخت 
DJI، به دوربین های بسیار با کیفیت، گیرنده های 
مادون قرمز و فرابنفش مجهز ش��وند ت��ا بتوان به 
کمک آنها تصاویری بسیار دقیق از وضعیت فعلی، 
جهت گسترش و محل آغاز آتش سوزی تهیه نمود. 
قرار اس��ت با اس��تفاده از این پرنده های مکانیکی 
 تعداد زیادی عکس از کل منطقه تهیه شود. سپس 
می توان با به هم چس��باندن این عکس ها، نقشه 
ای کامل از کل محدوده آتش س��وزی تهیه کرد. 
 Elevated Robotic Services یکی از مدیران 

می گوید که نتیجه حاصله، چیزی مانند نقشه های 
Google Maps است، اما با دقتی 100 برابر بیشتر 
و افزوده شدن اطالعات حرارتی. با استفاده از این 
اطالعات می توان محل دقیق آغاز آتش سوزی را 
با اختالف 9 متر تعیین کرد. س��پس با مهار آتش 
در ناحیه مورد نظر، کارشناس��ان در محل حاضر 
 شده و به بررسی شواهد جهت تعیین علت شروع

 آتش سوزی می پردازند.
تا پیش از این،  برای انجام چنین کاری از بالگردها 
کمک گرفته می ش��د. در ای��ن روش زمان زیادی 
صرف تعیی��ن محل مورد نظر می ش��ود و خطای 
زیادی در نتایج حاصله وجود خواهد داش��ت؛ چرا 
که بالگرد می بایست در ارتفاع باالیی پرواز کند تا 
جریان هوای ایجاد شده توسط ملخ هایش، آتش را 
شعله ورتر نسازد. مقامات محلی شهر آلبرتا اعالم 
کرده اند که تا کنون ۸0 هزار نفر در اثر این حادثه 
خانه خود را ترک کرده اند و تصور می ش��ود برای 

مهار کامل آن چند ماه زمان نیاز باشد.

محققی��ن آمریکای��ی و آلمانی با اس��تفاده از 
بازبرنامه نویسی س��لول ها به دنبال تغییر آنها 
به س��لول های بنیادی به منظ��ور جلوگیری 
از انقراض نس��ل کرگدن های س��فید شمالی 

هستند.
 نس��ل کردگدن های سفید ش��مالی در حال 
انقراض است و فقط سه گونه از آنها روی زمین 
 IZW وجود دارد. از این رو محققین دانش��گاه
آلمان به کمک محققین باغ وحش سن دیگو  
آمریکا با استفاده از سلول های بنیادی پرتوان 
کرگدن ها در حال تولید اس��پرم و سلول های 
تخمک کرگدن سفید هستند تا جنین تولید 
کنند و با شیوه بارداری خارج از رحم به افزایش 

نسل این گونه جانوری بپردازند.
در حال حاض��ر فقط دو کرگدن ماده س��فید 
شمالی وجود دارد که محققین در حال گرفتن 
سلول ها تخمک آنها هس��تند تا با انجماد این 
سلول ها و بازبرنامه نویس��ی آنها، سلول های 

تخمک را به سلول های بنیادی تبدیل کنند. 
آنه��ا از این طریق م��ی خواهند س��لول های 
اسپرمی و تخمکی به اندازه کافی تولید کرده 
و ب��ا روش IVF به ب��اردار ک��ردن کرگدان ها 
بپردازند. موفقیت این طرح به معنی جلوگیری 
از انقراض نسل پستاندارانی است که در معرض 

خطر قرار دارند.
 Zoo نت�یج���ه ای�ن تحق�ی�ق در نش���ری��ه 

Biology چاپ شده است.

آیا هوش مصنوعی OpenAI به اهداف خود می رسد؟

هوش مصنوعی در حال یارگیری است!

محققان ایرانی در تحقیقات آزمایشگاهی خود موفق به ساخت 
ابر جاذب نانوکامپوزیتی شده اند که می تواند بازده فرآیند تصفیه  

آب و پساب صنعتی را افزایش دهد.
محدود بودن منابع آب و گسترش روزافزون واحدهای صنعتی، 
افزایش تولید فاضالب های صنعتی و آلوده شدن منابع آب، یکی 

از معضالت اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود.
فاضالب حاصل از کارخانه ها و مراک��ز تولیدی همچون صنعت 
نساجی، کاغذس��ازی، داروس��ازی و صنعت چرم سازی به علت 
مص�رف ان��واع مواد ش��یمیایی و رنگی، رون��د تصفیه  فاضالب 
را پیچی��ده می کنند. ازای��ن رو، بهره گی��ری از روش های نوین 
در ح��ذف م��واد ش��یمیایی همچ��ون رن��گ از فاضالب های 
نس��اجی و کارخانه ه��ای تولی��د رن��گ از اهمیت وی��ژه ای در 
کشورهای درحال توسعه، برخوردار اس��ت. به گفته  محمدتقی 
وردینی، محقق طرح، در این کار تحقیقاتی س��عی ش��ده است 
ابرجاذب هایی نانوکامپوزیتی با پایه  طبیع��ی به منظور تصفیه  

پساب های رنگی صنایع مختلف با کارایی بهتر تهیه شود.
وی با اشاره به بهره گیری از روش های دوستدار محیط  زیست در 
حذف آالینده های رنگی در ای��ن تحقیق، افزود: ابر جاذب هایی 
پایه طبیعی از قبیل نشاس��ته، کیتوس��ان، کاراگینان و سلولز 
به دلیل زیس��ت  تخریب پذیری و س��ازگاری با محیط زیست از 

گزینه های مناسب در فرآیند تصفیه  پساب های صنعتی هستند. 
وی افزود: ازاین رو، در این تحقیق، ابرجاذب هایی بر پایه  پلیمر 
طبیعی کاراگینان که از جلبک های دریایی قابل استخراج است، 
تهیه ش��ده و عملکرد آنها در حذف رنگ کاتیونی از پساب های 

کارخانه های رنگرزی مورد مطالعه قرار گرفته است. 
محقق این طرح با بیان اینکه س��رعت و ظرفی��ت جذب باالی 
ابرجاذب ها ناشی از حضور نانوذرات در روش مذکور است، عنوان 

کرد: نانوذرات مغناطیس��ی به دلیل اندازه  نانومتری و مساحت 
سطح به حجم باالی خود، توانایی بس��یار خوبی در جذب مواد 
رنگ زای کاتیونی به ابرجاذب ها می بخشند؛ نتایج نشان می دهد 
که حضور نانوذرات اکسید آهن باعث افزایش سرعت جذب نیز 

می شود.
به گفته وی، همچنین با افزایش غلظت نانوذرات اکس��ید آهن 
در پلیمر طبیعی، میزان جذب رنگ افزای��ش می یابد. وردینی 

با بیان اینکه حضور نانوذرات مغناطیس��ی موجب می شود این 
ابرجاذب ها پس از فرآیند تصفیه به آس��انی جداس��ازی شوند، 
اظهار داشت: طراحی ساده، هزینه  پایین، پاسخ سریع، قابلیت 
تجزیه  بیولوژیک، میزان و ظرفیت جذب باال از مزایای دیگر این 

ابرجاذب نانوکامپوزیتی محسوب می شود.
وی در خصوص مراحل ساخت و بررسی عملکرد ابر جاذب های 
نانوکامپوزیتی گفت: در ابتدا، با استفاده از روش پلیمریزاسیون 
رادیکالی مونومرهای آب دوست اکریلیک اسید در حضور شبکه 
س��از متیلن بیس آکریل آمید، ابرجاذب س��نتزی حاصل شد؛ 
سپس جهت تهیه  ابرجاذب نانوکامپوزیتی، از نانوذرات اکسید 

آهن مغناطیسی استفاده شد.
به این منظور، در حین پلیمریزاسیون، نانوذرات اکسید آهن را به 
محیط واکنش اضافه کرده و اثر آن بر خواص هیدروژل ابرجاذب 
نانوکامپوزیتی ش��امل میزان جذب آب در pH های متفاوت و 

توانایی در حذف رنگ های کاتیونی بررسی شد.
وردینی ادام��ه داد: همچنین س��اختار و خواص مغناطیس��ی 
هیدروژل نانوکامپوزیتی طراحی شده، به وسیله  اسپکتروسکوپی 
مادون قرم��ز )FT-IR(، پراش پرتو X، میکروس��کوپ الکترونی 
روبش��ی )SEM(، میکروس��کوپ الکترونی عب��وری )TEM( و 
مغناطی��س س��نج ارتعاش��ی )VSM( مطالعه ش��د. وی افزود: 

نانوذرات اکسید آهن )Fe۳O۴( موجود در ابرجاذب سنتز شده، 
در محلول های آبی به فرم هیدراته هستند و سطح این نانوذرات 
 »pH« پوشش داده شود؛Fe-OH می تواند به وسیله  گروه های
محلول های آبی این گروه ها را تحت تأثیر قرار داده و در حقیقت 
گروه های Fe-OH در شرایط اس��یدی به شکل FeOH+۲ در 
 Fe-OH می آیند. درصورتی که در ش��رایط قلیای��ی گروه های

به صورت -Fe-O در می آید.
به گفته وی، دافعه ای که بین این گروه های آنیونی در ش��رایط 
قلیایی، افزایش در میزان حذف رنگ کریستال ویولت در حضور 
مقادیر باالی نانوذرات اکس��ید آهن را منجر می ش��ود. وردینی 
عنوان کرد: استفاده از این جاذب ها نس��بت به روش های رایج 

ارزان تر است.
همچنین به دلیل سهولت در امر بهره برداری و عدم حساسیت 
نسبت به مواد سمی، می تواند به عنوان روشی مناسب در بهبود 
کیفیت فاضالب صنایع شیمیایی و رنگ مورد استفاده قرار گیرد. 
این طرح توس��ط دکتر محمدتقی وردینی، عضو هیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز انجام شده است.
 Carbohydrate Polymers  نتای��ج ای��ن کار در مجل��ه
 )جل��د 13۶، س��ال 201۶، صفح��ات 772 ت��ا 7۸1( به چاپ 

رسیده است.

در قالب آزمایشگاهی صورت گرفت؛

تصفیه  پساب های رنگی با فناوری نانو توسط محققان کشور
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شهردار نطنز گفت: از چند سال گذشته با ارتقا تجهيزات و امكانات 
ــته ايم به نقطه قابل  بهداشتى در كشتارگاه شهرستان نطنز توانس

قبولى از استحصال و عرضه گوشت سالم در بازار برسيم. 
ــتگاه ليبل گذارى از  ــاره به اينكه دس ــن تجويدى با اش سيد محس
ــتارگاه نطنز راه اندازى شد، افزود: دستگاه  چند روز گذشته در كش
ليبل گذارى الشه گوشت يكى از ابزارى است كه مى تواند مردم را 

در استفاده از گوشت بهداشتى مطمئن كند. 
ــت  ــه گوش ــذارى، الش ــل گ ــد ليب ــرد: در فرآين ــح ك وى تصري
ــخ انقضا،  ــتار، تاري ــخ كش ــوع دام، تاري ــت و ن ــاب ثب ــام قص به ن
ــت تا  ــت نيز موجود اس ــريال گوش ــوب نگهدارى و س دماى مطل
ــت  ــالمت و بهداش مصرف كنندگان بتوانند به صورت آنالين از س
ــا توجه  ــهردار نطنز ب ــند. ش ــته باش ــل داش ــت اطالع كام گوش
ــت، گفت:  ــدن اس ــن ليبل غير قابل كپى و مخدوش ش به اينكه اي
ــت، جلوگيرى  ــالمت گوش ــت با هدف ارتقا س ليبل گذارى گوش
ــتى  ــر بهداش ــى و غي ــر قانون ــورت غي ــه ص ــت ب ــه گوش از عرض
ــت  ــرعى و ناظر بهداش ــد و در اين رابطه ناظر ذبح ش راه اندازى ش

همكارى الزم را با شهردارى نطنز دارند.

ــت  ــتان حاضر اس ــى از خيران شهرس ــهرضا گفت: يك فرماندار ش
ــتان  ــتغال در شهرس با اختصاص مبلغى، طرحى را در قالب نذر اش

اجرا كند.
محسن گالبى در جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى شهرستان 
اظهار كرد: در سال گذشته مجموع اعتبارات اشتغالزايى شهرستان
 105 ميليارد ريال بود كه از اين ميزان، صندوق كارآفرينى مهراميد

ــيج  ــال، بس ــارد ري ــداد 31 ميلي ــه ام ــال، كميت ــارد ري  19 ميلي
ــارد ريال ــتى 33 ميلي ــال، اداره بهزيس ــازندگى  16 ميليارد ري س

ــود اختصاص  ــال را به خ ــارد ري ــاغل خانگى 6 ميلي ــش مش  و بخ
دادند.

ــتان در سال  ــتغال شهرس ــهميه اش وى از تحقق 105 درصدى س
ــتان  ــتغالزايى شهرس ــهميه اش ــته خبر داد و تصريح كرد: س گذش
ــته 2698 نفر بود كه از اين تعداد 2804 نفر، محقق  ــال گذش در س

شده است.
ــتان براى اجراى  ــهرضا از آمادگى يكى از خيران شهرس فرماندار ش
ــن خير مبلغى  ــر داد و افزود: اي ــهرضا خب ــتغال در ش طرح نذر اش
ــاص داده و قطعه زمينى  ــه اين امر اختص حدود 15 ميليارد ريال ب
ــر گرفته  ــن منظور در نظ ــز براى اي ــاحت500 مترمربع ني به مس

شده است.

آغاز طرح ليبل گذارى الشه هاى 
گوشت در كشتارگاه نطنز

اخبار

معاون توسعه و برنامه ريزى اداره آموزش و پرورش شهرضا با اشاره به اجراى 
ــتان يك كالس  ــازى مدارس گفت: در همه مدارس شهرس طرح هوشمندس
ــا دو كالس از تابلوهاى  ــك ي ــده و در مدارس معمولى ي ــازى ش هوشمندس

هوشمند استفاده مى كنند. 
بهروز سلطانى با اشاره به فعاليت هاى يك ساله آموزش وپرورش شهرضا اظهار 
داشت: براى نخستين بار در آموزش و پرورش شهرضا در طول يك سال 3 واحد 

آموزشى خيرساز با كمك اداره نوسازى به اتمام رسيد.
ــاره  ــهرضا با اش ــت و برنامه ريزى آموزش و پرورش ش ــعه مديري معاون توس
به بحث هوشمندسازى مدارس در سطح شهرستان، گفت: مدارس هوشمند 
ــالمى ايران و يك  ــن مولفه هاى نظام جمهورى اس به عنوان يكى از مهم تري
ــت كه در راستاى فرآيند  ــى پويا و يادگيرنده اس ــى و پرورش سازمان آموزش
يادگيرى و بهبود مديريت به صورت نظام يافته بازسازى شده تا دانش آموزان 

سطوح مختلف را براى زندگى در عصر اطالعات و ارتباطات آماده كند. 
ــازى  ــك كالس هوشمندس ــهرضا ي ــدارس ش ــه م ــرد: در هم ــان ك وى بي
ــمند  ــاى هوش ــا دو كالس از تابلوه ــك ي ــى ي ــدارس معمول ــده و در م ش
ــمند  ــى هوش ــاى موضوع ــتان ها كالس ه ــد و در دبيرس ــتفاده مى كنن اس

هستند.

ــتان مباركه در بازديد از پروژه هاى انجمن خيرين مسكن ساز  فرماندار شهرس
روستاى حس آباد و قهنويه شهر مباركه برگسترش و فرهنگ سازى اين گونه 
ــكن ساز، هدف  طرح ها تاكيد و تصريح كرد: از آنجايى كه انجمن خيرين مس
ــب و ارزان قيمت براى اقشارمحروم جامعه ازطريق جلب  ساخت مسكن مناس
حمايت خيرين كشورفعاليت مى كند الزم است دستگاه هاى شهرستان آنان را 

حمايت و زيرساخت ها ومقدمات اوليه براى آغاز طرح را فراهم كنند.
ــاز از كيفيت  ــكن س ــان اينكه پروژه هاى خيرين مس ــرى با بي على اصغر ذاك
ــت، گفت: تعداد49پروژه در سال 93 عملياتى شده و  قابل قبولى برخوردار اس
ــرفت قابل توجه اى داشته و  ــكن ساز پيش با همت و تالش انجمن خيرين مس
در برخى از واحد ها نيز افراد ساكن شدند و اميدواريم در نيمه اول سال95 نيز 
ما بقى تكميل و تحويل متقاضيان شود. وى با تاكيد بر اينكه اين گونه طرح ها بايد 
افزايش پيدا كند، افزود: اين كار خداپسندانه اى است كه انجمن خيرين مسكن 
ــت هم مردم و هم مسئوالن آنها را حمايت  ساز در كشور شروع كرده و الزم اس
كنند. ذاكرى با بيان اينكه بيشترمتقاضيان از كميته امداد و بهزيستى هستند، 
گفت: انجمن بايد در جلب مشاركت خيرين تالش وسعى كند افرادى كه واقعا از 
لحاظ مالى ضعيف هستند را شناسايى و با كمك خيرين براى آنان مسكن بسازند 
و در اين راه ائمه جمعه و جماعات و متوليان اين امر مى توانند با اطالع رسانى و 

دعوت از عموم مردم آنان را يارى كنند.

اجراى طرح هوشمندسازى مدارس
در شهرضا 

37 واحد مسكونى انجمن خيرين 
مسكن ساز در مباركه افتتاح مى شود

رييس مجمع جهانى شهرهاى اسالمى در حاشيه افتتاح 
ــين  ــه » در خانه تاريخى آل ياس ــه جهانى « خان دبيرخان
در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه اين دبيرخانه وظايفى را 
در سطح ملى و فراملى عهده دار است، اظهار داشت: اجراى 
دبيرخانه جهانى خانه به تنهايى در حوزه مديريت شهرى 
ــم از اين ويژگى  ــود بلكه انتظار داري نمى تواند، محقق ش
ارزشمند و گران بها از نگاه اسالمى براى شهرهاى اسالمى 
حداكثر استفاده را داشته باشيم و كارها را در سطح ملى و 

فراملى پيش ببريم.
مسعود نصرتى با بيان اينكه مجمع جهانى شهرهاى اسالمى 
ــور ارتباط دارد، افزود:350 شهر اصلى به صورت  با 58 كش
مستقيم با مجمع جهانى شهرهاى اسالمى همكارى دارند 

و با برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد شرايط را رهبرى 
ــهر كاشان به اجرا  مى كنند، كارى كه بناست در حوزه ش
ــداف و ماموريت هاى مجمع  دربيايد يكى از اصلى ترين اه
ــمار مى رود. رييس مجمع جهانى شهرهاى اسالمى  به ش
گفت:800 خانه تاريخى در شهرستان كاشان وجود دارد 
ــهر مرمت و  ــداد130 خانه تاريخى در اين ش كه از اين تع
بازسازى شده است. وى افزود: علت اصلى انتخاب كاشان در 
راستاى استقرار دبيرخانه جهانى خانه اين بود كه اگر اين 
استراتژى به صورت صحيح تعريف شود تمامى دانشكده هاى 
ــه در حوزه علوم  ــازى و نيز گروه هايى ك معمارى و شهرس
ــث كالبدى فعاليت  ــهرى و علوم دينى مرتبط با مباح ش

مى كنند از اين مركز استفاده خواهند كرد.

نصرتى گفت: آينده دبيرخانه جهانى خانه به حمايت مجمع 
جهانى شهرهاى اسالمى و نيز برنامه اسكان بشر سازمان 
ملل متحد نيازمند است و نيز حمايت و تالش اين دبيرخانه 
ــهردارى و ديگر  ــوراى شهر، ش ــجام ش به مديريت و انس

دستگاه هاى مرتبط كاشان بستگى دارد.  
ــبى براى  ــد مناس ــان مقص ــه اينكه كاش ــاره ب وى با اش
ــت، بيان كرد:  ــازى اس ــكده هاى معمارى و شهرس دانش
ــه با نگاه  ــت ك ــكده هايى اس ــكده ازجمله دانش اين دانش
ــك بناها  ــازى و ت ــهر و شهرس ــوم دينى به مباحث ش عل
ــان مى تواند مقصد مناسبى  مى پردازد، عالوه بر اين كاش
ــد. رييس مجمع  ــطح ملى و فراملى براى آن ها باش در س
جهانى شهرهاى اسالمى با اشاره به اينكه تبريز، الهيجان 
ــهرهاى  ــرارى ارتباط با ش ــالش براى برق و كرج نيز در ت
ــتند، تصريح كرد: قزوين و تهران نخستين  ــالمى هس اس
اولويت هاى برقرارى ارتباط با شهرهاى اسالمى بودند كه 
حدود 2/5سال پيش توسط شوراى شهر تهران اين موضوع 
ــومين ارتباط را  ــيد و نيز س درباره پايتخت به تصويب رس
ــت. نصرتى افزود:  ــان به خود اختصاص داده اس شهر كاش
حدود 5 سال پيش مجمع جهانى شهرهاى اسالمى دريكى 
ــنهادى داد كه ما نيازمنديم كه  از اجالس هاى سران پيش
اجالس هاى دوساالنه اى را بين اجالس هاى اصلى برگزار 
كنيم، همچنين چندين كشور متقاضى بودند كه اجالس 
را در كشورهاى خود برقرار كنند. وى افزود: حدود 4 سال 
پيش اين برنامه ريزى ها پيگيرى و برگزارى اجالس در ايران 
به شهر قزوين سپرده شد و اين اجالس با حضور 23 كشور 
و 138عضو خارج از ايران برگزار شد، عالوه بر اين با اتحاد 
و راى گيرى صورت گرفته كار دبيرخانه به ايران و مقر آن 

به قزوين سپرده شد.

رييس مجمع جهانى شهرهاى اسالمى:

افتتـاح تنهـا دبيرخانه جهانى « خـانه » در كاشان

ــالى  ــتان اصفهان گفت: خشكس رييس اداره زكات اس
بى سابقه سال گذشته زراعى در شرق اصفهان و همچنين 
ــط دولت از مهم ترين داليل  حذف زكات تشويقى توس

كاهش زكات استان است.
ــوراى زكات ــين رنجبر در ش ــالم غالمحس حجت االس
ــى (ره)  ــداد امام خمين ــه ام ــدگل در كميت  آران و بي
ــال دولت طبق  ــاى فراوان امس ــا وجود تالش ه افزود: ب
ــالمى معادل به عالوه قانون مصوب مجلس شوراى اس
ــويقى را پرداخت نكرد و اين خود   10 درصد زكات تش
ــديد ميزان زكات در بيشتر استان ها  دليلى بر كاهش ش

از جمله اصفهان شد.
وى اظهار كرد: در سال زراعى گذشته، 9 ميليارد تومان 
ــتان اصفهان جمع آورى شد كه اين  زكات از سراسر اس
ــال قبل آن50 ميليارد  ــبت به مورد مشابه س ميزان نس
ــالم رنجبر ادامه  ــته است. حجت االس ريال كاهش داش
ــبتا مناسب در شرق و  داد: اميدواريم با بارندگى هاى نس
ــتان و برنامه ريزى براى تبليغات بيشتر در سال  غرب اس
ــاهد افزايش ميزان زكات دريافتى از كشاورزان  آينده ش
ــيم.همچنين رييس كميته امداد امام خمينى (ره)  باش
ــته 365 ميليون تومان  آران و بيدگل گفت: سال گذش

زكات از كشاورزان آران و بيدگل جمع آورى شد كه از اين 
ميزان 253 ميليون تومان براى طرح هاى عمرانى و مابقى 
جهت كمك به محرومين اختصاص پيدا كرد. اصغرخادم 
ــراوان در جمع آورى زكات،  افزود: با وجود تالش هاى ف
ــويقى موجب كاهش شديد ميزان زكات  نبود زكات تش
دريافتى در آران و بيدگل شده است. وى خاطر نشان كرد: 
هم اكنون بيش از چهار هزار نفر تحت پوشش كميته امداد 
امام (ره) آران و بيدگل هستند كه350 نفر از اين تعداد از 
بيمارهاى صعب العالج رنج برده و نيازمند كمك از طريق 

زكات و صدقات هستند.

كاهش زكات استان با خشكسالى شرق اصفهان

ابالغ اجراييه
2/387 شــماره اجرائيــه: 9510420352400059 شــماره پرونــده: 
9309980352401352 شماره بايگانى شعبه: 931489 بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510090352400373 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9409970352401465 و 9409970352402142 محكــوم عليــه 
داريوش خســروى مجهول المكان محكوم اســت به انتقال رسمى ششدانگ 
پالك 14874/2680 بخش 5 ثبت اصفهان در حــق محكوم له و پرداخت مبلغ 
1/000/000 ريال بابت حق االجراى دولتى درحــق صندوق دولت و در حق 
محكوم له حسن ســليمانى فرزند عباس به نشــانى اصفهان خيابان كاوه خ 
گلستان خ هسا كوى آموزش پرورش بوســتان 6 مقابل ساختمان آريا طبقه 
پايين. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجراييه:1- ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گــذارد ( ماده 34 قانون اجراى احــكام مدنى). 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهــد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند 
بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال 
منقول و غير منقول، به طور مشروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه 
مشخصات دقيق حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار 
به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست 
محكوم له بازداشت مى شود ( مواد 8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394).4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محكوميت مالى 
1394)5- انتقال مال به ديگرى به هرنحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. 
( ماده 21 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394). 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به 
موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم عليه خواهد 
بود. ( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف 4547 

شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراييه

2/388 شــماره اجرائيــه: 9510420351300062 شــماره پرونــده: 
9409980351301012 شماره بايگانى شعبه: 941047 بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510090351300195 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9409970351302056 محكوم عليه ذبيح الــه جعفريان اردكانى 
فرزند جواد مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ يكصد و بيست و 
هشــت ميليون ريال بابت وجه چك ومبلغ چهل ميليون ريال بابت وجه سفته 
ها و پرداخت مبلغ پنج ميليون و يكصد وده هزار ريال بابت هزينه دادرسى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه در مورد چك از زمان سررسيد چك 94/7/30 
تا زمان تاديه آن و در مورد ســفته ها از تاريخ تقديم دادخواست 94/9/26 تا 
زمان تاديه آنها در حــق خواهان ابراهيم قرهى قهى فرزند داراب به نشــانى 
اصفهان حكيم، بازار قلندرها جنب سراى ســتوده پخش پوشاك آسيا ضمنا 
حق االجرا از ماخذ محكوم به بر عهده محكوم عليه است(غيابى). محكوم عليه 
مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-  ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. 
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال 
خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور 
مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات 
مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاى 

مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد  و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شــود (مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس 
تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده  
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميــت مالى 1394)5- انتقال مال به 
ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى 
پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى 
معادل نصف محكوم به يا هردو مجازات مى شــود. ( مــاده 21 قانون نحوه 
اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســى 
روز ارائه شــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط بــه موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. ( تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) م الف 1814 رئيس شعبه 13 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ اجراييه

2/389 شــماره اجرائيــه: 9510420351300061 شــماره پرونــده: 
9409980351300609 شماره بايگانى شعبه: 940623 بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510090351300179 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9409970351301849 محكــوم عليه مهدى نجيبى فرزند قاســم  
مجهول المكان محكوم اســت به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه ميليون و بيست هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 94/5/17 تا زمان تاديه آن در 
حق خواهان محمد نجيمى فرزند قاسم به نشانى اصفهان، خ عبدالرزاق، بازار 
بزرگ، روبروى مسجد ذوالفقار، فروشــگاه محمد نجيمى، پ 8147866369 
ضمنا حق االجــرا از ماخذ محكوم به بــر عهده محكوم عليه اســت (غيابى). 
محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-  ظــرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجــراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد  
و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له 
بازداشت مى شــود (مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 
4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده  ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 1394)5- 
انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده 
اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هردو مجازات مى شود. ( ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. ( تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) م الف 1815 رئيس شعبه 13 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ اجراييه

2/390 شــماره اجرائيــه: 9510420350100047 شــماره پرونــده: 
9409980350100176 شماره بايگانى شعبه: 940204 بموجب درخواست 

اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510090350100257 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409970350101204 محكوم عليه اكبر كيانى فرزند احمد مجهول 
المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ 51/500/000 ريال بابت اصل خواسته 
بانضمام خســارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ تــورم از تاريخ 1393/12/5 تا 
زمان وصول بر اســاس شــاخص اعالمى بانك مركــزى 2- پرداخت مبلغ 
2/015/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ 880/000 ريال بابت هزينه نشر 
آگهى در حق محكوم له اميد عباس پورسيفى فرزند بيژن به نشانى اصفهان، خ 
رباط اول، خ ساحل، ك ميالد، ك ابوطالب، منزل دوم ط دوم 3- پرداخت مبلغ 
2/575/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت (راى صادره غيابى 
است). محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-  ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد  
و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له 
بازداشت مى شود (مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- 
خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده  ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 1394)5- 
انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده 
اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هردو مجازات مى شود. ( ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له 
يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. ( تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) م الف 2659 رئيس شــعبه اول 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ

2/391 شــماره اجرائيــه: 9410420351100406 شــماره پرونــده: 
9409980351100253 شماره بايگانى شعبه: 940278 بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9410090351104051 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409970351101198 محكوم عليه 1- عصمت هرمزى نژاد فرزند 
قنبرعلى مجهول المكان 2- حســن اكبرى فرزند عزيزاله به نشانى اصفهان، 
درواز شيراز، ابتداى شــيخ صدوق، قســمت امور كارمندان بانك صادرات  
محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ يك ميليون و نهصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى به انضمام 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان وصول آن بر اساس 
شاخص نرخ تورم كاال كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم 
گرديده در حق محكوم له بيژن فكارى ســيچانى فرزند محمد على به نشانى 
اصفهان، خ اشــرفى اصفهانى، جنب كوچه 20، برق صنعتى سحر، كدپستى 
8186646931 كد ملى 1288850514 تلفن همراه 09131157801 و پرداخت 
نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 
اجرائيه:1-  ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى).2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار 
و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه 
نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى 

دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد  و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح 
دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال 
به درخواست محكوم له بازداشت مى شــود (مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالــى 1394). 4- خوددارى محكوم عليــه از اعالم كامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( 
ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده  ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى 
محكوميت مالــى 1394)5- انتقال مال به ديگرى به هر نحــو با انگيزه فرار از 
اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هردو 
مجازات مى شــود. ( ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم 
عليه خواهد بود. ( تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 

م الف 2670 رئيس شعبه 11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ اجراييه

2/392 شــماره اجرائيــه: 9510420351100032 شــماره پرونــده: 
9309980351100652 شماره بايگانى شعبه: 930739 بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شــماره 9510090351100077 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409970351100950 محكوم عليه مهــدى كريمى مجهول المكان  
محكوم اســت به پرداخت مبلغ  150/000/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 4/590/000 ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه هاى مصوب كه اجراى احكام محاسبه خواهد نمود به انضمام 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان وصول آن بر اساس 
شاخص نرخ تورم كاال كه از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران اعالم 
گرديده در حق محكوم له محسن منظرى فرزند منصور به نشانى اصفهان، خ 
جى خ تاالر ك مينا پ 80 به وكالت هاله نيله بروجنى فرزند غالمرضا به نشانى 
اصفهان ،بلوار ملت، بن بست اركيده، پالك 100  و پرداخت مبلغ 7/500/000 
ريال به عنوان نيم عشر اجراى در حق صندوق دولت راى صادره غيابى بوده 
است. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-  ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى).2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به 
از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و 
غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد 
بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
دقيق حسابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد  
و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير 
ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له 
بازداشت مى شود (مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4- 
خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را درپى دارد. ( ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى و ماده  ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 1394)5- 
انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده 
اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا 
جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هردو مجازات مى شود. ( ماده 21 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالــى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا 
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. ( تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) م الف 1818  رئيس شعبه 11 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان

خير شهرضايى براى نذر اشتغال 
پيش قدم شد
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زبان خوراكى ها

مطالعه اى اخيرا نشان داده است كه مصرف خوراكى ها و مواد غذايى كه 
سرشار از ويتامين ث هستند خطر ابتال به آب مرواريد را كاهش مى دهد 

و پيشرفت آن را نيز مهار مى كند. 
بيمارى آب مرواريد با افزايش سن افزايش مى يابد. آب مرواريد نوعى 
بيمارى چشم محسوب مى شود كه لنزهاى چشم را كدر مى كند و ديد 

چشم را به طور چشمگيرى كاهش مى دهد. 
مطالعه اى كه در مجله چشم پزشكى منتشر شد برنامه غذايى و سبك 
زندگى را عواملى مهم در ابتال به آب مرواريد دانست كه نقش مهم ترى 
را در ابتال به آب مرواريد در مقايسه با ژنتيك ايفا مى كنند. اين مطالعه 
ــيار پرخواص مى داند كه احتمال بروز آب  ويتامين ث را ويتامينى بس

مرواريد در افراد تا يك سوم كاهش مى دهد. 
ــگيرى و كنترل بيمارى آب  اين مطالعه كه تاثير مواد غذايى در پيش
ــان داد كه مصرف ويتامين A، B، C، D و  مرواريد را بررسى كرد، نش
E و همچنين مواد معدنى همچون مس، منيزيم و مس مى تواند نقش 
مهمى را در كاهش و مهار اين بيمارى ايفا كند و در اين بين ويتامين 

ث بسيار موثرتر است.
 حدود 29 درصد از افراد در آمريكا مبتال به اين بيمارى هستند. عالوه 
بر اين،  بيمارى آب مرواريد يكى از مهم ترين عوامل نابينايى در جهان 
ــبختانه عمل جراحى برطرف كردن آب مرواريد اخيرا  است، اما خوش

بسيار رايج و موفقيت آميز است.

چربى  خون مهم ترين فاكتورى است كه منجر به كاهش عملكرد مغزى افراد 
مى شود.  دكتر عالئى متخصص مغز و اعصاب، درخصوص بهبود عملكرد مغز 
گفت: به طور معمول اگر رگ هاى مغز تنگى خاص نداشته باشند خون رسانى 
كافى به مغز انجام مى شود و در نتيجه فرد عملكرد مناسب مغز خود را مى تواند 

ساليان دراز حفظ كند. 
ــوب چربى در  ــا به خاطر رس ــاى مغز عمدت ــدن رگ ه وى ادامه داد:تنگ ش
جداره رگ هاست كه به تدريج كاركرد مغز را كاهش مى دهند، بنابراين قابل 
ــتر در معرض اين  ــت افرادى كه چربى خون بااليى دارند، بيش پيش بينى اس
آسيب قرار مى گيرند. عالئى بيان كرد: رسوب چربى از سنين جوانى( بين 25 
ــود و افراد بايد تحت نظر پزشك از طريق آزمايش  تا 30 سالگى) شروع مى ش
ــب حفظ  ــنجند و آن را در حد متناس به صورت مداوم چربى خون خود را بس
ــوب چربى را افزايش مى دهد مى توان به سيگار  كنند.از ديگر عواملى كه رس
ــاره كرد كه افراد با اجتناب از آنها مى توانند عملكرد مغزى خود را  و قليان اش
بهبود ببخشند . همچنين قند باال هم از ديگر فاكتورهايى است كه مغز انسان 
را مختل مى كند. عالئى خاطر نشان كرد:ماده  غذايى خاصى كه به طور قطعى 
باعث افزايش عملكرد مغز شود هنوز شناخته نشده ، البته تحقيقات حاكى از 
آن است كه مصرف روزانه و مرتب ميوه جات و سبزيجات در كنار مصرف ماهى 
كه سرشار از امگا3 مى باشد باعث افزايش عملكرد مغز مى شود. به عالوه بعضى 
ــد كه به عملكرد مغزى  از مواد غذايى نظير زعفران و زردچوبه به نظر مى رس

كمك بسيار زيادى مى كنند.

آشنايى با ويتامين ضد آب مرواريد

چربى خون منجر به كاهش عملكرد 
مغز مى شود

دانستنى ها

دريچه ــى هايى ــكاران خوراك ــه ورزش ــت ك ــان تغذيه الزم اس ــه كارشناس به توصي
ــى خود ــه غذاي ــد برنام ــى مفي ــواد پروتئين ــار م ــى را در كن ــرى منف ــا كال ب

بگنجانند .
ــنيدن اينكه برخى مواد كالرى ندارند و كالرى شان صفر است  يا كالرى   شايد ش

منفى دارند ،شما را متعجب كند!
ــت؛  هيچ خوراكى با كالرى صفر يا منفى وجود ندارد ، زيرا همه  بله حق با شماس
مى دانيم كه تمامى موادغذايى  داراى كالرى هستند، اما برخى كم كالرى  و برخى 

ديگر پر كالرى هستند. 
ــت كه  ــن اصطالح كالرى صفر رواج پيدا كرده ،علت اين اس حال اينكه چرا اي

برخى از مواد غذايى داراى كالرى و ميزان انرژى بسيار پايينى هستند و بدن 
ــيار  ــطه مصرف آن و مراحل هضم و جذب  اين مواد بايد كالرى بس به واس
ــترى را صرف  كند، پس در نتيجه در پى مصرف اين مواد غذايى شما  بيش

كالرى از دست مى دهيد.
به عنوان مثال تحقيقات جديدى كه  روى كرفس انجام شده نشانگر اين است كه  
ــختى در بدن هضم مى شود و خيلى دير  اين سبزى به دليل بافتى كه دارد به  س

آماده جذب مى گردد. 
ــدن توليد ــوردن كرفس در ب ــه در پى خ ــزان انرژى ك به همين دليل مي
ــت كه صرف هضم و جذب  آن  ــيار كمتر از ميزان انرژى اس  مى شود ، بس
ــاب مى توان گفت كه كرفس داراى كالرى  ــت. پس با اين حس شده اس

منفى است.
*توصيه به ورزشكاران

ــن تمري وزن  ــش  كاه ــدف  ه ــا  ب ــه  ك ــكارانى  ورزش
ــدام  ــب ان ــال تناس ــه دنب ــه ب ــكارانى ك ــا ورزش ــد و ي ــى كنن  م
ــد  ــتند  باي ــود هس ــالت خ ــزان عض ــم و مي ــش حج و افزاي

ــود  ــى خ ــه غذاي ــى را در برنام ــرى منف ــا كال ــى ب غذاهاي
بگنجانند .

ــته  ــتند  اكثرا  جزو دس ــرى منفى هس ــه داراى كال ــى ك  غذاهاي
ــه همراه  ــند.آميختن آنها ب ــى باش ــبزيجات و ميوه ها م س

ــث كنترل  ــى تواند باع ــن،  م ــوب پروتئي يك منبع خ
ــدن كمك ــاز ب ــوخت و س ــود و به س ــتها ش اش

 كند. 
ــره  آمينو  ــدن با ذخي در اين وضعيت،ب

اسيد هاى الزم مى تواند از افت ميزان 
ماهيچه ها نيز جلوگيرى به عمل 

آورد.
**آشـنايى بـا موادغذايى 

داراى كالرى منفى
ــى با كالرى   با مصرف غذاهاي
منفى عالوه بر اينكه از خواص 
اين مواد غذايى بهره مى بريد 
ــما كمك  ــالمتى ش ــه س و ب

ــتها و  ــد ،در كنترل اش مى كن
ــدام خود نيز  ــب ان همچنين تناس

موفق خواهيد بود.
ــرى  را معرفى  ــى  صفر كال ــا 15 ماده غذاي  در اينج

مى كنيم كه در رژيم غذايى خود بگنجانيد.
خيار:

ــد ويتامين C و K  دارد در 100  خيار  آب  زياد و  مواد مغذى متعددى مانن

ــوب  گرم خيار  حدود 16 كالرى وجود دارد ، كه جزو غذاهاى صفر كالرى محس
مى شود.
كرفس:

سرشار از ويتامين هاى A و K، و همچنين فيبر  است در، 100 گرم كرفس  فقط 
حدود 16 كالرى  وجود دارد.

*سيب:
ــه   ــالم نگ ــان را س ــيب  انس ــك س ــر روز ي ــوردن ه خ

مى دارد  و  چون فيبر دارد چاق كننده نيست اين 
كالرى است. 100 گرم سيب   ميوه  بسيار كم 

52 كالرى دارد.

*مارچوبه:
ــالم قند خون  را متعادل  نگه مى دارد  و از  ديابت نوع 2 پيش گيرى  اين گياه س
مى كند. 100 گرم مارچوبه  حاوى 20 كالرى است ، كه به راحتى هضم مى شود .

*زردآلو:
زردآلو  براى تقويت بينايى و مبارزه با بيمارى هاى مزمن مانند سرطان و بيمارى 

هاى قلبى  مفيد است. 100 گرم زردآلو حاوى 48 كالرى است.
*هندوانه:

ــت چون بدن را كامل  هيدراته مى كند. پر از آب  هندوانه ميوه فصل تابستان اس
است 100 گرم  آن فقط 30 كالرى دارد.

*گوجه فرنگى:
ــت و هيدراته كردن بدن مفيد است. 100 گرم  گوجه فرنگى  براى تقويت  پوس

گوجه فرنگى  حاوى 18 كالرى است.
*كلم بروكلى:

كلم بروكلى  براى الغر شدن ايده آل است. مواد مغذى زياد  و كالرى كم دارد، اين 
برگ سبز  در هر 100 گرم  34 كالرى  دارد.

*گل كلم:
جالب است بدانيد هر  100 گرم سيب زمينى حاوى 77 كالرى است. اين در 
حالى است كه در هر 100 گرم  گل كلم فقط  25 كالرى وجود دارد شما مى 

توانيد به جاى سيب زمينى خوراك  گل كلم  بخوريد .
*قارچ:

ــى كند  و  ــرطان مقابله م ــارچ  با س ــت كه ق ــت كرده اس تحقيقات ثاب
ــالم  را به  ــى كند. اين ماده غذايى س متابوليت هاى ايمنى را تقويت م
رژيم غذايى خود اضافه كنيد.در 100 گرم قارچ فقط  38 كالرى وجود

دارد.
*چغندر:

غنى از آنتى اكسيدان است، اين گياه شيرين  در هر 100 گرم فقط 43 كالرى 
دارد.

*قهوه خالص:
ــتند در مورد كالرى آن  براى كسانى كه عاشق قهوه  هس
ــير و يا  ــند. يك فنجان  قهوه بدون ش نگران نباش

بدون هر افزودنى حاوى 2 كالرى است.
*شلغم:

ــت،  با  ــر و ويتامين C  اس  داراى فيب
شلغم سوپ و آش هاى خوشمزه 
ــلغم  ــت كنيد. 100 گرم ش درس

شامل  28 كالرى است.
*چاى سبز:

ــيدان و كم  ــى اكس ــى از آنت غن
ــما مى توانيد   ــت، ش كالرى اس
ــبز   ــه چند فنجان چاى س روزان
ــه نگرانى در  ــچ گون را بدون هي
ــيد 1 فنجان  مورد كالرى  بنوش
ــرى ــاوى 2 كال ــبز ح ــاى س چ

است.
*هويج:

ــبزى فوايد بسيارى  ــب است. اين س براى ميان وعده مناس
ــم موثر است. 100 گرم هويج 41 كالرى   از جمله  براى تقويت چش

دارد.

نكته

شايد براى شما هم پيش آمده باشد؛ در آشپزخانه هستيد، يك تكه خربزه مى خوريد 
و ناگهان دهان و زبانتان شروع به خارش كرده و لب هايتان متورم مى شوند. تا آنجايى 
كه مى دانيد، تنها به ابروسيا(نوعى گياه گرمسيرى) آلرژى داريد. پس مشكل چيست؟ 
ــم و ايمونولوژى در آمريكا مى گويد:  برايان مارتين، رييس كالج آمريكايى آلرژى، آس
ــندرم آلرژى دهانى مبتال شده ايد. پروتئين هاى  «احتماال به عارضه اى موسوم به س
موجود در خربزه از نظر ساختارى شباهت زيادى به پروتئين موجود در ابروسيا دارند، 
بنابراين ممكن است به آن يك واكنش خفيف نشان دهيد. موز، خيار و كدو سبز هم 

ممكن است موجب بروز يك واكنش آلرژيك در شما شوند.»
بر خالف يك حساسيت غذايى كه ممكن است به كهير، اختالل گوارشى و در برخى 
موارد آنافيالكسى (كه مى تواند كشنده باشد) منجر شود، عاليم سندرم آلرژى دهانى 
ــود. اگر عاليم سندرم از ناحيه لب و دهان  صرفا به دهان و لب هاى شما محدود مى ش
ــك متخصص آلرژى صحبت كنيد، چون ممكن است يك  فراتر برود، بايد با يك پزش

حساسيت غذايى خطرناك داشته باشيد.
شير و گوشت گاو

اگر به شير گاو حساسيت داريد، سفارش دادن برگر، بدون پنير دردى را دوا نمى كند. 
اكثر مردم لبنيات و گوشت گاو را به عنوان دو دسته غذايى مختلف در نظر مى گيرند، 
ــوند، اما تحقيقات اسكات زيشرر،  با اينكه اين دو محصول از يك حيوان گرفته مى ش

استاد آلرژى و ايمونولوژى در بيمارستان مونت سينايى در نيويورك نشان مى دهد كه 
حدودا 10درصد از افرادى كه به شير گاو حساسيت دارند، به گوشت گاو هم حساسيت 

پيدا مى كنند.
التكس و كيوى

ويليام سيلور، استاد پزشكى بالينى در دانشگاه كلرادو مى گويد: «شايد عجيب به نظر 
ــيد كه التكس يك محصول الستيكى است كه از  ــد، اما بايد به خاطر داشته باش برس
ــت مى آيد.» افرادى كه به التكس حساسيت دارند، مانند افرادى كه به  درخت به دس
خربزه يا ابروسيا حساسيت دارند، وقتى كيوى مى خورند دچار سندرم آلرژى دهانى 
مى شوند. موز و آووكادو نيز براى افرادى كه به التكس حساسيت دارند، بعضا مشكل 

ساز مى شود.
بادام زمينى و ساير حبوبات

اگر به بادام زمينى حساسيت داشته باشيد، به احتمال 5 درصد به نخود، عدس، لوبيا و 
ساير حبوبات نيز حساسيت پيدا مى كنيد.

ظروف آشپزخانه و جواهر زينتى

جواهراتى كه در روز استفاده مى كنيد، احتماال از نيكل تهيه شده اند؛ نيكل يك آلرژن 
ــود. اگر به نيكل حساسيت داريد، دست  رايج است كه در اغلب جواهرات يافت مى ش
زدن به هر وسيله اى كه نيكل داشته باشد، شما را با يك واكنش آلرژيك مواجه خواهد 
ساخت. ديگ هاى فلزى، دستگيره هاى كابينت و ساير وسايل فلزى نيز خطر آلرژى 

را افزايش مى دهند.
گرده درخت و سيب

ــت به ميوه هايى كه روى آن درخت ها  اگر به انواع درخت حساسيت داريد، ممكن اس
رشد مى كنند نيز حساسيت داشته باشيد، اما مارتين در اين باره مى گويد: «بادام، هويج 
و كرفس در افرادى كه به گرده گل و درخت حساسيت دارند، موجب بروز واكنش هاى 

آلرژيك مى شود.»
گرده چمن و كرفس

ــيت به كرفس،  آلرژى به چمن گاهى اوقات به بروز يك واكنش آلرژيك مانند حساس
گوجه فرنگى، پرتقال و هلو منجر مى شود، اما خبر خوب اين است: «اگر به هر يك از 
ــت آنها را بپزيد؛ در اين صورت، ديگر دچار  ــيت داريد، كافى اس اين آلرژن ها حساس
حساسيت نخواهيد شد. چون فرآيند پختن، پروتئين هاى موجود در اين خوراكى ها را 
تجزيه مى كند». اين بدان معناست كه با خوردن هلو مشكلى نخواهيد داشت، حتى اگر 

نتوانيد يك هلوى خام را گاز بزنيد و احساس خارش نكنيد.

مى دانيم كه تمامى موادغذايى  داراى كالرى هستند، اما برخى كم كالرى  و برخى 

ــت كه  ــن اصطالح كالرى صفر رواج پيدا كرده ،علت اين اس حال اينكه چرا اي
برخى از مواد غذايى داراى كالرى و ميزان انرژى بسيار پايينى هستند و بدن 
ــيار  ــطه مصرف آن و مراحل هضم و جذب  اين مواد بايد كالرى بس به واس
ــترى را صرف  كند، پس در نتيجه در پى مصرف اين مواد غذايى شما  بيش

به عنوان مثال تحقيقات جديدى كه  روى كرفس انجام شده نشانگر اين است كه  
ــختى در بدن هضم مى شود و خيلى دير  اين سبزى به دليل بافتى كه دارد به  س

ــدن توليد ــوردن كرفس در ب ــه در پى خ ــزان انرژى ك به همين دليل مي
ــت كه صرف هضم و جذب  آن  ــيار كمتر از ميزان انرژى اس  مى شود ، بس
ــاب مى توان گفت كه كرفس داراى كالرى  ــت. پس با اين حس شده اس

ــن تمري وزن  ــش  كاه ــدف  ه ــا  ب ــه  ك ــكارانى  ورزش
ــدام  ــب ان ــال تناس ــه دنب ــه ب ــكارانى ك ــا ورزش ــد و ي ــى كنن  م
ــد  ــتند  باي ــود هس ــالت خ ــزان عض ــم و مي ــش حج و افزاي

ــود  ــى خ ــه غذاي ــى را در برنام ــرى منف ــا كال ــى ب غذاهاي

ــته  ــتند  اكثرا  جزو دس ــرى منفى هس ــه داراى كال ــى ك  غذاهاي
ــه همراه  ــند.آميختن آنها ب ــى باش ــبزيجات و ميوه ها م س

ــث كنترل  ــى تواند باع ــن،  م ــوب پروتئي يك منبع خ
ــدن كمك ــاز ب ــوخت و س ــود و به س ــتها ش اش

ــره  آمينو  ــدن با ذخي در اين وضعيت،ب
اسيد هاى الزم مى تواند از افت ميزان 

ــرى  را معرفى  ــى  صفر كال  ماده غذاي
مى كنيم كه در رژيم غذايى خود بگنجانيد.

K و K و K  دارد در 100 C ــد ويتامين ــد ويتامين Cخيار  آب  زياد و  مواد مغذى متعددى مانن Cخيار  آب  زياد و  مواد مغذى متعددى مانن

ــه  ــالم نگ ــان را س ــيب  انس ــك س ــر روز ي ــوردن ه خ
مى دارد  و  چون فيبر دارد چاق كننده نيست اين 

كالرى است. 100 گرم سيب   ميوه  بسيار كم 
52 كالرى دارد.

*هندوانه:
ــت چون بدن را كامل  هيدراته مى كند. پر از آب  هندوانه ميوه فصل تابستان اس

است 100 گرم  آن فقط 30 كالرى دارد.
*گوجه فرنگى:

ــت و هيدراته كردن بدن مفيد است.  گوجه فرنگى  براى تقويت  پوس
18گوجه فرنگى  حاوى 18گوجه فرنگى  حاوى 18 كالرى است.

*كلم بروكلى:
كلم بروكلى  براى الغر شدن ايده آل است. مواد مغذى زياد  و كالرى كم دارد، اين 

34 گرم  34 گرم  34 كالرى  دارد. برگ سبز  در هر 100
*گل كلم:

جالب است بدانيد هر  100 گرم سيب زمينى حاوى 
حالى است كه در هر 100 گرم  گل كلم فقط  

توانيد به جاى سيب زمينى خوراك  گل كلم  بخوريد .
*قارچ:

ــى كند  و  ــرطان مقابله م ــارچ  با س ــت كه ق ــت كرده اس تحقيقات ثاب
ــالم  را به  ــى كند. اين ماده غذايى س متابوليت هاى ايمنى را تقويت م

رژيم غذايى خود اضافه كنيد.در 100
دارد.

*چغندر:
غنى از آنتى اكسيدان است، اين گياه شيرين  در هر 

دارد.
*قهوه خالص:

ــتند در مورد كالرى آن  براى كسانى كه عاشق قهوه  هس
ــير و يا  ــند. يك فنجان  قهوه بدون ش نگران نباش

بدون هر افزودنى حاوى 
*شلغم:

ــر و ويتامين   داراى فيب

است.
*هويج:

ــبزى فوايد بسيارى  ــب است. اين س براى ميان وعده مناس
ــم موثر است.  از جمله  براى تقويت چش

دارد.

خـوراكى هـايى با كـالرى منفى

ــرش كردگى معده  ــات دچار حالت ت ــت گاهى اوق همه ما ممكن اس
ــيد معده افزايش مى يابد و به  ــويم كه در اين وضعيت ميزان اس ش
ــود. در مقاله جديد مركز پزشكى  ــيدى مى ش اصطالح معده اس
تخصصى مايوكلينيك چند راه حل ساده براى 
ــده ارايه  ــكل ترش كردن مع درمان مش
شده است. اين مشكل 
ــروز مى كند  ــى ب زمان
ــى در  كه غدد گوارش
معده اسيد زيادى ترشح 
مى كنند و وقتى مقدار آنها 
از حد معمول بيشتر شود، 
ــوزش سردل  احساس س
بروز مى كند 
ــا  ب ــه  ك
ف  ــر مص
ى  ــا ه ا غذ
ادويه دار تشديد 
مى شود. كارشناسان 
چندين اقدام خانگى را 
پيشنهاد مى كنند كه براى 
ــن حالت مفيد  درمان اي
ــتند. از مصرف نوشيدنى هاى  و موثر هس
گازدار و حاوى كافئين پرهيز كرده و چاى گياهى را جايگزين 
ــيد. موز، هندوانه و خيار را در  آن كنيد. هر روز يك ليوان آب ولرم بنوش
رژيم غذايى روزانه خود بگنجانيد. در ضمن آب هندوانه هم براى درمان ترشى 
معده بسيار مفيد است. هر روز يك ليوان شير بنوشيد. حتما آخرين وعده غذايى 

را 2 تا 3 ساعت قبل از رفتن به رختخواب مصرف كنيد.
ــته باشيد. از  ــروقت داش به عالوه همواره وعده هايى غذايى كوچك، منظم و س

مصرف موادى مثل سركه، غذاهاى ادويه اى، ترشى و خيارشور خوددارى كنيد.
 فاصله هاى طوالنى مدت بين هر وعده غذايى يكى ديگر از عوامل افزايش اسيد 
معده است. بنابراين توصيه مى شود زمان بين وعده ها را كوتاه تر كنيد، اما وقت 
مشخصى را در هر روز به خوردن اختصاص دهيد. مقدارى برگ نعناع را در آب 
جوش بجوشانيد و اين جوشانده را يك ليوان بعد از هر وعده غذايى مصرف كنيد. 
مكيدن مقدارى ميخك عطارى يك راهكار موثر ديگر در اين زمينه است. ليمو، 
بادام و ماست هم به عنوان خوردنى هايى شناخته شده هستند كه اسيد معده را 

كاهش داده و سوزش سردل را بهبود مى دهند.
 سيگار  اسيد معده را افزايش مى دهد، اما در عوض جويدن آدامس به دليل توليد 
بزاق و كمك به حركت غذا در مجارى گوارشى، عاليم سوزش سردل را كاهش 
ــورت پودر و يا به صورت  مى دهد. زنجبيل به هضم غذا كمك مى كند چه به ص
ــربت آب ليمو يك ساعت قبل از  كپسول باشد. همچنين نوشيدن يك ليوان ش
ناهار عاليم اين مشكل را كاهش مى دهد. عالوه بر اينها مصرف سبزيجاتى مثل 
كلم، كدو حلوايى، لوبيا، هويج و پياز بهارى در كاهش عاليم ترش كردگى معده 

موثر است.

درمان ريفالكس معده
ــرش كردگى معده  ــات دچار حالت ت ــت گاهى اوق همه ما ممكن اس
ــيد معده افزايش مى يابد و به  ــويم كه در اين وضعيت ميزان اس ش
ــود. در مقاله جديد مركز پزشكى  ــيدى مى ش اصطالح معده اس
تخصصى مايوكلينيك چند راه حل ساده براى 
ــده ارايه  ــكل ترش كردن مع درمان مش
شده است. اين مشكل 
ــروز مى كند  ــى ب زمان
ــى در  كه غدد گوارش
معده اسيد زيادى ترشح 
مى كنند و وقتى مقدار آنها 
از حد معمول بيشتر شود، 
ــوزش سردل  احساس س

ادويه دار تشديد 
مى شود. كارشناسان 
چندين اقدام خانگى را 
پيشنهاد مى كنند كه براى 
ــن حالت مفيد  درمان اي

ــالت به طور  ــنى، مصرف غ ــام گروه هاى س براى تم
ــى از  ــش مهم ــبوس، بخ ــا س ــراه ب ــا هم ــل ي كام
ــكيل مى دهد. در ميان ــالم را تش يك رژيم غذايى س

ــوه اى، طبيعى و  ــج قه ــالم، برن ــوالت س ــن محص  اي
ــيارى دارد كه  ــالمتى بس ــواص س ــده، خ تصفيه نش
ــراغ برنج هاى سفيد  ــيم، كمتر س اگر از آنها آگاه باش

مى رويم. 
**خواص برنج قهوه اى

برنج قهوه اى و كند شدن پيشرفت ديابت
ــرف ــاروارد، مص ــگاه ه ــان دانش ــه محقق ــه گفت ب
ــرفت و ــوه اى خطر پيش ــج قه ــار برن ــه اى دو ب  هفت
ــع مصرف ــد. در واق ــد مى كن ــه ديابت را كن ــال ب  ابت
ــه ديابت ــج در روز، خطر ابتال ب ــن برن ــرم از اي  50 گ

ــد. البته مصرف  ــش مى ده ــوع 2 را 16 درصد كاه  ن
ــل، خطر ــو و گندم كام ــل مانند ج ــر غالت كام ديگ
ــش ــد كاه ــا 36 درص ــارى را ت ــن بيم ــه اي ــال ب  ابت

 خواهد داد.
برنج قهوه اى منبع غنى از فيبر

ــزان نياز  ــد از مي ــد 14 درص ــج مى توان ــوع برن اين ن
ــد. بنابراين نقش  ــن كن ــر را تأمي ــه بدن به فيب روزان
ــرطان روده و  ــه س ــال ب ــگيرى از ابت ــى در پيش مهم
ــينه دارد. مصرف فيبر خواص مفيد بسيارى براى  س

ــتگاه قلبى عروقى جزئى  ــالمت دس بدن دارد كه، س
از آنهاست.

منبعى سرشار از منگنز و سلنيوم
ــج در روز، 88 درصد از  ــوع برن ــن ن ــه از اي يك پيمان
ــد و نقش مهمى  ــز را تأمين مى كن نياز بدن به منگن
ــاى آزاد دارد. منگنز نقش  ــكال ه ــا رادي در مبارزه ب
ــاى مصرفى و  ــرژى از پروتئين ه ــب ان مهمى در كس
كربوهيدرات ها و نيز سنتز كردن اسيدهاى چرب دارد. 
ــلنيوم نيز نقش مهمى را در فرآيند آنتى اكسيدان  س
ــرطانى را  ــلول هاى س ــده دارد و مى تواند س ها برعه
ــم  ــه در تنظيم متابوليس ــن اينك ــب كند، ضم تخري
ــتم ايمنى بدن نيز  ــون تيروئيد و عملكرد سيس هورم

اهميت اساسى دارد.

يك متخصص طب سنتى گفت: مصرف كاهو و سكنجبين 
با يكديگر مى تواند بى خوابى را درمان كند و دردهاى مبهم 

بدن را كاهش دهد. 
ــكنجبين و  ــدى، درباره مصرف كاهو و س دكتر قدير محم
ــنتى مزاج كاهو سرد و تر  تاثير آن بر بدن گفت: در طب س
است و سكنجبين مزاج گرم و خشك دارد به اين دليل كه 
ــل درست مى شود كه به  سكنجبين از تركيب سركه و عس
اندازه معين جوشانده شده و اثرات گرم و خشكى را بر جاى 
ــك سكنجبين با اثرات  مى گذارد، درواقع اثرات گرم و خش
سرد و تر كاهو تا حدودى يكديگر را خنثى مى كنند. وى در 
ادامه افزود: با توجه به اينكه كاهو خواب آور، مسكن و ضد درد 
است مى تواند به همراه سكنجبين مصرف شود و عارضه اى 

نيز به همراه نداشته باشد.
تاثير مصرف كاهو در افراد داراى مزاج بلغمى

محمدى، تصريح كرد: اگر كاهو را به تنهايى بدون سكنجبين 
ــت رطوبت، ترى و سردى آن تاثير  مصرف كنيم ممكن اس
نامطلوبى روى افرادى كه سن باال دارند يا داراى مزاج بلغمى 
هستند بر جاى بگذارد، اما اگر به همراه سكنجبين مصرف 

شود اين عوارض را به همراه نخواهد داشت.
 وى با اشاره به اينكه كاهو جزو مواد غذايى است كه خاصيت 
دارويى دارد، گفت: معموال اثرات سوء كاهو را سكنجبين از 
بين مى برد و از گذشته نيز در رژيم غذايى ايرانيان اين دو به 

همراه يكديگر مصرف شده است. اين متخصص طب سنتى 
ــكنجبين نفوذ مواد را در بدن بيشتر مى كند،  ادامه داد: س
ــون بدن را تميز  ــت و خ باز كننده عروق بدن و مجارى اس
مى كند. از اين جهت مصرف سكنجبين به تنهايى و يا با كاهو 
مى تواند اثرات خوبى را بر بدن برجاى بگذارد و به دليل گرم و 
خشك بودن سكنجين عوارض آن نيز با كاهو دفع مى شود، 
در نتيجه اين دو ماده عوارض يكديگر را خنثى مى كنند، اما 

اثرات مثبت يكديگر را خنثى نمى كنند. 
ــكر نيز درست  ــان كرد: سكنجبين با ش محمدى خاطرنش
مى شود، اما درست كردن آن با عسل بهتر است؛ مصرف كاهو 
ــكنجبين با هم براى بدن ضررى ندارد، اما همچنان كه  وس
زياده روى آب زياد مى تواند براى بدن مضر باشد مصرف زياد 

اين ماده غذايى نيز مى تواند آسيب رسان باشد.

حتما  كاهو  و سكنجبين بخوريد!علت برترى برنج قهوه اى به برنج سفيد

8 آلرژى كه عاليم مشابه دارند
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دريچه

ــدام جلوه اى از فضايل،  حضرت عباس(ع) القاب گوناگونى دارد، كه هر ك
كرامات و عظمت وى را نشان مى دهد و ما برخى از آنها را برمى شماريم.

ــمن ــر بود ترس در دل دش ــه مى كرد، دلي ــير حمل عباس: چون مثل ش
مى ريخت و فريادهاى حماسى اش لرزه بر اندام حريفان مى افكند.

ابوالفضل: نام پسرش فضل بود و هم اين كه وى پدر فضيلت و خوبى ها بود 
و فضل و نيكى زاده او و مولود سرشت پاكش بود.

ــى گرفت و از  ــك آبى كه بر دوش م ــك) به خاطر مش ابوالقربه: (پدر مش
كودكى ميان بنى هاشم سقايى مى كرد.

سقا: در روزهايى كه اهل كوفه آب را روى اهل بيت امام حسين(ع) بستند، 
قمر بنى هاشم(ع) براى آنها آب آورد. 

باب الحوائج: بر اثر بروز كرامات و برآورده شدن حاجات متوسلين به او در 
السنه و افواه عامه و خاصه به اين لقب مشهور شد.

ــخصيت فرماندهى و ستاد  سپهسـاالر: لقب سپهساالر به بزرگ ترين ش
ــبب اينكه فرمانده نيروهاى  نظامى داده مى شود و آن حضرت را نيز به س
مسلح امام حسين(ع) در روز عاشورا بود و رهبرى نظامى سپاه ايشان را بر 

عهده داشت سپهساالر ناميده اند. 
قمر بنى هاشـم: از آنجا كه آن حضرت در ميان بنى هاشم از نظر زيبايى 

ممتاز بود وى را ماه بنى هاشم مى ناميدند. 
اطلس: ظاهرا يكى از معانى اطلس شجاعت است و چون آن حضرت شجاع 
ــمن را مى شكافته است، به وى اطلس  بوده و از كثرت شجاعت صفوف دش

مى گفتند.
پرچمدار: از القاب مشهور حضرت ، پرچمدار و « حامل اللواء» است، زيرا 
ايشان ارزنده ترين پرچم ها، پرچم سرور آزادگان امام حسين(ع) را در دست 
داشتند حضرت به دليل توانايى هاى نظامى فوق العاده در برابر خود، از ميان 

ياران خود، پرچم را تنها به ايشان سپردند.
 طيار: ديگر از القاب حضرت ابوالفضل(ع) طيار است، يعنى پرواز كننده در 

فضاى قدس و درجات و مقامات عالى بهشت. 
ــتجار يعنى منجى و نجات دهنده  المستجار: از ديگر القاب حضرت، مس

است.
العبد الصالح: ديگر از القاب آن جناب عبد صالح است.

ــهور حضرت ابوالفضل(ع) حامى الضعيفه به  حامى الضعيفه: از القاب مش
ــت؛ به خصوص در نقشى كه در دفاع از بانوان حرم و  معنى حامى بانوان اس

اهل بيت نبوت بر عهده داشت.

القاب حضرت عباس(ع)

داستان

قحطى و كمبود غذا همه جا را فرا گرفته بود، گرسنگى و تهيدستى ، فشار 
سختى بر مردم مدينه وارد ساخته بود، در اين صورت اگر كاروانى آذوقه و 
غذا به مدينه مى آوردند، روشن بود كه مردم از هر سو هجوم مى آورند تا 
براى خود غذا تهيه كنند و معمول بود وقتى كاروان تجارتى مى آمد مردم 
مشتاق ، طبل كوبان به استقبال آن مى رفتند. دختران از خانه ها بيرون 

آمده ، صف مى كشيدند و طبل ها را به صدا در مى آوردند.
ــلمانان براى نماز جمعه پشت سر پيامبر( ص )جمع  روز جمعه بود، مس
ــغول ايراد خطبه هاى نماز جمعه  شدند و پيامبر صلى اهللا عليه وآله مش

شد.
خبر آمد كه يك قافله تجارتى به مدينه آمده است (يا دحيه كلبى از سفر 
تجارتى شام به مدينه آمده است )؛ مسلمانان براى تهيه طعام از مسجد 
ــا پيامبر (ص )  ــا 11يا 12يا 40نفر) ب ــد و تنها چند نفر (8ي بيرون آمدن
ماندند، مسلمانان فكر مى كردند كه اگر دير بجنبند، ديگران طعام را تمام 
كرده و براى آنها چيزى باقى نمى ماند، پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمود:

سوگند به خدايى كه جانم در اختيار او است اگر شما چند نفر هم از مسجد 
مى رفتند و كسى در مسجد نمى ماند آتش (قهر الهى ) سراسر بيابان را 
فرا مى گرفت و شما را به كام خود فرو مى كشيد و به نقل ديگر فرمود: اگر 
اينها نمى ماندند، از آسمان سنگ بر سر آنها مى باريد. در اين وقت بود كه 

آيه 11 سوره جمعه نازل گرديد:
و چون تجارتى ببينند يا آهنگ (طبلى بشنوند) به سوى آن بشتابند و تو 
ــتاده بگذارند، بگو آنچه نزد خداست از آن آهنگ  را (اى پيامبر) تنها ايس

و از آن تجارت بهتر است و خداوند بهترين روزى دهندگان مى باشد.

يوسف، در مكه زندگى مي كرد. او يهودي بود. شبى مشاهده كرد ستارگان، 
ــب  ــود گفت: بايد در اين ش ــت داده اند. با خ ــود را از دس وضع طبيعى خ
پيغمبرى متولد شده باشد. در كتابي خوانده ام؛ هر گاه پيغمبر آخر الزمان 

متولد شود، شياطين از رفتن به آسمان ها ممنوع مي شوند.
يوسف، صبح هنگام در اجتماع قريش حاضر شد و پرسيد: آيا در خانواده هاى 

شما فرزندى متولد شده است؟!.
گفتند: آرى ديشب براى عبد اهللا بن عبد المطلب پسرى متولد شده است.

پرسيد: او را به من نشان مي دهيد؟
وى را به در منزل آمنه بردند. به او گفتند: فرزندت را بيرون آور.

آمنه كودك خود را در قنداق پيچيده بود. با احتياط فرزندش را بيرون آورد.
ــم هاى مولود نگاه مي كرد. پس از آن كتف طفل را  ــف همواره به چش يوس
ــد، بين دو  ــياهى كه چند دانه موى ريز در آن ديده مي ش باز كرد. خال س
كتف حضرت(ص) ديد. يوسف يهودي، هنگامى كه چشمش به خال افتاد،

 بي هوش نقش روى زمين گرديد.
قريش، خيلي از اين جريان تعجب كردند. به مرد يهودى خنديدند.

يوسف، پس از اينكه به هوش آمد، گفت: اى جماعت قريش، اين مولود در 
ــانيد. نبوت بنى اسرائيل براى  آينده نزديكى شما را به هالكت خواهد رس
ــدند.  ــه از بين خواهد رفت. مردم با ناباوري از اطراف او پراكنده ش هميش

گفته هاى او را در محافل و مجالس نقل مي كردند.

خداوند، بهترين روزى دهندگان 

شب ميالد

آغاز قيام شاهزاده « اسماعيل ميرزا 
صفوى» جهت ايجاد حكومت صفويه

اسماعيل، ملقب به ابوالمظفر 
بهادرخان حسينى و معروف 
به شاه اسماعيل يكم، مؤسس 
سلسله صفوى به عنوان اولين 
سلسه تماما ايرانى، حاكم بر 
ــالم  ــر ايران پس از اس سراس

است.
ــمى كردن مذهب   وى با رس
ــيعه و با زنده كردن هويت  ش
ــران را به  ــى مرزهاى اي ايران

ــانيد و در واقع ايران را به عنوان يك واحد  حدود مرزهاى ساسانيان رس
سياسى مستقل پس از اسالم پس از حدود 800 سال، تأسيس و تثبيت 

كرد. 
از وى اشعارى به تركى آذربايجانى و به فارسى با تخلص «ختايى» برجاى 

مانده است. 
ــك مريدانى كه  ــت به كم ــتر نداش ــال بيش وى در حالى كه چهارده س
ــتاد ه.ش شاه ايران  ــتصد و هش ــخت به او معتقد بودند در سال هش س
ــن «صفويه» ــى الدي ــدش صف ــام ج ــش را به ن ــله خوي ــد و سلس ش

 ناميد.

آدولف هيتلر در سن يازده سالگى به دبيرستان لينتس فرستاده شد اين كار 
نمودار فداكارى مالى پدر بود و نشان مى داد كه آرزو داردپسرش كار او را دنبال 

كند و كارمند دولت شود. 
چون لينتس يك شهر واليتى بود و با وين فاصله زيادى داشت طولى نكشيد 
ــكوه و خيال انگيز امپراتورى اتريش رفته رفته جوانى را كه  كه پايتخت پر ش

جاه طلبى و قدرت تخيلى فراوانى داشت به سوى خود جلب كند. 
در دبيرستان لينتس دبيرى بود كه ادولف هيتلر جوان را سخت تحت تاثير و 
نفوذ خود گرفت. نفوذى كه بعد ها آثار و نتايجى بزرگى به بار آورد . اين شخص 
معلم تاريخ و نامش دكتر لئوپولد پوتش بود . پوتش از مردم ناحيه سرحدى 
ــت .  ــالوهاى جنوبى اس آلمانى زبان جنوب اتريش بود جايى كه هم مرز اس
تجربه اى كه پوتش از مبارزه نژادى آنجا داشت اور را يك ناسيوناليست آلمانى 
ــرود در ماربورگ تدريس  ــاخته بود .او پيش از آنكه به لينتس ب متعصب س
ــالوى دادند و  ــل را بعد ها پس از جنگ جهانى اول به يوگس مى كرد اين مح

پوتش نيز نام خود را به ماريبور تغيير داد.
با آنكه پوتش در درس تاريخ به شاگرد خود فقط نمرات متوسط داده بود در 
ميان معلمان هيتلر تنها كسى بود كه در نبرد من به گرمى از او ياد شده است 

هيتلر با ميل رغبت اعتراف مى كند كه به اين مرد مديون است .
ــايد در تمامى  ــى از كتاب نبرد من از زبان خود هيتلر :(( اين موضوع ش بخش
ــت كه بخت ميمون به من يك معلم تاريخ  حيات بعدى من تاثير قاطع داش

ارزانى داشت 

كه اصل حفظ مطالب ضرورى و ازياد بردن مطالب غير ضرورى را مى فهميد و 
اين نكته اى بود كه معدودى از معلمان ديگر آن را ادراك مى كردند .

ــتان لينتس اين شرط الزم  در نهاد دكتر لئوپولد پوتش معلم من در دبيرس
ــت .  او كه پيرمردى مهربان و در عين حال با  تدريس به حد اعلى وجود داش
صالبت بود نه تنها با فصاحت و بالغت خيره كننده خويش مى توانست توجه 

ما را به گفته هاى خود جلب كند بلكه قادر بود كه رشته انديشه هاى ما را هر 
جا كه مى خواست پيش ببرد

ــپيد موى ــالخورده س ــور و هيجانى صادق به آن مرد س حتى امروز من با ش
 مى انديشم. 

مردى كه گويا با جادوگيرى ما را به دوران هاى گذشته مى برد و از ميان گرد 
غبار هزار ساله زمان حقايق خشك تاريخى را به واقعيت زنده بدل مى كرد .

ــوختيم و گاه مى گريستيم ساكت و  ما غالبا در حالى كه از شور شوق مى س
خموش نشسته بوديم. و به گفته هاى او گوش مى داديم او تعصب ملى نو دميده 

ما را چون دست افزارى براى تربيت ما به كار مى برد.
ــت . اين معلم مرا به تاريخ عالقه مند  بارها از شرف ملى ما استمداد مى جس

ساخت .
ــت ولى از آن زمان بود كه من يك انقالبى   در واقع گرچه چنين قصدى نداش

جوان شدم .»
تقريبا سى و پنج سال  بعد، به سال 1938 صدر اعظم آدولف هيتلر پس از آنكه 
اتريش را ضميمه رايش سوم ساخت پيروز مندانه درآن كشور به سفر پرداخت 
و در كالگنفورت توقف كرد تا معلم سابق خود را كه در آن وقت بازنشسته بود 
ــت اين نكته كه آن پيرمرد محترم عضو تشكيالت زيرزمينى ببيند و از دانس

 اس اس هاى اتريشى است شاد شد . هيتلر با او يك ساعت به تنهايى گفت وگو 
كرد و بعد محترمانه به اعضاى حزب خود گفت كه نمى توانيد تصور كنيد كه 

به آن پيرمرد چه قدر مديونم .

در چنين روزى

معلم تاريخ و قهرمان كودكى هيتلر

استقالل بحرين از ايران 
با تأييد سازمان ملل متحد 

ــوراي امنيت  ــال 1349 شمسي ش ــت و دوم ارديبهشت ماه س در بيس
سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه شماره 278، نظرخواهي فرستاده 
ــور  ــازمان ملل از مردم بحرين را تأييد كرد و به اين ترتيب، اين كش س

جزيره اي، مستقل شد. 
فرستاده سازمان ملل به بحرين، در مدت دو هفته، از طريق گفت وگو با 
سران قبايل و افراد صاحب نفوذ در اين كشور، به اين نتيجه رسيده بود 
كه بحرين مستقل شود. جزيره بحرين در خليج فارس قبل از ظهور اسالم 
جزو قلمرو ايران بود و با تشكيل حكومت اسالمي، تحت كنترل خلفاي 
مسلمان درآمد. از اوايل قرن هفتم هجري، بار ديگر به ايران ضميمه شد 
ــن جزيره، بحرين در  ــس از چندين بار جابجايي قدرت در اي تا اين كه پ

آستانه جنگ جهاني اول، تحت الحمايه انگلستان گرديد. 
ــت و به  با اين حال، ايران همواره بر حاكميت خود بر بحرين تأكيد داش

انگليس به خاطر اشغال بحرين اعتراض مي كرد.
 در اوايل دهه 1340 ش انگليس به دليل ناتواني در اداره مستعمراتش، 
ــاه،  ــيني از خليج فارس گرفت، لذا با توافق رژيم ش تصميم به عقب نش
ــازمان ملل،  ــي در بحرين، زير نظر س ــازي براي يك نظرخواه زمينه س
ــتقالل آن انجاميد  ــد كه به اس براي تعيين تكليف اين جزيره فراهم ش
ــت 1349 پايان  و حاكميت چند قرني ايران بر بحرين در 24 ارديبهش

پذيرفت.

حضرت ابوالفضل العباس نخستين فرزند از ازدواج 
ــالم) و  ــر المؤمنين على(عليه الس حضرت امي
ــعبان   ــان در روز چهارم ش ام البنين بود. ايش
ــال 26 هجرى در مدينه چشم به جهان  س

گشودند.
ماجراى ازدواج على(عليه السالم) با

 ام البنين
ــن  ــه اش ام البني ــادر مكرم ــه ازدوادج م قضي
ــه بود كه  ــالم) بدين گون ــرت على(عليه الس با حض
ــالم)  ــرت زهرا(عليها الس ــهادت حض ــس از ش پ
ــب  ــل كه در علم نس ــرادرش عقي على(ع) ب
ــت وبه قبايل و شناسى آگاهى كامل داش
ــى آنها  ــاى اخالقى و روح  خصلت ه
ــد و از  ــنا بود را به حضور طلبي آش
ــت كه براى آن حضرت  وى خواس
همسرى شايسته و از قبيله اى كه 
اجدادش از شجاعان و دلير مردان 
باشند پيدا كند تا ثمره ازدواجشان 

فرزندانى شجاع و رشيد باشند. 
پس از مدتى عقيل زنى از طايفه بنى 
كالب را به حضرت معرفى كرد كه داراى 
آن ويژگى ها بود؛ نامش فاطمه دختر حزام 
بن خالد بود و نياكانش همه از دليرمردان 
ــا وى ازدواج نمود و او نيز  بودند. حضرت ب
ــتى براى فرزندان  وظيفه مادرى و سر پرس
حضرت زهرا(عليها السالم) را به عهده گرفت و 
آنان را چون فرزندان خود بلكه بيشتر از فرزندانش 

دوست مى داشت.
 گويند وقتى وى را فاطمه صدا مى زدند، 
وى گفت مرا فاطمه صدا نكنيد، زيرا 
ــام فاطمه  ــنيدن ن فرزندان با ش
ــان  ــم هاى مادرش به ياد غ
ــت ــد و ناراح ــى افتن م
مى شوند، بلكه مرا 
ــود  ــادم خ خ
ــد؛ و  بنامي

ــران  ــالم) او را ام البنين يعنى مادر پس حضرت على(عليه الس
ناميد و به اين نام شهرت يافت.

تولد حضرت عباس
حضرت ابوالفضل نخستين فرزند از چنين بانوى با معرفت و حق 
شناسى بود. تولد وى، خانه على(عليه السالم) و دل موال را غرق 
ــاخت. وقتى كه به دنيا آمد حضرت على(ع) در  ــرور س نور و س
گوش او اذان و اقامه گفت؛ نام خدا و رسول خدا را بر گوش وى 

خواند و نام او را عباس قرار داد.
ــورى كه  ــود به ط ــر و زيبا ب ــوش منظ ــيار خ ــوزاد بس اين ن
ــبيه  ــب چهارده تش ــم ناميده و به ماه ش وى را قمر بنى هاش
نموده اند و حضرت وى را به نام عباس نام نهاد و آن به اين علت 
بود كه عباس هم به معناى شير شرزه و خشمگين است و هم به 
معناى عبوس و چهره گرفته؛ زيرا كه ايشان نسبت به ظالمان 

چهره اى خشمگين داشتند.
در روز هفتم تولدش گوسفندى را به عنوان عقيقه ذبح كردند و 

گوشت آن را به فقرا صدقه دادند.
ــد ولى گاهى  ــحالى مى كن با آنكه هنگام تولد، حضرت خوش
ــتين  ــوش مى گرفت و آس ــال را در آغ قنداقه عباس خردس
ــت هاى كوچك او را باال مى زد و بر بازوان او بوسه مى زد و  دس

اشك مى ريخت.
ــود: اين  ــه اين كار فرم ــبت ب ــخ ام البنين نس  حضرت در پاس
ــت ها براى كمك و يارى به برادرش حسين قطع خواهد  دس
شد.حضرت عباس در خانه على(عليه السالم) و در دامان مادر 
با ايمان وفادارش و در كنار امام حسين رشد كرد و درس هاى 
بزرگ انسانيت صداقت و اخالق را فرا گرفت. تربيت خاص امام 
على(عليه السالم) بى شك در شكل دادن به شخصيت فكرى و 

روحى اين نوجوان سهم عمده اى داشت.
شجاعت و شهامت عباس

ــوارش در  ــدر بزرگ ــان پ ــوان از زم ــن نوج ــاى اي دالورى ه
ــود كه برخى  ــن نمودار ب ــا مخالفي ــاى آن حضرت ب جنگ ه
جلوه هايى از شجاعت اين نوجوان را در جنگ صفين در تاريخ 
ثبت كرده اند. گويند: در يكى از روزهاى نبرد صفين نوجوانى از 
سپاه على(عليه السالم) بيرون آمد كه نقاب بر چهره داشت و از 
حركات او نشانه هاى شجاعت، هيبت و قدرت هويدا بود؛ از سپاه 

شام كسى جرأت نكرد به ميدان بيايد.
 معاويه يكى از مردان سپاه خود به نام ابن شعثاء كه دالورى نام 
آور بود را گفت به جنگ اين جوان برو؛ وى گفت اى امير شأن من 
باالتر از آن است كه به جنگ وى بروم؛ بلكه من هفت پسر دارم 

و يكى از آنها را مى فرستم تا او را از پاى درآورد.
 وى يكى از پسرانش را فرستاد كه از پاى درآمد؛ پسر 
بعدى اش را فرستاد كه او هم به سرنوشت 
ــا اين  ــد ت ــرادر قبل دچار ش ب
ــر هفت  كه ه

ــدند و در اين هنگام پدر خود به  ــته ش ــر در نبرد با او كش پس
ــدن ضرباتى چند ــدل ش ــس از رد و ب ــدان كارزار آمد و پ مي
 ابن شعثاء نيز بمانند فرزندانش به هالكت رسيد، كه اين موجب 

تعجب حاضران شد.
 حضرت على(عليه السالم) وى را فرا خواند و نقاب از چهره اش 
برداشت و پيشانى اش را بوسيد و در اين هنگام همگان ديدند كه 

اين نوجوان عباس بن على قمر بنى هاشم است.
ــپاه  ــد در جنگ صفين هنگامى كه س  همچنين نقل كرده ان
ــنگى به سر ــپاه اسالم در تش ــلط بودند و س معاويه بر آب مس
 مى برد جمعى را در ركاب امام حسين(عليه السالم) فرستاد كه 
شريعه فرات را از سپاه دشمن پس بگيرند كه در اين جمع كه 
موفق به باز كردن راه آب براى سپاه اسالم شده بودند، حضرت 

عباس نيز حضور داشت.
ــت از امام  ــه مى خواس ــه حاكم مدين ــرگ معاويه ك پس از م
حسين(عليه السالم) براى خالفت يزيد بيعت بگيرد سى نفر از 
جوانان بنى هاشم به فرماندهى حضرت عباس با شمشيرهاى 
برهنه بيرون خانه و پشت در ايستاده بودند و منتظر اشاره امام 
ــد مانع بروز هر حادثه اى شوند و اينان  بودند كه اگر نيازى باش

تحت فرماندهى حضرت عباس قرار داشتند.
فضايل عباس

ــجاد درباره حضرت عباس مى فرمايد: خداوند  حضرت امام س
عمويم عباس را رحمت كند كه در راه برادرش ايثار و فداكارى 
كرد و از جان خود گذشت. چنان فداكارى كرد كه دو دستش 
ــد خداوند نيز به او همانند جعفر بن ابى طالب در مقابل  قلم ش
ــده دو بال عطا كرد كه با آنها در بهشت با  آن دو دست قطع ش
ــام و منزلتى  ــتگان پرواز مى كند؛ عباس نزد خداوند مق فرش
ــه او غبطه  ــهيدان در قيامت ب ــيار بزرگ دارد كه همه ش بس

مى خورند.
امام صادق نيز در ستايش از حضرت عباس مى فرمايد:

ــتوار بود همراه  عموى ما عباس داراى بصيرت نافذ و ايمانى اس
امام حسين جهاد كرد و آزمايش خوبى داد و به شهادت رسيد.

علم عباس
وى تنها به عنوان يك قهرمان نامدار و دالور مطرح نبود؛ بلكه 
فضايل علمى و تقواي او و دانش رفيع را از خردسالى از سرچمشه 
ــت آورده بود؛ چنانچه برخى روايات اشاره به  علوم الهى به دس
ــروع به تغذيه علمى  اين نكته دارند كه وى از زمان كودكى ش

نموده است.
مقام فقهى او بسيار باال بوده و در نزد راويان مورد وثوق و اعتماد 
بوده است و از جهت پارسايى در درجه باال قرار داشت چنانچه 
برخى از رجاليون درباره ايشان گفته اند: عباس از فقيهان و دين 
شناسان اوالد ائمه بود، عادل، مورد اعتماد، با تقوا و پاك بود و 
ديگران نيز وى را اين گونه تعريف نموده اند كه عباس از بزرگان 

و فاضالن فقهاى اهل بيت بود؛ بلكه وى عالم استاد نديده  بود. به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل العباس (عليه السالم):

پرتويى از زندگانى قمر بنى هاشـم

انفجار بمب در خيابان ناصرخسرو تهران 
و شهادت عابرين بي پناه توسط منافقين 

ــط  ــه بمب گذاري توس در ادام
ــاي ضد  ــن و گروهك ه منافقي
انقالب به منظور تضعيف نظام 
ــوه دادن  ــالمي و ناامن جل اس
ــگ منافقين اين  جامعه، گروه
بار در خيابان ناصرخسرو تهران 
كه محلي پر تردد در مركز شهر 
ــه عمل جنايتكارانه  بود، اقدام ب

بمب گذاري نمودند. 
ــوع زماني و با  ــب كه از ن اين بم
ــوزي يك  ــي بود، باعث ويراني و آتش س ــي پنجاه پوند تي.ان.ت قدرت تخريب
ساختمان دو طبقه و يك كارگاه توليدي پوشاك گرديد.  در اين حادثه 9 نفر از 
هموطنان بي گناه به شهادت رسيدند و 45 نفر ديگر مجروح شدند. همچنين 
ــيب وارد آمد. اين  ــوخت و به 25 مغازه آس ــتگاه اتومبيل در آتش س 15 دس
عمليات جنايتكارانه، سرآغازي بر روند گسترش بمب گذاري ها در سال 1364 
بود كه با قصد ايجاد رعب در مردم و مسئوالن و ناامني جامعه صورت مي گرفت. 
گروهك منافقين علي رغم سردادن شعارهاي پوچ نجات خلق و آزادي بخشي به 
ملت ايران، مرتكب چنين جنايات هولناكي مي شدند و اين اعمال، دروغ بودن 

اهداف آنان را بيش از پيش به همگان اثبات نمود.



خبرخبر

در روزهایی که ترافیک و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا معضل اساس��ی 
کالنشهرها شده اس��ت، پویش مردمی ترافیک از سوی شهرداری اصفهان 
کلید خورد تا با فرهنگسازی و مشارکت شهروندان بتواند این معضل را رفع 
کند. در این راستا هفته گذشته نماد و ش��عار پویش مردمی ترافیک تحت 
عنوان »هوای اصفهان را داریم« رونمایی ش��د.  پ��س از رونمایی از نماد و 
 شعار پویش مردمی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، طرح

 »سه ش��نبه های بدون خودرو« را مطرح و قرار شد که سه شنبه ها مردم و 
مدیران در برخی خیابان های خاص از دوچرخه استفاده کنند.

دیروز اولین سه شنبه بدون خودرو مصادف شد با روز جهانی »رفتن به سرکار 
با دوچرخه«. البته چندی است که شهردار اصفهان و رییس شورای اسالمی 
شهر به منظور فرهنگسازی با استفاده از دوچرخه به محل کار خود می روند. 
اما دیروز روز ویژه ای بود و همه ش��هروندان دوس��ت دارند بدانند که کدام 

مسئول با استفاده از دوچرخه به محل کار خود رفته است.
همچنین با توجه به اینکه قرار است در نخس��تین گام این حرکت، خیابان 
»چهارباغ« روزهاي سه شنبه بدون خودرو باشد و شهروندان چهاربارغ بدون 
خودرو را در این روز تجربه کنند مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان، همراه 
با معاونان خود مس��یر ش��هرداري اصفهان تا محل برگزاری جلسه شورای 

معاونین واقع در پل خواجو را با دوچرخه رکاب زدند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان نیز که با استفاده از دوچرخه 
 به مح��ل کار خود رفته اس��ت، می گوید: ب��ه دنبال این هس��تیم که طرح 
سه ش��نبه های بدون خودرو آرام آرام از س��وی خود مردم اجرا شودکه در 
روز جهانی اس��تفاده از دوچرخه برای رفتن به کار این مه��م را از خودمان 
شروع کردیم. علیرضا صلواتی با بیان اینکه شهردار، رییس شورا و تعدادی 
 از مدیران شهری با اس��تفاده از دوچرخه به محل کار خود رفته اند تصریح 
می کند: البته در جلسه شورای مدیران شهرداری نیز همه معاونان و مدیران 
با اس��تفاده از دوچرخه به محل جلس��ه حرکت کردن��د. وی بیان می کند: 
برای اجرایی شدن طرح سه شنبه های بدون خودرو باید ابتدا پیوست های 
ترافیکی، فرهنگی و اطالع رس��انی تهیه شود. در طرح سه شنبه های بدون 
خودرو برخی از خیابان های اصلی شهر روی تردد خودرو مسدود می شود 
در این راستا پیوس��ت ترافیکی برای اعالم مس��یرهای موازی خیابان مورد 

نظر ضروری است.

مدیر عامل سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: به دنبال برگزاري بیس��ت و دومین جش��نواره گل و 
 گیاه و ماهیان زینتی و به مناسبت اعیاد ش��عبانیه و میالد پربرکت
 امام حس��ین )ع( به ص��ورت نمادین ماک��ت ضریح منور س��رور و
  س��االر ش��هیدان و حضرت عب��اس )ع( در ابعاد واقع��ی گل آرایی

 شد.
وي افزود: با حمایت سازمان میادین و س��اماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان و همت بهره برداران بازار گل و گیاه این حرکت به 
صورت نمادین در محل بازار مرکزی گل و گیاه ش��هرداری اصفهان 

به نمایش در آمده است.
مدیر عامل سازمان میادین و س��اماندهي مشاغل شهري شهرداري 
 اصفه��ان به بازدی��د ش��هردار اصفهان و رییس ش��ورای اس��المی

  ش��هر اصفهان به هم��راه برخی از اعض��ای این ش��ورا از این ماکت 
نمادین اش��اره کرد و گفت: این حرکت مورد تقدیر مدیران شهری 

قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تمام مراحل ساخت این ماکت توسط بهره برداران 
خود بازار گل و گیاه انجام ش��د، تصریح کرد: در ساخت این ضریح 
حدود 50هزار شاخه گل داودی، 2هزار و 500 دسته لیسیانتوس و 
کرزنتیا، 4هزار قالب اسفنج، 8 تن آهن جهت اسکلت بندی و یک تن 

چوب به کار برده شد.
 کش��اورز راد در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود ب��ا اش��اره به

 برگ��زاري بیس��ت و دومی��ن جش��نواره گل و گی��اه و ماهی��ان 
زینت��ی اصفه��ان عنوان ک��رد: بیس��ت و دومی��ن جش��نواره گل 
و گی��اه و ماهی��ان زینت��ی همراه ب��ا مس��ابقه ب��زرگ گل آرایی با 
ه��دف توس��عه فرهن��گ مص��رف گل و گی��اه و ارتق��ای س��طح 
نش��اط و ش��ادابی در بی��ن ش��هروندان و همچنی��ن معرف��ی 
 تولیدکنن��دگان داخل��ی در راس��تای حمای��ت از تولی��د مل��ی 

آغاز به کار کرد.
وی با بیان اینکه برگزاری اینگونه جشنواره ها سبب تقویت و ایجاد 
فرهنگ شهروندی می شود، ادامه داد: این جشنواره به مدت سه روز 
در محل بازار مرکزی گل و گی��اه اصفهان واقع در خیابان همدانیان 

دایر است.
  وی ادام��ه داد: پی��ش از آغ��از جش��نواره، دوره ه��ای آموزش��ی

  گل آرایی به صورت رایگان برای ش��هروندان برگزار شده که نتیجه 
 کار آن به صورت مس��ابقه ای با عنوان »مس��ابقه بزرگ گل آرایی«
  همزم��ان با می��الد پر برک��ت امام حس��ین )علیه الس��الم( برگزار

 ش��د و ب��ه نف��رات برت��ر از دی��د کارشناس��ان و ش��هروندان 
در مراسم اختتامیه این جشنواره هدایایی اهدا گردید.

 مراس��م اختتامیه این جش��نواره در تاالر ش��اهین روب��ه روی بازار 
 گل و گی��اه واق��ع در خیاب��ان همدانی��ان روز جمع��ه م��ورخ 

24 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

یک روز کاری با دوچرخه؛

روز بی قانون برای
قانون گذاران شهر اصفهان

به مناسبت اعیاد شعبانیه؛

گل آرایی ماکت ضریح امام حسین و 
حضرت عباس )ع( به صورت نمادین

حدود یک ماه پیش بود که 17 جایگاه کوچک بنزین 
با حضور معاون وزیر نف��ت در اصفهان به بهره برداری 
رس��ید، طرحی نو و خالقانه ک��ه برای اولی��ن بار در 
 کشور با مشارکت شهرداری اصفهان و شرکت پخش 

فرآورده های نفتی در اصفهان کلید خورد.
  ترافی��ک یکی از معضالت ش��هر اصفهان محس��وب 
می شود به خصوص در حاش��یه پمپ های بنزین. در 
واقع به طور متوس��ط هر راننده بیش از یک س��اعت 
 از وقت خود را ص��رف پر کردن باک خ��ودروی خود 
می کند، ام��ا ای��ن روزها ب��ا اجرایی ش��دن ایده ای 
 جدید و نص��ب 17 جایگاه کوچک بنزین در حاش��یه

 خیابان ها،این معضل کمرنگ تر شده است.
رس��ول صالحی یک��ی از ش��هروندان اصفهانی که در 
جایگاه بنزین الله مشغول پر کردن باک خودرو خود 
اس��ت می گوید: با راه اندازی این پم��پ بنزین های 
کوچ��ک دیگر از صف ه��ای طوالنی پم��پ بنزین ها 

خبری نیست.
او که معتقد است تعداد این پمپ بنزین های کوچک 
 باید افزای��ش یابد، ادامه م��ی دهد: س��وختی که در

 پمپ های بنزین کوچک ارایه می شود کیفیت بهتری 
دارد.محمد مش��رف یکی دیگر از شهروندان اصفهانی 
نیز با ابراز خرسندی از ایجاد این جایگاه های کوچک 
بنزین می گوی��د: هر دو الی س��ه روز ی��ک بار مدت 
 زیادی را در صف بنزین سپری می کردم، اما اکنون با 

راه اندازی این جایگاه ها از آن وضعیت راحت شدم.
وی اظهار می کن��د: اگر این جایگاه ه��ا در کنار پمپ 
بنزین های ب��زرگ ایجاد ش��ود بس��یاری از ترافیک 
حاشیه ای خیابان ها رفع می شود مثال اگر در خیابان 

ام��ام خمینی حدفاص��ل میدان جمه��وری تا میدان 
استقالل از این جایگاه ها ایجاد شود خیلی از ترافیک 

این خیابان کاسته می شود.
احداث 33 جایگاه سوخت کوچک تا پایان سال

 ش��هردار اصفهان در ای��ن رابطه می گوی��د: احداث 
جایگاه های کوچک بنزین اقدام شجاعانه بود که برای 

اولین بار در کشور در نصف جهان کلید خورد.
 مهدی جمالی ن��ژاد با اش��اره به اهداف اح��داث این 
جای��گاه ها اظهار م��ی کند: صرفه جوی��ی در مصرف 
س��وخت و انرژی به دلی��ل کاهش س��فرهای درون 
ش��هری، کمک به کاهش آلودگی هوا به دلیل تجهیز 
جایگاه ها به سیس��تم بازیافت بخارات بنزین، کاهش 
زمان س��وخت گیری و کوتاه ش��دن صفوف بنزین از 

جمله اهداف احداث این جایگاه هاست.
 وی تصریح می کن��د: احداث جای��گاه های کوچک 
بنزین به مساحت کمی نیاز دارد و به راحتی می توان 

آن را راه اندازی کرد.
ش��هردار اصفهان معتقد اس��ت در زمانی که آلودگی 
 هوا بیداد می کند اجرای چنی��ن اقداماتی در کاهش 
آالینده ها موثر است البته باید اقدامات زیست محیطی 

به موازات یکدیگر اجرایی شود.
جمالی نژاد با اش��اره ب��ه اینکه جای��گاه های کوچک 
بنزین سهل الوصول است ادامه می دهد: با راه اندازی 
این جایگاه ها ش��هروندان می توانن��د به جای طی 5 
 الی 6 کیلومتر و ایس��تادن در صف ه��ای طوالنی به
 نزدیک ترین جایگاه محل زندگی خود مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه امسال 50 جایگاه کوچک بنزین در 
اصفهان راه اندازی می شود، می گوید که تاکنون 17 

جایگاه آن احداث شده است و 33 جایگاه دیگر نیز تا 
پایان سال راه اندازی می شود.

 80 درصد مش�کالت ترافیکی جایگاه های 
بنزین برطرف شده است

جایگاه های کوچک بنزین طرح خالقانه ای است که 
پس از راه اندازی مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان نیز 
در این رابطه م��ی گوید: حدود یک ماه گذش��ته 17 
جایگاه کوچک س��وخت با حضور معاون وزیر نفت به 
بهره برداری رس��ید و قرار اس��ت تا پایان سال به 50 

جایگاه برسد.
 علیرض��ا صلواتی اظه��ار می کن��د: خوش��بختانه با 
راه اندازی جایگاه های کوچک بنزین صف پمپ های 
بنزین شکسته شد و اکنون دیگر از صف های طوالنی 

و مشکالت ترافیکی حاشیه جایگاه ها خبری نیست.
وی بیان می کند: اکنون شهروندان در هر ساعتی که 
به جایگاه ه��ا مراجعه کنند بدون هیچ گونه چالش��ی 

سوخت گیری را انجام می دهند.
معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه 80درصد مشکالت ترافیکی جایگاه های 
بنزین برطرف شده است، اظهار می کند: تا پایان سال 
جاری با احداث 50 جایگاه کوچک بنزین  100درصد 

مشکالت ترافیکی جایگاه ها رفع می شود.
صلواتی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه اصفهان 1400 
 قصد داریم س��فرهای غیرض��روری را کاهش دهیم،

 می گوید: با انتقال فضاهای سبز، مجتمع های تجاری 
و خدماتی و ش��هرک های س��المت به حاش��یه شهر 

سفرهای زائد به مرکز شهر کاهش می یابد.
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

روند فعلی تولید خودرو باعث
مشکالت ترافیکی می شود

استاندار اصفهان:

 پرداخت سپرده ۵۴ هزار نفر 
از سرمایه گذاران ثامن الحجج

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: طی یک برنامه 5 ساله از سال 95، 
سه خط قطار شهری از قبیل 20 کیلومتری خط یک، 5/5 کیلومتری عاشق 
آباد تا میدان اس��تقالل و 8/5 کیلومتری از میدان آزادی تا اسالم آباد افتتاح 

می شود.
 رضا امینی در برنامه بازتاب با بیان اینکه در صورت تکمیل شبکه حمل و نقل، 
اگر فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نباشد، مانند تهران که دارای 
کامل ترین شبکه حمل و نقل ایران اس��ت، دچار مشکل می شویم افزود: در 
صورت ارایه بهترین امکانات حمل و نقلی اگر فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی اجرایی نشود باز هم شاهد مشکالت ترافیکی خواهیم بود. وی ادامه 
داد: طبق گزارشات، روزانه 200 الی 500 خودرو شماره گذاری می شود که 
فضای مورد نیاز این خودروها به طور میانگین 5 در 2/5 متر است، با این روند 
اگر شهرداری به صورت هفتگی خیابانی به طول یک کیلومتر و عرض 18 متر 

بسازد باز هم فضا برای پارک خودروها به اندازه کافی نخواهد بود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان بیان کرد: نباید انتظار داشت که با افتتاح 
مترو مشکل ترافیک شهر حل شود چرا که مترو یکی از حلقه های زنجیره ای 
شبکه حمل و نقل عمومی محسوب می شود. وی ادامه داد: در تکمیل شبکه 

حمل و نقل باید به خطوط اتوبوس های تندرو نیز توجه شود.
امینی با اشاره به اینکه آسیب پذیری شهر اصفهان به دلیل برخورداری از آثار 
تاریخی و میراث فرهنگی باالست اظهار کرد: اصفهان به عنوان 10 شهر واجد 

ارزش های تاریخی جهان به حس��اب می آید که باید این میراث حفظ شود. 
وی با اش��اره به اینکه حساسیت مردم نسبت به عبور مس��یر مترو در خیابان 
چهارباغ بجاست اذعان کرد: طبق طرح تفصیلی برای ساخت و سازهایی که 
 در محدوده مکان های تاریخی هس��تند مجوز ارتفاع بی��ش از دو طبقه داده
  نمی ش��ود و ای��ن در حالی اس��ت که عربس��تان ب��ا مج��اورت در کعبه که

 بزرگ ترین مکان تاریخی و معنوی دنیاست به ساخت ساختمان های بسیار 
بلند مجوز می دهد در صورتی که مدیریت ش��هری اصفه��ان تاکید بر حفظ 
میراث فرهنگی دارد.رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در ادامه سخنان 
خود در مورد انحراف صورت گرفته دستگاه حفاری مترو حین حفاری خیابان 
چهارباغ تصریح کرد: بین مدیران شهری و سازمان میراث فرهنگی ناهماهنگی 
وجود داشت و کارشناسان اذعان کرده بودند که دستگاه قرار بوده تا از خیابان 

شمس آبادی عبور کند که به خیابان چهار باغ رسیده است.
امینی با بیان اینکه این صحبت، توجیه قابل قبولی نیس��ت افزود: البته عبور 
مترو از خیابان چهارباغ عوارضی را در برداش��ته، اما در کش��ورهای مختلف 
دنیا مانند پاریس، مترو از زیر برج ایفل عبورکرده است. وی در این باره ادامه 
داد: در آزاد س��ازی خط یک مترو نی��ز بهتر بود به دلیل مج��اورت با بناهای 
تاریخی مانند مدرسه چهارباغ، کمی احتیاط می ش��د و مترو از این خیابان 
 عبور نمی کرد،  اما با کارشناس��ی های صورت گرفته در حالی که جایگزینی 

)خیابان شمس آبادی( برای این کار بود، این اقدام را انجام دادند.

به گزارش  زاینده رود، فرهاد رستم شیرازی در جمع 
خبرن��گاران به افتت��اح مرک��ز داوری کانون وکالی 
اصفهان و فعالی��ت دو هزار و 175 وکی��ل زن و مرد 
در این مرکز اظهار داش��ت: بیش از  چند درص��د از این وکال در 
شهرستان اصفهان و مابقی در دیگرشهرهای استان فعالیت دارند.  
وی به امضای  6 تفاهم نامه بین ارگان های مختلف و کانون وکالی 
استان اصفهان اشاره داشت و ابراز داشت: از این رو تفاهم نامه هایی 
با اداره کل بهزیستی، اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی، اداره 
کل محیط زیس��ت، دانشگاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد، اتاق 

بازرگانی و بنیاد شهید و امور ایثارگران به امضا رسیده است.
 رییس کانون وکالی اس��تان اصفهان با اش��اره به ارسال روزانه 
35تا 40 پرونده و یا درخواس��ت وکیل تسخیری به کانون وکال، 
افزود: در ح��ال حاضر در کانون وکالی اس��تان اصفهان بیش از 
9 هزار پرونده به همراه پرونده های تس��خیری در دست بررسی 
است و اکثر پرونده های ارجاع داده شده مربوط به مسایل خانگی، 
اعتیاد و اختالفات ملکی و مالی است.  وی همچنین در خصوص 
برگ��زاری دهمی��ن دوره انتخابات هیئت مدی��ره کانون وکالی 
اصفهان اظهار داشت: دراین دوره  31 نفر کاندیدای عضویت در 
هیئت مدیره هس��تند که در نهایت از این تعداد 5 نفر به عنوان 
اول اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای علل بدل در مجمع 

عمومی انتخاب خواهند شد.
رستم ش��یرازی در ادامه به س��فر هیئت های تجاری به کشور و  

استان اصفهان اش��اره داش��ت و گفت: باید توجه داشت که این 
هیئت های تجاری به هیچ وجه محاکم قضایی کش��ور میزبان را 

قبول ندارند و در این زمینه رکن داوری معنا و مفهوم می یابد.
 وی با تاکید بر اینکه تشکیل هیئت داوری کانون وکالی مستقل 
برای پیگیری مسایل قضایی و حقوقی هیئت های تجاری خارجی 
مورد اعتماد جامعه بین المللی است، ادامه داد:  باید توجه داشت 
که در تمام دنیا و کش��ورهای مترقی کانون های وکال به ش��رط 

استقالل از اعتبار و ارزش باالیی برخوردارند.
وی اظهار داش��ت: امروزه به ازای هر هش��ت هزار نفر یک وکیل 

داریم که این آمار استاندارد نیست و بیش از نرم جهانی است.
 با معضل وکیل بیکار مواجهیم 

وی با بیان اینکه امروزه با آمار باالی��ی از وکالی فارغ التحصیل 
مواجهیم، ادام��ه داد: در ح��ال حاضر عمال بی��ش از 5 هزار نفر 
وکیل داریم و در همین اس��تان اصفهان امروز ب��ا معضل وکیل 
بیکار مواجهیم ک��ه باید هرچه زودتر در زمینه س��اماندهی آنها 
فکری اندیشیده ش��ود.  رییس کانون وکالی دادگستری استان 
 اصفهان اعالم کرد: س��االنه در اصفهان ح��دود چهار هزار وکیل

 فارغ التحصیل می شوند که تنها تعداد محدودی از این افراد یا 
جذب دادگستری یا جذب کانون وکالی دادگستری می شود. وی 
در ادامه افزود: برخی از این وکال هم که در گذشته می توانستند 
در دفاتر ثبت اسناد و امالک فعالیت کنند به دنبال الکترونیکی 
شدن امور در این دفاتر به زودی دفاتر ثبت اسناد و امالک تعطیل 

و این دسته بیکار می شوند. رستم شیرازی با اظهار اینکه مافیای 
وکال در اصفهان وجود ندارد و این اصطالحات یک سری واژه های 
ورزشی است که مناسب نس��بت دادن به وکال نیست، ادامه داد: 
وکالت بیش از اینکه یک دانش باش��د یک هنر است و موفقیت 
یک وکیل در یک پرونده تا 90 درصد به تجربه اش بر می گردد و 
تنها 10 درصد از دانش تئوری خود بهره می گیرد.  رییس کانون 
وکالی دادگستری اس��تان اصفهان اعالم کرد: اینکه افراد خود 
خواهان اس��تفاده از وکالی با تجربه هس��تند و خود انتخاب گر 

وکیل پرونده هستند دلیلی بر وجود مافیای وکالت نیست.
 هزینه داوری نسبت به سایر هزینه های قضایی بسیار 

ارزان تر است
کامران پورجوهری، ریی��س هیئت امنای مرک��ز داوری کانون 
وکالی اس��تان اصفهان نیز در ادامه این جلس��ه تاسیس مرکز 
داوری کانون وکالی اس��تان اصفهان را با توجه به ورود هزاران 
پرونده قضایی به مراکز دادگس��تری گام��ی در جهت کمک به 
جامعه و رفع بخش عمده ای از مش��کالت قوه قضائیه است، ابراز 
داش��ت: همچنین باید توجه داش��ت که هزینه داوری نسبت به 
س��ایر هزینه های قضایی بسیار ارزان تر اس��ت و مزیت اصلی آن 
حصول سریع تر نتیجه می باش��د.  وی اضافه کرد: مرکز داوری 
کانون وکال یکی از چندین مرکز عمده داوری در اصفهان اس��ت 
که پیش بینی می شود 80 درصد پرونده ها در مرکز داوری کانون 

وکال وارد شوند.

رییس کانون وکال؛

مافیای وکال در اصفهان وجود ندارد
9 هزار پرونده در کانون وکال در دست بررسی است

با راه اندازی جایگاه های کوچک بنزین؛

طلسم صف های طوالنی بنزین شکسته شد

استاندار اصفهان با بیان اینکه تا امروز 54 هزار نفر از سپرده گذاران موسسه ثامن 
الحجج سپرده خود را پس گرفته اند، گفت: تاکنون 2 هزار و 900 میلیارد ریال به 

65 درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است.
رسول زرگرپور در نشست خبری با اصحاب رس��انه اصفهان با اشاره به مشکالت 
سپرده گذاران موسس��ه مالی اعتباری ثامن الحجج اظهار داش��ت: از اوایل سال 
گذشته با توجه به موضع بانک مرکزی سپرده گذاران این موسسه با شرایط ویژه ای 
مواجه شدند، از یک س��و بانک مرکزی معتقد بود این موسس��ه مقررات بانکی را 
رعایت نمی کند و از سوی دیگر سپرده گذاران ما در استان عنوان می کردند که ما 
به اعتبار بانک مرکزی در این موسسه س��رمایه گذاری کرده ایم. وی افزود: ما در 
استان اصفهان پیش از فراگیر شدن مسئله با کمک مقام قضایی ترتیباتی دادیم 
تا ابتدا مبالغ کم پرداخت شود که بعد از 2 هفته این موضوع در کشور فراگیر و در 

سطح گسترده ای با انضباط ویژه منابع سپرده گذاران پرداخت شد.
 پرداخت سپرده ۵۴ هزار نفر از سپرده گذاران ثامن الحجج

 زرگرپور گف��ت: پرداخت س��پرده ها تا س��قف 350 میلیون ریال ب��وده که قرار
 اس��ت به 500 میلیون ری��ال افزایش پیدا کن��د که تاکنون بی��ش از 65 درصد 

توانسته اند سپرده های خود را پس بگیرند. 
وی افزود: کار تحت حمایت دولت و با انضباط در حال انجام اس��ت و ما توانستیم 
پیش از اینکه این موضوع به مشکل وسیع تری تبدیل شود روند طبیعی تری برای 

رفع آن درنظر بگیریم.

 برگزاری نماز جمعه ماه رمضان در مصلی اصفهان
وی در ادامه به موافقت نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان برای برگزاری نماز 
جمعه ماه رمضان در مصل��ی امام خمینی )ره( خب��ر داد و گفت: یک ماه فرصت 
داریم تا نقطه نظرات ستاد اقامه نماز را بررسی کنیم و امیدواریم این شروعی برای 
برگزاری مستمر نماز جمعه در مصلی اصفهان باشد. زرگرپور با اشاره به موضوع 
آلودگی هوای اصفهان تصریح کرد: بر اس��اس آمار، سال 92 اصفهان از 108 روز 
هوای سالم برخوردار بود که این آمار در سال 94 با اجرای طرح کاهش آلودگی هوا 
به 243 روز رسید، بنابراین می توان گفت در اجرای طرح کاهش آلودگی هوا موفق 
بودیم، همچنین باید گفت امس��ال برای نخستین بار بعد از چندین سال تاکنون 

شاهد 6 روز هوای پاک و 45 روز هوای سالم بوده ایم.

مریم
یاوری
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استقبال ژرمن ها از كناره گيرى پالتينى

سوريان تا المپيك نياز به آرامش دارد

هديه خاص و گران بهاى
شيخ منصور براى پيگرينى

پاداش ويژه قهرمانى در انتظار سرخپوشان

ــت اتحاديه ــى از رياس ــل پالتين ــرى ميش ــالم كناره گي ــا از اع آلمان ه
 فوتبال اروپا استقبال كردند.

ــه از كنار رفتن  ــيون فوتبال فرانس در حاليكه نوئل لوگرت، رييس فدارس
ــف كرد، راينهارد گريندل باور ديگرى  پالتينى از مديريت يوفا، ابراز تاس
ــيون فوتبال آلمان را در اختيار گرفته،   ــت فدارس دارد. اين مقام كه رياس
ــى ورزش حكم محروميت  ــت: حتى وقتى كه دادگاه بين الملل اظهارداش
ــتعفا نتيجه منطقى چنين راى است. ــال كاهش مى دهد،  اس او را به 4 س

ــازى  وى افزود: پالتينى با اعالم تصميم خود در حقيقت راه را براى بازس
يوفا همواركرد.

اين اظهارات در حالى عنوان شد كه دادگاه بين المللى ورزش محروميت 
رييس فرانسوى عالى ترين سازمان فوتبال قاره سبز را از 6 به 4 سال كاهش 
ــتعفا مى دهد كه  ــت اس داد. پالتينى هم در واكنش به اين راى اظهارداش

بى گناهى خود را ثابت كند.

عضو شوراى فنى تيم هاى ملى كشتى فرنگى معتقد است حميد سوريان 
ــا دورى از جنجال و  ــدارد و بايد ب ــك 2016 ريو فرصت زيادى ن تا المپي

استرس، فقط به تمرين و آماده سازى بپردازد.
حسين مالقاسمى با بيان اينكه سوريان پس از كسب سهميه المپيك بايد 
در فضايى آرام به تمرين و آماده سازى بپردازد، اظهار داشت: خوشبختانه 
توانستيم هر 6 سهميه كشتى فرنگى در المپيك را كسب كنيم تا با تركيبى 
كامل وارد اين پيكارها شويم، اما كار اصلى ما هنوز باقيمانده و ما بايد بدون 

از دست دادن زمان مهياى اين رويداد بزرگ شويم.
وى با اشاره به اينكه سوريان هدف بزرگ و مسئوليت سنگينى را پيش رو 
دارد، گفت: حميد بعد از فراز و نشيب هاى فراوان تا كسب سهميه المپيك 
به اندازه كافى متحمل فشارهاى روحى و جسمى شده و حاال بايد در فضاى 
ــازى تا المپيك مشغول شود. مطمئنا  آرام و مطلوب به تجهيز و آماده س
اين شرايط وقتى مهيا مى شود كه اين قهرمان بزرگ تا حضور در المپيك 
ــى برخى افراد دور باشد و در كمال آرامش  از حواشى و اظهارات احساس

به ميدان پيش رو بيانديشد.
ــه داد:  ــورمان ادام ــتى كش ــوت كش ــمى، اين پيشكس ــين مالقاس حس
ــتى گير نيز در مقابل  ــان داده آماده ترين و پرافتخارترين كش تجربه نش
ــارهاى روحى روانى تاب تحمل ندارد و بر خالف آمادگى  ــترس و فش اس
ــاده و هميشگى  با شكست روبه رو  ايده آل، ممكن است در يك ميدان س
شود. در نتيجه ما بايد قهرمان ملى  خود را تا المپيـك از هرگونه اظهارنظر 
ــيه اى مصون نگه داريم و او را در نهايـت آمادگى روحى و  و مسايل حاش

جسمى روانه المپيك كنيم.
ــت: مسئوليت حميد سوريان در المپيك  مالقاسمى در خاتمه اظهار داش
ــت و نبايد برخى از اهالى كشتى،  ــاس اس ــنگين و حس به اندازه كافى س
خواسته يا ناخواسته با رفتار احساسى و دور از منطق خود، اين مسئوليت را 

سنگين تر كنند.

ــيخ منصور بن زايد، رييس متمول  ــكـاى بلـوز اعـالم كـرد ش شبكه اس
ــاص از پيگرينى  ــمـى خ ــيتى مى خـواهد در مراس ــگاه منچسترس باش

قدردانى كند.
ــگاه   ــرد رييس باش ــس اعالم ك ــوز انگلي ــكاى بل ــبكه تلويزيونى اس ش
ــناس لورنس  ــا از هنرمند سرش ــوى گران به ــك تابل ــيتى ي منچسترس
ــتفن لورى كه ارزش آن نزديك به 5 ميليون پوند است براى سرمربى  اس
ــت و در مراسمى آن را به او خواهد داد.   شيليايى تيمش در نظر گرفته اس
ــته قهرمانى  ــيتى هر چند با پيگرينى در فصل جارى نتوانس منچسترس
ــهر منچستر براى  ــان ش ــت آورد، اما فيروزه اى پوش در جامى را به دس
نخستين بار در تاريخ خود به نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا راه پيدا كردند 

هرچند در نهايت برابر رئال مادريد تن به شكست دادند.

بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس درصورت قهرمانى پاداش ويژه اى دريافت 
مى كنند.

ــپوليس به بازيكنان قول داده  ــت باشگاه پرس على اكبر طاهرى، سرپرس
ــر20 ميليون تومان پاداش  درصورت قهرمانى در ليگ برتر به ازاى هر نف

 مى دهدتا روحيه آنها را براى بازى مقابل راه آهن باال ببرد.
ــرد وپاداش ويژه  ــم به تعهدش عمل ك ــته ه  طاهرى بابت بردهاى گذش
ــاگردان برانكو براى قهرمانى در ليگ برتر  به بازيكنان پرسپوليس داد. ش
ــتقالل خوزستان نتواند  بايد تيم راه آهن را ببرند وا زآن طرف هم تيم اس
تيم ذوب آهن را شكست دهد. به هرحال بايد ديد تيم فوتبال پرسپوليس 

مى  تواند جام قهرمانى را باالى سر ببرد يا نه.

ــتقالل  ــت به نوعي از هواداران اس عادل كاله كج كه از بازي آخر تيمش محروم اس
اهواز خداحافظي كرد.

ــازي برود و عادل كاله كج كه  استقالل اهوازدر هفته آخر بايد به مصاف تراكتورس
ــت. او با انتشار عكس  در بازي قبل تيمش كارت زرد گرفت در اين بازي محروم اس
در صفحه اينستاگرامش به نوعي از هواداران خونگرم استقالل اهواز خداحافظي كرد.

لنز دوربين

خداحافظي زودهنگام كاله كج از اس.اهواز 

سيرى در دنياى ورزش
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بمب نقل و انتقاالت به استقالل پشت مى كند؟خطاى پنهان براى تغيير سرنوشت ليگ فرهاد كاظمى، از ذوب آهن تا ذوب آهن

ــتقالل  ــان اس ــازى بين آبى پوش ــن صحنه ب ــايد كليدى تري ش
ــازى همانى باشد كه منجر به گل تساوى تبريزى ها  با تراكتورس
ــد؛ صحنه اى كه به اذعان كارشناسان داورى  در نيمه نخست ش

خطا بود.
ــد با حركت عجيب  ــروج از دروازه توام ش ــتباه رحمتى در خ اش
ــتقالل  ــا خالى كردن زير پاى گلر اس ــاج محمدى كه ب امين ح
باعث شد تا توپ در دهانه دروازه خالى بين مدافعان و مهاجمان 
دو تيم قرار بگيرد و در نهايت كش و قوس ها زمينه را براى گل 

تساوى تبريزى ها فراهم كند.
ــه بازيكنان  ــد در هنگامى ك ــخص ش ــر تلويزيونى مش در تصاوي
ــكل زدنى گرفتند  ــرگردان اقدام به ت ــم براى دفع توپ س دو تي
ــودش  ــه خ ــور ك ــان ط ــور هم ــم تراكت ــى مهاج ــرزاد حاتم ف
ــه هايش اعتراف كرده بود روى مچ پاى حاج محمدى  در مصاحب
ــان ماند تا همين صحنه  ــمان داور پنه خطا كرده بود كه از چش

سرنوشت بازى را تغيير دهد.
خطاى پنهان مهاجم تراكتورسازى نه تنها باعث شد تا آبى پوشان 
استقالل زير بار فشارهاى روحى و روانى شديدى قرار بگيرد بلكه 
ــد  ــت تلخ و دردناكى را تجربه كرد و از آن مهم تر باعث ش شكس
ــران هاى زيادى  ــير قهرمانى خارج و با بح ــان از مس تا آبى پوش

روبه رو شوند.
ــا اگر آن خطاى پنهان از چشمان داور دور نمى ماند االن  چه بس

شرايط اين تيم كامال متفاوت بود و...

ــگاه ها از حاال به فكر  ــاب روزهاى پايانى فصل برخى باش ــب و ت در ت
ــره با بازيكنان مد نظر را  ــتند تا جايى كه باب مذاك فصل آينده هس

باز كرده اند.
ــرح پايتخت  ــگاه مط ــرده بين دو باش ــت پ ــن بين رقابت پش در اي
ــى داغ تر از  ــر براى فصل آت ــاى جوان ليگ برت ــراى جذب مهره ه ب
ــود. رقابتى كه در كورس قهرمانى ليگ برتر  ــه پيگيرى مى ش هميش
ــتانى  ــد كه به بازار نقل و انتقاالت تابس در فصل جارى هم ديده ش

هم كشيده مى شود.
ــتاره هاى جوان ليگ برتر براى فصل آتى نظر  ــگاه روى س هر دو باش
ــت،  ــتاره ها مهاجم ملى پوش ذوب آهن اس ــد كه يكى از اين س دارن
ــيده و به عنوان  ــن فصل به پايان رس ــه قراردادش در اي ــى ك بازيكن
ــوچ كند. كاوه رضايى بازيكن  ــن آزاد مى تواند از نصف جهان ك بازيك
ــت كه  ــدى يحيى گل محمدى در خط حمله همان بازيكنى اس كلي
ــراى صيد او  ــل تور خود را ب ــپوليس از مدت ها قب ــتقالل و پرس اس
ــى رقيب ديرينه خود  ــده در اين درب ــن كردند تا به هر نحوى ش په
ــازمان ليگ  ــت دهند. كاوه رضايى طبق قراردادى كه در س را شكس
ــا بعد از فينال جام حذفى  ــيده قراردادش با ذوب آهن ت به ثبت رس
معتبر است و بعد از آن مشكلى از بابت جدايى ندارد به همين خاطر 
هيچ بعيد نيست او اگر پيشنهاد وسوسه كننده اى از اروپا و ليگ هاى 
ــى از دو تيم  ــد پيراهن يك ــته باش ــيه خليج فارس نداش عربى حاش
استقالل و پرسپوليس را بر تن كند. نكته جالب اين كه كاوه تا قبل 
از رفتن به ذوب آهن فاصله اى با پوشيدن پيراهن استقالل نداشت.

ــت سياه جامگان با باختى كه به ذوب آهن داشت به روز آخر  سرنوش
كشيده شد و حال سياه جامگان در روز پايانى ليگ برتر بايد با دو گل 

از سد ملوان عبور كند.
ــرمربى اين تيم  ــه در روزهاى بحرانى ذوب آهن س ــاد كاظمى ك فره
ــد با پيروزى مقابل ملوان تيم اصفهانى را در ليگ برتر نگه داشت!  ش
ــياه جامگان در ورزشگاه فوالد شهر مقابل  او اين بار در قامت مربى س
ذوب آهن قرار گرفت، اما هر چه تدبير كرد و خون و دل خورد كارگر 
ــورد تا براى ماندن  ــت خ ــياه جامگان 3-1 شكس نبود و در نهايت س

نيازمند پيروزى در هفته پايانى باشد.
ــه از دوران حضور در اصفهان خاطرات خوبى دارد و  فرهاد كاظمى ك
ــپاهان بر بام فوتبال ايران ايستاد  ــتن ذوب آهن با س جدا از نگه داش
اين بار هم به ماندن سياه جامگان در ليگ برتر بيش از كادر مديريتى 
و بازيكنان اين تيم اميدوار است و فصل گذشته هم در روزهاى پايانى 
ــت. فرهاد كاظمى در استارت  بود كه راه آهن را در ليگ برتر نگه داش
ــور يك مربى خوب و  ــا قهرمانى هاى پى در پى نويد ظه ــرى ب مربيگ
ــد در ادامه راه چه اتفاقاتى براى او  ــيك را داد، اما مشخص نش كالس

افتاد كه هم اكنون  در قعر جدول به بقا فكر مى كند.
ــپاهان با فرهاد كاظمى بود كه اين تيم  يادمان نرفته قهرمانى هاى س

اصفهانى را به قطب تازه فوتبال ايران تبديل كرد.
ــتم تهاجمى 4-3-3  ــور وى در اين تيم اصفهانى سيس در دوران حض
ــپاهان تنها تيمى بود كه فقط به بردن  ــترى پيدا كرد و س نمود بيش

فكر مى كرد.

ــد كه  ــل جارى ليگ برتر در حالى به پايان مى رس فص
ــب دو امتياز از هر بازى  تيم قهرمان قطعا ميانگين كس

را در كارنامه خود به ثبت نمى رساند!
ــطح كيفى بازى هاى اين فصل  ــان مى دهد س اين نش
ــت كرد  ــود اين طور هم برداش خيلى باال نبوده! مى ش
ــى به هم نزديك بوده و مدام  كه قدرت تيم هاى مدع
ــده. به هر صورت  ــيم مى ش امتيازات بين تيم ها تقس
پيش تر مربيان باشگاهى مى گفتند در ليگ برتر ايران 
تيمى قهرمان مى شود كه به طور ميانيگن از هر بازى 
ــب كند. البته بايد به اين نكته اشاره كرد  دو امتياز كس

ــتثناء تيم قهرمان  ــه در ليگ هاى معتبر دنيا بال اس ك
ــب  ــه طور ميانگين از هر بازى بيش از دو امتياز كس ب

كرده است.
 نكته جالب در ليگ برتر اين فصل اين است دو تيمى 
مدعى قهرمانى هستند كه دو سبك متفاوت از فوتبال 
را به نمايش گذاشته اند. استقالل خوزستان با بهترين 

خط دفاعى در پى كسب عنوان جام است و پرسپوليس 
هم با بهترين خط حمله مى خواهد روى سكو برود؟

ــا بهترين خط  ــود ي ــن خط دفاع قهرمان مى ش بهتري
ــش علم  ــت يا حمله همانند پرس حمله؟ دفاع بهتر اس
بهتر است يا ثروت كه در پاسخ هر دو سوال بايد گفت 

تلفيقى از اين دو بهتر از يكى از آنهاست.
ــى  ــود. دفاع بخش فوتبال به يك بخش خالصه نمى ش
ــتقالل  ــى ديگر. اس ــه بخش ــت و حمل ــال اس از فوتب
ــم ملى در دوره صعود  ــتان اين فصل همانند تي خوزس
ــى كامال  ــام جهان ــم چنين ج ــى و ه ــام جهان ــه ج ب
ــتفاده از ضد حمالت  ــد و با اس ــى بازى مى كن تدافع

ــى كه اگر  ــت. در حال ــتجوى قهرمانى اس در پى جس
ــرد و چند نيروى خوب  ــى تهاجمى تر بازى مى ك كم
ــترى  ــت اكنون بخت بيش ــار داش ــى در اختي تهاجم
ــا االن قهرمان  ــا ت ــه بس ــت و چ ــى داش ــراى قهرمان ب

شده بود. 

ــپوليس تركيبى و تهاجمى فوتبال  در نقطه مقابل پرس
ــده اى در خط دفاع و  ــكاالت عم بازى مى كند، اما اش
ــان و مردان خط  ــتباهات دروازه ب ــر اش دروازه دارد. اگ
دفاعى پرسپوليس نبود قطعا پرسپوليس براى تصاحب 
ــدان مى آمد و  ــدون دغدغه در هفته آخر به مي ــام ب ج

منتظر اما و اگر ها نمى ماند.

ــوان بدون  ــى ت ــى م ــان داد حت ــم نش ــپوليس ه پرس
ــد، اما اين  ــر ايران قهرمان ش ــان در ليگ برت دروازه ب
ــال ايران در ليگ  ــل آينده نمايندگان فوتب دو تيم فص
ــتان براى  ــتقالل خوزس ــتند. اس ــيا هس ــان آس قهرمان
ــط حمله تيمش بكند  ــرودارى بايد فكرى به حال خ آب
ــد  ــته باش ــراى تهاجم برنامه هاى متنوع ترى داش و ب
ــط دفاعى و  ــاره اى براى خ ــم اگر چ ــپوليس ه و پرس
دروازه اش نيانديشيد در آسيا ره  به جايى نخواهد برد.

ــت. بهتر  مى گويند در فوتبال بهترين دفاع حمله اس
ــود. در فوتبال  ــت اين جمله اين گونه تصحيح ش اس

ــت و بهترين حمله دفاع است.  بهترين دفاع حمله اس
ــرا مرزى كند كه  ــى تواند موفقيت خود را ف تيمى م
ــد و هم در حمله حتى  توامان هم در دفاع خوب باش
ــبى. تيمى كه در يكى از اين بخش هاى  به صورت نس
ــد و فقط به بخشى از  هدف هاى خود  فوق العاده باش

خواهد رسيد.

پرسپوليس قهرمان مى شود يا آبى پوشان؟

روياى پرنده اى كه قرار بود خداحافظى كند
ــا امروز  ــى مى زد، ام ــال پيش حرف از خداحافظ ــه س س
ــهميه المپيك تالش مى كند. به  با جديت براى كسب س
حدى پر انگيزه است كه حتى مى گويد براى مدال المپيك 
ــه در رقابت هاى  ــت ك مى جنگد. او « محمد ارزنده » اس
دو و ميدانى آغاز فصل، ركوردى زد كه خيلى ها را اميدوار 

كرد.
زمانى كه اتحاديه بين المللى فدراسيون هاى دو و ميدانى 
ــالم كرد،  ــو را اع ــك 2016 ري ــاى ورودى المپي ركورده
ركوردهاى ورودى بيشتر موارد فاصله زيادى با ركوردهاى 
ــكاران  ــئله كار را براى ورزش ــتند و همين مس ايران داش
ــوار مى كرد. اما يكى از ركوردهاى  دو و ميدانى ايران دش
ورودى المپيك كه سطحى پايين تر از ركورد ايران داشت، 

ماده پرش طول بود. 
ــورد 8 متر و 17  ــال 2012 رك ــده » در س ــد ارزن « محم
سانتى متر را ثبت كرد و به المپيك لندن رفت. چهار سال 
از آن زمان گذشت و او بايد از ركورد 8 متر و 15 سانتى متر 

بگذرد تا دوباره المپيكى شود.
ــانتى متر  ــل 7 متر و 96 س ــاى آغاز فص ــت ه وى در رقاب
ــته بود  ــه توانس ــن بارى ك ــد. آخري ــان ش ــد و قهرم پري

ــال 2013 باز مى گردد كه  به چنين ركوردى برسد به س
در رقابت هاى قهرمانى آسيا توانست 8 متر را رد كند.

ــرايط اين روزهاى خود و اهدافش  محمد ارزنده درباره ش
ــا اكنون  ــدم، ام ــيب ديدگى ش ــت: مدتـى دچـار آس گف
بازگشتم و در انديشه كسب سهميه المپيك هستم. تجربه 
ــال حضورى ديگر  ــدن دارم. البته فقط به دنب المپيكى ش
ــتم، بلكه مى خواهم در ريودوژانيرو خوب  در المپيك نيس

مسابقه بدهم.
ركورددار پرش طول ايران درباره موضوع كناره گيرى اش 
ــى، افرادى در مجموعه  از ورزش حرفه اى گفت: در دوران
ــكنى هايى كردند تا شرايط  فدراسيون دو و ميدانى كارش
ــا دوباره  ــه خداحافظى كنم، ام ــش برود ك به گونه اى پي

توانستم به آمادگى دست پيدا كنم و برگردم.
ــت زير نظر « ايگور پاكلين » قرقيز  ارزنده كه چند ماه اس
ــرار بود پاكلين به ايران  تمرين مى كند، گفت: زمانى كه ق
بيايد خيلى ها انتقاد مى كردند، خوشحالم با ركوردى كه 
در رقابت هاى آغاز فصل به دست آوردم، پاسخ انتقادات را 
ــال هاى قبل هر زمان كه با پاكلين  دادم. وى افزود: در س
ــت آوردم. در سال  تمرين كردم، ركوردهاى خوبى به دس

ــانتى متر را  ــر و 17 س ــتم ركورد 8 مت 2012 توانس
ثبت كنم و ركورد ورودى المپيك را به دست بياورم. 
ــيا باالى  ــال بعد هم در رقابت هاى قهرمانى آس در س

ــور پاكلين برايم  8 متر پريدم. اميدوارم اين بار هم حض
خوش يمن باشد.

ــدال نقره داخل  دارنده م
ـــيا  ـــالن آس س
گفت: تا حدود 
ــل از  20 روز قب
آغاز بازى هاى 

ــك 2016  المپي
ــب  ريو براى كس

ــه  ــهميه ورود ب س
ــى دهم كه المپيك فرصت دارم،  اما قول م

ــهميه المپيك را  خيلى زودتر و احتماال تا نيمه خرداد س
بگيرم. ارزنده در پاسخ به اين سوال كه اگر المپيكى شديد، 
ــت: اگر به فينال  ــه اى را در ريو داريد، گف انتظار چه نتيج
ــب مدال مى جنگم. اما اگر  صعود كنم، موفقم و براى كس

به فينال راه پيدا نكنم موفق نبوده ام.

ــكوهاى ورزشگاه  ــاگر روى س ــايد حضورتنها يك تماش ش
ــيه ــى حاش ــورهاى عرب ــال در كش ــاى فوتب ــراى تماش ب
خليج فارس اتفاق بيافتد، اما اين بار اين اتفاق در تهران افتاد.
ــذاب  ــاگرانش ج ــا تماش ــال ب ــا فوتب ــاى دني ــه ج در هم
ــتند  ــگاه ها هس ــود و اين طرفداران حاضر در ورزش مى ش
ــند و باعث ــى بخش ــى هويت م ــته ورزش ــن رش ــه به اي ك
 مى شوند تا بازيكنان با انگيزه بيشترى به توپ ضربه بزنند، 
ــيتى  ــاس حساس اما اين هفته از رقابت هاى ليگ برتر براس
ــد كه  ــا اتفاقاتى روبه رو ش ــت ب كه در كورس قهرمانى داش
ــيه  ــى حاش ــورهاى عرب ــوان در كش ــى ت ــه اش را م نمون
ــاى فوتبالى دو  ــمفونى زيب ــارس ديد.جايى كه س خليج ف
ــران در حضور تنها  ــاز فوتبال اي ــه دار و بازيكن س تيم ريش

يك تماشاگر روى سكوها اجرا شد.

ــتان كه  ــوالد خوزس ــت تهران با ف ــم هاى نف ــدال تي در ج
ــگاه تختى برگزار  هم زمان با بازى هاى ديگر ليگ در ورزش
ــته و تالش دو  ــكوها نشس ــاگر روى س ــد تنها يك تماش ش
ــزه خاصى.  ــدون هيچ انگي ــا مى كرد آن هم ب تيم را تماش
ــى است  ــخص بود نه پرسپوليس ــاگرى كه كامال مش تماش
ــود مثل  ــن دو تيم ب ــدار اي ــر طرف ــتقاللى چون اگ ــه اس ن
ــازى ها را  ــت و ب ــى نشس ــر در خانه م ــاى ديگ ــى ه خيل

از تلويزيون تماشا مى كرد.
ــف آور  ــود هم تاس ــه اى هم عجيب ب ــن صحن ديدن چني
ــرى در فوتبال  ــود ادعاى حرفه اى گ چون ثابت كرد با وج
ــيدن به درصد كوچكى  ايران هنوز باشگاه هاى ما براى رس
ــد. وقتى تيم هاى  از حرفه اى گرى راه درازى پيش رو دارن
ــتنى مثل نفت و فوالد كه سواى از تمام پيشينه  دوست داش

ــازى و فضا دادن به جوانان جوياى  قبلى در بحث بازيكن س
ــاگر  نام حرف اول و آخر را مى زنند تنها در حضور يك تماش
ــت كه باشگاه هاى به مصاف هم مى روند اين به آن معناس
ــول ابتدايى  ــى از اص ــه يك ــاگر ك ــذب تماش ــا در راه ج م
ــتند، بماند كه  ــب هس ــدر عق ــت چق ــرى اس حرفه اى گ
ــهر لندن كه  ــت كمى ندارند. ش ــائل هم دس ــاير مس در س
ــدارد در حال  ــت تهران را ن ــعت و جمعي حتى نيمى از وس
ــره دارد از  ــر جزي ــگ برت ــده در لي ــن نماين ــر چندي حاض
ــمال لندن هستند  ــنال گرفته كه در كنار تاتنهام از ش آرس
ــتال پاالس  ــتهام در جنوب،واتفورد در غرب ، كريس تا وس
ــهر اما هر كدام از اين تيم ها  ــى در مركز ش در شرق و چلس
ــواره حمايت30،40  ــگاه هاى اختصاصى خود هم در ورزش
تا60 هزار نفره طرفداران شان را دارند و محال ممكن است 

در يك بازى صندلى هاى سكوها خالى باشد. پس اگر باشگاه 
هاى ما در اين سال ها در بحث جذب تماشاگر هم درست كار 
مى كردند االن شاهد چنين تصاوير دردناكى در بازى هاى 

مهم و سرنوشت ساز ليگ برتر نبوديم.

سمفونى دل نواز فوتبال با تنها يك تماشاگر

روياى پرنده اى كه قرار بود خداحافظى كند
ــانتى متر را  ــر و 17 س ــر و 17 مت 17 مت ــتم ركورد 8 ــتم ركورد 8 توانس 8 توانس
ثبت كنم و ركورد ورودى المپيك را به دست بياورم. 
ــيا باالى  ــال بعد هم در رقابت هاى قهرمانى آس در س

ــور پاكلين برايم   متر پريدم. اميدوارم اين بار هم حض

ــدال نقره داخل  دارنده م

ــب  ريو براى كس
ــه  ــهميه ورود ب س

ــى دهم كه المپيك فرصت دارم،  اما قول م
ــهميه المپيك را  خيلى زودتر و احتماال تا نيمه خرداد س
بگيرم. ارزنده در پاسخ به اين سوال كه اگر المپيكى شديد، 
ــت: اگر به فينال  ــه اى را در ريو داريد، گف انتظار چه نتيج
ــب مدال مى جنگم. اما اگر  صعود كنم، موفقم و براى كس

به فينال راه پيدا نكنم موفق نبوده ام.
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1/206 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آييــن نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صــادره هيأت موضوع تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفــات مالكانــه وبالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديده اســت 
لذامشــخصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالك محل تســليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضايى 

تقديم نمايند.
1-  رأى شــماره230-95/1/23 هيــأت : آقــاى حســين شــاكرى 
ويدوجيفرزندخيراله  شماره شناسنامه 101 ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 73,65 مترمربع شــماره پالك371 فرعى مجزا از شماره .318 
فرعى از پالك8 اصلى واقــع در معين آباد  بخش 2حــوزه ثبتى آران و 

بيدگل. مالكيت عادى 
2- رأى شــماره267-95/1/25 هيأت : آقاى داود هوشمند نوش آبادى  
فرزنداكبر  شــماره شناسنامه4583 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
149,5مترمربع شــماره پالك372 فرعى مجزا از شــماره318 فرعى از 
پالك 8اصلى واقع درمعين آباد  بخش2 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مالك عادى
3- رأى شــماره276 هيأت : آقاى ســلمان قمى برزكى فرزندعلى اكبر  
شماره شناسنامه1250150485و خانم مريم زراعتى بيدگلى فرزندمهدى 
شماره شناسنامه6190071600  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 160 مترمربع شماره پالك836فرعى مجزا از شماره102 فرعى 
از پالك 6 اصلى واقع در حســين آباد  بخش3حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از محمدناظمى
4- رأى شــماره278 هيأت : آقاى حســين نمكيان بيدگلى فرزندعباس 
شماره شناســنامه 80 و خانم فاطمه ســنبلى بيدگليفرزندمحمد حسين 
شــماره شناســنامه9204  (بالمناصفــه) ، ششــدانگ  يكبابخانــه به 
مســاحت145 مترمربع شــماره پالك 837 فرعى مجزا از شــماره106 
فرعى از پالك 6 اصلى حســين آباد  بخش3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.

ابتياعى از حسن زركش 
5- رأى شــماره259-95/1/25 هيــأت : آقــاى عباس يــزدى بيدگلى  
فرزندغالمحســين  شــماره شناســنامه 8606 و خانم صديقه موساى 
آرانى  فرزند عباس شــماره شناســنامه 303 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  
يكبابخانه به مســاحت 124 مترمربع شــماره پالك 15فرعــى مجزا از 
شماره1و7و8و11وقسمتى از مشاعات  فرعى از پالك207 اصلى واقع 
در اماكن بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از غالمحسين يزدى 

بيدگلى 
6- رأى شماره227-95/1/23 هيأت : آقايان احمد وعلى اصغر وخانمها  
اشــرف و اعظم  واكــرم  وكبريا خانــم واقدس همگى كرباســى آرانى  
فرزندان علــى اكبــر شــماره شناســنامه 468-6-182-364-737-
108-351 (كمافرض اهللا  پســر دوبرابر دختر )، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت501,07 مترمربع شماره پالك1فرعى مجزا از شماره1856اصلى 
از شماره هاى 1854و1855و1856 اصلى واقع در اماكن بخش 3حوزه 

ثبتى آران و بيدگل. موروثى از على اكبر كرباسى  
7- رأى شــماره240-95/1/23 هيأت : آقاى شــركت تعاونى مصرف 
فرهنگيان آران وبيدگل بشــماره ثبت 17 وشناسه 10260060046ثبت 
شــركتهاى آران وبيدگل، ششــدانگ قســمتى از يكباب ســاختمان  به 
مســاحت316,5 مترمربــع شــماره پــالك 8310 فرعــى مجــزا از 
شماره392و393 فرعى از پالك2637 اصلى واقع در مسعود آباد  بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از شهردارى آران وبيدگل 
8- رأى شــماره 256 هيــأت : آقــاى ســيدمهدى صفــوى مشــكانى  
فرزندسيدجمال  شماره شناســنامه10 و خانم زهرا حيدر دخت آرانى  
فرزندعباس شماره شناسنامه359  (بترتيب نسبت به 4و2دانگ مشاع) 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150مترمربع شماره پالك 310فرعى 
مجزا از شماره 252فرعى از پالك 2704 اصلى واقع دردستجرد وغياثيه 

بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از جواد حميدپناه
9- رأى شــماره 287-95/1/26 هيأت : آقاى صدرالدين اربابى بيدگلى  
فرزند محمد شماره شناسنامه 5 و آقاى امير حسين اربابى بيدگلى فرزند 
صدرالدين شماره شناســنامه6190145371  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مســاحت150 مترمربع شــماره پالك 311 فرعى مجزا از 
شماره252 فرعى از پالك 2704اصلى واقع در دستجرد وغياثيه بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از جواد حميدپناه
10- رأى شماره292-95/1/26 هيأت : خانم ايران طامه بيدگلى فرزندعلى 
محمد  شماره شناسنامه 7297 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت105,25 
مترمربع شــماره پالك 197فرعى  فرعــى مجزا از شــماره مذكور از  
پالك2840 اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.مالكيت مشاعى 
11- رأى شــماره236-95/1/23 هيأت : آقاى عزيزالــه اكرميان آرانى  
فرزند على شماره شناسنامه 296 ، ششدانگ  يكباب انبارى به مساحت 
2995مترمربع شــماره پالك5505 فرعى مجزا از شماره159 فرعى از 
پالك2840 اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى ازورثه محمد قديريان 
12- رأى شــماره 237 هيأت : آقاى احمد يزالنى بيدگلى فرزند مصطفى 
شماره شناسنامه 6633 ، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 1092 
مترمربع شــماره پالك5506  فرعى مجزا از شماره 157و158 فرعى از 
پالك2840 اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى ازمحمد قديريان
13- رأى شماره 238هيأت : آقاى مهدى ســورنى فرزندسلمان شماره 
شناســنامه 1250081092، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت132,19 
مترمربع شــماره پــالك 5507 فرعى مجــزا از شــماره163 فرعى از 
پالك2840 اصلى واقع درريگســتان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل.ابتياعى ازابتياعى از سيدجعفرمريخى دوم
14- رأى شــماره 235 هيأت : آقاى الهامه عبدالمجيدى فرزندعباسعلى 
شماره شناسنامه548 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 99,18 مترمربع 
شماره پالك 5508 فرعى مجزا از شماره 458و459 فرعى از پالك2840 
اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى 

ازماشاله مريخى
15- رأى شــماره234-95/1/23 هيــأت : آقاى محمد عبــاس زادگان 
فرزندحبيب اله شماره شناسنامه197، ششــدانگ قسمتى از يكبابخانه 
به مســاحت48,15 مترمربع شــماره پالك 5509 فرعى مجزا از شماره 
163فرعى از پالك2840 اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى ازخانم اشرف السادات سيارى 
16- رأى شــماره 233-95/1/23هيــأت : آقــاى على ناظمــى بيدگلى 

فرزندماشاله شــماره شناسنامه6059، ششــدانگ  يكباب ساختمان به 
مساحت280,25 مترمربع شماره پالك 5510 فرعى مجزا از شماره163 
فرعى از پالك2840 اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعى   
17- رأى شماره 249-95/1/25هيأت : آقاى مجتبى ناظمى بيدگلى فرزند 
على شماره شناسنامه6190021395  و خانم زينب صالحى پور بيدگلى 
فرزندداود  شماره شناســنامه 6190055133 (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت148 مترمربع شــماره پالك 5518 فرعى مجزا از 
شماره163 فرعى از پالك 2840اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از على ناظمى
18- رأى شــماره294 هيأت : خانــم زهرا كفاش آرانى فرزندماشــااله  
شماره شناسنامه 220 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت141,72 مترمربع 
شماره پالك 5519 فرعى مجزا از شماره 1440و36 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديمكار بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از ياسر شيپورى آرانى
19- رأى شــماره261-95/1/25 هيأت : آقاى قاســم حاجــى بابازاده  
فرزندحسين شماره شناسنامه 6190051022، ششدانگ  يكباب انبارى  
به مســاحت204,3 مترمربع شــماره پالك5520 فرعى مجزا از شماره 
163فرعى از پالك2840 اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه 

ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از حسين حاجى بابازاده 
20- رأى شــماره 291-95/1/26 هيــأت : آقاى ســعيد مقربلى بيدگلى 
فرزندمحمد شماره شناســنامه 6190033172 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت105,25 مترمربع شماره پالك 5521فرعى مجزا از شماره 197 
فرعى از پالك 2840 اصلى واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل.
21- رأى شماره264-95/1/25 هيأت : آقاى سيد اكبر مير هاشمى  فرزند 
سيدرضا شماره شناسنامه 76، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت180 
مترمربع شــماره پالك 536 فرعى از پالك 43 اصلى واقع در غياث آباد 

نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك عادى 
22- رأى شــماره263-95/1/25 هيأت : آقاى عليرضا جلودارى نوش 
آبادى  فرزند رسول شــماره شناسنامه467، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 124 مترمربع شــماره پالك 535 فرعى از پالك 43 اصلى واقع 
در غياث آباد نوش آبــاد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از 

مالك عادى
23- رأى شماره262-95/1/25 هيأت : آقاى غالمرضا هوشمندى نوش 
آبادى فرزند اكبرشماره شناسنامه112 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
170مترمربع شــماره پالك 533 فرعى از پالك 43 اصلى واقع در غياث 

آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك عادى
24- رأى شماره285-95/1/25 هيأت : آقاى عباس نجاريان نوش آبادى 
فرزند استادآقا حسين شماره شناســنامه 258 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت218 مترمربع شماره پالك 843فرعى مجزا از شماره 34 فرعى 
از پالك 41 اصلى واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. ابتياعى از حسين نجاريان نوش آبادى 
25- رأى شــماره286-95/1/25 هيــأت : آقاى غالمحســين نجاريان 
فرزندعباس  شماره شناسنامه88 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 205 
مترمربع شماره پالك 844فرعى مجزا از شــماره 34 فرعى از پالك 41 
اصلى واقع درحســن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از حسين نجاريان نوش آبادى
26- رأى شماره293-95/1/26 هيأت : آقاى محمد نصيرى فر  فرزندعلى  
شماره شناسنامه 48472 ، ششدانگ  يكباب مرغدارى به مساحت 15670 
مترمربع شــماره پالك 1 فرعى از پالك 50 اصلــى واقع درمزرعه قوام 
زنگ بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از ســيد محمد رضاپور 

نوش آبادى 
 بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :95/2/6 

تاريخ انتشار نوبت دوم :95/2/22
عباس عباس زادگان  رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

تحديد حدود اختصاصى
2/346 شــماره صادره: 1395/82/221037 نظر به اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ قطعات زمين مزروعى به شــماره 85 فرعى واقع در مزرعه 
ارش كامو پالك 67- اصلى واقع در بخش 12 كاشــان كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتى به نام خانم معصومه رحمانى فرزند اسمعيل در جريان ثبت 
اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به 
دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين  آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى¬گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ 
انتشار: روز چهارشنبه مورخه: 95/2/22  نوروز رئيس اداره ثبت اسناد 

و امالك جوشقان
مفاد آرا

2/339 شــماره: 139560302028000029 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه 
آگهى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 
139560302028000012 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك كوهپايه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
افسانه بختورتاش فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 224 صادره از 
اصفهان در ششدانگ يك درب باغ به مساحت 733/04 متر مربع از پالك 
19 فرعى از 420 اصلى واقع در مزرعه كچى سفلى بخش 19 ثبت اصفهان 
خريدارى به صورت عادى مع الواسطه از مالك رسمى وراث ميرزا آقا 
عقيلى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1395/02/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/06
مالف:4713 اصغر على خانى كوپائى رئيس ثبت اسناد و امالك كوهپايه

مفاد آرا
2/340 شــماره: 139560302028000027هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك كوهپايه 
آگهى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 
139560302028000010 هيــات اول موضــوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك كوهپايه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
كورش بختورتاش فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 1068 كد ملى 
0047361654 صادره از مركزى در ششــدانگ يك باب خانه قديمى به 
مساحت 272/01 متر مربع احداثى در قســمتى از پالك 2 فرعى از 420 
اصلى واقع در مزرعه كچى سفلى بخش 19 ثبت اصفهان خريدارى عادى 
مع الواسطه از مالك رســمى ميرزا آقا عقيلى محرز گرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1395/02/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/06
مالف:4712 اصغر على خانى كوپائى رئيس ثبت اسناد و امالك كوهپايه

تحديد حدود اختصاصى
2/316 شــماره:1395/04/219262چون تمامى ششــدانگ قطعه زمين 
محصور پالك شماره 101 فرعى از 214- اصلى واقع در يحيى آباد بخش 
11 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام آقاى احمد گرجى طرقى 
فرزند اسمعيل و غيره در جريان است و عمليات تحديد حدود قانونى آن 
به عمل نيامده اســت. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه مورخ 
1395/03/30  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورتمجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1395/02/22  م الف:82 عباسعلى 

عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نطنز
مزايده 

2/141 شــماره نامــه: 9510116839000029 شــماره پرونــده: 
9309980361501418 شماره بايگانى شــعبه: 940166 اجراى احكام 
شــعبه 10 دادگاه عمومى و حقوقى (خانواده) اصفهان در نظر دارد در 
خصوص كالسه 940166 ح ج 10 له خانم سوسن عليان عليه آقاى محمد 
رضا كاظمى اسفه فرزند يداله به خواســته اصل خواسته ما به التفاوت 
مهريه 838495286 ريال و هزينه نشر 360000 ريال و اجرت كارشناس 
3500000 ريال و نيم عشــر دولتى به مبلغ 41924764 ريال و مطالبات 
محكوم لها در شــعبه 4 خانواده بابت نفقه و اجرالمثل و نيم عشر دولتى 
جمعًا به مبلغ 337638500 ريال جلســه مزايده اى جهت فروش 32/85 
ســهم از 121 ســهم از 3699 ســهم پالك ثبتى 5000/4730 مربوط به 
ساختمان 2 طبقه مسكونى – تجارى واقع در اصفهان خ سپهساالر نبش 
كوچه شهيد ابراهيم يزدى (جعفرآباد) بعد از داروخانه دكتر ناصرى كه 
پالك مورد نظر در طبقه همكف واقع در مجتمع مســكونى – تجارى دو 
طبقه با 3 واحد مســكونى مجزى (يك واحد آپارتمان در طبقه همكف به 
همراه سه واحد تجارى و 2 واحد آپارتمان مسكونى مجزى در طبقه اول) 
موضوع مزايده آپارتمان طبقه همكف مى باشــد كه فاقد ســند 6 دانگى 
مجزى و قدمت ساختمان حدود 22  ســال پنجره خارجى از آلومينيوم 
ســاده ايرانى و به گفته محكوم لها سيســتم گرمايش بخارى و سيستم 
سرمايش كولرآبى كه با توجه به نظر كارشناس ثبتى در پرونده قسمت 
اول مهريه محكوم لها نياز به بازسازى دارد و مساحت اعيانى آپارتمان 
حدود 146 متر مربع معادل 121 سهم مشاع حسب نظريه كارشناس هر 
سهم برابر 1/2 متر مى باشد و موضوع مزايده 32/85 سهم از ملك فوق 
كه به ارزش 1221918550 ريال معادل كل خواسته و نيم عشر مى باشد 
را برگزار نمايد طالبين مى توانند جهت بازديد 5 روز قبل در محل از ملك 
ديدن كرده و جهت شركت در مزايده در تاريخ 1395/03/06 ساعت 9/30 
در دفتر اين اجرا واقع در اصفهان خ شــهيد نيكبخــت 200 متر باالتر از 
ساختمان دادگسترى سمت راست ساختمان اجراى احكام طبقه 2 واحد 
4 حاضر شوند فروش از مبلغ ارزيابى شروع و برنده كسى خواهد بود 
باالترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد مبلغ تصويبى را به حساب سپرده 
واريز و هزينه هاى مربوطه را متقبل شــود. م الف:3352 دفتر شــعبه 6 

اجراى احكام خانوده اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/144 شماره : 1395/43/216055نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شماره 16/4231 مجزى شده از 16/569 در اجراى موضوع قانون 
تعيين تكليف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و پرونده 
ثبتى به نام حميد ســلطانى ده نوى فرزند مصطفى و شــهناز ماهرانى 
برزانى فرزند مصطفى بالمناصفه نســبت به ششــدانگ در جريان ثبت 
اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به 
دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/03/17 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ 
انتشار: چهار شــنبه 1395/02/22 م الف: 3551 رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالك غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/176شــماره : 1395/43/216870نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شــماره 26/324 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و 
پرونده ثبتى به نام زهره محفوظى فرزند عبدالرحيم و شركاء در جريان 
ثبت است  و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/03/17 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ 
انتشار: چهار شــنبه 1395/02/22 م الف: 3565 رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالك غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/175شــماره : 1395/43/217255نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
پالك شماره 32/1071 مجزى شده از پالك 32 اصلى در اجراى موضوع 
قانون تعيين تكليف واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق ســوابق و 

پرونده ثبتى به نام آقاى حســينعلى خســروى دهقى فرزند عباســعلى 
نسبت به چهاردانگ مشــاع و صديقه آذرهوش فرزند غالمرضا نسبت 
به دو دانگ مشاع در جريان ثبت است  و عمليات تحديد حدود قانونى آن 
به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
95/03/17 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 

روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: چهار شنبه 1395/02/22 م الف: 3862 رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالك غرب اصفهان
فقدان سند مالكيت

2/348 شــماره:1395/04/220808نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ 
يكباب اطاق فوقانى پالك ثبتى شماره 864/11 فرعى از 33 اصلى واقع در 
بخش 9 حوزه ثبتى نطنز( كه در اجراى استانداردســازى به پالك 4044 
فرعى تبديل شده) ذيل ثبت 7393 در صفحه 255 دفتر امالك جلد 54 به 
نام فرمان مرتضويان به شناسنامه 2383 نطنز فرزند شيخ جعفر ثبت و 
صادر و تسليم گرديده است، سپس به موجب سند انتقال شماره: 22393-
1337/08/01 دفترخانه شــماره 7 نطنز به آقاى سيد محمد مرتضويان 
فرزند سيد احمد انتقال يافته سپس ورثه وى با ارائه درخواست كتبى به 
شــماره وارده: 95040952874896-1395/02/18 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلى كه امضاء شهود آن ذيل شماره: 1395/02/18-16140 
به گواهى دفترخانه 168 نطنز رسيده است مدعى هستند كه سند مالكيت 
آن به علت جابجايى مفقود گرديده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحى 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را كتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه كننده 
سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسيد يا 
در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 87 عباسعلى 

عمرانى رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
ابالغ

شــماره   9510100353500788 ابالغنامــه: شــماره   2 /349
پرونده:9309980359500952 شــماره بايگانى شعبه:940898  ابالغ 
شونده حقيقى: فتاح شاهى فرزند حيدر به نشــانى شهرستان اصفهان، 
تاريخ حضــور:1395/03/26 چهارشــنبه ســاعت: 9، محــل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شــهيد نيكبخت-ســاختمان دادگسترى كل 
اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره321 علت حضور: در خصوص 
شــكايت فاطمه دهقان كليشــادى عليه شــما در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.م الف:4562 شعبه 109 دادگاه كيفرى 

دو شهر اصفهان(109 جزايى سابق)  
ابالغ

شــماره   9510100353500785 ابالغنامــه: شــماره   2 /350
پرونده:9309980359500952 شــماره بايگانى شعبه:940898  ابالغ 
شونده حقيقى: آزاده فضلى فرزند على به نشــانى شهرستان اصفهان، 
تاريخ حضــور:1395/03/26 چهارشــنبه ســاعت: 9، محــل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شــهيد نيكبخت-ســاختمان دادگسترى كل 
اســتان اصفهان-طبقه3-اتاق شــماره321 علت حضور: در خصوص 
شــكايت فاطمه دهقان كليشــادى عليه شــما در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.
 م الف:4560 شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان(109 جزايى 

سابق)  
ابالغ وقت رسيدگى

2/351 در خصوص پرونده كالســه 1184/94 خواهــان اصغر كريمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت على بتوئى فرزند برزو تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 95/3/29  ساعت 17 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 

تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:4472 شــعبه 16 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/352 در خصوص پرونده كالســه 950195 خواهان حســن شهابى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت زهرا شــفيعى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 95/3/29  ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 

تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:4474 شــعبه 5 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/353 شــماره ابالغيــه: 9510106836600718 شــماره پرونــده: 
9409986836600837 شــماره بايگانــى شــعبه: 941319 خواهان/ 
شاكى حســين عبداللهى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم محبوبه 
اكرمى فرزند محمد على به خواســته صدور گواهى عدم امكان سازش 
به درخواست زوج تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان (مجتمع 
شهيد قدوسى) واقع در اصفهان- خ ميرفندرســكى(خ مير)- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل مير- مجتمع قضايى شهيد قدوسى- طبقه 2- اتاق 202 
ارجاع و به كالسه 9409986836600837  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1395/03/31 و ساعت 8/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شــاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
م الف:4517 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
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ابالغ وقت رسيدگى
2/354 در خصوص پرونــده كالســه 950162 ش 11 خواهان روزعلى 
كريمى زاده دادخواســتى مبنى بر الزام به انتقال سند يك خودروى پرايد 
به شــماره انتظامى 185 س 43 ايران 13  به طرفيــت 1- مجتبى رمضانى 
2- زهرا زمانى فر تقديم نموده است وقت رســيدگى براى روز سه شنبه 
مورخ 95/4/1  ساعت 8 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شــماره دو شوراى حل اختالف مراجعه  
و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. م الف:4492 
شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
2/355 شــماره ابالغيــه: 9510100361701152 شــماره پرونــده: 
9409980361700812 شــماره بايگانى شعبه: 940892 خواهان/ شاكى 
بانك ملت به مديريت على رستگار دادخواستى به طرفيت خواندگان رسول 
رحمانى و حســن رضاخانى و زهره محسنى خوراســگانى به خواسته 
مطالبه وجه بابت ... و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و 
مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه وجه بابت ... تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 28 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شــهيد 
نيكبخت- ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 
ارجاع و به كالسه 9409980361700812  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1395/04/01 و ساعت 11/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكى و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گــردد. م الف:4532 شــعبه 28 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/358 در خصــوص پرونده كالســه 95/ 200خواهان مالــى و اعتبارى 
عسگريه با وكالت آقاى شــيروانى زاده دادخواســتى مبنى بر مطالبه به 
طرفيت فاطمه موســوى و على و مهدى و نصرت ا... همگى موسوى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/4/1  ســاعت 10 صبح تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 

ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الــف:3780 شــعبه 8 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/359 در خصــوص پرونــده كالســه 745/94 خواهان مهــران فاتحى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد خائف تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 95/4/1 ساعت 5 عصر تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در خيابان سجاد – اول خيابان ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 3703 شعبه 28 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/360 در خصــوص پرونده كالســه 2001/94 خواهــان اكبر نصوحى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت زهرا شبانپور تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى مورخ 95/4/1 ساعت 8/30  تعيين گرديده است با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان سجاد – اول 
خيابان ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان صبا – پالك57 
كدپســتى 8165756441 مجتمع شــوراى حل اختالف اصفهان شعبه 6 
شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 3746 شــعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/361 در خصوص پرونده كالسه 928/94 خواهان صندوق قرض الحسنه 
مستضعفين با وكالت خانم كاميابى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
فرشاد صالحى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 95/4/1 ساعت 
6  تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در خيابان ســجاد – اول خيابان ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالك57 كدپستى 8165756441 مجتمع شوراى حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد.در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 3314 شعبه 26 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/362 در خصوص پرونده كالســه 1092/94 خواهان محمد وطن خواه 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد جواد اسماعيلى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 95/4/1  ساعت 4/30 عصر تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بــودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در ابتداى خيابان آتشگاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو شوراى 
حل اختالف مراجعه  و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف:3301 شــعبه 39 حقوقى مجتمع شــماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/363 در خصوص پرونده كالســه 1091/94 خواهان محمد وطن خواه 
دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته به طرفيت سجاد اسماعيلى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى يكم تيرماه مورخ 95/4/1  ساعت 5 عصر تعيين 
گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع 
در ابتداى خيابان آتشگاه اول خيابان سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان 
مراجعه  و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود. 
م الف:3302 شــعبه 39 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره    9510420352400054 اجراييــه: شــماره   2 /364

پرونده:9209980352401330 شــماره بايگانى شعبه:921437 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره9510090352400301 و شماره 
دادنامه مربوطه9409970352400036 محكوم عليه شــركت اسكان راه 
اسپادانا ( به مديريت محمود داراب پور) به نشانى مجهول المكان محكوم 
است به  پرداخت: 1- مبلغ 61/500/000 ريال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 
1/320/000 ريال بابت خسارات دادرسى 3- هزينه كارشناسى پرداختى 
4- تاخير در تاديه از تاريــخ 92/9/28 لغايت وصــول محكوم به در حق 
محكوم له على رحيمى فرزند احمد به نشــانى اصفهان خيابان نبوى منش 
فرعى 123 پالك 2 و همچنين محكوم به پرداخــت مبلغ 3/000/000 ريال 
بابت حق االجراى دولتى در حــق صندوق دولت. ضمنــًا رعايت تبصره 
2 ماده 306 ق آ د م الزامى اســت. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجــرا گذارد(ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنــى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را 
شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حكم، 
حبس تعزيرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شــود (ماده 21 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 

1394). م الف: 3382 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

2/365 شماره: 962/93 به موجب راى شماره 42 تاريخ 94/1/31 حوزه 24 
شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
سعيد نريمانى زمان آبادى به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ سى و سه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
87/5/10 تا زمان اجرا در حق خواهان مهدى صادق زاده به نشانى اصفهان 
خ 22 بهمن مجتمع ادارى اميركبير موسسه اعتبارى آرمان. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:838 شعبه 24 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/366 شماره: 94-900 ش 11 به موجب راى شماره 1396 تاريخ 94/8/30 
حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه احمد يوسفى به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ سى و ســه ميليون ريال بابت چك شماره 24550699 به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 170/00 ريال بابت خسارات دادرسى و هزينه نشر 
آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/2/30 تا زمان وصول كه در حق محكوم له 
سيد موسى صالبتى قهدريجانى با وكالت نرگس صادقى قهساره به نشانى 
اصفهان خيابان شيخ صدوق شــمالى چهار راه وكال ســاختمان وكالى 
دادمهر طبقه دوم با احتساب نيم عشر اجراى ا حكام. ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:830 شعبه 11 حقوقى مجتمع شماره 

دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/367 شماره: 899/94 ش 11 به موجب راى شماره 1401 تاريخ 94/8/30 
حوزه 11 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه احمد يوسفى به نشانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ سى و دو ميليون ريال بابت چك شــماره 24550698 به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 185/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه نشــر آگهى و پرداخت خســارت 
تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك 94/2/5 تا تاريخ وصول كه در حق 
محكوم له سيد موسى صالبتى قهدريجانى با وكالت نرگس صادقى قهساره 
به نشانى اصفهان خيابان شيخ صدوق شــمالى چهار راه وكال ساختمان 
وكالى دادمهر طبقه سوم با احتساب نيم عشر اجراى احكام. ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند 
و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:829 شعبه 11 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/368 شــماره: 1338/94 ش 6 ح  بــه موجب راى شــماره 1867 تاريخ 
94/10/26 حوزه ششم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه 1- محمد رضا كريمى فرزند عباسعلى 2- محمد 
رضا شياسى فرزند حسينقلى هر دو  به نشانى مجهول المكان محكومند به 
پرداخت مبلغ 6/900/000 ريال بابت اصل خواسته و 170/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و هزينه نشر آگهى به مبلغ 600/000 ريال و خسارت تاخير 
در تاديه از تاريخ سررســيد چك هاى موصوف ( چك شماره 568991 به 
مبلغ 3/300/000 ريال از مورخه 89/9/23 ( و چك شماره 568992 به مبلغ 
3/600/000 ريال از مورخه 89/9/10) تا تاريخ اجراى حكم در حق خواهان 
عبدالرضا يزدان پناه فرزند محمد على به نشــانى اصفهان خ شيخ صدوق 
نبش شيخ مفيد ساختمان كســرى طبقه 2 واحد 4.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر 
باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:827 شعبه 6 حقوقى مجتمع شماره 

يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
2/372 شماره: 940879 ش 5  به موجب راى شماره 1730 تاريخ 94/10/23 
حوزه 5 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه محمد على بيروانوند فرزند پيرولى به نشانى مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهــارده ميليون ريال بابت چك شــماره 
701/816940 و صد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و هزينه نشر 
آگهى طبقه تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 93/6/9 لغايت اجراى 
حكم به انضمام نيم عشــر دولتى در حق محكوم له: كورش ســليمى پور 
ناقانى به نشانى اصفهان خ كاوه شهرك ميالد بلوار شقايق بن بست سوم 
پ 185، ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:826 
شعبه 5 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
2/373 شماره: 940878 ش 5  به موجب راى شماره 1731 تاريخ 94/10/22 
حوزه 5 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه نويد مهرجو فرزند فرامرز به نشــانى مجهول المكان محكوم 
است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت سفته شماره 808920 و صد 
و شصت هزار ريال بابت هزينه دادرســى و هزينه نشر آگهى طبقه تعرفه 
قانونى و خســارت تاخير تاديه از 94/8/25 لغايت وصول به انضمام نيم 
عشر دولتى در حق محكوم له كورش سليمى پور ناغانى به نشانى اصفهان 
خ كاوه شهرك ميالد بلوار شقايق بن بست ســوم پ 185، ماده 34 قانون 
اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:825 شعبه 5 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/374 شماره: 93-662 به موجب راى شماره 927 تاريخ 93/9/29 حوزه 
17 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه مجتبى حسن پور به نشــانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواســته و يكصد و هفتاد و پنج هزار 
ريال بابت هزينه دادرسى و خســارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
90/12/20 لغايت اجراى حكم در حق خواهان يحيى مردانى به نشانى خمينى 
شــهر محله فرطيان كوچه گل خانه و نيم عشر حق االجرا در حق صندوق 
دادگسترى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:817 
شعبه 17 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرايى
2/375 شماره: 955/93 به موجب راى شماره 244 تاريخ 94/3/31 حوزه 
بيستم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه حســين عبادى فرزند نوروز على شغل آزاد به نشانى مجهول المكان 
محكوم است به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت يكصد و هفتاد هزار ريال به عنوان خســارت دادرسى و پرداخت 
حق الوكاله وكيل طبقه تعرفه و پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
91/2/30 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزى 
و نيم عشر حق االجرا در حق محكوم له: مظاهر كريمى فرزند نصراله شغل 
آزاد به نشــانى قهدريجان- ميدان امام حســين روبروى پاساژ پارسيان 
شيرينى فروشى كريمى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:816 شــعبه 20 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرايى

2/376 شــماره: 941075 ش ح 9 بــه موجــب راى شــماره 1801 تاريخ 
94/11/21 حوزه نهم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محمود قنبرى شلمزارى به نشانى مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهل و دو ميليون و پانصد هزار ريال بابت 
خسارت وارده طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى و مبلغ يك ميليون 
ريال بابت هزينه كارشناسى و مبلغ يكصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ ششصد هزار ريال بابت هزينه نشر آگهى در حق محكوم 
له محمد راعــى فرزند رضا به نشــانى اصفهان بلوار بعثــت خ فالطورى 
ســاختمان يا مهدى پ 122 طبقه اول و همچنين نيم عشر حق اجرا در حق 
اجراى احكام شوراى حل اختالف، ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 

ندارد، صريحًا اعالم نمايد.
 م الف:815 شــعبه 9 حقوقى مجتمع شــماره دو شــوراى حــل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ اجراييه

2/386 شــماره اجرائيــه: 9510420361700062 شــماره پرونــده: 
9309980361700815 شــماره بايگانــى شــعبه: 930830 بموجــب  
درخواســت اجراى حكم مربوط بــه شــماره 9510090361700446 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9309970361701885 محكوم عليهم 1- سيد 
فرشيد بهبهانى موسوى فرزند احمد به نشــانى اصفهان، خ عالمه امينى، 
ساختمان آســمان، واحد 10. 2-  پريســا بهبهانى موسوى فرزند رحمت 
اله مجهول المكان.3- فخرالسادات بهبهانى موسوى فرزند على به نشانى 
اصفهان، خ عالمه امينى، پالك 135.  4- رحمت اله بهبهانى موسوى فرزند 
رحمن مجهول المكان محكوم هســتند به شــرح دادنامه ذيــل اجراييه و 
همچنين پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت در حق محكوم له  
شركت مالى اعتبارى كوثر سهامى عام به نشانى اصفهان، خ هشت بهشت 
غربى، نرســيده به چهارراه ملك، ساختمان ســتاره، سرپرستى اصفهان 
به وكالت مســعود كريمى فرزند محمد تقى  به نشــانى اصفهان، خ هشت 
بهشت غربى، نرسيده به چهاراه ملك، مجتمع الماس، طبقه 2 واحد 2. راى 
دادگاه: درخصوص  دعوى آقاى مسعود كريمى به وكالت شركت مالى و 
اعتبارى كوثر به طرفيت آقايان 1- سيد فرشــيد بهبهانى موسوى فرزند 
احمد2- رحمت اله بهبهانى موســوى فرزند رحمن و خانمها 3- پريســا 
بهبهانى موسوى فرزند رحمت اله4-  فخرالسادات بهبهانى موسوى فرزند 
على به خواسته مطالبه مبلغ 240/000/000 ريال به استناد يك فقره چك به 

شماره 354538 به تاريخ 93/6/2 و گواهينامه هاى عدم پرداخت صادره از 
سوى بانك محال عليه به انضمام خسارات دادرسى و تاخير تاديه دادگاه با 
عنايت به دادخواست تقديمى وتصوير مصدق مستندات ابرازى خواهان كه 
داللت ير اشتغال ذمه خواندگان نسبت به خواهان مى نمايد و نظر به اينكه 
خواندگان با وصف ابالغ قانونى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعى 
در قبال دعوى مطروحه به عمل نيــاورده اند فلذا دعوى خواهان را به نظر 
ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى 
و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چك حكم به تضامنى محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ 240/000/000 
ريال به عنوان اصل خواســته و همچنين مبلغ -/14/460/000 ريال بابت 
هزينه هاى دادرسى،نشــر آگهى و حق الوكاله وكيل طبــق تعرفه مرحله 
بدوى و خسارت تاخير تاديه وفق شاخص اعالمى بانك مركزى از تاريخ 
سررسيد لغايت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 
و سپس ظرف بيست روز ديگر روز قابل تجديدنظر درمحاكم  تجديد نظر 
استان اصفهان مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجراييه: 
1- ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد. 3- مالى معرفى 
كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميسر باشــد. چنانچه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را 
شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شود ( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).4- خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظــور فرار از اجراى حكم، 
حبس تعزيرى درجه هفــت را درپى دارد. ( ماده 34 قانــون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب تعزيرى درجه شش 
يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شوند. ( ماده 21 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود. ( 
تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394 ). م الف 4539 

مهدى حاجيلو- رئيس شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
اخطار اجرايى

2/393 شماره: 1474/94 به موجب راى شــماره 1881 تاريخ 94/10/30 
حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه جعفرعلــى صابرى زاده فرزند عيــدى محمد مجهول المكان 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ ســه ميليون و دويســت و بيست و شش 
هزار و پانصد تومان بابت نفقه زوجه از تاريــخ 93/9/28 الى 94/10/30 
(صدور حكم) و بابت نفقه فرزند مشــترك آتنا از تاريخ 93/11/11 (تقديم 
دادخواست) الى 94/3/10 مبلغ هشــتصد و چهار هزار تومان و از تاريخ 
94/3/11 ماهيانه مبلغ دويست و ده هزار تومان به صورت مستمر و مبلغ 
پانزده هزار تومان هزينه دادرسى و سى و دو هزار تومان هزينه نشر آگهى 
در حق محكوم له پروانه احمدى دارانى فرزند محمد به نشــانى اصفهان، 
خيابان امام خمينى، خيابان بابوكان كوچه شهيد شكراله ابراهيمى، بن بست 
درخشان، درب قهوه اى كوچك، انتهاى كوچه و پرداخت نيم عشر اجرايى 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:934 

شعبه سوم مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرايى

2/402 شماره: 172/94 ش 15 به موجب راى شماره 534 تاريخ 94/6/31 
حوزه 15 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه 1- سيد سينا متين نيا فرزند محمد على 2- سيد انديشه متين 
نيا فرزند محمد على 3- معصومه زمانى علويجه فرزند محمد تقى به نشانى 
مجهول المكان محكوم اند به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و انتقال 
قطعه و رسمى قدر السهم خود از دو دانگ مشــاع از پالك ثبتى 392/1 به 
انضمام ميزان  قدر الســهم خواهان از راهروى اشــتراكى به عنوان اصل 
خواســته و متعاقبًا پرداخت مبلغ 165/000 ريال بابت هزينه دادرسى به 
انضمام حق الوكاله وكيل مدافع خواهــان (وكالى مدافع خواهان) در حق 
خواهان 1- عباس تاج بخش 2- حســن تاج بخش هر دو فرزند حسين هر 
دو به نشانى خ نيكبخت جنب دادگسترى كوچه شهيد صادقى بن بست اول 
انتهاى بن بست ط 2 واحد 4 صادر و اعالم مى گردد و پرداخت نيم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 

قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد.
 م الف:1729 شعبه 15 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان 

اعالم مفقودى 

اعالم مفقودى 

اينجانب محمد شياسى مالك خودرو پژو 206 مدل 1390 
به شماره شاسى NAAP03ED1CJ544611 و شماره 
موتور 14190058068 و شماره پالك ايران 53- 121 و 47 به 
علت فقدان اسناد فروش ( سند كمپانى) تقاضاى رونوشت 

المثنى اسناد مذكور را دارم.

اينجانب انيتا هويدا مالك خودرو پــژو 206 مدل 1389 
به رنگ خاكسترى متاليك به شــماره شاسى 108670 
NAAP 03 EDOAJ و شماره موتور 14189002645 
و شماره پالك ايران13- 554 س 72 به علت فقدان اسناد 
فروش ( ســند كمپانى) تقاضاى رونوشت المثنى اسناد 

مذكور را دارم.
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مواد الزم:فلفل دلمه اى قرمز تخمه گرفته شده 1 عدد،فلفل دلمه اى سبز تخمه 
ــده  1 عدد، قارچ450 گرم، پياز قرمز خرد شده  1 عدد، برگ جعفرى  گرفته ش
ــياه 100 گرم، جعفرى  ــير  1 حبه، زيتون س يا ريحان جهت تزيين  مقدارى س
ــق غذاخورى، پونه كوهى تازه2 قاشق غذاخورى، سس  ــده  1 قاش تازه خرد ش

گوجه فرنگى تازه  نصف ليوان، فلفل سياه  مقدارى.
طرز تهيه: فلفل دلمه اى ها را به چهار قسمت مساوى تقسيم كنيد و در گريل 
ــود. سپس پوست آن ها را بگيريد  يا فر قرار دهيد تا روى پوست آن ها كبابى ش
ــده و زيتون ها  و خرد كنيد. آن ها را در يك ظرف بريزيد و با قارچ و پياز خرد ش
مخلوط كنيد. سپس سس تهيه شده از گوجه فرنگى تازه كه خنك شده است را 
به همراه سير خرد يا رنده و سبزيجات ذكر شده و فلفل سياه مخلوط كنيد، سس 
نهايى را روى سبزيجات بريزيد و روى ظرف را به مدت30 دقيقه سلفون بكشيد و 
در يخچال نگهدارى كنيد تا كامال مواد به خورد هم بروند. در نهايت ساالد فلفل 

و قارچ را با سبزيجات تازه تزيين كرده و ميل كنيد .
توصيه سرآشپز:

ــد به جاى آن از ــت قرمز دارن ــه محدوديت يا ممنوعيت مصرف گوش افرادى ك
ــتفاده كنند. اين غذا به دليل حضور سبزيجات و  ــفيد اس  فيله هاى گوشت س
ــت. ساالد فلفل و قارچ را مى توانيد  روغن زيتون منبع خوب ويتامين C و E اس
به صورت داغ بر روى نان هاى تست يا ساندويچى قرار دهيد و براى نهار يا شام 

روز كارى خود استفاده كنيد.

وادى  حضراموت در كشور يمن قرار دارد كه به دليل شرايط عجيبش، آن را 
«منهتن كوير» هم مى نامند. در اينجا ساختمان هاى خشتى بلند غيرطبيعى 

وجود دارد كه از دل فالت كويرى سر برآورده اند. 
ــت و هيچ رودخانه اى ندارد. اما در مناطق مرتفع،  يمن، كشورى خشك اس
داراى چندين دره  رودخانه اى به نام « وادى » بوده كه در اين كشور پراكنده  

شده اند و در ماه هاى زمستان هم به حالت خشك باقى مى مانند. شاخص ترين 
ــت كه در بخش  دره در ميان آنها، « وادى حضراموت » و « وادى دوان » اس

شرقى و مركزى يمن قرار دارد.
وادى حضراموت متشكل از يك دشت باير و باريك كرانه اى است كه اطرافش 
را شيب  گاه هاى تند يك فالت وسيع ( يعنى فالت الجول ) با شبكه نامتراكمى 
ــمالى نامشخص و تعريف   از وادى ها برگرفته  كه كامال از بين رفته اند. نوار ش
نشده حضراموت، شيبى به سمت بيابان خشك رب الخالى دارد. نواحى مرتفع 
آن نيز متشكل از خاك هاى رسوبى و سيالب ها بوده در شرايطى كه نواحى 

پست تر آن خشك و بيابانى است.
ــبيده به هم در مركز  ــهرها و روستاهايى متراكم و چس حضراموتى ها در ش
ــته در امتداد وادى ها زندگى مى كنند. اين  ايستگاه هاى آبيارى به هم پيوس
ساختمان ها در مجاور دامنه تپه يا بر روى فالتى در ارتفاع100 تا200 مترى 
ــيارى از آنها برفراز صخره ها ساخته شده اند. اين  از سطح دره قرار دارند. بس
خانه ها از آجرهاى گلى با زمين هاى چوبى ساخته شده و اغلب چندين طبقه 
ــتلزم آنند تا به طور مداوم ترميم و بازسازى  هستند. اين بناهاى خشتى مس
ــتانى، چرا كه ممكن است اين باران ها  شوند خصوصا بعد از باران هاى تابس

باعث شسته شدن و از بين رفتن پوشش گلى آنها شده و بنا را متزلزل سازد.

هويج ماده غذايى بسيار سالمى است كه مى توانيم 
ــته باشيم. خريدن  آن را در رژيم غذايى خود داش
هويج با كيفيت خوب به ما كمك مى كند تا مطمئن 
شويم كه از بهترين ( و خوشمزه ترين ! ) مواد مغذى 
موجود در هويج بهره مند خواهيم شد. در اين مقاله  
ــاى اضافى داخل  ــتفاده از هويج ه درباره نحوه اس

يخچال ايده هايى داريم.
ــد. هويج فلفلى  ــت كني هويج نمكى و فلفلى درس
ــمزه و سالم است و  و نمكى يك ميان وعده خوش

جايگزين بسيار خوبى براى چيپس است.
نكات و هشدارها

ــك جايگزين  ــى تواند ي ــود در هويج م قند موج
ايده آل براى شكر در كيك ها و مافين ها باشد. پس 
ــكر  با اضافه كردن كمى هويج مى توانيد ميزان ش

مورد استفاده خود را كاهش دهيد.

ــت بكنيد. چون بيشتر از  هويج هاى كهنه را پوس
فيبر تشكيل شده اند و در نتيجه زياد براى خوردن 

مطلوب نيستند.
ــه جاى مربا  ــى را همچنين مى توان ب هويج خالل
در ساندويچ كره بادام زمينى استفاده كرد. فقط قبل 
ــى روى نان، آن را با كمى  از ماليدن كره بادام زمين
هويج خاللى مخلوط كنيد. اگر خواستيد مى توانيد 

كمى عسل هم روى آن بريزيد.
معموال توصيه مى شود كه هويج در دماى 0 درجه 
ــبى90 تا100 نگهدارى  سانتى گراد با رطوبت نس

شود.
هويج پخته را مى توان تا 3 روز در يخچال نگهدارى 
كرد. هويج ها را كنار سيب، موز و خربزه نگهدارى 
نكنيد. گاز اتيلن موجود در اين ميوه ها باعث افزايش 

تركيبات تلخ موجود در هويج مى شود.

مجموعه دو جلدى « حافظ نامه » با نگاهى دقيق 
ــرح الفاظ، اعالم، مفاهيم كليدى و  و موشكافانه ش
ابيات دشوار حافظ را موضوع بحث خود قرار داده و 
سعى داشته با زبانى ساده آن را براى مخاطب خود 
ــايى كند. مبدا فكر نگارنده كتاب اين بوده  بازگش
ــرح ندارد  كه اكثر غزل ها و ابيات حافظ نياز به ش
ــى نزديك تر به سعدى  ــهولت بيان حافظ بس و س
است. بنابراين هر شرحى بر شعر حافظ، مخصوصا، 
هر شرح كامل سراسرى، با طناگزينشى است يعنى 
بخش عمده آن توضيح واضحات است و به مسائلى 
مى پردازد كه مشكلى دربر ندارد. بنابراين يك راه 
ــكالت  چاره از نظر نگارنده اين بود كه فقط بر مش
ــد. بنابراين طريقه بينابينى را  حافظ شرح بنويس
در پيش گرفت و بر غزل هاى بهتر و دشوارتر حافظ 
ــمند نويسنده250  ــت. در اين اثر ارزش شرح نوش

ــائقه انس خويش انتخاب  غزل بهتر حافظ را به س
ــرح الفاظ،  ــپس ذيل غزل ها به ش كرده است و س
ــوار هر يك  ــدى و ابيات دش ــم كلي اعالم، مفاهي
ــت. در پايان كتاب هم فهرست كاملى  پرداخته اس
ــدى و حتى  ــالم و مفاهيم كلي ــه الفاظ و اع از هم
ــماره صفحه ارجاع  ــت كه به ش اختالف قرائت اس
مى دهد و بسيار آسان و كاربردى است. روشى را كه 
نويسنده در اين شرح پيش گرفته است، دو پايه دارد. 
ابتدا شرح حافظ به حافظ يعنى استفاده از ابيات و 
تعابير خود حافظ براى شرح مشكالت هر مورد كه 
اين روش در فرهنگ اسالمى سابقه اى كهن دارد. 
روش دوم به دست دادن پيشينه و پشتوانه براى هر 
لفظ و لغت و تعبير از ادبيات فارسى پيش از حافظ يا 
معاصر با او است يعنى نويسنده هر جا كه الزم بوده 

به شعر و ادب پيش از حافظ استناد جسته است.

مردى كه دنيا را گشت تا از خورشيد عكس بگيرد (2)خانه هاى خشتى در منطقه شگفت انگيز حضراموت

المبورگينى هوراكان تبديل به تاكسى 
مى شود 

كشور انگلستان قصد دارد كه براى تاكسى هاى 
ــتفاده  ــودروى المبورگينى اس ــخصى از خ ش

كند.
ــس  ــن پ ــون از اي ــهر ولورهمپت ــاكنان ش س
ــى  ــوان تاكس ــر به عن ــين ديگ ــاى ماش به ج
ــد  ــبز خواهن ــى س ــك المبورگين ــخصى ي ش

ديد.
ــت اين  ــهر ادعا كرده اس ــوراى اين ش عضو ش
ــى  ــه از المبورگين ــت ك ــارى اس ــن ب اولي
به عنوان تاكسى شخصى در انگلستان استفاده 

مى شود.
ــى به ازاى هر 90 دقيقه سوارى  كرايه اين تاكس
ــد براى  ــافران مى توانن ــت و مس 349 پوند اس

هر مسيرى كه بخواهند از اين تاكسى ها استفاده 
كنند.

ــن منظور  ــى كه براى اي ــى هوراكان  المبورگين
ــور 5 ليترى  ــت از يك موت ــده اس ــتفاده ش اس
ــن خودرو  ــرعت اي ــت س ــرد و نهاي ــره مى ب به

به 320 كيلومتر در ساعت مى رسد.

ايـن تمسـاح بـراى ورود بـه خانـه
 زنگ مى زند! 

يك تمساح براى ورود به خانه زنگ در را زد، اما 
چون صاحبخانه در خانه نبود آن جا را ترك كرد.

ــاى كاروليناى  ــن اواخر در يكى از محله ه  در اي
جنوبى يك تمساح ديده شده است كه وارد خانه 
يكى از خانواده ها شده است و سعى كرده است 

كه زنگ در را به صدا درآورد.
ــط يكى  ــوط به اين اتفاق نادر توس ويديوى مرب
ــرز در حالى كه  ــايگان به نام گرى راج از همس
ــرون آورده بود،  ــگ خود را براى قدم زدن بي س

گرفته شده است.
ــاح اصال پرخاشگر به نظر  راجرز گفت: اين تمس
نمى رسيد و اصال به سمت استخر در خانه نرفت 
و مستقيما به سمت در خانه رفت تا زنگ را بزند 

ــنيد، حياط را  اما پس از اين كه هيچ جوابى نش
ترك كرد و رفت.

ــن در هنگام  ــى، صاحبخانه گفت: م جيمى بيل
وقوع اتفاق سر كار بودم و وقتى قضيه را از زبان 
همسايه شنيدم فكر مى كردم كه شوخى مى كند 

اما وقتى ويديو را ديدم باورم شد.

اهـداى چهـار ميليـون كتـاب بـه زائران
 امام رضا (ع)

ــتان قدس رضوى  مدير فرهنگى معاونت تبليغات آس
يكى از فعاليت هاى حوزه نشر در اين آستان را اهداى 
ساالنه چهار ميليون كتاب به زبان فارسى و محصوالت 

فرهنگى به زائران حرم ثامن االئمه (ع) اعالم كرد.
جواد هاشمى در حاشيه رونمايى از مجموعه دو جلدى 
تفسيراالمام الرضا (ع) كه در غرفه آستان قدس رضوى 
در بيست و نهمين نمايشگاه بين المللى كتاب برگزار 
ــات وابسته  ــد، گفت: اين كتاب ها از سوى موسس ش
ــاد پژوهش هاى  ــتان قدس رضوى همچون بني به آس
ــگاه امام رضا (ع) و  ــر، دانش ــالمى، انتشارات به نش اس
ــود و  ــر مى ش ــالمى رضوى منتش ــگاه علوم اس دانش

در اختيار زائران حرم امام رضا (ع) قرار مى گيرد.
وى با اشاره به محصوالت رونمايى شده در غرفه آستان 

ــد از مجموعه  ــون چهار جل قدس رضوى گفت: تاكن
ــكات در موضوع هاى حجاب، مهدويت، دعا و امام  مش
ــده كه برگرفته از سخنرانى هاى  زمان (عج) منتشر ش
برگزار شده در چهار سال گذشته درحرم مطهر است و 
امروز جلد پنجم با موضوع توسل و زيارت رونمايى شد.

هاشمى افزود: اين كتاب درباره فضائل و بركات زيارت، 
ــل و  ــبهات توس ــرايط زيارت برتر، ش آداب زيارت، ش
ــت (ع) به همت  ــات اهل بي ــارت و همچنين كرام زي

جعفر حسن زاده در 144 صفحه منتشر شده است.
وى همچنين گفت:  اولين اطلس حرم مطهر رضوى در 
سراى اهل قلم رونمايى شد كه اين كتاب در 11 بخش 
تصاويرى از برخى اماكن مهم جهان، هجرت و مشهد 
الرضا (ع)، پيشينه حرم مطهر، توسعه حرم بعد از انقالب 
ــالمى، رواق ها و صحن ها، مدارس و مراكز علمى،  اس
نمادهاى حرم و مشاهير مدفون در حرم ارايه داده است.

امام حسين عليه السالم:
هر كس خدا را آن گونه كه حق اوســت، عبادت 
كند، خداوند، بيــش از آرزوها و نيــازش به او 

اعطا مى كند.
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ــه است و دنيا  ــور فرانس جولين گروندين، اهل كش
ــيد را تعقيب  ــال گشت  و خورش را به مدت سه س
ــت تا بتواند خورشيد  كرد، او به دنبال مناظرى گش

ــه كار او  ــد. نتيج ــته باش ــس هايش داش را در عك
حيرت انگيز است.

( خورشيد در اياالت متحده آمريكا )

ــطح بااليى از برابرى دستمزد،  ــتن س سوئد: سوئد با داش
ــرار دارد. درحالى  كه  ــت WEF ق ــارم فهرس در رتبه  چه
ــغول  ــوئد مش ــادى از زنان در مجلس و ادارات س تعداد زي
ــور هرگز يك رييس دولت زن  ــتند، اما اين كش به كار هس
ــوئد همچنين باالترين درصد افراد مجرد  نداشته است. س

در سرتاسر جهان را دارد.
ــى از برابرى  ــطح باالي دانمارك: دانماركى ها نيز داراى س
اقتصادى بين زنان و مردان هستند و زنان در اين كشور قدرت 
خريد كلى مشابهى در مقايسه با مردان دارند. اما حضورشان 
در موقعيت هاى باالى كارى كمتر از مردان است. دانمارك 
ــفه، از شهرت  ــينما و فلس به دليل نقش مهمش در هنر، س

برخوردار است.
بدترين كشورها از نظر برابرى زن و مرد

ــور آخر  ــزو پنج  كش ــى ج ــه  138؛ يعن ــى رتب مالـى: مال

رتبه بندى فهرست WEF است. درآمد زنان در مالى كمتر 
ــت و حدودا60 درصد از حقوقى را  از نصف درآمد مردان اس
كه مردان براى كار مشابه مى گيرند، دريافت مى كنند. مالى 
ــورهاى جهان است و متوسط حقوق  يكى از فقيرترين كش
ساالنه براى كارگران در اين كشور1500 دالر است. با اينكه 
اكثريت مردم كشور مالى مسلمان هستند، اما قوانين سكوالر 
بر كشورشان حاكم است. از سال 2012، مالى با جنگ هاى 
مسلحانه و كودتاهاى نظامى كه توسط شورشيان قبيله اى و 
اسالمى انجام مى شده اند، روبه رو بوده است. در سال 2013، 
دولت فرانسه براى فشار به شورشى ها جهت خروج از مناطق 

شمالى مالى، در اين كشور مداخله  نظامى كرد.
سوريه: سوريه به دليل نرخ پايين مشاركت زنان در نيروى 
كار و حضور بسيار كم زنان در مشاغل دولتى، در رتبه  چهارم 
از انتهاى ليست WEF قرار دارد. البته زنان سورى، حضور 

بااليى در تحصيالت عالى دارند. سوريه كشورى بسيار سنتى 
است. اين كشور از سال 2011، درگير جنگ داخلى شده كه 
منجر به يك بحران انسانى عظيم و ظهور سازمان هاى افراطى 

مثل داعش شده است.
ــان به مردان  ــتمزدهاى زن ــبت دس چاد: باوجود اينكه نس
در چاد در مقايسه با ساير كشورها كمى بهتر است، اما زنان 
حضور محدودى در تمام سطوح آموزشى و حضور كمترى 
ــازمان ملل، هفتمين كشور  در دولت دارند. چاد،  به گفته  س
ــال 2001 تا به حال ميزبان پناهندگان  فقير دنياست و از س

كشورهاى آفريقايى ديگر مثل سودان است.
پاكستان: پاكستان به دليل عدم مشاركت اكثر زنان جامعه 
به عنوان نيروى كار و حضور كمرنگ شان در مشاغل دولتى، 
يكى از پايين ترين سطوح برابرى اقتصادى بين زنان و مردان 
را دارد. زنان پاكستانى در مقايسه با مردان، بيشتر اهل ادامه 

تحصيل هستند، اما با اين وجود نيز فقر و بى سوادى در اين 
ــت. جامعه  پاكستان، جامعه اى سنتى  كشور بسيار رايج اس
ــور همچنين به دليل وجود  و سلسله مراتبى است. اين كش
ــورهاى همسايه مثل  درگيرى هاى داخلى و خارجى با كش

افغانستان و هند، درگير تروريسم و ناآرامى است.
ــتمزد و  ــتن نرخ پايين برابرى دس يمن: يمن به دليل داش
ــت  حضور كم زنان در نيروى كار، پايين ترين رتبه در فهرس
WEF را داراست. تقريبا مى شود گفت كه زنان يمنى اصال 
ــته  ــهمى ندارند. يمن در قرن گذش ــاغل دولتى س در مش
ــبى اقتصادى بود، اما  به دليل صادرات نفت، داراى رفاه نس
ــور ضربه   ــال 2008 به اين كش بحران جهانى اقتصاد در س
ــور يكى از مراكز اصلى تظاهرات  شديدى وارد كرد. اين كش
بهار عربى در سال 2011 بود و در سال هاى بعداز آن حجم 

زيادى از نا آرامى و بى ثباتى سياسى را تجربه كرده است.

مقايسه دستمزد زنان و مردان 
در كشورهاى مختلف (2)

نحوه استفاده از هويج هاى 
اضافى يخچال (2)

حـافظ نـامه
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