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12 ــرى در ديدار  ــحاق جهانگي ــاون اول رييس جهمور،  اس مع
ــادن جمهورى  ــوارب» وزير صنايع و مع ــالم بوش «عبدالس
ــتركات فراوان ميان انقالب الجزاير  ــاره به مش الجزاير با اش
ــران توجه و  ــت: مردم اي ــالمى ايران اظهار داش و انقالب اس
ــور  ــالب الجزاير و ملت اين كش ــبت به انق عالقه ويژه اى نس
ــالم در  ــكالت متعدد جهان اس ــاره به مش ــد. وى با اش دارن
ــمال آفريقا، تصريح كرد: جهان اسالم  منطقه خاورميانه و ش
ــدوارم ايران  ــرار دارد و امي ــى ق ــع تاريخى حساس در مقط
ــالمى بتوانند نقش  ــور مهم اس ــوان دو كش و الجزاير به عن
ــى ايفا كنند. ــاس به خوب تاريخى خود را در اين مقطع حس

ــور تكفيرى ها  ــاره به حض ــور با اش ــاون اول رييس جمه مع
ــرد: بايد ــالمى تاكيد ك ــورهاى اس ــت ها در كش و تروريس

 گفت وگوها و هماهنگى ها ميان مقامات عالى سياسى ايران و 
الجزاير بيشتر شود تا بتوانيم به راه حل هاى مناسبى براى رفع 
مشكالت جهان اسالم و مبارزه با تكفيرى ها و تروريسم دست 
پيدا كنيم. جهانگيرى نشست كميسيون عالى همكارى هاى 
ايران و الجزاير را كه چندى پيش برگزار شد، نشستى موفق 
ــت: در آن اجالس عزم جدى  ــش ارزيابى كرد و گف و ثمربخ
مسئوالن عالى رتبه دو كشور براى توسعه مناسبات مشخص 
ــعه روابط و ارتقاى  ــيدن به توس ــد و بر لزوم سرعت بخش ش
ــد. معاون اول  ــن تاكيد گردي ــطح همكارى هاى فى مابي س
ــاتحريم كشورهاى  رييس جمهور با بيان اينكه در دوران پس
دوست نظير جمهورى الجزاير در اولويت توسعه مناسبات با 
ــالمى ايران قرار دارند، بر لزوم شناسايى و رفع  جمهورى اس
موانع فراروى توسعه همكارى هاى تهرانـ  الجزيره تاكيد كرد 
و گفت: بايد تالش كنيم به سرعت سطح مناسبات فى مابين 
را به نقطه قابل قبول و مطلوب برسانيم. وى با يادآورى اينكه 
ــتگى جدى به درآمدهاى نفتى  اقتصاد ايران و الجزاير وابس

دارند، بر لزوم هماهنگى ميان دو كشور...

ــپاه گفت: در زمان حاضر به  معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى س
جاى اينكه در مرزهاى خودمان با دشمن مقابله كنيم با توجه به قابليت 
و پيشرفت هاى نظام اسالمى، رزمندگان ما در خارج از مرزها در مقابل 

دشمن صف آرايى كرده اند.
به گزارش ايمنا،  سردار ابوالقاسم فروتن معاون هماهنگ كننده نيروى 
ــهداى اطالعات و  ــيه برگزارى اولين كنگره ش ــپاه در حاش زمينى س
ــداران كه با حضور جمعى از فرماندهان سپاه در  ــپاه پاس عمليات س
اهواز برگزار شد، اظهار داشت: در جغرافياى سياسى كه ما قرار داريم 
متاسفانه مدتى است  استكبار به صحنه آمده و تمامى توانمندى هاى 

موجود در جهان اسالم را دچار خدشه كرده اند.
وى افزود: برگزارى اين يادواره ها منجر به برگزارى كنگره اصلى شهداى 
اطالعات و عمليات نيروى زمينى سپاه خواهد شد به همين دليل در دو 

سال آينده اين يادواره ها را در 9 استان ديگر نيز برگزار خواهيم كرد.
ــور ما هنوز با  ــپاه گفت: كش معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى س
تهديدهايى از جانب استكبار جهانى در منطقه مواجه است و برگزارى 
اين يادواره ها موجب افزايش آمادگى و سرافرازى نظام اسالم ما خواهد 

شد.
ــه در مرزهاى  ــان حاضر به جاى اينك ــردار فروتن ادامه داد: در زم س

خودمان با دشمن مقابله كنيم با توجه به قابليت و پيشرفت هاى نظام 
ــالمى، رزمندگان ما در خارج از مرزها در مقابل دشمن صف آرايى  اس

كرده اند.
ــور ما وجود دارد  وى گفت: با توجه به توانمندى هاى بااليى كه در كش
در هر جايى كه احساس تهديد كنيم در جهت دفاع از ميهن اسالمى با 

تمام وجود وارد عمل خواهيم شد.
ــپاه گفت: زمانى براى لباس  معاون هماهنگ كننده نيروى زمينى س
ــورهاى بيگانه محتاج بوديم  ــايل ابتدايى آنها به كش رزمندگان و وس
ــا توانمندى هاى خود در  ــن مرز و بوم ب اما در زمان حاضر فرزندان اي
ــالح هاى  ــك و توليد س ــه خصوص توليد موش حوزه هاى مختلف ب
ــور را در قابليتى قرار داده اند كه هيچ  پيشرفته وارد عرصه شده و كش

كشورى امكان گستاخى عليه آن را ندارد.
سردار فروتن تصريح كرد: زمانى كه رژيم بعثى عراق بمب هاى خود را 
ــتان مى ريخت ما براى پاسخ به آن ها هيچ  بر سر مردم بى دفاع خوزس
سالحى در اختيار نداشتيم اما به بركت خون شهدا قابليت هاى زيادى 
ــط جوانان و فرزندان اين مرزو بوم ايجاد شده است، به  در كشور توس
ــم خورده ايران نيز به اين توانمندى ها  ــمنان قس طورى كه حتى دش

اعتراف كرده اند.
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معاون اول رییس جهمور،  اس��حاق جهانگی��ری در دیدار 
»عبدالس��ام بوش��وارب« وزیر صنایع و معادن جمهوری 
الجزایر با اشاره به مشترکات فراوان میان انقاب الجزایر و 
انقاب اسامی ایران اظهار داشت: مردم ایران توجه و عاقه 

ویژه ای نسبت به انقاب الجزایر و ملت این کشور دارند.
به گزارش تسنیم، وی با اش��اره به مشکات متعدد جهان 
اسام در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا، تصریح کرد: 
جهان اسام در مقطع تاریخی حساسی قرار دارد و امیدوارم 
ایران و الجزایر به عنوان دو کشور مهم اسامی بتوانند نقش 

تاریخی خود را در این مقطع حساس به خوبی ایفا کنند.
معاون اول رییس جمهور با اش��اره به حض��ور تکفیری ها 
 و تروریس��ت ها در کش��ورهای اس��امی تاکید کرد: باید

 گفت وگوها و هماهنگی ها میان مقامات عالی سیاسی ایران 
و الجزایر بیشتر شود تا بتوانیم به راه حل های مناسبی برای 
رفع مشکات جهان اسام و مبارزه با تکفیری ها و تروریسم 

دست پیدا کنیم.
جهانگیری نشست کمیس��یون عالی همکاری های ایران 
و الجزایر را که چندی پیش برگزار ش��د، نشستی موفق و 
ثمربخش ارزیابی کرد و گف��ت: در آن اجاس عزم جدی 
مس��ئوالن عالی رتبه دو کش��ور برای توس��عه مناسبات 
مشخص شد و بر لزوم سرعت بخشیدن به توسعه روابط و 

ارتقای سطح همکاری های فی مابین تاکید گردید.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در دوران پساتحریم 
کشورهای دوست نظیر جمهوری الجزایر در اولویت توسعه 
مناس��بات با جمهوری اس��امی ایران قرار دارند، بر لزوم 
شناسایی و رفع موانع فراروی توسعه همکاری های تهران � 
الجزیره تاکید کرد و گفت: باید تاش کنیم به سرعت سطح 

مناسبات فی مابین را به نقطه قابل قبول و مطلوب برسانیم.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران و الجزایر وابستگی جدی 
به درآمدهای نفتی دارند، بر لزوم هماهنگی میان دو کشور 
برای بازگرداندن قیمت نفت به قیمت واقعی آن تاکید کرد 
و افزود: البته باید تاش کنیم با ایجاد صنایع مختلف و تنوع 
بخشی به رش��ته های صنعتی، وابس��تگی اقتصاد خود به 

درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برسانیم.
معاون اول رییس جمهور گف��ت: ایران از تجربیات فراوانی 
در صنایع بزرگ نظیر پتروش��یمی، فوالد و خودروسازی 
برخوردار است و دستاوردها و توفیقات بزرگی نیز در بخش 
صنایع کوچک و متوسط داشته است که آمادگی داریم این 

تجربیات را در اختیار برادران الجزایری خود قرار دهیم.
جهانگی��ری با اش��اره به حض��ور 100 ش��رکت صنعتی 
الجزایری در هیئت همراه وزیر صنایع و معادن این کشور، 
بر لزوم ارتباط هرچه بیش��تر بخش خصوصی دو کش��ور 
 تاکید کرد و گفت: ایران برای گس��ترش هم��کاری ها در 
بخش های مختلف با جمه��وری الجزایر هیچ محدودیتی 

قائل نیست.
وزیر صنایع و معادن جمهوری الجزایر نیز در این ماقات با 
اشاره به اینکه هیئت همراه وی متشکل از 100 شرکت مهم 
صنعتی است، گفت: در این سفر فرصت خوبی فراهم شده تا 
با توانمندی ها، ظرفیت ها و امکانات جمهوری اسامی ایران 
از نزدیک آشنا شویم و زمینه های توسعه همکاری های دو 

کشور در بخش های مختلف را بررسی کنیم.
عبدالسام بوشوارب ضمن تبریک به خاطر توفیق جمهوری 
اسامی ایران در توافق هسته ای خاطرنشان کرد: این توافق 
تاریخی، فرصتی اس��ت که ایران بتواند به جایگاه گذشته 

خود بازگردد و نقش سازنده منطقه ای و بین المللی خود را 
بیش از پیش ایفا کند.

وی افزود: توافق هسته ای فضای بسیار مناسبی را پیش روی 
توسعه همکاری های دو کشور قرار داده تا بتوانیم به سمت 
گسترش همکاری ها و مشارکت در بخش های اقتصادی، 

تجاری و همکاری در حوزه انرژی پیش رویم.
عبدالسام بوشوارب ادامه داد: امروز با شکل گیری توافق 
هسته ای مش��خص ش��د که مواضع الجزایر در حمایت از 
جمهوری اسامی ایران مواضعی بر حق بوده است و اگرچه 
در گذشته حمایت کنندگان ایران در اقلیت قرار داشتند 
اما امروز حقانی��ت مواضع حامیان ایران ب��ر همگان ثابت 

شده است.
وزیر صنایع و معادن الجزایر همچنین با اش��اره به ماقات 
خود با وزیر نفت کشورمان و مذاکره در خصوص همکاری در 
حوزه نفت و انرژی گفت: الجزایر عاقه مند است از تجربیات 
گران سنگ ایران در بخش پتروشیمی و دو گانه سوز نمودن 

خودرو ها بهره مند شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه الجزایر در صدد توسعه صنعت 
ریلی خود است و این کار را در یک برنامه بلند مدت دنبال 
می کند، افزود: خوشبختانه این سفر با برگزاری نمایشگاه 
صنعت ریلی در ایران همزمان شده که این فرصتی است تا 
ما بتوانیم ضمن بازدید از این نمایشگاه، از دانش و تجربیات 

ایران در این زمینه استفاده کنیم.
عبدالس��ام بوش��وارب توس��عه همکاری در بخش های 
کش��اورزی، دامپروری، مس��کن و صنعت داروسازی را از 
دیگر زمینه های همکاری مورد عاقه الجزایر برش��مرد و 
گفت: جمهوری اسامی ایران در سال های پس از انقاب 
سختی ها و دشواری های فراوانی را پشت سر گذاشته و در 
این مدت از تجربیات خوبی در بخش های مختلف برخوردار 
شده و الجزایر عاقه مند اس��ت از این تجربیات در جهت 
توسعه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی استفاده کند.

 وزیر صنایع و مع��ادن الجزایر ب��ا تاکی��د براینکه مواضع 
منطق��ه ای الجزایر درباره بحران س��وریه و یمن مواضعی 
مشترک و منطبق با مواضع جمهوری اسامی ایران است، 
گفت: موضع و دیدگاه شخص رییس جمهور الجزایر درباره 
سوریه از ابتدا منطبق با مواضع ایران در قبال این کشور بوده 
است.وی همچنین با بیان اینکه ایران و الجزایر از سیاست 
مشترکی در بخش نفت نیز برخوردار هستند، گفت: باید 
در این زمینه همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشیم 
تا بتوانیم نقش و جایگاه گذشته خود را در اوپک ایفا کنیم.

وی تصریح ک��رد: اراده حاکم در الجزایر این اس��ت که در 
بخش های سیاسی و اقتصادی همواره در کنار جمهوری 

اسامی ایران قرار داشته باشیم.

خبرخبر

یک کارشناس مس��ایل خاورمیانه گفت: عربستان با س��وء استفاده از 
شرایط منطقه، بازی خطرناکی را آغاز کرده است.

 صب��اح زنگن��ه، کارش��ناس مس��ایل غرب آس��یا  با اش��اره به س��فر
  جان ک��ری وزیر ام��ور خارج��ه آمریکا ب��ه عربس��تان و دیدارهایش
  با مقامات این کش��ور گفت: آمریکای��ی ها در ماه ه��ای پایانی دولت

 اوباما در ارتباط با مس��ایل منطق��ه در حال انجام اقداماتی نمایش��ی 
هستند.

وی با اشاره به برگزاری نشست وین در ارتباط با تحوالت سوریه عنوان 
کرد: جان کری قبل از برگزاری این نشست که در اتریش برگزار می شود 
برای گفت وگو ب��ا هم پیمان خود در مورد آخرین تحوالت س��وریه به 

ریاض سفر کرده است.
 ای��ن کارش��ناس مس��ایل غ��رب آس��یا ب��ا بی��ان اینک��ه در جریان

 این س��فر مقامات دو کشور در مورد تحوالت س��وریه و یمن صحبت 
می کنند، به حمایت های آمریکا و عربستان از تروریست ها و گروه های 
تکفیری اشاره کرد و گفت:  گروه های وابس��ته به عربستان در موقعی 
 که آتش بس اعام ش��ده بود، با دریافت تس��لیحات جدیدتر و بیشتر

 آتش بس را نقض کردن��د و در مورد یمن نیز در حال��ی که مذاکرات 
گروه های مختلف یمنی در کویت زیرنظر سازمان ملل در حال برگزاری 
بود بمباران شهرهای مختلف یمن از سوی هواپیماهای سعودی ادامه 

داشت.
وی با تاکید بر اینکه عربس��تان ازشرایط منطقه س��وء استفاده کرده 
و یک بازی خطرناکی را آغاز کرده اس��ت ادام��ه داد: آمریکایی ها در 
موضوع یمن این گونه وانمود می کنند که در تاش هس��تند که مانع 
ادامه حمات عربستان به یمن ش��وند در صورتی که اگر حمایت های 
 آمریکا نبود نیروی هوای عربس��تان نمی توانست به مدت یک سال به

 جنایت های خود در یمن ادامه دهد.
 زنگن��ه ب��ا بی��ان اینک��ه مقام��ات آمریکایی در م��ورد حل مس��ایل 
 خاورمیان��ه یک نمای��ش تبلیغات��ی را ایج��اد کرده اند خاطر نش��ان 
 ک��رد: اکنون در م��اه های آخر ریاس��ت جمه��وری اوباما هس��تیم و 
کش��ورهای منطقه از جمله عربس��تان درک می کنند ک��ه آمریکا در 
 ش��رایط فعلی نمی تواند و یا نمی خواهد که در مورد مس��ایل منطقه 
 اعمال جدیت بیش��تری داش��ته باش��د به نح��وی که بح��ران های 
 موج��ود متوقف ش��ود عربس��تانی ها نی��ز  از این ش��رایط اس��تفاده

 می کنند.
وی به رشد قارچ گونه گروه های تکفیری و تروریستی در سوریه اشاره 
کرد و گفت: آمریکایی ها می توانند نس��بت به این گروه ها اعمال فشار 
بیش��تری کنند و آن ها را در لیس��ت گروه های تروریستی قرار بدهند 
ولی نمی خواهند در این راس��تا حرکت کنند و آنچ��ه که باعث به هم 
خوردن آتش بس در سوریه شد این بود که آمریکایی ها اجازه ندادند 
که گروه های تروریستی در س��وریه از گروه های معارض این دولت  به 

درستی تفکیک شوند.
صباح زنگنه در مورد بحث لیبی نیز تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت 
لیبی غیرقابل کنترل اس��ت و نمی توان چشم انداز روشنی را در مورد 

آن پیش بینی کرد.

عربستان بازی خطرناکی را 
آغاز کرده است

رییس جمهور گف��ت: ظرفیت ه��ا و فرصت های فراوانی برای توس��عه 
همه جانبه مناس��بات تهران، جاکارتا به ویژه در ح��وزه اقتصادی وجود 

دارد که باید به بهترین شکل از آنها استفاده کرد.
حجت االسام حسن روحانی رییس جمهور، هنگام دریافت استوارنامه 
»اوکاتاونیو علی مودین« گفت: جمهوری اس��امی ایران آمادگی دارد 
در زمینه خدمات فنی مهندس��ی و س��رمایه گذاری های مش��ترک در 
بخش های مختلف از جمله انرژی و س��اخت س��د نیروگاه و پاالیشگاه 

روابط و همکاری های خود را با اندونزی توسعه دهد.
وی تصریح کرد: دو کشور عاوه بر مسایل اقتصادی می توانند در دیگر 
بخش های علمی، فرهنگی، تکنول��وژی و فناوری همکاری های خود را 

گسترش دهند.
رییس جمهور تأکید ک��رد: ایران و اندونزی به عنوان دو کش��ور مهم در 
جهان اسام که معرف اسام اعتدالی و رحمانی هستند، در شرایط امروز 
باید در راس��تای بیان حقیقت اس��ام، در مقابل آنچه برخی گروه های 
افراطی و تروریس��تی از اس��ام ارای��ه می کنند، تمام مس��اعی خود را 
به کار گرفته و برای رفع مش��کات موجود در جهان اس��ام همکاری و 

همبستگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند.
روحانی اظهار داش��ت: جمهوری اس��امی ایران هیچ مانعی در مسیر 

توسعه همکاری ها و روابط با اندونزی نمی بیند.
»اوکاتاونیو علی مودین« سفیر جدید اندونزی در کشورمان نیز ضمن 
تقدیم اس��توارنامه خود به رییس  جمهوری با اشاره به روابط تاریخی و 
دوستانه ایران و اندونزی و ضرورت استفاده از فرصت های همکاری در 
راستای تحکیم و تعمیق روابط دو کش��ور، خواستار توسعه همه جانبه 
مناس��بات میان ایران و اندون��زی و انتقال تجربی��ات و خدمات فنی و 

مهندسی از ایران به اندونزی شد.
سفیر جدید اندونزی همچنین اظهار داشت: جمهوری اسامی ایران و 
اندونزی به عنوان دو کشور مهم در جهان اسام با توسعه همکاری ها و 
روابط می توانند به جهان نشان دهند که اسام دین رحمت برای همه 

جهانیان است.

س��ردار محم��د رض��ا نق��دی ریی��س س��ازمان بس��یج مس��تضعفین در 
مراس��م گرامیداش��ت یاد و خاطره دو ش��هید مدافع حرم  محمدبلباس��ی 
 و ش��هید رض��ا عادل��ی، اردو و گردش��گری را از ارکان های خ��اص تربیت 
 دس��ت جمع��ی دانس��ت و گف��ت: ای��ن موض��وع در بس��یج روز ب��ه روز

 روبه رشد است.
وی اف��زود: راهی��ان ن��ور در بین جوان��ان تاثیر خ��وب و ویژه ای داش��ته و 
خانواده های بسیاری از ما تش��کر کردند. رییس سازمان بسیج مستضعفین 
در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به برنامه شش��م توسعه، گفت: 
در ای��ن برنامه موض��وع اردویی و گردش��گری بس��یار گس��ترده تر خواهد 
بود ت��ا ان ش��اءاهلل برنامه راهی��ان ن��ور کمی ت��ر و کیفی تر برگزار ش��ود. 
نق��دی ادام��ه داد: یک��ی از موضوعاتی ک��ه در برنامه شش��م در دس��تور 
کار خواه��د بود موضوع س��اخت مح��ل اردوی��ی راهیان نور شهرس��تانی 
 اس��ت  و باید تا 2 یا 3 س��ال آینده همه شهرس��تان ها این مح��ل را ایجاد 
 کنن��د. وی اف��زود: ای��ن مح��ل در بیش��تر شهرس��تان ها نطق��ه یاب��ی 
 ش��ده و مس��ئوالن شهرس��تانی باید ت��اش کنن��د ک��ه از برنام��ه عقب

 نمانند. رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم 
باید روزانه 70 میلیون نفر زائر راهیان نور داشته باشیم، تصریح کرد: توجه به 
کیفیت کمی و کیفی اردوها مد نظر باشد تا کسانی که یک بار به این اردوها 

می آیند برای بار دوم تشنه تر باشند.
در  مقاوم��ت  دهکده ه��ای  س��اخت  برنام��ه  از  نق��دی   س��ردار 
اس��تان های کش��ور با توجه به برنامه شش��م توس��عه خبر داد و گفت: این 
دهکده های مرکزی ب��رای تفریحات انقابی خواهد ب��ود و در عین حال که 
جوانان به تفریح در آن می پردازند باید با برنامه های متنوع، غنای بصیرتی در 

آنها افزایش یابد و روح شجاعت و جهاد در آنان تقویت شود.

خانم »کولیندا گرابار کیتاروویچ« رییس جمهوری کرواسی به دعوت رسمی 
حجت االسام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری عصر دیروز برای 

دیداری سه روزه وارد تهران شد.
مراسم استقبال رسمی دکتر روحانی از کیتاروویچ امروز در مجموعه تاریخی 

فرهنگی سعدآباد انجام می شود.
در این مراس��م قرار اس��ت چند س��ند موافقتنامه و تفاهم نام��ه در حضور 
روسای جمهوری اس��امی ایران و کرواسی توسط مسووالن ارشد دو کشور 
امضا ش��ود و س��پس دکتر روحانی و خانم کیتاروویچ در کنفرانس خبری 
مشترک حضور یابند. رییس جمهوری کرواس��ی در ادامه برنامه های امروز 
در نشست فعاالن اقتصادی ایران و کرواسی و نمایندگان بخش خصوصی دو 
 کشور شرکت خواهد کرد و س��پس با تعدادی از مقامات ارشد نظام دیدار و

 گفت و گو خواهد داشت.
برای خانم کیتاروویچ در روز پنج شنبه برنامه های فرهنگی پیش بینی شده 

است و وی بعد از آن، تهران را ترک خواهد کرد.

رییس جمهور در دیدار با سفیر جدید اندونزی:

گسترش همکاری تهران و جاکارتا 
برای رفع مشکالت جهان اسالم

سردار نقدی:
دهکده های مقاومت بسیج به  زودی

در استان ها افتتاح می شود

رییس جمهوری کرواسی وارد تهران شد

خبر

جان ک��ری، وزیر خارج��ه آمریکا در نشس��ت خبری 
مش��ترک در وین اتریش به همراه وزی��ر امور خارجه 
ایتالیا و نخس��ت وزیر دولت وحدت لیبی گفت: هدف 
بلندمدت ما این اس��ت که لیبی ثبات داشته باشد ، در 
داخل صلح داشته باشد و متحد و امن باشد. این هدف 
بسیار اهمیت دارد اما در عین این که اهمیت دارد آنی و 
فوری هم هست. هیچ کسی این مسئله را بهتر از سران 

لیبی درک نمی کند.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه اظهارات خود گفت: 
س��ران لیبی می دانند ک��ه رقابت های ش��خصی و یا 
کش��مکش داخلی چه لطمه هایی به م��ردم  و اقتصاد 
لیبی و امنی��ت آن وارد می کند. ظهور اف��راط گری ، 
نتیجه به��ره برداری از این وضعیت اس��ت. همه ما که 
اینجا هس��تیم درباره انس��جام اجتماعی کشور لیبی 
نگرانیم و به دنبال برداش��تن گام های مهم برای رفع 

کردن این نگرانی ها هستیم.
کري افزود: بیانی��ه ای که ما تهی��ه کردیم به صراحت 
مشخص می کند که حمایت کامل جامعه بین المللی 
از دولت وحدت ملی چقدر اهمیت دارد. دولت وحدت 
ملی تنها نهادی در لیبی اس��ت که می تواند کشور را 

متحد کند و ب��ه بحران اقتصادی و درد و رنج انس��انی 
مردم لیبی خاتمه دهد.

جان کری در ادامه صحبت هایش گفت: تنها راه ایجاد 
انس��جام اجتماعی در لیب��ی که برای شکس��ت دادن 
 داعش و سایر افراطی های خش��ن الزم است، همین

است.
 این نیروهای افراطی می خواهند لیبی را به عقب برانند 
و به آدم کشی و خش��ونت و نبرد بر سر جاه طلبی های 
ش��خصی بازگردانند که در خدمت مناف��ع کل لیبی 
نیستند بلکه به دنبال منافع خود هستند. امروز جامعه 

بین المللی درمورد این هدف، یکصدا صحبت کرد.
جان کری پس از صحبت درباره چشم اندازهای داخلی 
در لیب��ی گفت: حدود پنج س��ال پیش ب��ود که لیبی 
یک دیکتاتور را سرنگون کرد، س��والی که باید از خود 
بپرسیم این اس��ت که لیبی در پنج سال آینده چگونه 
کش��وری خواهد بود؟ همین ام��ر انگیزه بخش حضور 
امروز م��ا در اینجا بود. م��ا می خواهی��م اجماع ایجاد 
کنیم. لیبی این فرصت را دارد که کشوری ایمن برای 
شهروندان آن باشد یا این که می تواند یک پناهگاه امن 
برای تروریست ها و گرفتار اختاف و هرج و مرج باشد.

وزیر خارجه آمریکا: 

تنها راه شکست داعش، ایجاد ثبات در لیبی است
در حاش��یه برگ��زاری کنفرانس بی��ن المللی همصدا 
با اقص��ی خاخام »دیوی��د وایس« و خاخام »یوس��ف 
روزنبرگ« از اعض��ای جنبش بین الملل��ی »ناتوری 
کارتا« در آمریکا که برای شرکت در نشست دوساالنه 
اعضای اتحادی��ه بین المللی س��ازمان های غیردولتی 
حامی فلسطین به تهران سفر کرده اند، با محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اس��امی ایران دیدار و 

گفت وگو کردند.
  در این دی��دار خاخام دیوید وای��س از اعضای جنبش

 بین المللی ناتوری کارتا، تشکیل کشور جعلی اسرائیل 
را بر خاف تعالیم تورات خواند و بر وعده تخلف ناپذیر 

الهی مبنی بر زوال اسرائیل تاکید کرد.
 وی گف��ت: اعضای م��ا در س��رزمین های اش��غالی از 
گرفتن شناس��نامه اس��رائیلی اجتناب می کنند و هر 
روز مورد اذیت و آزار رژیم نژادپرس��ت اس��رائیل قرار 

می گیرند.
دیوید وایس ادامه داد: اعضای ما در س��ال 1948 که 
تشکیل دولت اسرائیل اعام شد در برابر سازمان ملل 
اجتماع کردند و در این اجتماع رهبر ما مخالفت جامعه 
یهود را با تشکیل دولت اسرائیل اعام کرد که اسناد آن 

به ثبت رسیده است.
خاخام وایس که عضو اتحادیه بین المللی سازمان های 
غیر دولتی مدافع حقوق ملت فلسطین است، همچنین 
تاکید کرد: براساس تعالیم تورات ما یهودیان مجاز به 
تش��کیل دولتی به نام یهود تا ظهور حضرت مس��یح 
نیس��تیم. در تورات غصب زمین مردم گناه ش��مرده 

شده است.
در این دیدار خاخام وایس و خاخام روزنبرگ بر مبارزه 
آشتی ناپذیر با رژیم صهیونیستی اسرائیل تا اضمحال 

کامل این رژیم تاکید کردند.

در حاشیه برگزاری کنفرانس همصدا با اقصی؛

دیدار خاخام های ضد صهیونیسم با ظریف

س��مینار تح��والت و سیاس��ت ه��ای جمعی��ت در ای��ران با مش��ارکت 
 مرکز تحقیق��ات اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام، مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس 

برگزارشد.
در ابتدای این برنامه علی اکبر والیتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک  
کش��ور ضمن تش��ریح جایگاه جمعیت کش��ورها در جهت رشد و توسعه 
بنیادین گف��ت: جمعیت کارآم��د و موثر یک��ی از مهم تری��ن عوامل در 
رشد و توس��عه حتی در نبود برخی امکانات اس��ت، چنانچه ماحظه می 
کنیم در کش��وری مانند ک��ره جنوبی که به نس��بت کره ش��مالی دارای 
کمترین منابع طبیعی در زمینه های مختلف بوده ب��ه دلیل بهره مندی 
از ظرفی��ت جمعی��ت کارآم��د، توانمند، فع��ال و تحصیلکرده توانس��ته 
 مسیر توس��عه یافتگی را شانه به شانه کشورهای پیش��رفته به خوبی طی 

کند.
 وی اف��زود: نکته قاب��ل توجه در م��ورد ایران اینک��ه در مقایس��ه با دیگر

 کشورهای منطقه، اسامی و بس��یاری از دیگر کشورها دارای کارآمدی، 
سطح تحصیات باال و جوان می باش��د. بنابراین از جمله مهم ترین مولفه 
های قدرت که همانا جمعیت به ویژه جمعیت تحصیلکرده می باش��د در  
کشور فراهم است و باید از این بستر به نحو مناسب و مطلوب بهره برداری 

نمود.
 رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک به س��خنان هانتینگت��ون مبنی بر
  نگران��ی از افزایش جمعی��ت مس��لمانان و کاهش جمعیت مس��یحیان
  هم اش��اره و تصریح کرد: برنامه های نظام س��لطه برای کاهش جمعیت
  جه��ان اس��ام و کاه��ش توانمن��دی ه��ای آن در کن��ار ت��اش برای

  افزای��ش جمعی��ت در دیگر کش��ورها نکته بس��یار مهمی اس��ت که در
 برنامه ریزی ها و سیاست ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بستر الزم 
در کنار افزایش جمعیت برای توانمند سازی و استفاده بهینه و عقانی از 
 ظرفیت و توانمندی های جمعیتی و امکانات و منابع مالی و انسانی صورت

 پذیرد.
 والیتی به اباغ سیاس��ت ه��ای کان کش��ور در زمینه ه��ای مختلف از

  جمله س��امت و منابع ارزش��مند انس��انی توس��ط مقام معظم رهبری 
 اش��اره کرد و اف��زود: تغییر سیاس��ت های کش��ور در ح��وزه جمعیت و 
س��امت، تدوین سیاس��ت های کلی ب��رای افزایش جمعی��ت و توانمند 
 سازی آن به ویژه در مقایسه با کش��ورهای منطقه، مثبت و گام مهمی در 
 دس��تیابی به اقتدار، رش��د و توسعه محس��وب می ش��ود که امیدواریم

  اینگونه نشس��ت های تخصص��ی و اهتمام ص��ورت گرفت��ه زمینه های 
 الزم را برای  ش��کل گیری اجم��اع ملی در برنام��ه ریزی و اج��را فراهم 

نماید.
در این برنامه همچنین حس��ام الدین آش��نا، رییس مرکز بررس��ی های 
 اس��تراتژیک ریاس��ت جمهوری نیز در س��خنانی ن��گاه برنام��ه ریزی و 
سیاس��ت گذاری دقیق و درس��ت برای ارتقای کارآمدی منابع انسانی و 
جمعیت را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه جمعیت عامل مهمی در 
رشد و توسعه کشور محسوب می شود بر ضرورت افزایش سطح تحصیلی، 
توانمند س��ازی و ارتقای کیفیت در کنار کمیت به منظور بهره مندی در 

جهت رشد و توسعه کشور تاکید کرد.
در ادامه این برنامه متخصصان و کارشناسان مرتبط با این موضوع به ارایه 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

والیتی در سمینار تحوالت و سیاست های جمعیت در ایران:

»جمعیت« به عنوان مهم ترین مولفه قدرت 
در کشور ما فراهم است

جهانگیری در دیدار با وزیر صنایع و معادن الجزایر:

الجـزایر در اولویت توسعه منـاسبات با ایـران قرار دارد
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مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان اعالم کرد:

گردش مالی 400 میلیاردی
مخابرات  اصفهان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛

اراضی کشاورزی
نباید تبدیل به خوش نشینی شود

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان؛

سرمایه گذاری در معدن
فرصتی برای اشتغالزایی

مدیر عام��ل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 
گفت: گردش مالی ش��رکت مخابرات اصفهان در 
 سال400 میلیارد تومان است که در آمدهای آن 
 در زمین��ه ه��ای مختل��ف هزین��ه و بخش��ی 

به سهامداران شرکت پرداخت می شود.
حسین کش��ایی با اعالم این خبر، اظهار داشت: 
در بخش سرمایه ای ش��رکت مخابرات اصفهان 
در س��ال 93 بیش از110 میلیاد تومان، در سال 
گذش��ته 92 میلیارد تومان و در سال جاری نیز 
پیش بینی می ش��ود100 میلیارد تومان هزینه 

شود.
وی با بیان اینکه ساالنه100 میلیارد تومان صرف 
نگهداری شبکه ها می ش��ود، اظهار کرد: از محل 
درآمدهای شرکت مخابرات در بخش سرمایه ای 
100درصد، در بخ��ش نگهداری100درصد و در 
بخش توسعه60 درصد در استان هزینه می شود.

 مدیر عام��ل ش��رکت مخابرات اس��تان اصفهان 
با اشاره به اینکه در استان در شبکه تلفن ثابت 2 
میلیون و300 هزار تلفن ثابت، در ش��بکه همراه 
اول 4 میلیون و300 هزار تلفن همراه و در شبکه 

دیتا550 هزار مشترک اینترنت پرسرعت هستند، 
گفت: ه��م اکنون ب��رای 2 میلی��ون و300 هزار 
مش��ترک ثابت850 مرکز مخابراتی وجود دارد 
که در آینده نزدیک باید ای��ن 850 مرکز به یک 
مرکز واحد اصلی و یک مرکز آماده تبدیل ش��ود 
که قابلیت س��رویس دهی به 5 میلیون مشترک 
 را داشته باش��د. وی افزود: اپراتورهای نت ورک 
 در جه��ان ان��دک اس��ت و بیش��تر ش��رکت ها 
 به خدم��ات دهی ه��ای مختل��ف توج��ه دارند 
 ب��ر ای��ن اس��اس فع��االن ح��وزه ارتباط��ات به 

خدمات دهی در عرصه های مختلف روی آورند.

عضوکمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
ویالس��ازی در اراضی کش��اورزی ممنوع است، 
گفت: تنها ساخت یک س��رپناه20 الی30 متری 
برای استراحت کشاورز می تواند جز استثناهای 

مجاز ساخت باشد.
سیدمحمدحس��ین میرمحم�����دی درب��اره 
تغییرکاربری اراضی کشاورزی،گفت: علت اصلی  
تغییرکاربری در  اراضی مناطق  مختلف کش��ور 
باید بررسی  و  شناس��ایی ش��ود، تغییر کاربری 
 در اراضی کش��اورزی ممنوع اس��ت، اما با توجه  
به اینکه مسافت منزل مسکونی کشاورز با اراضی 
کشاورزی باال اس��ت، باید برای کشاورز استثنی 
قائل شد که برای خود سرپناهی درحدود20 الی 

30 متر احداث کند.
 نماینده م��ردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس 
با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید اراضی کشاورزی 
تبدیل به خوش نشینی شود،گفت:تغییرکاربری 
در حوزهای مش��رف به دریاچ��ه و کوهپایه نیز 

ممنوع است.
وی ادامه داد: تغییرکارب�ری درح�وزه ش���هرها 

به هی��چ وج��ه مطلوب نیس��ت و مج��وز قانونی 
ن��دارد، بنابراین بای��د با هرگون��ه تغییرکارب�ری 
کشاورزی که در راس��تای افزایش ارزش اف�زوده 
 زمی��ن طراح��ی م��ی ش��ود برخ��وردی  قاطع 

ش�ود.
میرمحم��دی همچنین درب��اره وضعیت کنونی 
دامداران، تصریح ک��رد: باید در راس��تای بهبود 
وضعیت دامداران اقدامات اساسی را تدارک دید، 
بنابراین باید با تزریق یارانه ب��ه نهاده های دامی 
هزینه تولید را کاهش داد تا لبنیات با نرخ مناسب 

به دست مصرف کننده برسد.
عضوکمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان این که 
صنعت دامداری کش��ور نیازمند یارانه هستند تا 
هزینه های ج��اری دامداران کاه��ش پیدا کند، 
یادآورش��د: دورریخت�ن ش��یر توس��ط دامدارها 
نتیجه مقرون به صرفه نبودن هزینه تولید است، 
بنابراین باید ساز وک�اری ترسیم کرد که دامدارها 
محصول را با بهای پایی��ن تولیدکنند تا در زمان 
 فروش نی��ز محصول با نرخ مناس��ب به دس��ت 

مصرف کننده برسد.

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
پتانسیل های معدنی شرق اس��تان اصفهان می تواند 

باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.
احمد خوروش، با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام 
و عمل اظهار کرد: یکی از حرکت هایی که می توان در 
این زمینه و در راس��تای خروج از وابستگی به نفت، 

انجام داد سرمایه گذاری در معدن است. 
 وی با بیان اینکه ظرفیت های موج��ود برای فعالیت 
در صنعت معدن بسیار گسترده است، افزود: یکی از 
این ظرفیت ها، فرصت صادرات در بخش صنعت است. 
تمام کشورهایی که رشد اقتصادی مثبت داشته اند و 
در حال پیشرفت هس��تند، به صادرات توجه ویژه ای 
کرده اند. رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ادامه 
داد: تمام ت��الش بخش خصوصی کم��ک به فعاالن 
اقتصادی به ویژه فع��االن بخش معدن برای صادرات 
است. نباید صنایع معدنی به صورت خام به کشورهایی 
مانند ترکیه و چین صادر و تبدیل به صنایع مصرفی 

شود و بار دیگر وارد بازار داخل شود.
خوروش به فرمایش مقام معظ��م رهبری که واردات 
محصولی که مشابه آن در داخل کشور وجود دارد را 

حرام اعالم کردند، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
معادن با تنوع زیاد در کشور وجود دارد، زمینه صادرات 
در بخش معدن بس��یار زیاد است و فعالیت در زمینه 
صادرات صنایع معدنی س��وددهی بسیاری دارد. وی 
با تاکید بر شناسایی هر چه بیشتر معادن در سراسر 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: طبق گفته مسئوالن تنها 
حدود 35 درصد معادن موجود در کش��ور شناسایی 
شده است. با شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر معادن 
در کشور می توان به سمت صادرات بیشتر در صنایع 
معدنی حرکت کرد. خوروش، بخش اعظمی از اشتغال 
را منوط به معادن دانست و اظهار کرد: بیشتر معادن 
در کش��ور در محل هایی قرار گرفته اس��ت که رشد 
اقتصادی پایینی دارد. در صورتی که در این محل ها 
به معادن توجه بیشتری شود، اش��تغال در آن مکان 
بیشتر می شود و می تواند اشتغال آن مناطق را شکوفا 
 کند. وی به فرصت س��رمایه گذاری در بخش معدن 
در ش��رق اصفهان اش��اره و اضافه کرد: کمبود منابع 
آبی و خشکسالی در شرق اصفهان وجود دارد، اما این 
منطقه دارای پتانسیل های مناسبی در معادن است 
که می تواند باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.

خبر خبر

محمود واعظی وزیرارتباطات و فن��اوری اطالعات افزایش صادرات نفت 
ایران به دو میلیون بشکه در روز را ملموس ترین نتیجه حاصل از اجرای 

برنامه جامع اقدام مشترک ) برجام ( عنوان کرد.
محمود واعظی در حاش��یه دیدار با » تومیس��الو پننیچ « وزیراقتصاد و 
» دارکو ه��روت « وزیر کارآفرینی و صنایع کوچک جمهوری کرواس��ی 
در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در جمع خبرنگاران افزود: 
افزایش صادرات نفت کش��ورمان که در نتیجه تحریم ها با افت شدیدی 
مواجه بود و با توجه به این مطلب که عربس��تان سعودی تالش فراوانی 
برای در اختیار قرار دادن کل بازارهای نفتی ایران داش��ت، با باز ش��دن 
فضای سیاسی برای ما اتفاق کمی نیست و می توان آن را ملموس ترین 
دس��تاورد اجرای برجام دانس��ت. وی با تاکید بر این که اکنون شرایط 
برای کش��ورمان بیش از پیش در حال بهتر شدن اس��ت، گفت: پس از 
 اجرای برجام روابط بانک��ی، بیمه ای، بخش کش��تیرانی و حمل و نقل 
بین المللی ای��ران درحال بهبود اس��ت و اکنون ش��اهد هس��تیم همه 
قراردادها از طریق گش��ایش خ��ط اعتباری ) LC ( بس��ته می ش��ود ، 
درحال��ی که پیش از ای��ن برای انجام ه��ر کاری نیازمن��د آن بودیم که 
نقل و انتقال ها یا از طریق چم��دان صورت گیرد و ی��ا صرافی ها انجام 
 دهند. وزیرارتباطات و فناوری اطالعات خاطر نش��ان کرد: مطبوعات و 
 رس��انه ها باید این دس��تاوردها را برای مردم بازگو کنند ت��ا در جریان 

اقدام های مثبت دولت قرار گیرند.
واعظی تاکی��د کرد، اکنون در آغاز راه هس��تیم و مردم ب��ه زودی نتایج 
بیشتری از برجام را احس��اس خواهند کرد و ش��اهد بهتر شدن شرایط 
 برای کس��ب و کارها خواهند بود. وی با بیان اینکه رییسان جمهوری و 
مقام هایی که به کشور مان آمده اند، بیکار نبوده اند که برای »هیچ« وقت 
خود را هدر دهند، گفت: این مذاکره ها دس��تاوردهای موقتی است و به 
زودی نتایج عمیق تری را کس��ب خواهیم کرد. وزیرارتباطات و فناوری 
اطالعات یادآور شد: پس از رفع تحریم ها، روابط بین المللی و بانکی ایران 
با سایر نقاط جهان درحال عادی شدن است و این دستاورد کمی نیست. 
رکن الدین جوادی مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران به تازگی گفت، 
مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از 2 میلیون بش��که در 
روز فراتر رفته است و تا خرداد ماه به روزانه 2 میلیون بشکه نفت می رسد.

رییس نظ��ام صنفی رایانه اس��تان اصفه��ان گفت: با توج��ه به اینکه 
استانداری مجری پروژه دولت الکترونیک در اصفهان است امیدواریم 

این طرح به اتاق فکر ITC اصفهان واگذار شود.
محمد اطرج با اش��اره به ماده 12 پدیدآورندگان ن��رم افزار که وظیفه 
نظام بخشی و سامان دهی سازمان نظام صنفی را بر عهده دارد، گفت: 
اگر امنیت قضایی و کنترل نباشد شرکت های ما عمال انگیزه ای برای 

این کار ندارند.
وی با بیان اینکه تا یک سال گذشته اگر مشکلی برای فعاالن این صنف 
ایجاد می شد به دلیل عدم آگاهی دادگاه بعضا رای برخالف این صنف 
صادر می ش��د، افزود: به دنبال پیگیری های صورت گرفته با معاونت 
پیش��گیری از جرم دادگس��تری قرار اس��ت مجتمع قضایی و ش��عبه 

مخصوص جرایم رایانه ای در این حوزه در اصفهان تشکیل شود.
 وی به ارای��ه طرحی برای توانمندس��ازی س��رمایه های انس��انی که 
 مورد قبول س��ازمان فناوری اطالعات قرار گرفت اش��اره کرد و گفت: 
قرار است بخشی از هزینه های این طرح را این سازمان فناوری اطالعات 
تقبل کند و امیدواریم با حمایت کمیس��یون آم��وزش اتاق بازرگانی و 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای این طرح نهایی و تا پایان سال جاری 

اجرایی شود.
 رییس نظام صنف��ی رایانه اس��تان اصفهان ب��ا بیان اینک��ه قانونگذار 
توجه ویژه ای به ش��رکت های دانش بنی��ان دارد، گفت: در ماده 132 
 قانون، معافی��ت های مالیاتی برای ش��رکت ه��ای نرم اف��زار در نظر 

گرفته شده است.
 وی با اشاره به اینکه در راستای توسعه کسب و کار نشست های خوبی 
با اداره پست و مخابرات برگزار و تفاهم نامه هایی امضا شده است، افزود: 
امیدواریم شرکت مخابرات پروژه های خود را به شرکت های رایانه ای 

استان واگذار کند.
اطرج با اشاره به اینکه قرار است پروژه دیتا س��نتر کلید بخورد، تاکید 
کرد: شرکت های استان توان اجرای پرونده سالمت الکترونیک را دارند.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه کسب و کار در صنف نظام رایانه دو 
تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و همچنین صندوق 
حما یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک امضا کرده ایم، گفت: 
 قرار است نسبت به جذب جوانان مستعد ایرانی فعال در این حوزه که 
 در خارج کش��ور س��اکنند اقدام کنیم و از س��ویی برای بازگشت آنها 

به کشور مشکل سربازی شان به صورت امریه حل شود.
رییس نظام صنفی رایانه اس��تان اصفهان همچنین ادامه داد: از تیرماه 
سال گذشته اتاق فکر ITC استان با محوریت سازمان ها و فعاالن حوزه 
 ارتباطات و فناوری اطالعات تش��کیل شد و قرار ش��د هر پروژه ای که 

در استان کلید می خورد از این اتاق فکر عبور کند.
به گفته اط��رج، دو پروژه ارزش��مند توس��عه فیبرنوری ش��هرداری و 

اینفوکیوسک های شهرداری در این اتاق فکر شکل گرفت.

واعظی:

افزایش صادرات نفت ملموس ترین 
نتیجه اجرای برجام است

رییس نظام صنفی رایانه استان اصفهان:

اجرای دولت الکترونیک به اتاق فکر 
ITC اصفهان واگذار شود

بازارهای مالی اصفهان در چهارمین روز از هفته، وضعیت 
مطلوبی را س��پری کردند و در روزی ک��ه مهم ترین اخبار 
رس��انه ها به از دس��تور کار خارج ش��دن ط��رح بانکداری 
اس��المی مجلس و افزایش قیمت نفت اختصاص داش��ت، 
 روند بورس مثبت ش��د، ارز تغیی��ر به خود ندید و س��که 

با ریزش مواجه شد.
تداوم شایعات در مورد ذوب آهن

ذوب آه��ن اصفه��ان در معامالت ب��ازار بورس توانس��ت 
به تنهایی 25 درصد از ارزش معامالت را به خود اختصاص 
داده و در صدر تقاضای بورس قرار بگیرد. این افزایش قیمت 
و حجم در حالی قوت گرفته که شایعات جدیدی پیرامون 
افزایش سرمایه ش��رکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 
در بازار منتشرش��ده و حتی اعالم شده شرکت در آینده ای 
نزدیک در مورد افزایش س��رمایه خ��ود و آخرین مراحل 
پیگیری زمین های مورد اختالف شفاف سازی خواهد کرد.

به  ه��ر روی، در مقابل افزایش تقاض��ای ذوب، عرضه های 

زیادی نیز صورت گرفت و صف خرید این نماد نتوانس��ت 
پایداری خ��ود را حفظ کند. به گفته فع��االن بازار، چالش 
اصلی رش��د ذوب آهن، عرضه های سنگین سهامدار عمده 
آن ) س��رمایه گذاری فرهنگیان ( است که در طی ماه های 

اخیر بیش از300 میلیون سهم به بازار عرضه کرده است.
در سایر گروه ها نیز، امروز بازار روی تک سهم های کوچک 
تمرکز کرده بود و خریداران تمایلی به حضور به نمادهای 
بزرگ تر از خود نش��ان نمی دادند. در مجموع در معامالت 
امروز، شاخص کل 312 واحد رشد کرد و ارزش معامالت 
نیز از390 میلیارد تومان گذر کرد که نسبت به روزهای قبل 
حجم پایین تری بود و نگرانی ها برای ع��دم پایداری روند 

مثبت را افزایش داد.
 یک��ی از کارگ��زاران حاض��ر در ت��االر اصفه��ان در رابطه 
با وضعیت بازار گفت: در حال حاضر عمده توجه بازار صرف 
معامالت ذوب آهنی شده که اخبار تایید شده ای در رابطه 
با رشد سودآوری یا افزایش سرمایه آن مخابره نشده و همه 

خریداران نیز با اتکا به شایعات اقدام به خرید آن کرده اند. 
وی در ادام��ه اف��زود: در چنین ش��رایطی ریس��ک خرید 
باال می رود و بهتر اس��ت خریداران در هن��گام خرید خود، 
مقایس��ه ای نیز بین ارزش این شرکت و س��ایر هم گروه ها 
ازجمله فوالد مبارکه داشته باشند و شرکت ها را در قیاس 

با سایر شرکت های فعال در صنعت ارزش گذاری کنند.
 کاهش دسته جمعی قیمت فلزات

قیمت فل��زات در ب��ازار امروز بازه��م منفی ش��د و اغلب 
محصوالت فوالدی ازجمله میلگ��رد، کالف آجدار، مفتول 
و تیرآهن کاهش قیمت به خود دیدن��د. با این حال قیمت 
محصوالت فوالد مبارکه بدون تغییر اعالم شد و در بورس 

کاال نیز440 تن میلگرد مورد معامله قرار گرفت.
کاهش قیم��ت میلگرد ام��روز بین20 تا30 توم��ان بود و 
میلگرد ذوب آهن بین یک هزار و570 تا هزار و640 تومان 

قیمت گذاری شد.
 دالر بدون تغییر باقی ماند

معامالت ارز در بازار آزاد اصفهان امروز باوجود کاهش تقاضا 
و کاهش حجم معامالت تقریبا بدون تغییر بود و قیمت آن 
تا نیمه روز در 3 هزار و 445 تومان ثابت ماند. کاهش حجم 
معامالت ارزی یکی از نگرانی های این روزهای فعاالن بازار 
ارز اس��ت که دلیل آن را عدم وجود تقاض��ای موثر برقرار 

نشدن روابط بانکی با خارج از کشور عنوان می کنند.
 قیمت سکه بازهم کاهش پیدا کرد

در بازارهای جهانی، بازگشایی قیمت طال با افت همراه بود 
و امروز نیز قیمت جهانی طال بی��ش از 2 دالر ریزش کرد. 
در پی این افت قیمت، روند بازار داخلی طال نیز نزولی شد 
و س��که نقدی با 6 هزار و500 تومان افت به یک میلیون و 
24 هزار تومان رس��ید. نیم سکه و ربع س��که نیز به ترتیب 
531 و 288 هزار تومان قیمت گذاری شدند و قیمت طالی 

آب شده 24 عیاری نیز به 139 هزار تومان رسید.

رییس ش��ورای رقابت خب��ر داد، تولیدکنندگانی که 
اجناس خود را با برندهای تقلبی به مردم می فروشند 
و از حربه فریب مردم بهره می برند،50 میلیون تومان 

جریمه خواهند شد.
رضا شیوا درباره جلسه اخیر شورای رقابت که به منظور 
بررس��ی اظهارات گمراه کنن��ده فروش��ندگان کاال و 
خدمات در عرضه و فروش، برگزار ش��ده ب��ود، اظهار 
داش��ت: براس��اس ماده 45 سیاس��ت های کلی اصل 
44 ش��ورای رقابت موظف اس��ت به ش��کایت ذی نفع 
 رسیدگی و باالترین مقام مس��ئول دستگاه مربوطه را 

به مجازات تعیین ش��ده در بند ) 12 ( ماده ) 61 ( این 
قانون محکوم کند. به همین منظور به بررسی شکایت 
یکی از برندهایی ک��ه پمپ آب تولی��د می کند از یک 
تولیدکننده پرداختی��م. وی افزود: ای��ن تولیدکننده 
برند تقلبی تولید و با شبیه سازی کاالی خود با مارک 
اصلی اقدام به فروش محصوالت در سطح بازار می کرد 
که براساس قانون، شورا به این موضوع ورود کرده و در 
نهایت حک��م فریب برای این تولیدکنن��ده صادر کرد.

رییس ش��ورای رقابت اضافه ک��رد: در تنبیه این گونه 
تولیدکنندگانی که با ش��بیه س��ازی کاالهای خود و 

فریب مردم اقدام به ف��روش محصوالت خود می کنند 
موضوعاتی مدنظ��ر قرار گرفته اس��ت، به عنوان نمونه 
نخس��ت باید این تولیدکننده توقف تولید انجام داده و 
به هیچ عنوان محصول تقلبی را تولید نکند. همچنین 
باید اطالع رس��انی ش��فاف را برای جلوگیری از فریب 
بیش��تر خریداران انجام دهد. شیوا با اش��اره به اینکه 
در این پرونده خس��ارت اضافه درآمد تولیدکننده باید 
به ش��اکیان پرداخت ش��ود، تصریح کرد: عالوه بر این 
براساس قانون این متخلف و س��ایر متخلفین باید50 

میلیون تومان جریمه به دولت پرداخت کنند.

رییس ات��اق اصناف ایران گف��ت: در حال حاضر 97 
درصد تولیدات پوشاک کشور در بنگاه های کوچک 
 و متوسط صورت می گیرد و تنها 3 درصد آن مربوط 

به کارخانجات بزرگ صنعتی است.
علی فاضلی در سمینار تخصصی فدراسیون جهانی 
پوش��اک که در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد، 
اظهار داشت: عصر حاضر زمان بروز و ظهور بنگاه های 
کوچک و متوسط اس��ت و در حال حاضر یک چهارم 
اشتغال جهان و یک سوم س��رمایه گذاری ها در این 
بخش شکل گرفته و کش��ورهایی نظیر کره جنوبی 
و ایتالیا در زمان بحران به تقویت بنگاه های کوچک 
و متوس��ط اصرار ورزیده و توسعه ای مناسب از محل 

تقویت این بخش مهم اقتصادی به دست آورده اند.
فاضلی ادامه داد: به یمن حضور بنگاه های کوچک و 
متوسط اقتصاد کشور هایی نظیر کره جنوبی و ایتالیا 
اکنون به مرحله ای از توسعه دست پیدا کرده که تولید 
 ناخالص داخل��ی قابل توجهی را برای این کش��ورها 

به ارمغان آورده است.

فاضلی با تاکید بر ضرورت توجه و تقویت بنگاه های 
کوچک و متوسط در کشور خاطرنشان کرد: صنعت 
پوشاک کشور یکی از صنایعی است که می تواند نقش 
مهمی در پاسخ گویی به نیازهای داخلی کشور داشته 
و صادرات قابل توجهی را نیز در منطقه به دست آورد.

وی افزود: در حال حاضر 97 درصد تولیدات پوشاک 
کش��ور در بن��گاه های کوچ��ک و متوس��ط صورت 
می گیرد و تنها 3 درصد آن مرب��وط به کارخانجات 
 ب��زرگ صنعتی اس��ت. رییس ات��اق اصن��اف ایران 
با بیان اینکه صنعت پوش��اک ارزآوری مناس��بی را 
 برای بسیاری از کشورها به همراه داشته است، گفت: 
 در ح��وزه دانش حداقل20 رش��ته تخصصی مربوط 
به این صنعت است و صنایع و تکنولوژی های بسیاری 
نیز در حوزه تولیدات پوشاک ایجاد شده است که باید 
 به آنها توجه ش��ود. رییس اتاق اصناف ایران با تاکید 
بر ض��رورت تقویت بنگاه ه��ای تولی��دی کوچک و 
متوسط پوش��اک گفت: تالش می شود، تا با استفاده 
از نظرات و راهکارهای فدراس��یون جهانی پوش��اک 

تولیداتی عرضه ش��ود که قابلیت رقابت در بازارهای 
داخلی و خارجی را به دست آورد. در ادامه این نشست 
ابوالقاسم ش��یرازی رییس اتحادیه پوشاک تهران با 
اش��اره به دعوتی که از مدیرکل فدراس��یون جهانی 
پوشاک به عمل آمده است، گفت: از فدراسیون جهانی 
پوشاک دعوت ش��ده تا با برگزاری نشست های الزم 
راهکارهای تقویت تولیدات داخلی پوشاک به گونه ای 
 که امکان رقاب��ت در بازارهای داخل��ی و خارجی را 

به دست آورد، مورد بحث و بررسی واقع شود.

دبیرکل خانه کشاورز گفت: س��الیانه سه تا چهار 
میلیارد دالر ارز از کشور برای واردات محصوالت 
تراریخته مصرف می شود و90 درصد محصوالت 
غذایی) کشاورزی ( وارداتی کشور تراریخته است.

عیسی کالنتری در نشست خبری که به مناسبت 
بیستمین سال تجاری سازی جهانی محصوالت 
تراریخته در خانه کشاورز برگزار شد، اظهار کرد: 
 براس��اس آمارها، در جه��ان200 میلیون هکتار 
از اراضی زیرکشت محصوالت تراریخته قرار دارد 
به طوری که بزرگ ترین کشورهای صادر کننده 
مواد غذایی جه��ان از جمله آرژانتی��ن، برزیل و 

آمریکا، تولید کننده مواد تراریخته هستند.
وی افزود: بزرگ ترین کش��ورهای مصرف کننده 
مواد غذایی دنیا همانن��د چین و هند برای تامین 
غذای خود به تولید محصوالت ترایخته روی آورده 
اند.وی با بیان این که دلیل اصلی تولید محصوالت 
تراریخته افزایش تولید نیست بلکه حفظ محیط 
زیست است، ادامه داد: در دهه1990 و اوایل قرن 

21، اروپاییان در زمینه مهندسی ژنتیک از آمریکا 
 و چین بس��یار عقب ماندند و ت��وان رقابت تولید 

با کشورهای مذکور را نداشتند.
کالنتری گفت: گروه های س��بز آن��ان از واردات 
محصوالت تراریخته به این کش��ورها جلوگیری 
 می کردن��د، اما پ��س از این ک��ه اروپاییان موفق 
به جبران این فاصله شدند، دیگر گروه های سبز 

آنان سروصدا نکردند.
کالنتری ادام��ه داد: ما عادت داری��م با اطالعات 
 کم، تصمیم های کالن بگیریم و این سوال پیش 
می آید که چرا ما باید از پیش��رفت و فناوری های 
جدید بترس��یم؟ وی اف��زود: مدل ه��ای قدیمی 
تحقیقات کشاورزی امروزه پاسخگوی نیاز جوامع 
نیست و کشوری مثل ایران که با بحران منابع آب 
روبه رو است، ناچار به استفاده از فناوری های نوین 

مثل تراریخته می شود.
دبی��رکل خانه کش��اورز ادام��ه داد: اس��تفاده از 
تکنولوژی ه��ای نوین در راس��تای حف��ظ منافع 

ملی، امنیت غذایی و حفظ محیط زیست صورت 
 می گی��رد، بنابراین ایج��اد ه��راس در جامعه و 
نگران کردن مردم هیچ دس��تاوردی برای کشور 
نخواهد داش��ت و م��ا را روز به روز ب��ه بیگانگان 

وابسته تر می کند.
 کالنت��ری ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه مناب��ع آب های 
 تجدید پذیر کش��و 30 س��ال قبل 132 میلیارد 
 متر مکعب ب��ود و اکنون به کمت��ر از 88 میلیارد 
متر مکعب رسیده اس��ت یعنی حداقل40 درصد 
 مناب��ع آب ه��ای تجدیدپذی��ر خود را از دس��ت 
 داده ایم. دبیرکل خانه کش��اورز با بی��ان این که 
در پنج سال آینده منابع آب های تجدیدپذیر ما 
به کمتر از80 میلیارد متر مکعب می رسد، افزود: 
متاسفانه هنوز سیاست های کلی و تحقیقاتی ما 
براساس همان 132 میلیارد متر مکعب منابع آب 
تجدید پذیر تنظیم می ش��ود، گویا هنوز به این 
باور نرس��یده ایم که این منابع به ش��دت کاهش 

پیدا کرده است.

رییس اتاق اصناف ایران؛

تولید ۹۷ درصد پوشاک کشور در بنگاه های کوچک
دبیرکل خانه کشاورز :

۹0 درصد محصوالت غذایی وارداتی به کشور تراریخته است

رشد شاخص بورس در آخر هفته؛

ذوب آهن در صدر معامالت بورس قرار گرفت

جریمه ۵0 میلیونی برای برندهای تقلبی
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عکس روز)طبیعت پاکستان(

خبر

تهران و س��ئول همزمان با س��فر »معصوم��ه ابتکار« مع��اون رییس 
جمهوری و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به کره جنوبی، 
همکاری های خود در زمینه محیط زیست را با امضای یک یادداشت 

تفاهم ، گسترش می دهند.
 ای��ن خب��ر از س��وی وزارت محیط زیس��ت ک��ره جنوب��ی اعالم و 
این وزارتخان��ه با ص��دور بیانیه ای خاطرنش��ان کرد که یادداش��ت 
تفاه��م مورد نظ��ر در هت��ل »س��ئول« پایتخ��ت این کش��ور میان 
 »ابت��کار« و »ی��ون س��یونگ کی��و« همت��ای ک��ره ای او امض��ا 

می شود.
وزارت محیط زیس��ت کره جنوبی همچنین اعالم کرد که تفاهم نامه 
همکاری مش��ترک در زمینه برگ��زاری س��مینارها و کنفرانس های 
مشترک، مدیریت بر آالینده ها، محیط زیست، آلودگی هوا، آبیاری، 
آلودگی منابع آب و اکوسیس��تم زمین های مرطوب خواهد بود و دو 
کش��ور عالوه بر موارد یاد ش��ده در زمینه تبادل کارش��ناس و تبادل 

اطالعات با یکدیگر نیز گفت وگو خواهند کرد.
خانم ابتکار که معاون رییس جمهوری اس��المی ایران نیز می باشد، 
در سال 2006 از س��وی برنامه محیط زیست س��ازمان ملل متحد به 
عنوان یکی از هفت رهبر و مسئول پیشرو در امور محیط زیست جهان 
معرفی شد و در واقع از او به عنوان یک قهرمان محیط زیست در کره 

زمین نام برده می شود.
همچنین اعالم ش��ده که طرفین در این دیدار تبادل نظر در خصوص 
طرح های همکاری مشترک محیط زیستی از جمله طرح دهکده سبز، 
طرح های فضای سبز و اجرای طرح های دوست با محیط زیست را در 
دس��تور کار دارند. ضمن آنکه »ابتکار« و »سیونگ کیو« در خصوص 
سفر اخیر »پارک گئون هی« به ایران و دیدارش با دکتر حسن روحانی 
 رییس جمه��وری ایران و نتایج مثبت این س��فر گف��ت وگو خواهند 

داشت.
وزارت محیط زیس��ت ک��ره جنوبی اب��راز امیدواری کرده اس��ت که 
یادداش��ت تفاهم و مباحث مطرح ش��ده میان طرفی��ن باعث تقویت 
همکاری های دو کش��ور و در نهای��ت منجر به این موضوع ش��ود که 
ایران و کره جنوبی در زمینه محیط زیست از شرایط به مراتب بهتری 
برخوردار گردند.این بیانیه همچنین تاکید م��ی کند که ایران و کره 
جنوبی می توانند عالوه بر موارد یاد شده در زمینه فناوری های محیط 
زیستی نیز همکاری های خود را گسترش داده و فعالیت در این زمینه 

را توسعه دهند.
گفتنی است؛مصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
محیط زیست کش��ورمان در راس هیئتی وارد س��ئول پایتخت کره 

جنوبی می شود.
بر اساس گزارش ها قرار است وی در مدت حضور در این کشور عالوه 
 بر امضای یادداش��ت تفاهم همکاری، از مراکز علمی، دانشگاهی و از

 طرح ها و پروژه های زیست محیطی این کشور نیز دیدن کند.

 گسترش همکاری های ایران و
 کره جنوبی در زمینه محیط زیست

دریچه

گیالن  زیستگاه
 تنها پستاندار گوشتخوار آب های داخلی کشور

 آغاز به کار پویش اصفهان، 
شهر بدون کیسه پالستیکی

  بحران ریزگردها از طریق
 ریگ پاشی قابل مهار است

نشست مشورتی و تخصصی پیش��گیری و مقابله با شیوع بیماری در 
حیات وحش ویژه دامپزشکان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست 
به کار خود پایان داد. در این نشست به اصول طب اورژانس در حیات 
وحش، تهیه نقشه راه پیشگیری و کنترل بیماری ها در حیات وحش 
کشور، گزارش از وضعیت دامپزش��کی در حیات وحش کشور، پایش 
بیماری ها در حیات وحش، اص��ول نمونه برداری و ارس��ال نمونه به 

آزمایشگاه پرداخته شد.
گیالن یکی از زیس��تگاه های مهم تنها پس��تاندار گوشتخوار آب های 
داخلی)ش��نگ( است. اس��تان گیالن با مس��احت تقریبی 14هزار و 
711 کیلومتر مربع و داش��تن اکوسیستم های متنوع دریایی، تاالبی، 

رودخانه ای، جنگلی و مرتعی، از تنوع زیستی باالیی برخوردار است.
وجود طیف مالیمی از تغییرات ارتفاعی و زیستگاهی منجر شده که 
این استان یکی از متنوع ترین استان های کشور به لحاظ تنوع زیستی 

محسوب شود.
 همچنین وج��ود جنگل های هیرکان��ی، 55 رش��ته رودخانه اصلی

  و پهنه های جلگ��ه ای و دریای خ��زر مجموعه ای منحص��ر به فرد و 
 متنوع را تش��کیل داده ک��ه حضور ب��زرگ تری��ن گیاهخوار)مرال(،

  ب��زرگ تری��ن گوش��تخوار)خرس قه��وه ای(، ب��زرگ تری��ن 
گربه س��ان)پلنگ( کش��ور، تنه��ا پس��تاندار گوش��تخوار آب ه��ای 
داخلی)ش��نگ( و تنها پس��تاندار دریای خزر)فک خ��زری( از جمله 

ویژگی های مهم آنهاست.
 صرف نظر از وج��ود بی��ش از 1800 گونه گیاهی،اس��تان گیالن در
  حدود 45 در صد گونه های جانوری کش��ور نیز در خ��ود جای داده

  است. 500 گونه از 1131 گونه مهره دار ایران شامل 78 گونه ماهی، 
6 گونه دوزیست، 42 گونه خزنده، 326 گونه پرنده و 48 گونه پستاندار 

است.
نیمه دوم پارس��ال در اس��تان گیالن تعداد 47 گونه از حیات وحش 
تیمار و مجدد به طبیعت رهاسازی شد. یک مرکز تیمار حیات وحش 
با مساحتی حدود 100 متر مربع در پاسگاه محیط بانی سلکه ساخته 

شده و زیر نظر دامپزشک در حال تجهیز است.
در این مرکز تاکنون حدود بیست قطعه پرنده تیمار و رهاسازی شدند 
و از اول سال 1395 تاکنون 3 قالده رودک )گورکن(، یک قالده گونه 
در خطر شنگ زنده گیری، تیمار و یک قالده خرس قهوه ای در طبیعت 

رهاسازی شدند.

پویش »اصفهان، شهر بدون کیسه پالستیکی« به ابتکار سمن های محیط 
زیستی اصفهان آغاز به کار کرد.

هدف این پویش برنامه ریزی و مدیریت هدفمند تالش های محیط زیستی 
برای حذف استفاده از کیسه های پالستیکی در شهر اصفهان است و قرار 
است در این راس��تا برنامه های مختلف آموزش��ی و فرهنگی در قالب های 

مختلف اجرا شود.
پایه گذاران این پویش امیدوار هس��تند نتیجه نهایی این حرکت مردمی 
به حذف کیسه های پالستیکی و استفاده روش های جایگزین منجر شود.

به طور متوس��ط در هر دقیقه یک میلیون کیس��ه پالس��تیکی در جهان 
تولید می شود که نیمی از آن ها فقط یک بار مورد استفاده قرار می گیرند. 
زمان الزم برای تجزیه این کیس��ه ها 300 تا 500 سال است و اغلب سر از 

محیط های طبیعی در می آورند.
پویش اصفهان شهر بدون کیسه پالستیکی، همه ش��هروندان اصفهانی، 
سازمان های غیردولتی و دولتی و گروه های تأثیرگذار را به همراهی با این 

پویش تا حذف کیسه های پالستیکی دعوت می کند.
عالقه مندان می توانند برای اطالعات بیشتر به کانال تلگرامی این پویش 

به نشانی npbisf@ مراجعه کنند.

پدر علم کویرشناسی ایران پوشش دادن بیابان های عراق به خصوص در آن سوی نوار 
مرزهای غربی و جنوبی کشور را با استفاده از ریگ رودخانه ای راهکار مهار ریزگردها و 

برون رفت از بحران زیست محیطی ناشی از نفوذ گرد و غبار عنوان کرد.
پرویز کردوانی اظهار کرد: بر اس��اس مطالعات علمی مالچ پاش��ی راهکار درس��تی 
 نبوده چرا که بعد از چند س��ال از بین می رود. وی افزود: اس��تان های مرزی دارای 
 رودخانه هایی است که به کش��ور عراق سرریز می ش��وند که می توان با استفاده از

 ریگ های این روان آب ها بیابان های کشور عراق را از ریگ پوشش داد.وی همچنین 
در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه نیز گفت: این دریاچه دیگر به هیچ وجه احیا 
نمی شود وجود چاه های اطراف دریاچه ارومیه موجب نابودی این دریاچه شده و با 

هیچ راهکاری احیا نخواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود پیرامون مسایل زیست محیطی و چالش های پیش روی آن 
مباحثی را مطرح کرد.نخستین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 
استان های جدار مرزی ایران و عراق روز دوشنبه همزمان با روز جهانی ارتباطات با 
حضور استاندار ایالم، استانداران واسط و حلبچه عراق، مسئوالن محلی و جمعی از 
فعاالن رسانه ای دو کشور در دانش��گاه ایالم آغاز بکار کرد.در این جشنواره سه روزه 
از 44 فعال رسانه ای 2 کشور ایران و عراق تجلیل خواهد شد که از این تعداد 39 نفر 

خبرنگار ایرانی و پنج نفر نیز از فعاالن رسانه ای کشور همسایه عراق هستند.

یکی از بزرگ ترین اشتباهات ما ایرانی ها این است که از همدیگر یاد می گیریم!به 
عنوان نمونه بسیاری از هموطنان ما با مشاهده س��طل زباله بزرگ و جادار یکی از 
بستگان می گویند »همین خوب است« و تنها پس از خرید متوجه می شوند که این 

سطل حاال حاالها پر نخواهد شد!
پیگیری چرایی اتفاق روی داده ,»خری��دار« را متوجه می کند که چگونگی خرید 

سطل زباله یک خانواده دو نفره که به تازگی زن و شوهر شده اند می تواند 
متفاوت از نحوه ابتیاع سطل زباله یک خانواده دارای هفت هشت تا 

بچه قد و نیم قد باشد!
در انتخاب اندازه مناسب س��طل و کیسه زباله باید جداسازی 
زباله های تر و خشک را جدی بگیریم.این کار فقط هم به خاطر 

کمک حال شهرداری بودن نیست و ساکنین خانه ها نباید تصور 
کنند که جداسازی زباله های تر و خشک ضمن اینکه مواد ارزشمندی 

که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به وجوه نقد رایج مملکتی 
 دارند را در اختیار ماموران ش��هرداری ق��رار می دهد، به 
حمل و نقل و دفع س��اده زباله هم یاری می رساند و باعث 

می ش��ود »زحمت« و »هزینه« انجام این کاره��ا به میزان قابل 
توجهی کاهش یابد!

تفکیک زباله تر و خشک به شهروندان کمک می کند که زباله ها را 
با زحمت کمتری از خانه خارج کنند زیرا در حالی که زباله های تر 
به علت بو گرفتن باید هر روز و یا دست باال یک روز در میان از خانه 
خارج شوند،زباله های خشک تجزیه ناپذیر قابلیت ماندگاری طوالنی 

دارند و می توانند هفته ای یک بار هم از منزل بیرون نروند!
از طرف دیگر بوی زباله تفکیک ش��ده کمتر خواه��د بود زیرا در عدم 
تفکیک زباله و اختالط زباله های تر و خش��ک، زباله های خشک نیز 
همچون زباله های تر »بو دار« خواهند بود و این در حالی است که در 
جداسازی زباله ها تنها »تر« ها بو دارند و زباله های خشک بوی بدی از 

خویشتن ساطع نمی سازند!
 ذکر این نکته بجاس��ت ک��ه زباله های تر ب��ه علت منظره ب��د باید در

 کیس��ه هایی کدر و مات قرار گیرند تا محتویات خود را به نظر مشاهده 
کننده نرسانند، اما کیس��ه مخصوص زباله های خشک باید نیمه شفاف 
باش��د تا در هنگام خرید و فروش ،خریدار و فروشنده را مطلع گرداند که 

زباله تر قاطی زباله خشک نگشته است!
با این حس��اب اگرچه برای زباله های تر کیس��ه های س��بز رنگ مناسب 
هستند، به نظر می رسد کیسه های زباله مشکی ضخیم نیز انتخاب خوبی 

برای این نوع زباله ها باش��ند!در عین حال بهتر اس��ت زباله های خشک 
را داخل کیس��ه های آبی که مواد درون خود را به خوبی نشان می دهند 

قرار داد.
رنگ سطل زباله مخصوص زباله های تر و خش��ک بهتر است به ترتیب 
»سبز« و »آبی« باش��د، اما برای تعیین اندازه مناسب سطل بجاست در 

ابتدا اندازه مناسب کیسه را مشخص کنیم.

در ابتدا اندازه کیسه مناسب نگهداری زباله های تر را مورد توجه قرار داده و جهت 
 انجام این مهم، از کیسه های زباله با سایز کوچک شروع کرده و زمان شروع کار را 

9 شب که زمان بیرون گذاری زباله هاست لحاظ کنید.
به عبارتی از س��اعت نه ش��ب تا نه ش��ب روز بعد همه زباله های ت��ر تولیدی را در 
کیسه زباله با 

سایز کوچک بریزید و اگر اندازه کیسه کم بود از دیگر کیسه ها با همین سایز کمک 
بگیرید.از آنجا که زباله تولیدی روزهای مختلف هفته یک اندازه نیس��ت ،کار را در 
تمامی روزهای هفته تکرار کنید و کیس��ه زباله را بر اساس بیشترین زباله تولیدی 

هفته انتخاب نمایید.
چون در جشن ها و ختم ها و میهمانی ها تولید زباله بیشتر می شود و از سویی زباله 
تولیدی تابستان بیش از زمستان است بر مبنای فصل اندازه گیری می توان بیست 

الی سی و حتی تا پنجاه درصد به حداکثر زباله تولیدی روزانه اضافه نمود!
اگر با همه این تفاسیر کل زباله تولیدی بیست و چهار ساعت شما در یک کیسه 
با سایز کوچک جا شد نیاز به استفاده از کیس��ه های با سایز بیشتر ندارید و در 
صورت مراجعه به س��وپری و بقالی می توانید از او کیس��ه زباله مش��کی با سایز 

کوچک بخواهید!
چنانچه این اتفاق نیفتاد و زباله تولیدی در بیش از یک کیسه جا گرفت،محتویات 
کیس��ه ها را در کیسه یا کیس��ه های با سایز متوس��ط که خریداری نموده اید 

بریزید.
در این صورت چنانچه کل زباله ها در یک کیسه متوسط جای گرفت،کیسه با 
اندازه متوسط نیاز شما را مرتفع می کند، اما اگر این اتفاق نیز نیفتاد مجبورید سراغ 

کیسه های زباله با سایز بزرگ بروید!
گاه حتی یک کیسه زباله با س��ایز بزرگ نیز کمتان است و شما باید برای دفع زباله 
تر تولیدی روزانه از چندین کیس��ه زباله که ممکن اس��ت مخلوطی از کیسه های 

کوچک،متوسط و بزرگ باشند کمک بگیرید!
گاه هم بر مبنای سلیقه شما انتخاب کیس��ه زباله بزرگ به کنار گذارده می شود و 
در عوض از کیسه های کوچک و متوسط برای ذخیره زباله های تولیدی تر روزانه 

استفاده می گردد.
به همه اینها باید این نکته را افزود که زباله جمع آوری شده در طی روز نباید خیلی 
سنگین باشد! تست این موضوع س��اده است و کیسه زباله پر ش��ده از زباله باید به 
راحتی توسط یک دست بلند شود! پاره ش��دن کیسه نیز از چیزهایی است که باید 
 مورد توجه قرار گرفته شود و لذا از خرید کیس��ه هایی که به راحتی پاره می شوند 
می بایست اجتناب نمود.شیوه کار در مورد تعیین اندازه کیسه زباله مخصوص زباله 
های خشک چندان متفاوت نیس��ت و فرق اساسی این اس��ت که بر مبنای تمایل 
ساکنین خانه که این زباله ها را هفته ای یک یا دو بار بیرون می برند، کیسه یا کیسه 
هایی انتخاب می ش��وند که قابلیت ذخیره چند روزه یا یک هفتگی این زباله ها را 
دارند!با انتخاب کیسه زباله به اندازه مناسب ، گزینش سطل آشغال ساده است اما 

باید توجه کرد که در این باره بهتر است مظروف را بزرگ تر از ظرف بگیریم!
این امر به خاطر انعطاف پذیری و قابلیت چین خوردن بیش��تر کیسه زباله است و 

اینکه لبه کیسه باید از زباله دان خارج شده و به بیرون تا بخورد!
قطعا می توان بر پیش��نهادات مطروحه خرده گرفت و به آن ها به دیده »چه کسی 
این همه راه را می رود!؟« نگریست اما آنهایی که مایلند به مکالماتی از قبیل »این 
یک ذره آشغال که ارزش بیرون بردن ندارد!« و »اینقدر پرش کردی که باید با دندان 
گره اش بزنم!؟« پایان دهند بد نیس��ت با نگاهی اجمالی به مطالب نگاشته شده به 

این موضوع فکر کنند که چند گام ساده مذکور واقعا ارزش طی شدن را ندارند!؟

چه سطلی و کیسه ای مناسب زباله هاست؟
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رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه سعودی ها اخیرا اعالم کرده اند که حاضرند 
تمهیداتی را فراهم کنند تا ویزای زائران در داخل کش��ور صادر شود، تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای را که در آن عزت و کرامت و حرمت زائران حفظ نش��ود، امضا نخواهد 
شد. سعید اوحدی به انتش��ار بیانیه اخیر وزارت حج و عمره عربستان اشاره کرد و 
گفت: سه موضوعی که سعودی ها در این بیانیه به آن اشاره کردند، موضوعاتی نبوده 
که در مذاکرات اخیر به آنها پرداخته شده باشد. وی افزود: ما با طرف سعودی بیش 
از20 ساعت مذاکره داشتیم و مالحظات ما در سه صفحه و 11 بند به آنها ارایه شد 
امیدوار بودیم که طرف س��عودی در بیانیه اش به شرایط و مالحظات ما که توقعاتی 
 منطق��ی و عقالنی بود، پاس��خ می داد. رییس س��ازمان حج بیان کرد: س��عودی ها 
در این بیانیه ب��ه موضوع ص��دور ویزای الکترونیکی برای حجاج اش��اره داش��تند 
همچنین عن��وان کردند که ما در خص��وص انتقال حجاج پیش��نهادی داده ایم که 
مغایر با قوانین بین المللی صنعت هوانوردی اس��ت که خواسته های ما در خصوص 
پروازها همان چیزی است در سال های گذشته انجام می گرفته و بهره مندی زائران 
از خدمات پروازی کشور حق مسلم آنان اس��ت. این مقام مسئول عنوان کرد: البته 
 در این بیانیه به درس��تی آمده که ما این تفاهم نامه را امضا نکردیم، ما اعتقاد داریم 
همان طور که عربس��تان اعالم می کند که حج از روابط سیاس��ی جداست بنابراین 
شرایط مذاکره و تفاهم نامه ای که بخواهد به امضا برسد باید همانند سال های گذشته 
باشد و به دلیل اینکه شروط ما در تفاهم نامه لحاظ نشد از امضای آن امتناع کردیم.

تاکید مراجع بر موضوع حفظ حرمت زائران و امنیت حجاج
رییس س��ازمان حج و زیارت به دیدار اخیر با مراجع عظام تقلید اشاره کرد و گفت: 

مراجع عظام تقلید نیز بر دو موضوع و دغدغه مهم تضمین برای تامین امنیت حجاج 
و حفظ عزت، حرمت و کرامت زائران تاکید دارند. اوحدی با بیان این مطلب که طرف 
سعودی بر نظم زائران ایرانی اذعان دارند، گفت: برخالف این دیدگاه چه دلیلی دارد 

که سعودی ها بخواهند برای زائران ما محدودیت قائل شوند.
 رییس س��ازمان حج و زیارت ب��ا ی��ادآوری فاجعه من��ا، حادثه س��قوط جرثقیل 
در مسجد الحرام و رفتار دو پلیس فاسد در فرودگاه جده، توضیح داد: این امری کامال 
منطقی است که ما با توجه به دغدغه مردم و زائران از طرف سعودی بخواهیم که در 
خصوص تامین امنیت حجاج به ما تضمین کن��د در حالی که ما نیز20 راهکار خود 
را در این خصوص به صورت مکتوب و ترجمه شده به زبان عربی به آنها ارایه کردیم 
و الزم می دانیم این راهکارها که نتیجه ساعت ها جلسات کار گروه های تخصصی و 

نشست با هیئت های علمی است، به تفاهم نامه حج ضمیمه شود.
رییس س��ازمان حج و زیارت حفظ حرمت، کرامت و عزت زائ��ران ایرانی را دغدغه 
جدی این س��ازمان و نظام دانست و گفت: سال های گذشته ش��اهد برخی رفتارها 
 و برخورده��ای غیرمتعارف با زائران ایران��ی در فرودگاه های عربس��تان بوده ایم ما 
در مذاکرات از سعودی ها خواستیم که به شکل مکتوب به ما این اطمینان را بدهند 

که دیگر شاهد چنین رفتارهایی در مبادی ورودی آن کشور نباشیم.

اوحدی با بیان این مطلب که س��ازمان حج و زیارت روز گذش��ته اقدام به انتش��ار 
 بیانیه ای در خص��وص حج تمتع س��ال جاری کرد، توضی��ح داد: م��ا در این بیانیه 
به صورت صریح و شفاف خواس��ته های خود را اعالم کردیم اگر عربستان اراده ای 
برای پذیرش حجاج ایرانی دارد، به صورت صادقانه و ش��فاف اع��الم کند که کدام 
 بند از خواس��ته های ما قابل نقد است. وی در س��خنانش خاطر نشان کرد: اگر بعثه 
مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با جدیت پیگیر حج هستیم به دلیل آن 
است که حج فریضه و واجب شرعی است و حقی است که خداوند به زائران عطا کرده 
و نمی خواهیم به راحتی این حق از آنان سلب شود البته تاکید می کنیم که اقامه آن 

ملزم به حفظ عزت و کرامت زائران و تامین امنیت آنان است.
صدور ویزای حجاج در داخل کشور

اوح��دی در ادامه گفت: اخی��را وزارت حج عربس��تان اعالم کرده که حاضر اس��ت 
تمهیداتی فراهم کند تا ویزای زائران در داخل کشور صادر شود که این اقدامی مثبت 

و البته حق مسلم زائران و نتیجه پیگیری های انجام شده بوده است.
رییس س��ازمان حج و زیارت در خاتمه اطمینان داد که قطعا سازمان حج و زیارت 
تفاهم نامه ای را که در آن عزت و کرامت و حرمت زائران حفظ نشود و تضمینی برای 

تامین امنیت زائران در آن قید نشده باشد را امضا نخواهد کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

عامل انتشار تصاویر خصوصی زوج جوان
بازداشت شد

فرمانده انتظامي شهرستان اردستان؛

دستگیري اعضاي باند سارقان تریلر
با 20 میلیارد ریال سیگار خارجي

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

هتاک حیثیت در فضای مجازی
دستگیر شد

اخبار حوادث

خبر

خبر

 براس��اس آخری��ن آمارس��ازمان ثبت اح��وال، در س��ال ه��ای 93 و94 
در هر س��اعت 19 طالق در کشور به ثبت رسیده اس��ت. جامعه شناسان 
 رس��یدن به این آمار را ورود به یک بح��ران اجتماعی م��ی دانند که باید 
در جهت کاهش آن اقدام جدی صورت گیرد ک��ه در غیر این صورت این 
آمار همچنان افزایش پیدا می کند. البته اغلب تحلیل گران اجتماعی عامل 
اصلی این اتفاق را شکاف بین نس��لی ایجاد شده و تغییر ساختار شناختی 

خانواده ها می دانند. 
دکتر امان ا... قرایی مقدم جامعه ش��ناس و استاد دانش��گاه در بیان علت 
افزایش طالق در جامع��ه گفت: عوامل مختلفی در ب��روز این بحران موثر 
اس��ت که مهم ترین آن بیکاری و نبود ش��غل مناس��ب و دایمی اس��ت . 
وی با اش��اره به اینکه با اش��تغالزایی و رفع بیکاری می ت��وان گام موثری 
 درجه��ت کاهش طالق در کش��ور برداش��ت، اف��زود: نقش رس��انه های 
فرا ملی و ش��بکه های مج��ازی و ضعف رس��انه مل��ی را نیز در تش��دید 
طالق نباید نادیده بگیری��م. از آنجا که با تکنول��وژی روز نمی توان مقابله 
کرد بنابراین باید با تعامل س��ازنده با ای��ن تکنول��وژی از آن به نفع خود 
 اس��تفاده کنیم و از ظرفیت های رس��انه ملی نیز در جهت آموزش صحیح 
 ب��ه خانواده ه��ا به��ره ببری��م. وی تاکی��د ک��رد: ام��روزه ماه��واره ها با 
برنامه ری��زی های��ی ک��ه انج��ام داده اند قب��ح بس��یاری از مس��ائل از 
 جمله ط��الق را در جامعه م��ا از بین برده ان��د بنابراین ضروری اس��ت با 
سرمایه گذاری در رس��انه ملی و ترویج سبک زندگی سالم خانواده ها را به 

سمت تداوم زندگی مشترک و رضایت از یکدیگر سوق دهیم.
این اس��تاد دانش��گاه علت های طالق را در حال حاضر نسبت به گذشته 
 بس��یار متفاوت دانس��ت و گفت: ام��روزه جای��گاه مس��ئولیت پذیری و 
وظیف��ه م��داری در خان��واده ه��ا بس��یار ضعی��ف اس��ت. فرزن��دان ما 
 اعم از دختر وپس��ر ی��اد نگرفته اند که چگونه مس��ئولیت پذیر باش��ند و 
به همین خاطر در زندگی مش��ترک ش��ان ب��ه راحتی درجا م��ی زنند و 
قادر به ادامه آن نیس��تند. وی به ش��ناخت زوجین پیش از ازدواج اش��اره 
کرد و اظهارداشت: هرچه آش��نایی دختر وپس��ر پیش از ازدواج در قالب 
 دوره نامزدی بیش��تر باش��د به همان می��زان درصد طالق در ای��ن افراد 
 پایین ت��ر خواهد بود.قرای��ی مقدم، همچنی��ن تفریحات ناس��الم بیرون 
از خانه، عدم عالقه به داشتن فرزند، نبود ش��ادی ونشاط در میان جوانان 
و همچنین دخالت های والدین را از دیگر عوامل تاثیرگذار در بروز پدیده 

طالق عنوان کرد .

 فرمانده انتظامي شهرستان » اردستان« 
از دس��تگیري اعض��اي باند چه��ار نفره 
سارقان تریلر و کشف محموله20 میلیارد 

ریالي سیگار خارجي خبر داد.
سرهنگ رحمت ا... مهران فر، گفت: پس 
از سرقت یک دستگاه تریلر ترانزیت حامل 
یک محموله سیگار خارجي در شهرستان 
اردستان، شناسایي سارقان در دستور کار 
ماموران پلیس آگاهي این شهرستان قرار 

گرفت.
وي ادامه داد: کارآگاه��ان پلیس آگاهي 
پس از انجام یک سري کارهاي تخصصي 
و اقدامات خاص، موفق ش��دند سارقان را 
که چهار نفر بودند، شناسایي و پس از اخذ 
نیابت قضایي در یکي از استان هاي کشور 

دستگیر کنند.
 س��رهنگ مه��ران فر ضم��ن اش��اره به 
این که س��ارقان، راننده و کم��ک راننده 

 را نیز گروگان گرفته بودن��د، اضافه کرد: 
در مخفیگاه سارقان، تریلر و محموله آن 
کشف و به شهرستان اردستان منتقل شد.

این مق��ام انتظام��ي، بیان داش��ت: این 
محموله ش��امل 942 کارتن ک��ه در هر 
 کارتن100 بوکس س��یگار و در مجموع،

 18 میلیون و840 هزار نخ سیگار بود.
مهران ف��ر، ارزش برآورد ش��ده محموله 
کش��ف ش��ده را20 میلیارد ریال عنوان 
 ک��رد و اظهار داش��ت: در ای��ن خصوص 
با تش��کیل پرونده هر چه��ار متهم جهت 
س��یر مراحل قانون��ي به مراج��ع قضایي 

تحویل داده شدند.
فرمان�ده انتظام�ي شهرس��تان اردستان 
در پای��ان خاط�ر نش��ان ک���رد: نی�روي 
انت�ظامي با س��ارقان به ش��دت برخورد 
 خواهد ک��رد و اجازه جوالن و سرکش��ي 

به آنها نخواهد داد.

 ماموران پلی��س فت��ای اصفهان ف��ردی که 
در سایت اینترنتی خود اقدام به انتشار مطالب 
کذب علیه یکی از ش��هروندان ک��رده بود را 

شناسایی و دستگیر کردند.
 مع��اون اجتماع��ی فرمانده��ی انتظام��ی 
اس��تان اصفهان گفت: در پی شکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر اینکه وب سایتی اینترنتی 
اقدام به انتشار اکاذیبی علیه وی کرده و باعث 
آبروریزی و هتک حیثیت او ش��ده بررس��ی 
موض��وع در دس��تور کار مام��وران پلیس فتا 

قرار گرفت.
س��رهنگ جهانگی��ر کریم��ی بیان داش��ت: 
کارشناس��ان این پلیس پس از بررس��ی های 
فنی و تخصصی الزم مدیر س��ایت را دستگیر 

کردند.
جهانگیر کریمی اف��زود: مته��م در مواجه با 
مدارک و مس��تندات موجود به ب��زه ارتکابی 
اق��رار و انگی��زه خ��ود را هت��ک حیثی��ت 

ش��اکی به دلیل اختالف با وی عن��وان کرد.
این مق��ام انتظام��ی گف��ت: در این خصوص 
پرونده تش��کیل و متهم جهت س��یر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
طبق ماده 18 قانون جرایم رایانه ای هر کس 
به وس��یله س��امانه های رایانه ای یا مخابراتی 
اکاذیبی را منتشر کند افزون بر اعاده حیثیت 

به حبس و جزای نقدی محکوم می شود.

فردی که ب��ا به دس��ت آوردن تصاویر خصوصی 
یک زوج جوان، آن ه��ا را در اینترنت منتش��ر و 
 باعث آبروریزی و هتک حیثیت آن ها ش��ده بود 
در عملی��ات کارشناس��ان پلیس فتای اس��تان 

شناسایی و دستگیر شد.
پلیس معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان 
عنوان داشت: در پی ش��کایت یک زوج جوان مبنی 
بر اینکه تصاویر خصوصی و خانوادگی آن ها از سوی 
افراد ناشناسی در اینترنت منتشر و باعث آبروریزی 
و هتک حیثیت آن ها ش��ده، موضوع در دستور کار 

کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان قرار گرفت.
سرهنگ جهانگیر کریمی عنوان داشت: کارشناسان 
پلیس فتا با بررسی های تخصصی در فضای سایبری 
سرانجام منشا انتش��ار این تصاویر را به دست آورده 
و فردی که اق��دام به این کارکرده بود را شناس��ایی 
کردند. وی بابیان اینکه متهم یک زن و از آش��نایان 
شاکیان است گفت: ماموران پس از شناسایی متهم 
با هماهنگی مقام قضایی وی را دستگیر کردند و او 

با دیدن مدارک و ادله به جرم خود اقرار و خصومت 
شخصی با زوج مذکور را انگیزه خود عنوان کرد.

ای��ن مق��ام انتظامی اظهار داش��ت: به ش��هروندان 
توصیه می کنیم از ذخی��ره کردن تصاویر خصوصی 
و خانوادگی و شخصی درگوش��ی های موبایل خود 
جدا پرهیزکرده و هرگ��ز این تصاوی��ر را در اختیار 
 اف��راد غیر ق��رار ندهند تا مش��کالتی ازاین دس��ت 

برای شان پیش نیاید.

یک جامعه شناس:

ماهواره قبح طالق را شکسته است  قوانین مدن��ی و حمایت از خانواده با عنوان عس��ر و حرج، 
به زن اختیار طالق داده است.

ناآگاهی های حقوقی از یک سو و دهن بینی و عرفی نگری 
جامعه از س��وی دیگ��ر باعث می ش��ود تا نگاه به ش��روط 
ضمن عقد نکاح ب��ا افراط وتفریط روبه رو ش��ود؛ برخی از 
س��ر بی اطالعی یا جلوگیری از حرف مردم، از خیر شروط 
ضمن عقد می گذرند و برخی هم آن قدر افراطی ش��رط و 
شروط می گذارند که دیگر حقی برای مرد باقی نمی ماند، 
اما یکی از ش��روط مه��م در ضمن عقد ن��کاح، پیش بینی 
وکالت زوجه در طالق در مواقع عسر و حرج است. اگرچه 
در ضمن سند نکاحی، 12 بند پیشنهادی برای وکالت در 
 طالق چاپ شده اس��ت، اما پیش بینی ش��رایط بیشتر هم 
تا جایی ک��ه مغایر ش��رع و قانون نباش��د، مانع��ی ندارد. 
قدیم ترها به واس��طه نبود وس��ایل ارتباط جمعی و ضعف 
 در آم��وزش، دختره��ا اط��الع زی��ادی از حق��وق خ��ود 
در زمان نداش��تند، اگر هم س��روصدای زیادی می کردند 
و می خواس��تند حق طالق ) وکالت در طالق ( را بگیرند، 
بزرگ ترها مانع می شدند که شگون ندارد یا االن جای این 
 حرف ها نیس��ت یا مردم چی میگن یا ه��ر زمزمه دیگری، 
و آن قدر تکرار می کردند که حرف همان جا بس��ته و دفن 
ش��ود. اگرچه ازنظر قانون و ش��رع، طالق تنها در انحصار 
مرد اس��ت، اما این به معنای عدم امکان واگذاری این حق 
به زنان نبوده است. حرف های عامیانه و نبود آموزش های 
حقوقی باعث می شد تا عده ای قانون را ناعادالنه پندارند؛ 
درحالی که هم قانون حمایت از خانواده، هم قانون مدنی و 
هم شروط پیشنهادی سازمان ثبت در دفترچه های ازدواج، 
شرایط را به گونه ای مصوب کرده است که فرضیه ناعادالنه 
بودن قوانین یا این اصطالح که قانون برای مردان در جامعه 

نسبت به زنان برتری قائل شده، را به کلی از بین ببرد.
 زه��را گایینی، حقوق��دان، هم ب��ر این نکت��ه تاکید کرده 
و با اشاره ای به قوانین مدنی و حمایت از خانواده، می گوید 
که قانون گذار با عنوان عس��ر و حرج، به زن اختیار طالق 

داده است.
 وی ضمن اش��اره به م��وارد ف��وق و انتق��اد از تفکری که 
به لحاظ نبود آگاهی از مسائل و قوانین حقوقی در جامعه 
وجود دارد، می گوید: متاسفانه باوجود توسعه ارتباطات و 
آسان شدن دسترسی به اطالعات حقوقی، بسیاری از مردم 
به خصوص زنان از حقوق خود به طور نسبی شناخت ندارند 
و با تکیه بر همان آگاهی اندک، ب��ر قوانین گالیه می کنند 
 این در حالی اس��ت که قانون گذار تم��ام جوانب را در نظر 
گرفته است تا افراد در هر ش��رایطی به حقوق خود دست 
پیدا کنند. این وکیل و حقوق��دان در ادامه به حقوق زنان 
درزمانی که در تنگنا قرار می گیرند و خواهان جدایی از زوج 
می شوند، اش��اره می کند و می افزاید: قانون گذار هم برای 

این گروه از زنان که حق طالق را در شروط ضمن عقد خود 
قراردادند و هم زنانی که حق طالق دارند، شرایطی را بانام 

عسر و حرج تعریف کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی زن دارای عسر 
و حرج شناخته می شود، می گوید: بر اساس مقررات شرع 
و قانون مدنی که به خصوص بخش نکاح و طالق مستنبط 
از ش��رع اس��ت، مرد به صورت مطلق حق طالق دارد ولی 
بر اس��اس قانون حمایت خانواده ک��ه تخصیصی بر قانون 
مدنی محسوب می شود زن در شرایطی می تواند از دادگاه 

تقاضای طالق کند.
به گفته گایین��ی، یکی از موارد چهارده گان��ه که اغلب در 
 سند نکاحی درج می شود بروز عس��ر و حرج برای زوجه و 

عدم امکان تداوم زندگی مشترک است.
 عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج به معنای تنگدستی، مشکل و عذاب آمده است 
و ازلحاظ حقوقی زمانی اس��ت که به علت بروز مش��کالت 
خانوادگی زوجه به حدی تحت فشار باشد که امکان ادامه 
زندگی و تحمل زندگی مشترک برای او وجود نداشته باشد 
و زوجه به ناچار جهت قطع این پیوند به دادگاه مراجعه کند.

 این حقوقدان با تشریح تقس��یم بندی طالق در دو عنوان 
طالق حکمی و طالق حقی می گوید: در طالق حقی، طبق 
قانون مدنی در صورت کراهت زوجه از زوج با بذل تمام یا 
قس��متی از حق وحقوق خود از طرف زوجه، دادگاه پس از 

رسیدگی نسبت به صدور حکم طالق اقدام می کند و طالق 
حکمی هم زمانی است که شرایط مدنظر قانون گذار محقق 
 ش��ود و زوجه پس از طرح دعوی و اثبات ش��رایط مذکور 

در دادگاه موفق به اخذ حکم طالق شود.
گایینی با اشاره به ش��رایط اثبات عس��ر و حرج می گوید: 
قانون گذار در قانون حمای��ت از خانواده م��واردی را ذکر 
کرده است که در صورت تحقق این شرایط زوجه می تواند 
 تقاضای ط��الق کن��د؛ به عنوان مثال محکومیت ش��وهر 
به ترک انفاق یا مبتال بودن به مصرف مش��روبات الکلی و 
مواد مخدر و موارد مشابه آن، از موارد عسر وحرج است که 
قدر متیقن وجود ندارد و به اس��تناد مصادیق مذکور برای 

دادگاه اثبات می شود.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می کند: به عبارت دیگر 
زوجه می تواند پس از طرح دعوی به استناد شهادت شهود 
و قراین پیش آمده مانند قطع عملی زندگی مشترک و زمان 
تداوم آن، طرح دعاوی مختل��ف در مراجع قضایی ازجمله 
مطالبه مهری��ه و غیره اثب��ات کند که دیگر ام��کان ادامه 
زندگی مشترک وجود ندارد و تداوم این وضعیت مشکالت 

عدیده ای برای زوجه به وجود می آورد.
وی می گوید: از سویی ادامه این وضعیت نیز امکان وسوسه 
زوجین به ارتکاب گن��اه را هموار می کند ک��ه مورد تایید 
اس��الم نیس��ت و به اس��تناد قاعده ال ضرر و آیات قرآنی 
که ورود آس��یب و گناه به دیگران را من��ع می کند، قاضی 

رس��یدگی کننده پس از احراز ش��رایط مذکور و اقناع باید 
نسبت به صدور گواهی عدم س��ازش اقدام کند؛ البته رویه 
قضایی برای جلوگیری از قط��ع روابط خانوادگی و به امید 
صلح و س��ازش بین زوجی��ن برخالف اح��راز این موضوع 
 تحقیقات بیش��تری را مصلحت دانس��ته و تا ح��د امکان 

از صدور حکم طالق اکراه دارند.
گایینی در پاسخ به این سوال که تکلیف دادگاه در برخورد 
با این شرایط چیس��ت، می گوید: به موجب قانون اساسی، 
دادگستری مرجع عمومی رس��یدگی به تظلمات است و 
قانون گذار در جهت حمایت بیش��تر از زندگی زناش��ویی 
 اقدام به تاسیس دادگاه های خاص با شرایط دادرسی خاص 
کرده اس��ت و قضات دادگاه خانواده در مورد وقوع عسر و 
حرج با شرایط دشواری برای تصمیم گیری مواجه هستند.

به گفته این حقوقدان، از طرفی برای تداوم و حفظ زندگی 
مشترک سفارش شده و از طرفی اسالم ورود آسیب و ضرر 
به زوجین را منع کرده است که باید دقت بیشتر را به خرج 
دهند و صدور حکم طالق به عن��وان آخرین راهکار پس از 
اطمینان از وقوع شرایط عس��رو حرج و عدم امکان سازش 

بین زوجین باشد.
 وی خاطرنش��ان می کن��د: ذکر نکت��ه ای الزم اس��ت که 
در دعاوی حقوق��ی وظیفه قاضی قطع اختالف اس��ت که 
از طریق ص��دور حکم یا گزارش اصالحی و س��ازش انجام 
می پذیرد، اما ما نباید که به قطع اخت��الف صرفا به عنوان 
صدور حکم محکومیت نگاه کنیم بلکه به عنوان تمام شدن 
اختالف بنگریم و قاضی رسیدگی کننده باید تمامی تالش 
خود را جهت س��ازش مابین زوجین انج��ام دهد و صلح و 
س��ازش زوجین و اس��ترداد دعاوی نیز به گون��ه ای قطع 

اختالف محسوب می شود.
شروط مندرج سند نکاحی

گایینی همچنی��ن می گوید: ممکن اس��ت دراین بین این 
سوال مطرح شود که شروط مندرج در سند نکاحی تاثیری 
در عروج دارد ک��ه باید گفت س��ند نکاحی ی��ک قرارداد 
خصوصی مابین زوجین است که طبق ماده10 قانون مدنی 
در قراردادهای خصوصی نباید مخالف صریح قانون و اخالق 
حسنه و نظم عمومی باش��د؛ بر این اساس شروط مندرج 
در س��ند نکاحی تا جایی اعتبار دارد که خ��الف مقررات 
 خانواده اعم از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و غیره 

نباشد.
 این حقوقدان در پایان اظهارات خود، سختگیری و اصرار 
قاضی ب��رای صلح و س��ازش را تا حدی مفید دانس��ت که 
 امکان ورود آس��یب به روابط طرفین و خود افراد به وجود 
نیامده باش��د و در غیر این صورت، تایید حق طالق و عسر 
 و حرج زن و صدور حکم طالق از س��وی قض��ات دادگاه، 

امری است که نمی توان به آن خرده گرفت.

یک وکیل دادگستری مطرح کرد:

زن با عنوان قانونی عسر و حرج، اختیار طالق دارد

رییس سازمان حج و زیارت عنوان کرد:

وعده سعودی ها برای صدور ویزای حجاج ایرانی
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قاس��م صرافان ک��ه میهمان » فرهنگس��رای س��رو « در نخس��تین 
نمایش��گاه » فرهنگ و هنر تهران « واقع در پردیس س��ینمایی ملت 
 بود، گفت: برای همسرتان شعر عاش��قانه بخوانید، چرا که این اتفاق 

تاثیر شگفتی در زندگی شما خواهد داشت.
قاسم صرافان، ش��اعر نام آش��نای ش��عر آیینی در این جلسه گفت: 
 من از س��ال ۸۹ تا کنون، اولین فعالیت های ادبی خود را با س��ازمان 
 فرهنگی هنری ش��هرداری آغ��از ک��ردم و در اکثر محاف��ل ادبی که 
با موضوع سبک زندگی و زندگی ش��هروندی برگزار می شد، شرکت 

کرده ام. 
من تاکنون تنها سه ش��عر طنز س��روده ام که جملگی آنها در همین 

کنگره ها ادبی با موضوع فرهنگ شهرنشینی بوده است.  
او درباره حضورش در فرهنگس��راها گفت: س��ازمان فرهنگی هنری 
 ش��هرداری تهران، جای هنرمندان اس��ت و اگر بقیه شاعران حضور 

کم رنگ تری دارند، کم لطفی از خودشان است. 
من همیشه تمام س��عی خود را به کار بس��ته ام تا در حد وسع خودم، 
چیزی که در حوزه زیبایی و هنر به ذهنم خط��ور می کند را به مردم 

شهرم ارایه کنم. 
او در ادامه به تاثیر شعر بر زندگی عموم مردم اشاره کرد و افزود: مردم 
ایران با شعر و ادبیات پیوندی دیرینه دارند. شعر در هر حوزه از جمله 
آیینی، عاش��قانه و ش��عرهای اجتماعی می تواند در فرصت کوتاهی 

تاثیری شگرف بر ذهن مخاطبان بگذارد.
این شاعر شناخته ش��ده کشور درباره سرودن اش��عار عاشقانه گفت: 
 امیدوارم م��ردم با خواندن ش��عر حال ش��ان خوش ش��ود و  به قول 
آرش ش��فاعی که مقدمه دو کتاب عاش��قانه من » اتفاق « و » ه� « را 
نوشته، همین که با خواندن این شعرها انرژی بگیرد و برای لحظه ای 
حتی مش��کالتی که همه ما کم و بیش با آنها دس��ت ب��ه گریبانیم را 
فراموش کند برای ما صدقه جاری اس��ت و به عقیده من وظیفه شاعر 

همین است.
قاس��م صرافان تاکید کرد: اگر صدای من به همه می رسید می گفتم 
که برای همسرتان شعر عاش��قانه بخوانید، چون حضور شعر در خانه، 
روح خانه را لطیف می کند و عالقه مندی خانواده ها نس��بت به هم را 

بیشتر می کند. 
از اینکه عاشقانه سرودم به ش��دت راضی ام چرا که بسیاری از خانواده 
مذهبی به این دلیل که نام من برای شان آش��نا بوده، کتاب های من 
را خریداری کرده اند، خوانده اند و حاال از بر، برای یکدیگر می خوانند 
و چه موهبت��ی از این باالتر که قلب دو فرد به واس��طه کالم تو، به هم 

نزدیک تر شود.
او اضاف��ه کرد: ما نی��از داریم ت��ا خانواده ه��ا را بی واس��طه به دیدن 
زیبایی ها و عاش��قانه ها دعوت کنی��م و بهترین نهاد ب��رای این اتفاق 
 فرهنگس��راها هس��تند، چرا که در نزدیکی محل زندگی آدم ها قرار 
دارند. این اتفاق به این دلیل مهم اس��ت که اصلی ترین نهاد اجتماعی 
خانواده اس��ت و اگر در این فضا اتفاقات مثبتی بیافتد، می تواند تا حد 
زیادی در فضای کار، اجتماع و تعامل ما در سطح شهر هم تاثیر بگذارد.

برای همسرتان شعر عاشقانه بخوانید

ادبیات دین واندیشه

سینما اخبارکوتاه

 برای تحکیم امید به فرج و حتی ب��رای نزدیک کردن آن و نجات پیدا 
کردن در آن، باید ابتدا از همین عوام زدگی نجات پیدا کرد؛ و این مقدمه 

تغییر وضعیت و نجات است.
  » انتظ��ار عامیان��ه « عنوان اولی��ن فصل کت��اب » انتظ��ار عامیانه،

 انتظار عالمانه، انتظار عارفانه « است.
حجت االسالم و المسلمین پناهیان در فصل اول این کتاب به معرفی 
و بررس��ی انواع انتظار عامیانه و آثار س��و آن پرداخته اس��ت و سپس 
 فواید و برکات��ی که با کنار گذاش��تن نگاه عامیانه پدیدار می ش��ود را 

برشمرده است. 
خطر و آس��یب نگاه عامیان��ه آن گاه که ب��ه موضوع بس��یار کلیدی و 
حیات بخشی همچون » منجی « س��رایت کند، دو چندان می شود و 

آسیب های بیشتری را به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که نگاه عامیانه به موضوع » منجی « به دلیل ابهامات 
و نادانسته های فراوانی که در مورد آن وجود دارد، جز رایج ترین مسائل 

همه ملت های معتقد به ظهور منجی به حساب می آید.
 اگرچه این نگاه عامیانه، در میان پیروان دیگر ادیان و مذاهب بیش��تر 
 اس��ت ولی رواج اندک آن هم در می��ان مردم ما زیاد اس��ت؛ و نه تنها

 قابل تحمل نیست بلکه می تواند به موضوع انتظار و مهدویت لطمه های 
جدی وارد کند.

نگاه عامیانه به منجی، در همه ادیان عالم وجود دارد؛ تصور کسی که 
سوار بر مرکب خواهد آمد و دنیا را تنها با » اعجاز « دستانش متحول 
می کند و البد بی نیاز به همراهی مردم و هوشیاری آنها، زمین و زمان 
 را زیر و رو کرده و بی اعتنا به س��نت های الهی و همه آنچه در طبیعت 

حیات بشر است، سعادت را برای انسان به ارمغان می آورد.
همچنین این یک نگاه عامیانه اس��ت که » ما منتظر منجی باش��یم، 
 اما مقدماتی را برای آن الزم ندانیم. « این یک نگاه عامیانه اس��ت که 

» درکی از ساز و کار نجات بخش منجی نداشته باشیم. «
 این یک نگاه عامیانه است که » چگونگی تداوم حاکمیت منجی و رموز 
 بقای آن را ندانیم. « و موارد دیگری که ندانس��تن هر یک از آنها ما را 

به نگاه عامیانه نزدیک می کند.
کمترین زی��ان این نگاه این اس��ت که تکلی��ف ما را برای ی��اری او و 

مقدمه سازی برای قیام او معلوم نمی کند.
اگرچه اقبال عمومی به منج��ی و عالقه نوع انس��ان ها به این موضوع 
شریف، بستر مناسبی برای درک عمیق تر آن به حساب می آید و باید 
از آن به عنوان مقدمه ای برای بسط فهم عمیق استفاده کرد ولی وقتی 
به مجموعه منتظران نگاه می کنید، می بینید کم نیس��تند کسانی که 

درایت الزم را نسبت به منجی ندارند. 
همین مس��ئله موجب اش��تباهات فراوانی در عملک��رد امروزین آنها 
به عن��وان منتظر می ش��ود. طبیعتا این اش��تباهات، نه تنه��ا فرج را 
 جلو نمی اندازد و انتظار را ثمربخش نمی س��ازد بلکه چه بس��ا موجب 

عقب افتادن فرج هم بشود.

 مریال زارع��ی که ای��ن روزها فیل��م س��ینمایی » بادی��گارد « ب��ه کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا با بازی او در سینماهای کشور در حال اکران است،  در حال 
حاضر یکی از اعضای خانه سینماس��ت.  زارعی درباره کارکرد این خانه و نحوه 
رسیدگی اش به اوضاع معیش��تی هنرمندان گفت: » من به این دلیل که خودم 
یکی از اعضای خانه س��ینما هس��تم، نمی توانم اظهار نظر قطعی داشته باشم و 
شاید حرف های من در شرایط فعلی جذابیت چندانی در مورد این مسئله خاص 
نداشته باشد، چرا که شاهد فعالیت دلس��وزانه همه صنوف برای حل مشکالت 
اعضای شان هستم. « بازیگر فیلم سینمایی » شیار 143 « در ادامه ضمن تاکید 
به شرایط نامناسب معیش��تی اصناف مختلف در این خانه، توضیح داد: » شکی 
نیست همه اصناف س��عی دارند برای اعضای صنف خود ش��رایط را مهیا کرده 
و مشکالت ش��ان را رفع کنند. این حمایت صنف از اعضای خود مسئله مهمی 
اس��ت که نیازمند فراهم بودن ش��رایط الزم برای انجام این کار است، اما وقتی 
نگرش کلی و درستی وجود ندارد، هر تالش��ی بیهوده و هر تصمیم تازه ای برای 
بهتر شدن اوضاع بی اثر اس��ت. « مریال زارعی در ادامه درباره مافیایی که برخی 
از هنرمندان س��ینما و تلویزیون از آن نام می برند، گف��ت: » این مباحث باید از 
دیدگاه کس��انی که آن را مطرح می کنند، واکاوی ش��ود؛ یعنی دلیل بیاورند و 
 کارگردانان و تهیه کنندگان محترم هم قطعا پاس��خ مطلوب را خواهند داشت. 
تا جایی که من می دانم، پیشنهاد کار بر اساس توانایی و تناسب افراد با نقش و نظر 
مخاطب سینما اتفاق می افتد. پس در این موضوع خاص اظهار نظری ندارم، اما 
از اینکه عده ای از هنرمندان به هر دلیل، به خصوص هنرمندان پیشکسوت بیکار 
هستند، بسیار متاسفم و معتقدم این موضوع باید از طریق بحث امنیت شغلی 
 پیگیری شود. « بازیگر فیلم سینمایی » جدایی نادر از سیمین « در آخر گفت: 
» خانواده سینما در نقطه انفجار ایستاده اس��ت. بحران معیشتی گریبان همه 
صنوف را گرفته، همه. دستیاران کارگردان، تدارکات، دستیاران فیلمبردار و ... «

انیمیشن » فهرست مقدس « در حاش��یه بازار فیلم کن در هتل گری به نمایش 
در آم��د. در این اکران که با حض��ور اهالی هنر از کش��ورهای مختلف دنیا همراه 
بود، تماش��اگران فیلم بعد از پایان نمایش ضمن ابراز تعجب کیفیت ساخت این 
انیمیشن و تولید بومی آن در ایران با کیفیت بین المللی، داستان فیلم را پر کشش 
توصیف کرده و در مجموع اثر را یک انیمیش��ن باکیفیت استاندارد بین المللی و 

شایسته دانستند. 
نکته جالب توجه آن بود که با آن که اغلب تماش��اگران این فیلم مسیحی بودند، 
اما از داستان منجی گرایانه آن و وجود عنصر منجی در این داستان ابراز رضایت 
 کرده و همراهی این داس��تان با کیفیت س��اخت و فرم اس��تاندارد را برگ برنده 
 » فهرس��ت مقدس « دانس��تند.گفتنی اس��ت انیمیشن » فهرس��ت مقدس « 
با نام انگلیس��ی » the return « به تهیه کنندگی محمد امین همدانی یکی از 
 محصوالت سازمان هنری رس��انه ای اوج اس��ت که در بازار بین المللی فیلم کن 
به عرضه بین المللی رسیده و تا امروز نیز استقبال خوبی از آن به عمل آمده است.

علی سرتیپی، مدیر عامل پخش فیلمیران درباره خروجی آثاری که در بخش بازار 
جش��نواره کن حضور دارند، گفت: ما تنها غرفه بخش خصوصی در کن هستیم و 
نسبت به سال های گذشته استقبال بس��یار خوبی از آن آثار شده البته با 1۹ اثر 
 در ژانرهای مختلف در کن ش��رکت کردیم به طوری که آثار ما در کاخ جشنواره 

به نمایش گذاشته می شود. 
 وی افزود: آثاری همچون ایس��تاده در غبار، ابد و یک روز، متولد 65، ایران برگر، 
بادیگارد، دراکوال و سالم بمبئی مورد اس��تقبال قرار گرفتند و چشم خارجی ها 
 این فیلم ها را گرفته اس��ت و به همین دلیل ما به دنبال این هستیم که بازارهای 

بین المللی را به دست بیاوریم. 
  س��رتیپی خاطر نش��ان کرد: برخالف جش��نوار کن که آثار به خصوصی در آن 
به نمایش گذاشته می شود، آنها به دنبال آثاری هستند که بتوانند با مردم ارتباط 

برقرار کنند.

پروانه نمایش» خشکسالی و دروغ « س��رانجام بعد از گذشت پنج ماه توسط 
 اداره نظارت وارزش��یابی وزارت ارشاد صادر ش��ده تا این فیلم در نوبت اکران 
قرار بگیرد و قرار اس��ت هدایت فیلم این فیلم را اکران کند. محمد شایسته از 
اکران دوم عید فطر ای��ن فیلم خبر داد و گفت: قرارداد اکران این فیلم بس��ته 
شده و » خشکسالی و دروغ « احتماال شهریور ماه اکرانش را آغاز کند و با توجه 
به ویژگی های فیلم امیدواریم با اس��تقبال مخاطبان همراه ش��ود. فیلمنامه 
»خشکسالی و دروغ « بر اساس نمایشنامه ای از محمد یعقوبی توسط خود او 
نوشته شده. نمایش » خشکسالی و دروغ « تا کنون سه بار در ایران روی صحنه 
رفته و با اس��تقبال باالی مخاطبان تئاتر روبه رو شده اس��ت. همین استقبال 
باعث شد، ایده س��اخت یک فیلم سینمایی بر اس��اس آن مطرح شود و پدرام 
علیزاده که پیش ازاین آخرین س��رقت را ساخته بود کارگردانی آن را به عهده 
بگیرد. محمدرضا گلزار نقش اصلی فیلم را بازی می کند بازیگری که چند سالی 
 است فیلم هایش هر کدام به دلیلی اکران نمی ش��وند و » مادر قلب اتمی « و 
» دلم می خ��واد « هنوز نمایش داده نش��ده ان��د و ظاهرا قرار اس��ت با اکران 
 » خشکس��الی و دروغ « این طلسم شکس��ته ش��ود و محمدرضا گلزار بعد از 
چهار سال به سینماها باز می گردد. علی سرایی، آیدا کیخایی، پگاه آهنگرانی، 

مارال بنی آدم، مهدی محرابی و خاطره اسدی دیگر بازیگران فیلم هستند.

روزنامه تازه تاس��یس» صبح نو « خبر از دیدار ابراهیم حاتمی کیا با رهبر معظم 
 انقالب داده اس��ت. صبح نو، در گزارش��ی که ب��ه فعالیت های هفت��ه های اخیر 
حاتمی کیا اختصاص داده خبری منتش��ر کرده از دیدار ای��ن کارگردان با مقام 
معظم رهبری. در این خبر آمده است: حاتمی کیا ترجیح می دهد به دور از ذره بین 
رسانه ها و خبرنگاران به کارهای خودش مشغول باشد. او که برای بررسی و نگارش 
 فیلمنامه جدیدش در خارج از تهران به س��ر می برد، اخیرا هم دیداری خصوصی 
با رهبر معظم انقالب داش��ته اس��ت. ش��نیده ها از آن حکایت دارند که آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار ضمن تمجید از آخرین س��اخته این کارگردان، جمله ای 
بدین مضمون عنوان کرده اند که ایشان به همه فیلم های حاتمی کیا عالقه مندند.

نگاه عامیانه به انتظار فرج 
موجب تاخیر فرج می شود

سینما در نقطه انفجار
 ایستاده است

 تعجب اروپایی ها در کن 
از کیفیت انیمیشن ایرانی

ایستاده در غبار و بادیگارد چشم 
خارجی ها را در فستیوال کن گرفته است

بازگشت گلزار پس از چهار سال

دیدار خصوصی حاتمی کیا
 با مقام معظم رهبری

اصفهان دارای گنجینه ای ارزش��مند از اشیا و مصنوعات 
 تاریخی دس��ت بش��ر اس��ت که مجموع��ه داران باعالقه 
به یادگاران نس��ل های گذش��ته این اقالم را جمع آوری 
کردند، اما این در حالی است که مسئوالن نسبت به خاک 

خوردن و نابودی این اشیا عتیقه بی تفاوت هستند.
موزه ها، گنجینه ای ارزشمند هس��تند که همانند کتاب 
تاریخ، هوی��ت و فرهنگ گذش��تگان را ب��ه عالقه مندان 
خود می آموزد، هویتی که در میان نقش و نگار س��فال  ها، 
سکه ها، کاشی ها، فرش ها و مصنوعات ساخت دست بشر 
به خوبی هویدا اس��ت. در طول تاریخ، انسان هایی باهمت 
بلند اقدام به جمع آوری آث��ار به جامانده از تمدن بزرگ و 
کهن این س��رزمین کرده و در نگ��ه داری مواریث ایران و 
اس��الم، به ویژه در عرصه فرهنگ و هنر نقش برجسته ای 
داشته اند. در آستانه روز جهانی موزه سید احمد عطایی، 
بزرگ ترین مجموعه دار ایرانی با دعوت از خبرنگاران برای 
بازدید از موزه ش��خصی خود، از نگرانی ه��ا و دغدغه های 
مجموعه داران اصفهانی سخن گفت، شخصی که بیش از 
66 مجموعه اشیا با قدمت را در طول 35 سال جمع آوری 
کرده و امروز نگهداری از این اقالم او را نگران کرده است. 
بزرگ ترین مجموعه  دار ایران در جمع خبرنگاران با اشاره 
به حس ناسیونالیستی خود نسبت به شهر اصفهان اظهار 
داشت: من از کودکی عرق زیادی نسبت به مجموعه داری 
و موزه  داری داش��تم و از س��ن 7 س��الگی ب��ا جمع آوری 
 تمبر، اسکناس و س��که کار خود را آغاز کردم و یک لیوان 

نخستین شی بود که به قیمت 15 ریال خریداری کردم.
 س��ید احمد عطایی با بیان اینکه در ح��ال حاضر بیش از

 66 مجموعه جم��ع آوری کردم، افزود: مجموعه س��که، 
 اس��کناس و تمب��ر م��ن از دوره قاج��ار و پهل��وی اول تا

 2۸00 س��ال پیش قدمت دارد و بیش از1100 دستگاه 
رادیو، 4 هزار و 672 قوری روس��ی با نقاش��ی های ایرانی 

جمع آوری کردم. وی ب��ا بیان اینکه اکن��ون بزرگ ترین 
مجموعه موتورسیکلت ایران را دارم که 273 موتورسیکلت 
از دوره جنگ جهانی دوم تا 35 س��ال پیش را در اختیار 
دارم، گفت: 3 ع��دد هواپیمای گالیدینگ، 25 دس��تگاه 
اتومبیل از سال 1۹2۸ تا 35 سال پیش، مجموعه نفیس 
انگش��تر، مجموعه لوس��تر، مجموعه چ��وب، مجموعه 
دوچرخه، مجموعه ذره بین، مجموعه س��ماور، مجموعه 
س��اعت، مجموعه چراغ های نفتی و فیتیله ای، مجموعه 
کاله خود، زره و زنجی��ر و مجموعه قفل و ت��رازو از جمله 
مجموعه های من اس��ت ک��ه هر کدام قابلی��ت یک موزه 
تخصصی را دارد. بزرگ ترین مجموع��ه دار ایرانی با بیان 
اینکه بی��ش از700 ات��وی ذغالی، دودکش��ی و بنزینی، 
کلکس��یون تلفن و تلگراف، مجموعه تسبیح و زنگ های 
زورخانه  ای از دوره صفویه تاکنون در درون مجموعه من 
جا دارد، بیان کرد: اما متاسفانه اکنون شرایط نگهداری این 
اشیا برای من و دیگر مجموعه داران سخت و خسته کننده 
شده است و بس��یاری از مجموعه داران به دلیل سرویس 

ندادن نهادها حاضر به فروش مجموعه خود شدند.
وی با بیان اینکه در تهران به دلیل امکاناتی که وجود دارد، 
مجموعه داران آث��ار خود را در اماک��ن تاریخی و حتی در 
 یکی از طبقات برج میالد به نمایش گذاشته اند، ادامه داد: 
 در اصفهان اماکن تاریخی الحاق می ش��وند و کاربری آنها 

به سمت وسوی موزه داری و اماکن اقامتی نمی رود.
عطایی بیان کرد: این در حالی است که نهادهایی همانند 
میراث فرهنگی و ش��هرداری ک��ه اماکن تاریخ��ی را در 
اختیار دارند می توانند در راستای موزه داری و ترویج این 
فرهنگ قدم بردارند، اما به دلیل مصلحت  اندیش��ی ها کار 
 خاصی انجام نمی شود و در حال حاضر این اقالم ارزشمند 

در خانه های مجموعه داران خاک می خورد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این ظرفیت های ارزشمند 

در انبار مجموعه  داران در حال نابودی است، اظهار داشت: 
من در مجموعه خود فرش های متعلق به سال های 12۹5، 
1304 و 132۹ دارم، اما به خاطر نداشتن مکان مناسب، 
این فرش ها را بید زده و در حال نابودی است، اما به راستی 
 چه کس��ی می خواهد این خرد ش��دن تاری��خ را جوابگو 

باشد.
بزرگ ترین مجموعه  دار ایرانی با بیان اینکه در حال حاضر 
درب های خانه های تاریخی اصفهان در حراج های خارج 
از کشور در حال فروش است، اما مسئوالن نسبت به این 
 موض��وع بی تفاوت هس��تند و هیچ یک از مس��ئوالن خم 
به ابرو نمی آورند، تصریح کرد: اکن��ون مردم برای فروش 
اقالم عتیق��ه خود دچار مش��کل هس��تند و هیچ مرجع 
رسمی برای آن وجود ندارد، درحالی که می توان با ایجاد 
حراج واقعی در اصفه��ان از این معضل پیش��گیری کرد 
 و اگر حراجی ب��زرگ اصفهان را در می��دان امام علی)ع( 
به مجموعه داران بدهند می توانیم با توجه به تجربه ای که 

وجود دارد، حراج واقعی را در اصفهان شاهد باشیم. 
به راس��تی هیچ کس نمی تواند منکر نقش موزه ها در باال 
بردن سطح فرهنگ و آگاهی عمومی معرفی تاریخ و هویت 
یک جامعه، تاکید ب��ر حفظ اصالت، یادآوری گذش��ته و 

ارزش ها و حتی  ضد ارزش های ما پیش ازاین شود. 
ام��روزه موزه ه��ا در ارتقای کیفی��ت و آم��وزش و علم و 
شناخت عامه، به ویژه قشر جویای دانش و مشتاق، نقش 

تعیین کننده دارد.
موزه ها به عنوان پایگاهی فرهنگی می توانند عامل شناسایی 
فرهنگی خ��ودی و تکیه گاهی برای حرکت نس��ل آینده 
باشند، به ثمر رس��یدن این وظیفه مهم نیازمند حمایت 
و پشتیبانی همه دس��تگاه ها و مراکز دولتی و غیردولتی 
است؛ حرکتی در راس��تای توجه بیشتر به حفظ میراث و 

ارزش های فرهنگی و تاریخی جامعه است.

در س��ینمای ایران با گذش��ت ی��ک ده��ه از اولین فیلم 
میلیاردی سینمای ایران در سال ۸5، تنها ده برابر شدن 
قیمت بلیت ها توانسته دو فیلم باالی ده میلیاردی در سال 

۹5 را به سینمای ایران تقدیم کند.
 ن��وروز ۹5 ب��ا ف��روش » م��ن س��الوادور نیس��تم « و 
»50کیلو آلبالو « تع��داد فیلم های ب��االی ده میلیاردی 
 س��ینمای ای��ران را به چه��ار فیلم رس��اند و طب��ق آمار 
اعالم ش��ده فارابی هم 14 فیلم در س��ال ۹4 میلیاردی 
ش��ده اند، اما جالب اس��ت که طبق آمارها تعداد بیننده 
در س��ینمای ایران از س��ال ۸5 و اولین فیل��م میلیاردی 
 س��ینمای ایران یعن��ی » آتش ب��س « تغیی��ر چندانی 
نداشته اس��ت و این فیلم های میلیاردی و ده میلیاردی، 
 اعداد و ارقام در ظاهر دهان پر کن خود را مدیون افزایش 

ده برابری بلیت سینماها هستند و نه افزایش مخاطب.
 بر اس��اس آماری ک��ه ب��ه تازگی بنی��اد فارابی منتش��ر 
ک��رده اس��ت، رون��د فیلم هایی که در 5 س��ال گذش��ته 
میلیاردی شد ه اند هر سال بیشتر شده، تا جایی که در سال 
۹4، چهارده فیلم به فروش های میلیاردی رسیده اند. این 
فروش گرچه در سینمای ایران بی سابقه است، اما نگاهی 

به آمار مخاطبان نشان می دهد که مردم در سال های پیش از ۸۸، سابقه 
چنین استقبالی از سینما را داشته اند و فروش خوب سال ۹4 و همچنین 
نوروز ۹5 درواقع بازگشت سینمای ایران به س��ال های پیش از سال ۸۸ 
است، سال هایی که بسیاری از سینماگران و منتقدان با اصطالحاتی چون 

» قهر مردم از سینماها « و » مرگ سینمای ایران « از آن یاد کرده اند.
برای بررسی این موضوع به سراغ س��ال ۸5 و اکران اولین فیلم میلیاردی 

سینمای ایران رفتیم.
 » آتش بس « س��اخته تهمینه میالنی در این س��ال، ی��ک و نیم میلیارد 
 تومان در تهران فروخته و با احتس��اب این که در آن زمان بلیت سینماها

 1200 تومان بوده است، تعداد مخاطبان این فیلم را می توان با یک حساب 
سرانگشتی یک میلیون و200 هزار نفر محاسبه کرد. 

 در حالی ک��ه در آمار فاراب��ی فیلم های��ی میلیاردی معرفی ش��ده اند که 
با مخاطب200 تا300 هزار نفری به این میزان فروش رسیده اند، فیلم هایی 
مثل » شیفت شب «، » قندون جهیزیه «، » عصر یخبندان « و » استراحت 
مطلق « که در میان 14 فیلم میلیاردی س��ال ۹4 فاراب��ی آمده اند از این 

دست هستند.
بعد از س��ال ۸5 که نقطه عطفی در س��ینمای ایران به حس��اب می آید؛ 
 فروش های میلیاردی س��ینمای ایران آغاز می ش��ود. اما تا پیش از فیلم 
» ش��هر موش ها2 « که در س��ال ۹3 با فروش یازده میلی��اردی و تعداد 
 مخاطب یک میلیون و300 هزار نفر در تهران روبه رو ش��د، هیچ فیلمی 
نتوانس��ته بود به ف��روش ۸ و نیم میلی��اردی » اخراجی  ه��ا 2 « با حدود 
2 میلیون بیننده برس��د. در تمام س��ال های بع��د نیز تع��داد بینندگان 
پرفروش ترین فیلم های سینمای ایران نتوانسته اند مخاطبی بیشتر از یک 

میلیون و سیصدهزار نفر را جذب کنند.
 اما فروش همچن��ان به مدد افزای��ش قیمت بلیت باال رفته اس��ت. حتی 
در سال هایی بین ۸۸ تا ۹2 که اوج ریزش مخاطب در سینماست همچنان 

فیلم های پرفروش مرز میلیاردی شدن را رد می کنند. جالب است که در 
سال ۹2 پرفروش ترین فیلم سال، یعنی » رسوایی « با 6 میلیارد فروش، 

مخاطبانی میان700 تا۸00 هزار نفر داشته است.
البته در این بررسی سال های پیش از ۸5 را کنار گذاشته ایم چون در این 
صورت نسبت به مخاطب باالی 3 میلیونی فیلم هایی مثل » کاله قرمزی 
و پسرخاله « و » خواهران غریب «، در دهه هفتاد، تعداد مخاطبان سینما 

رشدی نداشته و تنها می توان به عنوان پس رفت به آن نگاه کرد.
اما در س��ال ۹3، با یک تغییر دیگر در س��ینمای ایران روبه رو می شویم. 
یعنی با آن ک��ه تعداد مخاطبان س��ینمای ایران ثابت بوده اس��ت به مدد 
س��اخت پردیس های س��ینمایی و افزایش قیمت بلیت، س��ینمای ایران 
 وارد دورانی می ش��ود ک��ه فیلم های پرفروش س��ینمای ای��ران به باالی 

ده میلیارد می رسند. 
 این روند درست بعد از سال ۹3 و فروش 11 میلیاردی » شهر موش ها 2 «

 ش��روع ش��ده ک��ه پ��س از آن در س��ال ۹4، ف��روش 16 میلی��اردی 
» محمد رس��ول اهلل « این رقم باالی ده میلیارد را تکرار کرده و در س��ال 
۹5 نیز با فروش دو فیلم » من س��الوادور نیس��تم « بیش از 14 میلیارد و 
»50 کیلو آلبالو « نزدیک به 12 میلیارد تومانی این مس��یر حفظ شده و 
 به این ترتیب تا کنون 4 فیلم باالی ده میلیاردی در س��ینمای ایران ثبت 
 شده است. در نهایت به نظر می رسد در سینمای ایران با گذشت یک دهه 
از اولین فیلم میلیاردی س��ینمای ایران در س��ال ۸5، تنها ده برابر شدن 
 قیم��ت بلیت ها توانس��ته دو فیل��م ب��االی ده میلیاردی در س��ال ۹5 را 

به سینمای ایران تقدیم کند. 
رقمی که ب��ا همین تعداد بیننده در س��ال های آینده قابل تکرار اس��ت و 
از این به بعد باید معیار ده میلیاردی ش��دن را ب��رای پرفروش بودن یک 
 فیلم در نظر گرفت. مگر این که فیلم های امس��ال حداق��ل دو فیلم باالی 
ده میلیاردی دیگر به فروش سال ۹5 اضافه شود که در آن صورت می توان 

گفت سینمای ایران در کل توانسته مخاطب بیشتری را جذب کند.

پشت پرده فروش های میلیاردی سینما

      فــروش
 درب  خانه هـای تاریخی اصفهـــان 

 در حراج های  خارجــی
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خبراخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: عزت، اقتدار و سربلندی ایران ثمره  آزادی خرمشهر است.

خدابخش مرادی، در جلس��ه هماهنگی سالروز فتح خرمشهر، اظهار 
کرد: ثمره و ویژگی های سوم خرداد عزت، اقتدار، عظمت و سربلندی 

ایران اسالمی در داخل و خارج کشور است.
وی با اشاره به تقارن سوم خرداد و نیمه شعبان، تصریح کرد: با توجه 
به این  تقارن، دس��تگاه های اجرایی موظف هستند که شور، شادی و 
 نشاط مردم را دو چندان و زمینه را برای حرکت مردمی و معنوی فراهم 

کنند.
مرادی افزود: سخنران ها با سخنرانی خود در این روز موظف به ایجاد 
فضای وحدت، انس و اخوت میان مردم هستند و برنامه های ارزشی در 

سخنرانی های آنان نباید هیچ گونه خالء و انحرافی را به وجود آورند.
وی خاطرنشان کرد: مناس��بت های جامعه همواره باید با دو رویکرد 
مناس��بتی و مداومتی همراه باش��ند و افراد جامعه نگاه نافذ به تاریخ 
داشته باش��ند و زوایای پنهان و پیدای س��وم خرداد را به نحو احسن 

ترویج و تبلیغ کنند.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری تجلیل و تکریم 
در شأن حماسه سازان سوم خرداد را ضروری دانست و گفت: تجلیل 
و تکریم از حماسه سازان سوم خرداد باعث قضاوت صحیح و مطلوب 

آیندگان خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: باید مراس��م س��وم خرداد امسال نیز همانند 
سال های گذش��ته با تبیین درس��ت، تبلیغ صحیح، ترویج عالمانه و 

تجلیل و تکریم مطلوب اجرا شود.

 رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گف��ت: برخورد مینی بوس 
سرویس مدرسه دانش آموزان با وانت نیس��ان در شهرک»ماموره« 

شهرستان لردگان موجب مجروح شدن ۱۹ دانش آموز شد.
  رحم��ت اله نجفی گف��ت: بر اثر برخ��ورد یک دس��تگاه مینی بوس 
 سرویس مدرس��ه با وانت نیس��ان، ۱۹ نفر از دانش آموزان حاضر در
  مینی بوس به صورت س��طحی مصدوم و به مراک��ز درمانی منتقل

 شدند.
نجفی وضعیت عمومی مصدومان را رضایت بخش اعالم و بیان کرد: 
کارشناس پلیس راه انحراف به چپ خودروی مینی بوس را علت وقوع 

این تصادف اعالم کرد.

قدرت اهلل بیگلری فرد مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و 
بختیاری از احداث ۷ حلقه چاه آب جهت تأمین آب شرب شهرهای 

شهرکرد، بروجن، نقنه، سفیددشت و آلونی خبر داد.
وی با اش��اره به اجرای ۱۱۱ کیلومترخطوط انتقال آب و فاضالب در 
ناحیه غرب شهرکرد افزود: خطوط انتقال آب در ناحیه غرب شهرکرد 
مجموعا 60 کیلومتر بوده که تاکنون ۱0 کیلومتر خطوط انتقال آب 
اجرا و از 50 کیلومتر خطوط فاضالب مربوط به شبکه داخلی تاکنون 

20 کیلومتر آن تکمیل شده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
پیش بینی می شود ۱0 تا ۱5 کیلومتر خطوط انتقال آب و فاضالب این 

ناحیه در سال جاری انجام  شود.
بیگلری خاطرنشان کرد: در راستای تکمیل پروژه خطوط انتقال آب و 
فاضالب در ناحیه غرب شهرکرد ۱0 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 

تاکنون 5 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه سال گذش��ته ۱00 کیلومتر اصالح شبکه در استان 
انجام شده اس��ت، گفت: سال گذش��ته ۹0 درصد خطوط انتقال آب 
مسکن مهر در شهرک منظریه ش��هرکرد انجام شد و ۱0 درصد باقی 
مانده مربوط به بخش هایی است که در این منطقه هنوز ساخت و ساز 

صورت نگرفته است.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری میزان سرانه  
مصرف آب شرب خانگی در استان به صورت شبانه روزی را ۱50 لیتر 
اعالم و تصریح کرد: ش��رکت و آب و فاضالب استان در تالش است با 
اجرای برنامه های فرهنگی و اطالع رسانی این میزان مصرف را به ۱20 

لیتر کاهش دهد.
بیگلری ادامه داد: باتوجه به حضور مس��افران و گردش��گران میزان 
مصرف آب در فصل بهار و تابستان در استان 20 تا 30 درصد افزایش 
می یابد. وی افزود: ۹0 درصد از آب استان در زمینه آبیاری زمین های 
کشاورزی صرف می شود و بیش از ۱0 درصد آن برای شرب و صنعت 

استفاده می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:

عزت کشور 
ثمره آزادی خرمشهر است

رییس پلیس راه استان:

مجروح شدن ۱۹ دانش آموز در پی 
تصادف سرویس مدرسه در لردگان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

۷ حلقه چاه جهت تأمین آب شرب 
در چهارمحال و بختیاری احداث شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان چهارمحال 
و بختیاری بر لزوم تس��ریع در روند اج��رای طرح تبدیل 
س��وخت مایع به گاز طبیعی در چهارمح��ال و بختیاری 

خبر داد.
 مجتبي س��رداري در نشست هم اندیش��ي شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفت، با اش��اره به تسریع روند اجرای 
طرح تبدیل س��وخت مایع ب��ه گاز طبیع��ی، اظهار کرد: 
بررسی چالش هاي طرح تبدیل سوخت در منطقه و ارایه 
راهکارهاي الزم به منظور رفع موانع و تس��ریع در  طرح 

تبدیل سوخت با غربالگري وشناسایي مصرف کنندگان 
جزء و عمده اجرا می شود.

وی افزود: تسریع در تبدیل س��وخت مایع به گاز طبیعی 
در بخش هاي خانگي شهري  و روستایي، به عنوان مصرف 
کنندگان جزء و پرداختن به تبدیل س��وخت  واحدهاي 
تولیدي و صنعتي س��طح اس��تان که مص��رف کنندگان 
عمده ش��رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي هستند از 
اولویت هاي ویژه عملیاتي این شرکت در سال جاري است.

س��رداری با بیان اینکه مصرف کنند گان باید به س��مت 

توس��عه گاز رسانی س��وق داده  ش��وند، گفت: گروه هاي 
ویژه اي  متشکل از مس��ؤالن واحدها، روس��اي نواحي و 
کارشناسان امر  به نقاط مختلف اس��تان اعزام مي شوند 
که این تیم  ه��اي تخصصي با بازدی��د از وضعیت مصرف 
کنندگان نس��بت به جایگزین کردن گاز طبیعي به جاي 
سوخت مایع در مصارف خانگي، تولیدي، صنعتي و سوق 
دادن مصرف کنندگان استان به سمت توسعه گاز رساني 

اقدام می کنند.
سرداري با اشاره به اینکه در راستای تسهیل طرح تبدیل 
سوخت خانوارها و واحدهاي تولیدي و صنعتي، همکاری 
ش��رکت گاز اس��تان در این زمینه امری ضروری است، 
خاطرنش��ان کرد: آن دس��ته از مصرف کنندگاني که به 
لحاظ مکاني در محدوده ش��بکه گاز رس��اني قرار دارند 
و خط لول��ه گاز در نزدیکي آن ها واقع ش��ده اس��ت تا دو 
 ماه فرآورده مورد نیاز آن ها توس��ط ش��رکت ملي پخش

 فرآورده هاي نفتي منطقه تأمین خواهد ش��د و در طول 
این دو ماه الزم است نسبت به گاز کشي اقدام  کنند.

وی اجرای این ط��رح را عامل مهمی در کاهش ش��دت 
مصرف س��وخت و بهینه س��ازي مصرف انرژي دانست و 
تصریح کرد: با ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از گاز 

طبیعي می توان از قاچاق پیشگیری کرد.
مدیر ش��رکت پخش فرآورده های نفتی اس��تان گفت: با 
اجرای این طرح شاهد آثار مثبتي خواهیم بود که بازتاب 
این اثرات در زندگي شهروندان و هموطنان رضایت مندي 

عمومي را در پي خواهد داشت .

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی  چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

لزوم تسریع در تبدیل سوخت مایع به گاز طبیعی

تولید عسل مرغوب در چهارمحال و بختیاری
 مرهون شرایط آب و هوایی مناسب است
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه32 
 هزار و 662 خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند اظهار داشت: سال گذشته 
2 ه��زار و ۱2۸ خانوار تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام خمینی)ره( اس��تان 

چهارمحال و بختیاری خودکفا شدند.
ابوالقاسم رستگار با اشاره به میزان اعتبارات کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
افزود: مجموع درآمدهای کمیته امداد استان در س��ال گذشته 2۷۹ میلیارد و 
635 میلیون و ۷20 هزار ریال بوده که نس��بت به س��ال ۹3 بیش از ۱0 درصد 

افزایش یافته است.
 مدی��رکل کمیته امداد ام��ام خمین��ی)ره( چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
منابع مالی کمیته امداد اس��تان از طری��ق عنایات مقام معظ��م رهبری، هدایا 
و کمک های مردم��ی، اعتبارات و کمک های دولت، مؤسس��ات، س��ازمان ها و 
نهادهای داخل و خارج از کشور، دریافت صدقات، نذورات و زکات، درآمد حاصل 
 از فعالیت های اقتصادی کمیته امداد امام خمین��ی)ره( پس از تصویب مراجع

ذی صالح تأمین می شود. رستگار با اش��اره به پرداخت کمک های درمانی افراد 
تحت پوشش این نهاد خاطر نشان کرد: سال گذشته به 5۱0 نفر از مددجویان 
تحت پوشش اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۱50میلیون ریال پرداخت و 5 هزار نفر 

از مددجویان از خدمات کارشناسان کمیته امداد استان استفاده کردند.
وی گفت: 240بیمار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( استان هستند 

که این بیماران از خدمات درمان و بستری استفاده می کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمین��ی)ره( چهارمحال و بختیاری میزان پرداخت 
حقوق به مستمری بگیران این نهاد را بیش از 20 میلیارد تومان اعالم و تصریح 
کرد: سال گذشته میزان پرداخت مستمری و عیدی به مددجویان 20 میلیارد و 

۷۸۷ میلیون و 2۱۸ هزار تومان بوده است.
رستگاربا اشاره به پرداخت صدقات مردم به صورت الکترونیکی و پیامکی گفت: 
در سال جاری افراد می توانند در هر جا و نقطه ای از کشور که هستند نذورات و 
کمک  های خود را از طریق پرداخت صدقه الکترونیکی به حساب هر شهرستانی 
که می خواهند پرداخت نمایند.وی گفت: افراد می توانند از طریق پیامک با ارسال 
عدد ۱ به ش��ماره ۸۸۷۷ و پرداخت صدقه الکترونیکی با کد »یو اس اس دی« و 

شماری گیری»#۸۸۷۷*« و کد شهرستان مربع انجام می شود.
وی افزود: کد شهرستان ها به شرح ذیل می باشد: اردل:03۸۱، بروجن:03۸2، 
شهرکرد: 03۸3، بن: 03۸۸، سامان: 03۸۹، فارسان: 03۸5، کوهرنگ:03۸۷، 

کیار:03۸6، لردگان:03۸4

مرتضی ارشادی معاون نهضت سواد آموزی چهارمحال و بختیاری گفت:  بر اساس 
آمارهای موجود 65 درصد بی سوادان استان بانوان هستند که باید با روش های 
مختلف انگیزه باس��واد ش��دن بانوان را باال برد و آن ها را جذب آموزش کرد.وی 
تعداد افراد بی سواد مطلق در استان را 4 هزار و 500 نفر اعالم کرد و افزود: تعداد 
بی سوادان مطلق در استان 4 هزار و 500 نفر و در دوره های انتقال و تحکیم تعداد 

افراد کم سواد 2 هزار نفر هستند.
وی با اش��اره به اولویت برنامه ه��ای خود در اس��تان بیان ک��رد: هدف نهضت 
سوادآموزی استان در سال جاری با سواد کردن افراد بین ۱0 تا 4۹ سال است که 
۹۷ درصد جمعیت بی سوادان را تشکیل می د هد. ارشادی با اشاره به روش های 
آموزش بی سوادان در استان خاطر نش��ان کرد: در دوره های بی سوادی بیشتر 
آموزش ها، آموزش فرد به فرد است و با توجه به پراکندگی بی سوادان در استان 

آموزش گروهی امکان پذیر نمی باشد.
وی با بیان اینکه طرح با سواد کردن اولیای بی سواد یکی از مهم ترین طرح های 
نهضت سوادآموزی در استان است، گفت: در راستای باسوادکردن افراد باید تمام 
دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد به ویژه صدا و سیما همکاری کند.

معاون نهضت س��واد آموزی چهارمحال و بختیاری عدم تمایل اف��راد به ادامه 

تحصیل را یکی از مهم ترین عوامل بی سوادی افراد دانست و تصریح کرد: ازدواج، 
کار، مشکالت مالی و نداشتن امکانات و عدم تمایل افراد به ادامه تحصیل از موارد 

افزایش آمار بی سوادی و کم سوادی در استان است.
ارشادی با بیان اینکه تقاضا برای شرکت در دوره های آموزشی نهضت سوادآموزی 
در استان پایین است، ادامه داد: با توجه به استقبال کم مردم از دوره های آموزشی 
نهضت سواد آموزی سال گذشته 5 هزار و ۹00 نفر در دوره های انتقال و تحکیم با 
سواد شدند. وی افزود: بیش از ۷0 درصد از افرادی که جرم و جنایت و سابقه زندان 
دارند را افراد بی سواد تشکیل می دهند.معاون نهضت سواد آموزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به پاداش دوره های آموزشی نهضت سوادآموزی بیان کرد: در 
دوره های سوادآموزی 6۸0 هزار تومان به معلم و ۱34 هزار تومان به سوادآموز، 
در دوره های انتقال محروم ۸40 هزار تومان به معلم و در منطقه های برخوردار 
۷60 تومان به سوادآموز و دوره تحکیم به هر معلم در صورت قبولی هر سوادآموز 
در منطقه محروم ۱50 هزار تومان و در مناطق برخوردار ۱00 هزار تومان پاداش 

به سوادآموز پرداخت می شود.
ارش��ادی با اش��اره به کس��ب رتبه نهضت س��وادآموزی در کش��ور گفت: رتبه 

نهضت سوادآموزی استان در کشور از 2۹ به 20 رسیده است.

اخبار کوتاه

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری:

۲۱۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد ،خودکفا شدند
معاون نهضت سواد آموزی استان:

طرح»باسواد کردن اولیای بی سواد« در استان اجرا می شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

تندیس»سردار اسعد بختیاری«
بازسازی شد

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

 جشن های نیمه شعبان
 مطابق با حقیقت ناب اسالم باشد

معاون فرماندار شهرکرد تاکید کرد؛

 مشارکت دستگاه های اجرایی در برگزاری 
مراسم بزرگداشت سوم خرداد

مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: تندیس 
سردار اسعد بختیاری در مدت زمانی کوتاه مرمت 

و بازسازی و مجددا در قلعه جونقان نصب شد.
بهمن عس��کری، با اش��اره به تخری��ب تندیس 
سردار اس��عد بختیاری اظهارداش��ت: به دنبال 
پیگیری هایی انجام ش��ده دو متخلف دس��تگیر 
و تندیس س��ردار اس��د بختیاری بعد از مرمت 
و بازس��ازی مجددا در قلع��ه جونق��ان از توابع 

شهرستان فارسان نصب شد.
وی با اشاره به افتتاح موزه مش��روطه در استان 
اف��زود: امیدواریم ب��ا افتتاح رس��می این موزه 
بتوانیم گوش��ه ای از فرهنگ اصیل مردم استان 
و رشادت های سران مش��روط را در این موزه به 

نمایش بگذاریم.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری چهارمحال و بختیاری با اش��اره 

به ضرورت جم��ع آوری آثار تاریخی مش��روطه 
خاطرنشان کرد: آثار تاریخی مرتبط با مشروطه 
و حرکت سردار اسعد بختیاری از سراسر کشور 
جم��ع آوری و به موزه س��ردار اس��عد بختیاری 
منتقل شود.  عسکری بیان کرد: سال گذشته ۱5 
میلیارد ریال از محل ماده ۱0 و ۱2 به گردشگری 
اختصاص یافت که امسال نیز در راستای توسعه 

صنعت توریسم اعتباراتی اختصاص می یابد.

مدیرکل س��ازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: میالد امام زمان)عج( فرصتی 
مغتنم در راستای ترویج فرهنگ مهدویت است و 
جشن های نیمه شعبان باید مطابق با حقیقت ناب 
اسالم باشد.حجت االسالم سیدجعفر مرتضوی 
ادامه داد: جشن های نیمه شعبان باید با محوریت 
ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه برگزار شود و 
این روز باید یک فرضت مغتنم در راستای ترویج 
فرهنگ معنویت باشد.وی بیان داشت: برگزاری 
جشن های نیمه شعبان باید در شأن و منزلت امام 
زمان)عج( و مطابق با حقیقت ناب اسالم باشد و 

به دور از آسیب های اجتماعی برگزار شود.
مرتضوی با اش��اره به برنامه ه��ای اجرایی در ماه 
مبارک رمضان عنوان کرد: در ماه مبارک رمضان 
بیش از یک ه��زار مبلغ دینی به سراس��ر نقاط 
چهارمحال و بختی��اری اعزام خواهد ش��د.  وی 
تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان محافل انس با 

قرآن کریم، مسابقات قرآنی، برنامه های مختلف 
فرهنگی، مذهب��ی و معن��وی در چهارمحال و 
بختیاری اجرا خواهد ش��د. مدیرکل س��ازمان 
تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به فضایل ماه مبارک رمضان و شعبان خاطرنشان 
کرد: بای��د از ماه های پربرکت ش��عبان و رمضان 
در راس��تای انس با خدا، تهذیب نفس به خوبی 

استفاده کرد.

نوذر حیدری، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار 
شهرستان شهرکرد در نشست بزرگداشت سوم 
خرداد و س��الروز آزادس��ازی خرمش��هر گفت: 
مشارکت دستگاه های اجرایی در برگزاری مراسم 

بزرگداشت سوم خرداد در شهرکرد الزم است.
معاون سیاس��ی و اجتماعی فرماندار شهرستان 
شهرکرد ادامه داد: مراسم بزرگداشت سوم خرداد 
و سالروز آزادسازی خرمشهر باید با شکوه خاصی 
در این شهرستان برگزار ش��ود و شهدا، جانبازان 
و آزادگان برای آزادسازی خرمشهر جانفشانی و 

تالش زیادی کردند.
وی س��وم خرداد را نشان از رش��ادت رزمندگان 
اس��الم و انقالب در هش��ت س��ال دفاع مقدس 
برشمرد و عنوان کرد: عملیات آزادسازی خرمشهر 
نشان از رش��ادت، ایثار و تالش شهدا، جانبازان و 

رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس است. 
حیدری بیان داش��ت: همزمان با سوم خردادماه 

سالروز آزادس��ازی خرمش��هر از خانواده شهدا، 
رزمندگان و جانبازان تجلیل خواهد شد.

وی با اش��اره به تالش های س��ربازان گمنام امام 
زمان )ع��ج( افزود: بای��د رفتار و زندگی ش��هدا، 
جانبازان و رزمندگان اس��الم الگوی رفتار نسل 
جدید باش��د و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 

نهادینه شود.
معاون سیاس��ی و اجتماعی فرماندار شهرستان 
شهرکرد اظهار داش��ت: ش��هدا و رزمندگان در 
دوران هشت سال دفاع مقدس از وطن، ناموس و 
دین خود شجاعانه دفاع کردند و برگزاری مراسم 
بزرگداشت س��وم خردادماه پاسداری از ارزش ها 

و ایثار شهدا و رزمندگان انقالب و اسالم است.
وی گفت: دس��تگاه های اجرایی باید تمام تالش 
خود را در راس��تای برگزاری مراس��م باش��کوه 
بزرگداشت سوم خردادماه در شهرستان شهرکرد 

به کار گیرند.

مدیر طیور و زنبور عس��ل س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: ش��رایط آب و 
هوایی مناسب و متنوع بودن پوشش گیاهی در استان 
موجب تولید عسل مرغوب در چهارمحال و بختیاری 

شده است.
ابراهی��م کوچکی اظهار کرد: س��ال گذش��ته تعداد 
زنبورداران یک هزار و 2۷3 نف��ر با ۱3۱ هزار و 400 

کلونی زنبور عسل بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹0 درصد کارکرد زنبورعسل 
مربوط به گرده افش��انی است، گفت: ش��رایط آب و 
هوایی مناسب و متنوع بودن پوشش گیاهی در استان 

موجب تولید عسل مرغوب در استان شده است.
کوچکی اف��زود: زنب��ورداران اس��تان، زنبوردارانی 
حرفه ای هس��تند که در زمس��تان ها به استان های 
خوزستان، فارس، بوشهر و بندرعباس مهاجرت کرده  

و فصل بهار به استان بازمی گردند.
وی با اشاره به اینکه باغات میوه از جمله بادام و سیب 
و همچنین کلزا و گیاهان مرتعی برای گرده افشانی 
زنبور عسل مناسب است، گفت: با توجه به شروع فصل 
رویش گل های بهاری و دارا بودن آب و هوای مساعد، 
زنبورداران مهاجر و کوچ رو کلونی های خود را به این 
استان می آورند تا از گیاهان مرتعی برای گرده افشانی 

استفاده کنند.
وی از تشکیل تعاونی های زنبورداران در استان خبر 
داد و تصریح کرد: با توجه به تش��کیل تش��کل های 
تعاونی زنبورداران در اس��تان، پیگیری بس��یاری از 
کارهای مربوط به زنبورداران توس��ط این تشکل ها 

انجام می شود.
مدیر طیور و زنبورعس��ل س��ازمان جهادکشاورزی 
استان خاطرنشان کرد: عس��ل ماده غذایی انرژی زا و 
دارای خواص دارویی فراوانی است که به عنوان ماده 
غذایی شفابخش توسط دانشمندان و پزشکان در علم 

تغذیه به اثبات رسیده است.
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در دهه 1930 میالدی و همزمان با ورود اروپا به سراشیبی 
جنگ جهانی دوم، برخ��ی از رازهای پنه��ان طبیعت بر 
دانش��مندان سرتاس��ر دنیا آشکار ش��د.طبق یافته های 
پژوهشگران آن زمان، هس��ته های اتم از اجزای مختلفی 
)شامل پروتون و نوترون( تشکیل می شد که هر کدام نیز 
س��طوح مختلفی از انرژی را در خود ذخیره کرده بودند. 
آنها همچنین دریافته بودند که برخی از اتم ها به صورت 
طبیعی رادیواکتیو هستند و همزمان با فروپاشی و تبدیل 
 ش��دن به عناصر پایدارتر، هس��ته هلی��وم را از خود آزاد

 می کنند )واپاشی آلفا(  یا الکترون )واپاشی بتا(. از طرفی 
مش��خص گردید که می توان با وادار کردن برخی عناصر 
دیگر به جذب نوترون واکنش های اتمی را درون آنها انجام 
داد. طبق یافته های آنها،برخالف آنکه خورش��ید عناصر 
سبک تر را گرفته و آنها را به عنصرهای سنگین تر تبدیل 
و از این فرآیند انرژی آزاد می کند، عناصر سنگین قادرند 
 در جریان فرآیندی به نام ش��کافت هس��ته ای به عناصر 
س��بک تر بدل ش��وند و همزمان حجم باالیی از انرژی را 
آزاد کنند. وقتی نخستین عنصر شکافتنی )یعنی اورانیوم 
235( کشف شد، بالفاصله مشخص گردید هر واکنشی که 
برای اتم های اورانیوم رخ می دهد بالغ بر 100 هزار برابر 
میزان انرژی آزاد شده از مقدار برابر TNT را ایجاد می کند.

اما روش ایجاد واکنش شکافت هسته ای بسیار ساده بود: 
کافی بود دانشمندان ماده شکافنده را با نوتورون ها بمباران 
کنند. اگر تصمیم داشتند که بهره وری این واکنش را باال 

ببرند هم روش های متعددی پیش پای آنها قرار داشت:
1- افزایش درصد ماده شکافنده

 2- کند ک��ردن فرآیند حرک��ت نوتورون ه��ا و در نتیجه
 آسان تر نمودن فرآیند جذب شان

3- حذف هرگونه ماده جاذب نوترون که می تواند احتمال 
ایجاد همجوشی هسته ای توسط آنها را پایین ببرد.

 4- اس��تفاده از واکن��ش ه��ای خود-پای��دار: این روش
 نوترون های آزاد بیشتری را برای هر واکنش همجوشی 

ایجاد می کند.
در ایاالت متحده آمریکا دانشمندان پروژه منهتن به این 
اطالعات پی بردند و برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن 
بمب های شکافتی تولیدی شان آزمایشات متعددی را به 

انجام رساندند.
در ادامه نمونه های غنی شده از اورانیوم 235 و پلوتونیم 
239 تولید ش��دند؛ ماده هایی ش��کافتنی که بعد از فعال 
ش��دن از طریق نوترون ها حجم باالیی از ان��رژی را آزاد 
می کردن��د و آن انرژی نی��ز نوترون های بیش��تر را برای 
ادامه یافتن فرآیند به صورت سلس��له وار تامین می کرد. 
دانش��مندان همچنین پی بردند که هم آب و هم گرافیت 
ابزارهایی ف��وق العاده ب��رای آرام ک��ردن فرآیند حرکت 

نوترون ها هس��تند زیرا برخوردی که می��ان نوترون ها و 
هس��ته های اتم این مواد رخ می داد می توانست سرعت 
حرکت آنها را پایین بیاورد. اما آب معمولی )H2O( به هیچ 
وجه برای این منظور مناس��ب نبود زیرا پروتون های آزاد 
موجود در هس��ته هیدروژن می توانستند نوترون ها را به 
خود جذب نمایند و ماده ای به نام دوتریوم را بسازند. اما 
اگر از آب سنگین )HDO( یا D2O که از دوتریوم تشکیل 
شده اند برای این منظور اس��تفاده می شد از میزان جذب 
نوترون ه��ا به میزان قابل توجهی کاس��ته می ش��د و در 
نتیجه امکان ساخت بمب های همجوشی با اثر باال فراهم 
می گردید. در دهه 1940 میالدی، دانشمندان آمریکایی 
به سرپرستی جی رابرت اوپنهایمر، ادوارد تلر و دیگران به 
این نکته پی بردند و عاقبت توانستند در تالش های خود 

برای ساخت آب سنگین به موفقیت دست پیدا کنند.
اما در عین ح��ال، در آلمان نازی، فردی کمتر ش��ناخته 
شده به نام Kurt Diebner و نظریه پ�رداز مطرح او به نام 
Werner Heisenberg به همین قواعد فیزیک پی بردند 
و تالش داش��تند یک بمب اتمی مختص به خود را تولید 
کنند. در اوایل دهه 1940 می��الدی، تالش های صورت 

گرفته از سوی آلمانی ها به مراتب جلوتر از اعضای ائتالف 
بود و توانسته بودند به تمامی مواد الزم برای ساخت بمب 
دس��ت پیدا کنند و تنها ی��ک چیز کم بود؛ آب س��نگین 
 که تنها در یک تاسیس��ات خاص آن هم در کشور نروژ و 
منطقه ای به نام Vemork وجود داش��ت. همین مسئله 
شاید به اصلی ترین انگیزه آلمان نازی برای حمله به نروژ 
بدل شد تا دانشمندان ش��رکتی به نام Norsk Hydro را 
تحت فشار قرار دهد و از آنها بخواهد تولید ماده مرموز یاد 
شده را )از نظر آنها( برایشان انجام دهند. در آن زمان آب 
سنگین تنها یک مزیت داشت و آن یخ زدن بود )چون این 
ماده به جای صفر درجه سانتی گراد دردمای 4 درجه یخ 
می زند(؛ تا سال 1942 میالدی، بالغ بر یک تن از این ماده 

به آلمان صادر شد.
Heisen�اما براس��اس محاس��بات صورت گرفته توسط 
 berg و دیگران سه تا ش��ش تن از این ماده برای ساخت

 بمب های ش��کافتی مورد نیاز بود. با ای��ن حال، به خاطر 
مقاومت نروژی ه��ا و البته کمک مدیری��ت عملیات ویژه 
بریتانیا ب��رای خراب��کاری در فرآیند تولید آب س��نگین 
در تاسیس��ات Vemork تالش نازی ها ب��ی نتیجه باقی 

ماند. دانش��مندی نروژی به نام Leif Tronstad در ادامه 
به نقش��ه های ش��وم نازی ها پی برد و برای باخبر نمودن 
نیروهای ائتالف کشور اشغال شده خود را ترک کرد. او در 
این مسیر هر کاری که از دستش بر می آمد را برای بر هم 
زدن نقشه نازی ها انجام داد و از آلوده کردن آب سنگین 
تولید ش��ده با روغن کبد ماهی گرفته تا جابه جایی بیش 
از 200 کیلوگرم تجهیزات در برف و س��رمای شدید نروژ 
را بر عهده گرفت. در اواخر سال 1942 میالدی یک اقدام 
هوشمندانه از سوی نیروهای ائتالف صورت گرفت تا این 
تاسیسات را نابود نمایند و به این طریق مانع از دستیابی 
نازی ها به آن ش��وند اما در ادامه گالی��دری که عمدا به 
سمت این نیروگاه هدایت شده بود تا آن را منفجر نماید در 
میانه های راه متوقف شد و عامالنش توسط پلیس مخفی 
آلمان نازی به نام گش��تاپو در نروژ که تحت اشغال آلمان 

بود، اعدام شدند.
ب�ا ای��ن حال در ف�وریه س��ال 1943 می���الدی، ت�الش 
دوب���اره ای ب�رای ای���ن من�ظ�ور انج�ام ش���د ک�ه ب�ه 
عملی�ات Gunnerside شهرت دارد و در جریان آن تیمی 
آموزش دی��ده از کماندوهای نروژ به ط��رف این نیروگاه 
فرستاده شدند و در نهایت توانستند که آن را نابود نمایند. 
 Stalingrad این اتفاق که با شکست نیروهای ن�ازی در
مصادف ش��ده بود، نقطه عطف��ی در تاریخ جن��گ بود و 
تخریب نیروگاه Vemork با عنوان موفق ترین خرابکاری 
در طول تاریخ جنگ جهانی دوم به ثبت رسید. اما داستان 
به اینجا ختم نش��د و این کش و قوس ها ادامه داش��ت تا 
اینکه در سال 1944 میالدی، نازی تالش کرد تا از خطوط 
 ریلی SF Hydro ن��روژ که به قطارهای بخ��ار آن مربوط 
می ش��د، برای ارس��ال باقی مانده آب س��نگین نیروگاه 
تخریب شده به آلمان اس��تفاده نماید و از این طریق آب 
سنگین مورد نیاز برای ساخت بمب خود را تامین نماید. 
اما ای��ن تالش هم ن��اکام ماند و قطار حام��ل محموله در 

دریاچه ای به عمق 400 متر سقوط کرد.
این اتفاق ش��اید کلیدی ترین پی��روزی نیروهای ائتالف 
برای جلوگیری از پیشرفت نازی ها در ساخت بمب اتمی 
 Leif بود. ش��اید اگر مقاومت نروژی ها، تالش و فداکاری
Tronstad و مدیریت عملیات وی��ژه بریتانیا نبود جنگ 
جهانی دوم و نتایج آن به گون��ه ای دیگر رقم می خورد و 
حاال دنیا شرایط دیگری داش��ت. نبرد بر سر بزرگ ترین 
نیروگاه تامین آب سنگین دنیا یکی از مهم ترین موضوعات 
مربوط به جنگ جهانی دوم است که شاید کمتر از هر چیز 
دیگری در گوشه و کنار به آن پرداخته شده باشد. چهار ماه 
بعد از آن اتفاق یعنی غرق شدن واگن حاوی آب سنگین 
در رودخانه، حمله D�Day اتفاق افتاد و یازده ماه بعد نیز 

نیروهای نازی شکست خود را پذیرفته و تسلیم شدند.

صندلی هایی که در انفجار کیسه هوا دخالت دارند؛

عمل کردن بیهوده کیسه هوا ی ماشین ممنوع!
بی ام و در جمع سهامدارانش از خودروهای خودران صحبت کرد؛

نوکیا به کمک صنعت خودرو می آید
کاربران می توانند از اپراتورهای اینترنت توقع تخفیف داشته باشند؛

کاهش چشمگیر قیمت پهنای باند داخلی
با ن��وآوری محقق��ان، صندلی ه��ای خودرو 

هوشمندتر و ایمن تر از قبل می شوند.
اگرچه صندلی بسیاری از خودروهای پیشرفته 
امروزی مجهز به حسگرهای مختلفی است اما 
آنها قابلیت تش��خیص اینکه وزن وارد شده به 
صندلی مربوط به انسان یا یک بسته بار است را 
ندارند. همین امر موجب می شود که در موارد 
غیر ضروری کیس��ه هوا عمل ک��رده و هزینه 

اضافی بر صاحب خودرو وارد کند.
ش��رکت محقق��ان  از  گروه��ی   ح��اال 

 BeBop Sensors وارد عم��ل ش��ده و 
ب��ا اس��تفاده از نس��ل جدی���دی از روک��ش 
ه��ا، صن�دلی خ�ودروه��ا را به س��اختارهای 
هوشمندتری تبدیل ک�رده اند که حتی قابلیت 

تشخیص دادن انسان از بسته را دارد.
آنچه که این ش��رکت س��اخته نوعی سیستم 
هوش��مند طبقه بندی اش��غال کنن��ده فضا 
)OCS( است که می تواند ابعاد، وزن و حرکات 

آنچه را که روی صندلی قرار گرفته تشخیص 
دهد.

در واق��ع این سیس��تم هوش��مند م��ی تواند 
حرکات فرد به جهت های مختلف را به راحتی 
شناسایی کند و جالب اینکه توانایی تشخیص 

صندلی کودک را نیز دارد.
در نتیج��ه کیس��ه ه��وای مخص��وص چنین 
صندلی های��ی به گون��ه ای هوش��مندانه و با 
 توجه به موقعیت فردی ک��ه در آن قرار گرفته
  و همچنی���ن وزن و ح��رکات وی عم��ل

 می کنند.
نکته کلیدی این فن�اوری در الیه ض�دآبی به 
ضخ�امت تن�ها ی�ک میل�ی متر نهفت�ه اس��ت 
ک�ه حس��گ�ره�ای مخصوصی در آن تعبی�ه 

شده است.
شرکت سازنده اعالم کرده که امکان استفاده از 
این روکش الیه ای روی هر صندلی خودرویی 

وجود دارد.

در جلسه س��هامداران بی ام و که اوایل همین 
هفت��ه برگ��زار ش��د مدیرعامل این ش��رکت 
خودروسازی خبر داد که 5 سال دیگر شرکت 
متبوعش اولین خودروی خودران خود را عرضه 

خواهد کرد.
در این مس��یر بی ام و ابتدا در سال 2018 یک 
رودس��تر به نام i8 را ارایه خواهد کرد و نهایتا 
 در سال 2021  محصول خودران خود را به نام

 i Next معرفی می کند.
این خودرو که با استفاده از فناوری های مختلف 
می تواند ب��دون دخالت رانن��ده در خیابان ها 
رانندگ��ی کن��د از طراحی س��بک و خالقانه 
بهره خواه��د گرفت و در کن��ار آن از اتصاالت 
دیجیتالی جدید و نسل جدیدی از خودروهای 

الکتریکی استفاده می کند.
اخیرا در نمایشگاه خودرو شرکت بی ام و از یک 
خودرو مفهومی به ن��ام Next 100 رونمایی 
کرده بود که گفته می شود سیاست های 100 

سال آینده این ش��رکت را در طراحی خودرو 
نش��ان می داد. گفته می ش��ود که i Next هم 

مشابه این پلتفورم خواهد بود.
در این خودرو از طراحی های منحصر به فردی 
مانند اس��تفاده از کربن قابل بازیافت در بدنه، 
پنجره های جانبی بازتابی ب��رای جلوگیری از 
عبور نور خورشید و گلگیرهای بسته به منظور 
ارتق��ای آیرودینامی��ک بهره گرفت��ه خواهد 
ش��د. تب خودروهای خودران عالوه بر بی ام و 
شرکت های خودروسازی زیادی را دربرگرفته 
اس��ت. در اوت 2015 بی ام و در هم��کاری با 
آئودی و بنز تصمیم گرفتند تا فناوری نقش��ه 
نوکیا را که HERE نام دارد، به مبلغ 3 میلیارد 
دالر تصاحب کنند و از آن ب��رای خودروهای 

خودران خود بهره بگیرند.
نوکیا در دسامبر س��ال گذشته اعالم کرده که 
قصد دارد انحصارا برای ماش��ین های خودران 

نقشه های دقت باالیی تهیه کند.

 جهرم��ی، مدیرعام��ل ش��رکت ارتباط��ات 
 زیرس��اخت، در نشس��ت خبری مش��ترک با

 وزی��ر ارتباطات از کاهش قیم��ت پهنای باند 
شرکت ارتباطات زیرساخت خبر داده و گفته 
اس��ت: »قیمت ی��ک لینک 10 گی��گ از یک 
میلی��ارد و ۷00 میلیون تومان ب��ه 9 میلیون 

تومان کاهش یافته است«.
 همانگون��ه ک��ه از اع��داد ارای��ه ش��ده 
 بر می آید هزین��ه های اپراتوره��ای اینترنت

  از ای��ن پ��س کاه��ش چش��مگیری خواهند 
داشت.

اما آیا آثار این کاهش هزینه به کاربر نهایی هم 
خواهد رسید؟

 جهرم��ی درب��اره می��زان اثرگ��ذاری ای��ن 
کاه��ش قیم��ت در قیم��ت اینترن��ت کاربر 
نهای��ی گفت��ه اس��ت: »در زنجی��ره  قیم��ت  
گ��ذاری اینترن��ت مجموع��ه  ه��ای زی��ادی 
 درگیر هس��تند ک��ه هر ی��ک ب��ه میزانی در

 قیمت اینترنت کاربر نهایی تأثیرگذار است«.
جهرم�ی در م�ورد نح�وه مح�اس��ب�ه قیم�ت 
اینت�رن�ت ک�ارب���ر نهای���ی، 40 درصد این 
قیمت را مرب��وط به پهنای بان��د داخلی و ۶0 
درصد آن را به پهن��ای باند بین  المللی مربوط 
دانسته و اظهار داشته اس��ت: »کاهش قیمت 
اخیر از مح��ل 40 درصد پهن��ای باند داخلی 
بوده اس��ت و به این ترتیب هزین��ه  اپراتورها 
برای ارتباطات داخلی از این 40 درصد به صفر 

رسیده است«.
 مدیرعام��ل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، 
با اشاره به احتمال تغییر قیمت  های اینترنت 
ادامه داده است: »با کاهش اخیر قیمت پهنای 
 باند ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، کاربران 
می  توانند از اپراتورها و ش��رکت  ها توقع ارایه  
تخفیف داشته باشند،  اما در مدل عام کاهش 
قیمت از طریق اصالح مدل اقتصادی ش��بکه  

ملی اطالعات در دستور کار است«.

نازی ها در فکر تسخیر دنیا بودند؛

آبی که هیچ وقت به آلمان نرسید

در نخستین دوره جایزه یادبود زنده یاد دکتر یعقوب فرزان - استاد 
فقید دانشکده فنی دانشگاه تبریز - طی مراسمی به دو دانشجوی 
برگزیده کارشناس��ی ارشد فیزیک اهدا ش��د. در این مراسم که با 
حضور استاد مهدی گلشنی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی و عضو پیوس��ته فرهنگستان علوم 
برگزار شد، نخس��تین جایزه یادبود اس��تاد یعقوب فرزان به جواد 
نژادی و محمد انصاری فرد، دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک 

دانشگاه صنعتی شریف اعطا شد.
دکتر یاس��من فرزان، عضو هیئت علمی پژوهش��گاه دانش های 
بنیادی و فرزند زنده یاد استاد فرزان در مراسم اعطای این جایزه 
اظهار داشت: »رش��ته پدرم مهندس��ی عمران بود و شاید به نظر 
طبیعی تر می رس��د که این جایزه به جای دانشجویان فیزیک به 
دانشجویان مهندسی عمران اهدا شود. ابتدا چنین قصدی داشتم 
اما به لحاظ اجرایی برای من ساده تر و عملی تر است که جایزه به 
دانش��جویان فیزیک اهدا ش��ود. به عالوه من و پدرم در این نقطه 
هم نظر و هم رای بودیم که مرز بین علوم به خصوص علوم مهندسی 
و علم فیزیک تصنعی است. پدرم همیشه به دانشجویانش تاکید 
می کرد که »به عنوان یک مهندس باید ریشه فیزیکی فرمول ها را 
درک کرده باشید و اال نشاید شما را مهندس خواندن«. فیزیکدان 
برجسته برنده جایزه سال 2013 مرکز بین المللی فیزیک نظری 

عبدالسالم تصریح کرد: به عقیده اینجانب در عالم نظر، ریاضیدانان 
و مهندس��ان از دو س��و همس��ایگان دیوار به دیوار ما فیزیکدانان 
هستند. ما با دیگر دانشمندان نظیر شیمیدانان، پزشکان و زیست 
شناسان نیز هم محله ایم اما با این دو همس��ایه دیوار به دیواریم. 
در این زمستان سخت و قحطی دانش و یورش بی امان خرافات و 
جهل چه از نوع سنتی و چه از نوع شبه علم، برای زنده ماندن و رشد 
نیازمند آن هستیم که با همسایه های خود به خصوص با همسایه 
های دیوار ب��ه دیوارمان بیش از اینها همراه��ی و همکاری کنیم. 
امیدوارم این جایزه به طور نمادین گویای این نظر باشد. وی درباره 
علت اعطای این جایزه به دانش��جویان کارشناسی ارشد گفت: در 
مقطع کارشناسی ارشد است که هویت و شخصیت پژوهشی فرد 
شکل می گیرد. چه بسا دانشجویان ممتازی که در مقطع ورود به 
دوره کارشناسی بسیار توانمند ظاهر می شوند اما تا به کارشناسی 
ارشد می رسند به هزاران دلیل مختلف انگیزه خود را از دست می 
دهند. البته من به درخشش آنی و یک شبه بعد از دوره کارشناسی 
ارش��د هم باوری ندارم. ف��رزان در ادامه به پدیده »نوکیس��گی« 
یا »تازه به دوران رس��یدگی« اش��اره کرد و گفت: رفتارهای نابه 
هنجار نوکیسگان همواره س��بب انزجار فقیر و غنی می شود. در 
مقاطع بی ثباتی اقتصادی و فس��اد مالی، نوکیسگان بیشتری سر 
بر می آورند. پدیده مشابه در جامعه فیزیک هم اتفاق افتاده که به 

آن »نورزومگی« می گویم. در سایه سیاست های غلط نظیر چند 
برابر کردن بی رویه ظرفیت دکتری و یا اعم��ال معیارهای صرفا 
کمی نظیر ش��مارش تعداد مقاالت و ارجاعات، افرادی یک شبه، 
لقب غیررس��می »س��تاره فیزیک ایران« گرفته اند که متاسفانه 
تسلطی به ابتدایی ترین مفاهیم پایه ای فیزیک ندارند و این ضعف 
جا به جا خود را نشان می دهد. برنده جایزه دانشمند جوان اتحادیه 
بین المللی فیزیک محض و کاربردی )آیوپاپ( خاطرنشان کرد: اصرار 
من بر آن است که دانشجویانی را انتخاب کنیم که هم پایه علمی 
قوی دارند و هم انگیزه قوی برای کار پژوهشی در سطح جهانی. در 
توهم نبوغ به سر نمی برند، قصد ندارند چرخ را دوباره اختراع کنند 
و می دانند که هر چقدر هم باهوش باشند در جامعه فیزیک جهانی 
افرادی که دست کم در جنبه هایی از آنها باهوش ترند، فراوان بوده 
و هستند. در ادامه این مراس��م برگزیدگان جایزه استاد فرزان در 
سخنانی به بیان توصیه هایی به دانشجویان کارشناسی پرداختند. 
انصاری فرد در سخنان خود از دوران کارشناسی به عنوان فرصتی 
 خوب برای آش��نایی با گرای��ش های مختلف فیزیک و س��نجش 
عالقه مندی ها و توانایی های خود در حوزه های مختلف یاد کرد 
 و گفت: منظور صرفا بررس��ی علمی گرایش های درس��ی نیست 
مهم تر از آن این است که دانش��جو از خود بپرسد که کسب درآمد 
چقدر برایش اولویت دارد  و آیا پول اولویت آخرش اس��ت، بیشتر 

دوست دارد در آزمایشگاه باشد و با ابزار کار کند یا دوست دارد در 
اتاق پشت میز بنشیند و محاسبه کند. اصال چند ساعت می تواند 
بدون پلک زدن معادالت فیزیکی را حل کند یا اصال چقدر به فلسفه 
عالقه دارد؟ چقدر به تاریخ عالقه دارد ، چند بار دلش خواسته است 
که فیزیک را ول کند و برود سراغ ادبیات و نویسندگی؟ دانشجو با  
پاسخ دادن به این سواالت می تواند، حداقل جهت گیری خودش را 
مشخص کند. وی افزود: موضوع دیگر در مورد واحد های تخصصی 
دوران کارشناسی است. برای یک پژوهشگر خوب شدن این واحد 
ها را باید با نهایت ظرافت و دقت پاس کرد و چیزی فراتر از نمره را 
تقاضا کرد. می توان با موضوع درگیر شد و درس را به چالش کشید. 
باید ایده های تکراری را پشت سر بگذارید تا به ایده های نو برسید. 
بدانید که این تفکر در آینده به ش��ما کمک خواهد کرد حتی اگر 
در دوران کارشناسی نتیجه مطلوب نداش��ته باشد. انصاری فرد با 
اشاره به مسئله تحصیل در خارج از کش��ور که دغدغه بسیاری از 
دانشجوهاس��ت، گفت: من فکر می کنم مهم تر از آن که شما کجا 
تحصیل می کنید، این باشد که شما چه کاری می کنید و چقدر و 
چطور کار می کنید؟ مشخص است که تحصیل در دانشگاهی بهتر، 
بهتر است، اما به چه بهایی؟ دکتر یعقوب فرزان، استاد دانشکده فنی 
دانشگاه تبریز و از چهره های برجسته جامعه مهندسی عمران کشور 

بیستم مهرماه 94 دعوت حق را لبیک گفت.

زنده یاد استاد فرزان که متولد 1314 در شهر تبریز بود، تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه خویش را در دبستان حکمت و دبیرستان تربیت 
تبریز به پایان رس��انده و در س��ال 1332 تحصیالت کارشناسی 
خود را در دانشکده فنی دانش��گاه تهران آغاز کرد. وی چند سال 
بعد برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و دوره های کارشناسی 
 ارشد مکانیک کاربردی و دکتری مهندسی عمران را به ترتیب در

 سال های 1344 در دانش��کده علوم پاریس و 134۷ در دانشگاه 
پاریس به اتمام رساند.

این استاد پیشکسوت دانشگاه تبریز که در سال 1341 به عضویت 
هیئت علمی دانش��گاه تبری��ز درآمد، پس از بازنشس��تگی از این 
دانشگاه هم دست از تالش علمی و آموزش��ی نکشید و از ابتدای 
س��ال 1385 به عنوان عضو هیئت علمی به گروه عمران دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد شبستر پیوس��ت. وی در توسعه و نشر مباحث 
مهندس��ی به ویژه مباحث س��ازه های بتن آرمه، مهندسی پل و 
تئوری صفحات و پوسته ها نقش موثری داشتند. تالیف شش کتاب 
و مقاالت متعدد علمی، هدایت پایان نامه های کارشناس��ی ارشد 
و دکتری و پروژه های تحقیقاتی در حوزه های مختلف مهندسی 
عمران به ویژه سازه، بتن آرمه، بررسی رفتار دال های اریب از بتن 
آرمه و انتقال حرارت به وسیله تشعشع در کوره  ها از جمله خدمات 

ماندگار علمی این استاد برجسته مهندسی عمران است.

به مناسبت فرارسیدن سالگرد تولد دکتر یعقوب فرزان؛

جایزه »فرزان« به دانشجویان فیزیک اعطا شد

خبر

پژوهش��گران دانش��گاه مریلند آمریکا توانس��تند با کنار زدن رنگدانه و مواد 
شیمیایی درون یک قطعه چوب، آن را به ماده ای شفاف بدل کنند. حاصل کار، 
ماده ای با استحکام بیشتر نسبت به شیش��ه بوده که خاصیت عایق بودن آن 
 نیز به مراتب باالتر عنوان شده و نس��بت به پالستیک هم بهتر جذب طبیعت 
می ش��ود. لیانگ بینگ هو ک��ه در مورد این پروژه در نش��ریه ای ب��ا نام مواد 
پیشرفته، مطلبی را منتش��ر کرده در این باره گفت: ما از شفاف بودن ماده به 
وجود آمده به ش��دت تحت تاثیر قرار گرفتیم. گفتنی اس��ت قبل از این تیم، 
دانشمندان سوئدی نیز توانسته بودند پالپ قابل رویت را از داخل بافت چوب 
حذف کرده و آن را با نوعی پلیمر شفاف جایگزین نمایند. در هر حال تکنیک به 
خدمت گرفته شده توسط این افراد تقریبا مشابه به روش مورد استفاده توسط 
سوئدی ها بود و اگر بخواهیم به زبان س��اده بگوییم این فرآیند متشکل از دو 
مرحله است.برای این منظور، دانشمندان در وهله نخست چوب را در آب حاوی 
سدیم هیدروکسید و دیگر مواد شیمیایی به مدت دو ساعت جوشاندند. با این 
کار مولکولی به نام لینگنین که در واقع به چوب رنگ می دهد از بین رفت. در 
مرحله بعد تیم پژوهشگران دانشگاه مریلند ماده ای به نام epoxy را به چوب 
اضافه کردند که باعث شد استحکام آن چهار تا 5 برابر بیشتر شود هرچند که 
ضمن این فرآیند ماده اندکی برای محیط زیس��ت مخرب خواهد شد. در این 
مرحله چوب همچنان ساختار و کانال های طبیعی مربوط به دورانی که درخت 
بوده را حفظ می کند که این ویژگی یکی از جالب ترین خواص برای آن است. 
این ریزکانال ها می توانند نور را از خود عبور دهند و عملکردشان بسیار شبیه 
به انتقال مواد مغذی به بخش های مختلف درخت است. آقای هو در این باره 
گفت: در شکل سنتی این ماده، نور پس از برخورد پراکنده می شود. اگر چوب 
 چنین خاصیتی داشته باشد آنگاه نور بیش��تری را به داخل خود عبور داده و 
 خانه ها را روش��ن می کن��د. اما به غی��ر از حری��م خصوصی چ��ه چیز مانع 
 می شود که بشر درون سازه های چوبی شفاف و عبور دهنده نور زندگی نکند؟

 محدودیت های ابع��ادی. بزرگ ترین قطعه های چوب��ی دارای این خاصیت 
که آقای هو و تیم تحت سرپرس��تی اش تابه حال موفق به تولیدش ش��ده اند 
ضخامتی بین یک ورقه کاغذ تا یک سانتی متر داش��ته که برای ساخت خانه 
ابدا مناسب نیست، از این رو آنها در تالشند تا مقیاس ماده تولیدی شان را باال 
ببرند.اگر این تیم موفق به انجام چنین کاری شوند آنگاه می توانند از محصول 
کارشان در بخش های زیادی چون ساخت پنجره، مواد ساختمانی و مبلمان 
یا حتی اشیای کوچک تری نظیر تجهیزات اپتیکال استفاده کنند که عموما با 

شیشه یا پالستیک تولید می شوند.

چوب درختان شفاف می شوند؛

از درون چوب ببینید
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 ریی��س اداره تبلیغ��ات اس��امی نطنز در جلس��ه س��تاد س��اماندهی 
ش��ئون فرهنگی در مناس��بت های مذهبی نطنز که در دفتر امام جمعه 
 نطنز برگزار ش��د، گفت: مردم ش��هر نطنز و بخش مرکزی از قدیم االیام

 ارادت قلبی به آقا امام زمان و همچنین امامزاده شاه سلطان حسین )ع( 
که عموی بزرگوار امام است دارند و به همین جهت در چهل و ششمین 
جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی روز میاد 

آن حضرت به نام روز زیارتی نطنز معین شد.
حجت االس��ام ابوالفض��ل مجیدی تبار اف��زود: البته موض��وع تصویب 
این روز در جلس��ه آتی ش��ورای فرهن��گ عمومی نیز مط��رح و از همه 
ادارات و نهادهای فرهنگی و متولی درخواس��ت می ش��ود در این زمینه 
 فرهنگ س��ازی الزم را انج��ام دهن��د.  ریی��س اداره تبلیغات اس��امی 
تصریح کرد: موقعیت ویژه ای��ن امامزاده و ارادت ویژه مردم به آس��تان 
می تواند مکان فرهنگی مناسبی جهت تبیین فرهنگ مهدویت و انتظار 
باشد و باید برنامه ریزی های الزم در این خصوص صورت پذیرد. وی بیان 
کرد: در اولین قدم مقرر ش��د با هماهنگی اداره اوقاف و امور خیریه نطنز 
برای روز نیمه شعبان مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی در آستان مقدس 

با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

رییس اداره مخابرات شهرستان اردس��تان از راه اندازی شبکه اینترنت 
3G در شهرهای زواره و مهاباد اردستان در سال جاری خبر داد.

حمیدرضا ترکیان در نشس��ت خبری اظهار کرد: 27 هزار و500 تلفن 
ثابت در شهرس��تان اردستان دایر شده که همش��هریان از آن استفاده 
می کنند. وی با اش��اره به اینکه در بخش تلفن هم��راه بیش از40 هزار 
سیم کارت دائمی و اعتباری فعال اس��ت، افزود: در حال حاضر بیش از 
6 هزار و300 پورت ADSL درسطح  شهرستان اردستان وجود دارد.

رییس اداره مخابرات شهرس��تان اردس��تان با توجه به اینکه 12 دفاتر 
"ICT روس��تایی فعال هس��تند، بیان کرد: 5 دفتر خدمات شهری نیز 

در اردستان و زواره مشغول به خدمات رسانی هستند.
این مس��ئول تبیین کرد: با جدیت پیگیر طرح 3G ش��هرهای زواره و 
مهاباد هس��تیم و با اعتبار ی��ک میلیارد تومان در س��ال جاری اجرایی 
خواهد شد؛ همچنین 5 سایت 3G در اردستان نیز پوشش اینترنتی را 
انجام می دهند. ترکیان از تعویض و بهسازی آنتن های 3G همراه اول در 
اردستان خبر داد و تشریح کرد: این کار باعث باالرفتن سرعت اینترنت 
3G در سطح شهر شده است. رییس اداره مخابرات شهرستان اردستان، 
توسعه و بازنگری شبکه کابل اردستان و زواره به کابل نوری را با اعتبار 
300 میلیون  از طرح های در دست اجرا در سال جاری عنوان و تصریح 
 کرد: بهبود وضعیت آنتن دهی در ریگس��تان زواره ب��ا هزینه ای بالغ بر

 300 میلیون در حال انجام است. 

میالد امام زمان)عج( روز زیارتی نطنز

اخبار

منتخب مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اسامی با اش��اره به اهمیت 
 آم��وزش ش��هروندی و خانواده ه��ا گفت: بس��یاری از مش��کات مردم 
با آموزش خانواده برطرف می شود، بنابراین باید آموزش های شهروندی 
در راس برنامه های فرهنگی قرار گیرد. سمیه محمودی در مراسم افتتاح 
ساختمان خیریه اشتغال نرجس )س( شهرضا، اظهار کرد: زنان سرپرست 
خانواده در مسائل اقتصادی و معیشتی مشکات و مسائل بسیاری دارند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در امور اجرایی گفت: اگر مردم همیار 
دولت نباشند، دولت به تنهایی نمی تواند کارها را به سرانجام برساند.

منتخب مردم شهرضا در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه هر جا توان 
و انگیزه و ایمان مردم باشد، برکت الهی نیز همراه و یاور آن ها خواهد بود، 
اضافه کرد: نمونه های مختلف��ی را از حضور مردم در صحنه های مختلف 
دیده ایم، نقش مردم در پیروزی انقاب اس��امی و جنگ تحمیلی نمونه 
بارز حضور مردم است. محمودی با اشاره به فعالیت خیریه اشتغال حضرت 
نرجس )س( ش��هرضا اظهار کرد: زنان خودسرپرس��ت و بدسرپرس��ت 
نیازمند ایجاد این خیریه اشتغال در شهرستان بودند، زنان بدسرپرست و 
بی سرپرست خانوار بیشترین مشکات را در سطح شهر دارند و رسیدگی 
به آنها و ایجاد اشتغال و توانمندس��ازی آنها بسیار مهم است. وی با بیان 
اینکه باید در راستای حل مشکات اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست 
 خانوار اقدام شود، تصریح کرد: تمام س��ازمان های مردم نهاد باید عاوه 
بر کارهای خیری که انجام می دهند به دنبال این باشند که در کنار مسائل 

معیشتی و اقتصادی کارهای فرهنگی هم انجام دهند.

 مدیر جهاد کش��اورزی آران و بیدگل از وارد ش��دن خسارت30 درصدی 
به مزارع جو و گندم شهرستان خبر داد.

حسین فتاحی افزود: برداش��ت جو از حدود10 روز پیش در آران و بیدگل 
آغاز شده که پیش بینی می شود از چهار هزار و700 هکتار سطح زیر کشت 
به طور میانگین 3/5 تن محصول برداش��ت ش��ود که با توجه به میانگین 

برداشت سال گذشته این میزان30 درصد کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: برداشت گندم نیز به تازگی از س��طح هزار هکتار از مزارع 
شهرستان آغاز شده که با پیش بینی برداشت حدود چهار هکتار در سطح، 
در این محصول نیز با خسارت 35 درصدی روبه رو هستیم. فتاحی اضافه 
کرد: کاهش باران های قبل از فصل بهار، وزش طوالنی و شدید باد و گرد و 
غبار و همچنین شروع زودرس گرما از دالیل کاهش میزان عملکرد محصول 
جو و گندم آران و بیدگل است. مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل از خرید 
تضمینی محصول جو و گندم کش��اورزان خبر داد و گف��ت: هر کیلوگرم 
 گندم به قیمت 12 هزار و750 ریال و هر کیلوگرم جو به قیمت10 هزار و
 28 ریال به صورت تضمینی از کشاورزان آران و بیدگلی خریداری می شود.

 همزمان با فرا رس��یدن ماه ش��عبان و جشن های ش��عبانیه بیش از
30 بقعه متبرکه در کاشان میزبان ویژه برنامه هایی به همین مناسبت 

هستند.
 رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان کاش��ان اظهار داش��ت: 
برنامه های��ی فرهنگی و متنوع��ی در اعیاد ماه ش��عبان در جوار بقاع 
متبرکه این شهرس��تان برگزار شده و این جش��ن ها در نیمه شعبان 
 و همزمان با س��الروز میاد با س��عادت حضرت مهدی)عج( نیز ادامه 

خواهد داشت.
حجت االسام و المسلمین جعفر جنتی افزود: همچنین برای برپایی 
جشن بزرگ نیمه شعبان و پذیرایی از زائران و مسافران بقاع متبرکه 
شهرستان کاشان آماده س��ازی و آذین بندی ش��ده اند تا این بزرگ 
ترین رویداد جهان تش��یع را به بهترین ش��کل ممکن برگزار کنند و 
برای تعجیل در فرج ناجی بشریت قائم آل محمد حضرت مهدی)عج( 

دعا کنند.
 وی در ادامه اف��زود: در همین راس��تا نیز ایس��تگاه ه��ای صلواتی و 
 خیمه های معرفت با برگزاری برنامه ه��ای مختلف و متنوع فرهنگی 

به زائران و مجاوران بقاع متبرکه برپا شده اند.

 آموزش های شهروندی 
در راس برنامه های فرهنگی قرار گیرد

 خسارت 30 درصدی به مزارع 
جو و گندم آران و بیدگل

میزبانی بیش از 30 بقعه متبرکه کاشان 
در اعیاد شعبانیه

مار یکی از زیباترین اما خطرناک ترین خزندگان طبیعت 
است، با مشاهده همین ماری که می گویند خوش خط و 
خال آنچنان رعب و وحشتی در دل انسان ایجاد می شود 
که فراموش شدنی نیست، جالب است بدانید در مناطق 
کویری ایران آمار این میهمان��ان ناخوانده رو به افزایش 

است.
مار جانوری خزنده، گوشت خوار، دراز و بدون پا است که 
 به دلیل نداش��تن پلک و گوش بیرونی می توان آن ها را 
از مارمولک بی پا متمایز کرد، مارها جانورانی خونسرد، 
 از گ��روه آب پ��رده داران و مهره داران��ی هس��تند ک��ه 
بدن ش��ان از پولک هایی ک��ه باهم همپوش��انی دارند، 

پوشیده شده است.
بیشتر گونه های مار، جمجمه ای دارند که چندین مفصل 
بیشتر از اجداد مارمولک شان دارد. این جمجمه به آن ها 
اجازه می دهد تا شکارهای بسیار بزرگ تر از سرشان را با 
کمک آرواره هایی که به شدت جابه جایی پذیرند، ببلعند.

بیشتر مارها زهر ندارند؛ آن دسته ای که زهرآگین اند هم 
در درجه نخست از آن برای ش��کار و کشتن طعمه خود 
اس��تفاده می کنند تا برای دفاع شخصی، برخی مارهای 
زهرآگین می توانند سبب زخم ش��دید در انسان حتی 

مرگ شوند.
افزایش آمار حضور مارها در مناطق شهری کاشان 
آمارها از افزایش تع��داد مارهایی که ب��ه زندگی مردم 

کویرنشین این منطقه سرک کشیده اند خبر می دهد.
مدیرعام��ل س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
شهرداری کاشان دراین باره گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 35 مورد عملیات مارگی��ری در بافت تاریخی، 
منازل مجاورت زمین های کش��اورزی و باغات توس��ط 

ماموران آتش نشانی در کاشان انجام شده است.
سید مهدی مجداالش��رافی آغاز فصل گرما در مناطقی 
که آب وه��وای گ��رم و خش��ک دارد را یک��ی از عایم 
ورود گروهی حیوانات و جانوران ازجمل��ه انواع مارها و 
خزندگان به مناطق ش��هری و مسکونی دانست و افزود: 
آمار روی��ت حیوانات م��وذی و به ویژه ماره��ا در منازل 
مسکونی ش��هروندان و روستاییان شهرس��تان کاشان،  

هرسال در حال افزایش است.
وی با اش��اره به اینکه م��ار ازجمله حیواناتی اس��ت که 
س��بب رعب و وحش��ت در میان ش��هروندان می شود، 
گفت: درصورتی که ش��هروندان مار یا خزنده خطرناکی 
را مشاهده کردند بافاصله با س��امانه 125 آتش نشانی 
تماس بگیرند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کاشان با بیان اینکه در صورت مشاهده 
مار بای��د افراد خونس��ردی خود را حف��ظ کنند، گفت: 

در صورت مش��اهده مار نباید واکنشی نش��ان داد، زیرا 
ممکن اس��ت مار خزیده و به مکان های غیر دس��ترس 
برود و عملیات مارگیری را س��خت کند و باید تا حضور 
 اکیپ آتش نش��انی در محل، مار را زیر نظر داش��ته و از 

نزدیک شدن به آن اجتناب کنند.
مجداالش��رافی تصری��ح ک��رد: درصورتی که ش��خصی 
موردحمله مار قرار گرفت، س��ریعا مص��دوم را به مراکز 
درمانی انتقال دهند، به این دلیل که هر مارگزیدگی را 

باید خطرناک تلقی کرد.
افع�ی موکت�ی، تیره م�ار و ش�تر مار ش�یرازی؛ 

میهمانان کویر کاشان
اما س��والی که بیش��تر مطرح می ش��ود خطرناک بودن 
مارهایی اس��ت که به ش��هرها و مناطق مس��کونی وارد 

می شوند. 
چطور سمی بودن یا نبودن مارها را تشخیص دهیم!

 وی درباره تش��خیص مارهای س��می و غیرسمی گفت: 
سر مارهای سمی مثلثی ش��کل و بیرون زده از راستای 
بدن اس��ت درحالی که مارهای غیرسمی سری معموال 
گرد و مدور در راس��تای بدن دارن��د، همچنین مارهای 
س��می در نقطه گزش معموال جای دو دن��دان به خوبی 
 قابل تش��خیص اس��ت درحالی که در مارهای غیرسمی 
در نقطه گزش جای دو سری دندان موازی دیده می شود.

مدیرعام��ل س��ازمان آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی 
 ش��هرداری کاش��ان بیان کرد: تع��دادی از مارهایی که 
در کاشان گرفته شده از نوع شتر مار شیرازی، تیره مار و 

افعی موکتی هستند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: مارهای��ی که توس��ط ماموران 
آتش نشانی گرفته ش��دند، در محیط خارج از شهر رها 
می شوند، همچنین مارهای خاص و نادر به اداره حفاظت 
 محیط زیست تحویل داده می ش��وند. حدود700 گونه 
از مارهای دنیا، زهری بوده و می توانند انسان را به هاکت 

برسانند، یک مار زهری، سم خود را از طریق نیش هایش 
که یا توخالی اند و یا ش��یار دارند، به ش��کار خود تزریق 

می کند.
در جهان، بی��ش از 4 هزار نوع مختلف م��ار وجود دارد 
ک��ه در خش��کی و زیرزمی��ن و در آب و گاه��ی هم بر 
 روی درخت��ان، زندگی می کنن��د، این خزن��ده، تقریبا 
در همه جای ک��ره زمین به جز مناط��ق قطبی و برخی 

جزیره ها، یافت می شود.
یک��ی از خطرناک تری��ن و س��می ترین ماره��ا افع��ی 
 موکتی اس��ت، نوعی از مار که براس��اس اعام سازمان 
آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری کاش��ان در 
 مناطقه کویری مرکز ایران از جمله کاشان به وفور پیدا 

می شود.
این مار می تواند تا 75س��انتی متر رشد کند و همچنین 
 زیس��تگاه آن در آفریق��ا و خاورمیانه اس��ت. این افعی 
در زمان خطر از خودش صدای زی��ری ایجاد می کند و 
همچنین نوع حرکت آن به حرف S انگلیسی شبیه است.

 یک نیش افعی موکت��ی می تواند دو انس��ان و 3 هزار و 
300 موش را ضربه فنی کند، برخ��ی از محققان بر این 
باورند که این مار عامل بسیاری از مرگ ومیرهای انسانی 
براثر مارگزیدگی است، افعی موکتی در هر بار نیش زدن، 

20 میلی گرم زهر به بدن قربانی وارد می کند.
شتر مار ش��یرازی نیز بدنی به رنگ نخودی، خاکستری 
روشن، قهوه ای روشن با خال های تیره رنگ چندضلعی 
 دارد، خال ه��ای ناحیه گردن این نوع مار بیضی ش��کل 
با حاشیه روشن، ناحیه س��ر با خال های متعدد قهوه ای 

تیره و سطح شکمی معموال روشن و فاقد خال است.
شتر مار شیرازی بیشتر در اس��تان های مرکزی، تهران، 
خراسان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، 
خوزستان، بوشهر، قم، زنجان، قزوین، همدان، هرمزگان، 

یزد، لرستان، سمنان، گلستان و اصفهان پیدا می شود.

اینترنت 3G در شهرهای زواره 
و مهاباد اردستان راه اندازی می شود
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فرماندار خمینی شهر گفت: مقدمات برگزاری کنگره 2 هزار و300 شهید شهرستان 
خمینی شهر انجام شده و باید اطاع رسانی الزم برای معرفی این کنگره انجام شود.  
احمد رضوانی در همایش مس��ئوالن روابط عمومی ادارات و نهادهای شهرستان 
خمینی شهر با اشاره به قسمتی از وظایف و نقش روابط عمومی ها در کشور اظهار 
داشت: روابط عمومی نقش بسیار موثری برای هر سازمان دارد و پل ارتباطی بین 
مردم و نهاد مربوطه، پلی بین پرسنل و مدیریت ادارات، ارتباط دهنده شرح وظایف 

مدیریت با سازمان مربوطه و بازوی توانای مدیریت هر دستگاه اجرایی است.
 وی از مهم ترین مشکات ادارات شهرستان در امر اطاع رسانی را نداشتن روابط 
عمومی قوی برش��مرد و افزود: زمانی که مس��ئولی دیدگاهی مثبت به این بخش 
نداشته باشد و روابط عمومی را در وظیفه خاصی مانند نصب پاکارد و اطاعیه های 
اداره خاص��ه کند، منجر ب��ه وضعی��ت موجود می ش��ود.  فرماندار شهرس��تان 
خمینی شهر با اشاره به نامگذاری س��ال 95 و انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل از س��وی رهبر معظم انقاب، تصریح کرد: مسئوالن روابط عمومی ها نقش 
اساس��ی در این زمینه  دارند و نباید این فرمایش رهبر معظ��م انقاب تنها به یک 
شعار در بنرها، سخنرانی ها و سربرگ نامه ها و... ختم شود. وی ادامه داد: مسئوالن 
استانی باید مراحل اجرایی و محقق شدن گفته مقام معظم رهبری در شهرستان ها 
را تبیین کنند و برای رسیدن به این هدف راهکارهایی را پیشنهاد دهند، مسئوالن 
باید با عمل خود به محقق ش��دن شعار پرمعنای سال دس��ت  پیدا کنند. رضوانی 
اظهار داشت: نقش روابط عمومی ها در ارایه گزارش عملکرد سازمان ها بسیار موثر 
اس��ت و برخی از ادارات دارای سایت و رسانه ای فعال هس��تند که امید است همه 
 نهادها چنین وضعیتی را دنبال کنند.  وی بیان کرد: برگزاری کنگره ملی سرداران و

  2 هزار و300 شهید شهرستان خمینی ش��هر در سال جاری، رخداد بسیار بزرگی 

در شهرستان خمینی ش��هر اس��ت که آماده برگزاری این رخداد هستیم که البته 
باید به خوبی زمینه اطاع رس��انی این برنامه فراهم ش��ود.  فرماندار خمینی شهر 
خاطرنشان کرد: بهترین جوانان ایران اسامی در دفاع از انقاب و نظام به شهادت 
رسیدند یا درجه جانبازی را کسب کردند و باید با تمام توان درباره گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدا و نقش آن جوانان که جان خود را فدا کردند تا آسایش کنونی برای 
همگان حاصل شود، به کارگرفت. وی افزود: پدران و مادران پیری در خانه ها هستند 
که فرزندان خود را در دفاع از کشور و اسام فدا کرده اند و اگر این پدران و مادران 
آسمانی ناراحت و دل شکسته باشند، این آه خانواده شهدا دامن گیر همه مسئوالن 
خواهد بود و اگر هم دعایی در حق خدمتگزاران نظام از سوی خانواده شهدا انجام 

شود سبب بیمه شدن زندگی دعا شدگان می شود.

به مناسبت روز جهانی نجوم نخس��تین همایش نجوم شهرستان گلپایگان 
با حضور اس��اتید و نمایندگان مراکز نجوم تهران، اصفهان، قم و مس��ئوالن 

شهرستان به میزبانی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان برگزار شد.
مدیر مرکز آموزش نج��وم ادیب اصفهان در این همایش با اش��اره به اهداف 
اجرای این برنامه اظهار داشت: در هفته جهانی نجوم سعی داریم تلسکوپ ها 
و تجهیزات را به سطح شهر ببریم و در واقع در راستای عمومی تر کردن علم 

در کشور گامی برداریم.
مهدی اس��حاقی اف��زود: این گون��ه برنامه ه��ا ب��رای بیان ستاره شناس��ی 
به زب��ان س��اده تر و جذاب ت��ر برگ��زار می ش��ود تا با ش��ناخت عل��م نجوم 
س��طح معنویت جامعه و ش��ناخت انس��ان ها را نس��بت به پیرامون تعالی 
 دهی��م و نش��اط و ش��ادی ب��دون حاش��یه و س��الم در جامع��ه ایج��اد 

کنیم.
وی با بی��ان اینکه نج��وم از بهتری��ن و جذاب ترین تفریحات علمی اس��ت، 
 گف��ت: می خواهیم توجه مس��ئوالن بیش��تر به ای��ن موضوع جلب ش��ود 
تا برای س��ال آینده با فراهم کردن امکانات این برنامه ها را در س��طح شهر 
 برگ��زار کنند تا عاوه بر تفریح، س��طح ش��ناخت م��ردم هم توس��عه پیدا  

کند.
مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان درباره ظرفیت شهرستان گلپایگان 
برای تبدیل شدن به قطب نجوم کشور گفت: آس��مان پاک گلپایگان و این 
منطقه بکر  برای ایجاد پارک نجومی بسیار مناسب است که عاوه بر پیشرفت 

علمی در این شهر جذب گردشگر را در پی دارد.
 وی افزود: آس��مان پاک این ش��هر حکم نفت را دارد و اگر مجموعه نجومی 

در این شهر ساخته شود در جذب توریست بس��یار موثر خواهد بود و به این 
ترتیب عاوه ب��ر تبادل فرهنگ��ی، در رونق اقتصادی ای��ن منطقه هم تاثیر 

به سزایی می گذارد. 
اسحاقی با تاکید بر حمایت های دولتی در اجرای این گونه طرح ها تصریح کرد: 
متاسفانه هنوز نگاه ویژه به بودجه های پژوهش��ی در کشور ما در حد حرف 
است و تا زمانی که حمایت ها به طور جدی صورت نگیرد اجرای این برنامه ها 

و همایش ها اوج نمی گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شهرداری ها به عنوان سازمانی که رسالت ایجاد فضاهای 
تفریحی دارند، می توانند با حمایت از این گونه برنامه ها در راس��تای کاهش 

ناهنجاری ها و ایجاد تفریحات سالم موثر باشند.

 آن سوی خبر

کنگره ملی سرداران و ۲ هزار و 300 شهید خمینی شهر برگزار می شود

 

شاید می خواهند مردم ابیانه را از بن بس��ت درآورند، با بریدن کوه هایی که 
روزی برای مردم این روس��تا نه تنها امنیت اقلیمی و انس��انی را به ارمغان 
می آورد که سال هاس��ت جزیی از زندگی مردم شده، اما در طول چند سال 
گذشته عاوه بر سونامی گردشگری، ابیانه به مرور دچار سونامی ساخت وساز 

و حاال سونامی »کوه بری« شده است...

در واقع بیش از یک س��ال اس��ت مردمی که خانه های ش��ان در شیب کوه 
»کرکس« ابیانه قرار دارد، اقدام به بریدن کوه می کنند تا فضایی مناسب تر 
ب��رای زندگی فراهم کنن��د، اقدامی که به م��رور باعث از بی��ن رفتن منظر 
فرهنگی و بافت طبیعی و بکر روس��تا و آن چه برای ثبت جهانی در فهرست 

موقت یونسکو ثبت شده، می شود.
در حالی ضوابط حفاظت عرصه و حریم بافت تاریخی ابیانه در سال 1377 
تصویب و ممنوعیت تخریب بافت طبیعی ابیانه به عنوان یکی از مهم ترین 
بندهای حفاظت این بافت ارزشمند اباغ شد که احمد نجیبی، مدیر پایگاه 
روس��تای تاریخی ابیانه از »کوه بری« به عنوان یکی از مه��م ترین مظاهر 

تخریب بافت طبیعی ابیانه خبر داد.
او این اتفاق را در حال حاضر مش��کل بزرگی در راه حفاظ��ت از بافت ابیانه 
دانست که بسیاری از ابیانه ای های مقیم تهران و نقاط دیگر که در سال های 
گذشته تمایل به داش��تن خانه ای در ابیانه پیدا کرده اند، با نگاهی متفاوت 
از نگاه پیشینیان این روستا، میل به س��اختن خانه هایی با تمام مشخصات 
مدرن در ابیانه دارند و هماهنگی با بافت تاریخی- طبیعی را تنها در استفاده 
از کاهگل قرمز در نم��ای نهایی خانه می دانند. محمدعادل��ی ابیانه، دهیار 

روستای تاریخی ابیانه، اما نظر دیگری درباره  وقوع این اتفاق در ابیانه دارد.
او در این زمینه می گوید: مالکان خانه هایی که روی ش��یب قرار دارند، برای 

انجام تعمیر یا نوسازی کوه را می برند تا بتوانند زمین را صاف کنند. 
در طول دو سال گذشته حدود سه مورد از این اتفاقات داشته ایم.

وی اضافه می کند: از سوی دیگر هرجا که یک شخص زمینی را می خرد، برای 
ساخت خانه اش آن را صاف می کند.

عادلی با تاکید بر اینکه انجام چنین کاری نیازمند گرفتن مجوز از کمیسیون 
ساخت و س��از ابیانه که زیر نظر اداره های میراث فرهنگی روس��تای ابیانه، 
شهرستان و استان اصفهان، بنیاد مسکن، شورای اسامی و دهیاری ابیانه 
است، بیان می کند: تاکنون کسانی که این کار را انجام می دادند، مجوز این 
کمیسیون را نمی گرفتند؛ اما پس از ملی شدن پایگاه میراث فرهنگی ابیانه 
به عنوان یک روس��تای تاریخی، میراث فرهنگی نیز نس��بت به این قضیه 
حساس تر شده است، بنابراین جزو مصادیقی است که نباید در ابیانه انجام 

شود.
وی بیان می کن��د: با تدوین مصادیق این نوع س��اخت وس��ازها، نخس��ت 
 کمیس��یون ساخت وس��از باید رای خود را در این زمینه صادر کند و نتیجه 
به دهیاری ابیانه اعام شود، تا امکان صادر کردن یا نکردن مجوز برای این 

نوع ساخت و سازها که همراه با » کوه بری « است، فراهم شود.
18 بهمن سال گذشته و به دنبال ملی ش��دن پایگاه میراث فرهنگی ابیانه، 
»پایگاه حفاظتی« این روستا نیز راه اندازی ش��د تا با پرسنل ثابت وظیفه و 
کادر رسمی یگان حفاظت، حفاظت مستمر و پایش روستای تاریخی ابیانه را 
در دستور کار خود قرار دهند. در واقع با ملی شدن این پایگاه میراث فرهنگی، 
 به نظر می رس��د اقدامات حفاظتی بیش��تری برای این روس��تای تاریخی 

در دستور کار قرار گرفته است.

گلپایگان قابلیت  تبدیل  به قطب نجوم کشور را دارد

میهما نان خوش خط و خال در کمین مردم کویر ایران

سونامی » ابیانه « به کوه کرکس رسید!



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1863   چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395  11 شعبان 1437 10
ابالغ راى

2 شــماره دادنامــه: 9509970354000058 شــماره پرونــده:  /579
9409980358901062 شــماره بايگانى شــعبه: 941263 شــكات: 1- آقاى 
حميدرضا ذاكرى فرزند داريوش به نشــانى اصفهان- خ مطهرى پل شــيرى 
بعد از بيمارستان اميد ساختمان افشــار واحد 3، 2- خانم فرزانه ملك احمدى 
فرزند جواد با وكالت آقاى بابك آزادى فرزند اسكندر به نشانى اصفهان- هتل 
پل مجتمع كوثر 2 طبقه پنجم پالك 730 دفتر وكالت آقاى عبدالرضا كميلى پور، 
متهم: آقاى رضا نورى فرزند حبيب ا... به نشــانى مجهول المكان، اتهام ها: 1- 
خيانت در امانت نسبت به چك 032780 ، 2- تحصيل مال از طريق نامشروع يا 
سوء استفاده و تقلب از امتيازات3- كالهبردارى به مبلغ 10/000/000  تومان، 
گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص اتهام آقاى رضا 
نورى فرزند حبيب اله مبنى بر خيانت در امانت در مورد يك فقره چك به شماره 
032780 به ميزان پنجاه ميليون تومان عهده بانك ملى ايران شعبه فردوسى و 
همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به ميزان هفت ميليون و چهارصد هزار 
تومان حسب شكايت آقاى حميد رضا ذاكرى و همچنين كالهبردارى به ميزان 
سيزده ميليون تومان از شاكيه به نام خانم فرزانه ملك احمدى و با وكالت آقاى 
بابك آزادى موضوع كيفرخواست صادره از دادسرا دادگاه با توجه به شكايت 
شــكات و رســيد عادى مورخه 94/3/17 كه حكايت از اقــرار متهم به دريافت 
ســه فقره چك از شــاكى آقاى حميد رضا ذاكرى و همچنين ديگر رسيد عادى 
مورخه 94/3/12 و فيش شماره 927073 بانك سپه كه حاكى از اخذ مبلغ مذكور 
توسط متهم از شــاكيه خانم فرزانه ملك احمدى دارد و همچنين فتوكپى اجاره 
نامه عادى مورخه 94/3/12 و اظهارات گواهان و اســتعالم بانكى و با توجه به 
ساير محتويات پرونده بزههاى انتســابى به نامبرده محرز و تسليم است فلذا 
دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 و مواد 1 و 2 
قانون تشديد مجازات  مرتكبين ارتشــاء و اختالس و كالهبردارى و ماده 134 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 متهم را از لحاظ خيانت در امانت به تحمل 
سه سال حبس تعزيرى و از لحاظ تحصيل مال از طريق نامشروع عالوه بر رد 
مبلغ مذكور به شــاكى رديف اول به تحمل دو ســال حبس تعزيرى و از لحاظ 
كالهبردارى ضمن رد مبلغ فوق الذكر به شــاكيه رديف دوم و به پرداخت مبلغ 
سيزده ميليون تومان جزاى نقدى در حق صندوق دولت و تحمل هفت سال حبس 
محكوم مى نمايد كه مجازات اشد قابل اجرا مى باشد. راى صادره غيابى و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع سپس ظرف مهلت 20 روز 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف:2667 

شعبه 114 دادگاه كيفرى دو اصفهان( 114 جزايى سابق) ( 445 كلمه، 5 كادر)
ابالغ راى

2 شــماره دادنامــه: 9509970354000078 شــماره پرونــده:  /580
9409980360000938 شــماره بايگانى شعبه: 941322 شــاكى: خانم مهناز 
جوادى فرزند فريدون به نشانى مازندران- محمود آباد روستاى اهلم رضوان 
23 منزل آقاى جعفرى، متهم: خانم صديقه سورانى فرزند اسفنديار به نشانى 
مجهول المكان، اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع، گردشكار: دادگاه پس از 
بررسى محتويات پرونده به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام خانم صديقه سورانى فرزند اسفنديار مبنى بر تحصيل 
مال از طريق نامشروع به ميزان سى ميليون ريال موضوع كيفرخواست صادره 
از دادســرا دادگاه با توجه به شــكايت شــاكيه به نام مهناز جوادى و گزارش 
انتظامى و اظهارات شاهد و با عنايت به ساير محتويات پرونده بزه انتسابى به 
نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى متهمه را عالوه بر رد مبلغ به پرداخت 

مبلغ شصت ميليون ريال جزاى نقدى در حق صندوق دولت محكوم مى نمايد. 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
مرجع و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف:2668 شعبه 114 دادگاه كيفرى دو 

اصفهان( 114 جزايى سابق)  ( 201 كلمه، 2 كادر)
ابالغ راى

2 شــماره دادنامــه: 9509970351100064 شــماره پرونــده:  /581
9309980351100846 شماره بايگانى شــعبه: 930957  خواهان: آقاى يداله 
وكيلى سهر فروزانى فرزند على به نشانى شهرستان پيربكران روستاى سهر 
فيروزان خ امام ك بهزيستى منزل شخصى ، خوانده: آقاى اصغر تسليمى فرزند 
محمود به نشانى مجهول المكان، خواســته: مطالبه وجه چك، راى دادگاه: در 
خصوص دعوى آقاى يداله وكيلى ســهر فروزانى فرزند على به طرفيت آقاى 
اصغر تسليمى فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و نود ميليون ريال 
وجه چهار فقره چك به شماره هاى 294461 مورخ 89/7/19 و 2940462 مورخ 
89/9/19 و 294463 مــورخ 89/11/19 و 294465 مورخ 90/2/29 عهده بانك 
صادرات شعبه چهار راه تختى از حســاب جارى 102799288009 بانضمام 
خسارات تاخير تاديه و ضرر و زيان وارده و هزينه دادرسى دادگاه با عنايت به 
محتويات پرونده و تصوير مصدق چك ها و گواهينامه عدم پرداخت آنها و وجود 
اصل چكها و گواهينامه عدم پرداخت آنها در يد خواهان كه داللت بر اشــتغال 
ذمه صادر كننده آن و اســتحقاق دارنده آن در مطالبه وجه اسناد داشته و نظر 
به عدم حضور بالوجه خوانده با وصف ابالغ قانونــى و رعايت انتظار كافى و 
مصون ماندن دعوى خواهان و مستندات وى از هر گونه ايراد و اعتراض موجه 
و موثرى، دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد مواد 249 
و 309 و 313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون 
اصالح موادى از قانون چك مصوب سال 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و مــواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى مصوب سال 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ پانصد و نود ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/060/900 
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 خواهان صادر و اعالم مى 
نمايد. راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى 
در همين دادگاه بوده و پس از انقضاى مهلت واخواهى، ظرف بيست روز قابل 
اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان مى باشد. م الف:2669 شعبه 

11 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 364 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

2 شــماره دادنامــه: 9409970351202123 شــماره پرونــده:  /582
9409980351200721 شــماره بايگانــى شــعبه: 940809  خواهان: تعاونى 
اعتبارى ثامــن االئمه به نمايندگى آقايان توكلى و مســعود مهــرداد به وكالت 
حسين كبيرى با وكالت آقاى جواد قاســمى گورتى فرزند عباسعلى به نشانى 
اصفهان- خ شــيخ مفيد شــرقى- مجتمع پايا- ط 2 جنوبى- دفتر شيروانى و 
كدپستى 8165998547 خواندگان: 1- آقاى جعفر قديرى فرزند حسن 2- آقاى 
جواد قليان گران فرزند غالمحسين 3- آقاى احمد موسويان جزى فرزند يداله 
همگى به نشانى مجهول المكان 4- آقاى احمد زين على فرزند جمشيد به نشانى 
اصفهان- 4 باغ باال- ساختمان شماره 2 مخابرات پ 1، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرسى ، راى 
دادگاه: دعوى شركت تعاونى اعتبارى ثامن االئمه با وكالت آقاى جواد قاسمى 
به طرفيت آقاى آقايان احمد موســيان جزى، جواد قليان گرا ن، جعفر قديرى، 

احمد زين على به خواســته مطالبه مبلغ 158/000/000 ريال وجه چك شماره 
1305/271201/14 مورخ 94/3/20 بر عهده بانك ملت به انضمام مطلق خسارات 
قانونى با توجه به بقاى اصول مســتندات در يد خواهان و گواهى عدم پرداخت 
صادره ازسوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اينكه خوانــدگان دليلى كه حكايت از 
پرداخت دين يا بطالن دعوى داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت 
است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلغ 
158/000/000 ريال بابت اصل خواســته و همچنين خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول بر اساس نرخ اعالمى از سوى بانك مركزى و 
بالسويه جمعًا به پرداخت 10/912/000 ريال خسارت دادرسى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابــى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه 
تجديد نظر خواهد بود. م الف:2682 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان  ( 

324 كلمه، 4 كادر)
ابالغ راى

2 شــماره دادنامــه: 9409970351201771 شــماره پرونــده:  /583
9409980351200596 شماره بايگانى شــعبه: 940669  خواهان: آقاى جواد 
آرزومند فرزند يداله با وكالت خانم صفورا شيخان فرزند غالمرضا به نشانى 
اصفهان – خيابان شيخ صدوق شــمالى چهار راه وكال جنب قرض الحسنه آل 
ياسين طبقه دوم، خوانده: آقاى ســيد محمد باقرى فرزند سيد رضا به نشانى 
اصفهان- پروين- خيابان معراج- نرسيده به چهار راه گاز- آهن آالت باقرى به 
كد پستى 8191864435 ، خواسته ها: 1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خسارت 
دادرســى 3- مطالبه خســارت تاخير تاديــه، راى دادگاه: دعــوى آقاى جواد 
آرزومند با وكالت خانم صفورا شــيخان به طرفيت آقاى سيد محمد باقرى به 
خواسته مطالبه مبلغ 106/520/000 ريال وجه چك هاى شماره 232560 مورخ 
93/11/30 به مبلغ سى ميليون ريال و 232561 مورخ 93/12/25 به مبلغ سى و 
يك ميليون ريال و 232562 مورخ 92/12/22 به مبلغ ســى و دو ميليون ريال و 
232563 مورخ 94/03/10 به مبلــغ 13/520/000 ريال عهده بانك صادرات به 
انضمام مطلق خسارات قانونى با توجه به بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهى عدم پرداخت صادره از سوى بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده دليلى 
كه حكايت از پرداخت دين يا بطالن دعوى داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر 
دادگاه ثابت است لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
106/520/000 ريال بابت اصل خواســته و 7/525/600 ريال بابت خســارات 
دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول بر 
اساس نرخ اعالمى از ســوى بانك مركزى بر عهده اجراى احكام مى باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجديد نظر خواهد بود. م الف:2683 شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان  ( 319 كلمه، 3 كادر)
ابالغ راى

2/584 كالسه پرونده:941229 مرجع رســيدگى: شعبه7  شوراى حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حسين رجايى با وكالت آقاى سيد حسين شريعتى به نشانى 
نجف آباد خ قدس مركزى دفتر وكالــت ش پ 1468 خوانده: راضيه خدايى به 
نشانى: مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال قسمتى از يك 
فقره ســفته، گردشــكار:  با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتى 

اعضاى محترم شورا ضمن اعالم ختم رســيدگى با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا: در خصوص دعواى 
حســين رجايى با وكالت سيد حســين شــريعتى  به طرفيت راضيه خدايى به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه مدركيه با توجه به فتوكپى مصدق 
يك فقره سفته مدركيه به شماره خزانه دارى كل 747669  به مبلغ پنجاه ميليون 
ريال و اينكه خوانده با اطالع در جلســه دادرســى حاضر نگرديده و از دعوى 
مطروحه و مستند و منســوب به خود هيچ گونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده 
و دليلى بر پرداخــت دين و برائت ذمــه خويش ارائه ننموده اســت لذا دعواى 
خواهان را ثابت تشخيص داده مستندا به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و519و522 ق.آ.د.م  حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و دويست و هشــتاد هزار ريال هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارات تاخير تاديه قابل محاسبه در واحد اجراى 
احكام ( 94/10/27) در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى 
و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ  قابل واخواهى در همين شورا و پس از آن  ظرف 
20 روز قابل تجديد نظر در محاكم عمومى اصفهان مى باشــد و در خصوص 
قرار تامين خواسته نظر به اينكه خواهان خسارت احتمالى را توديع ننموده است 
مستنداً به ماده 115 قانون  آيين دادرسى مدنى قرار رد تامين صادر و اعالم مى 
نمايد قرار صادره ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشــد. م الف:2642 شعبه 7 حقوقى مجتمع 

شماره دو شوراى حل اختالف اصفهان(  320 كلمه ، 3 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

2/609 در خصوص پرونده كالســه 56/95 خواهان صندوق قرض الحســنه 
حضرت محمد با مديريت احمد صابريان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
حسين ترويجى  تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى روز يكشنبه مورخ 
95/3/30  ساعت 5 عصر تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى 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.
 شعبه 25 حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان( 

117 كلمه، 1 كادر)
اخطار اجرايى

2/610 شماره: 94-300  به موجب راى شــماره 948 تاريخ 94/10/17 شعبه 
27 شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته اســت محكوم 
عليه معصومه شيخى به نشــانى مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
25/160/000 ريال بابت اصل خواسته و 175/000 ريال بابت هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك شماره 160352 مورخ 94/1/19 
لغايت اجراى حكم و هزينه هاى نشــر آگهى در حــق محكوم له صندوق قرض 
الحســنه حضرت محمد به مديريت احمد صابريان به نشانى اصفهان خ حكيم 
نظامى جنب كوچه 33 و نيم عشر حق االجرا در حق دولت. 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 يــا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 
يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. شعبه 27 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان 

اصفهان( 187 كلمه، 2كادر) 

مفادآرا
2/168 آگهى موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صادره هيــأت موضــوع تعيين تكليــف وضعيت ثبتــى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل تصرفات 
مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذامشخصات متقاضيان 
وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالك محل تسليم وپس از 
اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند.
1395 هيــأت : خانــم فاطمــه موشــاخانى  /2 1) رأى شــماره3-399/
فرزندمحمدشماره شناسنامه 6190033342 ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
195,5مترمربع شماره پالك839 فرعى مجزا از شــماره 102 فرعى از پالك 6 
اصلى واقع در حســين آباد بيدگل  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از 

مالك عادى 
2) رأى شــماره 433 و 434-1395/2/4 هيأت : آقاى عليرضا مهدوى قالهرى 
فرزند مسيب شماره شناســنامه 20 و خانم زكيه رمضانى فرزند رضا شماره 
شناسنامه 178 (بالمناصفه) ، ششدانگ يكبابخانه به مساحت48/80 مترمربع 
شماره پالك 14 فرعى مجزا از شماره 1 فرعى و قســمتى از مشاعات از پالك 
729 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ابوالقاسم 

پارچه باف  و جواهر پارچه باف.
3) رأى شــماره 435-1395/2/4 هيأت : خانم معصومه شبان قمصرى آرانى 
فرزند محمد شماره شناسنامه 9156 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 129/71 
مترمربع شماره پالك 76 فرعى مجزا از شــماره 26 و 21 فرعى از پالك 2081 

اصلى واقع دراماكن بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى  
4) رأى شــماره 436-95/2/4 هيــأت : آقاى ســيف اله ســتارى آرانى فرزند 
حسينعلى شماره شناسنامه 1672 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 292/68 
مترمربع شماره پالك 75 فرعى مجزا از شــماره 21 و 26 فرعى از پالك 2081 

اصلى واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
5) رأى شــماره 439-1395/2/4 هيــأت : آقاى حســين معيلــى آرانى فرزند 
رمضانعلى شماره شناسنامه 207 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 196/25 
مترمربع شماره پالك 89 فرعى مجزا از شماره 13 فرعى از پالك 2257 اصلى 
واقع در اماكن بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت مشــاعى و ابتياعى از 

فاطمه معيلى 
6) رأى شــماره437 و 438-1395/2/4 هيأت : آقاى اكبر آقا شــيروانى آرانى 
فرزند عبدالحسين شماره شناسنامه 68 و خانم منيره قربان پور آرانى فرزند 
محمد شماره شناسنامه 19  (بالمناصفه) ، ششدانگ  دو باب مغازه به مساحت 
81 مترمربع شماره پالك 19 فرعى مجزا از شماره 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 فرعى 
از پالك 2378 اصلى واقع در اماكن بخش 3 حــوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت 

مشاعى
7) رأى شــماره 394-1395/2/3 هيــأت : آقــاى صمد زاهــدى بيدگلى فرزند 
صفرعلى شــماره شناســنامه 2352 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 150 
مترمربع شــماره پالك 312 فرعى مجزا از شــماره 252 فرعى از پالك 2704 
اصلى واقع در دســتجرد غياثه بخش 3 حوزه ثبتــى آران و بيدگل.ابتياعى از 

جواد حميد پناه.
8) رأى شــماره 393 هيأت : آقاى عليرضــا رضاخانى بيدگلــى فرزند دانيال 
شماره شناسنامه 1607، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 171/85 مترمربع 
شماره پالك 313 فرعى مجزا از شــماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع 

در دستجرد غياثه بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از جواد حميد پناه
9) رأى شماره 392-1395/2/3 هيأت : آقاى حسن محموديان فرزند آقا مهدى 
شماره شناسنامه 414 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به مســاحت 172 مترمربع 

شماره پالك 314 فرعى مجزا از شــماره 252 فرعى از پالك 2704 اصلى واقع 
در دستجرد غياثه بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى از جواد حميد پناه

10) رأى شــماره 232-1395/1/23 هيأت : آقاى مصطفــى كتابى فرزند امير 
هوشنگ شــماره شناســنامه 36 ، ششــدانگ  يكباب انبارى به مساحت 335 
مترمربع شماره پالك 5511 فرعى مجزا از شــماره 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.ابتياعى 

از حسينعلى عيارى
11) رأى شــماره 429-1395/2/3 هيأت : آقاى غالمرضا گلــى بيدگلى فرزند 
عليجان شــماره شناسنامه 201 ، ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 141/20 
مترمربع شماره پالك 5523 فرعى مجزا از شــماره 163 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل.مالكيت 

مشاعى
12) رأى شــماره 428-1395/2/3هيأت : آقاى نصرت اله اوقانى آرانى فرزند 
حسين شماره شناسنامه 167، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 122/30 
مترمربع شماره پالك 5524 فرعى مجزا از شــماره 138 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از حيدر كوره پز
رأى شــماره 426 و 427-1395/2/3 هيأت : آقــاى محمد بهمنى   (13
فرزند على جان شماره شناسنامه 7972 و خانم اعظم خانى آرانى فرزند يداله 
شماره شناسنامه 350  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 
255/95 مترمربع شماره پالك 5525 فرعى مجزا از شماره 505 و 506 و 507 
فرعى از پالك 2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. مالك مشاعى 
14) رأى شــماره 425-1395/2/3 هيأت : آقاى على محمد كريمشاهى بيدگلى 
فرزند دخيل عباس شماره شناســنامه 163، ششدانگ  يكباب خانه به مساحت 
56/70 مترمربع شــماره پالك 5526 فرعى مجزا از شماره 459 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از ماشااله مريخى
15) رأى شــماره 424-1395/2/3 هيأت : آقاى نصرت اله اوقانى آرانى فرزند 
حسين شماره شناسنامه 167، ششــدانگ  يكباب كارخانه به مساحت 1790/5 
مترمربع شماره پالك 5527 فرعى مجزا از شــماره 138 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از حيدر كوره پز
16) رأى شــماره 422 و 423-1395/2/3 هيأت : آقاى عباســعلى كاظمى تبار 
فرزند على شماره شناسنامه 194 و خانم انيس آغا سيدزاده بيدگلى فرزند سيد 
احمد شماره شناســنامه 188  (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 
133/25 مترمربع شماره پالك 5528 فرعى مجزا از شماره 451 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

ابتياعى از غالمرضا دادخواه
17) رأى شــماره 421-1395/2/3 هيأت : آقاى مجتبى بافنــده بيدگلى فرزند 
محمدرضا شماره شناسنامه 1250116430، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 
136/50 مترمربع شماره پالك 5529 فرعى مجزا از شماره 163 فرعى از پالك 
2840 اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. 

مالكيت مشاعى
18) رأى شــماره 420-1395/2/3هيأت : آقاى عليرضا نعمتــى آرانى فرزند 
حسن شماره شناسنامه 327، قسمتى از ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 23/50 
مترمربع شماره پالك 5530 فرعى مجزا از شــماره 213 فرعى از پالك 2840 
اصلى واقع در ريگستان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى 

از مالك عادى
19) رأى شــماره 419-1395/2/3هيــأت : خانــم زهــرا ســالمى فرزنــد 
ســالم شــماره شناســنامه 14967، ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 180 
مترمربــع شــماره پــالك 5531 فرعــى مجــزا از شــماره 163 فرعــى

 از پالك 2840 اصلى واقع در ريگســتان ديمكار آران بخش 3 حوزه ثبتى آران 

و بيدگل. مالكيت مشاعى
20) رأى شــماره 417-1395/2/3هيــأت : آقــاى محســن معتمــدى فرزند 
على اكبــر شــماره شناســنامه 1172 و خانم فاطمــه احمدى بيدگلــى فرزند 
ماشــااله شــماره شناســنامه 1250038812  (بالمناصفــه)، ششــدانگ 
يكبابخانــه بــه مســاحت 72/50 مترمربع شــماره پــالك 5532 فرعى مجزا 
از شــماره 13 فرعى از پــالك 2840 اصلى واقــع در ريگســتان ديمكار آران 

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى جواد دادخواه
21) رأى شماره 12372 و 12373-1394/11/20 هيأت : آقاى محسن كدخدائى 
نوش آبادى فرزند ماشااله شماره شناسنامه 111  و خانم رضوان سياه خانى 
نوش آبادى  فرزند على محمد شماره شناسنامه  117  (بالمناصفه) ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت 159/35 مترمربع شماره پالك 46 فرعى مجزا از شماره 
- فرعى از پالك 42 اصلى واقع در نورآباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و 

بيدگل. ابتياعى از مالك عادى
22) رأى شماره 442-1395/2/4هيأت : آقاى رضا اختيارى نوش آبادى فرزند 
حسين شماره شناسنامه 87 ، ششــدانگ يكبابخانه به مساحت 162 مترمربع 
شماره پالك 544 فرعى مجزا از شماره - فرعى از پالك 43 اصلى واقع در غياث 

آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مالك عادى
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصــول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  (1361 كلمه ، 12 كادر)
تاريخ انتشار نوبت اول : 95/2/13

تاريخ انتشار نوبت دوم : 95/2/29.
عباس عباس زادگان - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

ابالغ راى
2 شــماره دادنامــه: 9509970353500085 شــماره پرونــده:  /585
9109980358700655 شــماره بايگانى شــعبه: 910743  خواهان: 1- آقاى 
احمدرضا آزاد فرزند حسين به نشانى مجهول المكان 2- آقاى سعيد عسگرى 
فرزند هرمز متهم با وكالت آقاى مهدى احمديان فرزند احمد به نشانى اصفهان- 
خ نيكبخت غربى ط فوقانى مشــاور امالك شاهين 3- آقاى حميد داورى فرزند 
حسين شاكى به نشــانى اصفهان خيابان شــيخ بهايى جنب هنرستان شهداى 
محراب ســاختمان صفا طبقه 2 واحد 4، 4- آقاى محمــد مهدى صفا تاج فرزند 
على شــاكى با وكالت آقاى محمد مهدى صفاتاج فرزند على به نشانى خ مدرس 
جديد ك باغ سهيل صحه باغ سهيل بن بست شانه ساز پ 43، اتهام ها: 1- سرقت 
مستوجب تعزير 2- تخريب، گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات پرونده 
ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه: در خصوص اتهام آقايان 1- سعيد عسگرى فرزند هرمز با وكالت آقاى 
مهدى احمديان 2- احمدرضا آزاد فرزند حســين دائر بر مشاركت در سرقت 
شبانه مقدار 4200 گرم طالى آب شده از كارگاه آقايان احسان آشتى جو و محمد 
مهدى صفا تاج دادگاه با عنايت به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان اصفهان و شكايت شــكات خصوصى و گزارش و تحقيقات 
مرجع انتظامى و نحوه دســتگيرى متهمين پس از سرقت و كشف ميزان 2744 
گرم از طالجــات و تحويل آن به مالباختگان و اقرار متهــم رديف دوم در طول 
تحقيقات و انكار و دفاعيات بالوجه متهم رديف اول در جلسه دادرسى و ساير 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتســابى به آنان محرز و مسلم بوده و 
مستنداً به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات مصوب سال 
1375 و رعايت ماده 125 قانون مجازات اسالمى مصوب سال 1392 هر يك از 
متهمين را به تحمل دو سال حبس و پنجاه ضربه شالق تعزيرى و متضامنًا به 
رد 1456 گرم طالى خام در حق مالباختــگان محكوم مى نمايد راى صادره در 
خصوص متهم رديف اول ( سعيد عسگرى) حضورى و ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان و نسبت به متهم 
رديف دوم احمد رضا آزاد غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ واقعى 
قابل واخواهى در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد و در خصوص ديگر اتهام 
متهمين فوق دائر بر تخريب قفل درب كارگاه نظر بــه اينكه اقدامات متهمين در 

تخريب مقدمه ســرقت بوده و بزه جداگانه اى تلقى نمى گردد مستنداً به ماده 4 
قانون آيين دادرسى كيفرى راى بر برائت متهمين صادر و اعالم مى گردد. راى 
برائت صادره نيز ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض از ناحيه 

شكات در محاكم محترم تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. 
م الف:2646 شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو اصفهان(109 جزايى سابق)  ( 459 

كلمه، 5 كادر)
ابالغ راى

2 شــماره دادنامــه: 9509970350600136 شــماره پرونــده:  /587
9409980350601016 شماره بايگانى شعبه: 941139  خواهان: آقاى مهدى 
رعنائى فرزند جواد با وكالت آقاى سيد كاظم مرتضوى احمدآبادى فرزند سيد 
جالل و آقاى سيد صالح عاملى فرزند سيد على همگى به نشانى استان اصفهان 
شهرســتان اصفهان خيابان رودكى روبروى مدرسه محسنيه ساختمان نقش 
جهان طبقه اول ، خواندگان: 1- خانم فاطمه يوســفى فرزند اسماعيل به نشانى 
مجهول المكان 2- آقاى عبــاس نريمانى دهنو فرزند يداله به نشــانى اصفهان 
خيابان اميركبير خيابان زرين انتهاى خيابان جنب انبار بانك ملت گاراژ دهنوى 
ها،خواســته ها: 1- مطالبه خسارت دادرســى 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه ، دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد، راى دادگاه: در خصوص 
دعوى آقاى مهدى رعنائى فرزند جواد با وكالت آقايان سيد صالح عاملى و سيد 
كاظم مرتضوى احمدآبادى به طرفيت1- آقاى عباس نريمانى دهنو فرزند يداله 
2- خانم فاطمه يوسفى فرزند اسماعيل به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/000/000  
ريال وجه چــك شــماره 156836-1392/12/20 عهده بانك ســپه بانضمام 
خسارات دادرسى و تاخير تاديه با عنايت به جامع محتويات پرونده و رونوشت 
مصدق چك و گواهى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و وجود اصول 
مدارك در يد خواهان و اينكه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازى و پرداخت 
گردد و خوانده رديف اول صادر كننده خوانده رديف دوم ظهر نويس و داراى 
مسئوليت تضامنى مى باشــند و خوانده رديف دوم با وصف ابالغ اخطاريه و 
نشر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوى خواهان و برائت ذمه 
خويش ايراد و دفاعى ننموده و خوانده رديــف اول نيز در قبال دعوى خواهان 
و برائت ذمه خويــش ايراد و دفاع موجه و موثرى به عمــل نياورده فلذا دعوى 
خواهان وارد و ثابت بوده ومســتنداً به ماده 249-310-313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون چك و ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و ماده 198-515-519 قانون آيين دادرسى مدنى خواندگان متضامنًا به 
پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال به عنوان اصل خواسته و نيز پرداخت خسارات 
دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و نيز پرداخت خسارات تاخير تاديه بر 
مبناى نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزى اعالم 
و حين اجراى حكم محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى گردند راى 
صادره نسبت به خوانده رديف دوم غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين دادگاه و نسبت به خوانده رديف اول حضورى و از تاريخ 
ابالغ ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر اصفهان مى 
باشد.  م الف:1813 شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان ( 429 كلمه، 5 كادر)

اعالم مفقودى 

اينجانــب عليرضــا ابراهيمــى مالــك خــودرو پــژو 
پارس مــدل 93 بــه رنگ ســفيد به شــماره شاســى 
NAAN01CA1DH908219  و شــماره موتــور 
124K0314770 و شماره پالك 43-379 ن 37 به علت 
فقدان اسناد فروش (ســند كمپانى) تقاضاى رونوشت 

المثنى اسناد مذكور را دارم.
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داستان تاريخى داستان تاريخى

روزى مردى نصرانى وارد مسجد النبى شد. 
ــو مردى نصرانى  ــلمانان به مرد نصرانى گفتند: بيرون برو كه ت مس

هستى.
 او گفت: ديشب در عالم خواب پيامبر اعظم(ص) را ديدم و به دست 

ايشان مسلمان شدم.
اكنون آمده ام اسالم خود را بر يكى از نزديكان پيامبر عرضه دارم و 

بيعت خود را تجديد كنم.
مردم او را به امام حسين(ع) راهنمايى كردند. 

وقتى خدمت امام رسيد، خود را به پاى ايشان انداخت تا قدم هاى 
مباركش را ببوسد.

ــكيل شد و آن مرد  سپس جلسه اى در محضر امام حسين(ع) تش
خواب خود را براى ايشان بازگفت. 

ــر صورت ــه نقابى ب ــى اكبر را ك ــد خود عل ــرت، فرزن آن گاه حض
ــد  ــاب را از روى فرزن ــپس نق ــد و س ــت، فراخوان ــارك داش مب

برداشت. 
ــى هوش  ــاد، ب ــى اكبر افت ــال عل ــه جم ــم آن مرد ب ــى چش وقت

گرديد. 
ــيدند تا به هوش ــتور داد آب به صورتش پاش ــين(ع) دس امام حس

آمد. 
ــرم على اكبر شبيه به جدم  آن گاه امام رو به او كرد و فرمود: آيا پس

رسول اهللا است؟ 
آن مرد گفت: آرى، به خدا قسم شبيه به پيامبر است. 

ــين(ع) به او فرمود: اگر تو نيز فرزندى مانند فرزند  سپس امام حس
ــى و خارى به بدن او اصابت كند و خراشى بردارد،  ــته باش من داش

چه مى كنى؟ 
آن مرد گفت: اى آقا و مواليم! فورا  مى ميرم. 

ــى دهم كه اين  ــود: به تو خبر م ــين(ع) فرم در اين زمان امام حس
ــيرها قطعه قطعه  ــمم، با شمش فرزندم را مى بينم كه در برابر چش

مى شود و پاره پاره مى گردد.

ــده بود على اكبر همواره  ــته، سبب ش تربيت واليى و تأديب شايس
در خدمت و اطاعت پدر بزرگوارش باشد و در نهايت ادب، گوش به 

فرمان و آماده جان نثارى شود.
وقتى حادثه قيام اباعبداهللا (ع) پيش آمد و امام براى مبارزه با فساد 
و طغيان امويان، از بيعت با آنان خوددارى كرد و از مدينه خارج شد، 
على اكبر در ركاب و همراه پدر بود و پس از اقامت چند ماهه در مكه، 
ــمت كوفه و كربال حركت كند، على  چون امام تصميم گرفت به س
ــهادت حضور  ــق، در اين كاروان ش اكبر هم با صالبت و ايمان و عش
يافته بود. سخنانش در طول راه تا رسيدن به كربال و نقشى كه در آن 

حماسه داشت، ستودنى است.
به نقل تواريخ، وقتى كاروان حسينى به منزلگاه «قصر بنى مقاتل» 
رسيد، پس از استراحتى كوتاه و برداشتن آب، در مسير حركت، يك 
لحظه خواب چشمان حسين بن على (ع) را گرفت، وقتى بيدار شد، 
فرمود: «انا هللا و انا اليه راجعون، والحمد هللا رب العالمين». سه بار اين 
جمله را تكرار كرد كه به طور ضمنى اشاره به حادثه تلخ و مصيبت 

و شهادت داشت.
ــنيدن اين ذكر (استرجاع) نزد  على اكبر كه سوار بر اسب بود، با ش
پدر آمد و گفت: پدر جان، جانم به فدايت، براى چه استرجاع گفتى 

و خدا را حمد كردى؟
ــب نهاده بودم كه لحظه  ــر روى زين اس امام حسين (ع) فرمود: س
ــوارى را ديدم كه مى گفت: اين گروه حركت اى به خواب رفتم. س

 مى كنند، مرگ هم در پى آنان روان است. فهميدم كه در اين سفر 
به شهادت خواهيم رسيد.

پرسيد: پدر جان، مگر ما بر حق نيستيم؟
ــت همگان به سوى  ــم به خدايى كه بازگش فرمود: چرا فرزندم، قس

اوست، ما بر حقيم.
على اكبر گفت: پس، ديگر چه باك از مردن در راه حق؟

ــو بدهد؛ بهترين  ــين بن على (ع) فرمود: خدا جزاى خير به ت حس
پاداشى كه به فرزندى نسبت به پدرش مى دهند.

ــاران امام و  ــمن، ي ــوى دش پس از چند روز، با محاصره فرات از س
ــورا  ــد. هر چه به عاش ــرار گرفتن ــه بى آبى ق ــه گاه در مضيق خيم
ــار كمبود آب بيشتر مى شد و برداشت آب از  نزديك ترمى شد، فش

فرات مشكل تر مى گشت.
ــى سوار  ــين (ع) على اكبر را همراه س ــتم محرم، امام حس روز هش
براى آوردن آب به شريعه فرات فرستاد تا با شكستن حلقه محاصره، 
ــا آوردن آب بود، ولى  ــه هدف، صرف ــه ها بياورند. گرچ آب به خيم
ــپاه خصم و مأموران عمر سعد، ميسر اين هدف جز با درگيرى با س

 نبود.
ــدند،  ــاختند و وارد فرات ش ــمن را متفرق س آن گروه، صفوف دش
ــت كردند. در  ــوى خيمه ها حرك ــك ها را پر از آب كرده به س مش
ــدند و با دالورى و شهامتى  ــربازان كوفه درگير ش برگشت نيز با س
ــتند با موفقيت آب را به خيمه گاه  ــان دادند، توانس كه از خود نش

برسانند.

اسالم مرد نصرانى در ركاب پدر

دريچه

ــه سكو، رييس ستاد ارتش كنگو  ژنرال ژوزف موبوتو معروف به موبوتو سه س
بود، ولي در 25 نوامبر 1965م طي كودتايى، زمام امور را به دست گرفت. 

ــي خودكامه، از اختيارات مجلس كنگو كاست و  وي پس از آن، با اتخاذ روش
با حذف پست نخست وزيري، كليه اختيارات كشور را در دست خود گرفت. 

موبوتو ضمن تغيير نام كنگو به زئير، به تقليد از چين، نوعي انقالب فرهنگي 
ــت به خويشتن ناميد،  به راه انداخت و در جريان اين انقالب كه آن را بازگش
ــا جريان  ــد ت ــئله باعث ش ــك و مبتذلي انجام داد. اين مس اقدامات مضح
غرب گرايى، بار ديگر به عنوان يك انديشه مترقي توسط او به كشور باز گردد. 
ــتي، حمايت از شورشيان آنگوال، برگزاري  برقراري روابط با رژيم صهيونيس
انتخابات تحت فشارهاي بين المللي، سركوبي اعتراضات مردمي و دانشجويى 

از اقداماتي بود كه در زمان حكومت سه سه سكو انجام شد. 
ــاع در صحنه  ــانه هاي تغيير اوض ــدن نش در اوايل دهه 1990م با پديدار ش
ــورهاي ديكتاتوري، اعتراضات و تظاهرات  بين المللي و وقوع تحول در كش
ــت كه خواهان  ــكل گرف ــهرهاي مختلف زئير ش داخلي بر ضد موبوتو در ش
ــكيل يك كنفرانس ملي براي بررسي و تدوين  كناره گيري او از قدرت و تش
قانون اساسي جديد بودند.  از سوي ديگر، موبوتو كه با اعتراضات عمومي مواجه 
شده بود بحث حكومت دموكراتيك و تبديل حكومت به نظام چند حزبي را 
مطرح كرد و حتي يكي از رهبران مخالفان را به نخست وزيري منصوب نمود؛ 
اما اين اعمال نه تنها از اعتراضات نكاست بلكه تعداد زيادي از مردم در جريان 
اين درگيري ها كشته و زخمي شدند. در سال هاي 1996 و 1997م مذاكرات 
جهت حل مناقشه بين لوران كابيال رهبر مخالفان و موبوتو سه سه سكو انجام 
ــد كه بدون نتيجه پايان يافت. ادامه زد و خورد بين شورشيان و نيروهاي  ش
ــكو و فرار او به مراكش در شانزدهم مه  دولتي سرانجام به شكست سه سه س
1997م انجاميد.  در نهايت، نيروهاي مخالف وارد پايتخت شدند و دو روز بعد 
در هجده مه 1997م، حكومت سي و دو ساله ديكتاتوري موبوتو سه سه سكو 
سقوط كرد. با فروپاشي دولت موبوتو، لوران كابيال رهبر شورشيان به رياست 

جمهوري كنگو رسيد و دور تازه اي از حوادث اين كشور آغاز شد.

رژيم ديكتاتوري
روز جهاني گنجينه و ميراث فرهنگي  «موبوتو سه  سه سكو»  در كنگو 

«روز جهاني موزه»

ــي، فرهنگي و صنعتي بين  ــترش موزه هاي دنيا و همكاري همه جانبه علم گس
ــتيابي به اهداف فرهنگي، از طريق هماهنگ ساختن اقدامات  آنها در جهت دس
ــت كه داراي خطوط اساسي همكاري  بين المللي و تدوين برنامه هايي مؤثر اس

مشترك و دوجانبه بين مردم و موزه ها در سطح جهاني باشد. 
ــه مجمع عمومي كميته بين المللي موزه ها در  ــاس همين اعتقاد در جلس بر اس
سال 1977م در مسكو، روز 18 مه (برابر با 28 ارديبهشت) به عنوان روز جهاني 
موزه اعالم شد و از آن سال به بعد در اين روز در همه كشورهاي عضو، مراسمي 

به اجرا درمي آيد. 
از اهداف مهم اين مجمع، گسترش موزه ها در سراسر جهان، همكاري همه جانبه 
موزه ها در جهت رسيدن به اهداف فرهنگي، جلوگيري از نابودي فرهنگ بومي 

هر كشور و ايجاد مانع در برابر فرهنگ هاي بيگانه است. 
ــكيل مكاني به نام موزه، نگهداري آثار گذشتگان و انتقال  همچنين هدف از تش
آنها به نسل هاي آينده، ايجاد و تقويت تفاهم ميان ملل و اقوام، شناخت و نمايش 
سهم اقوام و ملل در فرهنگ و تمدن جهاني و پيشگيري از انهدام فرهنگ بومي 

و جلوگيري از هجوم فرهنگ هاي نامأنوس مي باشد.

ــان واقع در شهرستان دره شهر در  پل تاريخى گاوميش
ــتان ايالم به دليل قرار گرفتن روى رودخانه سيمره  اس
و استحكام، يكى از حيرت انگيزه ترين پل هاى تاريخى 

غرب كشور است.
ــهر،  ــتان دره ش مورخان در مطالعه تاريخ كهن شهرس
ــانيان ناميده  ــتان را اولين شهر دوران ساس اين شهرس
اند و اين شهرستان با آثار تاريخى متعدد مانند ماداكتو،

ــان و آثار  ــدد، پل گاوميش ــكده هاى تاريخى متع  آتش
تاريخى ديگر يكى از شهرهاى قديمى و تاريخى كشور 

محسوب مى شود.
ــتان كه هميشه در اين  يكى از آثار تاريخى اين شهرس
شهرستان و كشور بيشتر مورد توجه بوده است و داراى 
ــازى در دوران تاريخى كشور  ويژگى هاى خاص پل س
است «پل تاريخى گاوميشان» است كه در اين شهرستان 
است و بخشى از تاريخ و قدمت اين شهرستان روى اين 

پل نمايان شده است.
ــان كه بقاى آن متعلق به  پل تاريخى و زيباى گاوميش
ــيمره» پس از  ــانى است روى رودخانه «س دوران ساس
تالقى با رودخانه كشكان ساخته شده و بر اساس نظريات 
مختلف وجه تسميه نام اين پل بر گرفته از«گوميشه» 

يعنى محل پرورش گاو است.
اما بعضى از مورخان تاريخ مانند «سراورل استين» نام 
اين پل را «گاماسا» مى دانند («گاماسا» از دو كلمه«گا» 

يعنى گاو و «ماس» به معنى ماهى تشكيل شده است.)

قوس هاى جناقى آجرى و ساير تعميرات سنگى و نماى 
فعلى پل بيانگر مرمت اين پل در دوران بعد به خصوص 

دوران اتابك لر كوچك است.
ــمه بزرگ تشكيل  ــان از پنج چش پل تاريخى گاوميش
شده كه در حال حاضر فقط يكى از اين چشمه ها سالم 
است و ارتباط چشمه ها با مسير حركت آب و طغيان آن 

محرز است.

اين پل بسيار فنى و پيچيده ساخته شده است به طورى 
كه رقيبى جدى براى پل هاى مهم به  شمار مى رود.

ــت و  ــا و تكيه گاه هاى اصلى پل مدور و قطور اس پايه ه
مصالح آن از سنگ هاى مكعبى بزرگ و تراشيده در ابعاد 
مساوى است كه به صورت  «رگ چين» به روى هم چيده 

شده اند و پايه اصلى پل را به وجود آورده است.
ــده و  ــنگ و مالت گچ پر ش داخل پايه ها نيز از قلوه س

ــقف تاق ها از آجر  مصالح پل سنگ و مالت گچ و در س
است كه همگى در پيچيدگى اين پل نقش دارند.

طاق هاى جناغى، داالن ها و راهروها همگى از آجرهايى 
به ابعاد 20 در 25 سانتى متر ساخته شده است و نماى 
اين پل تاقچه هاى مسدود و باز و موج شكن هايى دارد 
كه به وسيله راهروها با چند پل به هم متصل مى شوند 
كه اين نيز حتى در دوران كنونى بسيار مهندسى شده به 
نظر مى رسد. وجود پله ها در ميان داالن ستون ميانى، 
ــك پل ارتباطى  ــت كه اين پل فقط ي بيانگر اين امر اس
نبوده بلكه راهروهاى داخل و پلكان نشان از اين دارد كه 
ــه هنگام عبور  ــرپناه ب كاروان ها از اين پل به عنوان س
ــب ها كه در دل اين ــا ش ــتفاده مى كردند و چه بس اس

 داالن ها كاروانيان به صبح رسانده اند.
ــون در  ــرهنرى راولينس يكى از مورخان تاريخ به نام س
ــد: «پلى كه هم  ــفرنامه خود درباره اين پل مى نويس س
ــهر فعلى) قرار دارد يكى از  اكنون روى سيمره  (دره ش
بهترين پل هاى ايران است كه حسين خان بزرگ (والى 
ــتان) به سال 1008 هجرى  بزرگ و معروف ايالم و لرس

قمرى اين پل را تعمير كرده است.»
به اعتقاد مورخان اين پل در سال 1334 هجرى قمرى 

بر اثر زلزله از بين رفته است.
پل تاريخى گاوميشان در سال 1377 به شماره 2222 
توسط سازمان ميراث فرهنگى كشور در آثار ملى كشور 

ثبت شده است.

در چنين روزى

درگذشت عالمه
«محمد تقي شوشتري»  

ــيخ محمدكاظم در سال  ــتري (تستري) فرزند ش عالمه شيخ محمدتقي شوش
1281 ش (1320 ق) در خانواده اي كه سه قرن پرچمدار علم و فقه شيعه بوده اند 
در شهر نجف اشرف ديده به جهان گشود. وي در 7 سالگي به شوشتر رفت و پس 
از پشت سر گذاشتن مقدمات، در حوزه درس سيدعلي اصغر حكيم، سيدمهدي 
ــيد. عالمه  ــالم به مقام واالي اجتهاد رس ــيدمحمدتقي شيخ االس آل طيب و س
شوشتري پس از مدتي تاب تحمل حكومت جور رضاخان پهلوي را نياورده و در 
سال 1314 شمسي به عتبات عاليات مشرف شد و تا سقوط رضاخان پهلوي در 
آنجا به تأليف و تدريس مشغول بود. زندگي وي نشانه اي از زندگي علماي گذشته 
ــق به ائمه اطهار(ع)،  ــيار و دل نبستن به دنيا، عش و زهد و تقوي بود. قناعت بس
شوق به مطالعه و نگارش و تقيد به نوافل يوميه و نماز شب، خلق خوش و زبان نرم 
ــتمر از خصوصيات عالمه شوشتري  و روحيه كريمانه و انجام ورزش به طور مس
ــانگر عمق علم و ژرفاي انديشه  بود. آثار و تأليفات ارزشمند اين عالم بزرگ، نش
اوست. وفات عالمه محمدتقي شوشتري در 29 ارديبهشت 1374 ش برابر با 19 
ذي حجه سال 1415 ق در 93 سالگي اتفاق افتاد و پس از تشييعي با شكوه در 

شوشتر به خاك سپرده شد.

رحلت فقيه گرانقدر شيعه
عالمه « مالمحمد تقي مجلسي» 

عالمه محمد تقي مجلسي در سال 1003 ق در اصفهان به دنيا آمد. 
مقدمات علوم را نزد پدرش موالعلي مجلسي فراگرفت و سپس به حلقه 
ــال ها از محضر اين عالم  درس عالمه عبداهللا شوشتري راه يافت. وي س

بزرگ، فقه، حديث،اصول فقه، كالم و تفسير را آموخت. 
ــيخ بهايى» بهره برد و  عالوه بر آن از درس عالم كم نظيري همچون «ش
ــاخت. عالمه مجلسي  ــنه  خودرا از درياي علم استاد، سيراب س روح تش
ــكي، قاضي  ــاتيد ديگر زمان از جمله مير فندرس همچنين از محضر اس

ابوالسرور و امير اسحاق استرآبادي نيز استفاده كرد. 
ــرح احاديث روي آورد و به  ــفري به نجف، به حيطه  ش ايشان پس از س
تاليف و تدريس پرداخت.  عالمه محمدباقر مجلسي صاحب بحاراالنوار، 
محقق خوانساري، سيدنعمت اهللا جزايري، مالمحمدصالح مازندراني و 
ــاگردان و روضه المتقين، اربعين و  مالمحمدصادق كرباسي از جمله ش
شرح زيارت هاي مختلف از تاليفات اوست. عالمه مجلسي در 67 سالگي 
در اصفهان وفات يافت و در كنار مسجد جامع اين شهر به خاك سپرده 

شد.

به مناسبت 11 شعبان سالروز والدت حضرت علي اكبر(ع)؛

جـوانى به رنـگ 
رسول اهللا (ص)

گاوميشان؛ حيرت انگيز ترين پل تاريخى غرب كشور

حضرت علي اكبر(ع) فرزند ابي عبداهللا الحسين(ع) بنا بر روايتي 
در يازدهم شعبان،سال 43 قمري در مدينه منوره ديده به جهان گشود.

ــين بن علي بن ابي طالب(ع) و مادر محترمه اش  پدر گرامي اش امام حس
ليلي بنت ابي مره بن عروه بن مسعود ثقفي است. مادر ليلي، ميمونه دختر

 ابي سفيان و از طايفه بني اميه مي باشد.
بدين لحاظ، حضرت علي اكبر(ع) به سه طايفه معروف و مهم عرب 
ــت. از جانب پدر به طايفه خوش نام و شريف  پيوند پيدا كرده اس
بني هاشم و به بزرگاني چون پيامبراسالم(ص)، حضرت فاطمه 
زهرا(س)، اميرمؤمنان علي بن ابي طالب(ع) و امام حسين(ع) و 
از جانب مادر به دو طايفه بني اميه و ثقيف و افرادي چون عروه 
ــفيان، معاويه بن ابي سفيان و ام حبيبه  بن مسعود ثقفي، ابي س
ــاوندي پيدا نمود. به  همسر رسول خدا(ص) ارتباط فاميلي و خويش
همين جهت وي مورد احترام و اطمينان كامل طوايف مزبور و اهالي 
مدينه بود. ابوالفرج اصفهاني از مغيره روايت كرد: روزي معاويه بن ابي 
سفيان به اطرافيان و همنشينان خود گفت: به نظر شما سزاوارترين و 
شايسته ترين فرد امت به امر خالفت چه كسى است؟ اطرافيان گفتند: 
جز تو كسي را سزاوارتر به امر خالفت نمي شناسيم! معاويه گفت: اين چنين 
ــزاوارترين فرد براي خالفت، علي بن الحسين(ع) است كه جدش  نيست. بلكه س
رسول خدا(ص) مي باشد و در وي شجاعت و دليري بني هاشم، سخاوت بني اميه 
ــت.درباره شخصيت علي اكبر(ع) گفته شد،  و فخر و فخامت ثقيف تبلور يافته اس
كه وي جواني خوش چهره، زيبا، خوش زبان و دلير بود و از جهت سيرت و خلق و 
خوي و صباحت رخسار، شبيه ترين مردم به پيامبراكرم(ص) بود و شجاعت و 
رزمندگي را از جدش علي بن ابي طالب(ع) به ارث برده و جامع كماالت، 

محامد و محاسن بود.
ــرت در عصر خالفت  ــرج اصفهاني، آن حض بنا بر نقل ابوالف
ــدين) ديده به  ــومين خليفه راش ــان (س عثمان بن عف
جهان گشود. اين قول مبتني بر اين است كه وي 
ــهادت بيست و پنج  به هنگام ش

ساله بود.
بنابراين، وي در مكتب 
ــام  ــدش ام ج

علي بن ابي طالب(ع) و در دامن مهرانگيز پدرش امام حسين(ع) 
در مدينه و كوفه تربيت و رشد و كمال يافت. امام حسين(ع) در تربيت 
وي و آموزش قرآن و معارف اسالمي و اطالعات سياسي و اجتماعي به 
آن جناب تالش بليغي به عمل آورد و از وي يك انسان كامل و نمونه 
ساخت و شگفتي همگان، از جمله دشمنانشان را برانگيخت. به هر 

ــورا حضور فعال داشت و در  روي، علي اكبر(ع) در ماجراي عاش
تمام حاالت در كنار پدرش امام حسين(ع) بود و با دشمنانش به 

سختي مبارزه مي كرد.
گفتني است، با اين كه حضرت علي اكبر(ع) به سه طايفه معروف 
عرب پيوند و خويشاوندي داشته است، با اين حال در روز عاشورا 
ــاره اي به انتسابش به  و به هنگام نبرد با سپاهيان يزيد، هيچ اش
بني اميه و ثقيف نكرد، بلكه هاشمي بودن و انتساب به اهل بيت(ع) 
ــتين شهيد بني هاشم در روز  را افتخار خويش دانست.  وي نخس

عاشورا بود.
ــيارى از افراد سپاه عمر بن سعد  علي اكبر(ع) در نبرد روز عاشورا بس

ــرانجام مره بن منقذ عبدي بر فرق مباركش  را در به هالكت رسانيد و س
ضربتي زد و او را به شدت زخمي نمود. آن گاه ساير دشمنان، جرأت و جسارت 

ــير و نوك نيزه ها  پيدا كرده و به آن حضرت هجوم آوردند و وي را آماج تيغ شمش
ــين(ع) در شهادتش بسيار  ــهادتش رسانيدند.امام حس نمودند و مظلومانه به ش

اندوهناك و متأثر گرديد و در فراقش فراوان گريست.
ــت. برخي مي گويند  ــريف وي به هنگام شهادت، اختالف اس در مورد سن ش

هجده ساله، برخي مي گويند نوزده ساله و عده اي هم مي گويند بيست 
و پنج ساله بود.

ــن(ع)، فرزند ديگر ــن العابدي ــه وي از امام زي اما از اين ك
ــود، اتفاقي  ــين(ع) بزرگ تر يا كوچك تر ب  امام حس

ــت. ولي ــگاران نيس ــيره ن ــان و س ميان مورخ
ــد   روايتي از امام زين العابدين(ع) نقل ش

ــر اين كه  كه داللت دارد ب
وي از جهت سن كوچك 

تر از علي اكبر(ع) 
بود. 



خبرخبر

 جنگ بزرگ و اجرای جذاب ش��هرام شکوهی و س��امان گور در اصفهان 
31 اردیبهشت ماه در سالن تختی شاهین شهر برگزار می شود.

این کنسرت با همراهی و همکاری شرکت تهیه، تولید و تکثیر صوتی نوای 
صبا اسپادانا و مشارکت موسسه فرهنگی هنری نوای هزار دستان و گروه 
فرهنگی هنری فیروزه در دو سانس 17:30 و 21 تا 22:30 اجرا می شود.

 melliconcert.com عالقه مندان می توانند برای خرید بلیت به آدرس
مراجعه یا با ش��ماره تلفن 09138681578 تماس حاصل نمایند. این 
کنسرت با فروش استثنایی و تخفیف ویژه برای دانشجویان و ارگان های 

دولتی برگزار می شود.
این اجرا پس از موفقیت کنسرت در اروپا نخستین کنسرتی است که از 

این خواننده محبوب کشور در اصفهان خواهیم داشت.
گفتنی است؛ ش��هرام شکوهی موسیقی را از س��ال 1371 با کالس آواز 
ایرانی شروع کرده و به مدت 3 س��ال آواز کار کرد. او هم به گیتار عالقه 
داشت و هم به آواز سنتی. در دوران دانشجویی خود در حدود سال 1380 
عضو گروهی بود که کنسرت های دانشجویی را برگزار می کرد؛ ولی بنا بر 
دالیلی از موس��یقی کناره گرفت و معتقد بود نباید به موسیقی به چشم 

یک شغل نگاه کرد.
ورود وی به موسیقی حرفه ای در س��ال 1385 و با آهنگ »مدارا« اتفاق 
افتاد. این ورود کامال ناخواسته بود و حتی خانواده هم مخالف حضور وی 
در عرصه موس��یقی حرفه ای بودند. در این س��ال قرار بود مراسم »خانه 
فرهاد« برگزار شود. وی نیز به پیشنهاد یکی از دوستان خود شرکت کرد 
و برای آن مراس��م قطعه »مدارا« را در یک استودیوی خانگی کوچک و 
با کمترین امکانات ضبط نمود، اما آن برنامه لغو شد. وی در سال 1390 
آلبوم مدارا را به بازار موسیقی عرضه کرد که تحسین منتقدان را به دنبال 

داشت و به پرفروش ترین آلبوم سال تبدیل شد.
دو سال بعد، وی آلبوم دوم خود به نام کولی عش��ق را منتشر کرد که با 

استقبال خوب هواداران روبه رو شد.
در سال 139۴ آلبوم سوم شهرام ش��کوهی به نام تا نفس هست،به بازار 
عرضه شد که در آن، ما شاهد سبک  جدیدی در موسیقی ایرانی هستیم.

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: شخصیت شهر اصفهان 
چند بعدی است و باید تمام ابعاد شهر اصفهان در نظر گرفته شود.

 علی قاسم زاده در نشس��ت نقد برنامه های هفته نکوداشت اصفهان اظهار 
کرد: هفته نکوداشت در الیه ذهن نخبگان ش��هر نهادینه شده است و این 
مطالبه از هفته نکوداشت نشان می دهد که باید از ظرفیت های شهر بیشتر 

استفاده شود.
 وی افزود: در بودجه س��ال 95 یک میلی��ارد تومان اعتبار ب��رای برگزاری

 برنامه های هفته نکوداشت اصفهان در نظر گرفته شده بود.
معاون فرهنگی،اجتماعی ش��هرداری اصفهان با اشاره به پوسترهای هفته 
نکوداشت اصفهان بیان کرد: پوس��ترها طبق گونه های مختلف اجتماعی 
و سالیق مختلف ش��هروندان طراحی ش��د تا مردم در یک رخداد شهری 

با شادی در کنار هم قرارگرفته شوند و از برنامه شاد و متنوع لذت ببرند.
قاسم زاده با اش��اره به اهداف هفته نکوداشت اصفهان گفت: 2 هدف اصلی 
برگزاری این برنامه ها در بعد شهری احساس و احیای هویت و در بعد ملی 

و بین المللی معرفی شهر اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه هویت میزان تعلق فرد به پدیده مورد نظر است، ادامه 
داد: باید شهروندان شهر را از خودش��ان بدانند و به شهر حس تعلق داشته 
 باش��ند چرا که با احساس تعلق، بسیاری از زیرس��اخت های شهر بر طرف 

می شود و میل شهروندان برای همکاری افزایش پیدا می کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شخصیت شهر 
اصفهان چند بعدی اس��ت و باید به تمام ابعاد شهر اصفهان پرداخته شود، 
اضافه کرد: هر س��ال طبق اولویت بندی برخی از ابعاد پررنگ تر می شود 

البته سعی شده تمام موارد در نظر گرفته شود.
قاسم زاده بیان کرد: تاکنون در برنامه های هفته نکوداشت نگاه ویژه ای به 
علم و علم آموزی، هنر، تاریخ اصفهان،  فرهنگ ش��هادت، صنعت و اقتصاد 

شده است.
وی در ادامه س��خنان خود با اش��اره به اینکه اگر رفتار و هدف مثبت مورد 
حمایت قرار گرفته شود باعث نهادینه شدن فرهنگ در بین افراد می شود، 
عنوان کرد: هدف و رفتار مثبت باید تقویت شود و این مهم به نفع فرهنگ 

شهری است.
معاون فرهنگی، اجتماعی ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه باید جلسه ای 
برگزار و تکلیف موسیقی در برنامه های فرهنگی شهر مشخص شود، تاکید 
کرد: یک جلسه باید برگزار شود تا یک بار برای همیشه عنصر موسیقی برای 

فعالیت های فرهنگی مشخص شود.
وی افزود: برای درگذشت مرتضی پاشایی یک جمعیت عظیمی در کنار پل 
خواجو جمع شدند و در این لحظه بخش ارزشی جامعه نگران می شود ولی 
حال که برای رخداد فرهنگی ۴0 هزار نفر با آرامش کنار هم قرار می گیرند 
و از برنامه لذت می برند آیا این برنامه قابل تجزیه و تحلیل نیست، گاهی ما 
در کارها خودزنی می کنیم و این خود زنی مناسب نیست، ما باید دست به 

دست هم برای آبادانی شهر تالش کنیم.

درسالنتختیشاهینشهر؛

اجرایشهرامشکوهیوسامانگور
دراصفهان

معاونفرهنگی،اجتماعیشهرداری:

هفتهاصفهاندرالیهذهننخبگان
شهرنهادینهشدهاست

پارك نوهوآنگ رییس خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در 
دیدار با شهردار اصفهان اظهار کرد: بین دو کشور ایران 
و کره نزدیکی و اش��تراکات فرهنگی بسیار زیادی وجود 
دارد که سبب دوستی و نزدیکی بسیار زیاد میان دو ملت 
شده است. وی با بیان اینکه قرار است رابطه خوبی میان 
خبرگزاری یونهاپ کره و خبرگزاری ایرنا کشور ایران و 
همچنین ایرنا اصفهان برقرار ش��ود، تصریح کرد: در این 
راستا مقرر ش��ده خبرنگار کره با حضور در ایران و میان 
مردم تهران داستانی با نام »داستان تهران« که از عالقه 
ایرانیان به ش��عر و ادب و مقوله عش��ق و دوستی در آن 

سخن گفته شده، تهیه کند.
رییس خبرگزاری یونهاپ ک��ره جنوبی ادامه داد: تبادل 
خبرنگار میان دو کشور س��بب می شود مردم دو کشور 
شناخت خوبی از یکدیگر پیدا کرده و در ادامه آن رابطه 

گردشگری نیز به سمت بهتر شدن حرکت کند.
ظرفیتهایاصفهانبستریمناسببرایورود

گردشگرانفراهممیکند
شهردار اصفهان گفت: نزدیکی فرهنگ دو کشور ایران و 
کره جنوبی رخدادهای مشترك بسیاری را با این کشور 
کلید زده که این موضوع می تواند بستری را برای ایجاد 

ارتباط بیشتر میان دو کشور فراهم کند.
مهدی جمالی نژاد در این دیدار ضمن معرفی اس��تان و 
ش��هر اصفهان، اظهار کرد: اصفهان با بیش از دو هزار اثر 
تاریخی مانند تونل زمان که با قدم زدن در آن می توانید 
به ادوار مختلف تاریخی س��فر کنید. وی با بیان اینکه ما 

در حوزه دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه عضو سازمان 
مختلف بین المللی هس��تیم، تصریح کرد: بس��یاری از 
رویدادهای جهانی را نیز با کشور کره کلید زده و در حال 
انجام کارهای مشترك هس��تیم به طور مثال در حدود 
سه سال پیش با کش��ور کره احیای مس��یر گردشگری 
راه ابریش��م را با برگزاری س��ه دوره به میزبانی اصفهان 

آغاز کرده ایم.
ش��هردار اصفهان ادامه داد: نزدیکی فرهنگ دو کش��ور 
ایران و کره رخدادهای مشترك بسیاری را با این کشور 
کلید زده که این موضوع می تواند بستری را برای ایجاد 
ارتباط بیش��تر میان دو کش��ور فراهم کند. وی با بیان 

اینکه امیدوارم فضایی فراهم شود که گردشگران کره ای 
بیشتری از کشورمان ایران و البته اصفهان بازدید کنند، 
اضافه کرد: با توجه به اینکه ش��ما به عنوان خبرگزاری 
رسمی کش��ور کره مشغول فعالیت هس��تید الزم است 

معرفی بسیار خوبی از اصفهان داشته باشید.
جمالی نژاد با بی��ان اینکه ادیان مختل��ف در اصفهان به 
خوبی و با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند، تأکید 
کرد: در آرامس��تان ارامنه اصفهان از کشورهای مختلف 
حضور دارند همچنین مناطقی در ش��هر اصفهان به نام 
صفاخانه بوده که ادیان مختلف با حضور در آن مباحث 

علمی می کرده اند.
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رییسحوزههنرياستان:

سبکمعمارياصفهان
درهفتهنکوداشترونمایيشود

معاونآموزشیوتحصیالتتکمیلیدانشگاهپیامنورخبرداد؛

ایجاد27رشتهالکترونیکی
دردانشگاهپیامنوراستاناصفهان

مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریاصفهان؛

نجاتدرختاننصفجهان
ازسقوط،باآبیاریعمیق

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت :موزه مناس��بی برای ارایه آثار 
فاخرو ظرفیت ها در ایران و اس��تان اصفهان وجود 

ندارد.
فریدون الهیاری در همایش موزه های برتر اس��تان 
اصفهان، افزود: امروز کشور ما با وجود همه امتیازاتی 
که در حوزه فرهنگی، تاریخ��ی و تمدنی برخوردار 

است، اما موزه ای در سطح موزه های جهانی ندارد.
 وی گف��ت: در اس��تان اصفه��ان نیز که ب��ه عنوان 
مهم ترین کان��ون میراث فرهنگی ایران و پیش��انی 
اصلی گردش��گری ایران محسوب می ش��ود، موزه 

مناسب و شایسته ای وجود ندارد.
الهیاری گفت: تعداد زیادی موزه در استان اصفهان 
وجود دارد، اما یک جایگاه مناسبی برای ارایه و عرضه 
آثار وجود ندارد. وی ب��ا بیان اینکه در مدیریت موزه 
ها نیز باید تحول بنیادین از نظر نگرشی ایجاد کنیم، 
اظهار کرد: موزه مکانی برای نگهداری اشیا در مخزن 

و ویترین نیست.
الهیاری گفت: برنامه های فرهنگی و رویداد ها باید 

به طور دائم در موزه ها جریان داشته باشد و همواره 
طراوت و نوآوری موزه ها مخاطبان را به سمت خود 
جلب کند. وی اف��زود: موزه باید جایگاه و بس��تری 
برای جریان فرهنگی باش��د تا بتواند نقش و کارکرد 

فرهنگی خود را ایفا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان با اشاره به اهمیت توسعه نرم افزاری 
موزه ها گفت: موزه اصفهان باید در خور این استان 

باشد و پویایی الزم را داشته باشد.
الهیاری با بیان اینکه زمینه شکل گیری موزه بزرگ 
اصفهان فراهم شده اس��ت، خاطرنشان کرد:یکی از 
کارهای مهمی که در دولت تدبیر و امید انجام شد و 

انتظار ویژه مردم اصفهان است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان گفت: مراحل تملک کارخانه بزرگ 
ریس��باف با حمایت ویژه دولت و پیگیری های ویژه 
استاندار و همکاری اداره راه و شهرسازی اصفهان به 
پایان رسیده و طراحی موزه بزرگ اصفهان در حال 
انجام است. وی گفت: در آینده نزدیک موزه اصفهان 

در زمینی به مس��احت 70 هزار متر مربع هم تراز با 
موزه های بزرگ دنیا احداث خواهد شد.

الهیاری افزود: حدود 15 هزار شیء قابل نمایش در 
مخازن میراث فرهنگی اس��تان اصفهان وجود دارد 
اما موزه های موجود قابلیت نمایش یک هزار شیء 
را دارند. وی گفت: موزه های فعلی اس��تان اصفهان 

توانایی و قابلیت نمایش یک پانزدهم آثار را دارد.
همایش م��وزه های برتر اصفهان با ش��عار موزه ها و 
چشم انداز فرهنگی و با همکاری انجمن موزه داران 
ایران، اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان و 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، همزمان با 
روز جهانی موزه و در هفته میراث فرهنگی و با حضور 

مدیران، موزه داران و هنرمندان برگزار شد.
همچنین نمایشگاهی از عملکرد انجمن موزه داران 
اصفهان با مشارکت میراث فرهنگی در حاشیه این 

همایش برگزار  شد.
در پای��ان این همای��ش از اعظم مظاه��ری، راضیه 
احمدزاده و س��مانه آقای��ی به عن��وان برگزیدگان 

مقاالت برتر ارایه شده به این همایش تجلیل شد.

حجت االس��الم رضا صادقی در 
نشس��ت خبری با خبرنگاران با 
اش��اره به برگ��زاری کنگره ملی 
امامزاده محمد ابن هالل )ع( در خرداد ماه سال 
جاری اظهار داش��ت: این کنگ��ره در دو بخش 
علم��ی و فرهنگ��ی در روزهای پنجم وشش��م 
خرداد ماه و در قم و بارگاه ای��ن امامزاده برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به ارسال 130 مقاله که به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال شده است، اضافه کرد: ازاین 
تعداد مقاله پس از داوری ها 30 مقاله پذیرفته و 

در قالب و جلد کتاب به چاپ رسیده است.
مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان 
اضافه کرد: دو جلد کتاب چاپ ش��ده از مقاالت 
منتخب داوران در کنگره ملی امامزاده هالل ابن 
محم��د )ع( همزمان با برگزاری ای��ن کنگره در 

مقبره امامزاده رونمایی خواهد شد.
وی در ادامه به دریافت سند دو موقوفه بزرگ در 
اصفهان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: از 

این رو دریافت سند شش دانگ موقوفه »ملک« 
واق��ع در خیابان کهندژ ب��ا 130 هکتار عرصه و 

اعیانی یکی از این اسناد است.
حجت االس��الم صادق��ی در ادامه این نشس��ت 
از دریافت س��ند یک دانگ از ش��ش دانگ سند 
موقوفه »اباالفضل و مهدی نجف��ی«  خبر داد و 
افزود: این موقوفه در س��ه راهی درچه به سمت 
خمینی شهر است و بر اساس آن 370 هکتار از 
اراضی این بخش از درچه و خمینی ش��هر به نام 

موقوفه ثبت شدند.
وی با بیان اینکه نیت واق��ف موقوفه »اباالفضل 
و مهدی نجفی« کمک به مدرس��ه علمیه نجفی 
واقع در بازارچه حسن آباد بوده است، افزود: این 
در حالی است که طی سال های گذشته به دلیل 
عدم تحقق نیت واقف شاگردان این مدرسه برای 
ادامه تحصیل به یکی از مدارس زینبیه اصفهان 

منتقل شده ا ند.
مدیرکل اوق��اف و امور خیریه اس��تان اصفهان 
تصریح کرد: در مدرس��ه نجف��ی حافظان قرآن 

تربیت می شده اند.
14ه�زارو600موقوفهدراس�تاناصفهان

وجوددارد
وی در ادامه ب��ه وجود 10 امام��زاده میراثی در 
اس��تان اصفهان اش��اره کرد و بیان داشت: اداره 
کل اوق��اف و ام��ور خیریه هیچ مس��ئولیتی در 
حوزه بازس��ازی و مرمت این امامزاده ها و حتی 
مساجد ندارد و در این راس��تا تنها از درآمد این 
اماکن برای هزینه های جاری این اماکن متبرکه 

استفاده می کند.
حجت االس��الم صادقی همچنین به ثبت 286 
موقوفه جدید در اس��تان اصفهان در س��ال 9۴ 
اش��اره کرد و افزود: در حال حاض��ر 1۴ هزار و 
600 موقوفه در اس��تان اصفهان وجود دارد. وی 
در ادامه به راه ندازی مرک��ز مجازی حفظ قرآن 
کریم در اصفهان و در کنار مقبره عالمه مجلسی 
اش��اره کرد و گفت: این مرکز قرار است تا پایان 
سال جاری ش��ش هزار حافظ قرآن را در استان 

اصفهان تربیت کند.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستاناصفهان:

موزهمناسبیبرایارایهآثارفاخردرکشوروجودندارد
مدیرکلاوقافوامورخیریهاستاناصفهان:

کنگرهامامزادهمحمدابنهالل)ع(برگزارمیشود

شهرداراصفهاندردیداربارییسخبرگزاريرسميکرهجنوبي:

ظرفيت هاي اصفهان بستري مناسب براي ورود گردشگران

ریی��س حوزه هنري اس��تان اصفه��ان گفت: 
اصفهان داراي سبک معماري است و در هفته 
نکوداش��ت اصفه��ان باید از س��بک معماري 

اصفهان رونمایي شود.
س��یدمه�دي س��یدین نی�ا در نشس��ت نقد 
برنامه ه��اي هفته نکوداش��ت اصف�ه��ان ب�ا 
بی�ان اینک���ه وق�ت گ�ذاري ب���راي چنی�ن 
برنامه هایي زمان بر اس��ت، اظه��ار کرد: تمام 
افراد و تم��ام ادارات و دس��تگاه های اجرایي 
باید به نکوداشت هفته اصفهان احساس تعلق 

داشته باشند.
سیدین نی�ا با اش�اره ب�ه اینکه هفته نک�وداشت 
اصفه��ان باید چی��دن و برداش��ت محص�ول 
باش���د، اضافه کرد: هفت�ه نکوداشت اصفهان 
ظ�رفیت و فرصت بس��یار مهمي در راس��تاي 
معرفي شاخصه ها و داش��ت�ه ه�ای اصف�هان 
در حوزه های مختل�ف اس��ت و شه�رداري و 
مدیریت ش��هري بای�د به ای���ن مه�م توج�ه 

الزم را داشته باشد.

رییس حوزه هنري اس��تان اصفه��ان با بیان 
اینکه اصفهان داراي س��بک معماري است و 
در هفته نکوداش��ت اصفه�ان بای�د از س��بک 
معم�اري اصفه�ان رونم�ای�ي ش���ود، ادام�ه 
داد: عم�ق بخش��ی در فعالیت ها بس��یار مهم 

است و نباید در سطح بمانیم.

معاون آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 
پیام ن��ور گف��ت: در دانش��گاه پیام نور اس��تان 
اصفه��ان 5 رش��ته کارشناس��ی و 22 رش��ته 
کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی آموزش 

داده خواهد شد.
ابوالفض��ل فراهانی در نشس��ت خب��ری کارگاه 
آموزش الکترونیک دانشگاه پیام نور با اشاره به 
موضوع آموزش های الکترونیکی در این دانشگاه 
اظه��ار کرد: دانش��گاه پی��ام نور تنها دانش��گاه 
تخصصی آموزش مبتنی بر رسانه و تنها دانشگاه 

تخصصی آموزش الکترونیک در کشور است.
وی در ادامه افزود: به طور کلی زیرس��اخت های 
الکترونیکی و توانمن��دی  ارایه خدمات آموزش 
الکترونیک��ی در کش��ور ما خیلی قوی نیس��ت 
اما دانش��گاه پیام نور با همه مش��کالتی که در 
این بخ��ش وجود دارد هی��چ محدودیت  مالی و 
اعتباری خاصی لحاظ نکرده و فعال تر از گذشته 

در تامین محتوای الکترونیک تالش می کند.
معاون آموزش��ی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

پیام نور گفت: همراهی دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان در برگزاری کارگاه آموزش الکترونیک 
نیز در همین راس��تا اجرا خواهد ش��د؛ دانشگاه 
پیام نور اس��تان اصفهان میزبان اساتیدی از سه 
استان دیگر در کارگاه آموزش الکترونیکی است 
تا توانمندی علمی خود را برای تامین محتوای 
الکترونیک روزآمد کنند و بتوانند مواد درسی را 
از حالت نوشتاری به حالت چند رسانه ای تبدیل 
کنند و عرضه خدمات تحصیلی گس��ترده تری 
را داشته باشند. وی خاطرنش��ان کرد: دانشگاه 
پیام نور کشور امروز تولید محتوای الکترونیک 
را کنار محتوای نوش��تاری در برنامه اصلی خود 
دارد که این موضوع نشان دهنده شاخصه کیفی 
این دانشگاه است، کمتر دانش��گاهی امروز این 
حجم از محتوای الکترونیک��ی را دارد که البته 
دانش��گاه پیام به همین مقدار هم راضی نیست 
و طبق برنامه های انجام ش��ده باید تا پایان سال 
95 به حدود 2 هزار عنوان محتوای الکترونیک 

چندرسانه ای دست پیدا کنیم.

مدیرعام��ل س��ازمان پارك ها و فضای س��بز 
ش��هرداری اصفه��ان گف��ت: درختان��ی که 
ریشه های سطحی دارند باید به صورت عمیق 
آبیاری شوند تا ریشه چنین درختانی بیش از 

پیش به زیرزمین نفوذ پیدا کند.
احمد سلیمانی پور در خصوص راهکار مقابله با 
سقوط درختان، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین 
راهکارهای مقابله با سقوط درختان این است 
که درختانی که ریشه های سطحی دارند، باید 
آبیاری عمیق ش��وند تا ریشه چنین درختانی 
بیش��تر به زیرزمین نفوذ پیدا کن��د چراکه با 
آبیاری عمیق اس��تقرار و استحکام درخت در 

خاك بیشتر و تثبیت می شود.
وی افزود: با خشکس��الی در استان اصفهان و 
بس��ته ش��دن آب رودخانه زاینده رود در اکثر 
مواقع سال با کم آبیاری هایی رو به رو هستیم 
که به  اجبار بای��د با آن ها مدارا کنیم؛ ریش��ه 
درختان، به  خصوص نهال هایی که تازه کاشته 

شده اند در خطر جدی هستند.

مدیرعام��ل س��ازمان پارك ه���ا و ف�ض���ای 
س��ب�ز ش��هرداری اصفهان درباره کمبود آب 
و مش��کل های آبیاری پارك ها و فض�ای سبز 
تصریح ک�رد: با توج�ه ب�ه کمب�ود آب، مجبور 
هس��تیم ت�ا در بعضی از پارك ه���ا و فض�ای 
س��بز گیاهان را کم آبیاری کنیم اما درخت�ان 
به دلی��ل فص���ل گ�رما آب بیش��تری جذب 
می کنن�د تا وزنشان بیشتر ش��ود؛ بنابراین با 
آبی�اری ک�م این درختان ب��ا وزش باد آرامی 

سق�وط می کنند.
احمد س��لیم�ان�ی پ��ور در خص�وص س���ن 
به�ره ب���رداری از درخت�ان در ش��هر اصفهان 
بی�ان ک�رد: در بع�ضی مک�ان ها درخت ها به 
س��ن به�ره ب�رداری رس��یده ان�د و ب�ه لح�اظ 
زم�ان تن�ه هایشان به  صورت چ�وب پنب�ه ای 
درآم��ده اس��ت؛ باید برداش��ت ش��وند و اگر 
بیش��ت�ر از زم��ان ممک��ن بمانند ب��ا یک باد 
س��قوط می کنن���د و باع�ث ب�ه ب��اور آوردن 

خسارت هایی نیز می شود.

استانداراصفهانخبرداد:

آغازطرحنیرویانتظامیبرایمبارزهبااراذلواوباشازخرداد
رسول زرگرپور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اس��تان اصفهان، از عزم جدی نی��روی انتظامی و 
حمایت کامل دستگاه های قضایی با تائید شورای تأمین 
اس��تان برای مبارزه  جدی و همه جانبه با اراذل و اوباش 
درجه یک در س��طح اس��تان خبر داد و گفت: از ابتدای 
خرداد ماه این طرح اجرایی خواهد ش��د. وی با اشاره به 
اینکه این طرح با هدف حفظ امنیت اجتماعی، حفاظت از 
نوامیس مردم و کاهش جرایم اجرا می شود، افزود: اجرای 
طرح با قوت ادامه می یابد و در سطح استان مراکزی برای 

امنیت اخالقی و توصیه های ارشادی ایجاد خواهد شد.
رییس شورای تأمین استان ادامه داد: با توجه به وضعیت 
آس��یب های اجتماعی، عزم جدی نی��روی انتظامی در 
مبارزه با مواد مخدر، می تواند بسیار مؤثر و تعیین کننده 

باشد.

اس��تاندار اصفهان در ادامه ب��ه بهره من��دی از ظرفیت 
ش��هرداری ها و خیرین در امر مبارزه با مواد مخدر اشاره 
کرد و گفت: شهرداری اصفهان بر اساس مصوبه موجود در 
خصوص هزینه کرد 10 درصد بودجه فرهنگی این نهاد 
به امر مبارزه با مواد مخدر در جلسه آتی گزارش دهد. وی 
به برگزاری همایش بزرگ خیری��ن به منظور اجتماعی 
کردن مبارزه با مواد مخدر در س��ال جاری اشاره کرد و 
گفت: برنامه این همایش باید متنوع، هدف دار و از پیش 
تعیین شده باشد تا خیرین هدف و انگیزه برای مبارزه با 

مواد مخدر پیدا کند.
زرگرپور بر محتوای برنامه های این همایش تأکید کرد و 
گفت : توجیه خیرین بسیار مهم است و باید فعالیت های 

زیادی صورت گیرد تا هدف موردنظر تحقق یابد.
اس��تاندار اصفهان به اقدامات دانش��گاه علوم پزش��کی 

اصفهان در خصوص پیشگیری از اعتیاد نیز اشاره کرد و 
گفت: برنامه های گروه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 
در تحول نظام سالمت از جمله این برنامه ها ست. مدیر 
ارشد استان در ادامه با اش��اره به اینکه اصفهان در سال 
9۴، رتبه اول برگزاری جلسات را به خود اختصاص داده 
اس��ت، افزود: در مجموع کمیته های تخصصی میانگین 
اصفهان، رتبه چهارم بوده است و از نظر کیفیت و کمیت 
تشکیل جلس��ات نیز در رتبه س��وم قرارگرفته ایم. وی 
با بیان اینکه با دس��تور وزیر کش��ور، اولویت های مقابله 
با عرضه و امور بین الملل مش��خص ش��ده است، گفت: 
اولویت ه��ا برای هرکدام از کمیته ها مش��خص ش��ده و 
کمیته ها باید فعالیت ها و پروژه های خود را در خصوص 

هرکدام از اولویت ها را در جلسه آتی ارایه کنند .
استاندار اصفهان به گزارش ارایه شده در خصوص میزان 
کشفیات در دو ماهه  سال جاری اشاره کرد و گفت: تا 27 
اردیبهشت ماه، میزان کشفیات نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته 12 درصد رشد داشته است و استان اصفهان 

از لحاظ کشف مواد مخدر رتبه چهارم را در کشور دارد.

مریم
یاوری
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 آبی های مارگزیده؛ 
استقالل دیگر بازیکن خارجی نمی گیرد

 تیم ملی با زیر پیراهن جیووا 
به میدان می رود!

فینال جام حذفی نهم خرداد برگزار می شود

دردنامه ای بر خون های لخته شده 
قهوه خانه فرات

در جلس��ه هیئت مدیره باشگاه اس��تقالل که روز دوش��نبه برگزار شد، 
مسئله مهمی مطرح شد. اعضای هیئت مدیره که درباره برنامه های فصل 
 آینده این تیم تبادل نظر می کردند درباره یک مس��ئله به توافق رسیدند:

» جذب نکردن بازیکن خارجی «. مس��ئوالن باش��گاه اعتقاد داشتند که 
بازیکنان خارجی استقالل فصل گذش��ته آسیب زیادی چه به لحاظ فنی 
و چه مالی به باشگاه وارد کردند و تنها در شرایطی بازیکن خارجی جذب 

خواهد شد که بازیکن شناخته شده و در سطح باالیی باشد.
به نظر می رسد مشکالتی که بازیکن های خارجی استقالل در فصل اخیر 
برای این تیم درست کردند چشم مدیران این تیم را حسابی ترسانده است 

و به همین دلیل قرار است حتی االمکان به سمت بازیکن خارجی نروند.

طرح پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای رقابت های مقدماتی جام جهانی 
2018 روسیه از سوی برند ایتالیایی تیم ملی تغییر می  کند.

رونمایی از طرح اولیه تیم ملی توس��ط جیووا، اتفاقاتی را در پی داشت و 
باعث شده بود بس��یاری از اهالی فوتبال نس��بت به طرح ساده لباس تیم 
 ملی انتقاداتی را مطرح کنند. بر همین اس��اس و با جلسه ای که به تازگی 
بین مسئوالن فدراسیون و این برند برگزار ش��د، مقرر شده است تا طرح 
ساده تیم ملی فقط برای دیدار با مقدونیه مورد استفاده قرار گرفته و پس 
از آن برای رقابت  های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه این طرح با نظر 
کادرفنی تیم ملی تغییر کند. همچنین محموله اول برای تامین لباس  های 
بازی و تمری��ن تیم ملی مس��تقیم از ایتالیا وارد ایران ش��ده و در منطقه 
 جلفا در انتظار ترخیص است. این لباس ها از هفته آینده با آغاز تمرینات 

تیم ملی مورد استفاده ملی پوشان قرار خواهد گرفت.

 رییس کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ گفت: فینال ج��ام حذفی روز نهم 
خردادماه برگزار می شود و امکان تغییر تاریخ این مسابقه نیست.

غالمرضا بهروان با بیان اینکه فینال جام حذفی قطعا در خرمش��هر برگزار 
خواهد شد، گفت: فینال همان روز نهم خرداد برگزار می شود چون امکانپذیر 
نیست که بازی را به روز دهم منتقل کنیم. وی تاکید کرد: ساعت بازی فینال 
حدود ساعت20 خواهد بود. رییس کمیته مس��ابقات سازمان لیگ درباره 
تفاوت در سه جام قهرمانی امسال، گفت: نکته بینی شما که جای خود دارد 
ولی باید بگویم جام هایی که برای استقالل خوزستان، پرسپولیس و استقالل 
تهران در نظر گرفته شده بود، نش��ات گرفته از هنر ناب ایرانی است. هر سه 

جام توسط روابط عمومی تهیه شده است و قیمت هایش باال بوده است!

 هر پنجش��نبه دور هم جمع می ش��دند و در س��یل ب��ی امان ب��ی آرزویی و
بی آیندگی تئاتر زندگی را تمرین می کردند تا اینک��ه یک روز مرگ، رویای 

مادریدی آنها را در خون بین النحرینی شان لخته کرد.
وقتی قهوه خانه فرات به اس��تخری از خون جوانان عراقی تبدیل شد، وقتی 
سالن کوچک تزیین ش��ده هواداران عراقی رئال مادرید آتش گرفت، صادق 
 آخرین نفس های��ش را تجربه می ک��رد و دم هایی که به امید تبدیل ش��دن 

به بازدم شجاعانه وارد ریه های سوخته او می شدند.
 ماه��ر عبدالکریم باالی س��رش ایس��تاد، او هنوز زن��ده بود، مردان مس��لح 
در هیاهوی خود، ماهر را از قلم انداخته بودند، او هنوز بود و باالی سر صادق، 
همس��ایه قدیمی گریه می کرد. 14 رفیق ماهر کشته شده بودند و او در میان 
خون های لخته شده و بوی عفن جهالت و کینه و جنگ های فرقه ای سرزمین 
نفرین شده اش، چاره ای نداشت جز این که با صدای بلند گریه کند، در قبیله 
 او مردها گریه نمی کنن��د و این اولین ب��اری بود که ماهر فرصت گریس��تن 
با صدای بلند پیدا کرده بود، چیزی ش��بیه فریاد زدن بر س��ر چیزی، بر سر 
عدالت، بر سر هستی. وقتی پای خون و جنگ و عقیده و وطن در میان باشد، 
طنزی کراهت بار است اگر از عشقت به رئال مادرید سخن بگویی، پوستر زیدان 
را با قیمتی چند برابر قیمت اصلی از مرزهای اقلیم کردستان خریداری کنی 
و جانت را کف دستت بگذاری و آن را از میان کوچه های مرگ، به محل جشن 
هواداران عراقی رئال مادرید برسانی. تو اگر این چنین باشی، ذاتا مقصر، مجرم 
و مستحق مجازاتی و آنها البته مجازات شدند و در خون خود غلطیدند تا دیگر 

از این اشتباه ها نکنند، مرد باشند و آبروی مردها را نبرند.
باش��گاه رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان اروپا به یاد 14 هوادار در خون 
غلطیده خود، تالش می کند به قهرمانی رس��یده و آن را ب��ه هواداران عراقی 
تقدیم کند. ماهر عبدالکریم ام��ا میهمان ویژه فلورنتین��و پرس، مدیرعامل 

باشگاه رئال مادرید خواهد بود، اگر مقدمات سفر او به مادرید مهیا شود.

حس��ین ماهینی همراه با پدر و مادرش به پابوس امام رضا ) علیه السالم 
 ( رفتند. این بازیکن پرس��پولیس که برای گذراندن دوره خدمت سربازی 
به ملوان رفته بود با پایان دوره خدمتش که البته با سقوط ملوان به دسته 

اول همراه بود باید به پرسپولیس برگردد.

لنز دوربین

سرباز پرسپولیس با پدر و مادرش 
در حرم امام رضا )ع(

سیری در دنیای ورزش
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قولی که در حد قول مانده است؛

انتظار بسکتبال بانوان 18 ماهه شد
دونده استقامت تیم ملی: 

تنها اسپانسر دوومیدانی را نجات می دهد
برنامه پینگ پنگ بازان المپیکی ایران 

برای ریو
در حالی که پاییز امس��ال مهلت جلب نظر فدراسیون جهانی بسکتبال 
ب��رای حضور بانوان محجب��ه در میادین بین المللی به پایان می رس��د، 

فدراسیون ایران هنوز نتوانسته یک مسابقه در این رابطه برگزار کند.
در س��ال های قبل هر زمان صحبت از کم توجهی به بس��کتبال بانوان 
می شد، با این پاسخ مواجه می شدیم که فدراسیون جهانی اجازه حضور 
 بانوان ایرانی در مس��ابقات را به دلیل اس��تفاده از حجاب نمی دهد. اما 
 یک س��ال و نیم قبل فدراس��یون جهانی بسکتبال دوس��ال مهلت داد 

تا بانوان به صورت آزمایشی با حجاب اسالمی بازی کنند.
از آن زم��ان تاب��ه حال بانوان بسکتبالیس��ت امید داش��تند که در یک 
مس��ابقه س��طح باال به میدان بروند یا میزبان یک تورنمنت بین المللی 
باش��ند، اما یکسال و نیم است که مس��ئوالن ورزش بانوان و فدراسیون 
خبر می دهند که در حال تدارک هس��تند؛ تدارکی که یک س��ال و نیم 
طول کش��یده و ش��ش ماه دیگر هم مهلت فدراس��یون جهانی به پایان 
می رس��د. در این مدت آنها تنها در یک مس��ابقه غیررس��می در ترکیه 
ش��رکت کرده اند، اما میزبانی یک مس��ابقه بین المللی که قرار بود بین 
کش��ورهای اس��المی باش��د )قولی که معاون بانوان وزارت ورزش داده 
 ب��ود(، همچنان محقق نش��ده اس��ت. ای��ران می توانس��ت نقش مهمی 
در متقاعد کردن فدراسیون جهانی برای دادن مجوز همیشگی به بانوان 
 محجبه داش��ته باش��د، اما هیچ اقدامی انجام نشد و هنوز هم مسئوالن 
 در ح��ال ت��دارک دیدن مس��ابقه و اب��راز امی��دواری کردن هس��تند؛ 

تدارکی که معلوم نیست چه زمان به سرانجام برسد.

دون��ده اس��تقامت تیم  ملی ب��ا بیان این که س��طح ر قا بت ه��ای آغاز فصل 
د و و مید ا نی قابل قبول نبود، اظها ر کرد: در دوی سه هزار متر با مانع در رده 
نخس��ت قرار گرفتم. با این حال سطح مس��ابقه ها مثل همیشه بود و شاهد 
تغیی��ری در آن نبودی��م. من فکر می کردم رکوردها بهتر باش��د ولی رقیب 
جدی در این مسابقه نداشتم. نفر دوم حدود50 متر با من فاصله داشت که 
به نظرم خیلی زیاد اس��ت. رکوردهای بر جای مانده کامال نشان می داد که 
ش��اهد چه سطحی از ر قا بت ها بودیم. حس��ین کیهانی در ادامه افزود: البته 
شرایط شیراز برای د و و مید ا نی کاران سرعتی و پرتابی خوب است، اما برای 
استقامتی ها مشکالتی وجود دارد. این شهر در ارتفاع1800 متری دریا قرار 
دارد و اگر مسابقه اس��تقامتی ها در اهواز برگزار می شد می توانستیم رکورد 
بهتری را بزنیم. او درباره نبود اس��تعداد ن��و ظهور در د و و مید ا نی گفت: بعد 
از برگ��زاری ر قا بت های جوانان بس��یاری از مربیان اعالم کردند که س��طح 
 و رکورده��ای جوانان خوب نبوده اس��ت. واقعا هم این گونه اس��ت چرا که 
در تیم  ملی ما اصال احساس خطر نمی کنیم چرا که رکوردهای جوانان حتی 
نزدیک رکوردهای ما هم نیست چه برسد به آن که ما را پشت سر بگذارند. 
 زمان��ی که من جوانان بودم به خاطر رکورد باالیم با بز ر گس��االن مس��ابقه 
می دادم، اما االن این گونه نیست. دونده استقامت تیم  ملی در پایان گفت: 
نم��ی دانم چه چیزی درباره این ش��رایط بگویم. به نظ��رم تنها چیزی که 
می تواند د و و مید ا نی را نجات دهد جذب اسپانس��ر قوی اس��ت اگر اسپانسر 

باشد باشگاه ها جذب د و و مید ا نی می شوند. 
چند باشگاه درست و حسابی باید بیایند تا مشکالت مالی ما حل شود.

محم��د رضا میر الماس��ی، مدیر تیم ه��ای ملی تنی��س روی میز در 
م��ورد برنامه های بازیکنان المپیکی تنی��س روی میز ایران بیان کرد: 
فدراسیون برنامه ای را برای آماده سازی بازیکنان المپیکی تدوین کرده 
 که اجرایی ش��ده است. نیما و نوش��اد عالمیان به همراه ندا شهسواری، 

از سیزدهم تا بیست و چهارم خرداد به اردوی چین خواهند رفت.
در این اردو، بازیکنان المپیکی از آسیای میانه و چین نیز حضور دارند. 
پس از آن از چین به تور جهانی ژاپن که بیست و ششم تا سی خرداد 

است، اعزام می شوند.
میر الماس��ی از احتمال اعزام بازیکنان المپیکی به تور کره جنوبی نیز 
خبر داد و گفت: در حال پیگیری هستیم تا پس از تور ژاپن، بازیکنان 
المپیکی در تور کره جنوبی که دوم تا شش��م تیر برگزار می ش��ود نیز 
شرکت کنند. در نهایت هم بازیکنان به ایران می آیند و اردوی متصل 

به اعزام در تهران یا یکی دو شهر دیگر خواهند داشت.
او در پاس��خ به پرس��ش دیگری مبن��ی بر اینکه برنام��ه ای مورد نظر 
فدراسیون می تواند نیازهای بازیکنان المپیکی را برای داشتن عملکرد 
 مثب��ت در المپی��ک رف��ع کند نیز تصریح ک��رد: فکر می کن��م با این 
برنامه ریزی، بازیکنان به شرایط آرمانی خود برسند و در المپیک بازی 
خوب��ی را ارایه دهند. توقع مدال آوری در المپیک با توجه به بازیکنان 
 خوب��ی که در این روی��داد حضور خواهند داش��ت، بعید اس��ت. تمام 
تالش مان بر این اس��ت که بازیکنان به اوج آمادگی برس��ند و بهترین 

بازی خود را انجام دهند.

ذوب آهن در مرحله یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
 براب��ر تیمی قرار می گیرد که چن��د بازیکن خارجی زهردار 
در کن��ار ملی پوش��ان ش��اخصش در اختی��ار دارد و در فاز 
 هجومی بس��یار خطرناک به نظر می آید. تیم فوتبال العین 
ب��ه عنوان تی��م دوم گروه D لیگ قهرمانان توانس��ت جواز 
صع��ود ب��ه مرحله یک هش��تم نهایی را کس��ب کند تا در 
 این مرحله حریف ذوب آهن ش��ود. العین به همراه االهلی 
دو قط��ب اصل��ی فوتب��ال ام��ارات محس��وب می ش��وند و 

پرافتخارترین تیم های این کشور هستند.
العین همواره ملی پوش��ان زیادی داشته و از حیث بازیکنان 
خارجی نیز بس��یار دست و دلباز است و ستاره های خارجی 

شاخصی در این تیم توپ زده اند. 
در ترکیب العین که برابر ذوب آهن قرار می گیرد احتماال 4 
بازیکن خارجی به نام های فلیپه باس��توس، لی میونگ جو، 
دانیلو آسپریا و دیانفرس داگالس بازی می کنند که در کنار 
عمر عبدالرحمان، س��تاره تیم ملی امارات فاز هجومی این 

تیم را فوق العاده خطرناک کرده است.
فلیپه باستوس، کاپیتان تیم ملی زیر 17 سال برزیل

در س��ال 2007 هافبک وسط برزیلی العین در جام جهانی 
زیر 17 سال کاپیتان تیم ملی برزیل بود و بعد از این تجربه 

موفق به بنفیکا ترانس��فر ش��د، اما او با سن کمی که داشت 
برای بنفیکای پرتغال و در ادامه آیندهوون هلند خیلی کم 
ب��ازی کرد. اص��ل تجربه او  مربوط به چند باش��گاه برزیلی 
است. این هافبک 26 ساله برزیلی در فصل جاری به العین 
پیوسته و در 23 بازی که در لیگ برای العین انجام داده 5 

گل هم به ثمر رسانده است.
 فلیپه باستوس که در کنار عمر عبدالرحمان، آسپریا و لی میونگ

جو هافبک قدرتمند و خطرناک این تیم را تشکیل می دهند 
در هر 6 بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا به میدان 

رفته است، اما در گلزنی موفق نبوده است.
لی میونگ جو، نایب قهرمانی با کره جنوبی

هافبک ملی پوش کره ای س��همیه آسیایی العین به حساب 
 می آی��د. او پی��ش از این س��ال ها ب��رای پوهانگ اس��تیلرز

 ک��ره جنوب��ی بازی ک��رده و از س��ال 2014 ب��ه عضویت 

 العین در آمده اس��ت. لی میونگ جو برای پوهانگ استیلرز
 80 ب��ازی انج��ام داده و 17 گل نیز ب��رای این تیم به ثمر 

رسانده است.
هافبک 26 ساله العین در فصل جاری 23 بار در لیگ، 7 بار در 
 جام حذفی و 6 بار در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفته است

و در مجموع 4 بار دروازه حریفان را باز کرده است. 
 ل��ی میون��گ جو عض��و تی��م نایب قهرم��ان ک��ره جنوبی 
در جام ملت های گذش��ته ب��ود که البته فق��ط یک بار در 

ترکیب ثابت قرار گرفت. 
او در مجموع از س��ال 2013 که برای اولین بار به تیم ملی 

دعوت شد، 14 بازی ملی در کارنامه دارد.
دانیلو آسپریا، وینگر زهردار کلمبیایی

وینگر کلمبیایی در س��ال 2008 از باشگاه برزیلی یوونتود 
 فوتب��ال حرف��ه ای خ��ود را آغاز ک��رد و بع��د از آن تقریبا 

هر س��ال تیم خ��ود را عوض می ک��رد؛ در تیم هایی از قطر، 
اروگوئ��ه، کلمبی��ا و بلغارس��تان ت��وپ زد. او در تعطیالت 
 نیم فص��ل از ل��ووچ بلغارس��تان ب��ه العین امارات پیوس��ت 
 و در مجم��وع 14 ب��ازی که برای تیمش انجام داده اس��ت 
4 گل به ثمر رسانده است. وینگر 27 ساله العین در دو بازی 
 آخ��ر تیمش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا موفق 
 به گلزنی ش��ده اس��ت و س��هم عم��ده ای در صعود تیمش 

از مرحله گروهی داشت.
دیانفرس داگالس، خطرناک ترین در خط آتش

دیانف��رس داگالس چاگاس ماتوس ن��ام کامل این مهاجم 
برزیلی است که در تعطیالت نیم فصل جانشین رایان بابل، 

مهاجم هلندی نامدار العین شد. 
او که مهاجم اصلی اماراتی ها به حساب می آید و هدف اصلی 
مهار مدافعان تیم مقابل است سابقه بازی در چند تیم ژاپنی 
 را پیش از این داشته است. داگالس که در بازی قبلی العین 
در جام حذفی هم درخش��ید در10 بازی که در لیگ انجام 
 داده، 9 گل ب��ه ثمر رس��انده و در لیگ قهرمانان آس��یا نیز 
3 بار موفق به گلزنی شده است. بدون شک حواس بازیکنان 
ذوب آهن بیش از همه العینی ها باید به داگالس باش��د که 
در خط آتش العین دنبال فرصتی برای ریختن زهرش است.

 بررسی دالیل از دس��ت رفتن قهرمانی پرس��پولیس نه تنها 
ثاب��ت می کند که این تیم برخی قدم ها را اش��تباه برداش��ت 
بلکه نشان هایی از تش��ابه اتفاقی که برای پرسپولیس افتاد با 
 چند تیم دیگر را هم همراه دارد.  پرسپولیس درحالی که تنها 
 یک گام تا ج��ام و قهرمانی لی��گ برتر فاصله داش��ت، آن را 
از دس��ت داد آن هم درحال��ی که حریف��ش راه آهنی بود ته 
جدولی که می توانست در یک روز خوب به راحتی این تیم را 
گلباران کند، اما چرا؟ برای پاس��خ به این پرسش باید از چند 

ساعت تا چند سال به عقب برگردیم.
تاکتیک برانکو در دربی! 

 درس��ت یک روز قب��ل از دربی ب��ود ک��ه برانکو دو س��تاره 
 باتجربه تر و اثرگذارت��ر خود را جلوی دوربین ها فرس��تاد تا 
 در کم��ال ناباوری بگوین��د: اس��تقالل از ما قوی ت��ر و باالتر 
در جدول است، این کار عجیب تا جایی پیش رفت که طارمی 
گفت: احتماال استقالل بازی را می برد چون ما خوب تمرین 
نکرده ایم! برانک��و با ای��ن کار زیرکانه اس��تقالل را باد کرد، 
نتیجه ای بود که پرس��پولیس توفانی در ورزشگاه آزادی به پا 

کرد و همه چیز را به هم ریخت.
شادی پیشاپیش

تقریبا همه ارکان باش��گاه پرس��پولیس تصور می کردند این 
تیم قهرمان شده است، در بعد مدیریتی رفتند سراغ سیستم 
موزاییکی هواداران، مصاحبه ها هم چنین وضعیتی داشتند 
و نشان از این که بازیکنان تصور می کنند که قهرمان شده اند. 

حتی برانکوی زبل هم اسیر هیاهوی زیاد هواداران و رسانه ها 
شده بود. او که عادت به این کار نداشت، همسر و دختر خودش 
را دعوت کرده بود به تهران و جلوی رس��انه ها با آنها س��لفی 
می گرفت و آنها را جلوی خبرنگاران برای مصاحبه گرفتن قرار 
می داد. هواداران این تیم هم از صبح با غوغا و هیاهو به سمت 
ورزشگاه رفتند و قبل از بازی سرود قهرمانی سر دادند درحالی 
که این کار راه آهن را تحقیر می کرد و بازیکنان پرسپولیس را 

هر ثانیه خوش بین تر، مغرورتر و البته بی صبرتر.

تمرکز پرکشید
پرسپولیسی ها در همان ده دقیقه اول متوجه شدند یک جای 
کار ایراد دارد. آنها با دیوار آهنین راه آهن مواجه ش��ده بودند 
و نکته اینجا بود که اتفاقا  ای��ن راه آهن بود که در مقابل عدم 
توانایی در خلق موقعیت گل توسط پرسپولیسی ها، موقعیت 

خلق می کرد.
با این ح��ال تمرک��ز آنها ب��ر نمی گش��ت، در واق��ع تمرکز 
بای��د در تم��ام ط��ول هفت��ه ش��کل می گرف��ت و ش��بیه 

س��ازی باید در همه ش��ب های قبل ب��رای مب��ارزه در ذهن 
بازیکنان ترس��یم می ش��د نه در میان بازی و درس��ت وسط 
آن هیاهو. پرس��پولیس اینجا را اش��تباه ک��رد، همین جا را 
که در دربی دس��ت عمل کرده ب��ود را، برنامه های جش��ن، 
پخش کردن پوس��ترهای پرس��پولیس و آرم باش��گاه و همه 
 موارد دیگر اش��تباه بزرگی بود ک��ه جنگجو ب��ودن را از آنها 

گرفت.
تکرار تاریخ

 استقالل این اشتباه را در س��ال اول لیگ برتر انجام داد. آنها 
در انزلی روز قبل از بازی اسب س��واری کردند و علی پروین 
 هم به آنها قهرمانی را پیشاپیش تبریک گفت تا استقاللی که 
از ملوان یک مساوی برای قهرمانی الزم داشت، شکست خورد. 
ذوب آهن هم اسیر همین اشتباه شد، آنها هم در لیگ هشتم 
برتر، در حالی که با یک برد مقابل فوالد قهرمان می ش��دند، 
برنامه جشن شان را در اصفهان چیدند با همه جزییات و البته 

چهار گل خوردند تا استقالل قهرمان شود.
به جای میدان جنگ به عروسی رفتند

شادی پیش��اپیش در واقع قاتل قهرمانی هاست چون انرژی 
جنگ را از بازیکن می گیرد و به این ترتیب فوتبالی که یازده 
گالدیاتور الزم دارد با یازده نفر که به عروسی آمده اند جابه جا 
می شوند و اگر تاثیر روحی این موضوع را برای هر بازیکن تنها 
ده درصد بدانید باید این ده درصد را ضرب در یازده کنید که 

با عدد بزرگی مواجه خواهید شد.

  سرمربی استقالل خوزستان با مدیران سپاهان به توافق رسید. جلسه اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
با عبدا... ویسی سرمربی تیم قهرمان لیگ برتر در تهران برگزار شد. 
 ویس��ی که قبال برنامه های خود را به هیئت مدیره سپاهان تحویل 
داده بود بار دیگر این برنامه ها را تش��ریح کرد. اعضای هیئت مدیره 
سپاهان نیز با برنامه ویس��ی موافقت کردند و در نهایت دو تیم برای 
حضور س��رمربی فصل گذشته اس��تقالل خوزس��تان روی نیمکت 

سپاهان به توافق رسیدند.
محمد نیکفر، رییس هیئت مدیره باش��گاه سپاهان با تایید این خبر 

گفت: جلسه ما با ویسی به اتمام رسید و با او به توافق رسیدیم. 
 ویس��ی به ما قول داد که بعد از بازگش��ت از س��فر ق��رارداد خود را 

با سپاهان به صورت رسمی امضا کند.
وی در پاسخ به این سوال که قرارداد ویسی با سپاهان چند ساله اس��ت عنوان کرد: اجازه بدهید فعال وارد 

جزییات این قرارداد نشویم تا به صورت رسمی امضا شود. 

 مهاجم تیم فوتبال سپاهان برای حضور در اس��تقالل مذاکراتی انجام داده اس��ت. محمد رضا خلعتبری که 
با فروش خانه خود در اصفهان و همچنین شرکت نکردن در تمرینات 
این تیم طی هفته گذش��ته صدای مربی این تیم را هم در آورده بود 

فصل آینده از این تیم جدا خواهد شد.
گفته می ش��ود این بازیکن که س��ابقه حضور در پرسپولیس را دارد، 
مذاکراتی برای پیوس��تن به اس��تقالل انجام داده و ب��ه توافقاتی نیز 
 رس��یده و بعید نیس��ت که فصل آینده با پیراهن این تی��م به میدان 

برود.
 این بازیکن که رابطه صمیمانه ای با مهدی رحمتی دارد احتماال بعد 
از فینال جام حذفی به جمع آبی ها اضافه خواهد ش��د تا شاهد یک 

انتقال جنجالی باشیم.  
خلعتبری پس از جدایی از پرسپولیس و پیوستن به سپاهان به خاطر شادی های بیش از حد بعد از گل های 

سپاهان به تیم سابقش مورد غضب پرسپولیسی ها قرار گرفته است.

خلعتبری در آستانه استقاللی شدن!ویسی با سپاهان به توافق رسید

ستاره های خارجی حریف آسیایی ذوب آهن؛

از وینگر کلمبیایی تا مهاجم زهردار برزیلی

چرا جام از دست پرسپولیس پرید؟

قاتلی که قهرمانی را از چند تیم گرفت
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تحدید حدود عمومی 
آگهی تحدید حدود عمومی قس��مت هایی از 
بخش های یک و دو و س��ه و چهار و نوزده 

اصفهان الحاقی به ثبت نائین
آگهی تحدید حدود م��اده 14 قانون ثبت یک 
قس��مت از ابنیه و اراضی بخ��ش های فوق 

الذکر بشرح آتی آگهی می گردد
بخش یک نائین

4 اصلی موقوفه آب انبار حاج ابوالحس��ن 
به تولیت اداره اوق��اف و امور خیریه نائین 

ششدانگ آب انبار واقع در نائین
250 اصلی موقوفه آب انب��ار تگو به تولیت 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین 
ششدانگ عرصه و اعیان آب انبار واقع در 

کوی چهل دختران نائین
538 اصلی موقوفه آب انب��ار آقا به تولیت 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نائین 

ششدانگ آب انبار آقا واقع در نائین
1082 اصلی ش��اهپور نوران��ی فرزند علی 
بدعوی تولیت اداره اوق��اف و امور خیریه 
شهرستان نائین شش��دانگ حسینیه سرای 

نو واقع در نائین
95/03/19

1248 اصلی ش��اهپور نوران��ی فرزند علی 
بدعوی تولیت اداره اوق��اف و امور خیریه 
شهرس��تان نائین شش��دانگ مسجد شیخ 

مغربی نائینی واقع در نائین
1308 اصلی اکرم حاجی آق��ا بیگی و غیره 
فرزند علی شش��دانگ یکدرب خانه واقع در 

نائین
بخش دو نائین

1242 اصلی مرتضی محسنی نائینی فرزند 
رض��ا و غیره شش��دانگ یک قطع��ه زمین 

مزروعی واقع در کشتزار جزیسر 
1900 اصلی اداره اوقاف نائین شش��دانگ 

زمین واقع در نائین
95/03/20

2509 اصلی علی محم��دی محمدی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یکدرب اطاق واقع در 

محمدیه
2960 اصلی موقوفه ورثه گلش��ن قریشی 
و س��ید محمد فاطمی بدع��وی تولیت اداره 
اوقاف و امور خیریه نائین ششدانگ یکدرب 

باغ واقع در محمدیه
3215 اصلی قطب الدین س��لطانی محمدی 
فرزند اسمعیل بدعوی تولیت وقف ششدانگ 

زمین موقوفه واقع در محمدیه
3412 اصلی علی محرابیون محمدی فرزند 
رمضانعل��ی شش��دانگ یک قطع��ه زمین 
مزروعی واقع در کشتزار محمدیه موسوم 

به خلف مار
95/03/22

3440 اصلی حمید حسن زاده محمدی فرزند 
حسن شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در کشتزار محمدیه
3464 اصلی حسن فریدانی محمدی فرزند 
اس��تاد بمانعل��ی شش��دانگ قطع��ه زمین 
مزروعی واقع در کشتزار محمدیه موسوم 

به پشته
3635 اصلی مجید حسن زاده محمدی فرزند 
حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع 

در کشتزار محمدیه
95/03/23

3696 اصلی حسن فریدانی محمدی فرزند 
اس��تاد بمانعل��ی شش��دانگ قطع��ه زمین 
مزروعی واقع در کشتزار محمدیه بموضع 

باغ سینو
3843 اصلی الهه حسن زاده محمدی فرزند 
حسن ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع 

در کشتزار حنفش
4463 اصلی سعید ملک پور محمدی فرزند 
حبیب و غیره شش��دانگ ی��ک قطعه زمین 
مزروعی واقع در کش��تزار حنفش موسوم 

به شادکام
4562 اصلی محمد سلطانی محمدی فرزند 
عبداله و غیره شش��دانگ یکدرب خانه واقع 

در محمدیه
95/03/24

6009 اصلی ولی اله ع��رب فرزند فتح اله و 
غیره ششدانگ یکدرب خانه واقع در بافران

6447 اصلی عصمت زمان��ی نائینی فرزند 
حسین ششدانگ یکدرب باغ واقع در بافران

چهار فرعی از 20441 اصلی فاطمه کریمی 
مزرعه شاه فرزند غالمرضا ششدانگ یک 

قطعه زمین محصور واقع در مزرعه امام
95/03/25

پنج فرعی از 20441 اصل��ی اکرم محمدی 
مزرعه شاهی فرزند غالمحسین ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور واقع در مزرعه امام

20630 اصلی حجت وزیری سرشک فرزند 
عباس شش��دانگ یک قطعه زمین محصور 

واقع در روستای سرشک 
یکفرعی از 20802 اصلی خانم کوکب کریمی 
مزرعه شاه فرزند صفرعلی ششدانگ قطعه 

زمین محصور واقع در مزرعه امام
95/03/26

20816 اصلی و فرعی آن بشرح آتی
79 فرعی محمد محمدی محدی فرزند یداله 
شش��دانگ قطعه زمین محص��ور واقع در 

بافران
281 فرعی عباس��قلی خنج��ری هندچوب 
فرزند محمدعلی شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در روستای هندچوب
323 فرع��ی صغری بنویدی فرزند حس��ن 
ششدانگ یکدرب خانه و باغچه متصل بهم 

واقع در روستای بنوید علیاء
95/03/27

512 فرعی محمدرض��ا پوربافرانی فرزند 
عباس��علی و غیره شش��دانگ قطعه زمین 
محصور که در آن احداث بنا ش��ده واقع در 

بافران
555 فرع��ی خانم اعظ��م بنوی��دی فرزند 
حیدرعلی شش��دانگ یکدرب خانه واقع در 

روستای بنوید علیاء
893 فرعی خانم سارا فودازی فرزند محمد 
و غیره شش��دانگ یک��درب خان��ه واقع در 

روستای فوداز
95/03/29

901 فرعی مهدی حسین زاده مزرعه شاهی 
فرزند حسینعلی شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در مزرعه امام
 963 فرع��ی فاطمه داودی مزرعه ش��اهی

 فرزند عابدین ششدانگ یکدرب خانه واقع 
در مزرعه امام

984 فرعی رض��ا امیری فرزن��د علی اکبر 
ششدانگ یکدرب خانه و باغچه متصل بهم 

واقع در روستای سرشک
95/03/30

بخش سه نائین
2338 اصلی حسن ش��ریف فرزند علی آقا 
شش��دانگ یکدرب خان��ه رعیت��ی واقع در 

مزرعه مازمهرآباد
2441 اصل��ی ق��درت اله بهروز ف��ر فرزند 
محمدتق��ی و غیره شش��دانگ قنات مزرعه 

پریکان
2449 اصلی حسن ش��ریف فرزند علی آقا 
ششدانگ یکدرب باغ واقع در مزرعه پریکان

95/03/31
69 فرعی از 4024 اصلی علیرضا محمدزاده 
محمدی فرزند حسین ششدانگ یکدرب خانه 

واقع در روستای دمبه
70 فرعی از 4024 اصلی عباسعلی و رسول 
اکبری و غیره فرزندان مس��یب شش��دانگ 

یکدرب خانه واقع در روستای دمبه
4053 اصلی اقدس صفائی��ان نائینی فرزند 
محمد و غیره شش��دانگ قنات مزرعه چاه 

سفید واقع در بخش 3 نائین
95/04/01

92 فرع��ی از 4092 اصلی حس��ن خضری 
فرزند رضاعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع 

در روستای مزیکچه
56 فرعی از 4115 اصلی خلیل ارجکی فرزند 
عزیزاله شش��دانگ یکدرب خان��ه واقع در 

روستای ارجک
58 فرع��ی از 4115 اصل��ی اعظ��م ارجکی 
فرزند خانعلی شش��دانگ یکدرب خانه واقع 

در روستای ارجک
95/04/02

336 فرعی از 4131 اصل��ی میرزا محمود 
بالنیان فرزند عبدالرضا ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور واقع در روستای بالن
341 فرعی از 4131 اصلی حس��ین بالنیان 
فرزند علی شش��دانگ یکدرب خانه واقع در 

روستای بالن
344 فرعی از 4131 اصلی معصومه بالنیان 
فرزند حسن ششدانگ یکدرب خانه واقع در 

روستای بالن
95/04/03

346 فرعی از 4131 اصل��ی طاهره بالنیان 
فرزند میرزا محمود ششدانگ یکدرب خانه 

و باغچه متصل بهم واقع در روستای بالن
368 فرعی از 4145 اصل��ی رضا رضایی 
کمال آب��اد فرزند محمد و غیره شش��دانگ 

یکدرب خانه واقع در کمال آباد
95/04/05

253 فرعی از 4197 اصلی فیروزه جواهری 
نیستانک فرزند عبدالوهاب ششدانگ یکدرب 

خانه واقع در نیستانک
506 فرع��ی از 4197 اصل��ی محمدتق��ی 
اسمعیلی بالن فرزند رضا ششدانگ یکباب 

خانه واقع در روستای نیستانک
95/04/06

235 فرع��ی از 4545 اصل��ی محمد کیوانی 
فرزند ولی اله و غیره ششدانگ یکدرب خانه 

واقع در روستای نرگور
505 فرعی از 4545 اصلی محس��ن دریایی 
فرزند عبدالرحیم ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در روستای نرگور
95/04/08

بخش چهار ثبت نائین
یکفرعی از 22 اصلی امین اله انارکی فرزند 
غالمرضا شش��دانگ یکدرب خانه واقع در 

انارک
یکفرعی از 37 اصلی هما صفار فرزند حبیب 

اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در انارک
485 اصل��ی اداره اوق��اف و ام��ور خیریه 
شهرستان نائین ششدانگ عرصه و اعیان 

مسجد جامع انارک واقع در انارک
985 اصلی حامد قاس��مپور انارکی فرزند 
حس��نعلی شش��دانگ یکدرب خانه واقع در 

انارک
95/04/09

1444 اصلی و فرعی های آن بشرح آتی
یکفرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر ششدانگ 3 درب اطاق متصل بهم واقع 

در مزرعه چاه گربه
53 فرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی و 

مشجر واقع در مزرعه چاه گربه
62 فرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 

در مزرعه چاه گربه
74 فرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 

در مزرعه چاه گربه
75 فرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 

در مزرعه چاه گربه
87 فرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 

در مزرعه چاه گربه
95 فرعی محمدعلی محمدی زاده فرزند علی 
اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع 

در مزرعه چاه گربه
107 فرعی محمدعلی محم��دی زاده فرزند 
علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در مزرعه چاه گربه
109 فرعی محمدعلی محم��دی زاده فرزند 
علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در مزرعه چاه گربه
133 فرع��ی از 23 فرعی محمدعلی محمدی 
زاده فرزن��د علی اکبر شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی و مش��جر واق��ع در مزرعه 

چاه گربه
134 فرع��ی از 70 فرعی محمدعلی محمدی 
زاده فرزن��د علی اکبر شش��دانگ یک قطعه 

زمین مزروعی واقع در مزرعه چاه گربه
135 فرعی محمدعلی محم��دی زاده فرزند 
علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

واقع در چاه گربه
136 فرعی محمدعلی محم��دی زاده فرزند 
علی اکبر ششدانگ دو درب اطاق متصل بهم 

واقع در چاه گربه
1509 اصلی محمدعلی محمدی زاده فرزند 

علی اکبر ششدانگ قنات مزرعه چاه گربه
95/04/10 الی 95/04/15

 1730 اصلی سوس��ن عس��کری چوپانان
 فرزند حس��ین شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در انارک
95/04/19

بخش 19 الحاقی به ثبت نائین
59 فرعی از 2 فرع��ی از 34 اصلی محمود 
نجمی فرزند رضا شش��دانگ یکدرب خانه 

واقع در مظفر آباد
95/04/20

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 
9 صب��ح در تاریخهای قید ش��ده در آگهی 
در محل، انجام خواهد ش��د. لذا از صاحبان 
امالک و مجاورین آنها بدینوس��یله دعوت 
می شود که در ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید 
حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طریق 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراض 
مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در 
موقع مقرر حاضر نباش��د مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس 
و تحدید حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته 

خواهد شد .
تاریخ انتش��ار 95/02/29   م الف: 59  اباذر 
مهیمن-رئی��س اداره ثبت اس��ناد و امالک 

نایین

مفادآرا
2/169 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر آراء ص��ادره هی��أت موض��وع 
تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می مستقر در 
واحد ثبت��ی آران وبیدگل تصرف��ات مالکانه 
وبالمع��ارض متقاضی��ان مح��رز گردیده 
اس��ت لذامش��خصات متقاضی��ان وامالک 
مورد تقاضا به ش��رح زیر ب��ه منظور اطالع 
 عموم در دونوبت به فاصل��ه 15 روز آگهی

 می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی��ان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 
رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رأی ش��ماره 254 و 1395/1/25-253 
هیأت : آقای مصطفی کشت کار بیدگلی فرزند 
امراله ش��ماره شناس��نامه 6190015026  
و آق��ای محم��د کش��ت کار بیدگل��ی  فرزند 
امراله ش��ماره شناس��نامه  1250138094  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
170/70 مترمربع شماره پالک 2928 فرعی 
مجزا از شماره - فرعی از پالک 3 اصلی واقع 
در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
-12247 و   12246 ش��ماره  رأی   -2

1394/11/9 هیأت : آقای محمود چراغ سحر 
فرزند علی شماره شناسنامه 25  و خانم راحله 
رمضانیان نوش آبادی  فرزند محمود شماره 
شناس��نامه  1250017130  )بالمناصف��ه( 
، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 77/50 
مترمربع ش��ماره پالک 3802 فرعی مجزا از 
شماره 2387 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در 
نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از سید مصطفی سیدی نوش آبادی
3- رأی شماره 407 و 408-1395/2/3 هیأت 
: خان��م محبوبه فائ��ض آران��ی  فرزند احمد 
ش��ماره شناس��نامه  1250120675  نسبت 
ب��ه 1/5 دان��گ مش��اع و خانم س��ید طاهره 
عباس زاده آرانی فرزند س��ید عباس شماره 
شناس��نامه 236 نس��بت به 4/5 دانگ مشاع، 
شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 276/60 
مترمربع ش��ماره پ��الک 1738 فرعی مجزا 
از ش��ماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی 
واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
4- رأی ش��ماره 403 و 1395/2/3-404 
هیأت : آق��ای علی هاش��می فرزن��د عباس 
شماره شناس��نامه 47  و خانم زهرا یونسی 
بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه  317  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
117/50 مترمربع شماره پالک 1740 فرعی 
مجزا از ش��ماره 288 فرع��ی از پالک 2640 
اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
5- رأی شماره 416-1395/2/3 هیأت : آقای 
علی محم��د محبوبی آرانی فرزن��د قدرت اله 
شماره شناس��نامه 8557 ، ششدانگ  یکباب 
مغازه به مس��احت 45/80 مترمربع شماره 
پالک 8319 فرع��ی مجزا از ش��ماره 1189 
فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مس��عود 
آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک عادی
6- رأی ش��ماره 413 و 1395/2/3-414 
هی��أت : آقای محم��د علی دالوری��ان آرانی 
فرزن��د حس��ینعلی ش��ماره شناس��نامه 
آران��ی  س��تاری  ع��ذرا  خان��م  و    14 
 فرزن��د عل��ی ش��ماره شناس��نامه  158  
)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه 
مس��احت 175/23 مترمربع ش��ماره پالک 
 2744 فرع��ی مج��زا از ش��ماره - فرعی از 
پالک 2638 اصلی واق��ع در احمدآباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

عادی
7- رأی ش��ماره 411-1395/2/3 هی��أت : 
آقای عباس ذاکر بیدگلی فرزند عبداله شماره 
شناس��نامه 308  و خان��م ش��یدا زارع مقدم 
آرانی  فرزند احمد ش��ماره شناسنامه  369  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
154/62 مترمربع شماره پالک 2745 فرعی 
مجزا از شماره - فرعی از پالک 2638 اصلی 
واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
8- رأی ش��ماره 409-95/2/3 هیأت : آقای 
الهام مهدیه آران��ی فرزند عزیزاله ش��ماره 
شناسنامه 6190040675  نسبت به 4/5 دانگ 
مشاع و آقای حمیدرضا شاکری زاده  فرزند 

عباس شماره شناس��نامه  12503188963  
نس��بت ب��ه 1/5 دان��گ مش��اع ، شش��دانگ  
یکبابخانه به مساحت 92/50 مترمربع شماره 
پالک 2746 فرعی مجزا از شماره - فرعی از 
پالک 2638 اصلی واق��ع در احمدآباد بخش 
3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک 

عادی
9- رأی ش��ماره 405 و1395/2/3-406 
هیأت : آقای مهدی فائض آرانی فرزند حسن 
آق��ا ش��ماره شناس��نامه 6190042902  و 
 آق��ای امی��د فائ��ض آران��ی  فرزند س��عید

  6190004555 شناس��نامه   ش��ماره   
)بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  یکبابخان��ه ب��ه 
مس��احت 186/50 مترمربع ش��ماره پالک 
1739 فرع��ی مج��زا از ش��ماره 235 فرعی 
از پ��الک 2640 اصلی واقع در آران دش��ت 
 بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

حسین اوقانی
10- رأی ش��ماره 402-1395/2/3 هی��أت : 
آقای رضا مجیدپور بیدگلی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 626 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 144 مترمربع شماره پالک 2930 
فرعی مجزا از شماره - فرعی از پالک 3 اصلی 
واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی
11- رأی ش��ماره 397 و 1395/2/3-398 
هیأت : آق��ای دخی��ل  افتخ��اری فرزند علی 
شماره شناسنامه 100  و خانم زهرا رشیدی 
نصرآب��ادی  فرزن��د رمضانعل��ی ش��ماره 
شناس��نامه  44709  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 193/50 مترمربع 
شماره پالک 845 فرعی مجزا از شماره 121 
فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حس��ن آباد 
نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
12- رأی ش��ماره 391-1395/2/3 هی��أت : 
آقای علی محم��د بقالی نوش آب��ادی فرزند 
غالمحسین شماره شناسنامه 79 ، ششدانگ  
یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 330/50 مترمربع 
ش��ماره پالک 3817 فرعی مجزا از ش��ماره 
1944 و 2539 فرعی از پالک 40 اصلی واقع 
در نوش آباد بخ��ش 4 حوزه ثبت��ی آران و 
بیدگل.ابتیاعی از تاج درویشی نوش آبادی و  

مالکیت مشاعی
 1395 /2 /4-448 ش��ماره  رأی   -13
ناحاج��ی مرتض��ی  آق��ای   :  هی��أت 

 بیدگلی فرزند قدمعلی ش��ماره شناس��نامه 
1093، شش��دانگ  یکبابخان��ه به مس��احت 
191/80 مترمربع شماره پالک 5 فرعی مجزا 
از ش��ماره 1 فرعی از پالک 297 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مظفر سجادی بیدگلی و غیره
14- رأی ش��ماره 447-1395/2/4 هی��أت : 
آقای حسین ش��یخ زاده بیدگلی فرزند حسن 
شماره شناسنامه 130  ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 109 مترمربع شماره پالک 6 فرعی 
مجزا از ش��ماره - فرعی از پالک 297 اصلی 
واقع در اماک��ن بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسن شیخ زاده
15- رأی ش��ماره 446-1395/2/4 هی��أت : 
خانم فاطمه مطهری بیدگلی  فرزند سید عبداله 
شماره شناسنامه  225 ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 141/25 مترمربع شماره پالک 7 
فرعی مجزا از ش��ماره - فرعی از پالک 297 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
16- رأی ش��ماره 444 و 1395/2/4-445 
هی��أت : آقای مهدی ش��اه میرزائ��ی بیدگلی 
فرزند حسن شماره شناس��نامه 23  و خانم 
لیال مش��تاقیان بیدگلی  فرزند  عباس شماره 
شناس��نامه  151  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  
یکبابخان��ه ب��ه مس��احت 219/13 مترمربع 
شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی 
از پالک 297 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از زینب 

پوالدسنج
17- رأی ش��ماره 440 و 1395/2/4-441 
هیأت : آقای عباس مظاهری فرد فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1  و خانم ام البنین سالمی 
بیدگلی  فرزند  محمد شماره شناسنامه  122  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
116/94 مترمربع ش��ماره پالک 204 فرعی 
مجزا از ش��ماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی 
واقع در اماک��ن بخش 3 ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات س��ند 
مالکیت صادر خواهد ش��د. )1184 کلمه، 12 

کادر(   تاریخ انتشار نوبت اول :95/2/13
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/2/29

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد 
وامالک  آران وبیدگل
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ابالغ رای
2/537 شماره دادنامه: 2087 -94/11/26 به تاریخ 94/11/28 در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا 
کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالس��ه 941031 تحت نظر است. قاضی 
شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
اعالم می دارد. خواهان: مهدی نمازی به نشانی اصفهان میدان امام بازار 
بزرگ قهوه کاشی ها پاساژ بهزاد مغازه آقای نمازی با وکالت سید ابراهیم 
رضوی دینانی به نشانی اصفهان خمینی ش��هر درچه دینان ماربین کوی 
گندم عماره پروانه 8314، خوانده: س��ید حسین حسینی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: به پرداخت مبلغ یک میلیون تومان بابت یک فقره چک و 
تأخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ، در خصوص دعوی 
آقای مهدی نمازی فرزند حسین با وکالت آقای سید ابراهیم رضوی دینانی 
به طرفیت آقای سید حسین حسینی فرزند س��ید هاشم به خواسته مطالبه 
وجه چک مطالبه وجه به می��زان ده میلیون ریال موج��ب یک فقره چک به 
شماره 560018 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی  و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن اسناد تجاری / اصل عدم توجه 
ایرادات در اس��ناد تجاری در صورت انتقال این اس��ناد از دارنده اولیه به 
شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی علیرغم ابالغ نشر آگهی در 
جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده و دلیلی بر 
پرداخت دین یا ابراء ذمه خود به نحوی از انحاء قانونی ارائه ننموده و دعوی 
مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ایراد و مستندات ابرازی نیز مبری از 
انکار و تردید باقی مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و با عنایت به گواهی عدم 
پرداخت صادره و احراز ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه و صدور 
آن از ناحیه خوانده/ صدور آن از ناحیه ش��رکت و امض��ای آن از ناحیه 
ش��خص حقیقی ) خوانده( و نظر به اصل صحت و صدور اسناد و مدلول 
ماده 1301 قان��ون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل س��ند و در حین حال 
نظر به اینکه وجود / اصل سند/ اصول اس��نادی / تجاری فوق االشعار در 
ید خواهان داللت و ظهور بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده تا میزان مورد 
خواسته دانسته و نظر به قاعده استصحاب دین و توجها به نظریه مشورتی 
اعضاء محترم شوراهای حل اختالف مصوب 1387/4/18 و مواد 1257-
1258-1284-1286- 1321-1324 قانون مدنی و مواد 310-286-249-

311-314 تجارت و مواد 194-197-198-503-515-519-522 ق. آ.د.م و 
ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارت 
قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ سیصد و سی هزار ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی )هزینه های دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق 
دادخواست و تصدیق منضمات به دادخواست و حق الوکاله وکیل / وکالی 
انتخابی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه / وجه سند/ وجوه اسناد/ تجاری 
مستند دعوی از تاریخ های سررسید 94/6/9 تا زمان وصول بر مبنای نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی که حین االجراء محاسبه و تعیین می شود در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی از ناحیه محکوم علیه در همین شورا و سپس ظرف 20 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قاب��ل تجدید نظر در محاکم عمومی 

حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. 
 م الف:1771 شعبه 14 مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)557 کلمه، 6 کادر(

مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
2/173 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000023 ش��ماره پرون��ده: 
9204002004000722 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 9202208 
شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم پالک 1222 فرعی 
از 4842 اصل��ی به مس��احت 132/51 متر مربع ب��ا قدرالحصه از عرصه 
مش��اعی 393 فرعی و راه پله مش��اعی 1213 فرعی و پارکینگ مش��اعی 
1216 فرعی و حیاط مش��اعی 1218 فرعی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان- خیابان میر، خیابان مصلی، کوچه سپاهان- پالک 27 
طبقه چهارم که سند مالکیت آن در صفحه 153 دفتر 1097 امالک ذیل ثبت 
شماره 209775 با شماره چاپی 255862 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل اول در دو قسمت که قسمت دوم شرقی است به طول های 3/4 متر و 
35 سانتیمتر پنجره و دیواریست به فضای کوچه دوم انکساراً در 4 قسمت 
درب و دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی شماره 1213 فرعی به طول 
های 5/10 متر و 1/40 متر و 1/50 متر و 75 سانتی متر درب و دیواریست 
اشتراکی با راه پله مشاعی مذکور و س��وم در دو قسمت انکساراً پنجره و 
دیواریست به نورگیر به طول های 80 سانتی متر و 1/10 متر و چهارم به 
طول 6/10 متر دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی مذکور در سه قسمت اول 
غرب و دوم آخر شرقی مجاور اس��ت. پنجم در دو قسمت به طول های 35 
سانتیمتر و 3/30 متر و دیواریس��ت به فضای کوچه شرقًا اول به طول 85 
سانتی متر و دیواریست به فضای کوچه دوم به طول 6 متر دیواریست به 
فضای پالک شماره 4842/412 و سوم در سه قسمت پنجره و دیواریست 
به نورگیر به طول های یک متر و یک متر و یک مت��ر چهارم به طول 7/55 
متر دیواریست به فضای پالک مرقوم جنوبًا انکساراً در سه قسمت پنجره 
و دیواریست به فضای حیاط ش��ماره 1218 فرعی به طول های 4/60 متر 
و 50 سانتیمتر و 5 متر غربًا اول به طول 14/95 متر دیواریست به فضای 
پالک شماره 4842/394 دوم به طول 85 سانتی متر دیواریست به فضای 
کوچه و مش��اعات آپارتمان عبارتند از عرصه مش��اعی پالک 393 فرعی 
از 4842 و قدرالسهم از راه پله و آسانسور مش��اعی پالک 1293 فرعی و 
پارکینگ مشاعی پالک 1216 فرعی که پارکینگ مرقوم گنجایش 5 دستگاه 
اتومبیل را دارد و آپارتمانهای 1217 فرعی و 1219 فرعی و 1220 فرعی و 
1221 فرعی و 1222 فرعی حق استفاده از آن را دارد و قدر السهم از حیاط 
مشاعی پالک 1218 فرعی که حق اس��تفاده از آن با آپارتمان 1217 فرعی 
است که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق به صورت یک واحد آپارتمان 
با سطح زیر بنای مفید آن که معادل 132/51 متر مربع و با قدمت حدود 14 
سال و با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با پوشش کف سرامیک و پوشش 
دیوارها و سقف گچ و نقاش��ی و درب و پنجره های خارجی آلومینیومی و 
دربهای داخلی چوبی با دیوارها و کف س��رویس های بهداشتی سرامیک 
کابینت آش��پزخانه فلزی دربهای داخلی چوبی و نمای بیرونی ساختمان 
ترکیبی از آجر 3 سانتی و سه رنگ و دارای انشعابات آب و گاز مشترک و 
برق مجزا می باشد ملکی خانم بتول مهماندوست که طبق سند رهنی شماره 
24474-92/11/09 دفترخانه 183 اصفهان در رهن موسسه قرض الحسنه 
مهر بسیجیان اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق فاقد بیمه 
نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/03/18 در اداره 
اجرای اسناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه شش 
میلیارد و سیصد میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 

های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده با نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از  مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی باب��ت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/02/29 درج و منتش��ر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بع��د موکول می گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی در 
وجه اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
اس��ت. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. 

م الف:3538 اداره اجرای اسناد رسمی استان اصفهان)772 کلمه، 8 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/510 ش��ماره : 1395/43/223494 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
ساختمان پالک ش��ماره 30/177 مجزی ش��ده از پالک 20 فرعی واقع  در 
بخش 14 ثبت اصفهان که در اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می به موجب رای ش��ماره 
139460302025045090- 1394/9/28 هیات دوم مفروز و به نام زهره 
جعفری فرزند عیدی محمد در جریان ثبت اس��ت و عملی��ات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 
قانون ثب��ت و طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پ��الک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 95/03/24 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوری��ن اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتش��ار: 1395/02/29 م الف: 5415 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(

2/138 اجرای احکام شعبه 9 حقوقی اصفهان در پرونده اجرایی 9940388 
ج / 9 له آقای صفرعلی کیقبادی علیه مهال- حبیب- امیر- حمید- ش��هناز- 
عفت- علی-  زهرا- همگی کیقبادی و خانم فاطمه رحیمی به خواسته دستور 
فروش پالک ثبتی 832 فرعی از 132 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان جلس��ه 
مزایده ای در روز چهارشنبه تاریخ 95/3/12 ساعت 9 صبح در محل اجرای 
احکام شعبه نهم حقوقی واقع در خیابان شهید نیکبخت- 200 متر پایین تر از 
ساختمان مرکزی دادگستری- جنب بیمه پارسیان- ساختمان اجرای احکام 
حقوقی- طبقه 3- واحد 5 برگزار نماید. اوصاف مورد مزایده: مورد مزایده 
عبارتست  از فروش 6 دانگ یک باب مغازه تجاری با شماره پالک ثبتی فوق 
الذکر واقع در خیاب��ان امام خمینی- خیابان خلیفه س��لطانی- تقاطع اول- 
خیابان ش��هدای مارچین- بین کوی 26 و 28 نانوایی کیقبادی به مساحت 
83/46 متر مربع با ارتفاع 4/70 متر با دیوارهای باربر و سقف تیرچه بلوک 
دیوارها تا سقف سرامیک درب ورودی شیشه سکوریتی با حفاظ فلزی و 
دارای انشعابات برق )س��ه فاز( آب و گاز و تلفن می باشد. مورد مزایده با 
توجه به قیمت پایه کارشناس��ی که مصون از اعتراض مانده است به مبلغ 
5/424/900/000 ریال قیمت گذاری ش��ده است. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از جلس��ه مزایده به آدرس ملک مراجعه و بازدید نمایند. کسانی 
حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را 

به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی 
دادگستری واریز و فیش آن را به همراه داشته باشند. برنده مزایده فردی 
می باشد که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. م الف: 3349 اجرای احکام 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)268 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/567 ش��ماره دادنام��ه: 9509970353800115 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365301422 شماره بایگانی شعبه: 941479 شاکی: خانم زهره 
نبوی فرزند عام الدین به نشانی میدان جمهوری خ امام خمینی بابوکان بعد 
از فلکه حمزه پشت درود گران کوچه فضیلت داخل کوچه درب کوچک سفید 
رنگ، متهم: آقای اسالم الدین رسولی به نشانی مجهول المکان، اتهام: ترک 
انفاق، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اتخاذ رای می نمای��د. رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای اسالم الدین رسولی فرزند غالم رسول 21 ساله تبعه 
افغانستان فعاًل مجهول المکان دایر بر ترک انفاق نسبت به همسر خود نظر 
به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و اظهارات مطلعین و سند نکاحیه 
ارائه ش��ده و متواری بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و 
مس��تنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده و م��اده 19 قانون مجازات 
اسالمی حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و 
اعالم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه می باشد. م الف: 2661 رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان)185 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

2/568 نظر به اینکه متهم مجید مجیدی فرزند رس��ول از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 920119  ب 22 به اتهام تهدید با چاقو و نگهداری ماهواره 
حسب ش��کایت آقای محمد علی آقایی تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 22 
بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د.  م الف: 5363 شعبه 22 بازپرسی 

مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

ش��ماره   9410100351110359 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /569
پرون��ده:8809980351100472 ش��ماره بایگانی ش��عبه:880475 ابالغ 
شونده حقیقی: 1- محمد نوری نکویی 2- هوشنگ عزیزیان 3- مهناز شیخ 
االسالمی 4- سوسن معتمد 5- محمد کسائی 6- محسن بختیاری 7- زهرا 
اسعد بختیاری 8- مصطفی نوری نکویی 9- پویا نکویی 10- محمود گیوه 
چی همگی به نشانی خ آزادگان )سعادت آباد سابق(- جنب بانک ملی- پ 9، 
مدارک پیوس��ت: در خصوص تجدید نظر خواهی  آقای محمدی به طرفیت 
شما نسبت به دادنامه شماره 1263 صادره از این شعبه به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به 
این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدید نظر ارسال می گردد.م الف:5384 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان) 149 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
ش��ماره   9410100351112705 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /570
پرون��ده:9409980351100492 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940542 ابالغ 
 ش��ونده حقیقی: زهره علی جانیان فرزند حسن به نش��انی اصفهان خ جی

خ مهدیه بلوار شهید باهنر ک نرگس مقابل نانوایی پ 22،  مدارک پیوست: 
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم / آقای اسدا... علی جانیان  به طرفیت 
شما نسبت به دادنامه شماره 1588 صادره از این شعبه به پیوست نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی 
است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی چنانچه پاس��خی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به 
این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت 
به تجدید نظر ارسال می گردد.م الف:5385 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان) 126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

ش��ماره   9410100351112530 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /571
پرون��ده:8809980351100389 ش��ماره بایگانی ش��عبه:880390 ابالغ 
ش��ونده حقیقی: بهرام عطارد فرزند علیقلی به نش��انی بهارستان مجتمع 
میالد، میالد 5 پ 31،  مدارک پیوست: در خصوص تجدید نظر خواهی خانم  
زینب مرتضایی  به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 1736 صادره از 
این شعبه به پیوست نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 
روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اع��الم نمایید یا به دادگاه تحویل 
دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.م الف:5386 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

2/572 ش��ماره درخواس��ت: 9410460359500070 ش��ماره پرون��ده: 
9409980359500848 شماره بایگانی شعبه: 940893 بدینوسیله اعالم 
می گردد شکایت حسین هنرمند زاده و حسینعلی نکوجو، داریوش محمدی 
دایر بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول مجهول المکان به این بازپرسی 
تسلیم و به شماره 940893 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمنًا هزینه نشر آگهی 
بر عهده شاکی پرونده می باشد. م الف:5361 شعبه 16 مجتمع شماره دو 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان) 125 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
ش��ماره   9510100350501627 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /573
پرونده:9409980350500084 شماره بایگانی شعبه:940102  پیرو آگهی 
های منتشره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای 1- حسن ماهری 
اصفهانی 2- رضا نوذریان فرزند اس��فندیار که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409970350501133 صادر از 
شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در پرونده شماره 940102 ح 5 محکوم به 
پرداخت 220/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/940/000 ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد در 
حق محکوم له آقای علی کشاورز و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 
با هزینه اجرایی اق��دام خواهد نمود. م الف:5394 ش��عبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان) 134 کلمه، 2 کادر(

ابالغ
ش��ماره   9510100353800801 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /574
پرونده:9409980365901313 شماره بایگانی شعبه:950169 ابالغ شونده 
حقیقی: مهدی رئیسی به نشانی اصفهان خ گلستان خ صفا ک گلها)مجهول 
المکان(، تاریخ حضور:1395/03/30 یک شنبه س��اعت: 9 ، محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان-طبقه3 اتاق 310 علت حضور: در خصوص شکایت محمد وفائی 
علیه ش��ما در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در این شعبه حاضر شوید. 
م الف:5362 شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق( 

) 73 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

2/575 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351502043 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351501090 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941200 خواهان: آقای 
س��جاد امیدیان پور فرزند صادق با وکالت آقای محمد حسن میرشکاری 
فرزند محمد رضا به نشانی اصفهان- خیابان سپهبد قرنی- مجتمع میالد 
نور- طبقه 3 واحد 304 ، خوانده: آقای رسول رفیعی قهساره فرزند حسین 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای سجاد 
امیدیان پور فرزند صادق با وکالت آقای محمد حسن میرشکاری به طرفیت 
آقای رسول رفیعی قهساره فرزند حسین دادخواستی به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه 817/500/000 ریال تقدیم نموده است. با 
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان، شهادت نامه ضمیمه، 
اظهارات شهود و عدم حضور خوانده در دفاع از دعوای مطروح، خواسته 
ثابت مستنداً به مواد 504 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی ضمن حکم بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای 
هزینه دادرسی نامبرده مکلف اس��ت ماهیانه یک میلیون ریال از اواخر ماه 
آینده تا زمان استهالک هزینه دادرس��ی پرداخت نماید. رای صادره ظرف 
بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باش��د. م الف:2662 ش��عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

ش��ماره   9409970351501369 ابالغنام��ه: ش��ماره   2 /576
پرونده:9409980351500407 شماره بایگانی شعبه:940451  خواهان: 
آقای امین جلیل پیران فرزند امان اله با وکالت آقای جهانش��اد بنی مسنی 
فرزند سهراب به نشانی چهار محال و بختیاری – لردگان  - خ دادگستری- 
روبروی درمانگاه شماره 1- طبقه دوم- دفتر وکالت، خوانده: آقای حشمت 
اله قنبری کهیانی فرزند س��لیمان به نش��انی اس��تان فارس- شهرستان 
شیراز- ش��یراز- خ وصال- خ حائری، کوچه 6- کد پس��تی: 4973149، 
خواسته ها: 1- مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 2- تامین خواسته 3- مطالبه 
وجه چک 4- مطالبه خسارت دادرسی، تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا 
رای می نماید، رای دادگاه: آقای امین جلی��ل پیران فرزند امان اله با وکالت 
آقای جهانشاد بنی مسنی به طرفیت آقای حشمت اله قنبری کهیانی فرزند 
سلیمان دادخواس��تی به خواسته مطالبه مبلغ دویس��ت میلیون ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 964237-1392/7/10 از جاری 706800093202 
با تاریخ واخواس��ت 1394/5/7 به عهده بانک س��په به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده اس��ت. خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه رس��یدگی ش��رکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات 
تقدیم ننموده اس��ت. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب  

در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن 
خوانده را به پرداخت دویس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته ، خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت ) 94/5/7( ت��ا زمان وصول که بر 
مبنای تغییر شاخص اعالمی بانک مرکزی محاس��به خواهد گردید و کلیه 
خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، ش��ش میلیون و چهارصد و 
هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و شش میلیون ریال بابت حق الوکاله 
در حق خواهان محکوم می نماید. نسبت به خس��ارت تاخیر تادیه با توجه 
 به عدم واخواست در مهلت قانونی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره نسبت به محکومیت خوانده غیابی ظرف بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
پس از انقضا مهلت واخواهی و نسبت به سایر موارد ظرف مهلت بیست روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف:2664 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

) 373 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

ش��ماره    9409970351502065 دادنام��ه: ش��ماره   2 /577
پرونده:9409980351500301 شماره بایگانی شعبه:940332  خواهان: 
آقای سید رسول حسینی بهارانچی فرزند سید علی با وکالت آقای عزت اله 
محسنی فرزند رضا به نشانی اصفهان- بزرگمهر ابتدای خیابان 22 بهمن 
پشت ایستگاه اتوبوس پالک 24، خوانده: آقای محمد جوادی الیادرانی فرزند 
 عباسعلی به نشانی اصفهان- خ آتش��گاه- کوچه شهید مجید ابوطالبیان-

پ 215، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
3- مطالبه خسارت دادرسی، تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای 
می نماید. رای دادگاه: آقای  سید رسول حسینی بهارانچی فرزند سید علی 
با وکالت آقایان عزت اله محس��نی و س��عید قنبری به طرفیت آقای محمد 
 جوادی الیادرانی فرزند عباس��علی دادخواستی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
 دویس��ت و ش��صت میلی��ون ری��ال وج��ه دو فق��ره چ��ک ب��ه 
ش��ماره ه��ای 4204-789028 م��ورخ 94/2/30 و 789029-4204 
م��ورخ 94/3/30 هر کدام ب��ه مبلغ یکصد و س��ی میلیون ری��ال از جاری 
61505383 ب��ه عه��ده بانک تج��ارت به انضمام خس��ارات دادرس��ی و 
تاخیر تادیه تقدیم نموده اس��ت. خوانده علی رغم اب��الغ قانونی اخطاریه 
در جلسه رس��یدگی ش��رکت نکرده و ایرادی نسبت به مس��تندات تقدیم 
ننموده اس��ت. با عنایت به مرات��ب فوق خواس��ته ثابت مس��تنداً به مواد 
198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و تبص��ره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و استفس��اریه 
آن خوان��ده را به پرداخت دویس��ت و ش��صت میلیون ری��ال بابت اصل 
خواس��ته، خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید تا زمان وصول که 
 بر مبنای تغییر ش��اخص اعالمی بانک مرکزی محاس��به خواهد گردید و 
کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه نشر آگهی، هفت میلیون و چهارصد 
و چهل هزار ریال بابت حق الوکاله و هشت میلیون و سیصد و هشتاد هزار 
 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره

 غیابی ظرف بیس��ت روز پ��س از تاریخ اب��الغ قابل واخواه��ی در همین 
 دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پ��س از انقضا مهل��ت واخواهی قابل 

اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
 م الف:2665 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان ) 340 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/578  ش��ماره دادنام��ه: 9509970351500028 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351500893 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940983 خواهان: آقای 
 مهرداد فرم��ان بر فرزن��د محمد به نش��انی اصفهان- خ چم��ران- بعثت 

خ برازنده کوی محم��د باقر روبروی پارک جنب مجتمع صدف کدپس��تی 
8193879152 همراه 09132067855 خواندگان: 1- بهرام عش��وری به 
نشانی مجهول المکان 2- آقای هادی هاشمی فرزند محمد رضا به نشانی 
اصفهان – خ معراج- ک شریعتی بن یاسمن پ 122 همراه 09133110831 
، 3- آقای فضل ا... امینی فرزند عزیزا... به نشانی اصفهان- خ جی شرقی- 
روبروی ترمین��ال خ بهار پ 42، خواس��ته: اعتراض به عملی��ات اجرایی 
)موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( گردش��کار: دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: آقای مه��رداد فرمان بر فرزند محمد 
رضا نسبت به توقیف یک دستگاه پژو سواری نقره ای متالیک تیپ 405 به 
شماره موتور k 0165973 ش 124 شماره انتظامی 511 ه� 37 ایران 13 که 
در اجرای قرار تامین خواسته شماره 94/8/13-9409970351501151 
پرونده کالس��ه 94085 این دادگاه از ناحیه آقای بهرام عش��وری فرزند 
قدمعلی ) خواهان اصلی( به عنوان اموال آقای فضل اله امینی فرزند عزیزاله 
)احد از خواندگان آن پرونده( توقیف گردیده اعتراض ثالث اجرایی نموده 
اس��ت با توجه به قراردادهای تنظیمی مقدم بر تاریخ توقیف که مصون از 
ایراد مانده و از طرفی در پرونده کالس��ه 831/94 ش��عبه 23 شورای حل 
اختالف آقای بهرام عش��وری اعالم نموده چهار ماه پیش متوجه شدم که 
این خودرو به آقای مهرداد فرمان بر فروخته شده است با عنایت به مراتب 
مذکور و با اجازه حاص��ل از مواد 198 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و 147 قانون اج��رای احکام مدنی حکم بر 
رفع توقیف از خودرو مارالذکر صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
ظرف بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس 
ظرف بیس��ت روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
 م الف:2666 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان ) 329 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/586 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354400053 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365901094 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941201  شاکی: آقای 
کریم حیدری بهرام آبادی فرزند حیدر به نشانی اصفهان ملک شهر بهرام 
 اباد خ چمران ک کاج من��زل کریم حیدری پ 5 ، متهمی��ن: 1- آقای مهرداد 
ماه علی 2- آق��ای رضا غفاری 3- آق��ای امین کاکاوند همگی به نش��انی 
اصفهان بهرام آباد ک مکینه نبش ک سادات دس��ت راست 4- آقای میالد 
آقا محمدی به نش��انی اصفهان بهرام آباد ک مکینه نبش ک سادات دست 
راس��ت آخرین منزل ، اتهام: تصرف عدوانی مل��ک و تخریب محصوالت 
و اال چیق، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی 
را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی آقای کریم حیدری به طرفیت آقایان 1- میالد آقا محمدی 
2- مهرداد ماه علی 3- امین کاکاوند 4- رضا غفاری دائر به تصرف عدوانی 
و تخریب محصوالت و آالچیق به صورت مش��ارکتی نظر به اینکه دلیل و 
مدرکی بر اثبات و انتس��اب بزه معینی به دادگاه ارائه ننموده است در ثانی 
شهادت ش��هود ش��اکی حکایت از وقوع درگیری فی مابین افرادی داشته 
 که حکایت از تخریب محصول و تصرف ملک توس��ط متهمین نداش��ته لذا 
 چنانچه در اث��ر درگیری خس��اراتی وارد گردد موض��وع حقوقی بوده و 
می بایس��ت از طری��ق تقدیم دادخواس��ت حقوق��ی احقاق ح��ق و جبران 
خس��ارت ش��ود لذا به اس��تناد ماده 4 از قان��ون آیین دادرس��ی کیفری 
رای ب��ر برائ��ت متهمی��ن ص��ادر و اع��الم م��ی گ��ردد. رای ص��ادره 
ظ��رف 20 روز قاب��ل تجدی��د نظ��ر خواه��ی اس��ت. م ال��ف:2647 
 ش��عبه 118 دادگاه کیف��ری دو اصفه��ان) 118 جزای��ی س��ابق( 

) 256 کلمه، 3 کادر(
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پرورش گل و گیاه

مواد الزم: زیتون1/2 پیمانه، سینه مرغ200 گرم، خامه150 گرم، کاهو 
چینی یک بوته، پنیر ورقه ای گودا به میزان الزم.

 ط�رز تهیه دلم�ه کاهو چین�ی: کاهو چین��ی را کم��ی آب پز کرده 
تا نرم شود. سپس سینه مرغ،50 گرم ازخامه، نمک، فلفل، زیتون را با هم 
مخلوط کرده و با یک قاشق غذاخوری روی برگ های کاهو پهن کرده و 

روی مواد نصف ورق پنیر می گذاریم.
س��ینه مرغ سرش��ار از پروتین اس��ت کاهو نیز مثل تمام س��بزیجات، 
 مقادیری امالح و ویتامین دارد که از مهم ترین آنها می توان به پیش ساز 
ویتامینA یعنی بتاکاروتن و اسید فولیک اش��اره کرد. همچنین کاهو 
حاوی مقداری ویتامین C ،K، آهن، منیزیم و کلسیم است. کاهو نفاخ 
نیز هست که بعد از پخته شدن در این غذا سبب کاهش این عارضه اش 

می شود.
خواص دلمه کاهو چینی: کاهو و خامه سرد و تر هستند  ولی مرغ گرم و 
تر است، زیتون گرم و خشک. در کل مواد موجود در این غذا با هم خنثی 

و معتدل هستند. کاهو چینی را کمی آب پز کرده تا نرم شود.
سپس س��ینه مرغ،50 گرم ازخامه، نمک، فلفل، زیتون را با هم مخلوط 
کرده و با یک قاش��ق غذاخوری روی برگ های کاه��و پهن کرده و روی 
 مواد نصف ورق پنیر می گذاریم. کاهو را مثل دلمه رول می کنیم در تابه 
 می گذاری��م و با کمی کره تفت م��ی دهیم. در انته��ا100 گرم خامه را 

با کمی آب مرغ رویش بریزید و بگذارید تا 15 دقیقه بپزد.

ایستگاه مرکزی میشیگان، دیترویت
ایستگاهی که قبال یک قطب تجارت خیلی شلوغ بود حاال فقط یادآور روزهای 
پر رفت و آمد دیترویت است. درایستگاه مرکزی میشیگان از سال 1914 روزانه 
صدها قطار عبور می کردند تا اینکه ترافیک در این ایستگاه کم کم کاهش پیدا 

کرد و پس از چند سال تقال این ایستگاه در سال 1988 بسته شد.
ایستگاه قطار کانفرانک، اسپانیا

ایستگاه باشکوه کانفرانک ) Canfranc ( در اسپانیا تاریخ بسیار دراماتیکی 

داشته است. زمانی که در سال 1928 افتتاح شد بزرگ ترین ایستگاه قطار اروپا 
بود. اما فقط 8 س��ال بعد تحت تاثیر جنگ داخلی اسپانیا قرار گرفت و سپس 
توس��ط نازی ها در جنگ جهانی دوم اشغال ش��د. برای راه اندازی مجدد این 
ایستگاه چندین بار تالش شده، اما دیگر هیچ وقت شکوه سابقش را پیدا نکرد.

Kolmanskop، نامیبیا
شاید با دیدن چهره کنونی کلمانسکوپ باورتان نش��ود که این شهر متروکه 
در سال 1908 مرکز اس��تخراج الماس بود. اما بعد از اینکه ساکنان این شهر 
 الماس های بیش��تری در جنوب کلمانس��وپ پیدا کردند این ش��هر ناگهان 

به ویرانه ای تبدیل شد. حاال این شهر به خانه های مملو از شن معروف است.
پریپیات، اوکراین

پریپیات ) Pripyat ( ش��هری بود که تحت تاثیر فاجعه نیروگاه هس��ته ای 
چرنوبیل در سال 1986 قرار گرفت. در اثر حادثه ای در نیروگاه، حجم وسیعی 

از مواد رادیواکتیو آزاد شد و همه ساکنان این شهر از آنجا گریختند. 
این ش��هر یکی از معروف ترین نقاط متروکه دنیاس��ت. علت آن یادگارهایی 
 اس��ت ک��ه از اهالی این ش��هر باق��ی مانده اس��ت: عروس��ک های بچ��ه ها، 
 س��اعت هایی که همه در یک زمان متوقف ش��ده ان��د و معروف ت��ر از همه 

شهر بازی که نابود شده است.

اگر برنج شما شور ش�د: اگر قبل از آب کش کردن 
برنج متوجه ش��دید که برنج ش��ما ش��ور شده است 
موقع آب کش ک��ردن برن��ج آب بیش��تر روی برنج 
داخل آبکش بریزی��د. اما اگر بع��د از آب کش کردن 
برنج متوجه ش��وری آن ش��دید دیگرچاره ای برای 
 برطرف کردن شوری آن ندارید. مگر اینکه خورش را 

بی نمک درست کنید.
آب برن�ج ب�رای بچ�ه ه�ا: وقت��ی م��ی خواهید 
برن��ج را آبک��ش کنی��د ی��ک لی��وان از آب آن را 
بردارید و با یکی دو قاش��ق ماس��ت مخل��وط کنید. 
 ای��ن آب برن��ج درصورت��ی که ش��ور نباش��د برای 

بچه ها خیلی مفید است. 
 از بی�ن ب�ردن ب�وی نامطب�وع برن�ج: اگ��ر 
به هر دلیلی برنج خشک ش��ما بو گرفت برنج را روی 
یک س��طح پهن کنید. البته باید حتما در سایه باشد 

 تا ب��وی نامطبوع برن��ج از بین ب��رود. زی��را اگر برنج 
 را جلوی نورآفتاب قرار دهید باعث خرد ش��دن برنج 
می ش��ود و برنج حالت خ��ود را از دس��ت می دهد و 
وقتی آن را داخل آب جوش می ریزید از هم پاشیده 

می شود. 
پخت برنج برای خانم های کارمن�د: خانم هایی 
 هس��تند که بیرون ازخانه کار می کنند و وقتی ظهر 
به خانه می آیند، فرصت پختن برنج را ندارند یا این که 
دوست ندارند از شب قبل برنج آماده کنند. این گونه 
افراد از این روش می توانند کمک بگیرند: صبح یا شب 
قبل، برنج را آبک��ش کنند البته کمی آن را خش��ک 
بردارند، س��پس ته دیگ برنج را آماده ک��رده و برنج 
را داخل قابلمه بریزند و قابلم��ه را داخل یخچال قرار 
دهند، ظهر برنج را کمی آب و روغن دهند و آن را دم 
کنند تا ساالد را آماده کنند، برنج هم دم کشیده است.

 رم�������ان » عش��ق ب��دون م��رز « نوش�������ته
» منیرالس��ادات موس��وی « که نشر نیس��تان آن را 
چاپ و روانه بازار نش��ر کرده اس��ت. » عش��ق بدون 
مرز « را باید تالشی برای ترس��یم دو چهره دانست. 
نخست مادران شهدا و آزادگان و رزمندگان و دیگری 
ترس��یم چهره  ای نزدیک ب��ه واقعی��ت از رزمندگان 
ایرانی و این هر دو، در بس��تری از اعتق��اد و باورهای 
 مذهب��ی رای��ج در خانواده ه��ای س��نتی ایرانی که

  تم اصلی ش��کل دهنده اغل��ب خانواده ه��ای فعال 
در دفاع مق��دس را ش��کل می دهد. موس��وی برای 
نگارش رمان خود از یک خواب شروع می کند، خوابی 
که آن را نماد سروش��ی از غیب معرفی کرده و سعی 
دارد تا با استفاده از آن تعلیقی داستانی را پیش روی 
مخاطب از همان نخس��تین صفحات کتاب بگشاید. 
این تعلیق در ادامه با ماجرای اندوه مادر ش��خصیت 
اصلی داس��تان از به دنیا آمدنش و همزبان ش��دنش 

با ی��ک رودخانه برای ش��رح خوابش، روایتی ش��به 
س��وررئال را پیش روی مخاطب باز می کند. داستان 
اما از میانه راه به دو شاخه تقس��یم می شود؛ بخشی 
از آن س��عی دارد تا چه��ره ای از م��ادران رزمندگان 
هشت سال دفاع مقدس را به تصویر بکشد. نویسنده 
در این بخش تم��ام توان خود را به کار ب��رده تا از هر 
گونه کلیش��ه گویی جدا ش��ده و به واقعی��ت مادران 
رزمندگان نزدیک ش��ود. واقعیتی که نش��ات گرفته 
از دو حقیقت مادری با تم��ام بیم و امیدهای طبیعی 
آن و انتس��اب به یک رزمنده مفقود االث��ر با تمامی 
 سختی ها و سوز و گداز هایش است. از منظر نثر، رمان 
» عش��ق بدون مرز « اث��ری با رعای��ت تمامی موارد 
 ساده  نویسی اس��ت. متنی به شدت س��اده و پخته و 
خوش  خوان دارد و مخاطب را به سادگی با خود به دل 
داس��تان برده و با مرور عبارات و کلمات کم کاربرد یا 
ایهام های درونی شخصیت ها خسته و دلزده نمی کند.

این رنگین کمان ها را بخورید! حیرت انگیز ترین مکان های متروکه دنیا )2(

فرصت اشتغال در شرکت گوگل
ش��رکت گوگل برای آزمایش اتومبیل های خودران 

خود، راننده استخدام می کند.
شرکت گوگل در یک اقدام جالب شروع به استخدام 
رانندگانی می کند که پش��ت فرم��ان اتومبیل های 
خودران قرار بگیرند و فقط در ص��ورت الزم از فرمان 
اتومبیل استفاده کنند. عنوان شغلی که شرکت گوگل 
برای آن در نظ��ر گرفته، »متخصص ایمنی وس��یله 
نقلیه« اس��ت و در مقابل آن ساعتی20 دالر پرداخت 
می کند.شرکت گوگل گفته است، کسانی که متقاضی 
این پست هستند می بایستی دارای مدرک لیسانس، 
عدم سو پیشینه، دارای س��وابق رانندگی بدون نمره 
منفی و قادر باش��ند در هر دقیقه حداقل40 کلمه را 
تایپ کنند. افراد اس��تخدام ش��ده باید در شهرهای 
»آریزونا« و » چاندلر « آمریکا به همراه اتومبیل های 

خودران مراحل آزمایش را پشت سر بگذارند.

این اقدام گوگل در راستای تصادف اتومبیل خودران 
 این ش��رکت که چند ماه پیش اتقاق افت��اد، صورت 
می گیرد و » متخص��ص ایمنی وس��یله نقلیه « باید 
 س��امانه نرم افزار گوگل را کنترل و گزارشات الزم را 

به این شرکت از طریق لپ تاپ ارسال کند.

6۰۰ میلیارد پاداش در ازای ازدواج با دختر
این روزها آنقدر خبرهای عجیبی به گوش مان 

می رسد که دیگر از شنیدن هیچ کدام از 
آنها تعجبی نمی کنیم. این گزارش هم 

یکی از همان خبرهاست.
مرد میلیاردر چینی به نام سس��یل چاو 
هرچیزی که بخواهد دارد. وی در زمینه 
ساخت و ساز فعالیت دارد و عمارت های 

لوکسی در هنگ کنگ ساخته است. 
تنها چیزی ک��ه وی نمی توان��د با پول 

بخرد احساسات دخترش است.
دختر وی جیگی نام دارد و هیچ تمایلی 
به مردها نشان نمی دهد. سسیل از این 
موضوع رنج بس��یاری برده و س��رانجام 
 ب��ه ص��ورت عمومی اع��الم م��ی کند 

 هر مردی که بتواند دل دخترش را به دست آورد
600 میلیارد تومان پاداش خواهد گرفت.

س�رعت یادگی�ری زب�ان دوم پی�ش بینی 
می شود

 محققین آمریکای��ی برای اولی��ن بار موفق ب��ه ابداع 
ش��یوه ای ش��ده اند که با انجام آزمایش بر روی امواج 
مغزی شخص می توان متوجه شد که سرعت یادگیری 

او در زبان دوم چه مقدار است.
محققین دانشگاه » واشنگتن « آمریکا روشی را ابداع 
کرده اند که با یک آزمایش مختصر و بررس��ی الگوی 
موج مغزی ظ��رف م��دت 5 دقیقه می توان س��رعت 
یادگیری افراد را برای زبان دوم محاسبه کرد. با انجام این 
آزمایش60 درصد از متغیرهای یادگیری زبان دوم در 
بزرگساالن مشخص می شود. در این شیوه الگوی موج 
مغزی در زمان قبل از فرا گرفتن زبان دوم با الگوی موج 
مغزی بعد از شروع یادگیری زبان دوم مقایسه می شود. 
در این ش��یوه زبان آموز با گذاشتن هدست مخصوص 

نوار مغز چش��مان خود را به مدت 5 دقیقه می بندد و 
 سپس امواج مغزی آلفا، بتا، دلتا، گاما و تتای او محاسبه 
می ش��ود. در نتیجه این تحقیق مش��خص شد قدرت 
باال در امواج مغزی بت��ا و گاما و همچنین قدرت پایین 
 امواج دلتا و تتا نش��ان دهنده س��رعت باالی ش��خص 
 در یادگیری زبان دوم است. نتیجه این تحقیق در نشریه 

 Brain and Language منتشر شده است.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
دل بركندن از دنيا، بزرگ ترين آسايش است.
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نان ش��یرین های رنگین کمان، نان هایی هس��تند که داخ��ل آن ها از 
پنیرهایی رنگی استفاده شده است تا رنگ و زیبایی خاصی به این نان ها 

بدهند. این نان ها با قیمت 7/5 پوند در رستوران های انگلستان فروخته 
می شوند و همه رنگ های رنگین کمان در آن استفاده شده است.

نکات کاربردی
 در مورد پخت برنج )2(

عشق بدون مرز

دو نوع روش آبیاری ب��رای کاکتوس وج��ود دارد، یک نوع آن آبی��اری از باالی 
 خاک و ن��وع دیگر ق��رار دادن گل��دان به مدت10 ت��ا 15 دقیق��ه در ظرفی که 
آب کمی در آن قرار دارد. در روش دوم کاکت��وس آب مورد نیاز خود را به داخل 

می کشد.
بهترین روش این است که به صورت متناوب از دو روش فوق استفاده کنیم.  برای 
آبیاری کاکتوس از افش��ان کردن آب به روی گیاه خود داری کنید. کاکتوس را 
فقط هنگامی که در حال رشد اس��ت به صورت منظم آبیاری کنید. در هنگامی 
که کاکتوس در دوره رشد خود قرار ندارد به آب بسیار کمی احتیاج دارد. ریشه 
کاکتوس وقتی که گیاه خواب است برای فاس��د شدن مستعد است و در صورت 
آب دهی بیش از ان��دازه کاکتوس از بین خواهد رف��ت. در هنگامی که کاکتوس 

خواب است هر 2 یا 3 هفته پس از اینکه خاک کامال خشک شد، آبیاری سبکی 
کفایت خواهد کرد. به میزانی گیاه را آبیاری کنید که ریشه آن کمی مرطوب شود.

جابه جایی کاکتوس ها
بیش��تر افراد جابه جایی گلدان گی��اه را بیش از اندازه انجام م��ی دهند. این کار 
 به ریش��ه های کاکتوس آس��یب وارد می کند. فقط هنگامی که گی��اه احتیاج 
به تعویض گلدان دارد بای��د این کار صورت بگیرد. بهتری��ن فصل برای تعویض 
گلدان بهار است که گیاه در حال رش��د بوده و انرژی زیادی دارد. یک کاکتوس 
برای س��ال ها ) 5 تا10 س��ال ( می توان��د در یک گلدان باش��د، ب��دون اینکه 
 احتیاج��ی ب��ه تعویض گلدان داش��ته باش��د. کاکتوس ه��ا در ه��ر گلدانی که 
 زه کش��ی و تخلیه آب مناس��بی داش��ته باش��د می توانند به خوبی رشد کند. 
گلدان هایی گلی با عمق کم برای کاکتوس ها بس��یار مناس��ب اس��ت و اصوال 
کاکتوس ها به عمق زی��ادی احتیاج ندارند. برای انتخاب س��ایز گلدان، گلدانی 
با قطری کمی بیش��تر از قطر کاکتوس را انتخاب کنید. گلدان های بزرگ برای 

 کاکتوس های کوچک مناس��ب نبوده، موج��ب از بین رفتن گیاه خواهد ش��د. 
 پ��س از انتق��ال کاکت��وس ب��رای آبی��اری آن عجله نکنی��د تا فرص��ت ترمیم 
 به ریش��ه های گیاه داده باش��ید. پ��س از چند روز ب��ه آبیاری گی��اه بپردازید. 

در سه هفته اول به آبیاری کم اکتفا کنید.
مراحل جابه جایی

 1- قس��مت پایینی گل��دان را با س��نگ هایی تمیز بپوش��انید. مق��داری زغال 
فعال شده در این قسمت قرار دهید.

 perlit 2- گلدان را با ترکیب دو قس��مت ماسه و یک قس��مت خاک و مقداری 
پر کنید. ) خاک های آماده در مغازه های معتبر پیدا می شود. (

3- دقت کنید که هیچ گونه کلوخ در مخلوط وجود نداشته باشد سپس کاکتوس 
ها را در خاک قرار دهید.

 4- مقداری س��نگ و خ��زه را بر روی خ��اک گلدان ب��رای نگه��داری رطوبت 
قرار دهید.

گیاه کاک�توس )4(
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