
سخنگوی وزارت امورخارجه:
حمایت از عراق و سوریه در مبارزه علیه تروریسم، حمایت از امنیت جهانی است

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس :
بی عرضگی دولت اوباما در لغو تحریم ضدایرانی ایالتی

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن عملیات های تروریستی در بغداد 
گفت: حمایت از عراق و سوریه در مبارزه علیه تروریسم حمایت از امنیت جهانی 

است.
 حسین جابری انصاری عملیات گروه تروریس��تی داعش در شهرک صدر بغداد 
که به ش��هادت و جراحت بیش از 200 ش��هروند بی گناه عراقی منجر شد را به 
ش��دت محکوم کرد. وی با تس��لیت به خانواده های آس��یب دیدگان و دولت و 
ملت عراق، تش��دید اقدامات جنایتکارانه تروریست ها علیه شهروندان عراقی را 
 منفعالنه و ناشی از تداوم شکست های آنان در میادین نبرد دانست و اظهارداشت: 
تروریست ها برای جبران ناکامی های خود و با سو استفاده از شرایط سیاسی عراق 
از هیچ فرصتی برای انتقام از ملت، دولت، ارتش و نیروهای مردمی عراق دریغ نمی 
کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تقویت کمک های موثر به دولت و 

ملت عراق در مبارزه علیه تروریسم و جریان های تکفیری را مسئولیتی منطقه ای 
و بین المللی بیان کرد و افزود: تروریسم تکفیری تهدیدی جهانی و فرامرزی است 
و عراق نیز همانند سوریه در خط مقدم مبارزه با تروریست ها قرار دارد؛ از این رو 
حمایت از عراق و سوریه در مبارزه علیه تروریسم، حمایت از امنیت جهانی است.

جابری انصاری با تقدیر از عملکرد ارتش و نیروهای مردمی عراق در جبهه های 
نبرد علیه تروریست ها، مردم و مس��ئوالن و جریان های سیاسی این کشور را به 
حفظ وحدت، افزایش هوشیاری و نیز سرعت بخشیدن به روند توافق برای حل 

مسائل و مشکالت سیاسی جاری عراق فراخواند.
وی تاکید کرد: در شرایط حس��اس امنیتی عراق، تثبیت روند سیاسی و تقویت 
نهادهای قانونی، عاملی مهم در مسیر ناامیدی و ناکامی تروریست ها و حامیان 

آنان است.

نایب ریی��س کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس گف��ت: اقتدار داخل��ی، پازل 
 گمشده دولت اوباما اس��ت و دولت دموکرات آمریکا هیچ اقتداری برای اجرای

 سیاست های داخلی خود ندارد.
 منصور حقیقت پ��ور در واکنش به اقدام��ات و اظهارات س��ریالی فرمانداران

 ایالت ه��ای آمریکا درباره عدم لغ��و  تحریم های ضد ایران��ی، گفت: نافرمانی 
فرمانداران ایالتی آمریکا نش��ان دهنده بی عرضگی اوباما و دولت این کش��ور 
است. نماینده مردم در مجلس شورای اس��المی، بر لزوم تبعیت دولت آمریکا 
 بر مفاد، محورها و روح توافق هس��ته ای تاکید کرد و اف��زود: آمریکا باید تمام

 تحریم های مرتبط با هس��ته ای از جمله تحریم های ایالت��ی را لغو کند، زیرا 
معنا ندارد که یک دولت که خود را سردمدار تمام کشورها می داند، از متقاعد 
کردن چند فرماندار عاجز باشد. حقیقت پور تصریح کرد: اوباما اخیر نامه ای را 

به فرمانداران ایالت ها ارسال کرده و در آن خواستار لغو تحریم های ایالتی علیه 
ایران شد، اما فرمانداران به جای تبعیت و همراهی با دولت فدرال، موضع گیری 
سخت و سلبی را نسبت به این مسئله گرفتند بنابر این در شرایط کنونی شکاف 
میان هیئت حاکمه آمریکا بیش از گذش��ته است. وی ادامه داد: اقتدار داخلی، 
پازل گمشده دولت اوباما اس��ت و امروز دولت دموکرات آمریکا هیچ اقتداری 
برای انجام و اجرای سیاس��ت های داخلی خود ندارد، البته این مسئله به نفع 
ایران بوده و هر چه میزان تنش های سیاسی و داخلی در ایاالت متحده بیشتر 
شود، بسیار مطلوب تر و مثبت تر است. حقیقت پور افزود: از طرف دیگر آمریکا 
حتی در عرصه بین المللی و خارجی نیز نتوانسته به اهداف خود از جمله مبارزه 
با گروه های تروریستی در منطقه برسد و در عرصه داخلی نیز دولت این کشور 

هیچ قدرتی برای  همراه ساختن کنگره و ایالت ها ندارد.

رییس کل بانک مرکزی، یکس��ان س��ازی نرخ ارز را از برنامه های امسال 
این بانک برش��مرد و گفت: با توجه به فس��ادآور بودن ب��ازار دو نرخی ارز، 
بانک مرکزی امیدوار است امس��ال بتواند موضوع یکسان سازی نرخ ارز را 

عملیاتی کند.
به گزار ایمنا، ولی ا... س��یف در دیدار با رییس و اعضای کمیس��یون های 
اقتصادی، برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس نهم اف��زود: نظام بانکی ما 
ش��رایط ویژه ای را پشت س��ر می گذارد و انباشتی از مش��کالت دهه های 

گذشته در نظام بانکی کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه بهره وری نظام بانکی به دالیل مختلفی کاهش پیدا کرده 
است، اظهارداشت: مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی یکی از این مشکالت 
است که خوشبختانه از 15 درصد کل تسهیالت نظام بانکی به 12/5 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین 18 درصد از منابع بانکی نیز مطالبات از دولت است 
و 15 درصد نیز به دارایی های غیرعملیاتی برمی گردد؛ مجموع آن حدود 
45 تا50 درصد کل تس��هیالت بانکی اس��ت که دارایی منجمد و غیرقابل 

استفاده است.
 دالیل رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده

رییس کل بانک مرکزی درباره رقابت مخرب بین بانک ها برای جذب سپرده 
و افزایش نرخ سود بانکی نیز گفت: بانک ها به دلیل عطش زیاد به نقدینگی 
و پاسخگویی به سپرده گذاران خود، با هم رقابت می کنند تا نرخ های سود 

را افزایش دهند و از این طریق سپرده جذب کنند. 
به گفته وی، در همین فضا موسسه های غیرمجاز نیز به فعالیت خود ادامه 
می دادند که پس از تالش های بانک مرکزی این فشار تاحدودی فروکش 

کرده است.
 کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم

وی با اشاره به حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی با ارایه منابع محدود 
که توانست نرخ سود بین بانکی را از 29 به 17 درصد کاهش دهد، افزود: نرخ 
تورم درحال حاضر 11/2 درصد است و برنامه بانک مرکزی کاهش مستمر 

آن تا رسیدن به تورم تک رقمی است. 
وی اضافه کرد: بانک مرکزی درصدد اس��ت نرخ س��ود بانکی را متناسب با 

نرخ تورم کاهش دهد.
رییس ش��ورای پول و اعتبار با تاکی��د بر ضرورت تحرک در تولید و رش��د 
اقتصادی با توجه نامگذاری سال جاری  به عنوان » اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل «، گفت: فرمایشات رهبر معظم انقالب تکلیف ویژه ای را برای نظام 

بانکی در سال جاری ایجاد کرده است بنابراین اقدامات جدی را در ماه های 
گذشته انجام دادیم و نشس��ت های مش��ترکی  با وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در این خصوص داشته ایم.
س��یف، جهت گیری س��ال جاری را عالوه ب��ر تامین س��رمایه در گردش 
واحدهای تولیدی، تمرکز ویژه به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس��ط 
عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی همه ت��الش خود را برای تخصیص بهینه 
منابع محدود انجام می دهد بنابراین بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت 

امسال است. 
به گفته وی، هرچند سهم این واحدها در اقتصاد کم است اما نقش مهمی 

در اشتغال جوانان ایفا می کنند.
 نرخ ارز متناسب با واقعیت اقتصاد پیوسته باید تعدیل شود

وی افزود: برای ساماندهی بازار نرخ ارز واحد نیازمند ارتباطات بین المللی 
بانکی کافی هستیم تا س��رعت عمل الزم در جابه جایی و استفاده از منابع 

ارزی داشته باشیم.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به دستاوردهای بانک مرکزی درباره نرخ 
 ارز در طول دو سال گذشته، اظهارداش��ت: در طول دولت یازدهم نرخ ارز 
روند مطلوبی داشت و از نوس��انات ش��دید دور بود؛ در واقع بانک مرکزی 
نمی خواهد ن��رخ ارز را ثابت نگ��ه دارد بلکه آرامش در اقتصاد و اس��تمرار 
ثبات نیازمند این اس��ت که نرخ ارز با واقعیت های اقتصاد به طور پیوسته 

تعدیل شود.
وی ادامه داد: به همین منظور ما از تجربه های گذش��ته استفاده کردیم تا 
روشی انتخاب کنیم کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی را داشته باشیم؛ 
به طوری که در س��ال اول دولت یازدهم، ما تنها سه درصد افزایش قیمت 
ارز داش��تیم  و در س��ال دوم نیز این عدد، 5/2 درصد بود که حتی کمتر از 

تورم است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در طول سال گذشته باوجود کاهش شدید 
قیمت نفت و چندبرابر شدن نرخ ارز در برخی کش��ورهای نفتی و کاهش 
ارزش پول ملی آنها، کش��ور ایران از این ش��رایط دور ماند و ش��وک ارزی 

نداشتیم.

پیشگام بودن بانک های ایتالیایی در روابط بانکی با ایران
وی به دس��تاوردهای برجام و آثار مثبت آن اشاره کرد و گفت: شرایط پس 
از برجام با شرایط قبل قابل مقایسه نیست و گشایش های فراوانی صورت 
گرفته اس��ت. به گفته وی، اکنون بان��ک مرکزی امکان مانور و اش��راف بر 
همه منابع خود را پیدا کرده و حساب های جدید  با بانک های مختلف در 

کشورهای مختلف ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: برخی از کش��ورهای اروپایی مانند ایتالیا نسبت به دیگران 
جلوتر حرکت کردن��د؛ بانک مرکزی ایتالیا و یون��ی کریدیت، روابط بانکی 
مطلوبی با م��ا دارند و ارایه خدمات امکان پذیر ش��ده اس��ت؛ البته هنوز تا 
تحقق همه تعهدات طرف های غربی فاصله داریم و باید آنها نسبت به انجام 

تعهدات شان به صورت کامل تسریع کنند.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود: پس از برجام، سریع ترین عکس العمل 
را س��وییفت ) ارتباط بانکی بین المللی ( داش��ت به طوری که این شبکه، 
فرآیند س��ه ماهه اتصال مجدد را در دو هفته برای بانک های ما فراهم کرد 
اما موضوع این بود که برخی بانک ها مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری 
در درون خود داشتند و به همین دلیل اتصال مجدد آنها به شبکه سوییفت 

زمان بر شد.
وی گفت: بنابراین پس از حدود یک ماه، همه بانک های ما که پیش از این به 
دلیل تحریم، سوییفت آنها قطع  شده بود دوباره به این شبکه متصل شدند.

بانک مرکزی با متخلفان نظام بانکی جدی برخورد کند
رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس نهم نیز در این دی��دار اقدامات بانک 
مرکزی در طول س��ال های گذش��ته را قابل تقدیر دانس��ت و گفت: بانک 
مرکزی در طول سال های گذشته به علت تحریم های تحمیل شده به ایران  
در سخت ترین و حس��اس ترین شرایط به س��ر می برد که با حضور سیف و 
همکاران شان در راس نظام پولی و بانکی کشور، ثباتی که امروز شاهد آن 

هستیم، حاصل شده است.
ارسالن فتحی پور افزود: کنترل و مهار تورم، جلوگیری از بدهکاری دولت 
و شرکت های دولتی، اصالح رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، بازگرداندن 
آرامش به بازار ارز و جلوگی��ری از دخالت در این ب��ازار و برقراری انضباط 

 در بازار پ��ول، از جمله موفقیت هایی هس��تند که بانک مرکزی توانس��ته 
ر زمانی اندک با تفکر علمی، رفتار عقالیی و برنامه ریزی عملیاتی به انجام 

رساند.
نماینده شهرستان کلیبر، با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی، اظهارداشت: این مصوبه با ابالغ مجلس در دستور کار 
بانک مرکزی قرار گرفته و بانک مرکزی نیز باید با نهایت جدیت با متخلفان 

نظام بانکی برخورد کند.
فتحی پور، کاهش نرخ سود را از اهم اقدامات بانک مرکزی در سال های اخیر 
دانست و تصریح کرد: نرخ سود نباید بیشتر از نرخ تورم باشد تا انگیزه کار و 
سرمایه گذاری از مردم گرفته نش��ود و همچنین نباید خیلی پایین باشد تا 

میل  به پس انداز در مردم از بین برود.
به گفته وی، بانک مرکزی توانسته است با تعیین نرخ سود بانکی هدفمند و 

بهینه، نظام بانکی را در مسیر درست هدایت کند.
وی به مصوبه کنون��ی مجلس در خص��وص اس��تفاده از پیمان های پولی 
چندجانبه توسط بانک مرکزی اش��اره و ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی 
بتواند اقدامات الزم را در این بخش که از راهکار های مقاوم س��ازی اقتصاد 

است، انجام دهد.
مواضع دولت و بانک مرکزی مورد تایید مجلس است

همچنین عثمان احمدی نماینده مردم مهاباد در مجلس نیز در این دیدار به 
تصویب نشدن طرح جدید بانکداری بدون ربا در مجلس نهم اشاره و تصریح 
کرد: منطقی نیس��ت بخواهیم 205 بند از قانون را که نیاز به ماه ها بررسی 
دارد، در مدت سه جلس��ه تجزیه و تحلیل کنیم؛ در نتیجه مواضع دولت و 

بانک مرکزی به طور کامل مورد تایید است.
کاهش نرخ سود بانکی گامی در ارتقای وضعیت اقتصاد 

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین نیز در این دیدار، با تقدیر از فعالیت های 
بانک مرکزی در دو و نیم سال گذش��ته، افزود: با کاهش نرخ سود در بازار 
بین بانکی از 29 درصد به 17 درصد، گام مهمی در ارتقای وضعیت اقتصاد 
کشور برداشته شده است و امیدوارم با هدایت نقدینگی به سمت تولید، دیگر 

اهداف اقتصادی نیز دنبال شود.
وی به برداش��ت از دارایی های ارزی بانک مرکزی توسط آمریکا اشاره کرد 
و گفت: بانک مرکزی نهادی مستقل به ش��مار می آید و نباید نگاه دولتی به 

آن داشت.
 امیدوارم با اقدامات بانک مرکزی در راستای صیانت و دفاع از دارایی های 

ملی، جلوی دست اندازی های آتی آمریکا گرفته شود.

رییس کل بانک مرکزی:

بازار دو نرخی ارز فسادآور است

فاجعه های نورانی
در نصف جهـان

افزایش 12 د رصد ی
حقوق کارکنان از هفته آیند ه

از اقدامات ایران در کاهش 
تنش ها در منطقه حمایت می کنیم

ریزش اساسی در سپاهان
با حضور ویسی

تولیدکنندگان  مبل
استرس افزایش نرخ تورم ندارند

رییس سازمان ثبت احوال خبرداد:
کاهش 5 درصدی آمار ازدواج

چهارمحال و بختیاری می تواند 
الگوی کشاورزی در کشور باشد
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مراسم ارد یبهش��ت تئاتری اصفهان د ر تاالر هنر 
برگزار ش��د . د ر این مراس��م مد ی��رکل فرهنگ 
و ارش��اد  اس��المی اس��تان اصفهان جایگاه هنر 

نمایش را...

مد یر کل فرهنگ و ارشاد  اسالمی استان:
باید  تئاتر طنز

د ر اصفهان احیا شود 

3
فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین فوالد س��از 
خاورمیانه از ابتد ای راه اند ازی تاکنون توانس��ته بخش 
عمد ه نیاز صنایع اصلی و محوری کشور را پاسخ د هد . با 

این حال، این تولید کنند ه فوالد ...

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه؛
» وارد ات بی رویه « 
بالی جان » فوالد  «

رهبر معظم انقالب ب��ا بیان اینکه تروریس��ت های 
تکفیری و نزدیک به وهابی ها کاری را که دش��من 
می خواهد انج��ام می دهند، فرمودن��د: دارند قضیه 
فلسطین را به فراموشی می سپارند. حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب اس��المی در جمع 
شرکت کنندگان در سی و س��ومین دوره مسابقات 

بین الملل��ی قرآن کری��م، ایم��ان به خ��دا و کفر به 
طاغوت را مبنای اصل��ی و واقعی اقتدار دانس��تند 
 و با تأکی��د بر اینک��ه آمری��کا »طاغ��وت اعظم« و 
»ش��یطان اکبر« اس��ت، گفتند: ام��روز مهم ترین 
وظیفه علما، روشنفکران و نخبگان، »روشنگری« و 

»جهاد تبینی« در قبال فریبکاری های...

رهبر معظم انقالب در دیدار با شرکت  کنندگان مسابقات قرآن کریم :

مهم ترین وظیفه،
مبارزه برای روشنگری است
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سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برای درختان توت برنامه دارد؛

هیس! توت ها فریاد نمی کشند
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ــت هاى  ــالب با بيان اينكه تروريس رهبر معظم انق
ــمن  تكفيرى و نزديك به وهابى ها كارى را كه دش
ــد: دارند قضيه  مى خواهد انجام مى دهند، فرمودن

فلسطين را به فراموشى مى سپارند.
به گزارش تسنيم، حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
ــركت كنندگان  ــالمى در جمع ش معظم انقالب اس
ــى  ــابقات بين الملل ــومين دوره مس ــى و س در س
قرآن كريم، ايمان به خدا و كفر به طاغوت را مبناى 
ــا تأكيد بر اينكه  ــتند و ب اصلى و واقعى اقتدار دانس
ــت،  ــيطان اكبر» اس آمريكا «طاغوت اعظم» و «ش
ــنفكران  گفتند: امروز مهم ترين وظيفه علما، روش
و نخبگان، «روشنگرى» و «جهاد تبينى» در قبال 
فريبكارى هاى طواغيت است و امت اسالمى نيز بايد 
ــا را نخورد و از تهديدهاى  فريب وعده هاى قدرت ه

آنها هم نهراسد.
ــى از  ن ــن قدردا ــالمى ضم ــالب اس ــر انق رهب
ــت اندركاران اين مسابقات،  برگزاركنندگان و دس
ــالمى» خواندند و  ــور «وحدت امت اس قرآن را مح
ــت هاى استكبار بر  افزودند: در شرايطى كه سياس
ايجاد اختالف و درگيرى ميان مسلمانان است، امت 
اسالمى بايد با تمسك به اين نعمت بزرگ الهى در 

مسير وحدت و انسجام حركت كند.
ــات  حضرت آيت اهللا خامنه اى يكى از بركات جلس
قرآنى را انس قشرهاى مختلف مردم به ويژه جوانان 
با قرآن برشمردند و خاطرنشان كردند: امت اسالمى، 

امروز بيش از هرزمان ديگر نيازمند تعاليم و مفاهيم 
و معارف قرآن است زيرا واقعيات زندگى مسلمانان، 

فاصله زيادى با قرآن دارد.
ايشان با اشاره به تالش گسترده قدرت هاى طاغوتى 
ــالمى، گفتند:  ــالم و امت اس براى ضربه زدن به اس
آنها مى دانند كه اگر مسلمانان قدرت داشته باشند 
ــه ظلم به  ــد، قادر ب ــا و بلند باش و صداى آنان رس
ملت ها نيستند و موضوع فلسطين به عنوان غصب 
يك كشور اسالمى به فراموشى سپرده نخواهد شد.

ــن توطئه ها  ــز غلبه بر اي ــالمى رم رهبر انقالب اس
ــت آوردن مبانى اصلى  ــك به قرآن و به دس را تمس
قدرت دانستند و افزودند: قدرت واقعى در «ايمان و 

پايدارى» و «كفر به طاغوت» است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اظهار تأسف از تمسك 
برخى كشورهاى اسالمى به طاغوت به جاى تمسك 
ــه در منطقه،  ــورهايى ك به خدا، تأكيد كردند: كش
ــتند، در واقع به  ــت هاى آمريكا هس مجرى سياس
ــالمى خيانت و زمينه نفوذ آمريكا را فراهم  امت اس

مى كنند.
ايشان ايمان و پايدارى ملت ايران و ايستادگى آنان 
ــكا را عامل اصلى  در مقابل زياده خواهى هاى آمري
ــتند و تأكيد  ــالمى ايران دانس اقتدار جمهورى اس
ــت ايران و انواع  كردند: علت هراس قدرت ها از مل
ــالم،  ــا برضد اين ملت، اقتدار بر مبناى اس توطئه ه
است و دشمن از «اسالم مقتدر» و «اسالم شجاع» 

مى ترسد.
ــه مواضع و  ــالمى با تأكيد بر اينك رهبر انقالب اس
ــالمى ايران، عامل  ــرد صادقانه جمهورى اس عملك
ــلمانان و يكى  اصلى تأثيرگذارى ايران در ميان مس
ديگر از عوامل اقتدار نظام اسالمى است، خاطرنشان 
كردند: تاكنون نه وعده هاى طواغيت توانسته ملت 
ايران را فريب دهد و نه تهديدهاى آنها موجب ترس 

ملت شده است.
ــى از نيازهاى مبرم  ــت اهللا خامنه اى يك حضرت آي
ــالم را، فريب نخوردن در قبال وعده هاى  دنياى اس
ــيدن از تهديدهاى آنها دانستند  قدرت ها و نهراس
ــه همه در امت  ــم ترين وظيف و افزودند: امروز مه
اسالمى به ويژه علما، روشنفكران و تحصيلكردگان 
كشورهاى اسالمى، مبارزه براى روشنگرى و جهاد 

تبينى درباره حقايق دنياى اسالم است.
ايشان ظهور گروه هاى تروريستى تكفيرى در منطقه 
ــلمانان به نيابت  و ايجاد جنگ و اختالف ميان مس
ــمنان را نتيجه گمراهى و فقدان روشنگرى  از دش
ــل قرآنى براى  ــد از محاف ــمردند و گفتند: باي برش
روشنگرى، استفاده كرد و كسانى كه از كشورهاى 
مختلف به اين محافل مى آيند، بايد ملت هاى خود 

را ارشاد و آگاه كنند.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه كمك و نصرت 
الهى منوط به حركت ملت هاى اسالمى است و اين 
ــان  ــت، خاطرنش حركت در گروى جهاد تبينى اس
ــه كفر»،  ــدارد كه «جبه ــد: ترديدى وجود ن كردن
سرانجام در مقابل «جبهه اسالمى مبارز و مجاهد» 

وادار به عقب نشينى خواهد شد.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمى، حجت االسالم 
ــده ولى فقيه و رييس  ــلمين محمدى نماين والمس
ــعار سى و سومين  سازمان اوقاف و امور خيريه، ش
دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم را «يك كتاب، 
ــابقات  يك امت» خواند و گفت: در اين دوره از مس
ــته هاى حفظ و قرائت قرآن از 70  130 نفر در رش

كشور شركت كردند.
ــهداى فاجعه  ــاد و خاطره ش ــت ي وى با گراميداش
ــهداى قرآنى، خاطرنشان كرد: حضور  منا به ويژه ش
قاريان روشندل از كشورهاى مختلف براى نخستين 
بار، تجليل از خانواده هاى شهداى قرآنى و شهداى 
ــاالت و پژوهش هاى  ــوان مق ــرم، فراخ ــع ح مداف
ــگاه و محافل قرآنى از جمله  قرآنى و برپايى نمايش
ــومين دوره  ــى و س فعاليت هاى انجام گرفته در س

مسابقات بين المللى قرآن كريم است.

خبرخبر

ــرى  ــه رهب ــر ب ــزب كارگ ــره ح ــن كنگ ــزارى اولي ــس از برگ پ
«كيم جونگ اون» رهبر جوان كره شمالى، به نظر مى رسد مقام هاى 
ــت  ــور به دنبال برقرارى ارتباط موثر با دنيا و تغيير در سياس اين كش

خارجى اين كشور باشند.
 پيونگ يانگ در اولين گام پس از اين كنگره چهار روزه كه هفته پيش 
برگزار شد، «رى يونگ هو» سفير سابق اين كشور در انگليس و معاون 
ــابق وزير خارجه را به عنوان وزير خارجه جديد اين كشور منصوب  س

كرد.
ــابقه مذاكره با آمريكا و كره  ــته كه س اين ديپلمات با تجربه وكاركش
جنوبى به عنوان دو رقيب كره شمالى را در كارنامه دارد رياست دستگاه 
ــايد بتواند درهاى بسته  ــور را برعهده گرفت تا ش ديپلماسى اين كش

مجامع بين المللى را به روى كشورش بگشايد.
ــت:تحليلگران كره جنوبى بر اين عقيده اند كه  ــيتدپرس نوش آسوش
ــمت در اين مقطع زمانى، بخشى از  انتصاب «رى يونگ هو» به اين س
تالش  هاى پيونگ يانگ براى احياى ديپلماسى به بن بست رسيده و 

بهبود روابط با جهان است.
كره شمالى پس از انجام چهارمين آزمايش هسته اى و پرتاب موشك 
ــترى از سوى  ــالجارى ميالدى با تحريم هاى بيش دوربرد در اوايل س

شوراى امنيت سازمان ملل متحد روبه رو شد.
ــگ يانگ با ــد، زمانى كه پيون ــمالى معتقدن ــت كره ش منتقدان دول
 دشمنى هاى زيادى مواجه مى شود دست به چنين اقداماتى مى زند 
ــى  و پيش تر نيز براى گرفتن امتياز و كمك بين المللى، در ديپلماس
ــاى تند خود عقب  ــت ه خارجى خود تغييراتى انجام داده و از سياس

نشينى كرده بود.
ــمت به اين  هرچند نبايد فراموش كرد كه انتصاب يونگ هو به اين س
زودى نمى تواند درهاى بسته به روى پيونگ يانگ را بگشايد و مذاكرات 

هسته اى متوقف شده را به حركت بياندازد.
ــنگتن براى آغاز مذاكرات پس  ــرط سئول و واش البته در اين ميان ش
ــمالى نيز مانعى بزرگ بر سر راه  از خلع كامل سالح هسته اى كره ش

وزيرخارجه جديد است.
ــمالى با حضور ــته اى كره ش ــش جانبه خلع سالح هس مذاكرات ش
ــن از ــن و ژاپ ــيه، چي ــى، روس ــره جنوب ــكا، ك ــور و آمري ــن كش اي
ــن مذاكرات متوقف  ــال 2008 و به دليل خروج پيونگ يانگ از اي  س

شده است.
ــته اى  ــد هس ــال 2011ميالدى با نماينده ارش «رى يونگ هو»درس
ــرگيرى  ــه توافق مهمى درزمينه از س ــى در بالى اندونزى ب كره جنوب
ــت يافت كه در نوع خود بسيار مهم بود، اما  مذاكرات متوقف شده دس
ــمالى از اين حضور،  ــكا در منطقه و نگرانى كره ش حضور نظامى آمري
ــالح  ــتيابى به س ــمت دس پيونگ يانگ را از ميز مذاكره دورتر و به س

هسته اى و موشك هاى دوربرد نزديك تر ساخت.
ــر خارجه  ــابقه وزي ــه اقدامات و س ــده اند ك ــران بر اين عقي تحليلگ
ــور براى  ــه اين كش ــت ك ــد دهنده اين اس ــمالى، نوي جديد كره ش
ــان و همچنين  ــورهاى جه ــى و ارتباط با كش ــروج از وضعيت فعل خ
ــور وارد عمل  ــن كش ــوان اي ــادى رهبر ج ــاى اقتص ــق وعده ه تحق

شده است.

تغيير در دستگاه ديپلماسى كره شمالى 

ــپاه در هشتمين جشنواره  سردار حسين سالمى جانشين فرمانده كل س
جوان سرباز كه در ستاد فرماندهى كل سپاه برگزار شد، اظهارداشت: سربازان 
نمادهاى برجسته و درخشان صداقت، فداكارى، وفادارى، خاكى، شجاعت، 
كرامت، اخالص، شهامت، ثبات قدم، آگاهى و بصيرت براى جامعه ما هستند.

ــان از تاريخ عميق و  ــما جوان وى افزود: عناصر اين هويت زيبا و جذاب را ش
پرحادثه و پرواقعه دهه هاى اخير انقالب اسالمى به يادگار گرفته ايد.

ــدگار جوانان  ــراث مان ــرد: مي ــح ك ــپاه تصري ــده كل س ــين فرمان جانش
ــراى عزت،  ــمنان ب ــاى دش ــارش گلوله ه ــر ب ــود را زي ــينه خ نيز كه س
ــراث جاودانه  ــن مي ــد؛ اي ــپر كردن ــن ملت س ــتقالل اي ــربلندى و اس س
ــانى گرفته  ــود را از كس ــت خ ــما هوي ــه اينكه ش ــاره ب ــت. وى با اش اس
ــبقت ــر س ــن از يكديگ ــاى مي ــدان ه ــودن مي ــراى گش ــه ب ــد ك اي

 مى گرفتند، ادامه داد: از جوانانى كه توانستند معادالت پرواز موشك در فضا 
ــازند و ماهواره را در فضا جاى دهند و ايران را فضايى و آسمانى كنند. را بس

سردار سالمى ادامه داد: تمام عظمت اين انقالب شكوهمند كه سيماى ايران 
را در جهان تغيير داد و از ايران كه در جغرافياى سياسى، آمريكا توصيف مى 
ــما جوانان است؛ تاجايى كه كه  شد، يك ايران قدرتمند ساخت، مديون ش
رهبر آمريكا به نمايندگى از مقامات سياسى كشور خود، به عالى ترين مقام 
كشورمان نامه مى دهد و از ايشان مى خواهد تا با يكديگر براى حل مشكالت 
جهان همكارى نمايند. جانشين فرمانده كل سپاه با بيان اينكه شما امروز 
ــتيد، گفت: رهبر انقالب به  ــرزمين و فرزندان اين ملت هس جوانان اين س

جوانان اعتماد كردند و از دل اين اعتماد، يك ايران قدرتمند متولد شد.
ــرزمين و  ــن س ــان اي ــما جوان ــرد: ش ــح ك ــه تصري وى در ادام
ــده  ــيد؛ آين ــاع مقدس ــالب و دف ــادگاران انق ــتيد و ي ــت هس مل
ــان تصويرگر  ــما جوان ــه گفت: ش ــالمى در ادام ــردار س از آن شماست.س
ــك ــده اى نزدي ــه در آين ــتيد ك ــى هس ــى از ايران ــن نقاش زيباتري

 افق هاى نزديك ترى از پيشرفت و آگاهى را فتح خواهيد كرد.
ــش مدافعان  ــما امروز در نق ــپاه با بيان اينكه ش ــين فرمانده كل س جانش
آرمان هاى اين ملت، انقالب بزرگ و رهبر بزرگ، محافظ آبرو و عزت يك ملت 
بزرگ هستيد، گفت: پرچم به دست شما سپرده مى شود و اسالم و ايران دو 

امانت بزرگ است تا ايران را آباد و اسالم را تجلى ببخشيد.

ــالمى ايران در كابل گفت  ــفارت جمهورى اس يك منبع آگاه در س
كه «محمد اشرف غنى» رييس جمهورى افغانستان به زودى براى 
ــان ايران ،  ــدر ترانزيتى چابهار مي ــه جانبه بن امضاى توافق نامه س

افغانستان و هند به تهران سفر مى كند.
ــه تاريخ  ــود، اظهار كرد ك ــر نش ــت نامش ذك ــع كه خواس اين منب
ــران هنوز  ــه اي ــتان ب ــورى افغانس ــس جمه ــت ريي ــق عزيم دقي
مشخص نشده، اما با توجه به اينكه برنامه ريزى ها به گونه اى است
ــد، همزمان  ــت وزير هن ــرف غنى» و «نارندرا مودى» نخس  تا «اش
ــفر  ــد، هفته اول خرداد ماه پيش رو به ايران س در تهران حضور يابن

خواهد كرد. 
ــرف غنى به ايران از دوران به قدرت رسيدن در  اين دومين سفر اش

20 ماه گذشته است.
ــتان به ايران 30 فروردين سال  اولين سفر رييس جمهورى افغانس
گذشته صورت گرفت و دو كشور در اين سفر همكارى ها در اجراى 
ــورهاى منطقه به ويژه هند،  طرح هاى دوجانبه و چندجانبه با كش
تاجيكستان و تركمنستان از جمله توافق نامه سه جانبه بندر چابهار 
ــران به امضاى  ــيدى در ته ــد قرار دادند.1394 خورش را مورد تاكي
ــل هند و «عباس  ــتيرانى و حمل و نق «نيتين گادكارى» وزير كش
آخوندى» وزير راه و شهرسازى ايران رسيد و مطابق اين قرارداد، هند 
ــرمايه گذارى 85 ميليون دالرى در تجهيز فاز يك طرح توسعه  با س
بندر چابهار، به مدت 10 سال بهره بردارى از اين فاز را به عهده خواهد 

داشت. 
«دارمندرا پرادهان» وزير نفت و گاز طبيعى هند به تازگى در سفرش 
ــرمايه گذارى خود را در  به ايران اعالم كرد كه هند تمايل دارد تا س

بندر چابهار افزايش دهد.
 منطقه آزاد چابهار در يك سال گذشته 50 هكتار زمين در سواحل 
ــركت در  ــتان اختصاص داده و 130 ش ــه بازرگانان افغانس مكران ب
ــيده و ثبت اين تعداد شركت  ــط اتباع افغان به ثبت رس چابهار توس
حاكى از اشتياق سرمايه گذاران افغان براى حضور بيشتر در سواحل 

مكران است.
ــرد اين كشور با  ــت و روابط س ــكى محصور اس ــتان در خش افغانس
پاكستان، كابل را بر آن داشته تا واردات و صادرات كاالهاى خود و نيز 
تجارت در مسير هند – آسياى ميانه، به آب هاى آزاد از راه ديگرى به 

جز بندر كراچى پاكستان، دسترسى پيدا كند. 
ــور درحال حاضر از طريق بندر كراچى محصوالت هند را به  اين كش
كشور خود وارد و يا از آنجا به آسياى ميانه و اروپا صادر مى كند. بنابر 
ــدور بيانيه اى اعالم كرد:  اين گزارش، وزارت امور خارجه هند با ص
«نارندرا مودى» نخست وزير هند به دعوت رسمى «حسن روحانى» 
رييس جمهورى ايران روزهاى 22 و 23 ماه مى (دوم و سوم خرداد) 

به ايران سفر مى كند.

سردار سالمى در هشتمين جشنواره جوان سرباز:

سربازان نمادهاى درخشان صداقت، 
شجاعت و بصيرت براى جامعه ما هستند

همزمان با حضور نخست وزير هند در تهران؛

رييس جمهورى افغانستان
 به ايران سفر مى كند

بين الملل

ــى واحد اول نيروگاه  روس  اتم اعالم كرد: تحويل نهاي
ــام و مجوز  ــى انج ــرف ايران ــهر به ط ــته اى بوش هس

فعال سازى اين نيروگاه ارايه شد.
ــه تحويل ــد كرد ك ــم تايي ــى روس ات ــركت دولت  ش

ــهر به طرف  ــته اى بوش  نهايى واحد اول نيروگاه هس
ــازى اين نيروگاه ارايه شده  ايرانى انجام و مجوز فعالس
ــاخت اولين واحد انرژى هسته اى نه  است. از اين رو س
تنها در ايران، بلكه در سراسر خاورميانه رسما به پايان 

رسيد.
ــيه ــته اى روس ــرژى هس ــس ان ــع در آژان ــك منب ي

 گفت: اين واحد براى آغاز دوره نگهدارى در سپتامبر 
ــده بود و در 18 اوت 2015 پروتكل  2013 تحويل ش
تحويل نهايى اين واحد را با همه ملزومات آن به طرف 
ــازمان  ــال س ــى امضا كرديم و در 20 آوريل امس ايران
انرژى اتمى ايران مجوز راه اندازى اين واحد را تحويل

 گرفت.
ــرورى اجرايى  ــرط ض وى افزود: تحويل اين مجوز، ش

شدن پروتكل تحويل نهايى بود.

سخنگوى اين آژانس گفت: به اين ترتيب ساخت واحد 
اول انرژى نيروگاه «بوشهر» به صورت رسمى به پايان 
رسيد اما آنها در چارچوب تعهدات خود به ارايه خدمات 
ــوخت  ــردن اين واحد به س ــروش و مجهز ك پس از ف

هسته اى ادامه خواهند داد.
ــع ــل از مناب ــه نق ــاس ب ــزارى ت ــن خبرگ همچني
ــاخت ــاز س ــراى آغ ــم ب ــى روس ات  آگاه از آمادگ

 فاز دوم نيروگاه هسته اى بوشهر تا پيش از پايان سال 
ــترى با پارامترهاى آن خبر  2016 پس از موافقت مش

داد.
ــار داريم كه طرف ايرانى  اين منبع آگاه افزود: ما انتظ
ــاخت آن تا پيش از  پارامترها را قطعى كند وسپس س

پايان سال جارى آغاز خواهد شد.
ــاى اوليه  ــه كاره ــده بود ك ــن گزارش ش ــش از اي پي
ــال ــهر طى دو س ــاخت فاز دوم نيروگاه بوش براى س
ــه ــت ك ــده اس ــرآورد ش ــود. ب ــاز مى ش ــده آغ  آين

ــرمايه گذارى در اين پروژه در مجموع 11 ميليارد   س
دالر باشد.

صدور مجوز فعال سازى واحد اول 
نيروگاه بوشهر

ــروه  ــات گ ــه عملي ــور خارج ــخنگوى وزارت ام س
ــه  ــداد ك ــدر بغ ــهرك ص ــش در ش ــتى داع تروريس
ــهروند  بى گناه  ــش از 200 ش ــت بي ــهادت و جراح به ش
ــين  ــرد. حس ــوم ك ــا محك ــد را قوي ــر ش ــى منج عراق
ــيب ديدگان  ــليت به خانواده هاى آس جابرى انصارى با تس
ــات جنايتكارانه  ــديد اقدام ــراق، تش ــت ع ــت ومل و دول
ــه  ــى را منفعالن ــهروندان عراق ــه ش ــت ها علي تروريس
ــن  ــان در ميادي ــت هاى آن ــداوم شكس ــى از ت و ناش
نبرد دانست و افزود: تروريست ها براى جبران ناكامى هاى 

ــى عراق از هيچ  ــرايط سياس ــتفاده از ش خود و با سوء  اس
ــش و نيروهاى  ــت، ارت ــام از ملت، دول ــراى انتق فرصتى ب
ــخنگوى وزارت امور  ــد. س ــغ نمى كنن ــى عراق دري مردم
ــر به دولت و ملت  خارجه همچنين تقويت كمك هاى مؤث
ــاى تكفيرى را  ــم و جريان ه عراق در مبارزه عليه تروريس
ــت و عنوان كرد:  ــئوليتى منطقه اى و بين المللى دانس مس
تروريسم تكفيرى تهديدى جهانى و فرامرزى است و عراق 
نيز همانند سوريه در خط مقدم مبارزه با تروريست ها قرار 
ــوريه در مبارزه عليه  ــت از عراق و س ــن رو حماي دارد؛ از اي
تروريسم، حمايت از امنيت جهانى است. جابرى انصارى با 
تقدير از عملكرد ارتش و نيروهاى مردمى عراق در جبهه هاى 
ــئوالن و جريان هاى  ــت ها، مردم و مس نبرد عليه تروريس
ــيارى و نيز  ــى عراق را به حفظ وحدت، افزايش هش سياس
سرعت بخشيدن به روند توافق براى حل مسايل و مشكالت 
سياسى جارى عراق فراخواند و خاطرنشان كرد: در شرايط 
حساس امنيتى عراق، تثبيت روند سياسى و تقويت نهادهاى 
قانونى، عاملى مهم در مسير نااميدى و ناكامى تروريست ها 

و حاميان آنان است.

ايران اقدامات تروريستى داعش 
در شهرك صدر بغداد را محكوم كرد

رييس جمهور كرواسى گفت: ما به عنوان عضوى از اتحاديه اروپا از اقدامات 
ايران در كاهش تنش ها در منطقه حمايت كامل مى كنيم.

ــت خبرى  ــى در نشس ــچ رييس جمهور كرواس ــار كيتارووي  كوليندا گراب
مشترك با حسن روحانى رييس جمهور كشورمان كه در مجموعه فرهنگى، 
ــكر از استقبال گرم  ــد، طى سخنانى ضمن تش تاريخى سعدآباد برگزار ش
ــت: معتقدم در جريان اين سفر شاهد  ايران در جريان اين سفر، اظهار داش
ــترى بين تهران  و زاگرب خواهيم بود و همچنين روابط  همكارى هاى بيش

اقتصادى بين دو كشور ارتقا خواهد يافت.
ــورهاى 1+5 تأكيد كرد: بنده  ــته اى ايران با كش وى با اشاره به توافق هس
ــاز برجام را كه  ــران تبريك مى گويم و همچنين آغ اين توافق را به ملت اي
مايه تشديد همكارى هاى گسترده بين ايران و ساير كشورهاى جهان شد، 
مجددا تبريك مى گويم و اميدورام اين توافق موجب گسترش همكارى هاى 

اقتصادى، فرهنگى و علمى بين ايران و ديگر كشورهاى جهان باشد.
رييس جمهور كرواسى، تصريح كرد: جمهورى كرواسى از گسترش روابط 
بين ايران و اتحاديه اروپا حمايت كامل مى كند، همچنين از گشايش دفتر 

اتحاديه اروپا در تهران پشتيبانى مى كند.
ــالمى ايران و جمهورى  كيتاروويچ تأكيد كرد: همكارى بين جمهورى اس
كرواسى در سطح خوبى است، اما رضايت بخش نيست و مسلما بايد فضاى 
ــترش زمينه هاى  ــترش همكارى ها به وجود بيايد و گس ــترى در گس بيش

همكارى بين تهران و زاگرب وجود دارد.
وى ادامه داد: گرچه بر گسترش همكارى هاى فرهنگى توجه داريم، اما سفر 
ما به ايران تأكيد خاصى بر گسترش روابط اقتصادى دارد. در هيئت همراه 
ــى  ــركت هاى كرواس بنده عالوه بر حضور تعدادى از وزرا، 60 نماينده از ش

حضور دارند.
رييس جمهور كرواسى بيان كرد: معتقديم گفت وگوهايى كه در جريان اين 
ــتى هم كه بين اتاق بازرگانى ايران و كرواسى  سفر انجام خواهد شد و نشس
انجام مى شود، به گسترش روابط كمك خواهد كرد و مطمئنا موجب افزايش 

سرمايه گذارى هاى اقتصادى بين دو كشور خواهد شد.
ــران براى مدرن كردن  ــالمى اي كيتاروويچ افزود: ما از اهداف جمهورى اس
ــتيم و معتقديم شركت هاى  ــاخت هاى اقتصادى آگاه هس صنعت و زيرس
ــام دهند، ما  ــايانى انج ــه كمك هاى ش ــد در اين زمين ــى مى توانن كرواس
همچنين عالقه مند هستيم در صنعت برق و توليد ترانسفورماتورها و توليد 
لوكوموتيوهاى برقى و مدرن و برقى كردن راه آهن ايران، با دولت اين كشور 

همكارى داشته باشيم.
وى اظهار داشت: همچنين كشتى سازى ايران از اعتبار بين المللى در جهان 
برخوردار است و ويژگى اين صنعت در كرواسى آن است كه مى تواند خودش 

را با خواسته هاى كشورها و تقاضاى آنان هماهنگ كند.
ــى مى تواند نقطه مهمى در انتقال  ــى، گفت: كرواس رييس جمهور كرواس
ــد، كرواسى  ــى باش توليدات ايران با توجه به فعال بودن دو بندر در كرواس
ــد، همچنين صنعت  ــرژى باش ــيار مهمى در انتقال ان ــير بس مى تواند مس

ــان از اعتبار بااليى  ــا در جه ــى و اتحاديه اروپ ــازى در كرواس ساختمان س
ــترك داشته  ــت و مى توانيم در اين زمينه همكارى هاى مش برخوردار اس

باشيم.
ــور در زمينه تجارت، بازرگانى  ــاره به ارتقاى روابط دو كش كيتاروويچ با اش
ــى و همچنين هتل هايى كه در اين  و گردشگرى گفت: شركت هاى كرواس
كشور فعال هستند، داراى پروانه توليدات حالل هستند و در اين زمينه ما 

مى توانيم همكارى كاملى با گردشگران ايرانى داشته باشيم.
وى با بيان اينكه در گفت وگوهاى خود درباره مسايل بين الملل به خصوص 
ــر پرداختيم، افزود:  ــث و تبادل نظ ــم به بح بى ثباتى در منطقه و تروريس
ــت نقش كليدى ايران را در منطقه  ــعى كنم نخواهم توانس هرچقدر كه س
ــن كنم. ما به عنوان عضوى از اتحاديه اروپا از اقدامات ايران در كاهش  روش

تنش ها در منطقه حمايت كامل مى كنيم.
ــكالت  ــرد: در گفت وگوهاى خود به مش ــى تأكيد ك رييس جمهور كرواس
آواره هاى جنگى اشاره كرديم و آگاه شديم كه در ايران حدود 3 ميليون آواره 
افغانى زندگى مى كنند. ما به همكارى هاى خود با ايران در ريشه كن كردن 
تروريسم وافراط گرايى ادامه خواهيم داد. مخصوصا با ايران در كشورهايى 
مانند افغانستان، سوريه و عراق براى نابودى تروريسم همكارى خواهيم كرد.

كيتاروويچ خاطرنشان كرد: ما بسيار خرسند هستيم كه روابط ما با مسلمانان 
ــلمانان كرواسى هم در جامعه ما  ــيار خوبى قرار دارد، زيرا مس در سطح بس
هم گرا شده اند و هم الگويى براى هم زيستى بين مردم هستند و اين موضوع 
ــى بلكه در كل قاره اروپا صدق مى كند. بنده هم شخصا و  نه تنها در كرواس
هم از طرف همكارانم اعالم مى كنم كه ما به احترام گذارى به اسالم به عنوان 

دين رسمى و احترام به مسلمانان ادامه خواهيم داد.

رهبر معظم انقالب در ديدار با شركت  كنندگان مسابقات قرآن كريم :

مهم ترين وظيفه، مبارزه براى روشنگرى است

رييس جمهور كرواسى در نشست خبرى مشترك با روحانى؛

از اقدامات ايران در كاهش تنش ها 
در منطقه حمايت مى كنيم
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بودجه95ابالغمیشود:

افزایش12درصدی
حقوقکارکنانازهفتهآینده

والاستریتژورنال:

اسپانیادرسواحلایرانیدریایخزر
هتلمیسازد

تازه ترین اخبار از روند  بررس��ی و ابالغ بود جه 1395 حاکی از آن است که قانون 
بود جه به زود ی با ابالغ مجلس د ر د س��تور کار د ولت قرار خواهد  گرفت و احکام 

مربوطه از جمله افزایش حقوق کارکنان از هفته آیند ه اعمال می شود .
پیگیری آخرین شرایط بود جه 1395 باتوجه به اتمام ارد یبهشت ماه د ر آخر هفته 
جاری و به تبع آن تمام شد ن د وره زمانی اجرای بود جه د و د وازد هم، از این حکایت 
د ارد  که به احتمال فراوان الریجانی، رییس مجلس قانون بود جه 1395 را به د ولت 
ابالغ می کند . د ر این فرآیند  با ابالغ قانون بود جه از سوی رییس جمهور به سازمان 
 مد یریت و برنامه ریزی، این س��ازمان نیز با تد وین آیین نام��ه های الزم قانون را 

د ر اختیار د ستگاه ها قرار د اد ه و از هفته آیند ه اجرایی خواهد  شد .
بود جه 1395 د ر حالی با حد ود  د وماه تاخیر د ر د ستور کار مالی د ولت قرار می گیرد  
که با توجه به د یرکرد 40 روزه ارایه الیحه به مجلس، همزمانی با انتخابات مجلس 
د هم مانع از تصویب آن ش��د ه و د ر نهایت د ولت الیح��ه د و د وازد هم برای د و ماه 
ابتد ایی امسال پیشنهاد  و به تصویب مجلس رس��ید . د ر د وماه اول امسال، قانون 
بود جه مورد  اجرا بر اساس قانون سال گذشته و احکام آن بود . این د ر حالی است 
که با ابالغ قانون بود جه 1395، از هفته آیند ه احکام بر اساس آن اجرایی می شود . 
د ر این بین افزایش حقوق کارکنان د ولت نیز مورد  توجه اس��ت که د ر د و ماه اول 
 امسال بر اساس احکام سال گذشته همچنان پرد اخت شد ه ولی برای خرد اد  ماه 
 با افزایش 12 د رصد ی پرد اخت می شود . مابه التفاوت حقوق های پرد اخت شد ه 
 د ر د و ماه اول س��ال نیز با نرخ های جد ید  ابالغی، محاسبه و به کارکنان پرد اخت 

می شود . میزان افزایش حقوق کارکنان د ر سال1394 حد ود  14 د رصد  بود .

گروه بین المللی هتل های زنجیره ای ملیای اس��پانیا قصد   د  ارد   سال آیند  ه 
یک هتل بزرگ د  ر سواحل د  ریای خزر ایران افتتاح کند  .

گروه بین المللی هتل های زنجیره ای ملیای اس��پانیا قصد   د  ارد   سال آیند  ه 
یک هتل بزرگ د  ر ایران افتتاح کند  . این جد  ید  ترین نشانه از افزایش اشتیاق 
ش��رکت های بین المللی به حضور د  ر صنعت گرد  ش��گری ایران پس از لغو 

تحریم هاست.
روزنامه وال اس��تریت ژورنال به نقل از مقامات شرکت ملیا نوشت، این هتل 
319 اتاقی د  ر یک منطقه تفریحی محبوب د  ر شمال ایران احد  اث شد  ه است. 
گابریل اس��کارر، مد  یر اجرایی ملیا هتلز که اد  اره بی��ش از350 هتل د  ر 35 
 کشور جهان را بر عهد  ه د  ار گفت: » ما معتقد  یم پتانسیل عظیمی ) د  ر ایران (

 وجود   د  ارد  . « اسکارر گفت: پتانس��یل موجود   د  ر بازار هتلد  اری ایران بسیار 
عظیم تر از آن اس��ت که بتوان آن را ناد  ید  ه گرفت. » ما تالش می کنیم یک 
پیشگام د  ر این بازار باش��یم... ما د  ر کوبا 25 س��ال قبل کار را شروع کرد  یم. 

اکنون قصد   د  اریم همان کار را د  ر ایران انجام د  هیم. «
» آنجا جایی است که ما می توانیم گرد  شگران بین المللی را جذب کنیم. «

هتل گران ملیا قو قرار است اواخر سال 2017 د  ر ساحل د  ریای خزر افتتاح شود   
و به مقصد   محبوب گرد  ش��گری برای ایرانی ها، روس ها و ترک ها تبد  یل شود  . 
این هتل شامل 7 رس��توران، 2 استخر ش��نا و یک مرکز آب د  رمانی خواهد   بود  .

گروه ملیا تنها اد  اره این هتل را بر عهد  ه نخواهد   د  اشت و سرمایه گذاری برای 
ساخت توسط خود   شرکت توسط سرمایه گذاران ایرانی صورت گرفته است.

خبر خبر

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه د ولت برنامه های مختلفی 
برای حل مش��کالت واحد های تولید ی کوچک، متوسط و بزرگ 
د ارد ، خواستار اجرای س��ریع بخش��نامه ها به منظور بازگرد اند ن 

رونق به تولید  شد .
اس��حاق جهانگیری د ر جلس���ه بررس�ی مش���کالت واحد های 
تولید ی و ل�زوم فع�ال سازی تولید  د ر سال 1395، گفت: با اشاره 
به اهمیت رفع مشکالت واحد های تولید ی برای بازگرد اند ن رونق 
به اقتصاد  کشور، تصریح کرد : د ولت د ر قالب طرح ها و برنامه های 
مختلف به د نبال حل مشکل نقد ینگی واحد های تولید ی کوچک 
 و متوس��ط اس��ت و د ر عین حال برنامه ریزی ویژه ای برای کمک 

به واحد های تولید ی بزرگ د ارد .
 وی، اجرایی شد ن ابالغیه های س��تاد  فرماند هی اقتصاد  مقاومتی 
د ر د ستگاه ها را زمینه ساز رونق و شکوفایی د ر کشور ارزیابی و اظهار 
امید واری کرد : با اجرای سریع بخش��نامه های مربوط به کارگروه 
بررسی مشکالت واحد های تولید ی، این واحد ها بتوانند  مشکالت 
نقد ینگی خود  را برطرف کرد ه و شاهد  رونق تولید  و ایجاد  اشتغال 

د ر کشور باشیم.
د ر این جلس��ه که وزیر کش��ور، رییس کل بانک مرکزی، رییس 
س��ازمان امور مالیاتی و رییس س��ازمان تامین اجتماعی حض�ور 
د اش��تند ، محمد رضا نعمت زاد ه وزی��ر صنعت، مع��د ن و تجارت 
با تش��ری�ح اق�د امات و تصمیم�ات کارگروه بررس��ی مشک�الت 
واح�د های تولی�د ی برای رفع مش��کالت مال���ی و ب�ازگرد اند ن 
رون�ق به10 هزار واحد  تولی�د ی کوچ�ک و متوس�ط، از شناسایی 
 واحد ه�ای صنعت��ی راک�د  د ر اس��ت�ان ها و حل مش��کالت آنها 
د ر کوتاه ترین زمان مم�کن با همکاری سایر د ستگاه های د ولتی 
خبر د اد . د ولت به منظور ایجاد  رونق تولید  د ر س��ال 95، عالوه بر 
اعالم بسته حمایتی از صاد رات غیر نفتی و خد مات فنی و مهند سی 
با ابالغ بخشنامه هایی توس��ط بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی 
کل کشور و سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهای مطلوبی برای 
تامین نقد ینگ��ی، رفع جرایم مالیاتی و د ریافت تس��هیالت بانکی 

توسط واحد های تولید ی اند یشید ه است.

 مد یر اجرایی د فتر توس��عه تج��ارت خارجی مال��زی گفت: تنوع 
سنگ های تزیینی ایران به ویژه سنگ اصفهان از سوی بازرگانان 

مالزی با استقبال روبه رو شد ه است.
د اتا ذوالکفی د رد ید ار با نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح 
کرد : شناسایی ظرفیت های د و طرف می تواند  به افزایش تعامالت 

تجاری ایران و مالزی منجر شود .
وی با اشاره به روابط نزد یک فرهنگی ایران و مالزی و د اشتن د ین 
مشترک، گفت: د ر د وران پساتحریم ایران باید  روابط اقتصاد ی بین 
شرکت های ایرانی و مالزی تقویت و فرصت های سرمایه گذاری و 

تجاری د و طرف شناسایی شود .
مد یر اجرایی د فتر توس��عه تجارت خارجی مالزی ضمن د عوت از 
اتاق بازرگانی اصفهان برای اعزام هیئت تج��اری به مالزی، گفت: 
نمایش��گاه های مالزی فرصتی برای برق��راری ارتباط بین فعاالن 

اقتصاد ی د و طرف است و می توان از این ظرفیت استفاد ه کرد .
نایب ریی�س اتاق بازرگان��ی اصفهان د ر این د ی���د ار، اصفه�ان را 
قط�ب صنع�ت نس��اجی د ر خاورمیانه معرفی کرد  و گفت: تولید  
70 د رصد  ف��والد  ایران د ر اس��تان اصفهان و وج��ود 8500 واحد  
صنعتی پتانسیل مناس��بی برای همکاری های اقتصاد ی اصفهان 

و مالزی است.
مصطفی رناس��ی، اصفه�ان را پایتخ�ت فرهنگ و تمد ن اسالمی 
ایران د انست و افزود : تباد ل تورهای گرد شگ�ری مال�زی و اصفه�ان 
می توان�د  زمینه توس��عه روابط اقتصاد ی و فرهنگ��ی د و طرف را 

فراهم کند .
وی رفع تحریم ه��ای اقتصاد ی را فرصت مناس��ب برای توس��عه 
 روابط اقتصاد ی بین اصفهان و مالزی برشمرد  و تاکید  کرد : امنیت 
 س��رمایه گذاری د ر ای��ران به وی��ژه اس��تان اصفهان باالس��ت و 
س��رمایه گذاران مالزی می توانند  به صورت100 د رصد  ش��رکت 

اقتصاد ی به ثبت برسانند .
نایب ریی���س ات���اق ب�ازرگان�ی اصفه��ان ت�ولی��د  خود روه�ای 
 الکتریک���ی کوچک را از زمین���ه های قابل س��رمایه گذاری بین 

د و ط�رف برشمرد .

درخواستجهانگیریازتیماقتصادیدولت؛

فورابرایبازگشترونقبهتولید
اقدامکنید

مدیراجراییدفترتوسعهتجارتخارجیمالزیعنوانکرد:

عالقهبازرگانانمالزی
بهسنگهایتزیینیاصفهان

فوالد مبارک��ه اصفه��ان به عن��وان ب��زرگ ترین فوالد س��از 
خاورمیانه از ابتد ای راه اند ازی تاکنون توانس��ته بخش عمد ه 
نیاز صنایع اصلی و محوری کشور را پاس��خ د هد . با این حال، 
 این تولید کنند ه ف��والد ، همچن��ان از برخی چال��ش ها رنج 
 می برد . » وارد ات بی روی��ه « یکی از چالش هایی اس��ت که 
نه تنها فوالد مبارکه را تهد ید  می کند ، بلکه اقتصاد  کشور نیز از 

این هجمه د ر امان نخواهد  بود .
محم��ود  اکب��ری، مع��اون ف��روش و بازاریاب��ی ش��رکت 
فوالد مبارکه اصفهان د ر ای��ن خصوص و با اش��اره به جایگاه 
ش��رکت فوالد مبارکه د ر می��ان د یگر صنایع اظهار د اش��ت: 
ف��والد  مبارکه به عنوان ب��زرگ ترین فوالد س��از خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا د ارای س��هم50 د رصد ی از تولید  فوالد  کشور 
اس��ت . این ش��رکت از ابتد ای بهره برد اری تاکن��ون با تولید  
و عرضه بی��ش از 85 میلیون ت��ن انواع محص��والت فوالد ی 
تخ��ت، موتور مح��رک صنایع پایین د س��تی و اس��تراتژیک 
 کش��ور بود ه و هم��واره رویکرد  حمایت��ی از تولی��د  د اخل را 
به عنوان رسالت اصلی س��رلوحه کار خود  قرار د اد ه و د ر حال 
حاضر حد ود 900 تولید  کنن��د ه بزرگ و متوس��ط و نزد یک 
به3000 مصرف کنن��د ه کوچک، محصوالت ف��والد  مبارکه 
را مصرف می کنند . این شرکت با س��هم حد ود  5 د رصد ی از 
تولید  ناخال��ص د اخلی بخش صنعت، نقش موث��ر و غیرقابل 
انکاری د ر شکل گیری و رونق صنایع پایین د ستی ایفا کرد ه و 
برای بیش از350 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم د ر 
کشور  ایجاد  کرد ه است، پس رشد  و بالند گی این ثمره عظیم 
انقالب اسالمی، تد اوم بخش حیات و سرزند گی سایر صنایع 

خواهد  بود .
اکبری، شرایط گذشته، حال و آیند ه فوالد مبارکه را تشریح کرد  
و افزود : طی سال های اخیر روند  کاهش مصرف د ر بازار د اخل 
به سبب رکود  د ر بخش  های محرک مصرف فوالد  کشور به طور 
مستمر اد امه د اشته است، بطوریکه مصرف محصوالت فوالد ی 
تخت  از 11/5میلیون تن د ر سال 89 به حد ود  8/5 میلیون تن 
تقلیل ژیدا کرد. عالوه براین، روند  افزایشی وارد ات محصوالت 
فوالد ی تخت به کشور، به سبب نبود  پوشش تعرفه ای مناسب، 
طی این مد ت اد امه د اربود ه و وارد ات د ر سال 94 که عمد تا د ر 
محد ود ه تولید ات د اخلی بود ه حد ود  83 د رصد  باالتر از د و سال 
قبل آن و 32 د رصد  بیشتر از س��ال 93 رشد  را نشان می د هد  
به طوری که ورود  انواع محصوالت فوالد ی تخت به کش��ور، از 
مرز سه میلیون و هفتصد  هزارتن گذش��ت. این عوامل سبب 
ش��د  تا اغلب تولید کنند گان فوالد  باالجبار، بسیار پایین  تر از 
 ظرفیت خود  فعالیت کنند ، تا جایی که د ر سال 94 ، ظرفیت 
بهره  برد ای ش��د ه ش��رکت ه��ای تولید کنن��د ه محصوالت 
 ف��والد ی تخ��ت کش��ور، ب��ه ح��د ود  53 د رص��د  رس��ید  
و فوالد  مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود  فعالیت 

کرد .

 این واقعیت تل��خ د ر حالی رخ د اد ه که توس��عه صنعت فوالد  
 به عنوان یک��ی از مه��م ترین صنای��ع د ارای مزیت نس��بی 
د ر کشور که د ر س��ند  چش��م اند از 1404 تا 55  میلیون تن 
تولید  ) بیش از 2/5 برابر ظرفیت فعلی ( هد ف گذاری ش��د ه 
و فوالد  مبارکه نیز با س��هم 45 د رصد ی نق��ش عمد ه ای د ر 
آن ایفا می کند  را با چالش جد ی مواجه کرد ه اس��ت. با توجه 
به ش��رایط فعلی و س��رمایه بر بود ن این صنع��ت، د ر صورت 
 عد م حمایت های الزم از س��وی د ولت محترم، د س��ت یابی 

به آن بسیار د شوار خواهد  بود .
فشاروارداتبیرویهکمرفوالدرامیشکند

مع��اون ف��روش و بازاریاب��ی ش��رکت فوالد مبارک��ه وارد ات 
محصوالت ف��والد ی را مهم تری��ن چالش خوان��د  و تصریح 
کرد : تولید کنند گان جهانی فوالد  هرچند ، د ر س��ال گذشته 
باکاهش ش��د ید  قیمت فروش محص��والت روبه رو ش��د ند ، 
 اما با توجه ب��ه کاهش چش��مگیر قیمت مواد  اولی��ه و انرژی 
د ر جه��ان، تولید کنند گان جهانی فوالد  توانس��تند  با کاهش 
هزینه خری��د  مواد اولیه و انرژی، بخش��ی از کاه��ش د رآمد  
حاص��ل از کاه��ش قیمت  ف��روش محص��والت و حاش��یه 
س��ود  خود  را جب��ران کنن��د  ) کاهش قیمت جهانی س��نگ 
 آه��ن از 168 د الر ب��ر تن به ح��د ود  47 د الر بر ت��ن و نفت از 
بش��که  ای بیش از100 د الر به ح��د ود 40 د الر ( اما ش��رایط 
برای تولید کنند گان د اخل��ی کامال بر عکس ب��ود  و عالوه بر 
کاهش قیمت ف��روش محصوالت، افزایش قیم��ت مواد  اولیه 
و ان��رژی را هم تجرب��ه کرد ند  که ای��ن امر فش��ار مضاعفی را 
متوجه آنه��ا کرد . ب��ر این اس��اس د ول��ت محترم ب��ا هد ف 
جلوگیری از اعمال خس��ارات بیش��تر  بر صنعت استراتژیک 
فوالد  از ابتد ای س��ال 93  اق��د ام به اصالح تعرفه ه��ا کرد ، اما 
به د لی��ل تعریف تعرف��ه ها د ر س��ه گروه فوالد ه��ای ممزوج 
)کیفی( به می��زان 4 د رص��د ، ورق فوالی ب��ا ضخامت کمتر 
 از 3 میل��ی متر ب��ه میزان10د رصد  و س��ایر فوالد های تخت 

به می��زان 15 د رص��د ، وارد کنن��د گان با بهره گی��ری از خال 
موجود ، نس��بت به وارد ات ان��واع محصوالت ف��والد ی با کد  
فوالد های ممزوج و تعرف��ه 4 د رصد  اقد ام کرد ن��د  و عمال اثر 
تعرفه وضع شد ه خنثی ش��د  و ضربه مهلکی بر پیکره صنعت 
فوالد  کش��ور وارد  آمد . رشد  بی س��ابقه960 د رصد ی وارد ات 
آن نس��بت به س��ال قبل و به لحاظ مقد اری از203.000 تن 
سال 93 به حد ود 1.960.000 تن د ر س��ال 94 گواه این امر 
اس��ت . عالوه بر آن باعث ش��د  که حد ود 400 میلیارد  تومان 
 از د رآمد های تعرفه ای د ولت نیزکاس��ته ش��ود . ب��ا این حال 
 با پیگی��ری ه��ای مس��تمر و تحلی��ل کارشناس��ان مرتبط 
 د ر وزارت خان��ه ه��ای مربوط��ه، مج��د د ا موض��وع اعم��ال 
تعرفه ها مطرح و با اعم��ال افزایش موثر تعرفه ه��ا از ابتد ای 
سال جاری و مسد ود  شد ن راه های د ور زد ن تعرفه ای، امکان 
افزای��ش تولید ، حفظ و تد اوم اش��تغال صنایع ف��والد  مجد د ا 

احیا شد .
قیمتگذاریازکانالبورس

وی ش��یوه قیمت گذاری فوالد  مبارکه را از طریق بورس کاال 
خواند  و گف��ت: از س��ال 1382 تاکنون به د نب��ال راه اند ازی 
بورس کاال د ر کشور ) براس��اس مصوبه هیئت محترم وزیران 
 وقت و مجلس ش��ورای اس��المی ( با هد ف ایجاد  ش��فافیت 
د ر معامالت فوالد ، ف��والد  مبارکه ضم��ن عرضه محصوالت 
خود  از طریق ب��ورس کاال،  هم��واره به گون��ه  ای عمل کرد ه 
 ت��ا صرف��ا مص��رف کنن��د گان و تولید کنن��د گان نهای��ی 
د ریافت کنند ه کاالی عرضه ش��د ه باش��ند  و از واس��طه  گری 
 و س��فته بازی جلوگی��ری به عمل آی��د  که این ام��ر همواره 

به تایید  سازمان ها و سایر مراجع قانونی رسید ه است.
گواه این امر، معامله حد ود  36 میلیون تن از محصوالت فوالد  
مبارکه از سال1384 تا کنون از طریق بورس کاال و عرضه آن 
به تولید کنند گان نهایی است  که اطالعات کامل آن از طریق 

سایت بورس کاال و فوالد  مبارکه قابل د سترس است.

عضو کمیسیون اقتصاد ی مجلس گفت: به جای 
این که پول نقد  به جیب مرد م واریز کنیم، باید  
به صورت غیر مستقیم هزینه های زند گی مرد م 

را کاهش د هیم.
ناصر عاش��وری قلعه  رود خانی عضو کمیسیون 
اقتصاد ی مجلس شورای اسالمی گفت: پرد اخت 
یارانه نقد ی و د اد ن گوش��ت و م��رغ، گره ای از 
مش��کالت اقتصاد ی مرد م باز نمی کند ؛ د ولت 
و مجلس بای��د  به د نبال راهکارهای مناس��ب و 
موثر برای حل مشکالت اقتصاد ی جامعه باشند .

نمایند ه مرد م فومن د ر مجلس شورای اسالمی 
افزود : د ر آیند ه نزد یک 25 د رصد  یارانه بگیران 
حذف خواهند  شد ، البته این تعد اد  از د هک های 
باال انتخاب می شوند  و د هک های پایین جامعه 
همچنان یارانه د ریافت خواهند  کرد . عاشوری 
 قلعه رود خانی ب��ا انتقاد  از پرد اخ��ت پول ملی 
به صورت نقد ی به مرد م اد امه د اد : سرمایه ملی 
باید  د ر کارهای زیر بنای��ی و افزایش واحد های 

تولید ی و ایجاد  اش��تغال د ر جامعه صرف شود .
وی د ر پای��ان تاکید  کرد : اگ��ر د ولت و مجلس 
 د س��ت به د س��ت هم د هند  مش��کل اش��تغال 

د ر جامعه حل خواهد  شد .
واریزیارانهنقدیدردیدوانمیکند

 ساسان شاه ویسی کارشناس اقتصاد ی  اظهار 
د اش��ت: اکنون صرف نظر از تمام��ی التهاباتی 
 که د ر خان��واد ه، صنع��ت، تولید  و کش��اورزی 
د ر خصوص پرد اخت یارانه مش��اهد ه می شود ، 
بایس��تی ارزیابی مجد د ی د ر هد فمند ی یارانه 
ها  از س��وی د ولت و مجلس صورت گیرد . وی 
با اشاره به اینکه سیاس��ت کلی پرد اخت یارانه 
نقد ی، تح��ول مثبت اقتصاد  مل��ی بود ه، گفت: 
باتوجه به اینکه واریز پول به حساب سرپرستان 
خانوار، حد اقل نی��از خانواد ه ه��ا را نیز مرتفع 
نمی کند  الزم است که راهکار د یگری به جای 
واریز نقد ی به کار گرفته ش��ود . این کارشناس 
 اقتص��اد ی د ر اد امه ی��اد آور ش��د : هد فمند ی 

یارانه ها اهد افی همچ��ون واقعی کرد ن قیمت 
حامل های انرژی و حمایت از اقشار کم د رآمد  
 جامع��ه  را ب��ه د نب��ال د ارد  و می ت��وان گفت 
 با توجه به اینکه واریز نقد ی یارانه ها نمی تواند  
به اقتصاد  معیش��تی خانوارها کمک کند  الزم 
اس��ت که د رابتد ای برنامه ششم توسعه نواقص 

اجرای هد فمند ی برطرف شود .

 نرخ د وم بنزین پ��س از ابالغ قانون بود جه س��ال 95 
به د ولت، تعیین می شود .

روز گذش��ته الیحه بود جه به تصویب شورای نگهبان 
رس��ید  و پیش بینی می ش��ود  قانون بود جه سال 95 
تا ابت��د ای خرد اد ماه ج��اری به د ولت ابالغ ش��ود  که 
د ر صورت اب��الغ، د ولت چهارماه فرص��ت برای ایجاد  
زیرس��اخت و ش��رایط الزم اجرای مصوبه، استفاد ه از 

کارت سوخت و اعالم نرخ د وم بنزین خواهد  د اشت.
براس��اس آن چه وزارت نفت اعالم کرد ه است، با ابالغ 
مصوبه، د ولت با تشکیل کارگروه تخصصی به بررسی 
شرایط اس��تفاد ه مجد د  از کارت سوخت و تعیین نرخ 
د وم بنزین براس��اس بند  الحاقی قانون بود جه س��ال 

95 می پرد ازد .
د ر این بند  الحاقی نمایند گان مجلس، د ولت را مکلف 
کرد ند  حد اکث��ر چهارماه پس از تصوی��ب این قانون، 
 قیمت تمام ش��د ه بنزین را براس��اس قیمت تحویل 
د ر بند ر ) فوب ( خلی��ج فارس به اضاف��ه هزینه های 
جانبی ش��امل ریزش، تبخیر، بیم��ه، انتقال، حمل، 

توزیع و عوارض قانون��ی موضوع ج��ز 2 تبصره ماد ه 
16 و بند  ج م��اد ه 38 قانون مالیات ب��ر ارزش افزود ه 
 و نرخ کارمزد  مناس��ب پرد اختی به جایگاه د اران که 
از سوی د ولت تامین می شود ، به عنوان نرخ د وم تعیین 

و ابالغ کند .
انتظار م��ی رود ؛ با ابالغ الیحه بود جه س��ال 95 و این 
مصوبه تا ابتد ای خرد اد م��اه، د ولت ت��ا اوایل مهرماه 
زمان اجرا، میزان س��همیه و قیمت بنزین را مشخص 

و اعالم کند . 
عباس کاظمی، معاون وزی��ر د ر امور پاالیش و پخش 
فرآورد ه های نفتی ایران، اع��الم هرگونه نرخ د وم را از 
سوی وزارت نفت یا هر نهاد  زیرمجموعه این وزارتخانه 
به شد ت تکذیب کرد  و گفت: تا زمانی که قانون بود جه 
ابالغ نشد ه، نرخی تعیین نخواهد  شد . وی، با تاکید  بر 
این که وزارت نفت و د ولت اعتقاد ی به عرضه د ونرخی 
بنزین ند ارند ، افزود : د ولت برخالف باور و اعتقاد ش که 
بنزین د و نرخی را فساد آور می د اند ، ملزم به اجرای این 

مصوبه شد ه است.

مد یر شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد ه های نفتی 
ایران، د ر مورد  میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین نیز 
گفت: هیئت د ولت، نرخ و شیوه توزیعی را بعد  از بررسی 
د ر کارگروه های تخصصی تعیی��ن خواهد  کرد  و ما از 
زمان ابالغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود . وی تاکید  
کرد : قیمت های جد ید  فقط د ر د و نرخ تعیین خواهد  
شد  و د ولت بنزین را چند  نرخی و پلکانی نخواهد  کرد .

معاون وزیر د ر ام��ور پاالیش و پخش ف��رآورد ه های 
نفتی ای��ران، ب��ا بیان این که امس��ال قیم��ت بنزین 
افزایش پید ا نخواهد  کرد  و نرخ پایه همان هزار تومان 
 برای هر لیتر باقی می ماند ، گف��ت: همچنان با وجود  
پایین آمد ن قیم��ت جهانی نفت ب��رای بنزین یارانه 
پرد اخت می کنیم؛ ولی برنامه ای برای افزایش د وباره 

نرخ بنزین د ر د ولت وجود  ند ارد .
کاظمی، د ر م��ورد  میزان اس��تفاد ه از بنزین د ونرخی 
 د ر کش��ور یاد آور شد : براس��اس تجربه، مرد م رغبتی 
به استفاد ه از بنزین نرخ د وم ند ارند  و کمتر از 2 د رصد  

مرد م مصرف کنند ه این بنزین خواهند  بود .

عضوکمیسیوناقتصادیمجلس؛

کاهشهزینهخانواربهترازپرداختیارانهاست
وزارتنفتاعالمکرد:

نرخدومبنزینپسازابالغقانونبودجهتعیینمیشود

معاونفروشوبازاریابیفوالدمبارکه؛

»وارداتبیرویه«بالیجان»فوالد«

آگهیمزایدهعمومییکمرحلهایشماره95/1/ز

اد اره کل راه و شهرسازی استان اصفهان د ر نظر د ارد  زمینهای مشروحه زیر را از طریق مزاید ه به فروش و اجاره رساند . 
1- فروش شش واحد  اعیانی منزل سازمانی با کاربری مسکونی واقع د ر خوانسار- خیابان سرچشمه به صورت یکجا 

2- فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری به نشانی محله هفت صفائیه شهرستان مبارکه 
3- فروش یک قطعه زمین با کاربری خد مات آموزشگاه رانند گی به نشانی ورزنه 
4- فروش یک قطعه زمین با کاربری پمپ بنزین به نشانی کاشان جوشقان قالی 

5- اجاره سه ساله قطعه زمین با کاربری گرد شگری- تفریحی به نشانی فرید ن- شهر افوس 
6- اجاره سه ساله قطعه زمین با کاربری خد مات خود رهای سنگین به نشانی خوروبیابانک 

متقاضیان د عوت می شود  جهت د ریافت اسناد  مزاید ه به د بیرخانه کمیسیون معامالت و اد ارات شهرستانها و پایگاه ملی 
اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند . 

مهلت تحویل پیشنهاد ها تا تاریخ 1395/03/16
گشایش پیشنهاد ها ساعت 9 صبح تاریخ 1395/03/17

نشانی:اصفهان،خیابانسعادتآباد
تلفن:031-36681068

مالف6116روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستاناصفهان

نوبتدوم
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عكس روز(برداشت گل محمدى در روستاى فرخد مشهد)

خبرخبر

ــطح  كره جنوبى و ايران با امضاى يك توافقنامه، بر تقويت و ارتقاى س
ــت تاكيد  ــه در عرصه محافظت از محيط زيس همكارى هاى دوجانب

كردند.
ــيونگ كيو» وزير محيط زيست كره   اين يادداشت تفاهم را «يون س
ــس جمهورى و رييس  ــه ابتكار» معاون ريي جنوبى و خانم «معصوم

سازمان حفاظت از محيط زيست ايران در سئول امضا كردند.
امضاى اين سند همكارى تازه ترين اقدام از سوى دو كشور در راستاى 
ــكارى در عرصه هاى  ــترش هم برنامه ريزى بلندمدت آنها براى گس

مختلف تجارى و اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است.
از جمله بندهاى اين يادداشت تفاهم همكارى در عرصه تبادالت و اطالع 
رسانى متقابل در باره مديريت بر زباله و حراست از زمين هاى مرطوب 
ــره وزارت محيط زيست كره جنوبى، دو  است. بر اساس گزارش منتش
كشور موافقت كرده اند كه چندين همايش تخصصى در باره وضعيت 
محيط زيست برگزار كرده و در باره فناورى ها و سياست گذارى هاى 

خود در زمينه محيط زيست به يكديگر اطالع رسانى كنند.
«يون» در مصاحبه اى پس از امضاى توافقنامه ، اين را اولين گام مهم و 
اثرگذار در راستاى گسترش همكارى هاى محيط زيستى دو كشور كره 
جنوبى و ايران دانست و گفت: از اين پس راه براى اطالع رسانى متقابل 

در باره مسايل فوق و زيست محيطى هموار شده است.
بر اساس اين سند طرفين قول داده اند كه تمامى تالش خود را براى از 
ميان برداشتن چالش هاى زيست محيطى و محيط زيستى در دو كشور 

و در سطح جهانى به كار گيرند.
اين توافقنامه نيز از جمله اسنادى است كه طرفين به تازگى در راستاى 
ــترين سندها و قراردادهاى  توسعه مناسبات خود امضا كرده اند. بيش
ــفر اوايل ماه جارى ميالدى «پارك گئون هى»  همكارى در جريان س

رييس جمهورى كره جنوبى به ايران امضا شد.
بر اساس اين اسناد و توافق طرفين، ارزش تبادالت تجارى ايران و كره 
جنوبى كه اكنون بالغ بر شش ميليارد و 100 ميليون دالر است تا پنج 

سال ديگر به حدود 30 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت.
ــن كنفرانس بين المللى  ــركت در هفتمي معصومه ابتكار به منظور ش
«رهبران - آسيا 2016» كه نمايندگان بيش از 20 كشور در آن حضور 

دارند در كره جنوبى به سر مى برد.
ــگاه مطالعات خارجى هانكوك شهر  وى در مراسمى كه از سوى دانش
سئول ترتيب داده شده بود به دريافت دكتراى افتخارى علوم سياسى 

اين دانشگاه نائل آمد.
قرار است «ابتكار»  با «پارك گئون هى» رييس جمهورى كره جنوبى 

نيز ديدار و گفت وگو داشته باشد.
ــركت ها، صاحبان صنايع و كمپانى هاى بزرگ  ديدار با نمايندگان ش
كره اى فعال در حوزه محيط زيست، از ديگر برنامه هاى رييس سازمان 
حفاظت از محيط زيست كشورمان در سفر به كره جنوبى اعالم شده 

است.

كارگاه آموزشي «پژوهش در مستندسازي» با حضور محمدرضا فرزاد در 
مركز فرهنگي و هنري صبا برگزار شد. محمدرضا فرزاد درباره منابعي كه 
ــود، اظهار كرد: براي شروع تحقيق بايد  بايد در مستندسازي استفاده ش
در مرحله اول مجموعه اي سوال طرح كنيم، رسيدن به اينكه دقيقا چه

 مي خواهيم بسيار مهم است. وي با اشاره به اينكه نبود منابع فراوان و مورد 
نياز در پژوهش سرعت فيلمساز را كم مي كند و بسيار زمان بر است، افزود: 
اكثر مواقع فيلمسازان نمي دانند چه مي خواهند، در اين صورت حتي با 
داشتن موضوعي خاص و سرمايه هم نمي شود فيلم ساخت چراكه بايد 

همه چيز با پژوهش و شفاف سازي آغاز شود.
وي ادامه داد: قبل از هر تحقيق نوشتن چكيده فعاليتي كه مي خواهيم 
انجام دهيم مهم است، اين كار موجب شروع يك تحقيق علمي و حرفه اي 
مي شود.اين فيلمساز عنوان كرد: الزمه شروع يك پژوهش اساسي براي 
ساخت يك مستند قابل توجه بررسي اوليه در اينترنت، به دست آوردن 
ــتن منابع مكتوب و شناخت آرشيوها و  تاريخچه موضوع، در دست داش
كتابخانه هاي تخصصي است. وي با تاكيد بر اينكه داشتن منابع اوليه كه 
ــرعت كار را افزايش مي دهد و مي توانيم موفق عمل  بسيار مهم است س
ــت تاريخ  كنيم، تصريح كرد: در ايران فيلم هايي با موضوع محيط زيس

بررسي نشده و اين ضعف فيلمسازان است.
وي ادامه داد: هر موضوع محيط زيستي نياز به دانستن تاريخ دارد و بايد 
بدانيم منابع و اسناد پراكنده و به طور كل تاريخ مسئله مورد نظر كجاست.

كارگردان مستند «مرغانه» مطرح كرد: براي ساخت فيلم با موضوعات 
ــت. مثال اگر بخواهيم  ــي در هر پژوهش متفاوت اس مختلف روش بررس
زندگي يك كودك اوتيسمي را نشان دهيم بايد تحقيقات اوليه ريشه يابي 

اين بيماري در خانواده باشد. 
وي ادامه داد: بايد حس همدلي و اعتماد با كودك بيمار و خانواده او ايجاد 
كرد؛ چراكه در گرفتن اطالعات با انسان مواجه هستيم و صبوري الزمه هر 
تحقيق است. تمام اينها جلسات متعددي مي خواهد تا مستند شخصيت 
ــود. فرزاد با بيان اينكه براي ساخت آثار محيط زيستي  محور ساخته ش
مانند مجموعه كويرها، درياها و كوه ها سال هاي سال وقت و انرژي صرف 
مي شود تا بگويد اگر 4 سال زنبورها نباشند انسان نمي تواند زندگي كند، 
اضافه كرد: داشتن تيمي از مشاوران مسير را براي مستندسازان روشن 
مي كند. حتي اگر يك فيلمساز بخواهد فيلمي شاعرانه بسازد هم تحيق 
الزم است تا محقق به حاشيه نرود. گاهي ساختن يك فيلم محيط زيستي 
شاعرانه توجه مردم را بيشتر جلب مي كند.در بخشي از كارگاه پژوهش در 
مستندسازي فيلم هايي پخش شد و درباره آثار بحث و بررسي كردند. در 
ادامه فرزاد با اشاره به مستندهايي كه در ايران ساخته مي شود و عاطفه 
در آنها به چشم نمي خورد گفت: متاسفانه مستندها عاري از آمار و ارقام 

دقيق وعاطفه و احساس است.
ــيرهايي كه براي جمع آوري  وي افزود: در حين تحقيق بايد از تمام مس
پژوهش طي مي شود فيلمبرداري كرد و الزم است تمام تحقيقات ضبط 
شود. اين موضوع به داشتن اسناد الزم براي ساخت يك مستند ويژه و قابل 

توجه كمك به سزايي مي كند.

كره جنوبى و ايران توافقنامه 
همكارى امضا كردند

لزوم آگاهى از تاريخ براي ساخت 
فيلم محيط زيست

دريچه

كشيك هاى شبانه محيط بانان به منظور حفظ «بچه يوزپلنگ 
ــبزوار و محدوده عبا س آباد  ــاهرود س آسيايى»، در محور ش
ــده اند؛ اين قالده، تنها توله  يوزپلنگ ماده اى است  مستقر ش

كه چند روز پيش در تصادف جاده تهران، مشهد قربانى شد.
ــازمان حفاظت  ــر آمار و ارقام س ــاده اى كه بنا ب تصادفات ج
ــال اخير 60 درصد تلفات يوزپلنگ  محيط زيست، طى 9 س
ــت، هنوز آنقدر كه بايد، هولناك  را به خود اختصاص داده اس
تلقى نمى شود، اين درحالى است كه تنها 50 قالده از اين گونه 
باقى مانده و فاجعه تلف شدن هر يك قالده به معناى از دست 
رفتن دو درصد جمعيت اين گونه ارزشمند محسوب مى شود.
به طبع اگر اين گونه تلف شده از جنس ماده باشد، عمق فاجعه 
ــورت زنده ماندن  ــون اين گونه در ص را عميق تر مى كند، چ

مى توانسته مادر حداقل دو يا سه خانواده جديد ديگر باشد.
ــيايى  هومن جوكار، مدير ملى پروژه حفاظت از يوزپلنگ آس
درباره «توله 10 ماهه اين يوزپلنگ تلف شده»، گفت: از آنجا 
كه اين خطر وجود دارد كه اين توله يوزپلنگ به جاده و محل 
كشته شدن مادرش برگردد، طى چهار شب متوالى با تعدادى 
از افراد پروژه حفاظت از يوزپلنگ، نيروهاى محيط بان منطقه 

و افراد داوطلب در منطقه مستقر هستيم.
وى اظهار كرد: شب ها با روشن كردن آتش و كشيك تا صبح 
ــمت جاده نيايد و  ــتيم تا «توله يوزپلنگ» به س مراقب هس
كشته نشود. اين كشيك ها ادامه دارد تا مطمئن شويم كه توله 
از جاده دور و به عمق منطقه وارد شده است. به محض اينكه 
بتواند بدون مادر شكار بگيرد، خيال ما راحت مى شود؛ ولى تا 

اين زمان ما بايد اين كار را ادامه دهيم.
ــيايى با بيان اين كه  مدير ملى پروژه حفاظت از يوزپلنگ آس
ــرايط را داريم، گفت:  ــراى پيش آمدن هر ش آمادگى كامل ب
تجهيزات كافى براى زنده گيرى اين توله را داريم؛ ولى سعى 
داريم اين كار را نكنيم. در صورت اجبار اين گونه را زنده گيرى 
ــه و بعد از  ــرار گرفت ــب ق ــرايط مناس مى كنيم تا در يك ش

«ريكاورى» (بهبود) به طبيعت برگردد.
جلسـه كميته بحـران اسـتان سـمنان بـا محوريت 

يوزپلنگ
ــور وزارت راه و  ــه اى با حض جوكار در ادامه به برگزارى جلس
شهرسازى و پليس راهور استان سمنان در روز چهارشنبه 6 
خرداد اشاره كرد و گفت: اين جلسه در كميته بحران استان 
ــود كه طى آن گزارشات علمى و فنى را  سمنان برگزار مى ش
ــود، همچنين در انتهاى گزارش  ارايه و توافقات نهايى مى ش
پيشنهاد اجراى مجموعه اى از عمليات وجود دارد كه هر يك 
از دستگاه ها بايد بخش مربوط به حوزه خود را بر عهده بگيرند. 
پليس راهور بايد دوربين هاى كاهش سرعت، تابلو ها و عاليم 

ــرعت رانندگان را نصب كند  ــداردهنده براى كاهش س هش
ــاخت  ــورد اقدامات مربوط به جاده س و وزارت راه بايد در م
زيرگذر و روگذر در محور 12 كيلومترى ، فنس كشى اطراف 

جاده وارد كار شود.
وى افزود: طى چند ماه گذشته مجموعه مطالعاتى در اين باره 
ــخص شد كه درخواست  صورت گرفته كه در نتيجه آن مش
ــت براى چند  ــازمان حفاظت محيط زيس ايجاد تمهيدات س
ــت، همچنين بايد از لحاظ  كيلومتر از جاده تهران مشهد اس
زيست شناسى «كريدور يوزپلنگ» شناخته مى شد كه طى 

مطالعات اين كار انجام  شد.
نجات جان يوزپلنگ در گرو ساخت روگذر

مدير ملى پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى با اشاره به اينكه 
ــى براى تامين  ــر مطالعات، رايزن طى چند ماه اخير عالوه ب
ــك 200 ميليون  ــد، افزود: تاكنون نزدي بودجه نيز انجام ش
ــروع كار، بودجه  ــده و براى ش ــا گرفته ش تومان از بيمه دان
مناسبى است، ولى براى ايمن شدن جاده و كريدور يوزپلنگ 

به بودجه بيشترى نياز است.
ــب تابلوها و عاليم  ــى طرح ها چون نص به گفته  جوكار، برخ
هشدار دهنده، ايجاد طاق نصرت به منظور هشيارى رانندگان 

ــبت به ورود آنها به محدوده جدى، قابليت اجراى سريع  نس
دارد. نصب دوربين هاى كنترل سرعت نيز مى تواند در صورت 
ــرعت  ــازى به س همكارى پليس راهور و وزارت راه و شهرس

اجرايى شود.
وى با بيان اينكه قدم الزم براى حفاظت يوزپلنگ  آن است كه 
ــير حركت يوزپلنگ (كريدور) را امن كنيم، گفت: جلوى  مس
حركت حيوان را نمى شود گرفت، اين اقدام هزينه بردار است 
ــى كه كارى از دستش بر مى آيد در  بايد هر دستگاه و هركس
ــى در اطراف  ــاخت روگذر و فنس كش تامين بودجه براى س

جاده اقدام كنند.
مدير ملى پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايى با تاكيد بر اينكه 
ــور  «رقم الزم براى اين كار در قبال بودجه هاى عمرانى كش
ــت اين روگذر خيلى بزرگ  ناچيز است»، گفت: احتياج نيس
و خيلى سنگين ساخته شود. بلكه در دنيا براى اين روگذرها 
نمونه هايى به صورت تونل هايى پيش ساخته وجود دارد كه 
ــتند و روى آنها مقدارى خاكريزى صورت  ــبك هس بسيار س
مى گيرد كه كار پيچيده اى نيست، ولى هزينه بردار است كه 
تامين اين هزينه از توان پروژه حفاظت از يوزپنگ و سازمان 

حفاظت محيط زيست خارج است.

شبكه تشكل هاى محيط زيستى استان خوزستان و استان 
چهارمحال و بختيارى از معصومه ابتكار خواستند با توجه 
ــت در مقابل  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ به مأموريت س

فشارهاى تازه دولت براى انتقال آب ايستادگى كند.
ــتان خوزستان و  ــتى اس ــكل هاى محيط زيس شبكه تش
ــه معصومه  ــارى در نامه اى ب ــال و بختي ــتان چهارمح اس
ابتكار هشدار داده اند كه خبرهاى نگران كننده حكايت از 
ــارها و تن دادن دولت به كلنگ زنى و آغاز به كار مجدد  فش
طرح هاى انتقال آب بهشت آباد، ونك رفسنجان و سبزكوه 
ــتان چهارمحال و  ــزرگ در اس ــاخه هاى كارون ب در سرش

بختيارى دارد.
ــخه اى از آن در  ــت در اين نامه كه نس فعاالن محيط زيس
ــازمان  ــت، از رييس س اختيار خبرنگار مهر قرار گرفته اس
ــه نقش و  ــته اند با توجه ب ــت خواس حفاظت محيط زيس
مأموريت اين سازمان در مقابل فشارهاى تازه دولت براى 

انتقال آب ايستادگى كند.
ــكل هاى  ــبكه تش ــه كه به امضاى ش ــل اين نام متن كام
محيط زيستى استان خوزستان و شبكه تشكل هاى محيط 
ــتان چهارمحال و بختيارى رسيده به شرح زير  زيستى اس

است:
ــب قدردانى خود را از  ــود فرض مى دانيم تا مرات  ابتدا بر خ

تالش هاى سركار عالى و اهميتى كه براى بازگرداندن نشاط 
در حوزه سرمايه هاى اجتماعى قايل شده ايد ابراز  داشته و 
با آرزوى تداوم اين روند اميدبخش، دريافت ها و مطالبات 

خود را خدمتتان تقديم  داريم.
ــت؛ همان طور كه مستحضرند در  در ادامه عنوان شده اس
تفاهم نامه سه جانبه شبكه هاى استانى تشكل هاى محيط 
ــتان چهارمحال و بختيارى، خوزستان و  ــه اس زيستى س
ــى چهارمين اجالس  ــن در بيانيه پايان اصفهان و همچني
نمايندگان شبكه 31 گانه سمن هاى محيط زيستى كشور 
در عسلويه؛ صراحتا بر مخالفت جدى با هر نوع انتقال آب 
ــده است.  بين حوضه اى فاقد ارزيابى هاى علمى تأكيد ش
توقف و جلوگيرى از ادامه روند چنين طرح هايى كه بدون 
ــتى و جامع نگرى، پايدارى  رعايت مالحظات محيط زيس
ــاى اجتماعى را در  ــت بوم ها را هدف گرفته و تنش ه زيس
ــور رقم زده اند، از جمله خواسته هاى  مناطق مختلف كش

جدى تشكل هاى محيط زيستى سراسر كشور بوده است.
ــم تأكيدات و  ــت به رغ ــد: گفتنى اس ــى افزاي ــن نامه م اي
ــت كه  ــازمان حفاظت محيط زيس ــدارهاى قانونى س هش
ــماره هاى 94/61555 مورخ 94/12/25،  طى مكاتبات ش
ــورخ  ــورخ 94/12/25و 94/28368م 95/61595م
ــده است، شوربختانه اين  94/06/30به وزارت نيرو داده ش

ــارها و تن دادن  روزها خبرهاى نگران كننده حكايت از فش
ــدد طرح هاى انتقال  ــه كلنگ زنى و آغاز به كار مج دولت ب
آب بهشت آباد، ونك رفسنجان و سبزكوه در سرشاخه هاى 
ــتان چهارمحال و بختيارى دارد كه با  كارون بزرگ در اس
ــكارا  ــتى آش ناديده گرفتن قانون و مالحظات محيط زيس
ــتى اش  ــد را از صفت ممتاز محيط زيس دولت تدبير و امي
ــبب بروز  ــن رويكردى س ــك چني ــد. بدون ش دور مى كن
ــتداران  ــاى اجتماعى، نااميدى فعاالن و دوس نارضايتى ه
محيط زيست و كاهش اعتماد اهالى كارون بزرگ به عنوان 
سرمايه هاى اجتماعى به شعارها و برنامه هاى دولت تدبير 

و اميد خواهد شد.
ضمن قدردانى از اقدامات قانونى و مسئوالنه صورت گرفته 
براى توقف و ممانعت از اجراى غيركارشناسى و فاقد مجوز 
ارزيابى زيست محيطى اين طرح هاى ويرانگر، انتظار داريم 
با توجه به رويكرد حضرت عالى و نقش و مأموريت سازمان 
ــت، در چنين شرايط نگران كننده اى  حفاظت محيط زيس
صداى سازمان هاى مردم نهاد محيط زيستى در دولت باشيد 
و با حفظ اقتدار سازمانى و حمايت هاى خود اجازه ندهيد 
اجراى طرح هاى فاقد مجوز انتقال آب بين حوضه اى، روند 
ــتى استان هاى چهارمحال و  قهقرايى وضعيت محيط زيس

بختيارى و خوزستان شدت بيشترى پيدا كند.

آيا«بچه يوزپلنگ آسيايى» در امان است؟

فعاالن محيط زيست خوزستان و چهارمحال و بختيارى:
«ابتكار»  در مقابل فشارهاى دولت 

براى انتقال آب ايستادگى كند
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رییس سازمان ثبت احوال از ثبت یک میلیون و۵۷۰ هزار واقعه والد ت د ر د اخل 
کشور خبر د اد  و گفت:۱۰ هزار واقعه مربوط به تولد  ایرانیان خارج از کشور است.

 سید  علیرضا آوایی د ر همای��ش روز ملی جمعیت که د ر سازم��ان ثبت احوال 
 برگزار شد  به شورای راهبرد ی جمعیت استان ها که از سوی این سازمان تشکیل 
 شد ه است، اش��اره کرد  و اف��زود : د ر راستای اجرای سیاست ه��ای جمعیت که 
از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد ه سازمان ثبت احوال نیز شورای راهبرد ی 

جمعیت را د ر استان های مختلف راه اند ازی کرد ه است.
وی با اشاره به مفاد  سیاست های جمعیت تاکید  کرد : این سیاست ها د ر ۱۴ بند  
تد وین شد ه به طوری که رفع موانع ازد واج و تحکیم بنیان خانواد ه، سبک زند گی 
اسالمی ایرانی، تکریم سالمند ان، توانمند س��ازی جمعیت د ر سن کار، بازتوزیع 
جمعیت و مد یریت مهاجرت، ارتقای امید  به زند گی، رصد  مستمر سیاست های 

جمعیتی د ر ابعاد  کمی و کیفی و ... از جمله مفاد  این سیاست هاست.
آوایی با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال د ر جهت رصد  مستمر سیاست های 
جمعیتی اقد ام می کند ، گفت: همچنین د ر راستای ثبت موالید ، ازد واج، طالق 
و وفات نیز آمارهای ثبت ش��د ه د ر پایگاه اطالع رسان��ی جمعیت به طور مد اوم 

اطالع رسانی می شود .
رییس سازمان ثبت احوال به آمار والد ت ها اش��اره کرد  و اظهار د اشت: د ر سال 
گذشته یک میلیون و۵۷۰ هزار واقع��ه والد ت د ر د اخل کشور و۱۰ هزار والد ت 
نیز مربوط به ایرانیان خارج از کشور به ثبت رسید ه است که از رشد  2/3 د رصد ی 

برخورد ار بود ه است.

وی گفت: رشد  نسبی موالید  د ر سال های اخیر ب��ه د لیل موج متولد ان۵۰ و۶۰ 
 و رسید ن سن آنها به فرزند آوری بود ه و پ��س از آن مجد د ا شاهد  کاهش موالید  
 د ر سال های آیند ه خواهیم بود  چرا که رشد  جمعیت از ۴/2 د رصد  د ر سال ۹3 

به 2/3 د رصد  د ر سال ۹۴ رسید ه است.
آوایی به ضرورت رفع گره های موجود  د ر خصوص افزایش نرخ باروری اشاره کرد  

و گفت: باید  د ر این خصوص اقد امات الزم و اساسی انجام شود .
وی همچنین به آمار ازد واج ه��ا اشاره کرد  و گفت: د ر س��ال گذشته ۶۸۵ هزار 
ازد واج به ثبت رسید ه که د ر بین مرد ان ۸۶/3 د رصد  آنها ۱۹ تا 3۴ ساله و ۸۸/3 

د رصد  زنان نیز ۱3 تا 3۱ ساله بود ه اند .
رییس سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه میانگین سن ازد واج برای مرد ان 2۸/۵ 
سال و برای زنان 23/۸ سال بود ه است، گفت: د ر سال های اخیر همواره میانگین 
 سن از افزایش برخورد ار ش��د ه است که البته د ر کالن شه��ر تهران و همچنین 

د ر مناطق مختلف این آمارها متفاوت است.
وی گفت: د ر تهران میانگین سن ازد واج مرد ان 3۱/۱ و زنان 2۷/2سال بود ه که 
د ر شمال شهر تهران این سن برای مرد ان 32/۴ و برای زنان 2۹ سال ثبت شد ه که 

نشان د هند ه تفاوت د ر سبک زند گی د ر شهرها و مناطق مختلف است.

به گفته رییس ثبت احوال، کاهش ۵/۴ د رصد ی آمار ازد واج و د ر کنار آن جمعیت 
۱۱ میلیون نفری جوانان هرگز ازد واج نکرد ه د ر س��ن ازد واج حاکی از آن است 
که برای رفع موانع ازد واج و اج��رای سیاست های جمعیت باید  اقد امات اساسی 
انجام شود  که ریشه برخی از این اقد امات د ر خانواد ه و فراهم کرد ن ازد واج آسان 

خواهد  بود .
وی به تحکیم بنیان خانواد ه اشاره ک��رد  و گفت: عالوه بر اقد امات توانمند سازی 
خانواد ه و فرزند پروری و همچنین آموزش مهارت های زند گی باید  از فروپاشی 
خانواد ه ها ) طالق ( پیشگیری کرد  و د ر جهت پیشگیری از این آسیب گام های 

اساسی برد اشت.
رییس سازمان ثبت احوال گفت: د ر برخی مناطق کشور که سبک های زند گی 

و آد اب و رسوم حفظ شد ه آمار طالق کمتر است.
آوایی به بازتوزیع جمعیت و مد یریت مهاجرت اشاره کرد  و افزود : از جمله 
مباحث مهم سیاست های کلی جمعیت این موضوع است که قطعا اجرایی 
کرد ن این سیاست ها می تواند  زیرساخت های اولیه برای برنامه ریزی ملی 
و منطقه ای را فراهم کند  که د ر این راستا سازمان ثبت احوال با تغییر نشانی 

اقد اماتی را انجام د اد ه است.

رییس کانون وکالی دادگستری منطقه اصفهان:

 داوری جایگزین عادالنه و مناسب 
برای سیستم قضایی کشوراست

رییس انجمن دفاع ازحقوق معلوالن ایران؛

انتقاد از جایگاه معلوالن
در برنامه وزارت ورزش و جوانان

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

فروش ویژه در بازارهای روز کوثر
به مناسبت اعیاد شعبانیه

اخبار کوتاه

دریچه

خبر خبر

امام جمعه اصفهان گفت: اگر ما امروز د ر سراسر این کشور به راحتی و 
بد ون د غد غه زند گی می کنیم به خاطر ایثارشهد ا، آزاد گان وجانبازان 

ماست.
نمایند ه ولی فقیه و امام جمعه اصفه��ان د ر مراسم سپاس و قد رد انی 
از خانواد ه شاهد  و ایثارگر خان��واد ه بزرگ شهرد اری که د ر تاالر کوثر 
برگزار شد،  اظهار د اشت: اگر ما امروز د ر سراسر این کشور به راحتی و 

بد ون د غد غه زند گی می کنیم به خاطر ایثار رزمند گان ماست.
 آیت اهلل سید  یوس��ف طباطبایی نژاد  اف��زود : رزمند گان م��ا مرد انه 
 د ر مقابل د شمن جنگید ند  و سیلی محکی ب��ه آن ها زد ند  و آن چنان 
 به د شمن ضرب��ه وارد  کرد ند  که د یگر خیال تج��اوز به ایران اسالمی 

از سوی هیچ بیگانه ای د یگر مطرح نشود .
وی اضافه کرد : اگر ما د ر برابر صد ام و صد امیان کوتاه آمد ه بود یم خیلی 
از کشورهای د یگر نیز خیال تجاوز به کشور مارا د ر سر پروراند ه بود ند  
و ما به لطف رشاد ت و شجاعت هم��ه رزمند گان اسالم امروز آسایش 

و امنیت د اریم.
نمایند ه مرد م اصفهان د ر مجلس خبرگ��ان رهبری اد امه د اد : جنگ 
امروز ما ی��ک جنگ فرهنگ��ی و فیزیکی اس��ت و امید واریم ملت ما 

شجاعانه د ر برابر د شمن ایستاد گی کنند .
طباطبایی نژاد  اد امه د اد : از نگاه امیر مومنان علی )ع( یکی از د رهای 
بهشت جهاد  د رراه خد ا است و همه توفیق رفتن به جبهه و وارد  شد ن 

به بهشت را ند ارند .
 وی گف��ت: امروز مجاهد ی��ن ما به سوری��ه و ع��راق می روند  ووقتی 

احوال شان را برای ما روایت می کنند  انسان از خود  مایوس می شود .
نماین��د ه ولی فقیه د ر استان اصفه��ان اد امه د اد : د ر ح��ال حاضر که 
انحراف عمیقی نیز به چشم می خورد  ما شاهد  آن هستیم که جوانان 

برای د فاع از حرمین شریفین پیش قد م هستند .
طباطبایی نژاد  اد امه د اد : این یک خصلت باالی انسانی است که کسی 
خود  را فد ا کند  ت��ا د یگران د ر آسایش و آرام��ش زند گی کنند  و اهل 
آخرت کسان��ی هستند  که خ��ود  را به سختی می اند ازن��د  برای آنکه 

د یگران سختی نکشند .
طباطبایی نژاد گفت: امروز د شمنان نظام جمهوری اسالمی به د نبال 
 نا امن کرد ن کشور هستن��د  و اگر ما امروز شاه��د  جنگ و د رگیری 
د ر کشورهای مسلمان همسایه خ��ود  هستیم تنها به خاطر آن است 
که اند یشه انقالب اسالمی و اند یشه های امام راحل د ر منطقه شیوع 

پید ا نکند .
 نماین��د ه ولی فقیه و امام جمعه اصفه��ان اد امه د اد : امنی��ت امروز ما 
د ر گروی خون شهید ان هشت سال جنگ تحمیلی است و همه ما باید  

قد رد ان خون شهد ا، آزاد گان و جانبازان عزیز باشیم.
یوسف طباطبایی نژاد  خاطرنشان ک��رد : تکریم وزند ه نگه د اشتن یاد  
شهد ا، زند ه نگه د اشتن یاد  و خاطره کربالست و بهترین خوبی د ر نزد  

پرورد گار شهاد ت است.

مد یرعامل انجمن حمای��ت زند انیان مرکز با بیان اینک��ه متاسفانه نگاه 
منفی ب��ه خانواد ه ه��ای زند انیان وج��ود  د ارد ، گفت: حس��اب خانواد ه 
 زند انی��ان از مج��رم و زند انی جد اس��ت و این گون��ه خانواد ه��ا از قشر 

آسیب پذیر جامعه هستند .
محسن نصیری د رمجمع عمومی انجمن حمایت زند انیان مرکز با تشریح 
عملکرد  این انجم��ن د رسال ۹۴ و عد م اختص��اص بود جه د ولتی افزود : 
انجمن حمای��ت از زند انیان مرکز د ر فعالیت اقتص��اد ی خود  موفق شد  
مرکز اسقاط و بازیافت خود روهای فرسود ه را د ر سال ۸۵ راه اند ازی و از 
آن محل برای کمک به خانواد ه های نیازمند  زند انیان کسب د رآمد  کند .

نصیری افزود : د ر سال ۹۴ این مرکز ) مرکز اسقاط ( هفت میلیارد  و ۴2۵ 
میلیون و۵۴۰ هزار ریال د رآمد  زایی د اشته است.

 مد یرعام��ل انجمن حمایت زند انی��ان مرکزگفت: ای��ن انجمن هرساله 
د رماه مبارک رمضان ب��ا برگزاری مراسم گلریزان اق��د ام به جمع آوری 
کمک های نقد ی خیرین برای آزاد ی زند انیان غیرعمد  که به د لیل د یون 
مالی جرایم غیرعم��د  مانند  د یه غیرعمد ، مهری��ه و نفقه د ر زند ان های 

کشور به سر می برد ند  را فراهم می کنند .
وی با بیان اینکه د ر سال گذشته ب��رای تامین هزینه معیشت، آموزش، 
اشتغال، تحصیل و غیره بالغ بر۹۵۰ میلیون ریال جمع آوری شد ، افزود : 
 بخش د یگری از د رآمد ه��ای انجمن مرب��وط به اکران فیل��م است که 
د ر سال ۹۴ مبلغ۱۰ میلیارد  و3۰۰ میلیون ریال جمع آوری و هفت نفر 

از زند انیان محکوم به قصاص، رهایی یافتند .
نصیری د ر رابطه ب��ا توانمند سازی اقتص��اد ی خانواد ه ه��ای زند انیان 
گفت: د راین راست��ا د ر د و بخش حرفه آموزی و اشتغ��ال تفاهمنامه ای 
 بین معاونت امور زنان و خانواد ه ریاست جمهوری و انجمن با تخصیص 

د و میلیارد  و۵۰۰ میلیون ریال منعقد  شد .
 وی اظهارک��رد : د رای��ن ط��رح با ه��د ف ارتق��ای مهارت ه��ای شغلی 
خانواد ه های زند انیان به منظ��ور تسهیل زمینه ه��ای اشتغال پاید ار و 
 حفظ و تحکیم بنیاد  خان��واد ه و پیشگیری از آسیب ه��ای اجتماعی به 
خانواد ه های یاد  شد ه از طریق ایجاد  فرصت های شغلی مناسب از اسفند  

سال ۹3 د ر ۶ استان د ر حال اجراست.
نصیری د ر مورد  د ستاورد های این ط��رح گفت: د ر این طرح به ۷۷۵ نفر 
از خانواد ه زند انیان توسط سازمان فنی و حرف��ه ای آموزش د اد ه شد  و 
آموزش د ید گان به منظور ایجاد  فرصت شغلی پای��د ار برای ۱۶۵ نفر از 

آنان از طریق اعطای تسهیالت مورد  نیاز شغل ایجاد  شد .
وی د ررابطه با اخذ رضایت شاکیان جه��ت آزاد ی زند انیان بیان د اشت: 

کمک به آزاد ی، تالش د ر جهت حفظ مبانی خانواد ه است.
 نصیری اد ام��ه د اد : ب��رای ای��ن منظ��ور د ر مرحل��ه اول انجمن با 
رایزنی های مجد انه و برقراری ارتباط با اف��راد  خیر نسبت به جذب 
خیرین اقد ام ک��رد ه و پس از د ریافت کم��ک د ر مرحله بعد  با تالش 
مد د کاران زند ان و د عوت مکرر شاکیان د ر ایجاد  صلح و سازش سعی 

د ر جلب رضایت از شکات کرد .

رییس انجمن د فاع ازحقوق معلوالن ایران 
 گف��ت: معاون��ت وزارت ورزش و جوانان 
د ر 2 س��ال گذشت��ه هیچ برنام��ه مد ون 
 ومشخ��ص ب��رای اف��راد  د ارای معلولیت 
د ر کش��ور تعریف نکرد ه و ح��وزه جوانان 

معلول برای آنها ناآشناست.
علی همت محمود نژاد  د ر حاشیه ارد وی 
سراسری انجمن د ف��اع از حقوق معلوالن 
 ایران با حض��ور۵۰۰ نف��ر از معلولین که 
د ر مشه��د  د ر ح��ال اجراس��ت، گف��ت: 
متاسفان��ه معاون��ت وزارت ورزش و 
 جوان��ان د ر س��ال گذشت��ه و امس��ال 
هیچ گونه برنامه م��د ون و مشخص برای 
اف��راد  د ارای معلولیت د ر کش��ور تعریف 
نکرد ه و همکاری آنان ب��رای برنامه های 
جوانان معلول نه تنها وج��ود  ند ارد  بلکه 
این حوزه برای آنها غری��ب و ناآشناست. 
مش��کالت ازد واج معل��والن، اشتغ��ال 

و همچنی��ن تعامالت اجتماع��ی جوانان 
معلول از حد اقل اموری است که معاونت 

جوانان وزارت ورزش  باید  به آن بپرد ازد .
رییس انجم��ن د فاع از حق��وق معلوالن 
ایران ب��ا انتق��اد  از سازم��ان گرد شگری 
اظهار د اشت: متاسفان��ه اماکن بین راهی 
و استراحت گ��اه ها ب��رای اف��راد  د ارای 
معلولیت مناسب نبود ه  و معلوالن د ر سفر 
به مشهد  مشقات زیاد ی را د ر این خصوص 

متحمل شد ند .
محمود نژاد  همچنی��ن از رییس سازمان 
 بهزیست��ی کش��ور خواس��ت ت��ا نسبت 
به توسع��ه و گسترش توریس��م معلوالن 
و توجه ب��ه نق��ش آن د ر زند گی معلوالن 

اهتمام بیشتری از خود  نشان د هند .
ارد وی معلوالن به مشه��د  از د وشنبه 2۷ 
ارد یبهشت آغاز و تا جمعه 3۱ ارد یبهشت 

اد امه خواهد  د اشت.

مد ی��ر عام��ل سازمان میاد ی��ن و مشاغ��ل شهری 
شهرد اری گف��ت: به مناسبت اعی��اد  شعبانیه طرح 

فروش ویژه د ر بازارهای روز کوثر اجرا می شود .
 اصغرکشاورز راد گفت : سازمان میاد ین و ساماند هی 
 مشاغل شهری به عنوان متول��ی بازارهای روز کوثر 
به منظور تامین مایحتاج عمومی و سبد  کاالی خانوار 
 تمهید ات ویژه ای را برای ارایه خد مات هر چه بهتر 

به شهروند ان فراهم کرد ه است.
 وی با اشاره ب��ه اینکه اق��الم مصرف��ی شهروند ان 
د ر بازارهای روز کوثر با تخفیف۱۰ الی3۰ د رصد ی 
به شهروند ان ارایه می شود ، افزود : همچنین د ر ایام 
 مختلف س��ال تخفیف های وی��ژه ای د ر این بازارها 

د ر نظر گرفته می شود .
وی تصریح کرد : د ر ای��ن راستا ب��ه مناسبت اعیاد  
شعبانیه عالوه بر تخفیف ه��ای روزانه، طرح فروش 

ویژه د ر بازارهای روز کوثر اجرا می شود .
بازاره��ای روز میوه وتره ب��ار و مواد  غذای��ی ) بازار 
 روز کوثر ( جهت عرض��ه مستقیم می��وه وتره بار و 

فرآورد ه های پروتئینی ولبن��ی وکاالهای بازرگانی 
 با هد ف تامین نی��از و مایحتاج روزم��ره شهروند ان 
د ر نقاط مختلف شهر احد اث شد ه که د ر حال حاضر 
این بازارها خد مات متنوعی را ب��ه شهروند ان ارایه 
می کند . شهرون��د ان می توانند  نظ��رات، انتقاد ات 
و شکایت ه��ای خود  را از طریق سامان��ه پیام کوتاه 
سازمان ب��ه شم��اره3۰۰۰۱3۹۰۹۰  یا ب��ا شماره 
تلفن ه��ای 322۰۸۴۷2 و 3222۵۵3۵ به اطالع 

سازمان برسانند .

د اوری د ر اختالف��ات تنه��ا جایگزین مناسب 
ب��رای سیست��م قض��اوت و د ر ن��وع خ��ود  

عاد النه ترین است.
ریی��س کان��ون وکالی د اد گست��ری منطقه 
اصفهان د ر مراسم افتت��اح مرکز د اوری کانون 
وکالی د اد گستری گفت: امید وارم که افتتاح 
این مرکز و هماهنگی و همراهی آن با سیستم 
 قضایی و ارتباط ب��ا این نهاد  مد ن��ی به خوبی 

به رسالت خود  عمل کند .
 فره��اد  رست��م شی��رازی اف��زود : د اوری 
د ر اختالف���ات تنها جایگزی��ن مناسب برای 
سیستم قض��اوت و د ر نوع خ��ود  عاد النه ترین 
است. وی گفت: د ر سیست��م قضایی همیشه 
پروند ه ها و موضوع��ات قضایی به صورت صفر 
و صد  تمام می شود،  اما د ر بحث د اوری اساس 

کاربر میانجیگری است.
این وکیل و حقوقد ان اد امه د اد : احکام د اوری 
از آرای د اد گاه باالتر است چراکه رای د اد گاه را 

می توان د ر د اد گاه تجد ید نظر عوض کرد  ولی 
د ر مقول��ه د اوری تنها می ت��وان رای صاد ره را 

باطل کرد .
رستم شی��رازی اضاف��ه ک��رد : آن کسانی که 
به عنوان د اور انتخاب می شوند  باید   د ر موضوع 
د اوری بسی��ار حساس باشند  زی��را د ر مبحث 
د اوری میان اختالفات رای صاد ره قابل تغییر و 

تجد ید  نظر نیست.
رییس کان��ون وک�الی د اد گست��ری منطق�ه 
اصفه�ان اف�زود : وک�الی د اد گست�ری به خاطر 
اش��راف کامل ب�ر موضوع��ات بهتری�ن گزینه 
برای د اوری هستند  و همک�اری و ائتالف کانون 
وکالی د اد گستری با ات��اق بازرگانی و کانون 
کارشناسان یک مجموعه کامل فنی و حقوقی 

را تشکیل د اد ه است.
وی خاطرنشان ک��رد : مقول��ه د اوری بهترین 
گزینه برای کاه��ش د اد ن پروند ه های ورود ی 

د ستگاه قضاست.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

 دلیل آرامش امروز ما
ایثار جانبازان وشهداست

مد یرعامل انجمن حمایت زند انیان مرکز؛

خانواد ه های  زند انیان
از قشر آسیب پذیر جامعه هستند 

نشاط و ش�اد ی د ر ی���ک جامعه آن ق��د ر ب�ا اهمی�ت 
است ک�ه د ر د ین اس��الم زن�د گی با نش��اط، نعم�ت و 
رحم�ت خد اس�ت و زن�د گی ت�وام با گریه و زاری و ناله 
افسرد گی، خالف رحم��ت و نعمت خد است زیرا شاد ی 
باعث نشاط و امید  و غ��م و اند وه باعث افسرد گی و یاس 

و ناامید ی است.
گسترش شهرها و صنعتی شد ن جوامع تاثیرات فراوانی 

د ر نشاط یک جامعه بر جا گذاشته است.
مواجه شد ن ب��ا تحوالت ساخت��اری همانن��د  مسائل 
اقتصاد ی، اجتماعی و سیاسی و همچنین گذر از جامعه 
سنتی به جامعه مد رن و ورود  به عرصه د نیای تکنولوژی، 
بروز پد ید ه های مختلف��ی د ر حوزه اجتماعی را موجب 
 شد ه که این موض��وع نشاط و شاد ی جامع��ه را بیشتر 

از گذشته تحت تاثیر قرار د اد ه است.
 افراد  یک جامع��ه د ر گروه ه��ای سنی متف��اوت، نیاز 
 ب��ه شاد ابی د ارن��د  و ب��رای د ستیابی به ای��ن مهم باید  
یک د ست��ه فاکتوره��ای اساسی را مد  نظر ق��رار د هند  
که یک��ی از فاکتورها و مولف��ه های نش��اط اجتماعی 

امید بخشی و امید آفرینی است.
 بس��ط و گست��رش روحی��ه نش��اط، امی��د واری، 
اعتماد  اجتماعی و هنجارهای اجتماعی از اولویت هایی 

است که باید  حائز اهمیت قرار گیرد .

استاد  جامعه شناس��ی د انشگاه اصفه��ان گفت: وجود  
 شاد ی و نش��اط د ر جامعه آنق��د ر با اهمی��ت است که 

د ر د ین اسالم هم بارها به آن اشاره شد ه است.
فخری رضایی با تاکید  ب��ر پرد اختن هر چه بیشتر برای 
 د ستیابی ب��ه راهکارهای تقویت روحی��ه، امید  و نشاط 
د ر جامعه گفت: منظور از نشاط د ر جامعه آرامش فکری 
به د ور از هرگونه د غد غه اضاف��ه یا افکار پریشان د ر بین 
مرد م است که آسیب های اجتماعی و هیاهوی زند گی 
شهری باعث شد ه است این نش��اط به  تد ریج د ر جامعه 

کمتر از گذشته شود .
 ب��ه گفته ای��ن جامع��ه شن��اس، تقویت نقط��ه ترویج 
مثبت اند یش��ی د ر جامعه ضروری اس��ت زیرا این مهم 

باعث انتقال امید  به نسل فعلی و آیند ه کشور می شود .
رضایی تروی���ج مظاه�ر صحی�ح ش��اد ی، آگ�اه سازی 
مرد م برای د رک ش�اد ی واقع�ی و تمای�ز آن با ش�اد ی 
ک�اذب، اج���رای برن�امه های من�اس���ب فرهن�گی و 
هنری و فاخر، اج�رای برنامه های ورزش عموم�ی، ایجاد  
یا بهب�ود  زی��ر ساخت های الزم ب���رای تقویت روحیه 
نشاط عمومی، همچنی��ن تق�ویت فرهن�گ بوم�ی را از 
راهکارهای مناسب ج�هت ارتق���ای نشاط اجت�ماعی 

عنوان کرد .
روانشناس ارشد  تربیتی نیز معتقد  است: شاد ی به معنای 

سرزند گی و کامیابی و از مهم ترین نیازهای روانی بشر 
 است و به د لیل تاثیرات عمد ه ای ک��ه بر زند گی انسان 

می گذارد ، از اهمیت زیاد ی برخورد ار است.
زهره کثیری افزود : شاد ی موهبت بزرگی است که باید  
آن را جستجو کرد ، یافت، غنیم��ت شمرد  و به د یگران 

نیز منتقل کرد .
وی همچنین ش��اد ی و نشاط را یک��ی از مسائل مهم و 
تاثیرگذار د ر زند گی و پویایی آن د انست و گفت: شاد ی 
به معنای خوشی، خرمی، ط��راوت و زند ه د لی است که 
د ر رشد  و بالند گی افراد  و همچنین د ر بروز استعد اد ها 
و خالقیت آنان نق��ش اساسی د ارد  و اف��راد  بی نشاط و 
اند وهگین نم��ی توانند  از استعد اد ه��ای نهفته خویش 

بهره کافی ببرند .
اف���زود : وج���ود    ای��ن روانشن��اس همچنی���ن 
نش��اط اجتماع��ی د ر می��ان جوان��ان، افسرد گ��ی و 

سرخورد گی را به همراه د ارد . 
 وی خاطرنشان ک��رد : برای شاد  بود ن بای��د  مولفه امید  
 ب��ه زند گ��ی را افزای��ش د اد ، چ��ون امید  ب��ه زند گی و 
شاد  بود ن باعث کاهش آسیب ه��ای اجتماعی از جمله 
 اعتیاد ، خود کشی و... می شود  پس ب��رای افزایش امید  
به زند گی باید  به د وران جوانی و نوجوانی و د غد غه های 

این نسل بها و ارزش د هیم.
 مد یرکل فرهن��گ و ارشاد  اسالمی است��ان اصفهان نیز 
ب��ر ترویج فرهن��گ شاد ی و نش��اط ح��الل د ر جامعه 
 تاکید  کرد  و گفت: ترویج فرهنگ شاد ی و نشاط حالل 
 د ر جامع��ه ب��ا استف��اد ه از ابزاره��ای ارزشمن��د  رایج 
د ر میان مرد م از جمل��ه موسیقی؛ سینم��ا و تئاتر باید  
جز سیاست های اصول��ی مد یران د ر سط��وح مختلف 

قرار گیرد .
حجت االس��الم والمسلمین حبیب رض��ا ارزانی افزود : 
شاد ی و نشاط د ر جامعه یک اصل ثابت اسالمی است و 

اسالم برای شاد ی حد ود ی قرار د اد ه است.
ارزانی اظهار کرد : بر اساس د ی��ن مبین اسالم، هر فعل 
مباحی که مخالفتی با ش��رع ند اشته باشد  ب��رای ابراز 
خوشحالی اشکالی ند ارد  مانند  اینک��ه فرد  تبسم کند ، 
 لبخند  بزن��د ، گفت وگ��و کند ، ب��ه پارک یا ک��وه برود  

و به نوعی شاد ی و احساسات خود  را بروز د هد .
مد یرکل فرهنگ و ارشاد  اسالمی اصفهان افزود : نشاط 
 هر جامع��ه ای موتور محرک��ه آن است ب��ه طوری که 
 توسع��ه  یافتگی هر جامع��ه با میزان نش��اط اجتماعی 
اند ازه گیری م��ی شود . حبیب رضا ارزان��ی اظهار کرد : 
نشاط د ر زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد میان مرد م 
و احساس تعهد و موارد مشابه همه بیانگر میزان توسعه 

یافتگی یک جامعه هستند .

ترویجشادیونشاطدرجامعه،تزریقروحیهامیدبهزندگی

رییس سازمان ثبت احوال خبرداد:

کاهش 5 درصدی آمار ازدواج
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 انس��ان امروز ب��ا توجه ب��ه متع��د د  ش��د ن گزینه ه��ای انتخابی اش 
د ر زمینه های مختلف تنوع طلب شد ه است؛ جالب این که ما عالوه بر 
تنوع طلبی به د نبال تجربه احساسات جد ید  هم هستیم و این موضوع 
د ر زمینه های مختلف زند گی مان و حتی د ر زمینه هنر و موسیقی نیز 

د ید ه می شود . 
د ر این میان خوانند ه هایی پید ا می شوند  که سبک شخصی و مخاطبان 
 خود  را د ارند ، اما متاس��فانه کس��انی هم وجود  د ارند  که بد ون د اشتن 
ذوق هن��ری کاف��ی و به ج��ای اینک��ه با تکنی��ک یا جن��س صد ای 
شخصی شان، س��بک نوینی را به وجود  بیاورند ، به خوانند ه های د یگر 
متوسل ش��د ه و به اصطالح کپی خوانی می کنند . تاسف بیشتر از آن 
جایی است که گاهی هم مخاطب برای اصل و کپی به یک اند ازه ارزش 
قائل  است. البته بد یهی است که د ر مواقعی جنس صد ای یک خوانند ه 
شبیه خوانند ه د یگری اس��ت یا د ر حوزه خوانند گی پیش می آید  که 
طیف صد ای خوانند ه ای د ر راس��تای هنرمند ی د یگر باشد ، اما تقلید  

صد ایی انجام نمی گیرد . این امر نیز طبیعی و پذیرفته شد ه است.
اما مشکل از آنجایی شروع می شود  که یک خوانند ه فضای آکورد یک 

و حتی تحریرهای صد ایش را شبیه د یگری می کند .
البته همه کسانی که د ر عرصه هنری وارد  می شوند  برای شروع، بزرگان 
موسیقی را سرمشق قرار د اد ه و از آهنگ های آنها تقلید  می کنند  و این 
طبیعی اس��ت که برای آموزش از بزرگان مش��ق کنیم، اما باید  این را 
هم به خاطر د اشته باشیم تا زمانی که به اند ازه کافی د ر موسیقی رشد  
نکرد ه ایم، سبک کاری خود  را پید ا نکرد ه ایم و صد ای مان به اصطالح 
پخته نشد ه است، الگوهای مان را بر اس��اس توانمند ی خود  انتخاب 
کنیم و سعی کنیم هنر خود  را ارایه د هیم نه آنکه صد ای مان را شبیه 

الگوکنیم. 
البته گاهی پیش می آید  ک��ه خوانند ه ای ترانه ای را ک��ه پیش از این 
 توسط هنرمند  د یگری خواند ه ش��د ه اس��ت، د وباره بازخوانی کند  و 

به سبک اجرا خود  آن را بخواند .
 این کار نه تنها ای��راد  ند ارد  بلکه کار ارزش��مند ی نیز هس��ت؛ چون 
د ر بیشتر مواقع باعث می ش��ود  یک آهنگ خوب اما مهجور و قد یمی 
د وباره با ذائقه نس��ل جد ید  خواند ه ش��ود  و آن آهن��گ قد یمی جانی 
د وباره می گیرد . باید  د ر نظر د اشت که هد ف از خواند ن و کال هرگونه 
فعالیت هنری، بایستی خلق زیبایی و لذت برد ن از آن اثر هنری باشد . 
هم برای خود  خوانند ه و هم برای مخاط��ب؛ اگر هنرمند  هد ف اصلی 
خود  را ش��هرت قرار د هد  به یقین نمی تواند  خالق باشد  و اثر جد ید  و 

زیبا خلق کند .
د ر کل همه انسانها نسبت به کاری که انجام می د هند ، مسئول هستند  
 و علی الخصوص از هنرمند ان نیز این طور انتظار می رود  که نس��بت 
به آهنگی که تولید  و روانه جامعه می کنند ، متعهد  باشند  و تمام سعی 
خود  را بکنند  تا خالق ی��ک اثر هنری جد ید  و زیبا باش��ند  که این امر 
مستلزم تحصیالت آکاد میک د ر حوزه موسیقی است؛ شاید  شخصی 
بتواند  با تقلید  ص��د ای د یگر خوانند ه ها موفقی��ت کوچکی پید ا کند ، 
 اما قطعا نمی تواند  مان��د گار بماند ، راز موفقی��ت د ر این حوزه آگاهی 

پید ا کرد ن نسبت به موسیقی است.

تقلیدصداوکپیخوانی
درعرصهموسیقی

تلویزیون دینواندیشه

سینما موسیقی

  ریی��س پژوهش��کد ه مهد وی��ت از برگ��زاری د وره س��طح ۴ مهد وی��ت 
د ر حوزه های علمیه از سال تحصیلی آیند ه خبر د اد . حجت االسالم سید مسعود  
پورسید آقایی د ر مورد  د وازد همین همایش بین المللی د کترین مهد ویت اظهار 
 کرد : ۱۱ همایش گذش��ته با هد ف توس��عه و تعمیق اند یش��ه مهد ویت برگزار 
شد ه است. د ر همایش د وازد هم سعی بر پرد اختن به جنبه های مختلف پیرامون 
مسئله مهد ویت د اریم تا موضوعات متنوع و گوناگون د ر این حوزه را وارد  عرصه 
پژوهش کنیم. رییس پژوهشکد ه مهد ویت افزود : د ر همایش های پیشین صد  ها 
مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی د ر حوزه مهد ویت منتشر شد ه است. مجموعه 
آثار ارایه شد ه د ر همایش به صورت مکتوب و همچنین د یجیتال د ر سایت این 
همایش موجود  است که می تواند  منبع خوبی برای پژوهش های مهد وی باشد .  
وی افزود : همکاری علمی و پژوهش��ی بین حوزه و د انشگاه از د ستاورد های این 
همایش و مصد اق وحد ت این د و نهاد  علمی است. حجت االسالم پورسید آقایی 
 تصریح کرد : فراخوان این همایش به زبان های مختلف د نیا ترجمه ش��د ه است 
تا مراکز علمی و پژوهشی جهان از موضوعات این همایش بین المللی مطلع شوند  
و بد انند  د ر این عرصه چه موضوعاتی قابل تحقیق و بررسی است. رییس موسسه 
 آیند ه روشن با اشاره به ابعاد  متعد د  مس��ئله مهد ویت اضافه کرد : نگاه راهبرد ی 
به ابعاد  مختلف آموزه های مهد ویت از جمله فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و تربیت 
بسیار کم است و آثار موجود  د ر عرصه های گوناگون، نشان د هند ه این است که 

هنوز با ابعاد  مختلف این موضوع فاصله های زیاد ی د اریم. 

تعد اد ی از بانوان فعال قرآنی د ر کشورهای عربی و اروپایی ضمن بازد ید  از سازمان 
د ارالقرآن الکریم د ر جریان فعالیت های این سازمان قرار گرفتند .

د ر ابتد ای این نشست مهد ی قره شیخلو رییس سازمان د ارالقرآن الکریم ضمن 
خوش آمد گویی و اظهار خوش��حالی از میزبانی فعاالن قرآن��ی خارجی گفت: 
امید واریم این رفت و آمد ها به توسعه فعالیت های فرهنگی و قرآنی و استفاد ه از 

ظرفیت های د و طرف د ر این خصوص بیانجامد .
وی با اشاره به اینکه پیش از پیروزی انقالب اسالمی فعالیت های قرآنی د ر ایران 
محد ود  به پاره ای از فعالیت های مرد می بود ، گفت: نظام حاکم د ر پیش از انقالب 
 اسالمی نه تنها تالشی برای گس��ترش فعالیت های قرآنی نمی کرد  بلکه سد ی 

د ر مقابل آن بود .
 قره ش��یخلو با اش��اره به توس��عه روز افزون فعالیت های قرآنی طی 33 س��ال 
پس از پیروزی انقالب اسالمی گفت: امروزه هزاران مرکز قرآنی، سیستم آموزش 
و پرورش کشور و د ستگاه های منتسب به نظام جمهوری اسالمی ایران د ر حال 

فعالیت  قرآنی هستند . 
رییس سازمان د ارالقرآن با اشاره به اینکه فعالیت های قرآنی مرد م ایران با استقرار 
جمهوری اسالمی جانی د وباره گرفت، گفت: تالش می کنیم تا با حمایت و هد ایت 

این فعالیت ها، تمام خانه های کشورمان را تبد یل به » خانه قرآن « کنیم.

انسیه شاه حس��ینی نویس��ند ه و کارگرد ان س��ینما د رباره آخرین روند  
س��اخت فیلم » به کود کان ش��لیک نکنید  « گفت: ش��خصا ب��ه عنوان 
کارگرد ان و فیلمنامه نویس آنچه که قبل از تولید  بر عهد ه من بود ه را انجام 
د اد م. آخرین بازنویس��ی نهایی فیلمنامه » به کود کان شلیک نکنید  «، 
انجام شد ه است و از حاال به بعد  کلید  خورد ن فیلم بستگی به تهیه کنند ه 

و برنامه ریزی آن د ارد . 
اگر مشکالت تهیه کنند ه برطرف شود ، هر چه س��ریع تر فیلمبرد اری را 

آغاز خواهیم کرد .
وی د ر اد امه افزود : به احتمال فراوان حد س می زنم این اثر سینمایی د ر 
تابستان کلید  بخورد  چرا که یکی از نکات اصلی فیلم مان که می تواند  د ر 
فضای فیلم تاثیرگذار باشد ، گرما است. به این جهت ترجیح می د هم د ر 

تابستان فیلمبرد اری را آغاز کنیم.
تهیه کنند گی این اثر س��ینمایی بر عهد ه س��ید  سعید  س��ید  زاد ه است 
و با توجه به موقعی��ت فیلمنام��ه و صحبت های کارگ��رد ان مقر اصلی 

فیلمبرد اری این فیلم خوزستان است.

مستند  » عروس پشت پرد ه « د رباره منع ازد واج کشیشان د ر کلیسای کاتولیک و 
رسوایی هایی که د ر پی این موضوع رخ می د هد ، د ر قالب برنامه » د ریچه « از شبکه 
مستند  سیما روی آنتن می رود . برنامه » د ریچه « به تهیه کنند گی و کارگرد انی زهرا 
کشاورزی این هفته مستند  » عروس پشت پرد ه « را برای پخش د ر نظر گرفته است.  
این مستند  د رباره کلیسای کاتولیگ است که اجازه ازد واج را به کشیشان نمی د هد ، 
آنه��ا را از ازد واج منع و به تجرد  اجباری واد ار می کند . به این ترتیب که بس��یاری 
 از کشیش ها به ازد واج عالقه مند  هس��تند ، اما از طرف کلیس��ا این اجازه به آنها 

د اد ه نمی شود .  
» عروس پش��ت پرد ه « ماجرای چند  زن اس��ت که با کش��یش ها رابطه د ارند  و 
خواستار ازد واج با آنها هستند . این افراد  د ر نامه ای به پاپ، تقاضای صد ور مجوزی 
 برای ازد واج ش��ان را می د هند  و تهد ید  م��ی کنند  که اگر این اجازه د اد ه نش��ود ، 

رابطه شان را فاش می کنند  و رسوایی به بار می آورند . 
اما پاپ و کلیسا د ر مقابل این قضیه س��کوت می کنند . د ر این فیلم با برخی از این 
خانم ها مصاحبه می شود  و کشیش هایی نیز که به د لیل تمایل به ازد واج، مجبور 

به جد ا شد ن از کلیسا شد ه اند ، سخن می گویند . 
این مستند  به این سوال جواب می د هد  که د لیل اصلی این قانون د ر کلیسا چیست. 
 به ویژه که د ر مس��یحیت چنین قانونی وجود  ند ارد  و این بد عت را کلیس��ا ایجاد 

 کرد ه اس��ت.  برنامه » د ریچه « با اجرای آسا اسفند یاری امروزساعت 23 از شبکه 
مستند  سیما روی آنتن می رود  و بازپخش آن فرد ا  ساعت 8 صبح و یکشنبه د وم 

خرد اد  ساعت ۱5 خواهد  بود .

 فیلم س��ینمایی » یک روز د یگر « به کارگرد انی حس��ن فتحی با بازی 
هد یه تهرانی پس از چهار سال اکران می شود .

 جالل شمس��یان، تهیه کنن��د ه ای��ن فیلم گف��ت: بعد  از حض��ور فیلم 
د ر جشنواره فیلم فجر سال 9۱، متاسفانه شرایط موجود  و بی مهری های 
به وجود  آمد ه باعث د ور شد ن فیلم از اکران شد  و سعی کرد یم د ر شرایط 

بهتری فیلم را اکران کنیم.
وی اد ام��ه د اد : به نظر می آید  ش��رایط اکران فیلم فراه��م آمد ه و تالش 
می کنیم » ی��ک روز د یگر « د ر اکران عید  فطر ب��ه روی پرد ه رود ، اخیرا 
 د وبله فیل��م به مد یریت س��عید  مظفری انجام ش��د ه و کاره��ای نهایی 

آماد ه سازی را برای اکران انجام می د هیم.
شمس��یان » یک روز د یگر « را فیلمی د ر ژانر د ینی فلسفی عنوان کرد  
 و گفت: بهترین های س��ینمای ایران و بازیگران��ی از ملیت های مختلف 
د ر این فیلم حض��ور د ارند  و برای اکران هم برنام��ه تبلیغاتی متفاوتی را 

تد ارک د ید ه ایم.
فیلم سینمایی حسن فتحی که د ر د و قسمت آخر سریال شبکه نمایش 
 خانگی » ش��هرزاد  « تبلیغات آن پخش ش��د ، د اس��تان پولی است که 
 از د س��ت کود کی ایرانی ناخواس��ته گم می ش��ود  و د ر یک صبح تا شب 
د ر شهر پاریس به د س��ت آد م هایی از نژاد  و ملیت ها و مذاهب گوناگون 

د ست به د ست می شود .
هد یه تهرانی تنه��ا بازیگر ایرانی این فیلم اس��ت و ژقمی بنس تر،  ناتالی 
مات د افنی هاسکورد ، لوئیس هین، اریک استن آکر، یانگ تام،  می گوئل 
 روییز،  پ��اول بان��د ی و الیاس ص��الح بازیگ��ران بین الملل��ی این فیلم 

هستند .

تصویربرد اری سریال رمضانی » براد ر « به روزهای پایانی خود  رسید . نعمت چگینی 
 تهیه کنند ه س��ریال » براد ر « گفت: گروه تولید  د ر منطقه غرب ته��ران و بزرگراه 

شهید  باکری مشغول ضبط سکانس هایی از این سریال هستند .
وی اد امه د اد :  اوایل خرد اد  ماه راهی ش��مال می شویم، اما هنوز مشخص نیست که 
به کد ام ش��هر می رویم و د ر آنجا نیز چند ین بازیگر بومی ش��مالی به سریال اضافه 
خواهند  شد . این تهیه کنند ه همچنین بیان د اشت:  به تازگی مهرد اد  ضیایی به جمع 
بازیگران سریال » براد ر « اضافه شد ه اس��ت. وی د ر اد امه افزود :  گروه تولید  نزد یک 
به80 د رصد  از کل سریال را تصویربرد اری کرد ه اند  و تد وین، صد اگذاری و موسیقی 
به صورت همزمان انجام می شود . د ر خالصه د اس��تان این سریال آمد ه است: حاج 
 کاظم پهلوان مرد ی خیر و از تجار سرشناس برنج ایران است که با تاکید  بر حمایت از 
تولید  ملی، فقط د ر زمینه تجارت برنج ایرانی فعالیت می کند . او به همراه پس��رش 
مس��عود  و د خترش مریم که یک روزنامه نگار پر جنب و جوش است، ضد  وارد ات 
قاچاق برنج های تاریخ گذشته و مس��موم به ایران مبارزه می کند . این اقد ام باعث 
د شمنی د الالن و قاچاقچیان این تجارت با وی ش��د ه است. د شمنان با اغفال ناصر 
پس��ر د یگر او، وارد  تجارت سالم حاج کاظم ش��د ه و همین امر به وقوع ماجراهایی 

منجر می شود  که...
»برادر«بهروزهایپایانیرسید

سریال » براد ر « به تهیه کنند گی نعمت چگینی،کارگرد انی جواد  افشار و نویسند گی 
آرش قاد ری برای پخش د ر ماه رمضان از شبکه د و سیما تولید  می شود . 

سطح۴رشتهمهدویت
درحوزهعلمیهراهاندازیمیشود

انقالباسالمی
بهفعالیتهایقرآنیجانداد

انسیهشاهحسینی
بهکودکانشلیکمیکند

رسواییدرکلیسا

اکرانفیلمیازهدیهتهرانی
پسازچهارسال

تلویزیونصاحب»برادر«شد!

مراسم ارد یهش��ت تئاتری اصفهان د ر تاالر هنر برگزار 
 شد . د ر این مراس��م مد یرکل فرهنگ و ارشاد  اسالمی 
اس��تان اصفهان جایگاه هن��ر نمای��ش را د ر فرهنگ 
اس��المی ویژه و خاص برش��مرد  و اظهار د اشت: شاید  
 به شکل مستقیم به این امر د ر فرهنگ اسالمی اشاره 
نشد ه است، اما این امر د ر قالب های مختلف د ر تعابیر 
د ینی بی��ان ش��د ه و د ر ماج��رای هابی��ل و قابیل نیز 
خد اوند  د ر قالب یک نمایش به ای��ن د و براد ر نکته ای 
را آموزش د اد . حجت االسالم حبیب  رضا ارزانی با بیان 
 اینکه ظرفیت اصفهان د ر زمینه تئات��ر ویژه و مربوط 
به گذش��ته های د ور تاکنون اس��ت، افزود : تئاتر ارحام 
صد ر د ر جای جای کش��ور پرآوازه بود ه اس��ت و هنوز 
نیز تئاتر اصفهان را به نام این اس��تاد  نامی هنر نمایش 
می شناس��ند . مد ی��رکل فرهنگ و ارش��اد  اس��المی 
اس��تان اصفهان تاکید  کرد : فرهن��گ اصفهانی ها د ر 
زمینه تئاتر به اند ازه ای ویژه اس��ت ک��ه د ر زمانی که 
گرد ش��گران خارجی نیز به تماش��ای تئاترهای استاد  
ارحام ص��د ر می آمد ند  د ر برخی اس��تان ها هنرمند ان 
اجازه اجرای تئاتر را ند اش��تند . وی ب��ا بیان اینکه هنر 
 تئات��ر د ر اصفهان به د لی��ل کوتاهی های انجام ش��د ه 
از اوج تعالی ضعیف ش��د ، ابراز د اشت: د ر طول سالیان 
اخیر تم��ام تالش د وس��ت د اران این هنر د ر راس��تای 

بازگرد اند ن این هنر به نقطه اوج بود ه است.
حجت االس��الم ارزان��ی با اش��اره به ض��رورت تعیین 
چشم اند از برای این هنر ابراز د اش��ت: البته باید  د قت 
کنیم که از نگاه آرمانی و خیالی د رباره این هنر و سایر 
مس��ایل کش��ور بپرهیزیم و با توجه ب��ه ظرفیت های 

 این هنر د ر راس��تای تعال��ی آن ت��الش و برنامه ریزی 
کنیم.

ظرفیتهایجواناناصفهانیبرایرشدهنرتئاتر
کمککنندهاست

وی اضاف��ه ک��رد : ظرفیت ه��ای جوان��ان اصفهان��ی 
د ر عرص��ه هن��ر نمای��ش د ر ح��وزه تحقی��ق، 
 ن��گارش نمایش��نامه، اید ه ه��ای ن��و و اج��رای تئاتر 
قوی بنیان اس��ت و همی��ن قابلیت ه��ا می تواند  برای 
 رش��د  هن��ر تئات��ر اصفه��ان کمک کنن��د ه باش��د . 
حجت االس��الم ارزانی با بیان اینکه باید  تئاتر طنز د ر 
اصفهان احیا ش��ود ، گفت: د ر این راس��تا از وزارتخانه 
می خواهیم که ب��رای چگونگی ورود  ب��ه این عرصه ما 
 را راهنمای��ی کند .مد یرکل فرهنگ و ارش��اد  اصفهان 
با اش��اره به این که بس��یاری از هتل ها و رس��توران ها 
برای اج��رای تئاتر  اعالم آماد گی کرد ن��د ، گفت: تئاتر 
هنر فرهنگ ساز است و باید  د ر راستای رفع مشکالتی 

همچون طالق، مواد  مخد ر و اعتیاد  استفاد ه شود .
غفلتازظرفی�تتئات�راصفهانب�رایجذب

گردشگران
 معاون هنری وزارت ارشاد  اسالمی  نیز د ر این مراسم 
گفت: تئاتر اصفهان از گذشته های د ور د ر کشور شهرت 
د اشته و با بهره گیری از ظرفیت های بی بد یل این شهر 

د ر هنر نمایش انتظار تبد یل آن به قطب تئاتر را د اریم.
علی مراد خانی د ر مراسم ارد یبهشت تئاتری اصفهان 
اظهار د اشت: تئاتر اصفهان به ویژه نمایش های کمد ی 
 و طنز از گذش��ته های د ور ش��هرت خاصی د ر  کشور 
د اشته است و  بر این اساس با بهره گیری از ظرفیت های 

بی بد یل این ش��هر د ر هن��ر نمایش می توانی��م انتظار 
تبد یل اصفهان به قطب تئاتر ایران را د اش��ته باش��یم. 
وی با بیان اینکه نمایش های طنز اصفهان از د یرباز د ر 
کشور معروف است، افزود : بسیاری از افراد  اصفهان را 
با تئاترهای مرحوم ارحام صد ر ب��ه ویژه د ر زمینه طنز 
می شناس��ند ؛ تئاترهایی ک��ه گاه ماه ه��ا روی صحنه 

می رفت و اد امه د اشت. 
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد  اسالمی با بیان 
اینکه اصفهانی ها با هنر نمایش به شکل د قیق آشنایی 
د ارند  ، ابراز د اشت: بازد ید  از تئاترهای ارحام صد ر جزو 
 برنامه های گرد ش��گران خارجی بود ه اس��ت، اما امروز 
با وجود  گسترش گرد شگری د ر این شهر از این ظرفیت 

مهم برای جذب گرد شگران غفلت شد ه ست. 
وی با اشاره به ضرورت چاره اند یشی برای رفع مشکالت 
تئاتر اصفهان که هم��ه از جزیی��ات آن آگاهی د ارند ، 
گفت: الزم اس��ت کارگروه هایی با حض��ور هنرمند ان 
برجسته این عرصه تشکیل و د ر ارتباط با ظرفیت ها و 
کمبود های زیرساختی راه حل های مناسب اند یشید ه 

و اجرایی شود .
حلمشکالتتئاتراصفهانبهکمکشهرداری

ممکنمیشود
مراد خانی از مهم ترین مشکالت تئاتر اصفهان را سالن 
 تمرین و اجرا برش��مرد  و با بیان اینکه حل این مشکل 
 به کمک شهرد اری امکان پذیر می شود ، گفت: هر شب

  80 ت��ا۱۱0 تئاتر د ر ته��ران برگزار می ش��ود  چراکه 
با حمایت شهرد اری تهران خانه تئاترهایی شکل گرفته 

که برخی تا سال 9۷ رزرو شد ه  است.
وی اد امه د اد : برای اصفهان به عنوان یک شهر با عنوان 
پایتخت فرهنگی شایسته نیست که د و تا سه سالن برای 
اجرا تئاتر بیشتر ند اشته باش��د  د ر حالی که  با حمایت 
شهرد اری مشکل تئاتر اصفهان نیز به بهترین نحو رفع 
 می  شود . وی با بیان اینکه تئاتر اصفهان د ر زمینه طنز 
و به ویژه نمایش های سنتی اصفهان فوق العاد ه است، 
گفت: تئاتر کالس��یک اصفهان نیز ظرفیت های رو به 

رشد  و جایگاه خوبی د ر کشور د ارد .
جشنوارههایملیتئاتردراصفهانبایدبرگزار

شود
مراد خانی با بیان اینکه وزارت ارشاد  برای حمایت از این 
هنر امسال تامین زیرساخت ها را مد نظر د ارد ، تصریح 
کرد : اصفهان می توان��د  برگزارکنند ه جش��نواره های 
ملی تئاتر باشد  و برای گام نخس��ت می توان برگزاری 

جشنواره های طنز تئاتر را مد نظر د اشته باشیم.

ش��بکه های جم این بار س��راغ تئات��ر رفته اند  و ب��ا تبلیغ آن س��عی د ارند ، پس 
 از ورود  ب��ه عرصه تبلیغ��ات فیلم های س��ینمایی، پا د ر کفش تئات��ر هم بکنند  

تا بتوانند  کم کم د ر عرصه های مختلف هنری نفوذ کنند .
د س��ت برد ار نیس��تند . همین چند  ماه پیش بود  که مد ام تبلیغ کرد ند  حاضرند  
برنامه های فرهنگی و هنری ایران را به شکل رایگان تبلیغ کنند . وقتی با استقبال 
چند انی روبه رو نشد ند ، بد ون کس��ب اجازه از صاحبان اثر چند  تبلیغ را پخش و 
بازار رقابتی برای د یگر آثار ایجاد  کرد ند . این بود  که کم کم تبلیغات رایگان هم به 
فراموشی سپرد ه شد  تا شبکه های جم با این سیاست د رآمد زایی د ر این عرصه را 
آغاز کنند . د ست اند رکاران این شبکه این بار سراغ تئاتر آمد ه اند  و تبلیغ تیزرهای 
تئاتری را آغاز کرد ه اند . نمایش »نگاهمان می کنند « س��اخته محمد رضا اصلی 
یکی از تئاترهایی است که این روزها تبلیغش از شبکه های جم پخش می شود . او 
 د رباره این اتفاق می گوید : این نمایش ابتد ا د ر تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه بود  
و به د لیل این که د ر زمان خیلی مناس��بی اجرا ند اشتیم، به پیشنهاد  تماشاخانه 
مس��عود یه د وباره این نمای��ش را روی صحنه برد ی��م. او تاکید  می کن��د : البته 
نمایش د ر تماش��اخانه ایرانش��هر هم نس��بتا با اس��تقبال خوبی روب��ه رو بود  و 
اکنون ه��م د ر تماش��اخانه مس��عود یه مخاطبان زی��اد ی به تماش��ای نمایش 
می نش��ینند . وقتی با این کارگ��رد ان ماجرای پخ��ش تیزر تبلیغات��ی تئاترش 
از ش��بکه های ج��م را مط��رح می کنی��م، مد ع��ی می ش��ود  ک��ه از چگونگی 
 آن بی خبر اس��ت و عن��وان می کن��د : ابتد ا ماج��را را از د وس��تانم ش��نید م، اما 
تا زمانی که خود م پخش تبلیغ کارم را از این ش��بکه ها ند ی��د م باور نمی کرد م؛ 
 چون ن��ه اطالعی د اش��تم و ن��ه اقد امی ب��رای ای��ن اتف��اق انج��ام د اد ه بود م. 
ب��ا پیگیری های��ی ک��ه د اش��تم، متوج��ه ش��د م ای��ن تی��زر را از روی آپارات 
برد اش��ته اند  و پخ��ش می کنند . اهال��ی س��ینما می گویند  اکران ه��ای جهانی 

فیلم های ش��ان موج��ب می ش��ود ، هماهنگ کنند ه ه��ای خارج از ای��ران تیزر 
فیلم ه��ا را ب��رای تبلیغ به ش��بکه های جم بس��پارند ، ام��ا د ر عرص��ه تئاتر هم 
گروه های ایران��ی متعد د ی برای اج��را راهی کش��ورهای د یگر می ش��وند ، اما 
تاکنون ش��اهد  هی��چ تبلیغی د ر ای��ن زمینه نبود ه ای��م. حال این س��وال پیش 
 می آید  که پش��ت پ��رد ه تیزره��ای تبلیغ��ی جم چیس��ت؟ چرا این ش��بکه ها 
وقت ش��ان را به تبلیغ رایگان برخی تئاترها اختصاص می د هند  و از این کار چه 

منفعتی می برند ؟
کارگرد ان » نگاهم��ان می کنند  « این اتفاق را سیاس��ت ش��بکه جم د انس��ته 
و د رب��اره اش توضی��ح می د ه��د : ای��ن ش��بکه د ر گام ه��ای ابتد ای��ی اش برای 
ورود  ب��ه تبلیغ فیلم های س��ینمایی نی��ز همین روی��ه را پیش ب��رد . ابتد ا تیزر 
چند  فیل��م را بد ون اج��ازه صاحبان اث��ر و تهیه کنن��د گان پخش ک��رد  و پس 
از ایج��اد  رونق د ر این کار، ش��روع ب��ه د رآمد زای��ی از آن ک��رد . احتماال پخش 
تیزر ما هم مقد م��ه ای برای پخ��ش د یگر تیزره��ای تئاتری بود ه و قرار اس��ت 
د رآمد زای��ی د ر این عرص��ه را هم تکرار کند . حس��ین نوش آب��اد ی پیش از این 
د رباره تبلی��غ تیزر فیلم های س��ینمایی  گفته ب��ود  که به د لیل اک��ران جهانی 
 این فیلم ه��ا نمی توان گفت جرم��ی د ر این عرصه احراز ش��د ه اس��ت، اما حاال 
با پخش تبلیغ یک تئاتر که اج��رای خارجی ند ارد ، براس��اس قانون ممنوعیت 
 به کارگی��ری تجهی��زات د ریاف��ت از ماه��واره، هرگونه نش��ر آگه��ی تبلیغاتی 
از طریق برنامه ه��ای ماهواره ای ممنوع اس��ت و فکر نمی کنی��م از این واضح تر 
بتوان جرم را مشاهد ه کرد . د ر شرایطی که اعضای گروه تئاتری مد عی بی خبری 
هس��تند ، باید  گفت یک پای قانون می لنگد  و باید  هرچه سریع تر راهکار قانونی 
برای برخورد  با این معضل نفوذ ش��بکه های بیگانه د ر فرهنگ و هنر کشورمان 

پید ا کرد .

 اولی��ن جلس��ه از کارگاه آموزش��ی » خ��ط کوف��ی « ب��ا حضور اس��تاد  
» س��ید  وحید  موس��وی جزای��ری « و20 هنرج��وی عالقه من��د  به هنر 
خوشنویسی د ر مرکز هنر پژوهی نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر 

برگزار شد .
د ر ابتد ای این جلسه، استاد  جزایری به تشریح پیشینه پید ایش خط کوفی 
پرد اخت و اظهار د اشت: د ر مورد  پیش��ینه خط کوفی میان پژوهشگران 
اتفاق نظر وجود  ند ارد ؛ ولی آنچه مشخص است، اینکه خط کوفی از خط 
اعراب نبتیه منش��عب ش��د ه اس��ت و تاریخ پید ایش آن به پیش از اسالم 

می رسد .
وی به نش��انه هایی که بر زمان پید ای��ش خط کوفی د اللت د ارد ، اش��اره 
کرد  و افزود : اطالعات م��ا از پید ایش خط نبتیه و کوف��ی محد ود  به چند  
س��نگ مزار می ش��ود  ولی با توجه به نش��انه هایی که میان خط کوفی و 
 خط نبتیه وجود  د ارد ، می ش��ود  گفت این خطوط بس��یار نزد یک به هم 

هستند .
جزایری ب��ه تفاوت هایی که د ر آثار خوشنویس��انی که خطوط همس��ان 
می نگارند  اش��اره و توضیح د اد : اگرچه د ر خوشنویسی قواعد  خاصی برای 
نوش��تن هر خط وجود  د ارد ، اما باید  توجه د اش��ته باش��ید  ک��ه به عنوان 

 مثال تفاوت آثار اس��تاد انی که به خط نس��تعلیق می نگارند  د ر اس��تفاد ه 
از ریزه کاری ها و خالقیت شان است وگرنه قواعد  نستعلیق نویسی یکسان 

است.  
پس اگ��ر تفاوت هایی د ر ش��یوه نگارش خ��ط کوفی وج��ود  د ارد ، همان 
 ریزه کاری هایی اس��ت که ش��یوه اس��تاد ان ب��ود ه و آث��ار را از هم منفک 

می کرد ه است.
این هنرمند  به معرف��ی قلمی که با آن خط کوف��ی می نگارند ، پرد اخت و 
افزود : برای نگارش خط کوفی نیاز به قلمی با تراش خاص است که سال ها 
پیش طی تحقیقاتی که د رباره این خط انجام می د اد م متوجه ش��د م که 
تراش قلم خط کوفی ب��ا د یگر خطوط متفاوت اس��ت و تنها از طریق این 
نوع تراش قلم بود ه که خوشنویسان می توانستند  به نوشتن این نوع خط 

بپرد ازند .
د ر اد امه این جلسه، سید  وحید  موس��وی جزایری به صورت عملی نحوه 
نگارش و شکل حروف د ر خط کوفی را تا حرف » ط « به هنرجویان آموزش 

د اد  و از هنرجویان خواست تا به تمرین حروف بپرد ازند .
کارگاه آموزش » خط کوفی « روزهای د وشنبه، ساعت ۱5 تا ۱8 به مد ت 

۱0 جلسه د ر مرکز هنر پژوهی نقش جهان برگزار می شود .

پایجماینباردرکفشتئاتر

تاریخپیدایشخطکوفیبهپیشازاسالممیرسد

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان:

بایدتئاترطنزدراصفهاناحیاشود
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خبر

فرمانده سپاه قمربنى هاشم(ع) استان چهارمحال و بختيارى گفت: 
ــتغالى در قالب طرح هاى اقتصاد مقاومتى استان  تسهيالت خوداش

اعطا مى شود.
ــت با خبرنگاران اظهار داشت:  سردار رضا محمد سليمانى در نشس
ــتغالى به افراد داراى  ــال 20 ميليارد تومان تسهيالت خوداش امس

مدرك فنى و حرفه اى و آموزش ديده اعطا مى شود.
وى با بيان اينكه اقتصاد مقاومتى جزو اولويت هاى سپاه است، افزود: 
در طول 2 سال گذشته در ابتدا ظرفيت هاى استان شناسايى و پس 
از آن متناسب با رشته هاى مورد نياز و مرتبط افراد آموزش مى بينند.

فرمانده سپاه قمربنى هاشم(ع) استان چهارمحال و بختيارى با اشاره 
ــگاه اقتصاد مقاومتى در سال گذشته بيان كرد: در  به برپايى نمايش
نمايشگاه اقتصاد مقاومتى محصوالتى از جمله عسل و قارچ در نتيجه 

اشتغال و كارآفرينى به نمايش گذاشته شد.
ــالرزو رشادت  ــليمانى با بيان اينكه سوم خرداد س سردار محمدس
جوانان و رزمندگان است، گفت: 385 عنوان برنامه به مناسبت سوم 
ــود كه اين برنامه  ها از 3 روز قبل  خرداد در سطح استان اجرا مى ش

از سوم خردادماه آغاز و تا 2 روز پس از سوم خردادماه ادامه دارند.
وى خاطرنشان كرد: برگزارى صبحگاه مشترك نيروهاى انتظامى 
و نظامى، همايش ايالت و عشاير، نواختن زنگ مقاومت و پيروزى، 
ــت عاشقان واليت صبح جمعه  برگزارى يادياران، شب شعر و نشس
ــرى برنامه هاى سوم خرداد ــتان از س ــر اس 31 خردادماه در سراس

 است.
ــتان چهارمحال و بختيارى بيان  فرمانده سپاه قمربنى هاشم(ع) اس
ــهداى گمنام، ديدار  ــهدا و ش ــانى قبور ش كرد: غباروبى و عطرافش
ــدس، برگزارى  ــهداى عمليات بيت المق با رزمندگان، تجليل از ش
ــى از جمله كوهنوردى و برگزارى دعاى  برنامه هاى مختلف ورزش
ــر برنامه هاى اين روز ــهداى گمنام از ديگ پرفيض ندبه در محل ش

 است.
ــاى عمرانى به ــاره به افتتاح پروژه ه ــليمان با اش ــردار محمدس س

ــوم خرداد گفت: بهره بردارى از سوله فرهنگى-ورزشى  مناسبت س
ــوله صالحين در شهر فرادنبه و سفيددشت،  در روستاى ماركده، س
افتتاح فاضالب و افتتاح حوزه بسيج دشتك از برنامه هاى روز سوم 

خرداد است.
ــى امام رضا(ع)  ــاران در مركز درمان ــزود: ويزيت رايگان بيم وى اف
ــوم خردادماه،  ــپاه در روز س ــته به س ــز درمانى وابس ــه مراك و كلي
ــاوره حقوقى رايگان در اين روز انجام  برپايى ايستگاه صلواتى و مش

مى شود.
فرمانده سپاه قمربنى هاشم(ع) استان چهارمحال و بختيارى با اشاره 
ــرد:از كتاب مهر واليت ويژه  به رونمايى از كتاب مهر واليت بيان ك

كنگره شهداى استان رونمايى شد.

فرمانده سپاه چهارمحال و بختيارى:

تسهيالت  خوداشتغالى 
به كارآفرينان اعطا مى شود

ــهر ــهرى در فرخ ش ــماند و زباله هاى ش هم اكنون دفع پس
ــيارى از جمله  ــكالت بس ــود و مش  غير اصولى انجام مى ش
ــت و خطر انتقال بيمارى ها به مردم را  آلودگى محيط زيس

ايجاد كرده است.
ــهرهاى  ــهر يكى از قديمى ترين و پرجمعيت ترين ش فرخ ش
ــت كه در نزديكى شهركرد  استان چهارمحال و بختيارى اس

مركز استان چهارمحال و بختيارى قرار دارد.
يكى از مهم ترين اقداماتى كه در فضاى فيزيكى يك شهر يا 
يك منطقه براى حفظ سالمت آن موردتوجه ويژه و خاص قرار 
ــماندها و زباله هاى شهرى و روستايى  مى گيرد مديريت پس
ــهل انگارى در اين مورد  ــت كه بى توجهى، كم كارى و س اس
مى تواند سالمت افراد جامعه را به شدت تحت تأثير قرار دهد.

ــهر، وضعيت مطلوبى ندارد و بدون  مديريت زباله در فرخ ش
ــت. اين  ــتانداردها در حال اجراس رعايت اصول علمى و اس
ــت در طبيعت و پراكندگى زباله ها  امر سبب ايجاد چهره زش
ــكالت زيست محيطى و  ــده و  همچنين موجب ايجاد مش ش

تهديدكننده سالمت عموم شده است.
جدا از دفع غيراصولى زباله، بررسى ميدانى مهر از محل دفع 
ــتانى توسط خودرو  ــان از تخليه زباله هاى بيمارس زباله نش
حمل زباله شهردارى فرخ شهر  و تخليه در كنار پسماندها و 

زباله هاى شهرى دارد.
ــه هاى زباله بيمارستانى مملو از سرنگ،  هركدام از اين كيس
ــده و... هستند  ــتكش هاى بيمارستانى مصرف ش سرم، دس
ــوخته نشده و  ــتانى س كه هيچ كدام از اين زباله هاى بيمارس

به راحتى در كنار زباله هاى شهرى رها مى شوند.
ــهر فرخ شهر در كنار فاز  از طرفى محل دفع زباله شهرى ش
جديد قطب صنعتى شهركرد قرار دارد كه واحدهاى توليدى 
و صنعتى جديدى در اين قطب صنعتى ساخته شده است كه 
احتمال انتقال آلودگى زباله هاى بيمارستانى و شهرى توسط 

حشرات به اين واحدهاى توليدى و صنعتى وجود دارد.
منطقه فناوران فرخ شهر كه بسيارى از شهروندان فرخ شهر 
ــى محل دفع زباله قرار دارد  در آن كار مى كنند نيز در نزديك
كه خطر انتقال آلودگى هاى زباله هاى بيمارستانى و شهرى 

توسط حشرات به اين منطقه نيز وجود دارد.
ــنيم، در اين زمينه  ــت محيطى تس نايب رييس انجمن زيس
ــكالت مهم حوزه محيط  زيست بحث عدم  گفت: يكى از مش
مديريت حمل و دفع زباله در ساير نقاط كشور و استان است.

هومان خاكپور عنوان كرد: مشكالت دفع زباله در بسيارى از 
ــفانه محل هاى دفع زباله به  نقاط كشور وجود دارد كه متأس

محل هاى رهاسازى دفع زباله تبديل شده است.
ــهردارى ها به عنوان متولى دفع زباله شهرى و  وى افزود: ش
ــتاها در برخى  دهيارى ها به عنوان متولى دفع زباله در روس
ــتاندارد در  ــارا به صورت غيراصولى و غيراس از نقاط، زباله ه

محل هاى دفع زباله رها مى كنند.
ــى زباله موجب  ــع غيراصول ــازى و دف ــان كرد: رهاس وى بي
پراكنده شدن زباله ها در طبيعت و عرصه هاى مختلف مرتعى 

و جنگلى مى شود.

ــنيم افزود: پراكنده  ــت محيطى تس نايب رييس انجمن زيس
شدن زباله ها ازجمله كيسه هاى پالستيكى توسط باد عالوه 
ــت موجب به خطر افتادن  بر از بين بردن چهره زيباى طبيع
سالمتى پرندگان، حيات وحش، دام هاى اهلى و حتى مردم 

مى شود.
ــدن زباله ها و عدم دفع استاندارد  ــته ش وى بيان كرد: انباش
ــدگان و حيات وحش به زباله ها  ــب هجوم پرن و به موقع موج
مى شود كه اين امر سالمتى اين حيوانات را به خطر مى اندازد.
ــناس منابع طبيعى و حوزه محيط زيست در ادامه  اين كارش
ــاره به اينكه زمانى وضعيت آلودگى در محل دفع زباله  با اش
بسيارى اسفبار مى شود كه زباله ها تفكيك نشوند، ادامه داد: 
آميخته شدن زباله هاى خطرناك و بيمارستانى با زباله هاى 
ــالمتى جامعه  ــهرى مى تواند خطرات جدى در حوزه س ش

ايجاد كند.
ــلم  ــوزه جزو وظايف مس ــارت در اين ح ــه داد: نظ وى ادام
ــهردارى ها، شبكه بهداشت  ــتگاه هاى متولى ازجمله ش دس
ــت و نظارت ها بايد در اين  ــكى و محيط زيست اس علوم پزش

خصوص جدى تر باشد.
ــتانى با  ــدن زباله هاى بيمارس خاكپور بيان كرد: آميخته ش
ــيارى نگران كننده است وخسارت هاى  زباله هاى شهرى بس
بسيار زيادى ايجاد خواهد كرد و خطرات آن بسيار زيادتر از 

زباله هاى شهرى است.

ــدن زباله هاى بيمارستانى در محل  وى بيان كرد: ريخته ش
ــهل انگارى و عدم نظارت  ــهرى به علت س دفع زباله هاى ش
درست موجب آلودگى در حوزه هاى آب، خاك، حيات وحش، 
دام هاى اهلى و... مى شود و بايد مسئوالن در اين حوزه هر چه 
ــوند و اجازه ندهند زباله هاى بيمارستانى در  سريع تر وارد ش

محل دفع زباله هاى شهرى و خانگى ريخته شود.
ــتانى  ــزود: زباله هاى بيمارس ــت اف ــط زيس اين فعال محي
ــرات زباله هاى  ــوند و خط ــرايط خاص امحا ش بايد تحت ش

بيمارستانى از بين برده شود.
ــال انتقال  ــوص اينكه احتم ــوال مهر در خص وى درباره س
بيمارى از طريق حشرات از محل دفع زباله شهرى فرخ شهر 
به واحدهاى صنعتى منطقه وجود دارد، اظهار داشت:  پشه ها 
و حشرات عامل بيمارى مى توانند به واحدهاى صنعتى ورود 
پيدا كنند و سالمتى كاركنان و مواد غذايى توليدى واحدهاى 

صنعتى را تحت تأثير قرار بدهند.
ــان واحدهاى  ــال بيمارى به كاركن وى ادامه داد: خطر انتق

صنعتى اطراف محل دفع زباله وجود دارد.
ــتانداردهايى  وى بيان كرد: در بحث جانمايى دفع زباله، اس
وجود دارد، اما اشكال كار ازاينجا آغاز مى شود كه هنگامى كه 
ــاى دفع زباله  ــود، محل ه مجوزها در اين زمينه صادر مى ش

استاندارد تعريف مى شوند.
خاكپور تأكيد كرد: محل هاى دفع زباله در زمان صدور مجوز 

به گونه اى تعريف مى شوند كه زباله ها بسيار زود امحا شده و 
دفع مى شوند و امكان نشستن حشرات ازجمله پشه ها روى 
ــود و محل هاى دفع زباله با يك فرض محال  آنها داده نمى ش

ايجاد مى شوند.
ــت كارخانه فوالدسازى  مدير بخش بهداشت و محيط  زيس
ــئله دفع زباله شهر فرخ شهر در جوار  تاراز، اظهار داشت: مس
ــكالت بسيارى براى  ــهركرد مش فاز جديد قطب صنعتى ش

واحدهاى توليدى اين منطقه ايجاد كرده است.
يعقوب القاصى اظهار داشت: حشرات بسيار زيادى از سمت 
محل دفع زباله فرخ شهر به سمت اين واحد توليدى مى آيند 
كه احتمال اينكه اكثر اين پشه ها ناقل بيمارى باشند وجود 

دارد و سالمتى كاركنان اين واحد توليدى درخطر است.
وى تأكيد كرد: در بعضى اوقات به واسطه سوزاندن زباله ها دود 
غليظى در منطقه ايجاد مى شود كه اين نيز سالمتى كاركنان 

را تحت تأثير قرار مى دهد.
وى اظهار داشت: طى سه سال گذشته اين مهم پيگيرى شده 

اما تاكنون به نتيجه اى در اين زمينه نرسيده ايم.
ــهر ــرورت دارد كه محل دفع زباله ش ــت: ض وى اظهار داش

 فرخ شهر جابه جا شود.
ــت چهارمحال و  ــط زيس ــازمان حفاظت محي مدير كل س
ــماند  بختيارى نيز در اين خصوص گفت: هم اكنون دفع پس
در شهر فرخ شهر غيراصولى است و تذكرات در اين خصوص 

داده شده و مهلت براى رفع اين مشكل داده شده است.
شهرام احمدى عنوان كرد: بايد تالش شود كه مديريت دفع 
پسماند در اين شهر به صورت استاندارد انجام شودتا خطرات 

زيستى محيطى ايجاد نكند.
وى در ادامه عنوان كرد: مسئله پسماندها در سطح كشور جزو 

دغدغه هاى محيط زيست است.
ــت چهارمحال و  ــط زيس ــازمان حفاظت محي مدير كل س
ــماند در نقاط  ــاره به اينكه مديريت دفع پس بختيارى با اش
ــود، تأكيد كرد: برخى  مختلف به صورت كامل انجام نمى ش
ــتانداردها را ندارند و در برخى  مناطق دفع زباله ضوابط و اس
مناطق دفع زباله به صورت صحيح و استاندارد انجام نمى شود.
ــتان، تأكيد كرد:  ــد پايش پسماند در اس وى با اشاره به رش
ــماند در چهارمحال و  ــماند از محل دفع پس بحث پايش پس
بختيارى در سال 94 نسبت به سال 93 از رشد 77/8درصدى 

برخوردار بوده است.
ــوب و قابل توجهى در  ــاره به اينكه اقدامات خ احمدى با اش
ــتان انجام شده است، تأكيد  حوزه دفع پسماند در سطح اس
ــا همكارى  ــماندهاى عفونى كه ب ــى دفع پس كرد: مكان ياب
محيط زيست، دانشگاه علم پزشكى و مديريت معاون عمرانى 
ــتاندار چهارمحال و بختيارى انجام شد از اقدامات ارزنده  اس

در اين استان به شمار مى رود.
وى در رابطه بااينكه وضعيت آميخته زباله هاى بيمارستانى 
ــت، بيان كرد: آميخته شدن  ــهرى چگونه اس با زباله هاى ش
زباله هاى بيمارستانى با زباله هاى عادى و خانگى تخلف است 

و بايد برخورد قانونى شود.
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اخبار كوتاه

عضو هيئت مديره سازمان تعاون روستايى كشور:

چهارمحال و بختيارى مى تواند الگوى كشاورزى 
در كشور باشد

رييس اتحاديه زنبورداران:

كوچ زنبورداران مناطق گرمسيرى 
به استان آغاز شد

مدير زراعت سازمان جهادكشاورزى استان:

كاهش سطح زير كشت سيب زمينى 
در چهارمحال و بختيارى

ــاون  ــازمان تع ــره س ــت مدي ــو هيئ عض
ــاره به اينكه چهارمحال  روستايى كشور با اش
ــاورزى ــى و كش ــر فرهنگ ــارى از نظ و بختي

ــت، گفت: اين استان  ــرو اس ــور پيش  در كش
ــبى در زمينه كشاورزى  مى تواند الگوى مناس

باشد.
محمدرضا محمدزاده در نشست شوراى ماده 
17 شركت هاى سهامى زراعى و توليدى، اظهار 
كرد: كشاورزى و زراعت با وجود قدمت بسيار 
ــت و پروانه شغل  ــغلى اس زياد فاقد هويت ش
كشاورزى وجود ندارد كه نظام صنفى بايد در 

اين زمينه وارد شود.
ــتايى  ــازمان تعاون روس عضو هيئت مديره س
ــور تصريح كرد: تعاونى هاى غيرفعال بايد  كش
ــوند تا بتوان  ــريع تر تعيين تكليف ش هرچه س

آنها را ساماندهى كرد.
ــا و تنظيم ــزود: تامين نهاده ه ــدزاده اف محم

ــا برعهده  ــت كه تعاونى ه  بازار از وظايفى اس
دارند.

ــتايى  ــازمان تعاون روس عضو هيئت مديره س
ــاورزى ــى در بخش كش ــكل اصل ــت: مش گف
ــث ــه بح ــت بلك ــش ادارى نيس ــعه بخ  توس

 نظام هاى بهره بردارى مشكل اصلى اين حوزه 
است.

محمدزاده خاطرنشان كرد: مسايل و مشكالت 
مربوط به اراضى واگذار شده بايد سريع تر حل 

شوند.
ــتايى  ــازمان تعاون روس عضو هيئت مديره س
كشور تاكيد كرد: زنجيره كشاورزى بايد تكميل 
شده و يك بسته كامل ارزى افزوده تهيه شود و 

اين ارزش افزوده به كشاورزان برسد.
ــران كل  ــدادى از مدي ــت تع ــن نشس در اي
ــتايى به بيان مشكالت شان  تعاونى هاى روس

پرداختند.

ــال و  ــورداران چهارمح ــه زنب ــس اتحادي ريي
بختيارى گفت: با توجه به وجود پوشش گياهى 
ــب،زنبورداران  ــى مناس ــرايط آب و هواي و ش
ــيرى از قبيل خوزستان و  ــتان هاى گرمس اس

بوشهر به اين استان كوچ كردند.
احمد قنبرى ادامه داد: اين استان از شرايط آب 
و هوايى و تنوع گياهى بسيار خوبى در راستاى 
ــل برخوردار است و ساالنه  پرورش زنبور عس
ــل به اين  ــادى براى توليد عس زنبورداران زي

استان سفر مى كنند. 
ــال و  ــورداران چهارمح ــه زنب ــس اتحادي ريي
ــال زنبورداران با  ــت: امس بختيارى بيان داش
ــل به  ــه 300 هزاركندوى زنبور عس نزديك ب
چهارمحال و بختيارى كوچ كردند و اين استان 
با توجه به اينكه در فصل بهار و تابستان پرگل 
ــت براى پرورش زنبور عسل بسيار مناسب  اس

است.

ــورداران  ــه زنب ــس اتحاديــــ رييــــــــ
ــت:  ــان داش ــارى بي ــال و بختي چهارمح
ــاز پاييز،  ــتان و آغ ــل تابس ــس از پايان فص پ
ــيرى خود كوچ  ــه مناطق گرمس زنبورداران ب

مى كنند.
ــال  ــورداران چهارمح ــه زنب ــس اتحادي ريي
ــا را  ــالى و ريزگرده ــارى، خشكس و بختي
ــل بيان ــش توليد عس ــل مهم در كاه دو عام
ــش  ــه كاه ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف  ك
ــا  ــاد ريزگرده ــالى و ايج ــى و خشكس بارندگ
ميزان توليد عسل در اين استان كاهش يافته 

است.
ــال و  ــورداران چهارمح ــه زنب ــس اتحادي ريي
بختيارى با اشاره به ارزش غذايى عسل تصريح 
ــى و درمانى بااليى  ــل از ارزش غذاي كرد: عس
برخوردار است و مصرف آن براى رشد كودكان 

توصيه مى شود.

ــاورزى  ــازمان جهادكش ــت س ــر زراع مدي
ــتان چهارمحال و بختيارى گفت:به دليل  اس
ــا توجه به  ــالى، كاهش منابع آبى و ب خشكس
ــيب زمينى در استان، امسال  كاهش قيمت س
انتظار كاهش سطح زير كشت اين محصول را 

در استان داريم.
سيروس بيك بكان، با اشاره به آغاز كشت بهاره 
محصوالت كشاورزى، اظهار كرد: پيش بينى 
مى شود امسال سطح زير كشت سيب زمينى 
ــه پنج هزار هكتار در چهارمحال و بختيارى ب

برسد.
وى با بيان اينكه در سال جارى تا كنون سطح 
ــيب زمينى 100 هكتار گزارش  ــت س زير كش
شده است، افزود: پيش بينى مى شود سطح زير 
كشت اين محصول به پنج هزار هكتار رسيده  

و 170 هزار تن از اين محصول برداشت شود.
بيك بكان با بيان اينكه در سال گذشته سطح 

زير كشت اين محصول شش هزار و 200 هكتار 
ــده  ــه  217 هزار تن محصول توليد ش بوده ك
است، گفت: به دليل خشكسالى، كاهش منابع 
آبى و با توجه به كاهش قيمت سيب زمينى در 
استان، امسال انتظار كاهش سطح زير كشت 

اين محصول را داريم.
وى با اشاره به اينكه كشت سيب زمينى از نيمه 
ــت ماه آغاز و تا 20 خرداد ادامه  دوم ارديبهش
ــت اين محصول  از  مى يابد، گفت: زمان برداش
ــر آبان ماه  ــال جارى آغاز و تا اواخ 15 مهر س

ادامه دارد.
ــاورزى  ــاد كش ــازمان جه ــت س ــر زراع مدي
ــان كرد: رعايت اصول فنى،  ــتان خاطرنش اس
ــن، ضدعفونى و  ــوب زمي ــازى مطل آماده س
استفاده از غدد بذرى سالم و افزايش مواد آلى 
ــت كه باعث  درون خاك از جمله مواردى اس

افزايش توليد اين محصول مى شود.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه شهركرد عشاير را مدافعان 
هميشگى انقالب و ارزش هاى انقالب اسالمى خواند و گفت: غيرت و تعصب عشاير 
غيور بختيارى هيچ گاه اجازه نخواهد داد كه ببينند يك عده روى ارزش هاى دينى 
و آرمان هاى امام(ره) و خون شهدا و انقالبى كه در راه آن فداكارى و ايثارگرى هاى 
ــانى تحويل آمريكايى ها و  ــور را به آس ــت، پاى بگذارند و كش بسيارى شده اس

هم پيمانان آن ها بدهد.
 حجت االسالم محمدعلى نكونام در ديدار مجمع عالى معتمدين و متنفذين عشاير 
استان با تبريك اعياد شعبانيه به ويژه ميالد حضرت ولى عصر (عج اهللا تعالى فرجه) 
به همه  مؤمنان و همه  انسان هاى آگاه، مؤمن، غيرتمند و ظلم ستيز، افزود: يكى از 
ويژگى هاى منتظر واقعى غيرت دينى داشتن است كه اين غيرت و ايستادگى پاى 

ارزش هاى اسالم در شما بختيارى هاى غيور موج مى زند.
ــبت به ارزش هاى اسالمى، قرآن، نبوت، امامت  وى تاكيد كرد: منتظر واقعى نس
ــن بزرگواران يعنى  ــين بعد از اي و واليت اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و جانش
ــد داد اين جايگاه هاى رفيع  ــى دارد و لحظه اى اجازه نخواه ولى فقيه غيرت دين

مخدوش و يا تضعيف شوند.
نكونام تاكيد كرد: عشاير و مردم واليت مدار و مومن ما منتظر امام عصر هستند لذا 
هيچ گاه آرام نخواهند نشست و تمام هستى خودشان را فدا خواهند كرد تا اجازه 
ندهند آمريكايى ها و هم پيمانان آن ها عداوت و كينه خودشان نسبت به انقالب را 
در صحنه عمل به رخ ملت ما بكشند و كوچك ترين نگاهى به اين انقالب و نظام 

داشته باشند كه اين ويژگى مايه افتخار و بالندگى است.
ــهركرد با تاكيد بر اينكه منتظر امام عصر(عج) مطيع امر ولى فقيه  امام جمعه ش
است گفت: منتظر واقعى وقتى ببيند كه ولى فقيه سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
ــتور اجراى اقتصاد مقاومتى را به همگان صادر نموده است، خود را  را ابالغ و دس
نسبت به عملياتى كردن دستور نائب امام عصر(عج) مسئول مى داند و مى كوشد 
توليد و مصرف كاالى داخلى و همه آنچه را كه به داخل مربوط مى شود، تبليغ، 
ترويج و تقويت كند. وى گفت: منتظر واقعى آن كسى نيست كه فقط در ظاهر و 
زبان انتظار فرج داشته باشند بلكه معناى حقيقى انتظار فرج آن است كه انسان در 
همه عرصه ها، غيرت و ايستادگى بر ارزش هاى دينى و اسالمى خود را نشان بدهد.

ــال 57 را يكى از  ــاير بختيارى از بختيار در 19 بهمن س نكونام ابراز بيزارى عش
نشانه هاى بارز غيرت و تعصب قوم غيور بختيارى نسبت به انقالب اسالمى ايران 
خواند و افزود:  بختيارى ها زمانى كه شنيدند نائب امام عصر(عج) امام خمينى (ره) 
به ايران آمده، براى بيعت با ايشان و اعالم بيزارى از شاپور بختيار به تهران رفتند 
و با امام بيعت كردند كه پس از گذشت 37 سال از انقالب نه تنها براين بيعت خود 

محكم ايستادگى كردند بلكه مى خواهند آن واقعه بسيار ارزشمند براى هميشه 
در تاريخ ثبت و همه ساله زنده نگه داشته شود.

نماينده ولى فقيه در استان با اشاره فراهم سازى مقدمات براى ثبت اين واقعه بسيار 
ارزشمند در تقويم رسمى كشور افزود: بنده از همان سال هاى اول حضور در استان 
وقتى اين افتخارآفرينى قوم غيور بختيارى را شنيدم بر خود وظيفه دانستم كه اين 
واقعه مهم را احيا و زنده نگه دارم؛ چرا كه اين مسئله براى اقوام و عشاير مختلف 

بختيارى بسيارمهم و ارزشمند است.
ــيارى را از ديگر ويژگى هاى منتظر واقعى امام عصر(عج)  نكونام بصيرت و هوش
برشمرد و گفت: در شرايطى كه امروز دشمنان تالش مى كنند از هر كوره روزنه اى  
ــتفاده كنند و مردم و اقوام مختلف  كوچك براى برهم ريختن نظام جامعه ما اس
ــود بياورند، بصيرت و  ــراى انقالب به وج ــل هم قرار بدهند و چالش ب را  در مقاب
شناخت توطئه ها و فتنه هاى دشمن است كه مى تواند مانع از فتنه افكنى و ايجاد 

دودستگى در جامعه شود.
ــيدن به اهداف شوم خود  امام جمعه شهركرد با تاكيد بر اينكه دشمن براى رس

ــمن وقتى مى بيند كه ايران  ــور است، گفت: دش نيازمند برهم زدن امنيت كش
ــان اين امنيت و آرامش را  امن ترين كشور جهان است و حتى كشورهاى خودش
ندارند، عصبانى و ناراحت مى شود لذا تالش مى كند به هر شكل ممكن و با هر روش 
و حيله اى، اين امنيت و ثبات را برهم بزند و كشور را با چالش مواجه كند و مردم 

را رو در روى هم قرار بدهد و ناامنى را همانند ديگر كشورها، به اين كشور بياورد.
وى تصريح كرد: در چنين شرايطى منتظر امام عصر(عج) بيدار و هوشيار، تحركات 
دشمن را به خوبى رصد مى كند و دست دشمن را مى خواند و مى داند و مى فهمد 
كه او در مقام چيست بنابراين با تقويت هم بستگى، اقتدار و امنيت درونى كشور 
ــوم خود  مأيوس و ناكام شود و تير او  كارى مى كند كه او در رسيدن به اهداف ش

به سنگ بخورد.
 امام جمعه شهركرد خاطرنشان كرد: البته در برخى از اتفاقات ممكن است برخى ها 
فريب بخورند و خواسته و يا ناخواسته در جهت تحقق اهداف دشمنان قدم بردارند 
و خودسرانه دست به اقداماتى بزنند و براى كشور مشكل آفرين بشوند كه انسان 

بصير وهوشيار نيز اين گونه افراد را نيز به خوبى مى شناسد.
ــاير شايسته بهترين  ــتان در ادامه با تاكيد بر اينكه عش نماينده ولى فقيه در اس
خدمت رسانى هستند افزود: با وجود ظرفيت هاى غنى و ارزشمند غيرت، تعصب، 
بصيرت و واليت مدارى و حضور به موقع عشاير بختيارى در صحنه هاى مختلف 
ــات و ظرفيت ها در خدمت اين  دفاع و صيانت از انقالب، مى طلبد كه همه امكان

عزيزان باشد.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى:

عشاير، مدافعان هميشگى ارزش هاى انقالب هستند

نابسامانى دفع زباله در فرخ شهر؛

خطر انتقـال بيمـارى ها به شهـروندان
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هیچ چیز آسان نیس��ت. مااینجا درس بزرگی می گیریم. 
تقریبا هر سیس��تمی که ب��ا آن روبه رو می ش��ویم پر از 
پیچیدگی های پیش بینی نشده است. یک نمونه بارز این 
موضوع را می توان در یک پژوهش جدید یافت که نشان 
می دهد خودروهای برقی و هیبریدی در واقع ممکن است 
به اندازه خودروهای احتراق داخلی با سوخت فسیلی مواد 

آالینده تولید کنند. اما وقتی خودروهای الکتریکی اگزوز 
ندارند، چنین چیزی چطور ممکن است؟ جواب این سوال 
این است که خودروهای برقی و هیبریدی، چندان هم سبز 
نیستند و آالینده هایی تولید می کنند که جدا از خروجی 
اگزوز است. این خودروها مجبورند به خاطر حرکت خود، 
باتری های سنگین و بزرگی را با خود حمل کنند که به طور 
عادی وزن آن ها را نس��بت به خودروهای مشابه در گروه 
احتراق داخلی با سوخت فس��یلی، باال ببرد. خودروهای 
جدید احتراق داخلی ب��ه دلیل اس��تفاده از فناوری های 
پیش��رفته از لحاظ گازها و آالینده های خروجی از اگزوز 

بسیار بهینه شده اند و آلودگی های خود را کم کرده اند.
پژوهش��ی که ویکتور تیمرز و ای . جی اختن در دانشگاه 
ادینبورگ انجام دادند نش��ان داده اس��ت که وقتی شما 
تمام جوانب امر را در نظر می گیرید، خودروهای برقی به  
اندازه خودروهای احتراق داخلی عادی ذرات معلق تولید 
می کنند. در این قضیه حتی آالیندگ��ی حاصل از تولید 
الکتریسته برای ش��ارژ باتری خودروی الکتریکی از زغال 
سنگ یا منابع دیگر در نظر گرفته نشده است. بلکه منظور 
فقط آالیندگی حاصل از راندن خودروهای برقی است. این 
نوع از مواد آالینده که درباره آن صحبت می کنیم همان 
ذرات معلق هس��تند. ذرات معلق در ه��وا در واقع حاصل 
خروجی اگزوز یک موتور احتراق داخلی نیست؛ 90 درصد 

از این ذرات معلق از منابعی تولید می ش��وند که ربطی به 
اگزوز خودروهای بنزینی ندارد. گونه های اصلی آن بخش 
از ذرات معلق در هوا از ذرات حاصل از فرس��ایش تایرها و 
 الس��تیک ها، مواد آزبس��ت حاصل از لنت ترمزها، گرد و 
خاک ریزی ک��ه از جاده ها بلند می ش��ود و ذرات معلقی 
که از ج��اده ها ایجاد می ش��ود، اس��ت و تمام��ا عواملی 

هس��تند که ازدیاد وزن یک خودرو باعث افزایش آنها می 
 ش��ود و خودروهای برقی و هیبریدی ب��ه خاطر مجموعه 
باتری های فشرده ای که دارند به طور میانگین 24 درصد 
از خودروهای بنزینی س��نگین تر هستند. یافته های آنها 
نش��ان می دهد که در موتورهای جدی��د، خروجی اگزوز 
فقط یک سوم کل آالیندگی خودرو را تشکیل می دهد و 
اینکه این آالینده ها ضرر کمتری نسبت به آالینده های 

معلق دارند.
بر اس��اس نموداری که در نتایج این تحقیق آمده اس��ت 
اینگونه مش��اهده می ش��ود که اگر چه خودروهای برقی 
خروجی گاز اگزوز ندارند، اما فرس��ودگی تایرها در آن ها 
7/2 میلی گرم ذرات معلق در کیلومتری مشخص نسبت 
به 6/1 میلی گرم ذرات معلق تولید ش��ده در خودروهای 
بنزینی و دیزلی با همان کیلومتر اس��ت. در گزارش آمده 
برای خودروهای برقی فرسودگی ترمز عنوان نشده و این 
به احتمال زیاد به خاطر فرآیند کم کردن سرعت ماشین 
به وسیله خود موتورهای الکتریکی است. اما عالوه بر این 
فرس��ودگی جاده و تولید ذرات معلق ب��رای خودروهای 
الکتریکی طب��ق این تحقیق برابر 8/9 میلی گرم نس��بت 
به 7/5میلی گرم در خودروهای س��وخت فس��یلی است 
که باز هم این مسئله از وزن زیاد خودروهای برقی نشات 
می گیرد و در نهایت پراکنده کردن ذرات معلق در هوا از 

روی جاده در خودروهای الکتریکی 49/6 میلی گرم نسبت 
به 40 میلی گرم عنوان شده که در مجموع در کیلومتری 
مشخص از حرکت خودروهای الکتریکی 65/7 میلی گرم 
ذرات معل��ق، برای خودروهای بنزین س��وز 66 میلی گرم 
و برای خودروهای دیزلی 65/3 میلی گرم گزارش ش��ده 
اس��ت. )باید توجه کنید ک��ه این آمار ب��رای خودروهای 
مدرن و جدیدی است که با استانداردهای پیشرفته یورو و 
سوخت های مناسب در حال رفت وآمد هستند و متاسفانه 
ممکن اس��ت این آمار برای خودروهای داخلی و کیفیت 

سوخت مصرفی کشور، بیشتر باشد.(
اخت��ن در گزارش خ��ود می نویس��د: ما متوجه ش��دیم 
که آالیندگی هایی که ب��ه اگزوز مربوط نمی ش��وند و از 
 ترمزها، تایرها و جاده به وجود می آیند، بسیار وسیع تر از 
آالینده های خروجی اگزوز در تم��ام خودروهای جدید 
اس��ت. این آالینده ها از خروجی اگزوز خودروهای مدرن 
سمی تر هستند. بنابراین این آالینده ها احتماال از عوامل 
اصلی آم��ار بیش از ان��دازه بیماری های قلبی، س��کته و 
حمله های آسمی هس��تند وقتی که س��طح آلودگی هوا 
 باال م��ی رود. البته آالینده های خروجی اگزوز در س��طح 
دی اکس��ید کربن هوا تاثیر می گذارند ک��ه ذرات معلق 
چنین تاثیری ندارند ولی تا جایی که مستقیم به سالمت 
افراد مربوط می ش��ود آالینده های مربوط به ذرات معلق 

خطر بیش��تری دارند. بنابراین حق با لوت��وس بود: وزن، 
دشمن اصلی است. ولی در اینجا وزن باعث کاهش عملکرد 
خودرو نمی شود بلکه باعث افزایش انتشار آالیندگی های 
خودروهایی می ش��ود که از لحاظ فنی هیچ خروجی گاز 

آالینده ای از خود تولید نمی کنند.
نتایج ای��ن تحقیق ممکن اس��ت از بعضی جه��ات گمراه 

کننده باش��ند. آنچه واقع��ا در اینجا گفته می ش��ود این 
اس��ت که خودروهای س��نگین تر از ذرات آالینده مانند 
گرد و غبار جاده، ذره های الس��تیک و تایر، آزبست لنت 
ترمز و م��وارد دیگر مقدار بیش��تری تولید م��ی کنند که 
ذرات معلق هستند. این مش��کل فقط درباره خودروهای 
برقی امروزی دیده می شود چرا که باتری یا منبع انرژی 
آنها بسیار سنگین است؛ یک خودروی برقی که هم وزن 
یک خودروی بنزینی معمولی باش��د نتایج بهتری از نظر 
آالیندگی کلی خواهد گرفت. همچنین از نظر فنی حتی 
یک درش��که نیز این ذرات معلق را تولید خواهد کرد، به 
خصوص گرد و غبار معلق جاده که جزو منابع اصلی ذرات 
معلق محسوب می ش��ود. هر چیزی که در جاده حرکت 
می کند، گرد و غبار تولید خواهد کرد. یک اسب آبی، یک 
گله موش صحرایی یا یک تخته سنگ غول آسای در حال 
غلتیدن. عالوه بر این سیستم احیا کننده ترمز خودروهای 
برقی ممکن اس��ت ذرات حاصل از ترم��ز را کاهش دهد 
گرچه وزن بیش��تر این خودروها باعث می شود هنگام به 
کارگیری ترمز این مزیت را خنثی کند. خودروهای برقی 
همچنین از تایرهایی با ترکیبات س��خت تر بهره می برند 
تا مقاومت چرخشی آنها کاهش یابد و براساس یک تجربه 
و نه در یک مطالعه سنجیده شده، این ترکیبات نسبت به 
تایرهای سنتی، بیشتر به ذرات غبار مانند و خشک تجزیه 

می شوند. طبق آنچه گفته شد ذرات معلق شوخی بردار 
نیستند و می توانند برای سالمتی افراد مشکالت عمده ای 
ایجاد کنند. این مش��کل می تواند راه حل های گوناگونی 
مانند کاه��ش وزن اتومبیل های برق��ی و و باتری آن ها یا 
ش��اید تغییر جنس و بافت جاده ها، تایرها و اس��تفاده از 

ترکیبات جدید برای ترمزها داشته باشد.

گوگل دوربین رزلوشن باالی خود را به مناسبت روز جهانی موزه معرفی کرد؛

میلیون ها پیکسل به روش گوگل
اپل دو نفر از متخصصین شارژ بیسیم را به خدمت گرفت؛

شارژ از فاصله های زیاد
امکان مرورکردن آثار هنری به نمایش درآم��ده درون یک موزه آن هم 
به صورت آنالین دستاورد تازه ای نیس��ت، با این همه، موسسه فرهنگی 
ش��رکت گوگل در تالش برای بهتر کردن این  تجربه، اخیرا دوربینی را 
طراحی کرده که مشخصا برای عکس��برداری از آثار هنری ساخته شده 
و آنچنان جزییات مربوط به آثار هنری را در خود نگه می دارد که گویی 
درون موزه قدم می زنید. حتما تایید می کنید که برای  تقدیر و تمجید 
از یک اثر هنری باید بتوانید رد قلم مو را روی بوم های نقاش��ی مشاهده 
 Art Camera نمایید و بافت تصویر را به راحتی تشخیص دهید؛ کاری که
گوگل با رزلوشن بسیار باالیش انجام می دهد. الزم است اضافه کنیم که 
گوگل پیش تر حدود 200 هزار تصویر با رزلوشن بسیار باال یا عکس های 
»گیگاپیکسلی« را از آثار هنری تهیه کرده بود اما با این اقدام تالش دارد 
که بر تعداد این آثار بیافزاید. این ش��رکت برای سرعت بخشیدن به روند 
یاد ش��ده، دوربینی را طراحی کرده که می توان��د صدها عکس کلوزآپ 
را با استفاده از لیزرها و حس��گرهای مختلف خود از سوژه خود بگیرد تا 
مطمئن ش��ود که کوچک ترین جزییات درآنها ضبط شده است. از این 
نقطه به بعد، نرم افزار اختصاصی مربوطه، عکس ها را دریافت کرده و آنها 
را مانند یک پازل کنار هم می چیند. این کار خصوصا در عکسبرداری از 
سوژه هایی مفید واقع می شود که در برابر رطوبت و نور حساس هستند و 

می تواند عالوه بر اینکه ظرافت هایشان را به صورت دیجیتالی به تصویر 
 می کشد تصویر مربوط به آنها را تا سال ها حفظ نماید. گوگل برای آنکه به 
موزه ها کمک کند و آثارشان را با این تصاویر آرشیو نمایند، تعداد زیادی 
از این دوربین را به اقصی نقاط دنیا ارسال کرده و جالب ترین بخش ماجرا 

رایگان بودن این فرآیند است.
موسسه فرهنگی شرکت س��اکن مانتین ویو همچنین در تجلیل از روز  
بین المللی موزه سری هزارتایی نخست از این تصاویر را منتشر کرده که 

برای بازدید از آنها می توانید به نشانی goo.gl/b6estA مراجعه کنید.

 اپل اخیرا 2 نفر از متخصصین uBeam را استخدام کرده است؛ استارتاپی 
 که در زمینه توس��عه ش��ارژهای بیس��یم موس��وم به contactless یا

 »از فاصله دور« فعالیت می کند.
اما گشتی در وب سایت Linkedin نش��ان می دهد موضوع بسیار فراتر 
از این است و تعداد متخصصین استخدام شده توسط اپل در حوزه شارژ 

بیسیم در 2 سال گذشته به بیش از یک دوجین می رسد.
چند ماه پیش نیز Bloomberg به نق�ل از ی��ک منب�ع بی نام از داخل 
اپل گزارش داده بود که این شرکت در تالش است تا فناوری شارژ ب�دون 
سیم را به آیفون هایی ک�ه قرار است در سال 2017 به بازار عرضه شوند، 

اضافه کند.
اما جالب ترین بخش گزارش بلومبرگ به این نکته اش��اره داشت که اپل 
می خواهد برای شارژ بیسیم ابزارهایش بر خالف روش مرسوم نیازی به 
چسباندن بدنه دس��تگاه به پایه، پد یا صفحه های اضافی وجود نداشته 
باشد و همین نکته است که استخدام دو متخصص uBeam را پر اهمیت 

جلوه می دهد.
 اس��تارتاپ uBeam ب��رای ای��ن منظ��ور در ای��ده ای ک��ه بیش��تر به 
 داس��تان های تخیلی ش��باهت دارد، امواج مافوق صوت را برای ش��ارژ 
دستگاه ها از فاصله مورد استفاده قرار می دهد، اما الزم است اشاره کنیم 

که یکی از مهندسین سابقا شاغل در این شرکت جار و جنجال ایجاد شده 
توسط uBeam را مورد انتقاد قرار داده و اعالم کرده این فناوری ابداعی 

هنوز تا رسیدن به مرحله  تولید تجاری فاصله  زیادی دارد.
اما نکته جالب تر اینکه این کارمند سابق Paul Reynolds نام دارد، یعنی 

یکی از همان دو نفری که اخیرا به استخدام اپل درآمده است.
در هر حال باید توجه داشت که ایده  شارژ بیسیم از راه دور مدت هاست 
به گوش می رسد و بس��یاری در تالش برای توسعه آن هستند، اما هنوز 
روشی با کارایی مناس��ب در این زمینه به مرحله تجاری سازی نرسیده 

و بر همین اساس نمی توان میزان موفقیت این ایده را پیش بینی کرد.
عالوه بر این الزم اس��ت اش��اره کنیم که اپل هم مثل دیگر شرکت های 
بزرگ حوزه فناوری، انرژی و هزینه زیادی را در راه تالش برای تحقیق و 
توسعه در زمینه فناوری های تازه و تجربی صرف می کند، اما الزاما همه 

این تالش ها به موفقیت ختم نخواهند شد.
در پایان بد نیس��ت بدانید که س��اعت اپل تنها ابزار ساخ�ت این شرکت 
 اس��ت که ب�ه شکل بیسیم ش��ارژ می ش��ود، اما این دس��تگاه نی�ز مثل 
تلفن های هوشمند ساخت سامس��ون�گ و دی�گران، الزم اس�ت ب�رای 
شارژ شدن با صفحه شارژر تماس داشت�ه باش�د و این کار از فاصله دور تر 

قابل انجام نخواهد بود.

آیا خودروهای الکتریکی آلودگی تولید نمی کنند؟

وزن عامل اصلی ذرات معلق در هوای تولید شده توسط خودرو

برخ��الف تصور عمومی، تنها تس��ال، اپ��ل و گوگل 
بازیگران صنعت خودرو آینده نخواهند بود و کمپانی 
های اصیل و قدیمی خودروساز که قدمتی نزدیک 
به یکصد سال دارند نیز با رصد دقیق شرایط به فکر 
حفظ س��هم خود در بازار جهانی هستند. تویوتا در 

کنار تولید انبوهی از خودروهای هیبریدی، 
عرض��ه محص��ول پاک و س��لول 

س��وختی می��رای را در برنامه 
دارد، هوندا به همین ترتیب 
 FC-V به تولید انبوه م��دل 
می اندیش��د و بن��ز و ب ام و 
 و پورش��ه نیز قص��د دارند تا

 س��ری های هیبریدی و برقی 
را در کن��ار محصوالت فعلی خ��ود عرضه کنند. ب 
ام و، اما در این زمین��ه اندکی از رقبای قدیمی خود 
پیش افتاده است و به لطف فروش خوب مدل های 
س��ری i، در اولین تالش موفق به ع��رض اندام در 
بازار خودروهای هیبریدی ش��ده است. حاال مدیر 
بازاریابی و فروش شرکت معظم مرسدس بنز آلمان 
Ola Källenius در طی س��خنانی جدید گفته که 

i مرسدس به احتمال بسیار زیاد برای رقابت با سری 
 بی ام و، کالس��ی جدید را ب��ه محصوالتش اضافه 
خواهد کرد، اما همچنان از نظر او هدف شرکت باید 
تولید مدل های با قوای محرک��ه ترکیبی )پالگین 
هیبریدی( و رساندن تولید گازهای 

ن��ه  گلخا
م��رز  ب��ه  ای 

م��ی  او  باش��د.  آنچ��ه صف��ر  افزای��د: 
ک��ه م��ا در زمین��ه س��اخت خودروهای ع��اری از 
 تولید گازه��ای گلخان��ه ای در پی��ش گرفته ایم،

 س��رمایه گ��ذاری بس��یار س��نگینی نی��از دارد 

 و جایگزی��ن ک��ردن خودروه��ای بنزین��ی ب��ا 
مدل های دیگر همچ��ون خودروه��ای الکتریکی 
هم س��رمایه فراوانی می طلبد. تا آخر س��ال آینده 
میالدی ش��رکت مرس��دس بنز بی��ش از 10 مدل 
پالگی��ن هیبری��د خواهد داش��ت که ب��رای تولید 
کننده لوکس��ی چون مرس��دس بنز رق��م بزرگی 
اس��ت. امس��ال ما 3 مدل تمام الکتریکی خواهیم 
داش��ت. کالس B و دو مدل اس��مارت و 
در پایان سال آینده خودروهای 
پیل س��وختی را بر پایه پلت 
فرم کالس GLC روانه بازار 
خواهیم ک��رد که هیچ گونه 
گازگلخان��ه ای تولی��د نمی 
کند. مرس��دس م��ی تواند با 
انتخاب مس��یری به س��مت تولید 
ی��ک کالس جدید تم��ام برقی ه��م ب��رود، اما در 
حال حاضر مرس��دس س��رمایه گذاری بس��یاری 
 برای تولی��د خودروه��ای پاک کرده اس��ت و تمام 
نمونه های تولید ش��ده در آینده شرکت می توانند 

تاثیر گذار ظاهر شوند.

محققان ایرانی موفق به س��اخت دس��تگاهی 
برای اندازه گی��ری زاویه بار در نی��روگاه های 
برق شدند تا خس��ارت به مدار برق وارد نشود 
و پایداری نیروگاه ها را به دنبال داش��ته باشد. 
 روح اهلل عبدالله��ی مج��ری طرح »دس��تگاه

 اندازه گیری زاوی��ه بار کارب��ردی در نیروگاه 
های برق« با بیان اینکه زاویه بار، دلتایی میان 
 مح��ور و ولتاژ خروج��ی ژنراتور اس��ت، گفت: 
اندازه گی��ری زاویه بار در نی��روگاه ها از جمله 
نیروگاه برق از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت 
از این رو در صدد آمدیم تا چنین دس��تگاهی 

را بسازیم.
وی با اشاره به هدف خود برای طراحی دستگاه 
اندازه گیری بار در نیروگاه افزود: با استفاده از 
این دس��تگاه، نظارت و کنترل عملکرد ژنراتور 
و تش��خیص ناحیه ایمن زاویه بار امکان پذیر 
خواهد ش��د؛ زیرا پایداری سیستم های قدرت 
که وابسته به ژنراتور هستند، به سیستم زاویه 

بار بستگی دارد.
عبداللهی با بیان اینکه این دس��تگاه با رویکرد 

محاس��به دقیق و آنالین و به منظور پایداری 
دینامیکی و نقطه کار بهینه طراحی شده است، 
گفت: روش های موج��ود بر مبنای روش های 

غیر مستقیم  محاسبه می شوند.
عبداللهی با بی��ان اینکه پای��داری نیروگاه ها 
وابس��ته به زاویه بار اس��ت، اف��زود: اگر از یک 
نیروگاه بیش از توان آن استفاده شود پایداری 
 خ��ود را از دس��ت می ده��د؛ از س��وی دیگر 
نیروگاه ها برای اینکه پایداری خود را از دست 
ندهند به هیچ عنوان بهین��ه کار نمی کنند از 
این رو دس��تگاهی که بتواند زاویه بار و میزان 
پایداری نیروگاه را محاس��به کن��د ضروری به 

نظر می رسید.
عبدالله��ی اظه�ار داش��ت: با اس��تفاده از این 
دستگاه، رفتار دینامیک�ی ژنراتور تحت نظارت 
و کنترل اپرات��ور قرار می گی��رد و در نهایت از 
نوس��انات قدرت ژنراتور جلوگی�ری می شود. 
وی خاطرنشان کرد: این دس��ت�گاه می ت�واند 
پارامترهای دینامیک��ی و رفتار ژنرات��ور را به 
صورت آنالی��ن و با ارای��ه نم��ودار کامل�ی از 

عملکرد ژنراتور به همراه سایر پارامترهای مهم 
دیگر چون ت��وان اکتیو، ضریب ق��درت، زاویه 
بار ژنراتور و ولتاژ ترمین��ال ژنراتور را همزمان 

نمایش دهد.
به گفته وی، دستگاه اندازه گیری زاویه بار در 
نیروگاه ها می تواند در صورت بروز نوس��انات 
در عملک��رد ژنراتور، با عکس العمل مناس��ب 
آن را کنترل ک��رده و از خروج اضطراری واحد 

جلوگیری کند.
عبداللهی با تاکید بر اینکه ای�ن دستگاه با اعالم 
زاویه بار بح�رانی، نیروگ�اه ه�ا را به سمت زاویه 
 بار بهینه هدای��ت می کند، افزود: از دس��تگاه

 اندازه گی��ری زاوی��ه ب��ار می ت��وان در تمام 
نیروگاه ه��ای آب��ی، بخ��ار و س��یکل ترکیبی 

استفاده کرد. 
این محقق ایران�ی در پایان خاطرنشان ک�رد:  
ای�ن دس��تگ�اه ک���ه بخش���ی از ی�ک ط�رح 
ک�الن ملی بوده، تاکنون در ش��ش نی�روگ�اه 
چون زنجان، اهواز، سلطانی�ه و گی�الن ب�ه ک�ار 

گرفته شده است.

خودروهای خودران وارد عرصه جدید شده اند؛

بنز برای »بی ام  و« رقیب می تراشد
توسط محققان کشور صورت گرفت؛

ساخت دستگاه اندازه گیری زاویه بار در نیروگاه های برق

خبر

هنوز زمان زیادی مانده تا موبایل ماژوالر گ��وگل بتواند راه خود را به 
بازار بیابد، اما این دلیل نمی شود که شرکت دیگری به تحقق این رویا 

از روشی جدید نیاندیشد.
 Cubimorph یک تیم از دانشمندان با همین دیدگاه دست به توسعه
 زده اند؛ یک ابزار متش��کل از تع��دادی قطعات به هم متصل ش��بیه

 بلوک های لگو )Lego(، با قابلیت لمسی.
نمونه اولیه از این گجت ماژوالر برای اولین بار توسط گروهی متشکل 
از محققین دانشگاه های بریستول، پوردو و لنکستر توسعه داده شده 
است. هر بلوک از Cubimorph در چهار وجه خود مجهز به یک صفحه 

لمسی است.
بنابراین به لحاظ تئوری می توانید این قطعات را به هر شکل دلخواهی 

به هم متصل نموده و موبایل تغییرشکل پذیر خود را بسازید.
Cubimorph چیزی مابین بلوک های لگو و مکعب روبیک اس��ت و 
کاربر می تواند در شرایط مختلف، بسته به نیاز خود، شکل کلی گجت 

مورد استفاده اش را تغییر دهد.
قرار است این ایده به صورت رسمی در کنفرانس ICRA 2016 در شهر 

استکهلم سوئد ارایه شود.
باید پذیرفت که Cubimorph هنوز در حد یک »ایده و احتمال« است 
و راه درازی تا تبدیل شدن به یک موبایل ماژوالر حقیقی در پیش دارد، 
اما همین قدم اول نیز خالقانه برداشته شده و می تواند مسیر دستیابی 

به این قبیل گجت ها را دچار تحول کند.
از دیدگاه تیم توس��عه دهنده، چنین طرحی امکان آن را دارد که آغاز 
کننده یک مراوده جدید میان ماش��ین های هوش��مند و انسان ها در 

سطحی تازه باشد.
ممکن اس��ت Cubimorph در آین�ده به محصول��ی کاربردی ختم 
نش��ود، اما به طور قطع راه را برای تولید موبایل ه��ای ماژوالر هموار 

خواهد ساخت.

ایده ای تازه برای موبایل های ماژوالر؛

صفحه نمایش بلوکی
قابل لمس
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مفادآرا
2/25 آگهى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى اداره ثبت اسناد كاشان
برابر آراء صادره هيأت موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مســتقردر اداره ثبت اســناد و امالك كاشــان تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است . لذا  مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آكهى ميشود 0 
در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند . مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد كاشان تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض . دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
1- راى شماره 139460302034028806 هيأت دوم0 محمدعلى حسنى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 262 صادره از كاشان به شماره ملى 1262348382 
سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 83/70 مترمربع بشماره 7 فرعى 

مجزى از 5 فرعى از پالك 3310- اصلى واقع دراراضى شهر بخش 1 كاشان.
2- راى شــماره 139460302034028807 هيأت دوم0 الهــه اخالقى قزاانى 
فرزند ابوالقاسم بشــماره شناســنامه 1602 صادره از كاشان به شماره ملى 
1262087694 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 83/70 مترمربع 
بشماره 7 فرعى مجزى از 5 فرعى از پالك3310- اصلى واقع دراراضى شهر 

بخش 1 كاشان
3- راى شــماره 139460302034028586 هيــأت اول0 علــى اكبــر كندى 
فرزند قربانعلى بشــماره شناســنامه 112 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1262191191 ســه دانگمشاع از ششــدانگ يكباب مغازه بمســاحت 48/73 
مترمربع بشــماره 12 فرعى مجزى از 1 فرعى از پالك7705- اصلى واقع در 

بخش 1 كاشان
4- راى شماره 139460302034028585  هيأت اول0 اعظم ترابى خالدى فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 8620 صادره از تهران بشماره ملى 0075780879 سه 
دانگمشاع از ششدانگ يكباب مغازه بمساحت 48/73 مترمربع بشماره 12 فرعى 

مجزى  از1 فرعى  از پالك7705- اصلى واقع در بخش 1 كاشان.
5- راى شماره 139460302034026658  هيأت دوم0 كريم كريمى بارونقى 
فرزند اسداهللا بشماره شناسنامه 3 صادره از كاشان بشماره ملى 1262841641 
سه دانگمشــاع از ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 262/15 مترمربع بشماره 
11150 فرعــى مفروز از 6530 فرعــى  از پالك2- اصلى واقــع درصالح آباد 

بخش 2 كاشان.
6- راى شــماره 139460302034026657  هيأت دوم0 طيبــه عليزاده نوش 
آبادى فرزند ابوالقاسم بشماره شناســنامه 57 صادره از نوش آباد بشماره 
ملى 6199829298 سه دانگمشاع از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 262/15 
مترمربع بشماره  11150 فرعى مفروز از  6530 فرعى  از پالك2- اصلى واقع 

در صالح آباد بخش 2 كاشان.
7- راى شــماره 139460302034026597هيــأت دوم0 مهــدى محلوجــى 
فرزند جواد بشــماره شناســنامه 1141 صادره از آران بيدگل بشــماره ملى 
6199368460 ســه دانگمشــاع از ششــدانگ يكبابخانه  بمســاحت 109/93 
مترمربع بشماره 11151  فرعى مجزا از 6530 از پالك2- اصلى واقع در صالح 

اباد بخش 2 كاشان.
8-راى شــماره 139460302034026599هيأت دوم0 محمد كريمى بارونقى 
فرزند كريم بشــماره شناســنامه 52206 صادره از كاشــان بشــماره ملى 
1260512061 ســه دانگمشــاع از ششــدانگ يكبابخانه  بمســاحت 109/93 
مترمربع بشماره 11151  فرعى مجزا از 6530 از پالك2- اصلى واقع در صالح 

اباد بخش 2 كاشان.
9-راى شماره 139460302034002025هيأت اول0 حسين منصورى آرانى 
فرزند نصرت اله بشــماره شناســنامه 127 صادره از كاشــان بشماره ملى 
6199746147 – ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 102/50 مترمربع بشماره 535  

فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغياث آباد بخش 2 كاشان.
10- راى شماره 139460302034028404هيأت اول0 فاطمه اشترى بزركى 
فرزند صفدرعلى بشماره شناســنامه 2525 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1260921621 سه دانگمشــاع از ششــدانگ از يكبابخانه  بمساحت 109/70 
مترمربع بشــماره 560  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغياث آباد بخش 

2 كاشان.
11- راى شــماره 139460302034028405هيــأت اول0 غالمعلــى صادقى 
سه ده فرزند محمد بشــماره شناســنامه 709 صادره از كاشان بشماره ملى 
1261132181 سه دانگمشــاع از ششــدانگ از يكبابخانه  بمساحت 109/70 
مترمربع بشــماره 560  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغياث آباد بخش 

2 كاشان.
12- راى شــماره 139460302034030225هيــأت اول0 زينــب قمــرى 
هرتكه فرزند رســتم بشــماره شناســنامه 6 صادره از باختران بشماره ملى 
3258023425- ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 104/64 مترمربع بشماره 565  

فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغياث آباد بخش 2 كاشان.
13- راى شــماره 139460302034031037هيأت اول0 على اكبر خارى زاده 
مجردكاشان فرزند حسن بشماره شناسنامه 49288 صادره از كاشان بشماره 
ملى 1260482901- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 205/25 مترمربع بشماره 

570  فرعى از پالك3و18- اصلى واقع درغياث آباد بخش 2 كاشان.
14- راى شــماره 139460302034025279هيــأت دوم0 حســين ديــم كار 
فرزند حبيب اله بشــماره شناســنامه 6410 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1260570541-  ششــدانگ يكباب ســاختمان  بمســاحت 279/47 مترمربع 
بشــماره 9020  فرعى مجزى از 334 فرعى  از پالك 11- اصلى واقع درزيدى 

بخش 2 كاشان.
15- راى شــماره 139460302034025287هيــأت دوم0 حســين ديــم كار 
فرزند حبيب اله بشــماره شناســنامه 6410 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1260570541-  ششدانگ يكباب مغازه  بمســاحت 78/58 مترمربع بشماره 
9021  فرعى مجزى از 334 فرعــى  از پالك 11- اصلى واقــع درزيدى بخش 

2 كاشان.
16- راى شــماره 139460302034025288هيــأت دوم0 حســين ديــم كار 
فرزند حبيب اله بشــماره شناســنامه 6410 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1260570541-  ششدانگ يكباب ساختمان  بمساحت 52/58 مترمربع بشماره 
9022  فرعى مجزى از 334 فرعى  از پــالك 11- اصلى واقع درزيدى بخش 2 

كاشان.
17-راى شــماره 139560302034000361هيأت اول0 حسين زين العابدين 
كاشى فرزند محمد بشماره شناســنامه 6276 صادره از كاشان بشماره ملى 
1260569179-  ششــدانگ يكبابخانه  بمســاحت 76/15 مترمربع بشــماره 
5520  فرعى مجــزى از 3310 فرعى  از پالك13- اصلى واقع دردشــت حكيم 

بخش 2 كاشان
18- راى شــماره 139560302034000041هيــأت اول0 محمدقاســم زاده 
عرب فرزند جواد بشــماره شناســنامه 545 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1261654358-  ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 68/6 مترمربع بشماره 5521  
فرعى مجزى از 330 فرعــى  از پالك13- اصلى واقع دردشــت حكيم بخش 2 

كاشان
19- راى شماره 139460302034009929 هيأت اول0 اصغر ميرزازاده فرزند 
على بشماره شناسنامه 359 صادره از كاشــان به شماره ملى 1262193664 
-  ششدانگ باغچه خانه بمساحت 223/05 مترمربع بشماره 20570 فرعى از 
پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشــان(خريدارى مع الواسطه از 

مالكين مشاعى ناجى آباد)
20-راى شــماره 139560302034000231 هيأت اول0 محسن اربابى لتحر 

فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 109 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1263552293- ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 121/30 مترمربع بشماره 
20589 فرعى مجزى از 3692 فرعــى ازپالك 15- اصلى واقــع درناجى آباد 

بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه ازنرگس توتستانى)
21- راى شــماره 139460302034023771 هيــأت دوم0 احمدنعمتــى 
وركانى فرزند على بشماره شناســنامه 582 صادره از كاشان به شماره ملى 
1260873897- ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 124/75 مترمربع بشماره 
20622 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان(خريدارى 

مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد)
22- راى شــماره 139460302034026213 هيأت دوم0 الهــوردى يزدانى 
يايشهرى فرزند محمود بشماره شناســنامه 261 صادره از مراغه به شماره 
ملــى 1551580691-  ششــدانگ قســمتى ازيكبابخانــه بمســاحت 77/85 
مترمربع بشماره 20802 فرعى از پالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى ناجى آباد).
23- راى شــماره 139460302034028384 هيأت اول0 طاهره ميرزائى فرد 
كچورســتانى فرزند قدرت اله بشماره شناســنامه 16 صادره از اردستان به 
شماره ملى 1189562235- ششدانگ يكباب باغچه وعمارت بمساحت 515/1 
مترمربع بشماره 20902  فرعى مفروز از 14774  فرعى از پالك 15- اصلى واقع 

درناجى آباد بخش2 كاشان
24)راى شــماره 139460302034031192 هيــأت دوم0 ســعيد خدابنــده 
فرزند عليرضا بشــماره شناســنامه 820 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1261938534- ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 114/68 مترمربع بشــماره 
20993 فرعى مجــزى از 3485 فرعى از پالك 15- اصلى واقــع درناجى آباد 

بخش2 كاشان.
25-راى شــماره 139460302034030101 هيأت اول0 حامد صانعى ارمكى 
فرزند عليمحمد بشــماره شناســنامه 30712 صادره از تهران به شماره ملى 
0059478136 - ششدانگ يكبابخانه بمساحت 68/40 مترمربع بشماره 21024 

فرعى ازپالك 15- اصلى واقع درناجى آباد بخش2 كاشان.
26- راى شــماره 139460302034029782 هيــأت اول0 محســن صباغى 
فرزند غالمعلى بشــماره شناســنامه 2797 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1263340490- ششــدانگ زمين محصور بانضمام اتاق بمســاحت 348/80 
مترمربع بشماره 21025 فرعى ازپالك 15 - اصلى واقع درناجى آباد بخش2 

كاشان.
27-راى شــماره  139460302034029875 هيأت دوم0 مهدى پورشــيرى 
فرزند حســين شــماره شناســنامه 48298 صادره از كاشان بشــماره ملى 
1260472991- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 21029 
فرعى مفروز از 7396 فرعى ازپــالك15 - اصلى واقع درناجــى آباد بخش2 

كاشان.
28-راى شــماره 139460302034000317 هيــأت اول0 مرتضــى عــرب 
شــورابى فرزند ناصرقلى شماره شناســنامه 612 صادره از كاشان بشماره 
ملى 1262077796- ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 70/80 مترمربع بشماره 
21331 فرعى مفــروز از 1821 فرعى ازپالك15 - اصلى واقــع درناجى آباد 

بخش2 كاشان(خريدارى از محسن قادرى)
29-راى شــماره 139460302034020759 هيأت اول0 فرهاد مرادى يزدلى 
فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 49 صادره از كاشان به شــماره ملى 
6199853253 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 160/85 مترمربع 
بشماره 6148  فرعى مجزى از 250 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فين 

بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه ازفاطمه بخشى)
30-راى شــماره 139460302034020762 هيــأت اول0 ســكينه خاتــون 
خاجه فرزند صديف بشــماره شناسنامه 3 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1262610419 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 160/85 مترمربع 
بشماره 6148  فرعى مجزى از 250 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فين 

بخش2 كاشان(خريدارى مع الواسطه ازفاطمه بخشى)
31-راى شــماره 139460302034027484 هيأت اول0 اميرحســين عباسى 
حسن آبادى فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 10 صادره از كاشان به شماره 
ملى 1262953863- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 221/90 مترمربع بشماره 
6164  فرعى مجزى از 3705 فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فين بخش2 

كاشان(خريدارى مع الواسطه ازعماد االسالمى).
32- راى شــماره 139560302034000319 هيأت اول0 اميرحسين عسگرى 
فرزند حســن بشــماره شناســنامه 482 صادره از كاشــان به شــماره ملى 
1261551591- ششــدانگ چهارديوارى مشــتمل براعيان بمساحت 297/6 
مترمربع بشــماره 6279  فرعى از پالك 23- اصلى واقع در درب فين بخش2 

كاشان(خريدارى وراث حسين زارع)
33- راى شــماره 139460302034009951 هيــأت اول0 محمــود يزديــان 
فينى فرزند حســينعلى بشماره شناســنامه 20 صادره از كاشــان به شماره 
ملى1262814863 ســه دانگمشاع از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 336/06 
مترمربع بشــماره 9820 فرعى مجــزى از 848و1237و1236 فرعى ازپالك 
33- اصلى واقع در فين عليا بخش2 كاشان (خريدارى از حسينعلى يزديان) 34) 
راى شــماره 139460302034009953 هيأت اول0 مريم يزديان فينى فرزند 
حسينعلى بشماره شناسنامه 3305 صادره از كاشان به شماره 1261009320 
سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 336/06 مترمربع بشماره 9820 
فرعى مجزى از 848و1237و1236 فرعى ازپالك 33- اصلى واقع در فين عليا 

بخش2 كاشان (خريدارى از حسينعلى يزديان)
35- راى شــماره 139460302034030616 هيأت دوم0 محمد گلنارى فرزند 
حبيب بشماره شناسنامه 6  صادره از كاشان به شماره ملى 1262928907-  
ششدانگ يكدرب باغ مشــتمل برخانه بمســاحت 1286/82 مترمربع بشماره 
10444  فرعى مجزى از 322 فرعى از پالك 33- اصلى واقع در فين عليا بخش 

2 كاشان .
36- راى شماره 139460302034030591 هيأت دوم0 ماشااله فالح فر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 3520 صادره ازكاشان به شماره ملى1261011481 
سه دانگمشاع ازششدانگ يكباب باغچه مشتمل برساختمان بمساحت 338/90 
مترمربع بشــماره 10446 فرعى مجزى از 346 فرعى ازپالك 33- اصلى واقع 

درفين عليا بخش 2 كاشان (خريدارى اقدس ناصرى).
37- راى شماره 139460302034030592 هيأت دوم0 مژگان دبيرمقدم فرزند 
آقاعباس بشماره شناسنامه 709 صادره ازكاشان بشماره ملى 1261687035 
سه دانگمشاع از ششدانگ يكباب باغچه مشتمل برساختمان بمساحت 338/90 
متر مربع بشــماره 10446 فرعى مجزى از 346 فرعى ازپالك 33- اصلى واقع 

درفين عليا بخش2كاشان (خريدارى اقدس ناصرى ).
38-راى شــماره 139460302034026613 هيأت اول0 جمال جمالى فرزند 
اصغر بشماره شناســنامه 7 صادره از كاشان به شماره ملى 1262565049-  
ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 295/80 مترمربع بشماره 6450  فرعى مجزى 
از 133 فرعى از پالك 34- اصلى واقع در فين بزرگ بخش 2 كاشان(خريدارى 

از زهرا توكليان)
39- راى شــماره 139460302034030602 هيــأت اول0 فتــح الــه تقاعدى 
فينى فرزند حسين بشماره شناســنامه 123 صادره از كاشان به شماره ملى 
1262745047-  ششدانگ يكبابخانه بمساحت 58/50 مترمربع بشماره 6515  
فرعى مجــزى از 1171و 1172 فرعى از پالك 34- اصلــى واقع در فين بزرگ 

بخش 2 كاشان.
40- راى شــماره 139460302034029528 هيأت اول0 رضا رســولى فينى 
فرزند غالمحسين بشماره شناســنامه 47 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1262861845-  ششدانگ يكباب باغ مشتمل برساختمان بمساحت 2439/43 
مترمربع بشماره 59  فرعى از پالك 39- اصلى واقع در مزرعه مال احمد بخش 

2 كاشان.

41- راى شــماره 139460302034029475 هيــأت دوم. صفر زارع حســن 
آبادى فرزند ماشاله بشماره شناسنامه 776  صادره از كاشان به شماره ملى 
1260950182- ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 353 مترمربع بشماره 1433 
فرعى مفروز از 616و617 فرعى از پالك 40- اصلى واقع در حسن آباد بخش 

2 كاشان.
42- راى شــماره 139460302034024270 هيــأت دوم. غالمرضا قمصرى 
حسن آبادى فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 1631  صادره از كاشان به 
شماره ملى 1261042891-  ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 93/95 مترمربع 
بشــماره6549 فرعى مجزى از 1309 فرعى از پالك 45- اصلى واقع درلتحر 

بخش 2 كاشان. 
43- راى شــماره 139460302034029763  هيأت اول0 حســين عســگرى 
لتحرى فرزند حبيب اله بشماره شناسنامه 0 صادره از كاشان به شماره  ملى 
1250132762 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 127/90 مترمربع 
بشــماره 6617 فرعى مجزى از 274 فرعى از پــالك 45- اصلى واقع در لتحر 

بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از رضاعسگرى لتحرى).
44- راى شــماره 139460302034029764  هيــأت اول0 هانيــه غفــورى 
قمصرى فرزند محمد بشماره شناســنامه 0 صادره از كاشان به شماره  ملى 
1250392780 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت 127/90 مترمربع 
بشــماره 6617 فرعى مجزى از 274 فرعى از پــالك 45- اصلى واقع در لتحر 

بخش2  كاشان (خريدارى مع الواسطه از رضاعسگرى لتحرى).
45- راى شماره 139460302034004797  هيأت اول0 ياسر ابراهيمى فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 34 صادره از كاشان به شماره  ملى 1262500648- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت100/8  مترمربع بشماره 13740 فرعى از پالك 
49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان (خريدارى از محمد شيرقربانى).

46-راى شــماره 139460302034019695  هيأت دوم0 ســيدمهدى تهمتنى 
فرزند سيدمحمود بشماره شناســنامه 308 صادره از كاشان به شماره  ملى 
1261855817 سه دانگمشاع از ششــدانگ يكبابخانه بمساحت124  مترمربع 
بشماره 13779 فرعى مجزى از 1481 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از ناصرپورعسگرى).
47-راى شــماره 139460302034019697  هيأت دوم0 مرضيه حسين زاده 
فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 23 صادره از كاشــان به شماره  ملى 
12624754911 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت124  مترمربع 
بشماره 13779 فرعى  مجزى از 1481 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از ناصرپورعسگرى).
48-راى شماره 139460302034002028 هيأت اول0 زهرا جهرمى محمدى 
فرزند يداله بشماره شناسنامه 14 صادره از نائين به شماره ملى 1249716871 
- ششدانگ يكبابخانه بمساحت85/1  مترمربع بشماره 13789 فرعى مجزى از 
1480 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى

 مع الواسطه از محمدآقا باغ چاى)
49-راى شــماره 139460302034023875  هيأت دوم0 مرتضى جاويدپناه 
فرزند مهدى بشــماره شناســنامه 913 صادره از كاشــان به شــماره  ملى 
1261956214 سه دانگمشاع از ششدانگ يكباب ســاختمان بمساحت65/88  
مترمربع بشماره 13824 فرعى مجزى از 369 فرعى از پالك 49- اصلى واقع 

درصفى آباد بخش2  كاشان(خريدارى از على اكبر ابوالحسنى قزاانى)
50- راى شــماره 139460302034023876  هيــأت دوم0 مجتبى جاويدپناه 
فرزند مهدى بشــماره شناســنامه 4869 صادره از كاشــان به شــماره  ملى 
1263361201 سه دانگمشاع از ششدانگ يكباب ســاختمان بمساحت65/88  
مترمربع بشماره 13824 فرعى مجزى از 369 فرعى از پالك 49- اصلى واقع 

درصفى آباد بخش2  كاشان(خريدارى از على اكبر ابوالحسنى قزاانى)
51-راى شــماره 139460302034030572 هيــأت اول0 مهــرداد افــكارى 
جبارآبادى فرزند ياور بشــماره شناســنامه 482 صادره از كاشــان كدملى 
3252946157 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت104/6 مترمربع 
بشماره 13925 فرعى مجزى از 1430 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از حاج احمد فخارى)
52- راى شماره 139460302034030573 هيأت اول0 ناهيد محمدزاده عرب 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 8221 صادره از كاشان كدملى 1260588548 
سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت104/6 مترمربع بشماره 13925 
فرعى مجزى از 1430 فرعــى از پالك 49- اصلى واقــع درصفى آباد بخش2  

كاشان  (خريدارى از حاج احمد فخارى).
 53- راى شــماره 139460302034031185 هيأت اول0 على حاجى حســنى 
فرزند امراله بشــماره شناســنامه 294 صادره از كاشــان به شــماره  ملى 
1261933273 – چهاردانــگ ازششــدانگ يكبابخانه بمســاحت92 مترمربع 
بشماره 13950 فرعى مجزى از 12296 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  كاشان  (خريدارى از حاج مسلم غيبى)
54- راى شــماره 139460302034031187 هيأت اول0 راضيه گلياســيان 
فرزند غالمرضا بشــماره شناسنامه 5564 صادره از كاشــان به شماره  ملى 
1263368158 – دو دانگ ازششدانگ يكبابخانه بمساحت92 مترمربع بشماره 
13950 فرعى مجزى از 12296 فرعى از پــالك 49- اصلى واقع درصفى آباد 

بخش2  كاشان  (خريدارى از حاج مسلم غيبى)
55- راى شماره 139460302034026748 هيأت اول0 محمود بى غمى فرزند 
اكبر بشماره شناسنامه 2275 صادره از كاشان به شماره ملى 1260634949 
– ششدانگ يكبابخانه بمساحت73/79 مترمربع بشماره 13877 فرعى مجزى 
از 1427 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى 

مع الواسطه از رحمت اله گيالسى)
56- راى شــماره 139460302034028574 هيأت اول0 مرتضى عفتى فرزند 
على بشماره شناسنامه 2364 صادره از كاشان به شماره  ملى 1260635813- 
ششدانگ يكبابخانه بمساحت73/49 مترمربع بشماره 13895 فرعى مجزى از 
1425 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى آباد بخش2  كاشان  (خريدارى 

از سيدرضا آل ياسين)
57- راى شــماره 139460302034031181 هيات دوم0  حميدرضا مهيارى 
فرزند حسين بشــماره شناســنامه 3784 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1263350364 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت94/20 مترمربع 
بشماره 13949 فرعى مجزى از 1343 فرعى از پالك 49- اصلى واقع درصفى 

آباد بخش2  كاشان(خريدارى مع الواسطه از ورثه مرحوم باغچائى).
58- راى شماره 139460302034031182 هيات دوم0  فاطمه منصورى فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 7125 صادره از كاشان به شماره ملى 1263383769 
سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه بمساحت94/20 مترمربع بشماره 13949 
فرعى مجزى از 1343 فرعــى از پالك 49- اصلى واقــع درصفى آباد بخش2  

كاشان(خريدارى مع الواسطه از ورثه مرحوم باغچائى)
59- راى شــماره 139460302034021652 هيــات دوم0 محمــد رنجورى 
مشــكانى فرزند عزت اله بشــماره شناســنامه 1941 صادره از كاشــان به 
شماره ملى 0491352182- ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 99/34 مترمربع 
بشــماره 270 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع دراراضــى صفى آباد بخش 2 

كاشان(خريدارى مع الواسطه از مالكين مشاعى مزرعه صفى آباد)
60- راى شــماره 139460302034027501 هيــات دوم0 محمــد عميــدى 
فرزند ميرزاحسين بشماره شناســنامه 503 صادره از همدان به شماره ملى 
4031214413- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 111/25 مترمربع بشماره 274 
فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع دراراضى صفى اباد بخش 2 كاشان(خريدارى 

مع الواسطه از مالكين مشاعى مزرعه صفى آباد)
61- راى شــماره 139460302034026641 هيات اول0 سعيدســلمانى پور 
فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1036 صادره از كاشــان  به شماره ملى 
1261764668- ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 95/40 مترمربع بشماره 

278 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع دراراضى صفى آباد بخش 2 كاشان.

62- راى شــماره 139460302034026640 هيــات اول0 زهــره خــارى 
زاده مجرد فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 45975 صادره از كاشان  به 
شــماره ملى 1260449823- ششــدانگ يكباب ساختمان بمســاحت 95/40 
مترمربع بشــماره 278 فرعى از پالك 52 - اصلى  واقع دراراضى صفى آباد 

بخش 2 كاشان.
63-راى شــماره 139460302034027527 هيــات دوم0 عليرضــا درويش 
زاده  فرزند حسين بشماره شناسنامه 1453 صادره از كاشان  به شماره ملى 
1261753739 – ششــدانگ يكبابخانه  بمساحت 135 مترمربع بشماره 2888 
فرعى مجزى از 422 فرعى ازپالك53 – اصلى واقع دريحيى آباد بخش 2 كاشان. 
64- راى شــماره 139460302034031179 هيــات دوم0 حســين قربانيان 
قهرودى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1757 صادره از كاشان  به شماره ملى 
1260858571 – ششدانگ يكباب مغازه  بمســاحت 30/90 مترمربع بشماره 
2902 فرعى مجزى از 176 فرعى ازپالك53 – اصلى واقع دريحيى آباد بخش 2 

كاشان (خريدارى ازاحمد حسين پور)
65- راى شــماره 139460302034031180 هيــات دوم0 حســين قربانيان 
قهرودى فرزند رضا بشماره شناسنامه 1757 صادره از كاشان  به شماره ملى 
1260858571 – ششدانگ يكباب مغازه بمســاحت 30/90 مترمربع بشماره 
2903 فرعى مجزى از 176 فرعى ازپالك53 – اصلى واقع دريحيى آباد بخش 2 

كاشان (خريدارى ازاحمد حسين پور)
66- راى شــماره 139460302034032650 هيــات دوم0 اكبــر معمــارى 
مقدم فرزند على بشــماره شناســنامه 4448 صادره از كاشــان  به شــماره 
ملى 1260559866 – ششــدانگ يكباب مغــازه  بمســاحت 21/76 مترمربع 
بشماره2906 فرعى مجزى از 380/531 فرعى ازپالك53 – اصلى واقع دريحيى 

آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از ورثه عباس نوابى آرانى)
67- راى شــماره 139460302034031753 هيات دوم0 ابوالفضل هاشــمى 
باقرآبادى فرزند حسين بشماره شناسنامه 265 صادره از كاشان بشماره ملى 
1262307181 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 195/57 مترمربع 
بشــماره 2908 فرعى مجزى از 1325 و 1450 فرعى ازپالك53 – اصلى واقع 

دريحيى آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از احمدهاشمى وغيره)
68- راى شــماره 139460302034031754 هيــات دوم0 زينــب صادقــى 
كله فرزند محمد بشــماره شناســنامه 1098 صادره از كاشــان بشماره ملى 
1261911792 سه دانگمشاع از ششدانگ يكبابخانه  بمساحت 195/57 مترمربع 
بشــماره 2908 فرعى مجزى از 1325 و 1450 فرعى ازپالك53 – اصلى واقع 

دريحيى آباد بخش 2 كاشان (خريدارى از احمد هاشمى ).
69- راى شماره 139460302034022725 هيات اول0 حسين مومن راوندى 
فرزند غالمرضا  بشــماره شناســنامه 8 صادره از كاشــان  به شــماره ملى 
1263243983- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 173/40 مترمربع بشماره 5164 
فرعى مجزى از 3269 فرعى  از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان 

(خريدارى از على اكبر يزدى)
70- راى شــماره 139460302034027471 هيات دوم0 حسن مبين راوندى 

فرزند على  بشماره شناسنامه 53 صادره از
كاشان بشماره ملى 1263122353- ششــدانگ يكبابخانه بمساحت 649/70 
مترمربع بشماره فرعى 5181 مجزى از 1480  فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در 

راوند بخش 4 كاشان (خريدارى از حسن كريميان راوندى)
71- راى شــماره 139460302034027472 هيــات اول0 غالمرضــا مبين 
راوندى فرزند حسن  بشماره شناسنامه 1723 صادره ازكاشان بشماره ملى 
1261206347- ششدانگ يكبابخانه بمساحت 173/15 مترمربع بشماره فرعى 
5182 مجزى از 1480  فرعى از پالك 1 - اصلى  واقع در راوند بخش 4 كاشان 

(خريدارى از حسن كريميان راوندى)
72- راى شماره 139460302034026899 هيات اول0 مهدى رشيدى راوندى 
فرزند ماشااله  بشــماره شناســنامه 47277 صادره از كاشان  به شماره ملى 
1260462870- ششــدانگ يكبابخانه بمســاحت 306/74 مترمربع بشــماره 
فرعى 5185 مجــزى از 1866/2174 فرعى از پالك 1 - اصلــى  واقع در راوند 

بخش 4 كاشان. 
73-راى شــماره 139460302034028846 هيــات اول0 غالمرضــا مومنى 
راوندى فرزند عباس بشماره شناســنامه51 صادره از كاشان به شماره ملى 
1263097820- ششدانگ يكباب سيخه بمســاحت 197/52 مترمربع بشماره 
5190 فرعى مجزى از شــماره 1962 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند 

بخش 4 كاشان (خريدارى از سروناز مبين )
74- راى شــماره 139460302034030568 هيــات دوم0 عبــاس آخوندى 
راوندى فرزند حسين بشماره شناســنامه 1734 صادره از كاشان به كدملى 
1261206452 - ششدانگ يكبابخانه بمساحت 138/5 مترمربع بشماره 5197 
فرعى مجزا از شــماره 1825 فرعى  ازپالك 1 – اصلى واقع در راوند بخش 4 

كاشان (خريدارى از حسين آخوندى راوندى)
75- راى شــماره 139460302034019618 هيات دوم0 مجتبى حسين زاده 
خزاقى فرزند محمد  بشماره شناسنامه 47539 صادره از كاشان به شماره ملى 
1260465519 سه دانگمشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 264/57 
مترمربع بشــماره فرعى 1725 مجزا از 941 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع در 

خزاق بخش 4 كاشان. 
76-راى شــماره 139460302034019616 هيــات دوم0 ليال كاظمى خزاقى 
فرزند سيدرضا  بشماره شناســنامه 429 صادره از كاشــان به شماره ملى 
1261188373 سه دانگمشاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 264/57 
مترمربع بشــماره فرعى 1725 مجزا از 941 فرعى از پالك 4 - اصلى  واقع در 

خزاق بخش 4 كاشان. 
77- راى شماره 139460302034030580 هيات دوم0 مرتضى مقنى باشى 
فرزند على بشماره شناسنامه 8 صادره از كاشان بشماره ملى1262814227- 
ششــدانگ يكبابخانه و حصــار بمســاحت 203/10 مترمربع بشــماره 239 
فرعى مجــزى از 176 فرعــى از پالك 14 - اصلــى واقــع در بارونق بخش 5 

كاشان(خريدارى از على مقنى باشى)
78-راى شــماره 139460302034008534 هيات دوم0 عباســعلى حمامى 
جوشقانى فرزند سلطانعلى بشماره شناسنامه 1705 صادره از كاشان بشماره 
ملى 1261181557- ششدانگ يكبابخانه بمساحت  180/37 مترمربع بشماره 
3389 فرعى مجزى از شماره 1414 فرعى از پالك 34- اصلى  واقع در جوشقان 

استرك بخش 5 كاشان(خريدارى از احترام صابرى).
79-راى شــماره 139460302034028204 هيــات دوم0 محســن گلــى 
نياسر فرزند حسين  بشــماره شناســنامه 18 صادره از كاشــان  به شماره 
ملــى 1262946263- ششــدانگ يكبابخانــه بمســاحت 56/70 مترمربــع

 بشماره 3726 فرعى مجزى از 2176 فرعى از پالك 35- اصلى  واقع درنياسر 
بخش 6 كاشان.

80- راى شماره 139460302034028361 هيات اول0 ميالد تخت كش نياسر 
فرزند محمدرضا  بشماره شناســنامه 334 صادره از كاشان  به شماره ملى 
1263580491- ششــدانگ ى قطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان بمساحت 
425/03 مترمربع بشــماره  فرعى 7  از پالك 42 - اصلى  واقع درمهاباد نياسر 

بخش 6 كاشان.
81-راى شــماره 139460302034032146 هيــات اول0 زهــرا درســتان 
فرزند نصراله  بشماره شناســنامه 1482 صادره از كاشــان  به شماره ملى 
1261067290- ششدانگ يكبابخانه بمســاحت 147 مترمربع بشماره فرعى 
3556 مجزى از1351 فرعى از پالك 167- اصلى واقع در مرق بخش 6 كاشان.

بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  
سند مالكيت صادرخواهد شد0

تاريخ انتشار نوبت اول : 1395/2/14          
تاريخ انتشارنوبت دوم : 1395/2/30

 محمد سلمانى  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك كاشان
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دريچه ــاد خبر .. زي ــه ، ورزش و . ــورد تغذي ــا در م ــه م هم

شنيده ايم و تا حدود زيادى بايدها و نبايدهاى مربوط 
به اين موارد را مى دانيم. اما رفتارهاى روزمره اى هم 
ــت براى سالمتى مان مضر  وجود دارند كه ممكن اس
باشند و چون به آنها عادت كرده و كمتر درباره شان 

صحبت شده است، از آنها آگاه نيستيم.
شايد تغذيه خوبى داشته باشيد، به طور مرتب ورزش 
ــد، اما اين احتمال  ــه اندازه كافى هم بخوابي كنيد و ب
وجود دارد كه عاداتى داشته باشيد كه به سالمتى تان 
آسيب بزنند. در اينجا چند خطر پنهان را كه به دليل 
رفتارهاى روزانه ايجاد مى شوند مى گوييم و راه حل 

هاى ساده اى به شما پيشنهاد مى كنيم.
يك سره آدامس مى جويد

ــادت داريد،  ــه جويدن آدامس ع اگر ب
ــوال آرواره  ــى در پايان روز معم ول

ــرد، بايد اين  ــى گي تان درد م
ــرك كنيد. فك يا  عادت را ت

ــراى جويدن غذا  آرواره ب
ــده است، نه  طراحى ش

براى جويدن آدامس.
آدامس جويدن مداوم 
ــه مفصل  مى تواند ب
ــار زيادى  ــك فش ف
ــث  ــرده و باع وارد ك
درد و مشكالت ديگر 
شود. اگر مفصل فك 
صورت هنگام حركت 
صدا كند، نشان دهنده 

آسيب آن است.
ــد،  ــس بجوي ــر آدام كمت

ــروصدايى  مخصوصا اگر س
ــنويد و يا  ــان مى ش در فك ت

ــتخوان آن احساس درد و  در اس
ناراحتى داريد.

هـر روز كيـف سـنگينى را حمـل 
مى كنيد

ــانه، مى تواند باعث  حمل كيفى سنگين روى يك ش
ــود.  ــانه ها مى ش ايجاد عدم تعادل عضالت و درد ش
ــالت تان  ــود عض ــن كار باعث مى ش انجام مكرر اي
نامتقارن شده و ناراحتى مزمن براى تان باقى بماند. 
ــعى كنيد تا  وقتى كيفى را با خود حمل مى كنيد، س
ــبكش كرده و مرتبا اين شانه  جايى كه امكان دارد س

به آن شانه كنيد.
صبح ها بعد از بيدار شـدن از خواب، بدنتان را 

كش مى دهيد
ــت در صبح  ــن حرك ــوان اولي ــيدن بدن به عن كش
مى تواند سالمتى ديسك هاى ستون فقرات را به خطر 
ــتون فقرات در طول خواب  بياندازد. ديسك هاى س

شب دچار خشكى و كم آبى مى شوند و هنگامى كه 
از خواب بيدار مى شويد و به آنها فشار وارد مى كنيد، 

آنها را در معرض آسيب قرار مى دهيد.
ابتدا با انجام فعاليت هاى كوچك ده دقيقه بدن تان را 
گرم كنيد، مانند آماده كردن صبحانه و شستن دست 

و صورت. سپس بدن تان را بكشيد.
مدت زمان طوالنى و بدون استراحت رانندگى 

مى كنيد
ــى و بدون  ــافت هاى طوالن راننـدگى كردن در مس

ــــود خون در پاها  توقف و استراحت، موجب مى ش
جمع شده و خطر ايجاد لخته خون زياد شود. لذا بعد 
ــتراحت كنيد و  از 100 تا 200 كيلومتر رانندگى، اس
كمى راه برويد تا جريان خون تان متعادل شده و خطر 

لخته شدن كاهش پيدا كند.
پرواز طوالنى با هواپيما نيز مى تواند همين مشكالت 
ــتيد از جاى  ــد، بنابراين هر وقت توانس را ايجاد باش
ــويد و كمى راه برويد تا دچار  خود در هواپيما بلند ش

مشكالت ناخواسته نشويد.
كمربندتان را سفت مى بنديد

ــلوارتان را خوب سر  ــايد ش ــتن كمربند ش سفت بس
جايش نگه دارد، اما مى تواند روى سيستم گوارشى 
اثر بدى بگذارد. سفت بستن كمربند در ناحيه شكمى 
ــار ايجاد كرده و مى تواند باعث ريفالكس معده  فش

شود.
ــدن  ريفالكس معده عاليم گوناگونى دارد؛ از تلخ ش
دهان گرفته تا احساس درد و سوزش در ناحيه قفسه 

سينه يا اختالل در بلع غذا.
ــا بتوانيد  ــفت نبنديد ت پس كمربند تان را خيلى س
ــمت شكم احساس  ــيد و در قس راحت تر نفس بكش

فشردگى نداشته باشيد.
روى شكم تان مى خوابيد

ــكم تان  ــد روى ش ــادت داري اگر ع
ــد بدانيد كه گردن  بخوابيد، باي
تان را در وضعيت بدى قرار 
ــى تواند  مى دهيد كه م
ــث درد و كرختى  باع
ــان  ــاى ت در بازوه
ــود. اين حالت  ش
ــى  ــدن م خوابي
ــد اعصاب  ن توا
گردن را تحت 
فشار قرار داده 
و منجر به درد 
ــى  ناراحت و 

گردد.
ــورى  ــس ط پ
ــه  ك ــد  بي بخوا
ــان ديگر  گردن ت
به سمت پشت خم 
ــار  ــود و تحت فش نش
نباشد. در نتيجه اعصاب 
ــمت از فشار اضافى  اين قس
ــد  ــده و دردى نخواهي ــا ش ره

داشت.
هنگام ايسـتادن، زانوى تان را سـفت 

مى كنيد
ــتادن با پاهاى كامال صاف و كشيده راحت  شايد ايس
باشد، اما باعث قفل شدن زانوها و وارد آمدن فشار زياد 

به مفصل زانو مى شود. 
ــان نگه  ــط عضالت اطراف ش تمام مفاصل بدن توس

داشته مى شوند.
ــتيد، عضالت اطراف  وقتى با زانوهاى صاف مى ايس
ــار بيشترى به  مفاصل كار نمى كنند و در نتيجه فش

زانوها وارد مى شود.
اين فشار زياد به مفصل زانو مى تواند موجب آسيب و 
دردهاى بعدى شود. لذا هنگام ايستادن طوالنى مدت 

سعى كنيد زانوهاى تان را كمى خم كنيد

ــع  ــگاه هاى مرج ــر كل آزمايش ــتگار مدي ــين رس ــر حس دكت
ــالمتى خود هستند،  ــتدار س ــانى كه دوس ــازمان غذا و دارو به كس س
ــته ــالمت توجه داش ــت اندركاران س توصيه كرد كه به توصيه هاى دس
ــبكه هاى  ــاس ش ــات فريبنده و بى اصل و اس ــا در دام تبليغ ــند ت  باش
ماهواره اى و مجازى كه فقط و فقط به كسب درآمد مى انديشند؛ گرفتار 

نشوند.
ــورد ــات م ــيون و تركيب ــه در فرموالس ــه اينك ــاره ب ــا اش ــتگار ب رس
ــارى غيرمجاز  ــه از مج ــف محصوالتى ك ــاى مختل ــتفاده گونه ه  اس
ــيارى از ــت: در بس ــباهت وجود دارد، اظهار داش ــوند، ش تبليغ مى ش
ــى دارند، ــم جنبه زيباي ــتر ه ــتى كه بيش ــى و بهداش  كرم هاى آرايش
ــطحى  ــى اليه بردارى س ــا تواناي ــى رود كه عموم ــخن از موادى م  س

در حد بهتر ديده شدن ظاهر پوست را دارند و الغير.
ــوى اين كرم ها ــد بااليى از مواد محت ــن تصريح كرد: درص وى همچني
 اصال جذب پوست نمى شوند، كما اينكه برخى از آنها هم به راحتى شسته 
شده و از بين مى روند؛ برخى ديگر هم كه وارد اليه هاى عمقى تر پوست 
ــده را در اليه هاى چربى نخواهند  مى شوند، الزاما همان خواص ادعا ش

داشت.
ــد:  ــاى الغرى دارند، يادآور ش ــى از محصوالتى كه ادع وى درباره برخ
ــش اندك جريان  ــا اتفاق مى افتد، افزاي ــط اين كرم ه آنچه به واقع توس
ــوزش  ــاس گرمى و س ــت كه موجبات احس ــروق ناحيه اى اس خون ع
ــم مى آورد كه ــه مورد نظر را فراه ــدودى تعريق در ناحي مختصر و تاح

 آن هم دليلى جز از دست رفتن آب ميان بافتى ندارد.
ــمت  ــذا و دارو در قس ــازمان غ ــع س ــگاه هاى مرج ــر كل آزمايش مدي
ــده اى از ويژگى هاى ــش عم ــت: بخ ــخنانش عنوان داش ديگرى از س
ــاژ ــى از ماس ــى هم مى تواند ناش ــوالت الغرى موضع ــذر محص  زودگ
ــه به دليل خواص  ــراه با مصرف محصول رخ دهد، ن  موضعى عميق هم

دارويى آنها.
ــات علمى و ــى و مطالع ــه از بررس ــد كرد: آنچ ــتگار در پايان تاكي رس
ــان حاضر هيچ  ــه حداقل در زم ــت ك ــت مى آيد، اين اس  آمارى به دس
ــدارد و بهترين  ــلوليت وجود ن ــرى و رفع س ــى براى الغ داروى موضع
ــيدن به اندام دلخواه، رژيم غذايى مناسب و تحرك جسمى  راه براى رس

است.

يك مسئول بسيج پزشكى گفت: يكى از مشكالت كشور اقدامات القايى 
ــت، بنابراين در سطح  ــت كه ضرورتى براى آن نيس برخى پزشكان اس
ــود كه در اين زمينه بسيج  كشور بايد يك گايدالين بالينى مصوب ش
جامعه پزشكى بايد در تعريف گايدالين هاى درمان با سرعت بيشترى 

عمل كند.
محمدرضا فخر، مسئول بسيج جامعه پزشكى استان خراسان جنوبى 
درباره نقش بسيج جامعه پزشكى در تحقق اقتصاد مقاومتى در كشور 
اظهار داشت: اطالع رسانى بسيج درباره تجهيزات پزشكى توليد داخل 
در سطح كشور بايد بيشتر شود؛ شايد در سطح نمايشگاهى كارى انجام 
شده باشد، اما در سطح عام سيستمى كه محصوالت و تجهيزات داخلى 

را به تيم هاى نيازمند معرفى كند هنوز وجود ندارد.
وى ادامه داد: البته بسيج جامعه پزشكى سال گذشته در حوزه معرفى 
تجهيزات پزشكى نمايشگاهى را برپا كرد، اما اين نوع اقدام بايد توسعه 
ــد كه داروهاى داخلى را  پيدا كند، همچنين بولتنى وجود داشته باش

معرفى كند.
ــان جنوبى با بيان اينكه در  مسئول بسيج جامعه پزشكى استان خراس
ــكى بسيار مهم  ــيج جامعه پزش تحقق اقتصاد مقاومتى الگو بودن بس
ــانى به ساير  ــت، تصريح كرد: در تحقق اين موضوع بايد اطالع رس اس
ــيج جامعه پزشكى ما شرايط الگو  همكاران و ارگان ها انجام شود تا بس

شدن را پيدا كند.
نقش راهنمايان بالينى در تحقق اقتصاد مقاومتى

وى با اشاره به اينكه تكيه بر موضوع بهداشت در تحقق اقتصاد مقاومتى 
توسط بسيج جامعه پزشكى بسيار موضوع حائز اهميتى است، بيان كرد: 
مشكلى كه در كشور وجود دارد اقدامات القايى برخى پزشكان است كه 

ضرورتى براى انجام آن وجود ندارد.
فخر، ادامه داد: اگر بسيج جامعه پزشكى در تعريف گايدالين هاى درمان 
سرعت بيشترى داشته باشد، مى تواند در تحقق اقتصاد مقاومتى كمك 

كننده باشد.
وى با بيان اينكه اگر در سطح كشور يك گايدالين مصوب داشته باشيم 
و تقريبا همكاران ما به استناد آن اقدامات الزم را انجام دهند، به بسيج 
پزشكى گفت: اين موضوع مى تواند براى هماهنگى بين ارگان ها كمك 

كننده باشد و به اين شكل اقدامات القايى كمتر مى شود.
ــيج  فخر با بيان اينكه بايد از ظرفيت بزرگ حلقه هاى صالحين در بس
ــتفاده بيشترى  ــكى به منظور تحقق اقتصاد مقاومتى اس جامعه پزش
ــتر چند 10 هزار نفرى حلقه هاى صالحين  كنيم، خاطرنشان كرد: بس
فراهم است كه مى توان از آن در حوزه آموزش بهداشت و پيشگيرى از 

بيمارى در سطح كشور استفاده كرد.
ــت، گايدالين هاى بالينى مجموعه اى نظام مند از آخرين و  گفتنى اس
ــيوه هاى برخورد بالينى با يك  معتبرترين شواهد علمى هستند كه ش
بيمار را به طور طبقه بندى شده با در نظر گرفتن اولويت ها،  اثربخشى 

و هزينه اثربخشى بيان مى كنند.

واقعيت داروهاى الغرى موضعى تجويزهاى غيرضرورى پزشكان 
رنجى بر سالمت

وجود دارد كه عاداتى داشته باشيد كه به سالمتى تان 
آسيب بزنند. در اينجا چند خطر پنهان را كه به دليل 
رفتارهاى روزانه ايجاد مى شوند مى گوييم و راه حل 

هاى ساده اى به شما پيشنهاد مى كنيم.
يك سره آدامس مى جويد

ــادت داريد،  ــه جويدن آدامس ع اگر ب
ــوال آرواره  ــى در پايان روز معم ول

ــرد، بايد اين  ــى گي تان درد م
ــرك كنيد. فك يا  عادت را ت

ــراى جويدن غذا  آرواره ب
ــده است، نه  طراحى ش

براى جويدن آدامس.
آدامس جويدن مداوم 
ــه مفصل  مى تواند ب
ــار زيادى  ــك فش ف
ــث  ــرده و باع وارد ك
درد و مشكالت ديگر 
شود. اگر مفصل فك 
صورت هنگام حركت 
صدا كند، نشان دهنده 

آسيب آن است.
ــد،  ــس بجوي ــر آدام كمت

ــروصدايى  مخصوصا اگر س
ــنويد و يا  ــان مى ش در فك ت

ــتخوان آن احساس درد و  در اس
ناراحتى داريد.

هـر روز كيـف سـنگينى را حمـل 
مى كنيد

ــانه، مى تواند باعث  حمل كيفى سنگين روى يك ش

ــى و بدون  ــافت هاى طوالن ــا بتوانيد راننـدگى كردن در مس ــفت نبنديد ت پس كمربند تان را خيلى س
ــمت شكم احساس  ــيد و در قس راحت تر نفس بكش

فشردگى نداشته باشيد.
روى شكم تان مى خوابيد

ــكم تان  ــد روى ش ــادت داري اگر ع
ــد بدانيد كه گردن  بخوابيد، باي
تان را در وضعيت بدى قرار 
ــى تواند  مى دهيد كه م
ــث درد و كرختى  باع
ــان  ــاى ت در بازوه
ــود. اين حالت  ش
ــى  ــدن م خوابي
ــد اعصاب  ن توا
گردن را تحت 
فشار قرار داده 
و منجر به درد 
ــى  ناراحت و 

گردد.
ــورى  ــس ط پ
ــه  ك ــد  بي بخوا
ــان ديگر  گردن ت
به سمت پشت خم 
ــار  ــود و تحت فش نش
نباشد. در نتيجه اعصاب 
ــمت از فشار اضافى  اين قس
ــد  ــده و دردى نخواهي ــا ش ره

داشت.
هنگام ايسـتادن، زانوى تان را سـفت 

مى كنيد

ى كند!
د م

ا تهدي
ى ر

المت
س

و غلطى
7 عادت رايج 

خوراكى هاى تسكين دهنده درد!

در اين مطلب با خوراكى هاى دم دست و رايج آشنا شويد كه به راحتى درد شما را تسكين مى بخشند.

زنجبيل: 
زنجبيل يك گياه دارويى، خوراكى و ادويه اى است. اكثر كارشناسان تغذيه 
پيشنهاد مى كنند كه براى تسكين حالت تهوع مى توان از اين گياه استفاده 
كرد. عالوه بر اين، در محيط آزمايشگاهى محققان تركيباتى را در زنجبيل 
ــف كرده اند كه مى توانند درد حاصل از تورم را تسكين دهند. در مورد  كش
تاثير زنجبيل روى درد مفصل نيز تحقيقاتى انجام گرفته است، اما تاكنون 
در هيچ تحقيقى به تاثير منظم و دائم زنجبيل روى درد مفصل اشاره نشده 
است. اين نكته را بايد گفت كه گنجاندن زنجبيل در رژيم غذايى يا مصرف 
ــيار محدود و  ــز دارد، اما اين عوارض بس ــوارض جانبى ني قرص زنجبيل ع

ناچيز است.
قهوه: 

ــان داده اند كه حتى مصرف بسيار كم قهوه (مصرف  بعضى از تحقيقات نش
ــوه) مى تواند باعث كاهش  ــوه يا خوردن يك فنجان قه 100 ميلى گرم قه
ــته كننده و دردناك شود. قهوه  ــاس درد در حين انجام وظايف خس احس
ــنتى و گياهان دارويى، غذايى ــوم ترين خوراكى هاى طب س يكى از مرس
ــت، اما كافئين را مى توان در ديگر محصوالت غذايى مانند   كافئين دار اس
چاى و شكالت نيز يافت. اگرچه كافئين باعث تسكين درد مزمن مى شود، اما 

در مورد ميزان مصرف كافئين بايد با پزشك خود صحبت كنيد.
روغن زيتون: 

در سال هاى اخير محققان به مزاياى ضدالتهابى روغن زيتون عالقه بسيارى 
ــنتى را اتخاذ  ــان داده اند، چون افرادى كه رژيم غذايى مديترانه اى س نش
كرده اند ظاهرا كمتر دچار مشكالت سالمت مرتبط با التهاب مانند بيمارى 
دژنراتيو مفصل يا ديابت شده اند. در حقيقت، روغن زيتون فوق بكر حاوى 
تركيباتى شبيه به ايبوپروفن است كه مى تواند به تسكين درد كمك كند، 
بنابراين، زمانى كه به درد مزمن مبتال شده ايد مى توانيد از روغن زيتون در 

غذاها و ساالدهاى خود استفاده كنيد.
ماهى سالمون: 

ماهى سالمون يكى از ماهى هايى است كه در نقاط عميق دريا يافت مى شود 
و سرشار از اسيدهاى چرب امگا 3 است. ماهى سالمون ارزش غذايى فراوانى 
دارد و نه تنها در كاهش التهاب موثر است، بلكه مزاياى سالمت ديگرى نيز 
دارد. در مورد تاثير ماهى سالمون در كاهش درد بايد گفت كه بر اساس نتايج 

ــالمون باعث كاهش التهاب درد مفاصل مى شود و  تحقيقات بالينى ماهى س
مى تواند از فرد در مقابل درد حاصل از آرتروز محافظت كند.

زردچوبه: 
كوركومين جزو فعال زردچوبه و يك آنتى اكسيدان قوى است. ظاهرا زردچوبه 
از خواص ضدالتهابى برخوردار است و تحقيقات نشان داده اند كه استفاده از 
زردچوبه يك روش محتمل براى تسكين درد مزمن بيمارى آرتريت روماتوئيد 
است. در بازار امروزى زردچوبه را مى توان به شكل كپسول نيز يافت. عالوه بر 

اين، افراد مبتال به درد مزمن مى توانند به غذاهاى خود زردچوبه را بيفزايند.
انگور قرمز: 

ــوراترول است كه مزاياى  ــيميايى به نام رس انگور قرمز حاوى يك تركيب ش
ــوت مانند و بادام  ــون ميوه هاى ت ــى دارد. در خوراكى هايى همچ ضدالتهاب
ــيميايى را يافت. تحقيقات انجام گرفته در  زمينى نيز مى توان اين تركيب ش
محيط هاى آزمايشگاهى نشان داده اند كه رسوراترول باعث متوقف ساختن 
سلول هايى مى شود كه در افزايش درد موثر هستند. درنتيجه مى توان گفت 
كه اين تركيب شيميايى براى مقابله با درد موثر است. عالوه بر اين، تحقيقات 
ــوراترول و زردچوبه و مصرف اين  اخير نشان داده اند كه با تركيب كردن رس
تركيب مى توان توانايى بدن را در مقابله با التهاب افزايش داد، بنابراين، توصيه 

مى شود كه در رژيم غذايى خود غذاهاى حاوى رسوراترول را بگنجانيد.
آويشن: 

آويشن گياهى است كه برگ هاى كوچك و خوشبويى دارد و از آن مى توان به 
عنوان طعم دهنده در بسيارى از غذاها استفاده كرد. تحقيقات نشان مى دهد 
كه تركيبات موجود در آويشن مى توانند احتمال درد را كاهش دهند، هرچند 
ــكين درد  ــه اين گياه چگونه باعث تس ــن تحقيق ها نمى دانند ك محققان اي
ــگاهى انجام گرفته است  ــود. در تحقيقاتى كه روى موش هاى آزمايش مى ش

محققان دريافته اند كه آويشن به عنوان يك داروى ضدالتهابى براى موش هاى 
داراى درد مزمن عمل كرده است. اگرچه در مورد تاثير آويشن روى درد مزمن 
همچنان تحقيقاتى در حال انجام است، اما به افراد مبتالبه درد مزمن توصيه 
ــن به عنوان طعم دهنده در خورشت ها، سس ها و ديگر  مى شود كه از آويش

غذاهاى خود استفاده كنند.
نعناع: 

ــوان يك داروى  ــا مى تواند به عن ــانس موجود در گياه نعناع يا چاى نعن اس
ــارت ديگر، با خوردن  ــل كننده عضالت عمل كند. به عب ضدنفخ و داروى ش
ــخ و همچنين درد حاصل از گرفتگى عضالت  نعناع مى توان درد حاصل از نف

را تسكين داد.
گيالس ترش: 

تحقيقات نشان داده است كه خوردن گيالس ترش مى تواند در درمان نقرس 
ــت كه  ــكل دردناك از بيمارى آرتروز اس ــد. بيمارى نقرس يك ش مفيد باش
مفصل هاى فرد مبتالبه آن ورم مى كنند و قرمز مى شوند و دليل اين التهاب و 
قرمز شدن افزايش تدريجى اوريك اسيد در خون است. عالوه بر اين، خوردن 
گيالس ترش براى ورزشكارها مفيد است. در يكى از تحقيقات انجام گرفته، 
ــكين درد عضله  محققان دريافتند كه خوردن عصاره گيالس ترش باعث تس

ورزشكاران مى شود.
پرتقال: 

ــالوه بر اين،  ــت. ع ــار از ويتامين C اس همان طور كه مى دانيد پرتقال سرش
پرتقال ها حاوى آنتى اكسيدانى به نام بتاكريپتوزانتين هستند كه بر اساس 
نتايج تحقيقاتى باعث كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى التهابى مانند آرتريت 
ــال به بيمارى هاى  ــود، بنابراين، خوردن پرتقال در عدم ابت روماتوئيد مى ش

التهابى و تسكين درد ناشى از آنها موثر است.

كـه
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دريچه

در سال 1361 در ارجان بهبهان آرامگاهى مربوط به ايالميان كشف 
شد. اين آرامگاه حاوى تابوتى بزرگ از جنس برنز بود. به همراه اين 
ــت دكمه زرين، يك خنجر، يك  تابوت يك حلقه طاليى، نود و هش
ميله نقره اى، تنگ و ساغر و سينى برنزى، ده ظرف استوانه اى شكل 
پيدا شد. اطالعات به د ست آمده ازمنابع تاريخى نشان مى دهدكه 
ــرفته اى برخودار  ارجان در هزاره دوم قبل از ميالد از فرهنگ پيش
ــت  ــت. بدين گونه خالقيت وتوانايى هنرمندان چيره دس بوده اس
ارجانى را در هنر فلز كارى ،مجسمه سازى ومعمارى به طور مستدل 
وغير قابل ترديدى مدلل ساخت . كشف گور كيدين هوترون و اشياى 
ــافات تاريخى ايران ــت آمده در آن يكى از وقايع مهم اكتش به دس

 به شمار مى رود . 
ــازمان ملى حفاظت باستانى  ــته مجله اثر از انتشارات س طبق نوش
ــتفاده از تابوت فلزى در دوره ايالم تا كنون بى سابقه بوده است  اس
ــرون به احتمال زياد از  وبايد پذيرفت كه تا قبل از زمان كيدن هوت
ــده بود.تابوت آرامگاه ارجان از نظر فرم با  تابوت فلزى استفاده نش
ــه بوده واز نظر تكنيك  ــفالى دوره ايالم قا بل مقايس تابوت هاى س
واجراى تزئينات ميخ هاى برجسته در لبه پايينى وباال و محل اتصال 

قطعات آن در نوع خود بى نظير است.
ــوفه از داخل تابوت در هيچ كدام از  تاكنون نظير حلقه قدرت مكش
حفريا ت علمى وكشفيات اتفاقى نه در ايران ونه در بين النهرين ،به 
ــى نقش تزئينى روى دو صفحه قرينه اين  دست نيامده است. بررس
حلقه ، به صورت دو شير روبه رو با دو بال تزئينى ،كه يك پاى خود 
را بر يك پالمت مماس كرده اند وتزئينات فلس مانند زير پاى آنها،
حكا يت از بيا ن يك نفش قديمى (سمبل قدرت ) ،كه در بررسى هنر 

باستان از مشخصه هنر آشورى معرفى شده است،دارد .
در قسمت هاللى شكل حلقه شيارهايى است كه انتهاى آن به يك 
گل دوازده پر ختم مى شود اين حلقه داراى نوشته اى به خط ميخى 
ايالمى است كه ترجمه آن كيدين هوترون پسر كورلوش است وزن 
اين حلقه 237گرم است. حلقه طاليى قدرت شئ بى مانندى است،  
ــت،   ــته اس كه هنرمند هنر بى همانندش را در آن به نمايش گذاش
ــت،  احتماال در مواقع رسمى و  كاربرد آن به درستى مشخص نيس

خاص فرمانروا آن را به دست مى گرفته است. 

حلقه طاليى قدرت ايرانيان

بيوگرافى

مالك شباز معروف به مالكوم ايكس، رهبر نهضت سياهان آمريكا در 19 مه 
ــه دنيا آمد.  هنگامي كه مالكوم چهار  1925م در خانواده فقيرى در آمريكا ب
ساله بود، خانه و كاشانه والدينش توسط فرقه نژادپرست كوكلوكس كالن به 
ــت داد. وي پس از آن در  آتش كشيده شد و دو سال بعد پدرش را نيز از دس
يك مدرسه شبانه روزي به تحصيل پرداخت ولي در 15 سالگي به دليل فقر، 
مدرسه را نيمه تمام، رها كرد. مالكوم پس از آن به كار در يك هتل روي آورد و 
تحت تاثير محيط به اعتياد و دزدي كشيده شد تا اينكه در 21 سالگي به جرم 

سرقت به پنج سال زندان محكوم گرديد. 
ــت و از خانواده هاي  ــياري از زندانيان كه غالبا سياه پوس وي در زندان با بس
ــد و با عاليجاه محمد، رهبر جنبش مخفي سياهان  ــنا ش مسلمان بودند آش

آمريكا نيز ارتباط برقرار كرد. اين ارتباط، پس از زندان نيز ادامه يافت. 
ــال هاي عضويت و همكاري مالكوم ايكس با اين جنبش اسالمي همچون  س
ــخصيت وي نهاد و او را به كلي  ــزايى در تغيير ش سال هاي زندان تاثير به س
متحول نمود.  مالكوم ايكس از آن پس فراگيري علوم ديني و مطالعه كتاب هاي 
ــت دو مسجد در ديترويت و  ــالمي را آغاز كرد و با كمك هاي مردم توانس اس

فيالدلفياي آمريكا براي مسلمانان بنا كند. 
ــياهان آفريقايى و  ــكيل سازمان وحدت س او در مارس 1964م با هدف تش
آمريكايى، از جنبش عاليجاه محمد جدا شد. مالكوم با تشكيل اين سازمان 
ــاجد و اماكن عمومي سياهان توانست  و انجام سخنراني هاي متعدد در مس

تشكيالت نسبتا منسجمي از سياه پوستان مقيم آمريكا به وجود آورد. 
ــيش  ــالمت آميز مارتين لوتركينگ، كش مالكوم ايكس در برابر حركت مس
سياه پوست آمريكايى براي كسب حقوق برابر اجتماعي براي سياهان، اعتقاد 
به مبارزه گسترده سياسي و لزوما قهرآميز داشت تا به وسيله آن بتوان نظام 
ــرمايه داري آمريكايى را كه در تاريخ آن فقط قتل و غارت سرخ پوستان و  س
سياهان و مردمان آمريكاي التين، آسيا وآفريقا در آن وجود داشت، مجبور به 

پذيرش حقوق سياهان نمود. 
ــفر كرد و با جهان اسالم از  ــال 1964م به قاره آفريقا و آسيا س مالكوم درس
نزديك آشنا شد، اما سه ماه پس از بازگشت به آمريكا در 21 فوريه 1965م در 
شهر نيويورك مورد سوء قصد قرار گرفت و در چهل سالگي به شهادت رسيد. 
ماجراي شهادت او مانند تمام ترورهاي سياسي آمريكا، همچنان در پرده اي 
ــازمان امنيت  ــياري حكايت از دخالت س ــواهد بس ــام فرو رفت؛ اما ش از ابه
داخلي آمريكا يعني اف.بي.آي و سازمان ضد جاسوسي آن كشور موسوم به 

سي.آي.اي در اين امر دارد.

 «مالكوم ايكس»
شهادت سردار  رهبر نهضت سياهان آمريكا 

«محمد مهدي خادم الشريعه»  

خردادماه سال 1337 بود كه محمد مهدي در شهرستان سرخس چشم به جهان 
ــاحت مقدس امام رضا(ع)  هستي گشود. پدرش به دليل عالقه فراواني كه با س
ــهد عزيمت نمود و از آن پس محمد مهدي  داشت، به همراه خانواده به شهر مش
ــايه ملكوتي امام رضا (ع) زندگي را تجربه كرد. دوران تحصيل با موفقيت  در س
ــاواك بارها  ــام و مبارزه مردم همزمان شد.س ــيد و آغاز جواني با قي به پايان رس
ــيد، اما هر بار با زيركي او مواجه و در اجراي ــه كش براي دستگيري مهدي نقش

ــد. پس از پيروزي انقالب، نظم و مديريت تشكيالتي اش   نقشه هايش موفق نش
ــان را به او واگذار  ــئوليت دفتر فرماندهي سپاه پاسداران خراس باعث شد تا مس
ــرده خلباني را در تهران طي كرد و راهي جبهه هاي  كنند. پس از آن، دوره فش
ــاني را در تيپ 21 امام رضا (ع) سازماندهي  جنوب شد. در آنجا نيروهاي خراس
كرده، خود به عنوان اولين فرمانده، مسئوليت رهبري اين تيپ را به عهده گرفت. 
حماسه آفريني هاي او و يارانش در چزابه چنان بود كه پير جماران در وصفشان 
ــود و اين اعجاز به حول و قوه  فرمود: «كار رزمندگان ما در چزابه در حد اعجاز ب
ــپ 21 امام رضا (ع)  ــوان رزمندگان به خصوص رزمندگان تي الهي از بازوان پرت
ــد.» محمد مهدي در عمليات بيت  ــهيد نمايان ش ــردار ش به فرماندهي اين س
المقدس در تاريخ سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1361 به دست باغبان هستي 
ــده و به ياران كرباليي اش پيوست. پيكر مطهرش را در حرم با صفاي گلچين ش

 امام رضا (ع) به خاك سپردند.

مصطفي كمال پاشا معروف به آتاتورك به معني پدر 
ترك ها در 19 مى سال 1881م به دنيا آمد. 

ــال هاي 1911  ــد و در س وي از جواني وارد نظام ش
به بعد در جنگ عليه ايتاليا در ليبي و سپس جنگ 
بالكان، شركت كرد. ولي بزرگ ترين پيروزي نظامي 
ــت وي در ميان  ــهرت و محبوبي ــب ش او كه موج
نظاميان ترك شد، شكست دادن نيروهاي فرانسه 

و انگليس در نبرد گاليپولي در سال 1915م بود. 
او بعد از اين جنگ نيز درمراحل نهايى جنگ جهاني 
ــد و پيروزي هايى به  ــيه جنگي اول در قفقاز و روس

دست آورد. 
ــران  آتاتورك پس از جنگ جهاني اول در رأس افس
جوان ناسيوناليست، طي كودتايى امپراتوري عثماني 
ــكيل دولت موقت انقالبي در  را منحل كرد و با تش

آنكارا، جمهوري تركيه را بنا نهاد. 
ــلطنت و خالفت را در  ــپس، س مصطفي كمال س
ــرزمين كنوني تركيه  امپراتوري عثماني كه جز س
ــال  ــده بود لغو كرد و در س ــزي از آن باقي نمان چي
1923م به عنوان اولين رييس جمهور تركيه انتخاب 

شد. 
ــت كلي داخلي و خارجي حكومت آتاتورك  سياس

ــيس  ــت، تأس ــود از جدايى دين از سياس عبارت ب
ــام حقوقي و  ــك در تركيه، ايجاد نظ حكومت الئي
قضايى اروپايى در اين كشور، اتخاذ سياست بي طرفي 
ــه منظور حفظ  ــي تركيه ب ــبات بين الملل در مناس
ــور، پايه ريزي صنايع جديد مطابق  ــتقالل كش اس
ــى و اتكا بر  ــج فرهنگ اروپاي الگوهاي غربي، تروي

ناسيوناليسم و ملي گرايى تركي. 
آتاتورك در چارچوب سياست اسالم زدايى خود كه 
انگليسي ها به وي ديكته كرده بودند، پس از الغاى 
خالفت، وزارت شريعت و امور خيريه و دادگاه هاي 

مذهبي را منحل نمود. 
ــن مذهبي،  ــخر زيارتگاه ها و اماك تعطيلي و تمس
ــتفاده  قرار دادن اذان تركي به جاي عربي، منع اس
ــالمبول  ــي عربي، تغييرنام اس از نام هاي خانوادگ
ــه عنوان  ــنبه ب ــتانبول، قرار دادن روز يكش به اس
ــه حركت مذهبي،  روز تعطيل، ممنوعيت هر گون
ممنوعيت استفاده زنان از حجاب اسالمي، استفاده از 
تقويم ميالدي به جاي تقويم قمري، كنار نهادن دين 
رسمي اسالم و تعيين حكومت سكوالر، جايگزيني 
ــي و نمونه هاي  ــاي الفباي ترك الفباي التين به ج
فراوان ديگر، از جمله اقدامات دين ستيز اين عنصر 

خودباخته غرب مي باشد. 
ــوي پس از  ــه رضا خان پهل ــتا بود ك در همين راس
ــت هاي  ــفر به تركيه و ديدار با آتاتورك، سياس س
سكوالريستي وي را در ايران به مرحله اجرا گذاشت. 
ــر يك نظام تك حزبي و  حكومت آتاتورك مبتني ب
ديكتاتوري بود. او از ابتداي حكومت خود به اجراي 
برنامه هاي وسيعي براي اروپايى كردن تركيه همت 
گماشت و در راستاي تحقق اين هدف، قانون مدني 
سوئيس، قانون جزاي ايتاليا و قانون تجارت آلمان را 

در كشور رواج داد. 
ــه ديكتاتوري  جمهوري تركيه در مدت كوتاهي ب
كامل مبدل شد. كليه امور مملكت با صدور فرمان 
از سوي آتاتورك انجام مي گرفت و در برابر خواست 
ــه اعتراض و  ــان اجازه هيچ گون او، مجلس و پارلم
مخالفتي نداشتند. با اين حال آتاتورك سعي مي كرد 
در سياست خارجي، خود را فردي صلح جو نشان دهد 
ــبب، قراردادها و پيمان هاي دوستي  و به همين س

متعددي را با كشورهاي جهان به امضا رسانيد. 
آتاتورك چهار بار به رياست جمهوري تركيه انتخاب 
شد و سرانجام پس از پانزده سال زمامداري، در دهم 

نوامبر 1938م در 57 سالگي درگذشت.

در چنين روزى

تاسيس «حزب زحمتكشان» 
با حمايت آمريكا در تهران 

ــكيل دولت دكتر مصدق، حضور برخي چهره هاي بدنام گذشته در  پس از تش
ــد  تركيب هيئت دولت، باعث اختالف در صفوف جبهه ملي گرديد و باعث ش
ــاني و دكتر مظفر بقايي از جبهه  بعضي از اعضاي مهم آن از قبيل آيت اهللا كاش

ملي كناره گيري كنند.
ــه ملي، حزب  ــس از كناره گيري از جبه ــر بقايي، پ ــان، دكتر مظف در اين مي
ــياري را به دور خودجمع كرد. اين حزب،  ــكيل داد و بس ــان را تش زحمتكش
معجوني از گروه هاي چماقدار و برخي روشنفكران بود كه با تشويق جدي دولت 

اياالت متحده آمريكا اعالم موجوديت كرد. 
ــم در ايران، هدف  مقابله و رويارويي با حزب توده و جلوگيري از نفوذ كمونيس
مهم تاسيس اين حزب و دليل اصلي پشتيباني آمريكا از آن بود. در ادامه، حزب 
زحمتكشان، شعب خود را در ساير نقاط كشور نيز داير كرد و در آستانه كودتاي 
ــتاي تحقق سياست هاي مداخله جويانه و  آمريكايي 28 مرداد 1332، در راس
استيال طلبانه آمريكا، جهت سرنگوني دولت دكتر مصدق، به كار گرفته شد. الزم 
به ذكر است كه آيت اهللا كاشاني هرچند از نظر عقيدتي و مذهبي با جبهه ملي و 
دكتر بقايي سنخيت كمي داشت ولي به دليل مصالح باالتر مردم و كشور، حاضر 
شده بود تا با ديگر افراد ملي گرا، جبهه ملي را تاسيس كرده و از آن حمايت كند. 
از اين رو، همراهي آيت اهللا كاشاني با اين جبهه، به معني تاييد عملكرد آنان نبود 

و مصالح واالي ملت مسلمان، مدنظر آن عالم مجاهد قرار داشت.

آغاز قيام مردمي سربداران خراسان 
عليه نيروهاي خونخوار مغول

پس از يكصد و بيست سال استيالي قوم تاتار و مغول بر ايران و بسياري از مناطق 
آسيا، قيام مردمي در باشتين و سبزوار خراسان عليه ظلم و تعدي حاكمان مغول و 
عامالن مزدور آنان به وقوع پيوست. اين نهضت كه به قيام «سربداران» شهرت يافته 
است، از لحاظ وسعت، بزرگ ترين و از نظر تاريخي مهم ترين جنبش آزادي بخش 
ــن قيام، منجر به  ــالش پيگير رهبران اي ــتم هجري بود. ت خاورميانه در قرن هش
ــد. نخستين حاكم سلسله   ــتقل ملي و شيعه در خراسان ش تشكيل حكومت مس
سربداران، «عبدالرزاق باشتيني» بود كه به مدت دو سال و چهار ماه حكومت كرد. 
ــعود» به حكومت رسيد. امير مسعود  پس از وي، «برادرش وجيه الدين امير مس
ــربداران،  ــا حاكمان مغول و تثبيت حكومت س ــه در مردمداري و مبارزه ب با اينك
داراي موفقيت هاي بااليى بود، ليكن به خاطر اختالف با شيخ حسن جوري(رهبر 
روحاني نهضت سربداران) و توطئه در قتل او، پايگاه مردمي خويش را از دست داد 
ــعود، 10 تن ديگر از  و حكومتش به تدريج رو به ضعف نهاد. پس از مرگ امير مس
ــرانجام در پي هجوم «امير ولي» به سبزوار و  ــله به حكومت رسيدند. س اين سلس
محاصره  چهار ماهه  اين شهر در سال 783 قمري، خواجه علي مؤيّد، دست نياز به 
سوي «تيمور لنگ گوركاني» دراز كرد، و از او ياري خواست. با تسليم شدن خواجه 
ــربداران نيز براي هميشه بسته شد و  علي مؤيد به تيمور لنگ، پرونده  حكومت س
ــتعمار مغوالن، مجددا مقهور و  ــان پس از 46 سال رهايي از يوغ اس منطقه  خراس

مغلوب آنان گرديد.

«مصطفي كمال آتاتورك» 
بنيانگذار جمهوري الئيك تركيه 

ــن  ــن و جنايتكارتري ــوف تري ــى از مخ ــتالين، يك ژوزف اس
ديكتاتور هاى تاريخ مى باشد. ستمى كه وى بر مردم خود و ديگر 

ملل روا داشت در تاريخ كم نظير است. 
استالين در تاريخ 23 ماه آگوست سال 1939 قرارداد عدم تعرض 
ــرد. اين قرار داد جهان را در بهت  با آلمان نازى و هيتلر را امضا ك
و حيرت فرو برد. دو ديكتاتور به طور پنهانى خواب تازه اى براى 
ــن دو، مردم مظلوم  ــد و تير پيكان تجاوزگرى اي اروپا ديده بودن
لهستان بودند. سپس آن دو با حمله به لهستان آن را ميان خود 
ــتان و 250 هزار نفر اسير  تقسيم نمودند. بخش وسيعى از لهس
جنگى آن كشور در روزهاى نخست جنگ نصيب استالين شد. 
ــيانه مردم اوكراين و روس  شايان ذكر است در اين تجاوز وحش
سفيد نيز شركت داشتند. شعار متجاوزان كمونيست در حمله 
به لهستان  اين بود: «تمام لهستانى ها را بايد مانند مشتى سگ 
قتل عام كرد.» ماموران سازمان مخوف NKVD به كشتار مردم 
لهستان پرداختند. حتى پس از حمله آلمان به شوروى ماموران 
اين سازمان به قتل عام مردم لهستان و به اسارت كشيدن آن ها در 
سيبرى ادامه دادند. طبق آمار ژنرال لهستانى به نام آندره، نيمى از 
يك و نيم ميليون زندانى لهستانى حين انتقال به مناطق منجمد 
سيبرى جان باختند. شنيع ترين جنايت از اين دست، قتل عام 
افسران اسير لهستانى، موسوم به كشتار كاتين بود. كه شوروى آن 
را به آلمان نسبت داد، اما در سال 1989 رسما به آن اعتراف كرد. 

جنايات متفقين در جنگ جهانى دوم
پس از اشغال لهستان، استالين تعرض به جمهورى هاى بالتيك 
ــغال جمهورى هاى بالتيك به سهولت  و فنالند را آغاز كرد. اش
انجام شد، اما مردم فنالند جانانه مقاومت كردند. پس از كشتار 
فراوان ارتش سرخ بدون كسب پيروزى قطعى فراخوانده شد. از 
ديگر جنايات استالين دستور كشتار آلمانى ها و تجاوز به زنان و 
دخترانشان در پايان جنگ و هنگام تسليم آلمان بود. همچنين 
ــير خود را كه از اردوگاه هاى آلمانى نجات  استالين سربازان اس
ــرا آن ها را خائن ــيبرى تبعيد مى كرد زي پيدا كرده بودند به س
ــليم شده اند خائن  ــت. به عقيده وى سربازانى كه تس  مى دانس
هستند!براى ترسيم تقريبى اين اعمال وحشيانه ارتش سرخ به 

ذكر مواردى از كتاب هوفمان و زايس بسنده مى كنيم.
ــرخاز روزهاى اول جنگ در بين يگان هاى  – كميسرهايارتشس
آرتش سرخ مى رفتند و دستوراتى مانند «كسى را اسير نگيريد» 
و يا « همه آلمانى ها را بكشيد» را ابالغ مى كردند. نظاميان آرتش 
ــه روز مرخصى تشويقى  ــتن بيست آلمانى س سرخ به ازاى كش

مى گرفتند.
ــى آلمانى كه چند روز  – در تاريخ 24 ژوئن 1941 دوازده زخم
قبل از نيروها عقب مانده بودند، در سورز كه در غرب بياايشتوك
( 180 كيلومترى ورشو) واقع شده است، در وضعيت دلخراشى 
پيدا شدند. آن ها را به درخت بسته بودند ، چشمانشان را از كاسه 

در آورده و زبان هايشان را از حلقوم بيرون كشيده بودند.
– يك روز بعد در 25 ژوئن ، اعضاى يك گروه شناسايى يگان 36 
ــرق لهستان يافتند همه آن ها را به  توپخانه را در روستايى در ش

طرز وحشيانه اى اعدام كردند.
ــن 1941 در كنار خيابان  ــتوان يكم هوفناگل در اواخر ژوئ – س

ــت نظامى آلمانى را يافتند كه اعدام  بوسك تارنوپول حدود هش
شده بودند ، سه نفر از آن ها افسر بودند.

ــگ 9 توپخانه كه از  ــايى هن ــر ژوئن افراد يگان شناس – در اواخ
ــتوكبه دست روس ها  واحد خود جدا شدند، در نزديكى بياايش

افتادند،روس ها آن ها را تكه تكه(مثله) كردند.
– در همين ماه عقبه لشكر 161 توپخانه در منطقه پورزك توسط 
ــران و  ــوروى مورد حمله قرار گرفت و تعدادى از افس آرتش ش
سربازان و دو كشيش به اسارت درآمدند.تنها آن دو كشيش زنده 
ماندند. يكى از آن ها كلينگر،كشيش پروتستان ارتش و ديگرى 
زيدرزبرگر، كشيش كاتوليك در مناطق جنگى بود.در روزهاى 
8 و 15 ژوئيه آن ها به عنوان شاهد به دادگاه احضار شدند و پس 
از اداى سوگند اين گونه گفتند:«ستوان زمر و شش سرباز ديگر 
زنده زنده سوزانده شدند،ستوان وردل و بقيه سربازان را يا به گلوله 

بستند يا با ضرب و شتم كشتند.»
– در 28 ژوئن 1941 سربازان روسى در منطقه مينسك به يك 
ــرخ  كاروان حامل زخمى هاى آلمانى كه كامال با آرم صليب س
عالمت گذارى شده بود حمله كردند و بيشتر زخمى ها و سربازان 

محافظ را كشتند.اين ها تنها گوشه اى از جنايات ارتش شوروى در 
روزهاى اول جنگ بود كه خوى وحشيگرى آنها را نشان مى دهد. 
ارتش شوروى بعدها دليل اين وحشيگرى را مقابله به مثل دربرابر 
فرمان كميسر (فرمانى كه به موجب آن آلمانى ها وظيفه داشتند 
به محض اسير گرفتن كميسرهاى سياسى شوروى آن ها را اعدام 
ــد)اعالم كرد. اين دليل  كنند، اين فرمان در 6 مه 1942 لغو ش
غيرقابل قبول است زيرا طبق اسناد غنيمت گرفته شده و اعترافات 
ــراى روس آن ها در هفته هاى اول جنگ از اين فرمان اطالع  اس
ــتند.دليل ديگر روس ها نبودن هيچگونه دستورى مبنى  نداش
ــراى آلمانى است.اين دليل هم غيرقابل  بر ممنوعيت كشتن اس
قبول است زيرا در ماه ژوئن 1941 «شوراى كمسيرهاى ملى» 
ــه به موجب  ــراى جنگى صادر كرد ك ــنامه اى درباره اس بخش
ــده بود.(دليل اين  ــراى جنگى ممنوع اعالم ش ــتن اس آن كش
ــرا».  ــب اطالعات از اس ــده بود:«كس ــه اعالم ش فرمان اينگون
ــنامه را بر اساس تعهد  ــت كه روس ها اين بخش كامال واضح اس
ــادر نكرده اند  ــوق بين المللى ص ــح و مطابق حق به رفتار صحي
ــرا بوده است) ــب اطالعات و بعد كشتار اس بلكه هدفشان كس

ــرا ، اين كار  ــتار اس پس از ژوئن 1941 و با وجود ممنوعيت كش
ــر اندكى از اين  ــدا كرد. در زي ــدون كاهش ادامه پي كماكان و ب

جنايت ها را به نقل ازهوفمان، زايس و چرنين مى آوريم.
ــربازان زخمى  – در اكتبر 1941 در منطقه ويازما گروهى از س
يك گروهان توپخانه به دست روس ها اسير شدند. دكترزناليتز، 
ــربازان به همراه شصت  ــوگند اظهار داشت كه اين س با اداى س
ــا آن ها را زنده  ــدند و روس ه زخمى ديگر به انبار كاهى برده ش

زنده سوزاندند.
ــتاد ارتش، در حوزه كارى خود در  – پروفسور بوتس ، پزشك س
ــمال در حدفاصل 28 اوت تا 11 نوامبر 1941 چهل و  لشكر ش
چهار سرباز آلمانى كشته شده را كالبد شكافى كرد. در گزارش او 
ــتر  مى خوانيم كه مرگ اكثر آن ها در اثر گلوله نبوده بلكه بيش
ــيانه اى از قبيل،ضربات چاقو، بيرون  آنها به واسطه اعمال وحش
آوردن چشم ها،بريدن گلو،قطع اعضاى بدن،بريدن يا له كردن 

آلت تناسلى، زنده زنده سوزانده شدن و …. مرده اند.
– تسيكور، كشيش آرتش، كه مسئول دفن اجساد بود در 24 و 
25 فوريه 1942 در خاركف اجساد تكه تكه شده چهل و دو سرباز 
هنگ 179 را شناسايى كرد. او اين گونه مى گويد:« اولين برخورد 
ــى از آن ها را كنده بودند و يا  با آن ها تكان دهنده بود. بينى خيل

چشمانشان را از كاسه درآورده بودند.»
ــتان 1941-1942 گروهى از زخميان آلمانى كه در  – در زمس
حال انتقال به عقب بودند در نزديكى توروپك به دست روس ها 
افتادند.روس ها آن ها را با ضربات چاقو و يا با شليك گلوله كشتند.

ــتناك ترين  ــينو نيز يكى از وحش فاجعه فئودزيا و فاجعه گريش
اعمال ارتش سرخ است كه نبايد ناگفته بماند.

ــهرى بندرى در اوكراين) توسط  – پس از فتح مجدد فئودزيا(ش
ارتش سرخ در دسامبر 1941 صد و شصت نفر سرباز آلمانى كه 
ــتند به همراه يك پزشكيار ، شش سرباز  جراحات شديدى داش
پرستار و چند پرستار روس در بيمارستان اين شهر جا ماندند و 
ــت روس ها افتادند.چند روز بعد ارتش آلمان شهر را پس  به دس
گرفت. اما متوجه شد كه روس ها تمام افراد بيمارستان را به وضع 
ــته اند. آن هايى كه خوش شانس تر بودند با شليك  فجيعى كش
گلوله كشته شده بودند و بقيه يا از پنجره ها به پايين پرت شده 
بودند يا با ضربات ميله هاى آهنى و يا ديگر روش هاى وحشيانه 

كشته شده بودند.اين مطلب را شاهدان روس هم تاييد  كردند.
ــت  ــكر زرهى روس توانس ــب 11 فوريه 1943 يك لش – در ش
منطقه گريشينو را كه در دست آلمان و هم پيمانانش بود تصرف 
كند.يك هفته بعد در 18 فوريه آرتش آلمان در پاتكى سنگين 
روس ها را تارومار كرد و منطقه را پس گرفت. طبق بررسى هاى 
كميسيون بازرسى بيش از ششصد نظامى آلمانى و همپيمانانشان 
به عالوه همراهان لشكرى يعنى پرستاران صليب سرخ و اعضاى 
ــده بودند.در صورت  خبرگزارى به طرزى وحشتناك كشته ش
ــكى قانونى مى خوانيم:«تقريبا همه اجساد تكه تكه  جلسه پزش

شده بودند،گوش ها و بينى هاى اجساد را كنده بودند. »
ــان مى دهد كه روس ها در هنگام اشغال  اين دو مورد كامال نش
مناطق چه باليى بر سر اسرا مى آوردند و چه بسيار جنايت هايى 

كه در دل خاك پنهان شد و كسى از آن ها اطالعى كسب  نكرد.

جنـايـات ارتـش استـالينى



خبر

فضل اهلل کفیل فرماندار اصفهان در همایش یک روزه هم اندیشی، هم 
افزایی و چالش های شهرهای جدید کشور با تاکید بر اینکه شهرهای 
جدید با تنوع فرهنگ ها به عنوان ایران کوچک نام می گیرند اظهار 
داشت: رشد و توسعه در این شهرها متوازن نیست و زیر ساخت های 
الزم عقب تر از جمعیت است و باید در این زمینه چاره ای اندیشیده 
شود. وی از شهر جدید بهارستان به عنوان شهری که هم افزایی در آن 
در حال شکل گرفتن است نام برد و گفت: به نوعی می توان بیان کرد 
در بهارستان هم افزایی در حال شکل گرفتن است و خوشبختانه در 

انجام کارها در این شهر مشکل دو مدیریتی دیده نمی شود.
دبیرخانه دائمی شهرهای جدید در بهارستان راه اندازی 

می شود
مهدی فاتحی، شهردار بهارستان نیز در این جلسه از شهرهای جدید 
به عنوان مولود جمهوری اسالمی نام برد و اظهار داشت: این شهرها 
باید به گونه ای توسعه و پیشرفت داشته باشند که مایه فخر جمهوری 
اسالمی باش��د و برای تحقق این مهم نیاز به همت بیشتر است. وی 
ادامه داد: در مطالعه وضعیت شهرهای جدید در کنار شهرهای توسعه 
یافته دنیا این واقعیت کامال مشهود اس��ت که نه تنها دیگر افزایش 
جمعیتی در شهرهای بزرگ دیده نشده بلکه سر ریز آنها را می توان 
در شهرهای جدید دید، اما متاسفانه ایجاد شهرهای جدید در کنار 
کالنشهر اصفهان و تهران نه تنها از آمار جمعیت این شهر ها نکاسته 
بلکه حتی جمعیت آنها نیز افزایش داشته است لذا از همین رو باید 
بیشتر تالش کرد و شرکت مادر تخصصی نیز باید در رفع مشکالت 

شهرهای جدید بیشتر بکوشد.
شهردار بهارستان از ایجاد دبیرخانه دائمی شهر های جدید در شهر 
جدید بهارستان خبر داد و افزود: امیدواریم با ایجاد این دبیرخانه و 
 تشکیل جلس��ات متعدد بتوانیم در رفع مش��کالت شهرهای جدید 
قدم های بلندتری برداش��ت البته وزارت کش��ور و راه و شهرسازی 
نیز باید حمایت کنند تا مش��کالت ش��هر های جدید هر روز کمتر 
شود. وی در ادامه به معرفی شهر جدید بهارستان پرداخت و گفت: 
این ش��هر در حال حاضر دارای صد هزار نفر جمعیت است و قابلیت 
پذیرش جمعیت ۵۰۰ هزار نفری را نیز دارد. بهارس��تان دارای پاک 
ترین هواست و در اینجا ۲۳۰ هکتار منطقه تفریحی داریم و با ۳۵۰ 
هکتار اراضی پارک در جنوب این ش��هر این آمادگی وجود دارد که 
این منطقه تفریحی بتواند جایگزین منطقه گردش��گری صفه شود. 
فاتحی اضافه کرد: شهرهای جدید شکل گرفته اما هویت بخشی آنها 
شکل نگرفته است، اماباید این را اعالم کنم که شهر بهارستان اولین 
شهری است که در این زمینه وارد عمل ش��ده و کارهای مطالعاتی 
ویژه ای در حال انجام است. گفتنی است در پایان این همایش یک 
روزه شورای راهبردی شهرهای جدید کشور در بهارستان تشکیل تا 
با فعالیت این شورا در رفع مشکالت شهرهای جدید بهتر عمل شود.

فرماندار اصفهان:

رشد، در شهرهای جدید
متوازن نیست

سازمان زیباسازی کالنشهر اصفهان به تازگی رویکرد جدیدی 
را در نوع و شیوه نورپردازی این ش��هر در پیش گرفته است. 
رویکردی پرفام، پرنور و پر رن��گ! اما تا چه اندازه این رویکرد 
صحیح و یا غلط است؟ آیا این انتخاب با مبانی نظری و علم و 

هنر نورپردازی موازنه دارد؟
به گزارش ایسنا، س��ازمان زیباسازی ش��هرداری اصفهان با 
تغییر رویکرد ن��ور پردازانه اش چهره و س��یمای جدیدی به 
شهر اصفهان داده و تاثیرات بس��یاری را در منظر شهری به 

وجود آورده است.
 استفاده از نورهای رنگی و متحرک در زیر پل ها و بزرگراه ها، 
تابش نورهای ف��ام دار در ال ب��ه الی درختان و اس��تفاده از 
المپ های LED برای تشکیل فرم و ش��کل از جمله اقدامات 
 جدید س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان به ش��مار 

می رود.
اما پرسش اینجاست که استفاده این چنین از نور و تغییرات 
تا این ح��د ناگهانی در نحوه نورپردازی یک ش��هر چند هزار 
ساله تا چه میزان توجیهی قابل قبول دارد؟ آیا این نورپردازی 
و رنگ بازی در فضای آرام ش��ب در فرهن��گ و روح جمعی 
مردم اصفهان گنجانده می شود و آیا این تغییر مسیر سازمان 

زیباسازی شهرداری اصفهان به سر منزل درستی می رسد؟
امیرمحمد اخوان، کارشناس ارشد معماری منظر ، روشن تر، 
پر نورتر، پر رنگ تر و پر مجسمه تر شدن شهرها در چند سال 
گذش��ته را یک نوع چشم و هم چش��می میان کالنشهرهای 
کش��ور می داند و اظهار می کند: مدیران شهری می خواهند 
شهرشان با این روش س��رزنده تر و ش��اداب تر جلوه کند اما 
متاسفانه این دیدگاه تا حد رسیدن به انحرافات بصری پیش 

رفته است.
وی ادامه می ده��د: نورپردازی مبان��ی و قوانین دارد و جایی 
است که علم فیزیک و هنر معماری و شهرسازی به هم نزدیک 
می شوند. به همین خاطر نورپردازی کامال علمی تلقی می شود 
و خارج از سلیقه و رأی یک شخص اس��ت. میزان نور، شدت 
نور، رنگ نور، جانمایی و جهت منبع نور و حتی تکنیک تولید 
نور از مباحثی اس��ت که کامال از پیش تعریف ش��ده و دارای 

استاندارد است.
تدوین گر مبان��ی راهبردی نورپردازی کالنش��هر مش��هد با 
اش��اره به تف��اوت معانی نورپ��ردازی و روش��نایی می گوید: 
روش��نایی کامال فیزیکی و بدون س��ناریو و تنه��ا به صورت 
کاربردی با میزان مورد نیاز استفاده می شود و ثابت و دائمی 
اس��ت. همچنین بدون بحث های زیبایی شناسی و در قالب 
چهارچوب های نظری گنجانده می ش��ود؛ مث��ال خیابان ها با 

نورهای سدیم و یا ال ای دی روشن می شوند.
اخوان می افزاید: در مقابل نورپردازی دارای داستان و سناریو 
است و در یک پس زمینه تاریک معنا پیدا می کند. نورپردازی 
در هم آمیختن نورهای متضاد و ناخوانا روی دیواره های شرقی 

و غربی ساختمان ها نیس��ت. یک سیاست ماکسیمالیستی و 
شلوغ که همه جای شهر را روشن کند، همچون سیاست پیش 

روی اصفهان معنای نورپردازی نمی دهد.
وی تصریح می کند: گاهی نورپردازی به صورت منفرد برای 
یک المان، ساختمان و یا سمبل شهری طراحی می شود تا آن 
عنصر را از زمینه جدا کند. سال ها دیده ایم که بناهای تاریخی 
اصفهان با چه ظراف��ت و دقت زیباشناس��انه ای نورپردازی 
شده اند. عمارت  هایی همچون چهل ستون، پل های تاریخی 
و حتی ساختمان مرکزی شهرداری در این گروه قرار دارند. 

این تکنیک نیاز به یک زمینه تاریک دارد تا معنا پیدا کند.
به گفت��ه این نورپرداز ش��هری گاهی نورپردازی مناس��بتی 
و موقتی اس��ت که البته با آذی��ن بندی تف��اوت دارد و تأثیر 
تعیین کننده ای در خوانایی و تناسبات بصری شهر دارد؛ در 
مواقع دیگری نورپردازی های اکتشافی همچون لیزرهای رو 
به آس��مان مطرح می ش��وند که به علت خطراتی که با ایجاد 
تداخل در پرواز هواپیماها دارند مورد انتقاد هس��تند و گروه 
آخر نورپردازی عوارض و احج��ام طبیعی همچون کوه صفه 

اصفهان و یا ردیف درختان است.
اخوان ادامه می دهد: نابسامانی، ناهماهنگی، تفسیر به رأی و 
برخورد سلیقه ای در مباحث نورپردازی جایی ندارد. مسایل و 
مشکالتی که دامن گیر اصفهان شده ناشی از همین مشکالت 
است. تعدیل های نوری، آلودگی های بصری، حضور نابه جای 
منابع ن��وری و تداخالت نورانی موجب بر ه��م زدن تمرکز و 
آرامش وس��ایل نقلیه و حتی عابرین می شود که این موضوع 

می تواند خطر آفرین باشد.
به اعتقاد وی الزم است هرچه سریع تر مبانی نورپردازی ابنیه 
به دقت تدوین و به همه ادارات و مراکز ذی ربط ابالغ شود تا 
بیش��تر از این ش��اهد فجایع نورپردازی در اصفهان نباشیم، 
فجایع بس��یاری در ش��هر اصفهان به وقوع پیوس��ته است و 

همه ساختمان ها با شدت بسیار زیاد و جنس نور نامناسب و 
روش های غیر علمی به صورت خودخواهانه روشن می شوند.

این شهرس��از می گوید: نورپردازی مجموعه فرهنگی هنری 
استاد فرش��چیان یک فاجعه تمام عیار نورپردازی است که با 
رجوع به دیدگاه های معمار پروژه و ش��ناختی که از ایشان و 
کانسپت های ذهنی ایش��ان دارم، این مدیا الیت ها )نورهای 
رسانه ای( و رنگ ها بسیار شدید و ناهماهنگ هستند و هیچ 
تناس��بی با این اثر ندارند. بی تفاوتی به س��بک زمینه باعث 
 شده در یک س��ازه بتنی و فرهیخته نورپردازی دیسکوها را

 ببینیم.
اخوان ادامه می دهد: از دیگر فجای��ع نورپردازی در اصفهان 
می توان خیابان آبشار دوم و سوم را نام برد که روی بدنه های 
ش��رقی و غربی س��اختمان ها رنگ پردازی های بس��یار تند 
جذابی��ت بی ج��ا و خطرناک��ی را ب��رای راننده ه��ا روی پل 
غدیر ایج��اد می کند ک��ه بس��یار خطرآفرین اس��ت. گرچه 
س��اختمان های این محدوده به علت اختالفات ارتفاع منظر 
زش��تی دارند و در ش��ب دیده نمی ش��دند اما ب��ه لطف این 

نورپردازی، شب هم از نظر دور نمی مانند.
این معمار ادامه می دهد: فاجعه دیگر نورپردازی اصفهان در 
خیابان فیض اتفاق افتاده است. محور مبتنی بر محور تاریخی 
اصفهان پیش از صفوی به سمت شیراز، محوری که به سمت 
تخت فوالد می رود و از سمت دیگر به پل خواجو می رسد حاال 
با پایه های فلزی قرار داده شده زیر درخت ها میان دو نور سرد 
و گرم با کانسپت مستقیم خون ش��هدا، نور قرمز ترسناک و 
وهم آوری را در خود دارد که شان رفیع تخت فوالد را پایین 

آورده است.
اخوان می گوید: بارها برای سازمان زیباسازی شهرداری نامه 
نوش��ته ایم اما هربار فقط مالحظه و بایگانی شده  است. باعث 
تأسف است که بدون هیچ گونه مش��ورت و سوال از معماران 

و شهرس��ازان به صورت س��لیقه ای عمل می ش��ود و وظیفه 
نورپردازی شهر به تولید کننده واگذار می شود.

وی ادامه می دهد: اصفهان زیر چکمه های عده ای از مدیران 
شهری نفس های آخر را می کشد. حرف و تاسف بسیار است اما 
متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد و مدیران تحت تأثیر ساز 
و کارهای سیاسی و یا رقابت های شهری هستند و حتی گاهی 

توافقات اقتصادی و شراکت موجب این اتفاقات می شود.
اخوان ادام��ه می دهد: مثال مجموعه نقش جه��ان با یک نور 
واقع گرای سفید روش��ن شده اس��ت و ترکیب این نور با نور 
زرد حس چشم نوازی را ایجاد کرده اس��ت و یا میدان عتیق 
با نورپردازی ساده و شکیل ش��کلی در خور ایجاد کرده است 
درحالی که ممکن بود هر دهانه را همچون خیابان آبش��ار به 

رنگی متفاوت در آورد.
وی معتقد است: دوره جدید نورپردازی متاسفانه دوره قبلی را 
لگدکوب کرده است و موجب شده نورپردازی های هوشمندانه 
دوره قبل در این شلوغی گم ش��وند. سوال اینجاست که این 
ایده ها از کجا و از کدامین ذهن ها به وجود می آید و تا چه حد 
شراکت موجب اخذ چنین تصیماتی می شود که بدون بررسی 

در هیچ کمیته فنی اجرایی می شوند؟
اخوان می گوید: به تازگی ویدئو پرژکتورهایی در سطح شهر 
نصب می شود که با تصویر یک ش��ئ نورانی و متحرک روی 
دیوار خودنمایی می کند. این چنین استفاده هایی در دنیای 
حرفه ای سال هاست که رد شده اس��ت و دیگر در هیچ شهر 
مطرحی دیده نمی ش��ود و یا مثال نوروز امس��ال شمایل پدر 
و پسر ساخته ش��ده با نور LED که پشت به ش��هر کرده اند و 
به سمت زاینده رود نشس��ته  بودند باعث اندوه از فقر زیبایی 

شناسی می شد.
وی تصریح می کند: نورپردازی ام��روز اصفهان در واقع رنگ 
پردازی اس��ت و تعدد آرا ش��هر را به هم ریخته است و باعث 
تأس��ف اس��ت که برخی از همکاران شهرس��از اصفهانی که 
 سال ها شهرشان را تاریک دیده اند با دیدن این نورپردازی های

 فاجعه آمیز پیش از هر تعقل به وجد می آیند و با این حال بعد 
از گذشت چند روز و همزمان با خاموش شدن یکی در میان 

LED های به کار رفته سکوت می کنند!
این عضو انستیتوی نورپردازی آمریکا می گوید: مباحث انرژی 
و افزایش تعداد نورپردازی های س��طح ش��هرها راهی به جز 
اتصال مجموعه نورپردازی شهر به یک مرکز کنترل هوشمند 
ندارد و الزم اس��ت به کمک فیبرهای نوری و تکنولوژی آی 
تی از دخالت دست در نورپردازی و دیمرینگ شهر جلوگیری 

شود.
اخوان خاطرنش��ان می کند: در یک فرآیند درست ابتدا باید 
به کمک روش ها و متدلوژی های علمی به آس��یب شناس��ی 
پرداخت و من نگرانم فاجعه خیابان آبش��ار به زودی در مثال 

خیابان چهارباغ هم تکرار شود.
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مدیر پایگاه میراث جهانی میدان تاریخی امام)ره(؛

خطر ریزش، ۹۵ درصد سقف های بازار اصفهان
را تهدید می کند

دبیر جشنواره عالمه حلی)ره( اصفهان:

ارسال بیش از ۱۴۰۰ اثر
به ششمین جشنواره عالمه حلی)ره( 

رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان مبل اصفهان؛

تولیدکنندگان  مبل
استرس افزایش نرخ تورم ندارند

حیدرآباد هند چهاردهمین ش��هری اس��ت که قرار 
است لقب خواهرخواندگی اصفهان را به خود بگیرد.

 ش��هردار اصفهان 1۳ خرداد ماه به دعوت رس��می 
ش��هردار حیدر آباد راهی این ش��هر در ش��به قاره 
هند ش��ده تا عق��د خواهرخواندگی دو ش��هر را به 
 امض��ا برس��اند. »نص��ف جه��ان« لق��ب اصفهان و 
»ش��هر مرواری��د« لق��ب حی��در آبادی اس��ت که  

تشابه های فرهنگی و تاریخی زیادی با هم دارند.
 مهم تری��ن نقطه اش��تراکی ک��ه در دع��وت نامه 
حیدرآب��ادی ها ب��رای ای��ن خواهرخواندگی ذکر و 
البته تاکید ش��ده، ریش��ه های تاریخ��ی حیدرآباد 
است، به طوری که طی ۵۰۰ سال گذشته تبادالت 
فرهنگی، میراثی و هنری زیادی بین دو شهر صورت 

گرفته است. 
حتی برخی از کارشناسان ش��کل گیری حیدرآباد 
را زایی��ده ذهن خالق معم��اران اصفهانی می دانند 
و معتقدند مهندس��ان ایرانی به ویژه اصفهانی های 
خالق ب��ه طراحی ش��هری آن ش��هر پرداختند، به 
طوری که بنای »چارمنار« حیدر آباد شبهات زیادی 

به »چهارباغ« دارد.  این بنای عظیم تاریخی دارای 
چهار منار و چهار دروازه بزرگ اس��ت که هر یک از 
دروازه ها به یک خیابان منتهی می شود. ساختار اولیه 
شهرحیدرآباد براساس بنای چهارمنار نهاده شده که 
شهرسازی آن مانند شهرس��ازی در اصفهان است و 
البته نکته حائز اهمیت تر این که، چای هم از ایران 

به حیدرآباد رفته است.
همچنین در این نامه دالی��ل مختلفی برای امضای 
پیمان خواهرشهری این دو شهر تاریخی ذکر شده 
که عبارتند از: تقویت ارتباطات اقتصادی با تاکید بر 
صنعت آی تی و تبادل متخصصان تکنولوژی، تقویت 
ارتباط��ات آکادمی��ک، فرهنگی و هن��ری، تقویت 
ارتباطات مدیریت ش��هری و مدیری��ت آب و البته 
تقویت و ارتق��ای تبادالت مردمی.ش��هر حیدرآباد، 
مرکز ایالت آندراپرادش ، یکی از پنج شهر بزرگ هند 
است  که سرکنسولی جمهوری اس��المی ایران، در  
سال 1۳۵۰، در این شهر برای رسیدگی به امور اتباع 

ایرانی مقیم که عمدتا یزدی هستند، تاسیس شد.
این ش��هر به جهات مختل��ف سیاس��ی ، فرهنگی ، 

تاریخی ، علمی و اقتصادی، از ش��هرهای مهم هند 
و یکی از قطب ه��ای اقتصادی سیاس��ی در جنوب 

این کشور است.
 س��ابقه ۵۰۰ س��اله حضور ایرانیان در این منطقه، 
عامل مهمی در ایجاد تحوالت سیاس��ی، اقتصادی 
و فرهنگی در جنوب هند ش��ده است، به طوری که 
امروزه هیچ مورخ و باستان شناسی نمی تواند بدون 
در نظر گرفتن نقش ایرانیان و پادشاهان مسلمان و 
ش��یعه مذهب ایرانی در این منطقه، تصویر کامل و 

درستی از وضعیت گذشته و حال منطقه ارائه کند.
 اثرات این حضور تاریخی را می ت��وان در معماری، 
زبان، فرهنگ، هنر و دیگر ابعاد زندگی مردم جنوب 
هند، به خوبی مشاهده کرد. نکته قابل توجه در این 
حرکت تاریخی، پیدایش حکومت هایی الهام گرفته 
از اندیش��ه های اس��المی اس��ت که به نوعی مبین 
اندیشه تمدن ساز اسالم بوده و برداشتی حکومتی از 
اسالم را به منصه ظهور رس��انده است و این موضوع 
می تواند عاملی مهم، برای تحقیق و مطالعه بیشتر 

در تاریخ این بخش از هند باشد.

امروز حال و هوای شهر خوب است، آسمان آبی و 
زیبا و خورشید که با نور درخشانش در اوج آسمان 
خود نمای��ی می کند، اینها هیجان��م را برای قدم 

زدن بیشتر می کرد.
 در حی��ن ق��دم زدن ص��دای خن��ده و جی��غ 
دانش آموزانی که از شاخه های درختان توت باال 
می رفتند و زمینی که از توت های له شده پر بود 
توجه ام را جلب کرد. واقعا چه لحظه وحشتناکی 
بود انگار درخت کج شده از زور درد داد می کشید 
اما کسی صدای آن را نمی ش��نوید، شاید خیلی 
قصه ما کهنه شده باشد که مواظب درختان باشیم 
تا آسیبی به آنها وارد نشود اما انگار این قصه ادامه 
دارد.... واقعا چرا باید در کنار خیابان درخت توت 
وجود داشته باش��د که اینگونه مورد بی توجهی 

قرار گیرد.
البته به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان چندسالی است که کاشت 
درخت توت در اصفهان ممنوع شده و عقیم کردن 
درختان توت موجود در دس��تور کار قرار گرفته 

است تا آنها دیگر باردهی نداشته باشند و فقط با 
سرسبزی خود شهر را زیبا کنند.

احمد س��لیمانی پور معتقد اس��ت درختان توت 
سرمایه های شهر هستند اما با ریزش میوه های 

خود چهره شهر را کثیف می کنند.
وی بیان می کند: توت های س��رخ و س��فید بی 
ش��ک همه افراد را برای خوردن به س��مت خود 
جذب می کند اما با توجه به وجود آالینده ها بهتر 
 است ش��هروندان برای حفظ سالمتی خود از این 

میوه ها استفاده نکنند.
مدیر عام��ل س��ازمان پ��ارک ها و فضای س��بز 
شهرداری اصفهان می گوید: بد نیست شهروندان 
آگاه باشند اردیبهش��ت به رغم زیبایی هایی که 
 دارد، ماه مناس��بی برای رش��د ، تکثیر و طغیان

 آفت هایی همچون شته،کنه، سوسک چوب خوار 
در درختان است.

وی با بیان اینکه ش��ته ها موجب بروز مشکالتی 
برای خودروهای پارک شده زیر درختان می شود، 
اضافه می کند: اکنون مب��ارزه با پروانه های زنبور 

مانند ، آفات ش��ته ها ، آفات برگ خوار ، سوسک 
ش��اخک بلند انجام می ش��ود. به گفته سلیمانی 
پور معموال سم پاش��ی ها بعد از ساعت 11 شب 
انجام می ش��ود تا میزان تردد شهروندان در شهر 
کم باش��د، البته همه  مبارزه با آف��ات به صورت 

شیمیایی انجام نمی شود.
درختان توت زحمت رفتگران را 2 برابر 

کرده است
احمد رضا مصور معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان نیز معتقد است درختان توت با میوه های 
خود فضای زیبایی را در ش��هر ایجاد می کنند اما 

این زیبای مساوی با کثیفی شهر است.
وی می گوید: درخت��ان توت نعم��ت های الهی 
 هس��تند که باید از آنان مراقبت ک��رد اما ریزش 
میوه های این درختان باعث می شود تا رفتگران 
زمان بیشتری را برای پاکیزگی شهر صرف کنند.

و اما هر روز صبح رفتگران تمام میوه های ریخته 
شده را جمع می کنند اما س��اعتی بعد روز از نو ، 

روزی از نو ....

حیدر آباد- اصفهان؛

چهاردهمین خواهرخوانده از هند می آید
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری برای درختان توت برنامه دارد؛

هیس! توت ها فریاد نمی کشند

اصفهان زیر چکمه های عده ای از مسئوالن شهری؛

فاجـعه های نـورانی در نصف جهان

مدیر پایگاه می��راث جهانی می��دان تاریخی 
امام)ره( اصفهان با اشاره به مرمت سقف های 
بازار میدان امام گفت: کل س��قف بازار میدان 
دچار مش��کل اس��ت و تنها ۵ درص��د از این 
س��قف ها مرمت ش��ده و ۹۵ درص��د از آن در 
معرض خطر قرار داد و احتمال ریزش س��قف 

وجود دارد.
فریبا خطابخش ، با اش��اره وضعی��ت میدان 
تاریخی امام)ره( اظهار داش��ت: در سال مالی 
۹4، حدود 6۵۰ میلیون تومان اعتبار ملی برای 
حفظ، نگهداری و مرمت ابنیه تاریخی میدان 
امام اختصاص داده شده که این اعتبار صرف 
مرمت ایوان ستون دار عالی قاپو، مرمت گنبد 

مسجد امام و راه شاهی شد.
وی با اش��اره به روند مرمت گنبد مسجد امام 
گفت: با توجه به اعتبار اختصاص داده ش��ده 
تاکن��ون 8 ت��رک از این گنبد مرمت ش��ده و 
هزینه هر ت��رک حدود ۲۰۰ میلی��ون تومان 
اس��ت که در حال حاضر هزینه مرمت ۲ ترک 

را نیز ب��ه پیمان��کار آن بدهکار هس��تیم و در 
مجموع برای مرمت کامل گنبد مسجد امام به 

۲ میلیارد تومان اعتبار نیازمند هستیم.
مدیر پایگاه می��راث جهانی می��دان تاریخی 
امام)ره( اصفهان با اشاره به روند مرمت عمارت 
عالی قاپو بیان کرد: در حال حاضر ایوان اصلی 
این بنا نیازمند ب��ه 7۰۰ میلیون تومان اعتبار 
و س��قف آن ۳۰۰ میلیون، بدنه عالی قاپو یک 
میلیارد و تزئینات بنا نیازمن��د ۵۰۰ میلیارد 
اعتبار اس��ت و در مجموع ۲4 میلیارد اعتبار 
برای اتمام مرمت عمارت عالی قاپو و برداشته 

شدن داربست ها نیاز است.
وی با اش��اره ب��ه وضعی��ت کلی بناه��ا میدان 
ام��ام)ره( گف��ت: کل مجموعه می��دان امام و 
بازارهای آن نیازمند به مرمت هس��تند و سال 
گذش��ته تنها 6۵۰ میلیون توم��ان اعتبار ملی 
به آن اختصاص داده ش��د و متأس��فانه به این 
مجموعه تاریخی اعتبار اس��تانی تعلق نگرفته 
است که این موضوع خیلی به ضرر میدان است.

دبیر شش��مین جش��ن�واره عالم��ه حلی)ره( 
اصفهان با اشاره ب�ه ارس��ال یک هزار و 41۲ 
اثر ب��ه دبیرخانه جش��نواره گف���ت: پ�س از 
۳ مرحل���ه داوری آث��ار، ۳۵ اث��ر در ۳ قالب 
ب�رگزیده، شایس��ته تقدی�ر و قابل تحس��ین 

انت�خاب شدند.
حج�ت االس��الم ابراهی��م ترابی در م�راس��م 
اختتامیه ششمین جشن�واره عالم�ه حلی)ره( 
اس��تان اصف�هان اظ�هار داش��ت: جش��نواره 
عالمه حلی)ره( از تیرم�اه س��ال 1۳۹4 آغاز 
ش�د و یک هزار و 41۲ اث�ر به دبی�رخان�ه این 
جشنواره رس��ید که از این تع�داد، 8۲۳ اث�ر 
از حوزه علمی��ه خواه��ران و ۵8۹ اثر از حوزه 

علم�ی برادران است.
وی با بی��ان اینکه این جش��نواره ویژه طالب 
جوان خواهر و برادر است، افزود: امسال با توجه 
به اینکه دبیرخانه مرکزی آیین نامه جدیدی 
را برای ارزیابی آثار ارایه داده بود، ش��یوه کار 
متفاوت بود و داوری آثار دقیق تر انجام ش��د؛ 

داوری به ای��ن صورت بود که پ��س از ارزیابی 
اجمالی، مرحله نخست ارزیابی تفصیلی با ۳۲8 
اثر انجام شد، پس از آن آثاری که امتیاز 7۰ به 
باال داش��تند به مرحل��ه دوم ارزیابی تفصیلی 

راه یافتند.
دبیر ششمین جشنواره عالمه حلی)ره( استان 
اصفهان ادام��ه داد: در مرحله بعدی میانگین 
امتیاز ه��ر اثر ک��ه از 8۰ امتی��از در ۲ داوری 
صورت گرفته بیش��تر بود به مرحل��ه داوری 
نهایی رسید و 6۳ اثر در مرحله نهایی و در روز 

عید مبعث توسط داوران بررسی شد.
حجت االس��الم ابراهیم ترابی افزود: آثار ارایه 
شده در قالب گروه های علم�ی تاریخ و معارف 
اسالمی، علوم انسانی  و تبلی�غ، فلسفه، منطق 
و کالم، اص��ول فق��ه و حقوق اس��المی، علوم 
قرآنی و حدیث و موضوعات وی��ژه بود که در 
نهایت ۹ اثر به عنوان برگزیده، 11 اثر به عنوان 
شایسته تقدیر و 1۵ نفر به عنوان قابل تحسین 

انتخاب شدند.

رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
مبل اصفهان گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
اس��ترس افزایش نرخ تورم از روی واحدهای 

صنفی اتحادیه برداشته شده است.
حجت اهلل پورحقانی، با بی��ان اینکه بازار مبل 
در رکود قرار دارد، اظه��ار کرد: کاهش قدرت 
خرید مردم دلیل این رکود اس��ت. همچنین 
بازار داخل اشباع شده و باید به سمت صادرات 
حرکت کرد. وی با بیان اینکه حدود 1۰ درصد 
واحدهای صنف��ی مرتب��ط با مب��ل در حال 
تعطیلی هس��تند، اف��زود: ح��دود ۵۰ درصد 
واحدهای صنفی تولیدی نیز تعطیل شده اند. 
البته این تعطیلی تنها مربوط به امسال و سال 
گذشته نیست، بلکه از دولت قبل شروع شده و 

همچنان ادامه دارد.
رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
مبل اصفهان اضافه کرد: تنها خوش��حالی این 
اس��ت که اس��ترس افزایش نرخ تورم از روی 
واحدهای صنفی اتحادیه برداشته شده است.

پورحقان��ی گفت: در س��ال های اخیر اس��ما 
صادرات وجود داشت به این معنی که حداکثر 
1۰۰ دس��ت مبل صادر می ش��د در حالی که 
صادرات وقتی معنی پی��دا می کند که تعداد 
زیادی مبل حدود 4۰۰ – ۵۰۰ دس��ت مبل 
صادر ش��ود. وی با بیان اینک��ه تولیدات مبل 
در اس��تان اصفهان قابلیت و ظرفیت رقابت و 
حضور در بازار بین الملل��ی را دارد، افزود: در 
صورتی که رقابت و دوستی ایران با کشورهای 
دیگر به وجود آید، می توان کاالهای با کیفیت 
تولیدی کشور را به کشورهای دیگر صادر کرد.

رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان 
مبل اصفهان با بیان اینکه واردات مبل وجود 
ندارد و یا بسیار اندک است، خاطرنشان کرد: 
تولیدات مبل اس��تان اصفهان به استان های 
دیگر مانند هرم��زگان، یزد، ف��ارس، کرمان 
و خوزس��تان صادر می ش��ود. اگر بازار در این 
اس��تان ها خوب باش��د، بازار تولیدی اس��تان 

اصفهان نیز مناسب خواهد بود.
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مهاجم فوالد در آستانه پیوستن به استقالل

عذرخواهی سردار آزمون از پرسپولیسی ها

باشگاه استقالل این روزها به دنبال جذب چند بازیکن برای فصل جدید است.
 ساس��ان انصاري، مهاجم 25 ساله تيم فوالد خوزستان، سه ش��نبه با این باشگاه 
 فسخ قرارداد كرد. گفته می شود انصاری به شدت مورد توجه استقالل تهران قرار 

گرفته است و آبي هاي پایتخت قصد دارند این مهاجم را به خدمت بگيرند.
 انصاري در ليگ پانزده��م 28 بازي براي فوالد انج��ام داد و 9 گل هم براي فوالد 
به ثمر رساند. باید دید این مهاجم با اس��تقاللي ها به توافق مي رسد و فصل آینده 

پيراهن این تيم را بر تن مي كند!

ستاره درخشان این روزهای روستوف در ليگ روسيه از پرسپوليسی ها عذرخواهی 
كرد و مدعی شد نمی تواند به این تيم بياید. از همان روزهایی كه ماجرای جدایی 
مهدی طارمی و حض��ورش در فوتبال اروپا به گوش رس��يد مس��ئوالن باش��گاه 
پرسپوليس با موافقت برانکو باب مذاكره با س��ردار آزمون را باز كردند تا درصورت 
 امکان این بازیکن جوان و ملی پوش را س��رخپوش كنند. اتفاق��ی كه بعيد به نظر 
می رسيد عملی شود چون آزمون هنوز یک سال دیگر با روبين كازان قرارداد دارد 

و بعد از اتمام فصل باید روستوف را به مقصد این تيم ترک كند.
پيگيری مذاكرات غير مس��تقيم پرسپوليس��ی ها با واس��طه های اطراف سردار 
كار را ب��ه جای��ی رس��اند كه مهاج��م ملی پ��وش روس��توف در پاس��خی صریح 
به باش��گاه بزرگ پایتخت اع��الم كرد نمی تواند به پيشنهادش��ان پاس��خ مثبت 
بدهد چون هم این باش��گاه پ��ول رضایتنامه او را ن��دارد كه بپ��ردازد هم این كه 
خودش تصميم به ت��رک فوتب��ال اروپا ندارد. آزم��ون با پيش كش��يدن تصميم 
س��ران باش��گاه روبين كازان در قبال صدور رضایتنامه اوب��ه ارزش 6 تا 8 ميليون 
 یورو خط��اب به پرسپوليس��ی ه��ا گف��ت: » رضایتنامه م��ن چي��زی در حدود

 30 تا 35 ميليارد تومان هزینه در پی خواهد داشت پولی كه در توان هيچ باشگاه 
ایرانی از جمله پرسپوليس نيست ضمن این كه من تصميم دارم فوتبالم را در اروپا 
ادامه داده و به یک تيم بزرگ بپيوندم و حاال حاالها به ایران بر نمی گردم به همين 
خاطر ضمن تشکر از توجه پرسپوليسی ها از این باشگاه و طرفدارانش عذرخواهی 

می كنم. «
 اما در خصوص وضعيت آتی سردار آزمون در فوتبال روسيه خبرهای زیادی به گوش 
می رسد تا جایی كه سایت های معتبر خبری روس مدعی شدند در صورتی كه تا 
 چند روز آینده قربان بردی اف روس��توف را به مقصد زنيت ترک كند تا جانش��ين 
آندره ویالش بوآش پرتغالی شود هيچ بعيد نيست سردار آزمون هم با پرداخت مبلغ 
مد نظر روبين كازان رضایتنامه اش را برای حضور در این باشگاه ثروتمند و مطرح 

روس ترک كند.
نقل و انتقالی كه می تواند رك��ورد جابه جایی بازیکنان جوان در فوتبال روس��يه 
 را جابه ج��ا كند و ن��ام مهاجم ایرانی را بيش��تر بر س��ر زب��ان ها بيان��دازد. البته 
عالوه بر این ش��ایعه همچنان رس��انه های انگليس��ی هم از تمایل باشگاه اورتون 
و مالک ایران��ی اش برای خرید س��ردار آزمون خبر م��ی دهند تا ب��ه این ترتيب 
تابس��تان داغی در انتظار این مهاجم گلزن و آماده این روزهای فوتبال ایران باشد. 
 مهاجمی كه با زدن 6 گل در پنج بازی اخير روستوف بهترین بازیکن تيمش بوده 

و به چهره ای محبوب نزد طرفداران این تيم روسی تبدیل شده است. 

سرخابی ها

مس��ئوالن باش��گاه س��پاهان و عبدا... ویس��ی در نشست 
 روز س��ه ش��نبه خ��ود ب��ه توافق��ات نهایی دس��ت پيدا 
كرده اند و س��رمربی موفق اس��تقالل خوزستان ماموریت 
پي��دا كرده تا بهترین تي��م ممکن را برای فصل بعد آماده 

كند.
 لي��گ برت��ر فوتب��ال فص��ل پانزده��م خ��ود را در حالی 
ب��ه پایان برد كه س��پاهان یکی از بدتری��ن ادوار خود را 
س��پری كرد. مدافع قهرمانی ليگ برتر نه تنها نش��انی از 
كيفيت سال های قبل خود را نداشت كه حواشی بسياری 
را به دنبال داش��ت تا فصلی كابوس وار برای هواداران این 

تيم رقم بخورد.
زردپوش��ان اصفهان لي��گ را با فركی اس��تارت زدند، اما 
خيلی زود حواش��ی گریبان این تيم را گرفت. مش��کالت 
بين فركی و نویدكيا كار را به جایی رس��اند كه س��رمربی 
تيم اصفهانی با تصميمی هوش��مندانه قيد ادامه همکاری 

با این تيم را بزند.
ایگور اس��تيماچ گزینه بعدی مس��ئوالن باش��گاه سپاهان 
 ب��ود. مرب��ی كه پي��ش از ش��روع فص��ل ب��رای مذاكره 
با باش��گاه اس��تقالل راهی تهران ش��ده بود و بدون اینکه 
 توافق��ی حاص��ل كن��د به كش��ورش بازگش��ت ای��ن بار 
س��ر از اصفهان در آورد. استيماچ هم در حواشی سپاهان 

غرق شد.
منج��ر  عقيل��ی  ه��ادی  و  وی  بي��ن  مش��کالت   ابت��دا 
ب��ه كنار گذاش��تن مدافع با س��ابقه زردپوش��ان ش��د و 
 در ادام��ه پ��ای نویدكيا بار دیگ��ر به ميان آم��د و نتایج 
هفته به هفته ضعيف تر ش��د تا س��پاهان به رده یازدهم 
جدول س��قوط كند. در ليگ قهرمانان آس��يا نيز شرایط 
برای نماینده ایران خوب نبود. س��پاهان با كسب نتایجی 
ضعي��ف خيل��ی زود از گردون��ه مس��ابقات كن��ار رفت و 
نتوانس��ت در حد و اندازه های نام این تيم ظاهر ش��ود تا 

مس��ئوالن این باشگاه خيلی زود به فکر تغييراتی اساسی 
در تيم خود بيفتند.

 عبدا... ویس��ی، مربی جوان تيم اس��تقالل خوزس��تان كه 
در طول فصل نتایج فوق العاده ای با این تيم كسب كرده 

بود گزینه مورد نظر سپاهانی ها شد. 
مذاك��رات از اواس��ط نيم فصل دوم كلي��د خورد و اكنون 

طرفين به توافق نهایی نيز دست پيدا كرده اند.
س��ه ش��نبه در دفتر ش��ركت ف��والد در تهران نشس��ت 
نهای��ی بي��ن ویس��ی و هيئ��ت مدیره باش��گاه س��پاهان 
برگ��زار ش��د و بح��ث های��ی نهای��ی درب��اره جزیي��ات 
 هم��کاری طرفي��ن ني��ز انج��ام گرف��ت ت��ا تواف��ق ه��ا 
در تمامی زمينه ها نهایی شود و تنها جای امضا روی برگه 

قرارداد باقی بماند.
ویس��ی بع��د از آن راه��ی دوبی ش��ده تا چن��د روزی را 
اس��تراحت كند و پس از آن به اهواز برگردد تا نس��بت به 
تعهدات اخالقی كه به باش��گاه استقالل خوزستان داشت، 
مس��ئوالن این باشگاه را برای جدایی خود از تيم قهرمان 
ليگ برتر مجاب كند. بعد از آن قرارداد س��پاهان و ویسی 

جنبه رسمی پيدا خواهد كرد.
سرمربی جدید سپاهانی ها بر خالف آنچه كه در خصوص 
حضور محرم نویدكيا در كادر فنی زردپوشان شنيده می شد 
تمایلی به استفاده از وی ندارد و ماموریت دارد بهترین تيم 
را برای فصل بعد ببندد تا سپاهان به مدعی اصلی قهرمانی 
 در ليگ ش��انزدهم تبدیل شود. مسئوالن باشگاه سپاهان 
در نشست امروز خود دست ویسی را برای انتخاب نفرات 

مورد نظرش كامال باز گذاشته اند.
در این بين آنچه مس��لم اس��ت به ری��زش اصلی تركيب 
زردپوش��ان باز خواهد گش��ت. ویس��ی قص��د دارد تيمی 
نس��بتا ج��وان را آماده لي��گ برت��ر كند و بای��د منتظر 
 دگرگون��ی اساس��ی در تي��م س��پاهان باش��يم. ب��ه نظر 

م��ی رس��د بازیکن��ان قدیم��ی مث��ل عقيل��ی، احمدی، 
خلعتب��ری و ... را باید از حاال در فهرس��ت جدا ش��دگان 
زی��ادی  جدی��د  نف��رات  منتظ��ر  و  دانس��ت   س��پاهان 
ویس��ی  ك��ه  مش��تركی  نظ��رات  ب��ود.  تي��م  ای��ن   در 
با مس��ئوالن باشگاه س��پاهان در نشس��ت نهایی طرفين 

داش��ت ای��ن امي��دواری را در نظر هيئت مدیره باش��گاه 
 س��پاهان ب��ه وج��ود آورده كه اتفاق��ات لي��گ پانزدهم 
در فص��ل آینده تکرار نش��ود و باید دی��د در روزهای آتی 
عبدا... ویس��ی كدام بازیکنان را با خود به اصفهان می برد 

تا تيم مورد نظر هواداران سپاهان را تشکيل دهد.

 اردوی تيم ملی كش��تی آزاد در حالی  س��ه شنبه 
با تمرینات س��نگين و پرفش��ار زیر نظر كادر فنی 
پایان پيدا كرد كه برخی از آزادكاران منتخب باید 
 به زودی در رقابت های جام جهانی 20۱6 آمریکا 
به ميدان بروند. طبق برنامه اعالم ش��ده از س��وی 
اتحادیه جهانی، پيکارهای جام جهانی طی روزهای 
22 و 23 خردادماه با حضور 8 تيم برتر مس��ابقات 
جهانی در شهر لس آنجلس  برگزار می شود كه ایران 
نيز با قرار گرفتن در گروه تيم ميزبان، كار سخت و 

حساسی را پيش رو دارد.
آزادكاران اردونش��ين با توجه به پایان اردوی اخير 
باید بعد از یک استراحت كوتاه تا روز جمعه هفته 
جاری، بالفاصله به خانه كشتی بازگردند و وارد دور 
جدیدی از تمرینات آماده سازی شوند. البته یکی 
از اتفاقات مهم و اميدواركنن��ده در اردوی بعدی، 
 آغاز تمرینات جدی و كمی سنگين تر رضا یزدانی 
خواهد ب��ود. وی كه به دلي��ل مصدوميت در اوایل 
 س��ال جاری مجبور ب��ه انجام تمرینات س��بک و 
س��اده تری نس��بت به دیگر آزادكاران بود با ادامه 
روند درمانی خود اميدوار اس��ت تا بتواند به زودی 
 در كن��ار دیگر ه��م قطاران خ��ود ب��رای حضور 
در المپيک اس��تارت بزند. رس��ول خادم سرمربی 

تيم ملی نيز كه مدت هاست چشم انتظار بازگشت 
جدی و قوی یزدانی به تمرینات است با تایيد این 
خبر گفت: » یزدانی روند درمانی خوبی داش��ته و 
طبق نظر پزشکان و مربيان كادر فنی سعی داریم 
 ت��ا او را از خرداد ماه ب��ه جمع دیگر اردونش��ينان

  تي��م مل��ی ملح��ق كني��م. « البت��ه یزدان��ی 
مدت هاس��ت كه در خانه كش��تی تهران مشغول 
تمرین و درمان اس��ت، اما گفته می شود او در آغاز 
خرداد ماه به طور جدی بروی تشک خواهد آمد تا 

زمان باقيمانده تا المپيک را از دست ندهد.
هر چند رسول خادم حس��اب ویژه ای روی حضور 
پرقدرت رضا یزدانی در المپيک ری��و باز كرده، اما 
 همچنان گزینه های دیگری هم در برنامه های او و 
كادر فنی وج��ود دارد تا در صورت غيبت احتمالی 
یزدانی در ریو، بتوانند فرد دیگری را با آمادگی باال 

جایگزین او كنند. 
بر این اس��اس قرار اس��ت رضا یزدانی پس از رفع 
مصدوميت و ادامه تمرینات جدی، در روز ۴ تير ماه 
به تورنمنت بين المللی جام سركسيان ارمنستان 
 اعزام شود و در كنار عباس طحان و امير محمدی 

دو گزینه بعدی  وزن 9۷ كيلوگرم به ميدان برود. 
 ای��ن دو آزادكار ني��ز كار چن��دان س��اده ای را 

 پيش رو ندارن��د چون طبق برنام��ه باید بالفاصله 
بعد از حضور در جام جهانی آمریکا به ارمنس��تان 
رفته و به روی تشک بروند. از سویی دیگر یزدانی نيز 
به خوبی می داند آخرین شانس و  فرصت حضورش 
در المپيک، موفقيت در جام سركسيان است و باید 

تکليف خود را در این مسابقات روشن كند.
از رض��ا یزدان��ی و وضعي��ت وزن 9۷ كيلوگرم كه 
بگذریم باید به شرایط دیگر مردان پر اميد كشتی 
آزاد ایران در المپيک اش��اره كرد ك��ه با تمام توان 
برای رس��يدن به هدف اصلی خود تالش و تمرین 
می كنند. در همين رابطه رسول خادم نيز با تشریح 
برنامه های تمرینی تيم ملی كشتی آزاد می گوید: 
» در اردوهای قبلی تمرینات استقامتی و سنگينی 
 را پشت سر گذاش��تيم. همچنين ما به جز حضور 
در جام جهانی آمریکا، یکی دو مي��دان تداركاتی 
دیگر نيز در دس��تور كار داریم تا نفرات اصلی برای 

المپيک شناسایی شوند. 
بدین ترتيب ضمن رفع اش��کال فنی آنها، س��طح 
آمادگی جسمانی این نفرات را نيز تا المپيک ارتقا 

می دهيم. 
به هر حال رس��ول خادم و مردان��ش در كادر فنی 
فرصت زیادی تا حضور در رقابت های جام جهانی 
آمریکا و س��پس المپيک ریو ندارند و باید در طول 
اردوهای آماده س��ازی و حض��ور در تورنمنت های 
تداركاتی، بهترین تركي��ب را تجهيز و روانه برزیل 

كنند.

ریي��س فدراس��يون فوتبال 
در نشس��ت خب��ری ضمن 
تش��کر از رس��انه ه��ا بابت 
حضورش��ان و حمایت های 
اخي��ر اظهار داش��ت: این بد 
است كه دوس��تان در گرما و 
س��رما جلوی در فدراسيون 
بيایند. اصحاب رسانه ها مثل 
بچه های ما بياین��د. وظيفه 
روابط عمومی ما این است كه 
هرچند وقت یک بار نشست خبری برگزار كند و ما به رسانه ها پاسخ بدهيم.

مهدی تاج درباره وضعيت كی روش عنوان كرد: ما 6۷ س��اعت با كی روش 

جلسه گذاشتيم و صحبت های خوبی را داشتيم. كی روش می خواهد رقبا 
را به ما بشناس��اند. تا االن صحبت زیادی انجام ندادیم و دليلش هم این بود 
 كه حرف ها جمع بندی نشده اس��ت. كی روش دغدغه هایی داشت كه من 
یک سال را از دست دادم. حرف درستی می زد، اگر بنا است او با ما ادامه دهد، 

باید مشکالت را حل كنيم. اميدوارم موفق باشيم.  
 ریيس فدراسيون همچنين گفت: كی روش مشکل زمين تمرین را مطرح 
كرد، بحث اردوها، پاداش بازیکنان و س��ربازان ملی پ��وش هم مطرح بود. 
پاداش هایی از برج 8 پارس��ال باقی مانده بود كه پرداخت شده است. عمده 
 بحث های كی روش فنی ب��ود. او اعتق��اد دارد در گروهی ق��رار گرفته كه 
كره جنوبی و چين به عنوان اسپانس��ر فيف��ا در آن حض��ور دارد. آنها پول 
 زیادی را هزینه كردند و تداركات خوبی دارند. زمين های مناس��بی درست 
 كرده اند. ك��ی روش مفصل با ما صحب��ت كرد و به ما گفت 20۱8 ش��روع 
شده است. او به چين اشاره كرد كه ریيس جمهور كشورش امکانات زیادی 
را هدیه كرده است. كش��ور ما بافرهنگ اس��ت، بازیکنان باتعصب و خوبی 
 داریم و از این حيث ش��اید بتوانيم كش��ورهای رقيب را شکست دهيم. وی 

در بخش دیگری از صحبت هایش بيان داشت: همه باید پشت تيم ملی ایران 
باشيم. ما هواداران خونگرمی داریم كه مشابهش كم است. سرمربی خوبی 
 داریم، كی روش یکی از بزرگ ترین مربيان دنيا است. این ها قابليت ما است 
و با این شرایط به مصاف رقبا می رویم. انش��اا... موفق خواهيم شد امکاناتی 
كه در شان تيم ملی است، فراهم كنيم. در این مدت كوتاه دیدید كه برخی 

مشکالت حل شد و اميدوارم باقيمانده مسائل نيز برطرف شد.
تاج خاطرنشان كرد: از وقتی به فدراسيون فوتبال آمدم، بحثم روی تيم ملی 
بوده است. 6۷ س��اعت مفيد در این خصوص صحبت هایی داشتيم. اولویت 
اول من تيم ملی است.كی روش استعفا داده بود و من این استعفا را رد كردم. 
انشاا... بتواند با تيم ملی ادامه دهد. از او تش��کر می كنم. سال 20۱8 برای 
 كشور ما از امروز شروع خواهد شد. كشورهایی مثل انگليس و اسپانيا یک ماه

 قبل از جام جهانی ش��روع می كنند. چون ش��رایط ش��ان متفاوت است و 
می دانند ب��ه جام جهانی صعود ك��رده اند. باید برنامه ری��زی مدونی انجام 
 دهيم. باید ب��ا باش��گاه نيز صحب��ت هایی توس��ط كی روش انجام ش��ود 

تا باشگاه هانيز به تيم ملی كمک كنند.

تاج: دغدغه های کی روش به حق است

باشگاه اصفهانی در مسیر تحول؛

ریزش اساسی در سپاهان با حضور ویسی

شمارش معکوس تا المپیک ریو؛

روزهای شلوغ خانه کشتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
خرید خدمات ضابطین قضایی  )شاغل در نیروی انتظامی( 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه می توانند جهت کس�ب اطالعات 
 بیش�تر ب�ه س�ایت دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفهان ب�ه آدرس
 www.mui.ac.ir ی�ا س�ایت مدیریت امور پش�تیبانی دانش�گاه 
 ب�ه آدرس/ www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع�ه و ی�ا با 
ش�ماره تلفن 37924005-031 واحد کمیس�یون مناقصات تماس 

حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  
م الف : 6005و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید گازهای طبی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه می توانن�د جه�ت کس�ب اطالعات 
 بیش�تر ب�ه س�ایت دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفه�ان ب�ه آدرس
  www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه به آدرس
 / www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجع�ه و ی�ا با ش�ماره تلفن

 37924005-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
م الف : 6006 و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

نوبت دوم  آگهــی مزایـده 
سازمان ميادین ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل ش��هری ش��هرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از برخی از اماكن عرضه آبزیان و محصوالت 
پروتئينی بازارهای روز كوثر را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداری( به اشخاص حقوقی یا حقيقی واجد صالحيت 

واگذار نماید. متقاضيان می توانند از تاریخ ۱395/02/23 تا پایان وقت اداری مورخ ۱395/03/03 با ارائه اسناد و سوابق كاری مرتبط به امور بازارهای سازمان واقع در خيابان 
آمادگاه روبه روی هتل عباسی، مجتمع تجاری عباسی، طبقه همکف، واحد ۱0۷ مراجعه نموده و پس از اخذ تأیيدیه نسبت به واریز مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه تهيه 
اسناد مزایده در وجه حساب جاری شماره 3۱000030۴۱00۷ نزد بانک ملی شعبه اصفهان )قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملی( اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت 

نمایند. تلفن تماس: 32225535-322۱۱۴۴2
1- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوء پيشينه كيفری و مالی باشند.
- دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در این زمينه باشند.

 - دارای پروانه كس��ب ی��ا هر گون��ه مجوز ی��ا تأیيدیه ی��ا گواهينام��ه معتب��ر در زمين��ه توليد، پ��رورش، قطع��ه بندی، بس��ته بندی، پخ��ش یا توزی��ع آبزی��ان یا دام 
) بر اساس كاربری مورد تقاضا( باشند.

- دارای حداقل 3 سال سابقه در زمينه كاربری مورد تقاضا باشند.
2- ارائه سپرده شركت در مزایده طی فيش بانکی الزامی است.

3- مدت قرارداد در صورت رعایت كليه قوانين و مقررات سازمان، حداكثر در تاریخ ۱395/۱2/30خاتمه می یابد كه در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار و توافق كتبی 
طرفين بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت ۱۴ مورخه ۱395/03/0۴ می باشد.
5- پاكت اسناد فنی مزایده در تاریخ ۱395/03/05 توسط كميسيون تشخيص صالحيت بهره برداران بازگشایی می گردد.

پس از آن پاكت های الف و ب ش��ركت كنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط كميس��يون عالی معامالت سازمان در تاریخ ۱395/03/۱۱ بازگشایی 
می گردد.

6- سازمان در رد یا قبول پيشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
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2/614 کالس��ه پرونده: 1627/94 ش��ماره دادنام��ه:25-95/1/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سهراب معنوی 
به نش��انی اصفهان خ مالصدرا نبش خ یکم ساختمان ترمه طبقه سوم واحد 
12 با وکالت محمد روح الهی به نشانی چهارباغ باال مجتمع کاویان واحد 303،  
خواندگان: 1- مهین اعرابی کرسکانی 2- مصطفی کریم پور هر دو فعاًل به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت چک 
شماره 319082-94/3/5 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای آقای س��هراب معنوی با وکال��ت آقای محمد روح اله��ی به طرفیت 
1- مهین اعرابی کرس��کانی 2- مصطفی کریم پور  به خواسته مطالبه مبلغ 
پنجاه میلیون ریال وجه یک چک به شماره 319082 به سررسید 94/3/5 به 
عهده بانک صادرات شعبه خ کاوه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به 
249 و 313 و 314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خواندگان  به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000  
بابت اصل خواس��ته و 195/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )94/3/5( لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن  قابل اعتراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:2611 شعبه 13 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 344 کلمه، 4 

کادر(
ابالغ رای

2/615 کالسه پرونده:1394/94 ش��ماره دادنامه:1989-94/11/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حبیب ا... یزدانی 
به نشانی خیابان بازارچه نو پاس��اژ فرش رضا پالک 219 با وکالت غزاله 
هوشمندان به نشانی خیابان نیکبخت نبش کوچه خدابنده پالک 34 طبقه دوم، 
خوانده: مجتبی اسماعیلی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
بیست میلیون ریال وجه یک فقره چک و مطلق خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای حبیب ا... یزدانی به طرفیت مجتبی 
اسماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
ش��ماره  1490/574306/30 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً 

به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )ازتاریخ 
2/15/ 94 تا اجرای حکم( به انضمام هزینه نش��ر آگهی با احتساب اجرا  در 
حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید رای ص��ادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرج��ع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص 
قرار تامین خواسته با عنایت به اینکه وکیل خواهان مسترد نموده لذا شعبه 
متوجه به تکلیف نمی باشد. م الف:2610 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان ) 343 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/616 کالس��ه پرونده: 941387 ش��ماره دادنامه:2165-94/1/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: روح ا... حیدری 
به نش��انی اصفهان ش��هرک صنعتی محمود آباد آخر خیابان 12 سنگبری 
آروین پ 2،  خوانده: پیمان کالقچی یان به نشانی مجهول المکان،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای روح ا... حیدری  به طرفیت آقای پیمان کالقچی یان 
به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون  ریال وجه چک به شماره 110198-

91/10/30 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل خواسته و 180/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )تاریخ فوق( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2601 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/618 کالس��ه پرونده: 941466 ش��ماره دادنامه:106-95/1/24 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 9 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر خاکی 
رنانی به نشانی اصفهان رهنان خ امام رضا باالتر از شیرینی فروشی سادات 
مبلمان خاک پور،  خواندگان: 1- ابراهیم بزرگان به نش��انی مجهول المکان 
2- سعید شومال به نشانی اصفهان خانه اصفهان فلکه ماه فرخی امید غربی 
نیلوفر بن بست یاس آخرین منزل، خواسته: مطالبه هفت میلیون و هشتصد 
هزار ریال وجه یک فقره چک بانضمام خس��ارات. با عنای��ت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به ص��دو رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای اصغر خاکی رنانی به طرفیت آقای ابراهیم بزرگان و سعید 
شومال به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار ریال وجه چک 

به شماره 975401 مورخ 94/11/2 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ هفت میلیون و هشتصد هزار میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و یکصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/11/2( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2592 شعبه 

9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان ) 342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/619 ش��ماره دادنام��ه: 9509970350300102 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350301073 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941219خواهان: آقای 
مجید اعرابی ناژوانی فرزند ابوالقاس��م به نش��انی اصفهان- ملک ش��هر- 
خیابان 17 ش��هریور- کوی اس��تقالل- مجتم��ع راواک- واح��د 1- ک پ 
8185654848- همراه 09132290155 )فع��اًل در زندان مرکزی اصفهان( 
خوانده: آقای محمد علی احمدی فرزند حسین با وکالت آقای شهریار قهرگی 
فرزند ابراهیم به نشانی اصفهان سی و سه پل مجتمع کوثر 2 طبقه 6 واحد 
832، خواسته: اعس��ار از پرداخت محکوم به، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای مجید اعرابی ناژوانی 
فرزند ابوالقاس��م به طرفیت آقای محمد علی احمدی فرزند حسین با وکالت 
آقای ش��هریار قهرگی به خواس��ته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت 
محکوم به موضوع دادنامه ش��ماره 1435-93/10/6 و تقسیط آن به شرح 
دادخواست صرفنظر از اینکه اظهارات گواهان تعرفه از سوی خواهان که به 
صورت تلقینی اداء شده بر اثبات ادعای خواهان کفایت ندارد و قطعًا درآمد 
یک صافکار اتومبیل بیش��تر از ماهیانه یک میلیون تومان می باشد با توجه 
به اینکه اواًل منشاء دین خواهان مال نبوده و در واقع خواهان سابقًا در قبال 
این محکوم به مالی دریافت نکرده است و ثانیًا از سوی خوانده نیز دلیلی بر 
تمکن مالی فعلی خواهان به نحوی که ق��ادر بر پرداخت یک جای محکوم به 
باشد ارائه نشده اس��ت لذا دادگاه دعوای خواهان را در این خصوص ثابت 
دانسته و مستنداً به ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
1394 ضمن صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به با 
توجه به تمکن مالی خواهان محکوم ب��ه موضوع دادنامه را با پرداخت مبلغ 
سیصد میلیون ریال به صورت یکجا و به عنوان پیش پرداخت که باید ظرف 
یک ماه پس از ابالغ حکم قطعی پرداخت شود و ماهیانه پانزده میلیون ریال 
تا استهالک کامل محکوم به توسط خواهان در حق خوانده تقسیط می نماید. 
شروع پرداخت اقساط نیز دو ماه پس از ابالغ حکم قطعی به خواهان تعیین می 
شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف:2648 شعبه 3 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان ) 357 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
2/641 شماره:1395/82/223825 نظر به اینکه سند مالکیت تمامی یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی شماره 731 فرعی از یک اصلی  واقع 
در جوشقان بخش 12 کاش��ان ذیل ثبت 2358 در صفحه 547  دفتر امالک 
جلد هفده��م به نام لطف اله وطن دوس��ت فرزند جالل تحت ش��ماره چاپی 
مسلسل 989144  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس  نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 95820499844518 مورخه 95/1/26 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 3632 به 
گواهی دفترخانه 24 جوشقان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده س��ند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد.
 ثبت اسناد و امالک جوشقان) 226 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/624 کالس��ه پرونده: 1073/94 ش��ماره دادنام��ه:29 -95/1/18 مرجع 
رس��یدگی: ش��عبه 39 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم 
امیری به نشانی اصفهان الله شمالی ابوریحان بیرونی پ 129 سوپر سعید،  
خوانده: آقای مهدی اسرافیلیان به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه حواله، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای محمد قائم امیری به طرفیت مهدی اس��رافیلیان به خواس��ته مطالبه 
40/000/000 ریال وج��ه حواله / حواله های ش��ماره 597503 -597504 
– 597507-597502-597506-597505-584210 ب��ه انضم��ام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به اس��تناد به مواد 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در ام��ور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و 345/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/6 لغایت تاریخ وصول و هزینه نشر آگهی که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ  واقعی به خوانده 
قابل واخواهی در این ش��ورا  و ظرف بیس��ت روز پ��س از انقضای مهلت 
 واخواهی قابل تجدید نظر خواه��ی در دادگاه های  عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:2591 شعبه 39 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان) 282 کلمه، 3 

کادر( 

ابالغ رای
2/620 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354500112 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364601060 شماره بایگانی شعبه: 941276 شاکی: آقای محمد 
امیر رحیمی فرزند حسین به نشانی اصفهان خ امام خمینی سه راه ملک شهر 
شهرک قدس بلوک 58 پ 4 ، متهمین: 1- آقای احسان جعفری فرزند اصغر 
به نش��انی شهرس��تان اصفهان خ امام خمینی دهنو خ بیت المقدس ک شهید 
اکبر سلیمانی بن بس��ت وفا 2- آقای میالد باقری به نشانی مجهول المکان، 
اتهام: ضرب و جرح عمدی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نمای��د، رای دادگاه: در 
خصوص اتهام آقایان احس��ان جعفری فرزند اصغر و میالد باقری )بدون 
مشخصات دیگر( دایر بر مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع 
شکایت آقای محمد امیر رحیمی فرزند حسین، با توجه به محتویات پرونده 
تحقیقات به عمل آمده گواهی پزشکی قانونی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات 
مطلعین، عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهمین و س��ایر قراین و امارات 
موجود در پرونده اتهامشان را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیهما 
را به استناد مواد 449-559 - بند ب ماده 709-710 و بند ب ماده 714 قانون 
مجازات اسالمی به پرداخت نه صدم دیه کامل )بابت حارصه قفسه صدری- 
بازوی راست- ساعد راست- پشت دست راست- پهلوی چپ و پس سر( و 
پرداخت یک هزارم دیه کامل ) بابت حارصه انگشت کوچک دست راست( و 
پرداخت دو صدم دیه کامل )بابت دامیه سمت چپ سر( و پرداخت نیم درصد 
دیه کامل ) به عنوان ارش تورم زانوی راس��ت( و پرداخت شش هزارم دیه 
کامل )بابت کبودی بازوی راست و چپ( و پرداخت دو نیم صدم دیه کامل ) به 
عنوان ارش کنده شدن تکه استخوان بازوی راست( ظرف یک سال از تاریخ 
وقوع بزه در حق ش��اکی محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. م الف:2656 
شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان) 119 جزایی سابق( ) 314 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
2/622 کالس��ه پرونده: 1110/94 مرجع رسیدگی: ش��عبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواه��ان: محمد قائم امیری به نش��انی می��دان الله، الله 
شمالی، ابوریحان شرقی پالک 129 سوپر سعید، خوانده: مهدی ساعدی به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه طبق رسید عادی، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی  مبادرت به صدور را 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای محمد قائم امیری به 
طرفیت آقای مهدی ساعدی به خواسته مطالبه مبلغ 37/019/000 ریال طبق 
رسید عادی  به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده 
اظهارات خواهان و دفاع خوانده مبنی بر اینکه بالوجه/ بال دلیل تلقی می گردد، 
شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 
198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 37/019/000 ریال بابت 
اصل خواسته و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 94/11/5 لغای��ت تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2588 شعبه 20 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 256 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/623 کالسه پرونده: 94-1027 ش��ماره دادنامه:1178-94/12/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم امیری 
به نشانی اصفهان خ الله شمالی ابوریحان ش��رقی پالک 129 سوپر سعید،  
خوانده: سعید رئیسی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 2 

فقره چک ش��ماره 108267-89/1/27 و 108275-89/2/22 جمعًا به مبلغ 
9/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای محمد قائم امیری به طرفیت سعید رئیسی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 9/000/000  ریال وجه چک به ش��ماره 108267-

89/1/27 و 108275-89/2/22  ب��ه عهده بانک ص��ادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/000/000 
ریال  بابت اصل خواسته و 345/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبقه تعرفه قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )89/1/27 و 89/2/22 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواه��ی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:2589 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/608 کالسه پرونده: 94-925 ش��ماره دادنامه:1066-94/12/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم امیری 
به نش��انی اصفهان خ الله ش��مالی ابوریحان ش��رقی کوچه شماره 3 پالک 
129 سوپر س��عید،  خوانده: ابوالفضل دباغیان به نشانی مجهول المکان،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دع��وای محمد قائم امیری ب��ه طرفیت ابوالفضل 
دباغیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/500/000  ریال وجه چک به ش��ماره 
452637-84/7/30 و 452636-84/6/30 و 548210-83/11/30  به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال  بابت اصل خواس��ته و 370/000 ریال  
بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )84/7/30 و 84/6/30 و 83/11/30 ( تا تاریخ اجرای 
حکم  و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
 غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2617 شعبه 25 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/621 ش��ماره دادنام��ه: 9509970354500111 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364801280 شماره بایگانی ش��عبه: 941071 شاکی: آقای علی 
 لش��نی فرزند نظامعلی به نش��انی اصفهان خانه اصفهان میدان ماه فرخی

 ک امید غربی ک مهتاب، متهم: آقای محمود حمامیان فرزند حسین به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: ضرب و ج��رح عمدی، دادگاه با توج��ه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید، 
رای دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای علی لشنی فرزند نظامعلی به والیت 
از فرزندش امیر حسین لشنی 14 س��اله علیه آقای محمود حمامیان آزادانی 
14 ساله با والیت آقای حسین حمامیان دایر بر ایراد ضرب عمدی، با توجه 
به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات 
مطلعین و س��ایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده را محرز 
تشخیص و مشارالیه را به استناد مواد 449-559 بند الف ماده 709 و بند الف 
ماده 714-462 و بند ب ماده 292 قانون مجازات اسالمی به پرداخت چهار 
صدم دیه کامل )بابت 4 حارصه در فرق سر( و پرداخت سه هزارم دیه کامل 
) بابت کبودی زیر چشم چپ( و پرداخت سه دهم درصد دیه کامل ) به عنوان 
ارش تورم زیر چشم چپ( ظرف سه س��ال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه است. م الف:2657 ش��عبه 119 دادگاه کیفری دو 

اصفهان) 119 جزایی سابق( ) 230 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/638 شماره:1395/82/224058 نظر به اینکه سند مالکیت تمامی دو دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکبابخانه به ش��ماره 727 فرعی واقع در کوی دردشت 
جوش��قان پالک یک اصلی بخش 12 کاش��ان ذیل ثبت 217 در صفحه 327  
دفتر امالک جلد دوم به نام لطف اله وطن دوس��ت فرزند جالل  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، س��پس  نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره 
وارده 95820499844518 مورخه 95/1/26 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 3632 به گواهی دفترخانه 24 جوشقان 
رسیده اس��ت مدعی است که سند مالکیت آن به علت س��رقت مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اس��ت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. ثبت اسناد و امالک 

جوشقان) 222 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/639 ش��ماره:1395/82/223896 نظر به اینکه س��ند مالکی��ت یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به شماره 727 فرعی از  واقع در کوی دردشت 
جوشقان پالک یک اصلی بخش 12 کاشان ذیل ثبت 217 در صفحه 324  دفتر 
امالک جلد دوم به نام لطف اله وطن دوس��ت فرزند جالل تحت شماره چاپی 
مسلسل 305239  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس  نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 95820499844518 مورخه 95/1/26 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 3632 به 
گواهی دفترخانه 24 جوشقان رسیده اس��ت مدعی است که سند مالکیت آن 
به علت سرقت مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده س��ند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق 

مقررات خواهد شد. ثبت اسناد و امالک جوشقان) 227 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/640 ش��ماره:1395/82/223864 نظر به اینکه س��ند مالکیت تمامی شش 
سهم از بیست سهم  ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی متصل پالک ثبتی به 
شماره 2856 فرعی واقع در دره الستان جوشقان پالک یک اصلی بخش 12 
کاش��ان ذیل ثبت 380 در صفحه 397  دفتر امالک جلد سوم به نام لطف اله 
وطن دوست فرزند جالل تحت ش��ماره چاپی مسلسل 66382  ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده است، س��پس  نامبرده با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره 
وارده 95820499844518 مورخه 95/1/26 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 3632 به گواهی دفترخانه 24 جوشقان 
رسیده اس��ت مدعی است که سند مالکیت آن به علت س��رقت مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باش��د از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد  بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد ش��د. ثبت اسناد و 

امالک جوشقان) 234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/617 کالسه پرونده 941066 ش��ماره دادنامه: 1783-94/10/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: موسسه مالی و 
اعتباری عسگریه به مدیریت سید امین جوادی به نشانی تهران خ کردستان 
انتهای شیراز جنوبی نبش خ 6 شرقی موسسه مالی و اعتباری عسگریه طبقه 2 
واحد 4 با وکالت یاسر شیروانی زاده آرانی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی روبروی سه راه مفید س��اختمان مالی و اعتباری عسگریه طبقه 4 ، 
خوانده: زهرا فتحی  به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی به وکالت 
آقای یاسر شیروانی زاده آرانی به طرفیت خانم زهرا فتحی به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و 
دادخواست تقدیمی از سوی وکیل خواهان و نیز اظهارات وکیل خواهان در 
صورتجلسه مورخ 94/10/27 که با استناد به قرارداد مشارکت مدنی مورخ 
89/10/16 مدعی گردیده که خوانده از تس��هیالت مشارکت مدنی موسسه 
اعتباری عسکریه به مبلغ 189/000/000 ریال بهره مند شده و متعهد گردیده 
طی 56 ماه با نرخ اقتصادی 20 درصد سالیانه به مبلغ 292/188/000 ریال 
استرداد نماید که اقس��اط مذکور از تاریخ 94/5/16 معوق گردیده است و تا 
تاریخ سررسید مبلغ 30/000/000 ریال بوده و همچنین عدم حضور خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی ماده 73 در جلسه رسیدگی لذا شورا دعوی مطروحه را 
وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 و 522 حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 305/000 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
94/9/9 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان ص��ادر واعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف م��دت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:2596 شعبه 11 حقوقی 

مجتمع دو شورای حل اختالف اصفهان ) 385 کلمه، 4 کادر(
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حصر وراثت
2/630  آقای حش��مت اله دادخواه دارای شناسنامه ش��ماره 59 به شرح 
دادخواست به کالسه 92/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت اکبری به شناسنامه 59 در 
تاریخ 94/5/13 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حش��مت اله دادخ��واه، ش.ش 59 ت. ت 
1351/1/7 نسبت فرزند 2- قدرت اله دادخواه، ش.ش 18 ت.ت 1354/1/7 
نسبت فرزند 3- اقدس دادخواه عسگرانی ، ش.ش 1051 ت. ت 1338/8/5 
نس��بت فرزند 4- اش��رف دادخواه عس��گرانی، ش.ش 36 ت . ت 42/6/5 
نسبت فرزند 5- ربابه دادخواه عس��گرانی، ش.ش 1086 ت.ت 1348/4/7 
فرزند 6- مصطفی دادخواه عسگرانی، ش.ش 49 ت.ت 1311/10/3 فرزند 
قربانعلی نسبت همسر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 46 شورای حل اختالف بخش کرون

)170 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

2/629  خانم طلعت احمدی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست 
به کالسه 95/95 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان ابوالفضل نبی پور به شناس��نامه 1 در 
تاریخ 94/12/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- طلعت احمدی، ش.ش 5 ت .ت 1347/2/7 فرزند 
حسن نسبت همسر 2- ابراهیم نبی پور، ش.ش 6 ت . ت 1362/2/26 نسبت 
فرزند 3- اس��ماعیل نبی پور، ش.ش 72 ت.ت 1365/11/9  نس��بت فرزند 
4- مس��لم نبی پور، .ش.ش 5490090847 ت.ت 76/6/30  نس��بت فرزند 
5- فاطمه نبی پور، ش.ش 1080009558 ت.ت 68/2/4 فرزند 6- زهرا نبی  
پور، ش.ش 5490027398 ت.ت 1371/4/7 نس��بت فرزن��د. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف س��ه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

 م الف: 44 شورای حل اختالف بخش کرون)166 کلمه، 2 کادر(  
مزایده

1/180  اجرای احکام ش��عبه 10 حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
اجرایی کالسه 10950005 له آقای مصطفی انصاری نیا فرزند عبدالرسول 
و علیه آقای مرتضی یوسفی فرزند عباس مبنی بر محکومیت محکوم علیه به 
پرداخت مبلغ 1/458/122/634 ریال در حق محکوم و مبلغ 71/906/131/2 
ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ) محاسبه طبق آخرین شاخص 
اسفند 94 می باشد( جلس��ه مزایده ای در تاریخ پنجشنبه 95/3/13 ساعت 
9 صبح در محل این اجرا واقع در خ نیکبخ��ت غربی- مجتمع اجرای احکام 
حقوقی و خانواده ط س��وم واحد برگزار نماید. مشخصات مال غیر منقول 
مورد مزایده بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری، مقدار 6/233 
حبه مش��اع از 40/538 حبه مش��اع س��هم محکوم علیه از 72 حبه مش��اع 
ششدانگ پالک ثبتی شماره 5000/367 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس 
اصفهان- خیابان سجاد- چهار راه آپادانا- جنب بانک صادرات- ساختمان 
قدس- با کدپستی 81657/55791/5 – ساختمان مذکور قدیمی ساز بوده 
است و دارای اسکلت فلزی با س��قف تیرآهن بوده و دارای نمای خارجی 

آجری می باش��د، مس��احت آن 147/90  متر مربع مجزی شده از شماره 
229 فرعی که آن هم از شماره 78 فرعی از 5000 اصلی جدا گردیده است. 
 ارزش مقدار مورد مزایده از پالک ثبتی مذک��ور معادل 1/530/028/765 
می باش��د) معادل میزان محکومیت محکوم علیه(، نظریه کارشناس��ی به 
طرفین ابالغ ش��ده و مصون از اعتراض باقیمانده اس��ت. کسانی که حق 
شرکت در مزایده را دارند 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب 
سپرده دادگستری واریز و فیش آن را فی المجلس به همراه داشته باشند. 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و ارائه دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده می باشد. م الف 1798 شعبه 10 اجرای احکام دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان)277 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

2/599 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/224984 نظر به اینکه خانم اش��رف 
ترکان رنانی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 95/2/27-889160 
دفترخانه 416 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو سهم مشاع از 13 
سهم  ششدانگ پالک شماره 951  فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 10878 صفح��ه 183 دفتر جلد 81  امالک صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 61714 دفتر 7 اصفهان نامبرده 
انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا دفترچه سند 
مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت 
مفقودی جهت انجام هر گونه معامله ب��ه آن دفترخانه ارائه گردید از انجام 
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارس��ال نمائید. 
انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره 
می باشد و چون درخواست صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می 
ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود  س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به منتقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 5861 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان )277 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/601 پرونده 1018/94 شماره آمار: 1729 و 1728 به تاریخ 94/10/28 
به تاریخ 94/10/19 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 14 حقوقی شورای حل 
اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است و پرونده کالسه 
اصلی 362/94 جلب ثالث 1018/94  تحت نظر است. قاضی شورا با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل اعالم می دارد. 
خواهان: امیرحس��ین اویس قرن به نش��انی اصفهان خ صمدیه فروشگاه 
اویسی نمایندگی هیوندای با وکالت حمیدرضا زارع به نشانی خ بزرگمهر 
چهار راه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت غربی جنب کلینیک دندانپزشکی 
هشت بهشت پالک 18 ، خوانده: 1- رضا تقی زاده 2- هرمز صادقی هر دو 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه و جلب ثالث، در خصوص دعوی 
آقای امیرحسین اویس قرن فرزند حسنعلی با وکالت آقای حمیدرضا زارع 
به طرفیت آقایان 1- رضا تقی زاده 2- هرمز صادقی به خواسته مطالبه و 

جلب ثالث مطالبه وجه به میزان 27/100/000  ریال موجب سه فقره چک به 
شماره های 569365 و 569366 و 569367 عهده بانک صادرات به انضمام 
خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اصل تجریدی بودن 
اسناد تجاری / اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در صورت انتقال 
این اسناد از دارنده اولیه به شخص یا اشخاص ثالث و اینکه خوانده دعوی 
علیرغم ابالغ قانونی در جلسه دادرس��ی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
ارس��ال 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 شرکت 
و امضای آن از ناحیه ش��خص حقیقی ) خوانده( و نظ��ر به اصل صحت و 
صدور اسناد و مدلول ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل 
سند و در حین حال نظر به اینکه وجود / اصل سند/ اصول اسنادی / 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 م��واد 1257-1258-1284-1286- 1321-1324 قان��ون مدنی و مواد 
249-286-310-311-314 تجارت و مواد 515-503-198-197-194-

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 خس��ارت قابل مطالبه خواندگان را به پرداخت مبلغ بیست و 
هفت میلیون و صد هزار ریال اصل خواسته به صورت تضامنی و پرداخت 
مبلغ چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت خس��ارات دادرس��ی )هزینه های 
دادرسی و ورودی دادخواست و اوراق دادخواست و تصدیق منضمات به 
دادخواس��ت و حق الوکاله وکیل / وکالی انتخابی و هزینه نشر آگهی طبق 
تعرفه قانونی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه / وجه سند/ وجوه اسناد/ 
تجاری مستند دعوی از تاریخ های سررسید 85/4/15 ، 85/4/30، 85/5/30  
تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعالم��ی بانک مرکزی که حین االجراء 
محاسبه و تعیین می ش��ود 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 قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. ضمنًا 
مجلوب ثالث آقای رضا تقی زاده به علت اینکه پش��ت چکها را امضا نموده 
و ضامن شده اس��ت به صورت تضامنی با خوانده ردیف دوم محکوم به 
پرداخت مبلغ محکوم به می باشد.  م الف:2629 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)603 کلمه، 6 کادر(   
ابالغ رای

2/602 کالسه پرونده 94-1654 ش��ماره دادنامه: 119-95/1/26 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 45 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد رضا 
 فضیلتی به نش��انی اصفه��ان خیابان کاش��انی نبش کوچ��ه 21، خوانده:

 1- س��عید ذوالجودی 2- یاش��ار علیخان زاده هر دو  به نش��انی مجهول 
المکان، خواسته: انتقال سند یک دستگاه خودروی پراید، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مب��ادرت به صدور رای م��ی نماید: رای قاضی ش��ورا: در خصوص 

دادخواس��ت آقای محمد رضا فضیلتی فرزند خس��رو ب��ه طرفیت آقایان 
1- سعید ذوالجودی 2- یاشار علیخان زاده مبنی بر الزام خواندگان نسبت 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رس��می و انتقال سند قطعی یک دستگاه 
پراید به ش��ماره انتظامی 356 ص 12 ایران 53  به انضمام احتساب هزینه 
دادرس��ی با عنایت به محتویات و اوراق پرونده و مالحظه قرارداد شماره 
616 که به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول رسیده است و نیز با مالحظه 
پاسخ استعالم از راهور مورخ 94/12/3 در خصوص خودروی پراید هاچ 
بک مدل 1374 به پالک انتظامی 356 ص 12 – ایران 53 به ش��ماره موتور 
00836215 و مالحظه برگ تایید انتقال خودرو که به امضا آقای یاش��ار 
علیخان زاده )خوانده ردیف دوم( و آقای سعید ذوالجودی )خوانده ردیف 
اول( رسیده است و نیز سند رس��می تعویضی وکالت فروش وسایل نقلیه 
به شماره 19791 مورخ 92/9/2 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 184 
اصفهان که وکالت در فروش خودرو فوق الذک��ر از خوانده ردیف دوم با 
واسطه به خوانده ردیف اول رسیده است تا خواهان دارنده احراز می گردد 
و از آنجا که خوانده ردیف دوم به عنوان دارنده سند رسمی خودرو خوانده 
ردیف اول به عنوان وکیل در انتقال خودرو هر دو مجاز به انتقال رس��می 
خودرو می باشد شورا دعوی  خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده 
مس��تنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 515، 519، 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی بر حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو پراید مدل 74 به شماره 
موتور 836215 به نام خواهان بابت اصل خواس��ته و نی��ز بالمناصفه به 
پرداخت مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی 
با احتس��اب به مرحله اجرا در صورت لزوم به آن به نفع خواهان صادر و 
اعالم می گردد. آراء صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی از همین 
ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:2626 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان)426 کلمه، 5 کادر(    
ابالغ رای

2/612 ش��ماره 1894-94/10/27 پرون��ده: 1438/94 مرجع رس��یدگی: 
شعبه 32 شورای حل اختالف، خواهان: داوود شیرازی به نشانی مجهول 
المکان، خوانده: حسن فدایی به نشانی خ فردوس��ی لوازم برق الکترونیک 
فدایی، خواسته: تقاضای اعسار، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: خواهان آقای داود شیرازی به طرفیت خوانده آقای حسن فدایی 
دادخواستی به خواس��ته اعس��ار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه 
ش��ماره 387 مورخ 94/2/31 در پرونده کالس��ه 94-1438 که به موجب 
دادنامه شماره 387 در پرونده کالسه 94-1438 ابرام و تایید گردیده مطرح 
که با نگرش به محتویات پرونده و اظهارات طرفین که مبتنی بر عدم حضور 
خواهان اعسار در جلسه مورخ 94/10/23 و همچنین اظهارات خوانده مبنی 
بر توقیف سواری پراید خواهان اعس��ار و عدم دفاعیات خواهان. دعوی 
مطروحه محمول بر صحت نمی باشد فلذا مستنداً به مواد 20 الی 26 قانون 
اعسار و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:2615 شعبه 32 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان ) 202 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
2/603 کالسه پرونده اصلی: 94-847 شماره دادنامه: 57-95/1/24 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم 
امیری به نشانی اصفهان میدان الله، الله شمالی ابوریحان شرقی پ 129، 
خوانده: سجاد صادقی کرکوندی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ چهارده میلیون ریال موضوع دو فقره چک ش��ماره های 669866-

90/2/25 و 169868-89/12/25 عهده بانک ملی دانشگاه بانضمام مطلق 
خس��ارات به تاریخ 95/1/16 شعبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق 
پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی محمد قائم امیری به طرفیت 
س��جاد صادقی کرکوندی به خواس��ته مبلغ 14/000/000 ریال موضوع 
2 فقره چک به ش��ماره ه��ای 669866-90/2/25 و 89/12/25-169868 
عهده بانک ملی به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه، با توجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی 
در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا 
شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198- 
515-519-522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 465/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) چک 
های موصوف فوق الذکر( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگ��ر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد.
 م الف: 2624 ش��عبه 42 مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان 

)313 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/604 کالس��ه پرونده اصل��ی: 94-927 ش��ماره دادنام��ه: 94- 1067 
-94/12/29 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: محمد قائم امیری فرزند میرزا حسین به نشانی اصفهان میدان الله، 
الله شمالی ابوریحان شرقی پالک 129 سوپر سعید خوانده: کیمیا رحیمی 
فرزند عبدالرحیم به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه، به تاریخ 
94/12/17 شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل، پرونده کالسه 927/94 مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوی محمد قائم امیری به طرفیت کیمیا رحیمی 
به خواس��ته مبلغ 49/250/000 ریال موضوع 2 فقره چک به شماره های 
145147-93/11/28 و 742899-94/3/25 بانکهای ملی و صادرات ایران 
به انضمام هزینه دادرسی و خس��ارات تاخیر تادیه، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که داللت بر اس��تقرار دین 
و اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ وفق م 73 ق.آ.د.م 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع موجهی 
در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، 
لذا ش��ورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 49/250/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 440/000 
 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید

 ) 93/11/28، 94/3/25 ( تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و پس از اتمام 
مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 2621 شعبه 41 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )305 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

2/605 کالسه پرونده: 94-928 ش��ماره دادنامه:94- 94/12/19-1069 
مرجع رسیدگی: ش��عبه 41 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
محمد قائم امیری فرزند میرزا حس��ین به نش��انی اصفهان میدان الله، الله 
ش��مالی ابوریحان شرقی پالک 129 س��وپر س��عید، خوانده: آقای مهدی 
اسرافیلیان نجف آبادی فرزند سیف به نش��انی: مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه حواله، ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوای محمد قائم امیری به طرفیت مهدی اسرافیلیان نجف آبادی 
به خواسته مطالبه مبلغ  سی و چهار میلیون و یکصد و پنج هزار ریال حواله 
/ حواله های شماره 11/597501-89/3/25 و 11/584211-89/3/30  به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و دفاع خوانده مبنی بر 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و نسبت به مستندات ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده،  ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
اس��تناد به مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انق��الب در امور مدنی حک��م بر محکومیت خوان��ده به پرداخت 
مبلغ س��ی و چهار میلیون و یکصد و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و 
سی صد هزار ) 300/000( ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/11/5 لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باش��د در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه  و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان 
می باش��د. م الف:2620 شعبه 41 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان) 326 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

2/606 کالس��ه پرونده: 94-923  ش��ماره دادنام��ه:21-95/1/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم امیری 
به نشانی اصفهان الله شمالی ابوریحان شرقی کوچه شماره 3 پالک 129 
سوپر سعید، خوانده: عبدالصمد رئیسی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمد قائم امیری به 
طرفیت آقای عبدالصمد رئیسی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک به شماره 255575-89/6/23 و 255574-89/7/27 و 255573-

89/5/22 و 800460-89/3/27 و 800462-89/4/17  و 89/4/27-800461 
و 700149-89/6/25 و 700148-89/5/25 و 700150-89/7/25  به عهده 
بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 

بانک مح��ال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد 
م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  
ریال بابت اصل خواسته و 470/000 ریال بابت هزینه دادرس طبق تعرفه 
قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف  تا تاریخ 
اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:2619 شعبه 
25 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف اصفهان ) 309 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ رای

2/607 کالسه پرونده: 94-924  شماره دادنامه:1064-94/12/24 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 25 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم 
امیری به نشانی اصفهان الله ش��مالی، ابوریحان شرقی پالک 129 سوپر 
سعید، خوانده: یاسر محمدی فارسانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه 2 فقره چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می 
نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای خانم محمد 
قائم امیری به طرفیت آقای یاسر محمدی فارسانی به خواسته مطالبه مبلغ 
33/710/000 ری��ال وجه چک به ش��ماره 474278-94/3/1 و 476680-

94/4/27   به عهده بانک ص��ادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/710/000  
ریال بابت اصل خواسته و 340/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه 
قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف)94/3/1 
، 94/4/27(  تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:2618 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/608 کالسه پرونده: 94-925  شماره دادنامه:1066-94/12/24 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد قائم 
امیری به نش��انی اصفهان الله ش��مالی، ابوریحان ش��رقی کوچه شماره 
3 پالک 129 س��وپر س��عید، خوانده: ابوالفضل دباغیان به نشانی مجهول 
المکان، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای خانم محمد قائم امیری 

به طرفیت آقای ابوالفضل دباغیان به خواس��ته مطالبه مبلغ 10/500/000 
ریال وجه چک ب��ه ش��ماره 452637-84/7/30 و 452636-84/6/30 و 
548210-83/11/30   به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  ب��ه محتویات پرونده و بق��ای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک مح��ال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
 خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالب��ه وجه آن دارد و ای��ن که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
10/500/000  ری��ال بابت اصل خواس��ته و 370/000 ری��ال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه قانونی و  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موص��وف)84/7/30 ، 84/6/30 ، 83/11/30(  تا تاریخ اجرای حکم و 
هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:2617 ش��عبه 25 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 298 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

2/613  ش��ماره دادنامه: 2335-94/12/26 ش��ماره بایگانی: 1762-94 
خواهان: محمد قائ��م امیری به نش��انی اصفهان میدان الله، الله ش��مالی 
ابوریحان شرقی سوپر مواد غذایی سعید پ 129، خوانده: سجاد صادقی 
کرکوندی به نشانی فعاًل مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ بیست میلیون 
ریال بابت وجه سه فقره چک به انضمام مطلق خسارات قانونی، گردشکار: 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
آقای محمد قائم امیری فرزند میرزا حسین به طرفیت آقای سجاد صادقی 
کرکوندی فرزند علیرضا به خواس��ته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 
های 169866 به سررسید 90/2/25 به مبلغ هفت میلیون ریال و 169867 
به سررسید 89/12/29 به مبلغ شش میلیون ریال و 169868 به سررسید 
89/12/25 به مبلغ هفت میلیون ریال همگی به عهده بانک ملی شعبه دانشگاه 
آزاد مبارکه اصفهان با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و صدور 
گواهی عدم پرداخ��ت از جانب بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها به میزان خواسته را دارد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی )نشر آگهی( در جلسه دادرسی شرکت 
ننموده و نس��بت به دعوی مطروح��ه خواهان ای��راد و اعتراضی به عمل 
نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و مستنداً به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
با احتساب اجرای احکام و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای 
موصوف ) 7/000/000 م��ورخ 90/2/25، 6/000/000 مورخ 89/12/29، 
7/000/000 مورخ 89/12/25( لغایت تاریخ اج��رای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
 م الف:2612 ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 337 کلمه، 4 کادر(
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پرورش گل و گیاه

 م�واد الزم دلمه: مرغ تمیز ک��رده کم چربی۱ عدد،گ��رد لیمو عمانی
۲ تا ۳ قاشق س��وپخوری، نان لواش۲ عدد، پیاز سرخ کرده۲ تا ۳ قاشق 

سوپخوری، نمک و فلفل به مقدار کافی.
روش تهیه دلمه م�رغ: مرغ را با یک لیوان آب و پیاز سرخ کرده،کمی 
نمک و فلفل و ۱ قاشق از گرد لیمو با حرارت مالیم می پزیم. مرغ باید بعد 

از پختن ۳ تا ۴ قاشق آب داشته باشد. استخوان های مرغ را می گیریم.
 آن را با قیچی به ط��ور منظم خرد م��ی کنیم. آب م��رغ را از صافی رد

 می کنیم. 
پیاز را نیز با پش��ت قاش��ق از صافی رد می کنیم. مرغ را داخل سس آن 
انداخته.گرد لیمو را روی آن می ریزیم و هم می زنیم. پس از چشیدن و 
اندازه کردن ترشی آن، دور نان را با قیچی می گیریم. دو عدد نان را روی 
هم می گذاریم. مرغ را الی نان گذاش��ته، مثل بقچه، چهار طرف آن را 

روی هم می آوریم.
به طوری که محکم شود، مرغ کامال به وسیله نان پوشیده شود. این دلمه 
را در ظرفی که بتوان آن را در فر قرار داد، می گذاریم. فر را با حرارت ۳۵۰ 
درجه فارنهایت یا ۱۷۵ درجه سانتیگراد گرم می کنیم. ظرف را مدت۱۰ 
تا ۱۵ دقیقه روی پنجره وسط فر قرار می دهیم تا نان کمی برشته شود. 
غذا را در دیس قرار داده، اطراف آن را با مقداری سبزی خوردن، تربچه، 

پیازچه، نعناع و ترخان تزیین می کنیم.

   کاخ بانرمن، نیویورک
مهاج��ر اس��کاتلندی فرانس��یس بانرمن ب��ا جمع ک��ردن و فروش 
 محص��والت جنگ��ی و ارتش��ی ) یونیف��رم جن��گ ه��ای داخل��ی، 

جنگ افزار ( به رویای آمریکایی خود دست پیدا کرد. 
لع��اده ای ک��ه از محص��والت جن��گ  بع��د از ف��روش ف��وق ا
 ) Pollepel آمریکا-اس��پانیا داش��ت ب��ه جزی��ره پلپ��ل )
 در نیوی��ورک رف��ت و کاخ بانرم��ن را ب��ه س��بک اس��کاتلندی 
س��اخت. در طول قرن بیس��تم این کاخ دوران خیلی بدی را گذراند: 
انفجار باروت، برخورد کشتی و آتش سوزی سه روزه. اما از سال۱99۰ 

حفاظت از این کاخ آغاز شده است.
فانوس دریایی آنیوا، روسیه

جزیره آنیوا و فانوس دریایی آن برای حدود یک قرن درگیر نبرد بین 
روسیه و ژاپن بودند و بارها بین روس��یه و ژاپن دست به دست شده و 

گاهی حتی به صورت اشتراکی بین دو کشور قرار داشته اند.
 اما ش��وروی ها باالخره بعد از جنگ جهان��ی دوم کنترل کامل آن را 
به دست گرفتند و تولید کننده انرژی هسته ای را در آنجا راه اندازی 

کردند.

انرژی هسته ای و روان کننده جیوه کمک کرد تا بخشی از این فانوس 
بتواند بدون نیرو کار کند. اما پس از سقوط اتحاد شوروی این فانوس 

هم از کار افتاد و رها شد.
El Hotel del Salto، کلمبیا

در دهه بیس��ت میالدی این بنا به عنوان یک خانه اربابی ساخته شد. 
 بعد از آن این س��اختمان بارها بازسازی ش��د و در دهه پنجاه به هتل

 ۱8 طبقه تبدیل شد. اما خیلی زود متروکه ش��د و پر از خزه و گرد و 
خاک شد. اخیرا این بنا تبدیل به موزه شده است.

 جزیره هاشیما، ژاپن
این جزیره زمانی شلوغ ترین جزیره دنیا بود اما حاال کامال خالی شده 
است. عالقه به این جزیره از آنجا ش��روع شد که مردم الیه های زغال 

سنگ در زیر آن پیدا کردند. 
 کم کم برای کارگران و معدنچی ها خانه های کوچک س��اخته ش��د 

تا اینکه رکورد جمعیت در آن شکسته شد. 
اما با تمام ش��دن زغال سنگ مردم به همان س��رعتی که آمده بودند 
از آنجا رفتند. حاال اینجا یک جزیره از سنگ و بتن است که در میان 

اقیانوس رها شده است.

این فصل از سال بازار پر می شود  از  نخود فرنگی 
و بهترین زمان برای   اینکه نخود فرنگی  بخریم. 

روش ه��ای مختلفی برای  نگهداری س��بزیجات 
وجود دارد، راحت ترینش اینکه سبزیجات رو آبپز 
می کنند و داخل فریزر نگهداری می کنند. در این 
روش هم رنگ س��بزیجات حفظ نمی شود و هم 

بیشتر خواصش از بین می رود.
 معموال از این دو روش برای نگهداری نخود فرنگی 

در خانه استفاده می شود:
 روش فریز کردن نخود فرنگی

در این روش در یک قابلم��ه آب بریزید و بگذارید 
تا بجوشد. باید مقدار آب زیاد باشد. در یک ظرف 
دیگر مقداری یخ و آب بریزید. نخود فرنگی ها را 
که دانه کردید، بشویید و وقتی آب قابلمه به جوش 
آمد داخل قابلمه بریزید، باید حرارت زیاد باش��د 
تا آب از جوش نیفتد.۳ دقیق��ه باید نخود فرنگی 

داخل آب جو ش باش��د، بعد داخل صافی بریزید 
 تا آبش برود و بالفاصله داخل آب یخ بریزید و باز 
س��ه دقیقه بمان��د و بع��د داخل صاف��ی و وقتی 
آبش رفت داخ��ل کیس��ه فریزربری��زد و داخل 
فری��زر بگذاری��د. بهتراس��ت مق��دار مص��رف 
یکبارتون را داخل یک کیس��ه بریزید ت��ا هر بار 
با باز کردن کیس��ه داخ��ل آن هوا ن��رود.در این 
 روش ب��ه خاط��ر ش��وک حرارتی که به س��بزی 
داده می ش��ود، آنزیم های داخ��ل آن غیر فعال 
شده و سبزی ماندگاری بیشتری دارد. این روش 
را می توانید در مورد دیگر س��بزیجات مثل لوبیا 
س��بزو باقال هم اس��تفاده کنید. اما چون بهترین 
زمان برای مصرف سبزیجات داخل فریزر بیشتر 
 از سه ماه نیس��ت، یک روش دیگه هم هست که 
می توانید نخود فرنگی را تا ش��ش، هفت ماه هم 

داخل یخچال نگه دارید.

 در گذش��ته زیبایی شناس��ی را ش��اخه ای از فلسفه 
 می دانس��تند ول��ی ام��روزه آمی��زه ای از فلس��فه 
روان شناسی و جامعه شناسی هنر محسوب می شود.

زیبایی شناسی، قابلیتی است برای درک بهتر ادراکات 
و همچنین پدیده های س��خت مانند تندیس و نرم 
مانند موس��یقی که باعث تغیی��ر در روحیه و نگرش 

می شود.
کتاب حاضر که به قلم » اران گوتر «، استاد دانشگاه 
 و متخصص زیباشناسی و فلس��فه هنر تحریر شده، 
هم ب��رای عالقه مندان ب��ه زیبا شناس��ی و هم آنان 
 که حوزه مطالعات ش��ان فلس��فه و هنر است، مفید 

است.
کتاب » فرهنگ زیباشناسی « دربردارنده مفاهیم و 
مسائل، مواضع و چهره های مهم زیباشناسی و فلسفه 
هنر اس��ت و توجه هم زمان به زمینه های تاریخی و 

 مباحثات معاصر زیباشناس��ی ، جذابیت دوچندانی 
به این اثر بخشیده است.

مدخل های متنوع این کتاب نش��ان م��ی دهند که 
زیباشناس��ی چگونه به س��ایر ش��اخه های فلسفه  و 
 نظری��ه ه��ای هنر پیون��د خورده اس��ت و ب��ا آن ها 

در ارتباط است.
 همچنین  از جمله ویژگی های چش��مگیر فرهنگ 
حاضر این اس��ت که مباحث و مس��ائل زیباشناسی 
قاره ای و تحلیلی را با زبانی روش��ن در کنار یکدیگر 
 مطرح م��ی کند و ش��رح ب��ی طرفان��ه ای از  آن ها 

به دست می دهد.
 گفتن��ی اس��ت کت��اب » فرهن��گ زیبا شناس��ی « 
 را انتش��ارات ماهی در قط��ع رقع��ی و ۲۵6 صفحه، 
با بهای هجده هزار و پانصد تومان چاپ کرده و  به بازار 

کتاب فرستاده است.

احترام عجیب کره ای ها به والدین شان حیرت انگیز ترین مکان های متروکه دنیا )3(

فروش�گاه حج�اب اس�امی در آمری�کا 
راه اندازی شد

زنان مسلمان آمریکایی در ایالت فلوریدای آمریکا خرید 
لباس های محجوب و اس��المی خود را در مغازه جدید 
ورونا که به تازگی تاسیس ش��ده انجام می دهند. این 
فروش��گاه جدید در میدان بازار فشن در شهر مرکزی 
اورالندو واقع شده است که فاصله کمی تا بزرگ ترین 
مس��جد فلوریدا دارد. زنان و دختران مسلمان محجبه 
فلوریدا بسیاری از لباس های بلند و روسری های شان 
را از این پس از این مرکز فروش می خرند، این در حالی 
اس��ت که بس��یاری از آنان معتقدند که فروشگاه های 
آمریکای��ی باید بیش��تر ب��ه فک��ر ف��روش اجناس و 

پوشش های اسالمی باشند.
 فنا قاضی اباتی، دانشجوی دانش��گاه مرکزی فلوریدا 
در مصاحبه با خبرنگاران گفت: اینک��ه مارک تجاری 

ورونا مغازه ای در پاس��اژ راه اندازی کرده که لباس های 
محجبه می فروشد خیلی خوب است و احساس حضور 
در زنان مس��لمان آمریکای��ی ایجاد می کن��د. گویی 
وجود ما به رسمیت ش��ناخته شده است. البته در کنار 
فروشگاه های اینترنتی، فروشگاه های دیگری نیز هستند 
که لباس ه��ای زنانه برای مس��لمانان عرضه می کنند.  
شرکت تجاری ورونا کار خود را به عنوان یک فروشگاه 
اینترنتی آغاز کرده است. لیزا وگال، بانوی مسلمانی که 
به اسالم گرویده، به همراه نادین ابوجبار همکار تجاری 
او این شرکت تجاری را با فروش ساده اینترنتی البسه 
و روسری آغاز کردند. در بازار تحت سلطه فروشندگان 
اینترنت��ی، وگال و ابوجبار مش��تریان متع��ددی را از 
فلوری��دا گرفته تا دوبی به دس��ت آوردند. مش��تریان 
 آن ها را مسلمان و غیرمس��لمانی تشکیل می دادند که 

به لباس های پوشیده و محجوب عالقه داشتند.

پنج قلوهایی که در نوزادی مدل شده اند
مادری ۲6 ساله به اسم کیم تاشی و همسرش که سه 
فرزند داش��تند، صاحب ۵ قلویی کامال سالم شدند. 
اس��م این پنج قلوها: تیفان��ی، پنه لوپ��ه، بتریکس، 
آلیس و کیت گذاش��ته ش��ده اس��ت. حاال دیگر این 
خانواده به خودرویی نی��از دارند که 9 نفر هم بتوانند 
در آن بنشینند. ش��اید برای تان جالب باشد که مادر 
ای��ن ن��وزادان در دوران ب��ارداری6۰۰۰ کالری در 
روز مصرف می ک��رد تا بتواند نوزادانی س��الم به دنیا 
آورد. او ساکن پرت اس��ت و در پدیده ای کم سابقه، با 
 لقاح طبیعی باردار ش��ده بود. این زن استرالیایی که 
در دوره بارداری، توصیه پزشکان برای سقط سه قل از 
پنج قلوهایش را ندیده گرفت، تصاویری از فرزندانش 
را منتشر کرده است. چهار دختر و یک پسر او در مدت 
دو دقیقه به دنیا آمدند. گروهی متشکل از۵۰ پزشک 

و پرستار در جراحی سزارین این زن مشارکت داشتند 
 و تمام نوزادان س��الم متولد ش��دند. احتمال این که 
یک زن به طور طبیعی پنج قلو باردار شود، حدود یک 
در ۵۵ میلیون اس��ت. خانم توچی ماجراهای مربوط 
به بارداری خود را در یک صفحه فیس��بوک منتش��ر 
می کند. عکاسی اس��ترالیایی از این فرصت استفاده 
کرده تا این ۵ نوزاد زیبا را به مدلی برای عکس هایش 

تبدیل کند.

وقتی پلیس خودش را جریمه کرد 
یلوین تنیس��ون، رییس پلیس گراولن��د فلوریدا پس 
از اینکه فهمی��د اتومبیلش را به گون��ه ای پارک کرده 
 که  پی��اده رو را بند آورده، برای خ��ودش برگه جریمه

  ۴۰ دالری صادرکرد. سه شنبه گذشته یکی از ساکنان 
این منطقه وقتی با این صحنه مواجه شد از آن عکس 
گرفت و در فیس��بوک به اشتراک گذاش��ت. او نوشت 
»پلیس افرادی را که با پارک کردن خودرو در پیاده رو آن 
را مسدود می کنند۴۰ دالر جریمه می کند، آیا درست 

است که خودش این تخلف را مرتکب شود؟ « 
عکس ه��ای او در فیس��بوک در کمتر از ۲۴ س��اعت 
بیش از ۳۰۰ بار به اشتراک گذاشته شد. روز بعد یعنی 
چهارش��نبه، افس��ر پلیس متوجه تخلفش شد و برای 
همین یک برگه جریمه۴۰ دالری برای خودش صادر 
کرد. او می گوید از پست منتشرشده در فیسبوک خبر 

 نداش��ته و پس از پرداخت مبلغ جریم��ه از آن مطلع 
ش��ده اس��ت.  اداره پلیس یک کپی از رسید پرداخت 
جریمه به مبلغ۴۰ دالر را در فیس��بوک به اش��تراک 
گذاشت. تنیس��ون می گوید داوطلبانه این کار را کرده 
چون کارش تخلف بوده و با این کار می خواسته احترام 
 به قوانین را نش��ان ده��د. او معتقد اس��ت نمی توانیم 
از مردم توقع مس��ئولیت پذیری داش��ته باش��یم ولی 

خودمان مسئولیت پذیر نباشیم.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السام:
همانا، دل جوان، مانند زمين خالى است كه هر چه 

در آن افكنده شود، آن را مى پذيرد.
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دانش آموزان دبیرستانی در شهر دایجئون کره جنوبی در روز » والدین « در حال شستن پای پدر و مادرشان هستند.

بهترین روش های نگهداری 
نخود  فرنگی

فرهنگ زیبا شناسی

حسن یوس��ف همان طور که از نامش پیداست، 
گلي خ��وش رو و زیب��ا در رنگ ها و ش��کل هاي 
متف��اوت و جذاب اس��ت. حتما دق��ت کرده اید 
 ک��ه این گی��اه اس��م فارس��ي خ��ودش را از نام 
حضرت یوسف )ع( که به زیبارویي مشهور بود، 
گرفته است. حسن یوس��ف از خانواده نعناعیان 
اس��ت. گل هایش مثل گل هاي نعناع و پونه هاي 
 کنار جوي آب ها در یک سنبله جاي گرفته است،

 ام��ا برگ های��ش در زیبای��ي، از گل ها پیش��ي 
گرفته اند.

البته این گل در بیش��تر کش��ورهاي غربي با نام 
»ملکه اي با دنباله هاي قرمز« شهرت دارد.

 ش��اید در نگاه اول حسن یوس��ف خیلي ش��بیه 
به اجداد وحش��ي اش که همان گزنه ها هستند، 

به نظر برسد، اما خوشبختانه آنچنان خودش را 
با شرایط باغچه و آپارتمان همراه کرده که نه تنها 
آسیبي به بدن نمي رساند، بلکه مي تواند به عنوان 
یک گل آپارتماني بسیار محبوب انتخاب خوبي 

براي نگهداري باشد.
 هرس کردن، رش�د گل حس�ن یوس�ف را 

بهتر می کند
حسن یوسف از آن دس��ته گل هاست که شما را 

به شدت قیچي به دست مي کند. 
به خص��وص در فصل هاي گرم س��ال اگر رش��د 
مناس��ب و مطلوب��ي داش��ته باش��د، ش��اخه ها 
خیلي س��ریع س��ر به باال مي کش��ند و ش��ما را 
مجب��ور مي کنن��د ب��راي حف��ظ ش��کل اصلي 
 گل��دان، ه��ر دو هفت��ه یک ب��ار آن را ه��رس

کنی��د. جالب اینک��ه هرس ب��راي ای��ن گیاه 
بس��یار هم ضروري اس��ت و رش��د آن را بهتر 
و بیش��تر مي کن��د. گل ه��اي حسن یوس��ف 
جذابی��ت چندان��ي ندارند و هرس س��رگل ها 
 مي توان��د برگ ه��ا را به رش��د بیش��تر راغب 

کند.
از جاي بریده ش��ده جوانه هاي جانبي ش��روع 
به رش��د و نمو مي کنند و گلدان تان همیش��ه 
سر حال و در ش��کل و فرم متقارن و زیبا باقي 
مي ماند. شاخه هاي بریده شده به سرعت ریشه 

مي دهند.
  آنه��ا را در گلدان ه��اي کوچک ت��ر بکاری��د 
و به دوستان تان هدیه بدهید. چه هدیه اي بهتر 

از یک گلدان کوچک حسن یوسف!

 معموال یك روز درمیان گل حسن یوسف 
به آب نیاز دارد

اگر گل��دان حسن یوس��ف را در خانه نگهداري 
مي کنید و گی��اه خیلي جوان اس��ت، معموال 
یک روز درمی��ان باید ب��ه آن آب بدهید. البته 
یادتان باش��د خاک سبک باعث رش��د بهتر و 
بیشتر گیاه مي شود و در عوض گیاه زود به زود 
تشنه مي شود و خاک سنگین رشدش را کند تر 
مي کند و ش��اید حتي به سه روز یک بار آبیاري 
نیاز داشته باشد. در هر حال تصمیم با شماست. 
معموال وقتي حسن یوس��ف تش��نه مي ش��ود، 
 برگ های��ش آوی��زان و بي ح��ال مي ش��وند و 
به محض آبیاري دوباره جان مي گیرند و شاداب 

و سرحال در گلدان خودي نشان مي دهند.

در پرورش گل حسن یوسف به این نکات توجه کنید )1(
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